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สวนสาธารณะพันโพ แม่น�้าฮันประเทศเกาหลีใต้
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อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี จับมือ News1
ผลิตรายการคุณภาพสู่สังคมไทย



0
7



0
8

0
9



News
ข่าว

10 11



 

12 13



Recommended
เมนูบันเทิง14 15



	 จากการคาดการณ์ถึงแนวโน้มอาชีพใหม่ของเด็ก	Gen	Y	

และ	Gen	Z	หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี	1980-1994	สำาหรับ	Gen	Y	

และผู้ที่เกิดปี	1995	 เป็นต้นมา	สำาหรับ	Gen	Z	คาดกันว่าในปี	

2030	หรืออีก	10	กว่าปีข้างหน้า	จะมีอาชีพใหม่ที่ไม่เคยพบเห็น

มาก่อนเกิดขึ้น	 อาทิ	 สถาปนิกในโลกดิจิทัล	(Digital	Architect)	

ซึ่งเป็นอาชีพออกแบบตึกรามบ้านช่องเสมือนจริง	 และอีกหลาก

หลายอาชีพแปลกใหม่	 เช่น	 นักออกแบบเด็ก	(Child	Designer)	

ซึ่งจะออกแบบลูกตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการหรืออาชีพ

ศัลยแพทย์ด้าน	Memory	Augmentation	(Memory	Augmentation	

Surgeon)	 ศัลยแพทย์ผ่าตัดเพื่อขยายความจำา	 อาชีพนี้จะช่วย

รักษาหรอืพฒันาความทรงจำาในกลุม่ประชากรผู้สงูอายุ	สว่นใน

ด้านสภาพแวดล้อมจะมีอาชีพเกิดใหม่คือ	 อาชีพผู้ควบคุม

สภาวะอากาศ	(Climate	Controller)	มีหน้าที่บริหารและปรับหรือ

ดัดแปลงรูปแบบของสภาวะอากาศ	เป็นต้น	(ข้อมูลจาก	อ.ป้า

มหาโหด	@Inter	ที่แปลมาจากบทความ	ใน	wagepoint	https://

blog.wagepoint.com/…/70994661-jobs-in-the-future-th…)	

	 จากแนวโน้มดังกล่าว	 เด็กยุคใหม่จึงจำาเป็นต้องปรับตัว	

พร้อมทั้งเตรียมพัฒนาทักษะสำาคัญ	5	อย่าง	ดังนี้	1.	การคิดเชิง

วิพากษ์หรือวิเคราะห์	(Critical	thinking)	2.	การแก้ปัญหา	(Prob-

lem	solving)	3.	การมีความคิดสร้างสรรค์	(Creativity)	4.	มีความ

รู้ด้านดิจิทัล	(Digital	literacy)	และ	5.	ความสามารถในการริเริ่ม

พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	(Entrepreneurialism)	 ท้ังหมดท้ังมวลน้ี	

ความรู้พื้นฐานที่ละทิ้งไม่ได้คือ	 ความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษ	 ซึ่งไม่ว่ายุคใดภาษาอังกฤษยังคงเป็นทักษะที่เป็นที่

ตอ้งการอย่างย่ิงของตลาดอาเซยีนในปจัจุบนั	และเปน็ทีต่อ้งการ

ของตลาดแรงงานของโลกที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ในอนาคต

ที่มา:		1)	 อ.ป้ามหาโหด	@Inter	ที่แปลมาจากบทความใน	

wagepoint	https://blog.wagepoint.com/…/70994661-jobs-in-

the-future-th…;

	 2)	 http://www.careercast.com/jobs-rated/10-great-

jobs-generation-z

ในปี 2030
New Trendy Career for Gen Y and Gen Z in 2030

	 Based	on	the	predictions	for	new	careers	for	individuals	

categorized	as	“Generation	Y”	(those	who	were	born	during	1980	

–	1994)	and	“Generation	Z”	(those	who	were	born	from	1995	

onwards),	by	2030	new	career	paths	may	include	some	of	the	

following:		a	“Digital	architect”	–	a	person	who	designs	virtual	

buildings	for	commercial	purposes;	a	“Child	designer”	–	an	in-

dividual	who	designs	children	as	per	the	parents’	requirements;	

or	a	“Memory	Augmentation	Surgeon”	–	a	surgeon	who	oper-

ates	in	order	to	augment	memory	in	human’s	brains	to	help	and	

improve	memory	in	an	aging	population.		In	addition	to	these	

possible	new	careers,	in	connection	to	the	environmental	and	

climate	fields,	a	new	career	could	be	that	of	a	“Climate	Control-

ler”	–	a	person	responsible	for	managing	and	adjusting	the	

global	climate.	(Adapted	from	the	website:	A.Pamahahod	@Inter	

as	translated	from	website	wagepoint	https://blog.wagepoint.

com/…/70994661-jobs-in-the-future-th)	

	 From	the	above	trends,	the	new	generations	need	to	

adapt	and	prepare	themselves	for	the	five	important	skills	con-

sisting	of	1)	critical	thinking;	2)	problem	solving;	3)	creativity;	4)	

digital	literary;	and	5)	entrepreneurialism.		The	most	important	

unavoidable	basic	skill,	regardless	of	any	period	of	time	or	age	

of	the	individual,	is	knowledge	of	the	English	language.		English	

language	capabilities	are	the	most	wanted	skills	in	the	Asian	

market	and	will	also	be	increasingly	important	in	the	rapidly	

changing	global	labor	market	in	the	future.	

Sources	:		1)	Adapted	from	website:	A.Pamahahod	@Inter	as	

translated	from	website	wagepoint	 	https://blog.wagepoint.

com/…/70994661-jobs-in-the-future-th…;

	2)	http://www.careercast.com/jobs-rated/10-great-jobs-

generation-z

ของเด็ก Gen Y และ Gen Z

International
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เปิดโลกนานาชาติ [วิทยาลัยนานาชาติ]

แนวโน้มอาชีพใหม่

	 “กลองชดุ	โดย	นายองอาจ	กวเีกยีรตคิณุ”	

หนังสือสอนกลองชุด	หน่ึงในผลงานท่ีการันตีความ

สามารถทางดนตรีของศิษย์เก่าวิทยาลัยดนตรี	

มหาวิทยาลัยรังสิตคนนี้ได้อย่างน่าทึ่ง	 ด้วยวัย

เพยีง	26	ป	ีแตส่ามารถเดนิตามฝันของตนไปทลีะ

ก้าวๆ	อย่างไม่หยุดหย่อน	เพื่อไปสู่ปลายทางฝัน

ที่ยิ่งใหญ่

‘เริ่มต้นศึกษาเล่าเรียน’

	 นายองอาจ	กวีเกียรติคุณ	หรือ	เอิร์ธ	จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี	 จากมหาวิทยาลัย

ศิลปากร	 และเข้าศึกษาต่อแขนงวิชาดนตรีแจ๊ส

ศึกษา	 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต	

วิทยาลัยดนตรี	มหาวิทยาลัยรังสิต	ด้วยชีวิตในวัย

เด็กท่ีมีโอกาสคลุกคลีกับนักดนตรีต้ังแต่เรียนอยู่ช้ัน

มัธยมฯ	ทำาให้รู้จักนักดนตรีมากมาย	 เข้าร่วมเล่น

กับวงร็อก	“คาไรโดสโคป”	ในสมัยน้ัน	พอเข้าเรียน

ปริญญาตรีก็หันมาสนใจดนตรีแจ๊สอย่างเต็มตัว	

และต้ังเป้าหมายในใจว่าต้องประสบความสำาเร็จ

ในวงการดนตรีแจ๊สให้ได้	เพ่ือตามความฝันน้ัน	จึง

ทุ่มเทการเ รียน	 การฝึกซ้อม	 พร้อมท้ังหา

ประสบการณ์จากการทำางาน	จนเร่ิมมีนักดนตรีแจ๊ส	

หลายท่านชวนให้ไปร่วมเล่นด้วย	อาทิ	วง	Sunny	

Trio	โดยการเชิญของอาจารย์รัตนะ	วงศ์สรรค์เสริญ	

วง	Mellow	Motif	ซ่ึงมี	ผศ.ดร.เด่น	อยู่ประเสริฐ	เป็น

นักเปียโนในวง	ขณะน้ันผมรู้จักและมองเห็นความ

สามารถทางด้านดนตรีของอาจารย์	 ผมจึงตัดสิน

ใจเข้าศึกษาต่อเชิงลึกด้านดนตรีแจ๊สในระดับ

ปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต	

‘ชีวิต ป.โท ดุริยางคศาสตร์’

	 “ก่อนอืน่ต้องบอกวา่เข้ามาเรียนวนัแรก	กับ

วิชาระเบียบวิธีวิจัย	 เพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันเก่ง

มาก	ถามตอบกบัอาจารย์ไดอ้ย่างด	ีขณะทีผ่มได้

แต่นั่งมองด้วยความไม่เข้าใจ	 เพราะถนัดไป

ทางการฝึกซอ้ม	จึงตอ้งปรับตัวทีจ่ะศึกษามากข้ึน	

คน้ควา้อา่นหนงัสอืจบไมรู่ก้ีบ่ท	พร้อมกบัพยายาม

หาแรงผลักดันในการเรียน	ซึ่งผมมีคุณพ่อคุณแม่

ของผมเป็นแรงบันดาลใจ	 เพราะสมัยตอนเด็กๆ	

บา้นผมเรียกไดว้า่ลม้ลกุคลกุคลานมาต่างๆ	นานา	

แต่คุณพ่อของผมไม่เคยยอมแพ้เลยสักคร้ังเดียว	

เมื่อมีปัญหาเข้ามาพ่อจะสู้กับมันโดยไม่กลัวสิ่ง

ใดๆ	ทัง้สิน้	อกีทัง้ในเร่ือง	”ความขยัน”	คณุพอ่คณุ

แม่ของผมต่างคนก็ต่างเลี้ยงดูผมและน้องๆ	 มา

เป็นอย่างดี	ทำาให้ผมต้องคิดเสมอว่าผมต้องดูแล

ท่านในอนาคต	 สักวันเราจะประสบความสำาเร็จ

ในชีวิต	 ทำาให้ไม่เคยรู้สึกท้อถอยในการเรียนอีก

เลย	สว่นเร่ืองดนตรีและการใชช้วีติในวงการดนตรี	

ผมมีอาจารย์เด่น	 และอาจารย์ในคณะอีกหลาย

ทา่นคอยแนะนำาสิง่ดีๆ 	ใหต้ลอด	พดูคยุไดท้กุเร่ือง	

คำาแนะนำาเหล่านั้นสามารถนำามาใช้กับการศึกษา

ในระดับปริญญาโทตลอดจนการทำางานได้	ทำาให้

ผมมีพัฒนาการที่ดีข้ึน	 จนสามารถจบหลักสูตร

ปริญญาโท	 แบบทำาวิทยานิพนธ์ได้ภายใน	2	 ปี	

แ ล ะ จบ เ ป็ น คน แ ร ก ขอ ง วิ ท ย า ลั ย ดนต รี 	

มหาวิทยาลัยรังสิต

‘ก้าวของความสำาเร็จ’

		 รางวัลที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนั่นคือ	

“ทุนภูมิพล”	ขณะนั้นศึกษาอยู่ในสาขาดนตรีแจ๊ส	

คณะดุริยางคศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	

รางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันวงดนตรีชิงแชมป์

ประเทศไทย	(Thailand	Jazz	Competition	2013)	

ได้รับถ้วยพระราชทานจาก	 พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ซึ่งเป็นรางวัล

ที่ผู้เล่นแจ๊สทุกคนใฝ่ฝัน	นอกจากนี้	ยังได้รับเชิญ

ไปแสดงเทศกาลดนตรีแจ๊ส	ระดับโลก	(Java	Jazz	

Festival	2013)	ในนามวง	Mellow	Motif	เป็นวงของ

ประเทศไทยวงแรกและวงเดียวที่ได้รับเชิญไป

แสดงในเทศกาลระดับโลกนี้	 โดยได้ร่วมเล่นกับ

ผศ.ดร.เด่น	อยู่ประเสริฐ	ส่วนผลงานที่ภูมิใจคือ

เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มเฉลิมพระเกียรติแด่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	

โดยวง	Silpakorn	Jazz	Orchestra	ให้ความรู้ผ่าน

หนังสือสอนกลองชุด	ชื่อหนังสือ	“กลองชุด	โดย	

นายองอาจ	กวเีกยีรตคุิณ”	เปดิเพจใหค้วามรู้เร่ือง

กลองชดุ	Ongartdrums	และเปน็ครูสอนกลองและ	

Stand	In	ใหก้บัมาริโอ	้เมาเร่อ	ในโฆษณาโทรศัพท	์

ZTE	AXON	7	ฯลฯ

ต�าแหน่งปัจจุบัน
- เจ้าของโรงเรียนและเฟสบุกแฟนเพจสอนกลองชุดชื่อ Ongartdrums 
- อาจารยพ์ิเศษ วิทยาลัยดนตรี Superstar College of Art 
- หัวหน้าวงดนตรี Earth Band
- สมาชิกวง Mellow Motif ตำาแหน่งมือกลอง 
- สมาชิกวง Project R by Denny Euprasert ตำาแหน่งมือกลอง

Good old day
บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน[กรรณิการ์ คงคา]

“กลองชุด” 
ศิษยเ์ก่า ว.ดนตรี สู่เจ้าของ 
Ongartdrums School
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