การใชชีวิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย ดร.ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท
ภาควิชามนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผมใชชีวิตเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทเกือบสี่ปที่คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลังจากนั้นก็ไปจบปริญญาโทอีกใบที่วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและอาฟริกันศึกษา (School of
Oriental and African Studies) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ กอนที่จะจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ดานบูรพคดีศึกษา (Oriental Studies) ที่สถาบันตะวันออก มหาวิทยาลัยออกซฟอรด
เมื่อผมพิจารณายอนหลังไปถึงชวงที่ยังเรียนอยู ผมมีความรูสึกวาผมเรียนไดสําเร็จโดยราบรื่น
เพราะผมเขาใจระบบการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา และขณะเดี ย วกัน วิธีก ารศึกษาแบบระบบ
บัณฑิตศึกษาก็เหมาะแกอัธยาศัยสวนตัวผมดวย เพราะสมัยเปนนักเรียน ผมชอบคนควาหาอานเปน
การสวนตัวมากกวา เพราะสามารถอานไดเร็ว จะปรึกษาครูอาจารยก็เฉพาะยามมีปญหาทางวิชาการ
ที่ตองปรึกษาเทานั้น
โดยทั่วไป นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไมเหมือนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผมมีขอแนะนําสามสี่
อยางที่อยากเสนอใหพิจารณา
ประการแรกสุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือนักศึกษาวิจัย (research student) นักวิจัยทําหนาที่
คนควาเพื่อสรางองคความรูใหม ผูบรรยายในมหาวิทยาลัยเรียกกันวา lecturer แปลวา “ผูบรรยาย”
ไมใช teacher ซึ่งแปลวา “ผูสอน”
ผูสอน จะเตรียมความรูแบบเบ็ดเสร็จมาให ยามออกขอสอบก็จะออกถามเนนขอเท็จจริงตางๆ ที่
ผูเรียนจะตองจดจําและนําไปใช แตผูบรรยายจะบรรยายภาพรวมของวิชาที่เรียน เนื้อหาวิชาที่
บรรยายตอเทอมอาจไมครอบคลุมเนื้อหาทุกอยาง สิ่งที่บรรยายอาจเปนสวนหนึ่งของรายวิชา อีก
ส ว นผู ศึ ก ษาต อ ค น คว า อ า นเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให ค วามรู ข ยายขึ้ น พู ด อี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาจะพยายามมองหาขอเท็จจริงที่ไมเคยเรียนรูมากอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
หรือระดับปริญญาตรี นักศึกษาจึงจะอิงอยูกับความรูจากผูบรรยายไมได ถานักศึกษาตั้งใจจะมารับ
ความรูจากผูบรรยายอยางเดียวและคิดวาเทานั้นพอก็นับเปนความเขาใจผิดอยางมาก

1

นอกจากความรูจากผูบรรยาย นักศึกษาจะตองถือเปนวินัยสวนตัวที่จะตองคนควาเพิ่มเติมจาก
หนังสือหรือวารสารอื่นๆ อยางตอเนื่อง ในสังคมนักวิจัยของออกซฟอรดที่ผมเคยอยู ครูอาจารยและ
นักศึกษาจะเขาใจกันดีวาตําราเรียนคือแหลงความรูระดับพื้นฐาน สวนวารสารคือแหลงความรู
ใหมๆ ที่บรรดานักวิชาการใหมๆ ศึกษาหรือตีความ ดังนั้นถาไมไดอานหนังสือหรือวารสารใหมๆ
ที่เกี่ยวของก็จะตกรุน สมัยเมื่อผมทําปริญญาโทและเอกในอังกฤษ ครูอาจารยจะแนะใหเขาไป
ติดตามอานวารสารทุกๆ เดือนจนเปนกิจวัตร
ไมเพียงแตความรูที่จะไดจากอาจารยและหองสมุด นักศึกษาตองรูจักวิธีการเพื่อแสวงหาความรูใหม
มาตอยอดความรูเกา โดยตองเรียนรูวิธีตั้งสมมติฐานเพื่อการคนควาวิจัย รูจักแสวงหาหลักฐานหรือ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย และตองรูจักวิเคราะหหลักฐานหรือขอมูลที่หามาไดอยางเปนระบบ
จนถึงเขียนนําเสนอรายงายเปนวิทยานิพนธที่มีโครงสรางที่ดีได ขั้นตอนเหลานี้นักศึกษาตองทําเอง
ไมมีใครมาชวยทําใหเด็ดขาด ตองระลึกไวเสมอวาครูอาจารยเปนแตเพียงผูชี้แนะแนวทางใหเทานั้น
เมื่อถึงคราวที่ทําวิทยานิพนธ ครูอาจารยก็มีหนาที่เพียงอานตรวจสอบการใชเหตุผล (argument) เพื่อ
ดูวาสมเหตุสมผลหรือไมเทานั้น จะชวยนักศึกษามากกวานี้ไมได
ประการที่สอง แหลงคนควาที่สําคัญคือหองสมุด ครูอาจารยอาจบรรยายใหรูเนื้อหาบางสาขา เพราะ
ครูอ าจารย ชํ า นาญคนละสาขา แต สาขาดั งกลา วนั้ น จะเชื่อ มโยงอย า งไรกั บวิ ช าอื่ น ๆ เปน สิ่ง ที่
นักศึกษาจะรูไดก็ตอเมื่อขยายพรมแดนการเรียนรู โดยวิธีพยายามอานตํารับตําราตางๆ ดวยตนเอง
ครูอาจารยในมหาวิทยาลัยออกซฟอรดที่ผมเคยอยูจะบอกเสมอวาปริญญาระดับบัณฑิตศึกษานั้น
ไดมาจากการอาน ดังนั้น ถาถามวานักศึกษากําลังทําอะไร ก็อาจจะตอบโดยใชประโยควา “I am
reading for a Master’s degree” บาง “I am reading for a DPhil degree” บาง เพราะนักศึกษาตอง
อานเอง คิดเอง และทําวิทยานิพนธดวยตนเองโดยตลอด
โดยปรกติ ห อ งสมุ ด ของนั ก ศึ ก ษาสายสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร มี ค วามสํ า คั ญ พอๆ กั บ
หองทดลองของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร เมื่อใดที่เราเดินเขาหองสมุดแลวหาหนังสือที่อยากอาน
ไม มี ก็เ หมื อนนั ก ศึกษาสายวิทยาศาสตรอยากจะทดลองทางวิ ทยาศาสตร แตหองทดลองไม มี
อุปกรณใหใช นักศึกษาจะกาวหนาไมได ดังนั้น ถาหองสมุดไมมีหนังสือที่นักศึกษาอยากอาน
นักศึกษาก็ควรตองรีบแจงครูอาจารยหรือบรรณารักษใหชวยซื้อ
มหาวิทยาลัยใหญๆ ในโลกที่เปนตนแบบใหมหาวิทยาลัยอื่นๆ เชน ออกซฟอรด เคมบริดจ ปารีส
ฮารวารด เอ็มไอที ฯลฯ มักจะมีชื่อเสียงในเรื่องการบริการหองสมุด ผมมีประสบการณเคยเขาไปใช
หองสมุดเหลานี้แลว ก็รูสึกประทับใจในการใหบริการ ที่ชัดเจนที่สุดก็คือมหาวิทยาลัยเหลานี้มี
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งบประมาณซื้ อ หนั ง สื อ สายสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร เข า ห อ งสมุ ด ไม อั้ น คนซื้ อ ก็ มี ทั้ ง
นักศึกษาใหสั่งซื้อหรือครูอาจารยใหสั่งซื้อ หรือเปนการสั่งซื้อโดยปรกติของบรรณารักษ
ปจจุบัน อ็อกซฟอรดมีหนังสือและวารสารไมนอยกวา 10 ลาน เคมบริดจมีอยูราว 8 ลาน ที่จริง
อ็อกซฟอรดเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของอังกฤษที่มีหองสมุดลิขสิทธิ์ที่เรียกวา copyright library
หมายความวาเอกสารสิ่งพิมพทุกอยางที่ตีพิมพในสหราชอาณาจักร จะตองสงไปใหอ็อกซฟอรดชุด
หนึ่งเสมอ เดิมมีหองสมุดอยูสองแหงที่ไดสิทธิ์พิเศษเชนนี้คือสํานักหอสมุดกลางประเทศอังกฤษที่
เรียกวา The British Library อยูยานรัสเซลสแควรในกรุงลอนดอน อีกแหงคือหองสมุดบ็อดเลียน
(Bodleian Library) ซึ่งเปนสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยออกซฟอรด ตอมามีมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ขอสิท ธิ์ พิ เ ศษนี้ แ ละก็ ไ ด กล า วคื อ มหาวิ ท ยาลั ย เคมบริ ด จ สํา นั ก หอสมุ ด แห ง ชาติ ข องประเทศ
สก็อตแลนดและเวลส และสํานักหอสมุดกลางของวิทยาลัยตรีนิติ ของเมืองดับลินของสาธารณรัฐ
ไอรแลนด
เพราะเหตุนี้ ทุกๆ เดือนจึงมีรถบรรทุกขนหนังสือจากสํานักพิมพตางๆ หลายพันเลม เขาไปยัง
ออกซฟอรด ผมเคยเปนผูชวยบรรณารักษหองสมุดประจําวิทยาลัยแหงหนึ่งในออกซฟอรด ก็เลย
ทราบวามีการถายหนังสือเกาออกจากหองสมุดประจํา หนังสือเกาเหลานี้ก็นําไปขายตอใหนักศึกษา
ราคาถูกๆ บาง ขายตอใหรานขายหนังสือมือสองบาง บริจาคเขาหองสมุดสาธารณะบาง ฯลฯ
สวนฮารวารดมีหนังสือและวารสารไมนอยกวา 12 ลานเลม มหาวิทยาลัยปารีสนั้นมีวิทยาลัยตางๆ
แยกอยูตางหาก หนังสือก็กระจัดกระจายไปตามวิทยาลัย แตหองสมุดดานบูรพคดีศึกษาที่ผมเคยเขา
ไปใชบริการ ซึ่งมีอยูสามแหงในกรุงปารีสของฝรั่งเศสที่สําคัญๆ คือ หองสมุดประจําวิทยาลัย
ฝรั่งเศส (Le College de France) วิทยาลัยซอรบอน (L’Universite de Paris-Sorbonne) และหองสมุด
สถาบันตะวันออกไกลของฝรั่งเศส (L’Ecole Francaise d’Extreme-Orient) อยางหลังนี้เปน
สถาบันวิจัยอิสระ หองสมุดเหลานี้มีหนังสือหรืองานวิจัยดีๆ ใหคนความากมายกายกอง
สมัยเรียนที่คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ผมอยากอานหนังสือหลายเลมแตหาอานไมได ผมตองนั่งรถ
ไปคนที่หองสมุดสยามสมาคมบาง วัดบวรนิเวศวิหารบาง หอสมุดแหงชาติบาง สมาคมอาศรมไทย
ภารตะบาง แรกๆ ก็อุตสาหะวิริยะดี แตเมื่อคนหลายๆ เลมแลวไมมีก็รูสึกเบื่อหนาย พาลไมอยากคน
เอาดื้ อๆ หั น ไปคน เรื่ อ งอื่น ๆ ที่ พ อจะหาหนังสื ออา นไดแ ทน แตเ มื่อ ผมเรีย นอยู ที่ ออ กซฟอร ด
หนังสือและวารสารสําคัญทุกเลาที่ตีพิมพในยุโรปมีครบหมด ถาสมมุติวาหนังสือที่อยากอานไมมี
ในออกซฟอรด แตมีในตางประเทศ หองสมุดก็สามารถยืมมาใหอานได ถาสมมุ ติวาเอกสารที่
นักศึกษาอยากอานเปนคัมภีรตนฉบับใบลานที่หามเคลื่อนยายออกจากหองสมุด ออกซฟอรดก็มีทุน
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ใหนั กศึกษาไปค น อานไดถึงที่เ ป นเดื อน ไมวาคัมภีรนั้นจะอยู ในซีกไหนของโลกก็ ตาม การที่
ออกซฟอรดทุมเทขนาดนี้ก็เพราะตองการรักษาระดับมาตรฐานการวิจัยนั่นเอง
เพราะฉะนั้นระหวางเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะพอใจแตคําบรรยายของครูอาจารยอยาง
เดียวไมได ตองพยายามคนหาอานหนังสือที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยอยูเสมอ
ประการที่สาม จรรยาบรรณสําหรับนักวิจัย นักวิจัยคือคนที่พยายามสรางความรูใหมขึ้นมา โดย
มารยาทแลวนักวิจัยที่ดีจะตองอางเจาของความคิดที่ตนนํามาใชเสมอ จะลักไกเอาความคิดของคน
อื่นมาเปนของตนเองไมไดระหวางทําวิจัย นักศึกษาตองพยายามเรียนรูวาเมื่อใดควรจะอางเจาของ
ความคิด และขอความใดไมจําเปนตองอาง กลาวคือ สามารถนํามาใชไดเลย เปนตน
ผมคิดวาประเด็นนี้อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาสามารถอธิบายใหนักศึกษาเขาใจได ที่ผมเนนใน
ที่นี้ เพราะตามหลักมาตรฐานสากลแลว ถาหากกรรมการตรวจวิทยานิพนธสามารถตรวจสอบไดวา
วิทยานิพนธของนักศึกษาคนใดคนหนึ่งลอกเลียนของคนอื่นมา จะปรับตกทันที ไมมีการอุทธรณ
ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะตองพยายามเรียนรูวาทําอยางไรจึงไมเสียจรรยาบรรณสําหรับ
นักวิจัย ซึ่งในตางประเทศถือเปนเรื่องอุกฉกรรจ
ประการที่สี่ การใชชีวิตทั่วไปของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุนพี่อาจจะเคยบนวาเครียด
บางคนเครียดกับอาจารย คิดวาอาจารยแกลงใหทํางานหนักก็มี บางคนอาจถูกอาจารยตําหนิวา
ทํางานเหลาะแหละ ก็นึกเขมนอาจารยก็มี บางคนเครียดกับเนื้อหาซึ่งยาก
ความจริงอาจารยมหาวิทยาลัยทั้งหลายตางก็เครียดเหมือนนักศึกษา และอาจจะเครียดมากกวา
นักศึกษาดวยซ้ํา ถานักศึกษาเขาใจภาระหนาที่ของครูอาจารยก็อาจจะทําใหลดความรูสึกอคติที่มีตอ
ครูอาจารยได
ความเครียดของอาจารยมาจากนโยบายรัฐ สังคมโลกปจจุบันเต็มไปดวยการแขงขันทางเศรษฐกิจ
สูงมาก ถาเรามองไปที่หางสรรพสินคาทั่วไป เราจะเห็นวาผลิตภัณฑเทคโนโลยีมีขายกลาดเกลื่อน
มากมาย ไมวาคอมพิวเตอร นาฬิกา เครื่องเสียง เครื่องใชไมสอยในครัวเรือน ยวดยานพาหนะ
โทรศัพท ฯลฯ ผลิตภัณฑเหลานี้เกิดมาจากนักวิจัยทางวิทยาศาสตรทั้งสิ้น ประเทศใดที่นักวิจัย
ทํางานวิจั ย ไดมีคุ ณ ภาพ ก็ สามารถผลิ ตเครื่ องผลติภัณ ฑต างๆ ออกมาสง ขายไปทั่ ว โลก และก็
สามารถนําเงินตราเขาประเทศได แตประเทศใดที่งานวิจัยออน นักวิจัยไมคอยผลิตผลงานออกมา
ประเทศก็จะมีสินคาจําพวกเทคโนโลยีนอย ผลก็คือประเทศนั้นตองสั่งเทคโนโลยีจากชาติอื่นเขามา
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ขายในประเทศมาก ทําใหประเทศเสียดุลการคามหาศาลตอป ดังนั้น รัฐบาลจึงกระตุนและบังคับให
คนเปนครูอาจารยในสายวิทยาศาสตรตองเรงทําวิจัย ถาไมอยากใหชาติของตัวเสียดุลการคามาก ครู
อาจารยจึงมักไมคอยมีเวลาใหลูกศิษยมาก
ในทํานองเดียวกัน เมื่อเทคโนโลยีถูกผลิตขึ้นมาก ปญหาสังคมก็ตามมาไมหยุด อาจารยที่อยูในสาย
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรก็ถูกกระตุนใหทําวิจัยเพื่อแกปญหาตางๆ เปนการหาทางออกให
สังคมไปดวย บรรดาครูอาจารยในสายนี้จึงมีงานหนักที่รัฐบังคับใหทําอยูเบื้องหลังคลายๆ กัน
ดังนั้นครูอาจารยจึงมีเวลาพอจะใหคําปรึกษาทั่วๆ ไปแกนักศึกษา แตจะไมคอยมีเวลาใหนักศึกษา
มากจนกระทั่งนักศึกษาจะมาพบเมื่อไหรก็ได
โดยมารยาททั่วๆ ไปในสังคมอังกฤษ นักศึกษาจะตองอานหนังสือใหมาก เก็บขอมูลที่เกี่ยวของมาก
พอ และมีประเด็นที่จะอภิปรายกับอาจารยที่ปรึกษา จึงโทรศัพทนัดแนะมาพบ และตองนัดลวงหนา
การนัดพบแตละครั้งทางฝายอาจารยจะถือเปนจริงเปนจังมาก เพราะครูอาจารยก็ตองเตรียมตัวให
คําปรึกษาที่ดีเหมือนกัน แตประเทศไทยเราคอนขางจะเปนกันเอง เราสามารถติดตอขอคําปรึกษา
จากอาจารยคอนขางสะดวกกวา ไมเพียงเทานั้น ระบบการศึกษาของไทยก็ยังละมายกับอเมริกา
มากกวาอังกฤษ แนวโนมนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาเอกจึงมีมากกวานักศึกษาอังกฤษ
ในประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะที่ออกซฟอรด ในเทอมหนึ่งๆ ซึ่งมีอยู 8 อาทิตย (ออกซฟอรดมีสาม
เทอมตอหนึ่งปการศึกษา) นักศึกษาจะมีโอกาสคุยกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาวิทยานิพนธสอง
ครั้งเทานั้น ทุกครั้งก็ตองนัดลวงหนา ตางฝายตางเตรียมขอมูลเพื่อนําไปอภิปรายเต็มที่ นักศึกษา
ปริญญาโทเมื่อเสนอวิท ยานิ พ นธไ ปแลว ผูสอบในออกซฟอรด คนหนึ่ง จะใหค ะแนน ในเวลา
เดียวกันมหาวิทยาลัยก็จะสงวิทยานิพนธชุดเดียวกันไปใหกรรมการขางนอกตรวจและใหคะแนน
ดวย สํานักทะเบียนและประมวลผลจะนําการใหคะแนนของทั้งสองฝายมาพิจารณาประกอบกันเพื่อ
ลงมติใหเกรดนักศึกษาวาควรจะไดเทาไหร ที่เปนเชนนี้เพราะอังกฤษตองการใหวิทยานิพนธได
มาตรฐานเดียวกัน
ผูที่เครียดมากที่สุดก็คงไมพนนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลังจากทําวิทยานิพนธเสร็จแลว และ
เสนอวิ ท ยานิ พ นธ เ พื่ อ สอบ มหาวิ ท ยาลั ย จะห า มมิ ใ ห นั ก ศึ ก ษาติ ด ต อ อาจารยที่ ป รึ ก ษารวมทั้ ง
กรรมการสอบจนกวาจะสอบแลวเสร็จ กรรมการที่มาสอบนี้จะเปนคนที่ทางมหาวิทยาลัยคัดเลือก
โดยเนนคนที่ชํานาญในสาขาที่นักศึกษาทําวิทยานิพนธ ถึงยามสอบนักศึกษาก็เขาสอบคนเดียว จะ
ไดหรือตกขึ้นกับกรรมการสอบสองทานที่มหาวิทยาลัยตั้งใหเปนกรรมการเทานั้น พูดใหชัดเจนก็
คื อ กรรมการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง นี้ มี สิ ท ธิ์ จ ะเอาตกได แม ว า วิ ท ยานิ พ นธ ดั ง กล า วนั้ น จะผ า นการ
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เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาแลวก็ตาม ดังนั้น ทุกๆ ปจึงมีนักศึกษาสอบตกกันไมนอย แทนที่จะ
ไดปริญญาเอกกลับบาน (ซึ่งออกซฟอรดเรียกวา DPhil) ก็กลับได Mlitt แทน
ระหวางผมเรียนอยูออกซฟอรด ผมเคยเห็นครูอาจารยประเทศไทยหลายคนไปแวะเยี่ยมในฐานะ
อาจารยอาคันตุกะ (visiting lecturer) ทันที่ที่ไปถึงออกซฟอรด หลายคนวิจารณวาครูอาจารยและ
นักศึกษาที่นั่นแตงตัวไมเปน บางคนก็นุงยีนสเกาๆ ใสเสื้อยืดเหมือนไมไดซักมาหลายวัน ปรกติ ผม
ก็นุงยีนสแลวก็หาสเวตเตอรหนาๆ มาสวมเพราะหนาว ผมเคยพาอาจารยคนนี้ไปนั่งฟงปาฐกถา
ธรรมดาทั่วๆ ไปในอ็อกซฟอรด ปรากฏวาเขาฟงไมทัน อางวาภาษาอังกฤษเร็วไป ทั้งๆ ที่หัวขอ
ปาฐกถาก็เปนหัวขอที่เขาเองก็เคยเรียนมาบาง แนนอนครับ ตลอดเวลาที่เขาอยูออกซฟอรด เขา
แตงตัวดี รีดผาอยางดีเสมอ แตพอครูอาจารยและนักศึกษาในออกซฟอรดมาประชุมที่เมืองไทย ผม
ไดยินบางคนวิจารณวาคนไทยแตงตัวกันดีมาก แตพอฟงดูบทความที่นําเสนอแลวไมคอยไดอะไร
ที่จริงออกซฟอรดไมใชสวรรคหรือทิพยสถาน เมื่อคนไปแลวก็ชุบหรือเสกใหเกงขึ้นมาทันที แต
อ อ กซฟอร ด มี ก ฎที่ เ ข ม งวดทํ า ให นั ก ศึ ก ษาเรี ย นหนั ก ระบบแบบนี้ จ ะอยู ไ หนก็ ไ ด ถ า เราวาง
กฎระเบียบเขมงวดใหตัวเอง ในการศึกษาและทําวิจัยเราก็ไปไดเชนกัน
ผมเลาประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะบอกวาแมวาชีวิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเครียดบาง แตก็ไม
มากเทาชีวิตนักศึกษาวิจัยในออกซฟอรด บรรยากาศ วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมแบบไทย ชวยใหคน
ไทยศึกษาและทําวิจัยไดสําเร็จ โดยที่ไมเครียดมากนัก ขอเพียงแตมีความตั้งใจและคนควาอยาง
ตอเนื่อง
ขอใหทุกทานโชคดีครับ
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