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คำนำสำนักพิมพ ์
 

	 “บินเดี่ยว...เรียน	เที่ยว	เมืองนอก”	เป็นหนังสือที่อยากบอกเล่า	

ถ่ายทอดประสบการณ์ของรุ่นพี่อย่าง	ครูนุ้ย	ที่เคยได้ใช้ชีวิตนักเรียนทุน

เมืองนอกด้วยตัวคนเดียวมาแล้ว	

	 โดยการไปเรียนต่อเมืองนอกที่แท้จริงนั้น	 ไม่ใช่แค่การไปเรียน

ให้จบ	ได้ใบปริญญากลับบ้านสมใจเท่านั้น	แต่ระหว่างการเรียน	การใช้

ชีวิตในดินแดนที่ห่างไกลบ้านยังมีประสบการณ์มากมายที่เราควรที่จะได้

เก็บเกี่ยวให้ครบ	 ทั้งการเดินทางท่องเที่ยว	 และการทำงานหาเงิน	 ให้

สมกับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ได้มีโอกาส	

 

	 เรียนต่อที่ไหนดี?	

	 หาทุนเรียนต่อเมืองนอกได้จากที่ไหนบ้้าง?	

	 ต้องเตรียมตัวอย่างไร?	

	 ต้องเขียนจดหมายแนะนำตัวอย่างไร?	

	 ต้องใช้ชีวิตอย่างไร?	

	 จะหาเงินท่องเที่ยวไปเรียนไป	ได้อย่างไร?	

	 จะหาที่พักแบบไหนดี?	

	 ฯลฯ	 ทุกคำถามที่คุณต้องพบเจอในการเตรียมตัวและการเรียน

ต่อเมืองนอก	มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว	

 

ด้วยความปรารถนาดี

สำนักพิมพ์THINKGOOD
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คำนำนักเขียน
	 ก่อนอื่นผู้เขียนคงต้องขอแทนตัวเองว่า	 “พี่นุ้ย”	 ตามอย่างใน

รายการ	English	Breakfast	 (ไมไ่ดม้เีจตนาจะหมายถงึอายแุตป่ระการใด) 

นามปากกาหรือนามแฝง	“พี่นุ้ย	English	Breakfast”	จึงมาจากชื่อตัว

เองบวกกับชื่อรายการที่ทำอยู่	คนเรียกสั้น	ๆ	ว่า	“นุ้ยอิงลิช”	ซึ่งเป็นชื่อ

โรงเรียนของพี่นุ้ยด้วย	(ไม่ได้เป็นพี่น้องกับ	แคทรียา	อิงลิช	แต่ประการ

ใดนะคะ)	 พี่นุ้ยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนซึ่งมีชื่อเหมือน

ชื่อตัวเอง	 คือ	 Nui-English	 และเป็นนักเขียนให้สำนักพิมพ์คิดดีใน

หนังสือ	“บินเดี่ยว...เรียน	เที่ยว	เมืองนอก”	พี่นุ้ยเริ่มเป็นนักเขียนตั้งแต่

ปีที่แล้ว	แนวที่ถนัดคือ	แนะแนวการศึกษาและภาษาอังกฤษ	

	 หนังสือ	 “บินเดี่ยว...เรียน เที่ยว เมืองนอก”	 นับเป็นอีก

บทบาทหนึ่งของพี่นุ้ยในฐานะผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศที่ขอ

ถ่ายทอดประสบการณ์และการเดินทางสู่ฝันตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งให้แก่ทุก

คน	 สำหรับน้อง	 ๆ	 วัยเรียน	 และผู้ที่กำลังแสวงหาโอกาสในการศึกษา

ต่อ	 รวมถึงคุณพ่อคุณแม่และคุณครูซึ่งมุ่งหวังปั้นลูกหรือลูกศิษย์ให้เป็น

นักเรียนนอก	

	 พี่นุ้ยนึกถึงวันที่ตัวเองพยายามหาทางไปเรียนต่อต่างประเทศ

ตอนที่เรียนจบ	 จำได้ว่าต้องพบกับอุปสรรคหลายอย่าง	 และหลายอย่าง

นั้นส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้	เหมือนตาบอดเดินคลำทาง	มีรุ่นพี่หรือผู้

ที่มีประสบการณ์มาหยิบยื่นคำแนะนำอะไรให้นิด	ๆ	หน่อย	ๆ	ก็ดีใจแล้ว	

พี่นุ้ยจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ทุกคนประหยัดเวลา	

และรอบรู้ในการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ	 รวมถึงเปิดเผยหลาย
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สิ่งหลายอย่างบนเส้นทางการบินเดี่ยวเหินฟ้าสู่ต่างประเทศจากทั้ง

ประสบการณ์ส่วนตัวของพี่นุ้ย	 พี่จ๋า	 รวมทั้งนานาทัศนะจากรุ่นพี่		 

หากมีคำถามอะไรที่อยากจะนำมาปรึกษาแบ่งปันกันนอกเหนือจากที่พี่

นุ้ยได้เขียนไว้แล้วใน	 “บินเดี่ยว...เรียน	 เที่ยว	 เมืองนอก”	 ก็อีเมล์มาได้

เลยนะคะที่	 nuienglish@hotmail.com	 หรือเว็บส่วนตัวของพี่นุ้ย		 

www.nuienglish.com	ค่ะ	

	 ขอขอบคุณ	 คุณแม่	 “พ.ญ.	 ศริน	 ชยุติมันต์”	 คุณพ่อ	 “โสภณ	

หมวดทอง”	 “นิค”	 ผู้บริหารร้านคาร์แคร์	 Autotonic	 วิภาวดี	 16/1	

และบุคลากรโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิชทุกคนที่ทำให้ผลงาน

หนังสือเล่มนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี	
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เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจ 


  

 “ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างให้มันเสียบ้างเลือกสักทางว่าใคร”

 

	 รับรองว่าเพลงนี้คงตรงใจน้อง	 ๆ	 ที่อยู่ในภาวะ	 “ต้องเลือก”			

แต่พี่นุ้ยไม่ได้หมายถึงการเลือก	“ใคร”	เพราะเรากำลังพูดถึง	“การเลือก

อนาคตเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท”	 จะเลือกทั้งที	 ให้นั่งโยนหัว

ก้อยหรือเด็ดกลีบกุหลาบคงไม่ดีแน่	 การตัดสินใจต้องอาศัยเหตุผลกัน

หน่อยค่ะ	

 

	 หากน้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องเลือกระหว่างการเรียนในหลักสูตร

อินเตอร์ในเมืองไทย	 และไปเรียนต่อเมืองนอก	 เหตุผลแรกที่ต้อง

พิจารณาคือ	ทุนทรัพย์	 หรือก็คือ	 เงิน	นั่นเอง	 ค่าเรียนเทอมหนึ่งของ

หลักสูตรอินเตอร์จะตกอยู่ที่ประมาณ	 70,000-80,000	 บาท	 บาง

หลักสูตรเรียนแบบ	 2	 เทอม	 เหมือนการเรียนในภาคไทย	 ส่วนบางที่

เรียนแบบ	 tri-semester	หรือ	3	 เทอม	 แบบต่างประเทศ	 โดยเทอมที่	

3	 เป็นเทอม	 summer	 ย่อย	 มีระยะเวลาเรียนสั้นกว่าเทอมปกติ						

ค่าเรียนอินเตอร์ในไทยนับว่าสูสีกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ	 โดยต่าง

ประเทศจะสูงกว่า	 (จากข้อมูลใน	Wikipedia	 ดูเหมือนประเทศสหรัฐ

อเมริกาจะมีค่าเรียนสูงที่สุด	 รองลงมาคือประเทศอังกฤษ)	 บวกลบคูณ

หารออกมา	 ค่าเรียนตกประมาณเกือบ	 1	 ล้านบาทเหมือนกัน	 แต่ที่

แตกต่างอย่างเห็นได้คือ	ค่าครองชีพ	ค่ะ	ค่าครองชีพในต่างประเทศมัก

สูงกว่าประเทศไทย	คิดง่าย	ๆ	จากดัชนีแมคโดนัลด์	 แฮมเบอร์เกอร์ชิ้น
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หนึ่งในเมืองนอก	เช่น	อเมริกา	อังกฤษ	หรือสิงคโปร์	จะมีราคาสูงกว่า

ที่เมืองไทย	1-2	 เท่า	 ซึ่งจะผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยนด้วย	 ไหนจะมี

ค่าที่พักระหว่างศึกษาอีก	 ดังนั้น	 น้อง	 ๆ	 ที่อยากเรียนต่อต่างประเทศ	

หรืออินเตอร์คงต้องคำนวณกันนิดหนึ่ง	 กรณีที่ทุนทรัพย์จากทางบ้านไม่

เอื้ออำนวยและไม่สามารถหาทุนการศึกษาจากแหล่งอื่นได้	 พี่นุ้ยว่าคง

ต้องมุ่งหน้าไปสู่ทางเลือกที่	 3	 คือ	 เรียนภาคไทยหรือศึกษาต่อใน

ประเทศค่ะ	

 

	 เหตุผลต่อมาที่น้องต้องคิดในการตัดสินใจคือ	 เรื่องการเรียน

การสอน	 ถ้าจะให้ฟันธงไปเลยระหว่างอินเตอร์กับเมืองนอกว่าที่ไหนดี	

เรื่องนี้ตัดสินใจได้ยากมากค่ะ	 ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยนั้น	ๆ	มากกว่า	ซึ่งน้อง	ๆ	สามารถตรวจสอบคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยได้จากคู่มือที่ระบุคำว่า	 “university	 ranking”	 หรือจะ

ค้นหาในอินเตอร์เน็ตก็ได้	แต่ข้อสังเกตที่หลายคนพูดถึงคือ	ต่างประเทศ

จะให้มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการเขียน	เช่น	รายงาน	มากกว่า		

 

	 ยิ่งไปกว่านั้นจากประสบการณ์ส่วนตัวของพี่นุ้ยและเสียงลือเสียง

เล่าอ้าง	หลักสูตรอินเตอร์ในประเทศบางที่ยังมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เรียก

ว่า	 “รีไซเคิลอาจารย์”	 นั่นคือ	 เอาอาจารย์ที่สอนในภาคไทยมาสอน	 

อินเตอร์ด้วย	 ซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะคะ	 ยกเว้นแต่ในกรณีที่อาจารย์บางคนมี

ความรู้แน่นแต่ภาษาอังกฤษไม่ดี	 ส่งผลให้เกิดปัญหาการเรียนการสอน

เมื่อต้องรับผิดชอบชั้นเรียนซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา	

 

	 นอกจากการเรียนการสอนแล้ว	 ยังมีเหตุผลด้านสังคมอีกด้วย

นะคะ	 สังคมที่ว่าหมายถึงเครือข่ายของเพื่อนที่จะติดต่อและเกื้อกูลกันใน

อนาคต	 ซึ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่จะทำงาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
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แวดวงธุรกิจ	 ประเด็นนี้	 พี่ชวิศ	 สันติภราภพ	หรือพี่ท๊อป	 ซึ่งเคยศึกษา

ระดับมัธยมปลายที่สิงคโปร์	และปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่	2	คณะบริหาร

ธุรกิจ	 ภาคภาษาอังกฤษ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 บอกกับพี่นุ้ยว่า	

เรื่องเครือข่ายและสังคมถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เขากลับมาเรียนที่

ประเทศไทย	 และในประเทศไทยยังมีกิจกรรมและการฝึกอบรมระยะสั้น

ที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์	 และทำให้รู้จักเพื่อนที่สามารถพึ่งพากัน

ต่อไปได้ทั้งในชีวิตการทำงานและเรื่องส่วนตัว	 (การจัดอบรมที่ขึ้นชื่อใน

สายธุรกิจสำหรับนักเรียนระดับปริญญา	 เช่น	หลักสูตรนักลงทุนรุ่นใหม่	

จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 และธนาคารคู่บ้านคู่เมือง	 จัดโดย

ธนาคารกรุงเทพ)	 นอกจากนี้การที่พี่ท๊อปกลับมาเรียนต่อที่ประเทศไทย

ยังทำให้ประหยัดเวลาได้อีกด้วย	 เพราะหากเรียนที่สิงคโปร์จะต้องเสีย

เวลาอีก	2	ปี	เพื่อเรียนในระดับ	pre-university	หรือ	A	level	ก่อนที่

จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้	 ที่สำคัญยังประหยัดค่าเรียนอีกด้วย	

และผลจากคะแนนเฉลี่ยที่อยู่ในระดับดี	 จึงได้รับทุนการศึกษาจาก

ธนาคารเกียรตินาคิน	

 

	 อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว	 น้อง	 ๆ	 คงอยากถามต่อไปว่า	 “แล้วเรื่อง

ภาษาอังกฤษล่ะ	 ถ้าตัดสินใจเรียนต่ออินเตอร์หรือไปต่างประเทศ	ภาษา

อังกฤษจะดีขึ้นหรือเปล่า”	 พี่นุ้ยตอบได้เลยว่า	 “ไม่แน่ค่ะ”	 เพราะจาก

ประสบการณ์ที่อยู่รายการ	English	Breakfast	และสอนนักเรียนมา	พี่

นุ้ยเห็นเลยว่าคนที่จบต่างประเทศหรืออินเตอร์ส่วนใหญ่พูดเก่ง	 ฟังเก่ง	

แต่หลายคนมีปัญหาเรื่องไวยากรณ์กับการเขียนหรือที่เรียกว่า	 broken	

English	 เป็นภาษาอังกฤษแบบแตก	 ๆ	หัก	 ๆ	 เกิดจากการเรียนภาษา

อังกฤษแบบธรรมชาติ	 ไม่ได้สนใจกฎเกณฑ์	 แต่ถ้าเทียบกันระหว่าง	 2	

ตัวเลือกนี้	 แน่นอนว่าอยู่ต่างประเทศได้ใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าอยู่แล้ว	

ตัว
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เพราะเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกบังคับให้สื่อสาร	 และเมื่อจะเรียน

ต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ	 ยังอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ	

IELTS	 หรือ	 TOEFL	 อีกด้วย	 (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน)	

หากเรียนหลักสูตรอินเตอร์	 พอเดินออกนอกห้องเรียนเข้าโรงอาหาร	 ก็

สัง่อาหารเปน็ภาษาไทยอยูด่	ี แตไ่มว่า่จะอยา่งไร	นอ้งทีจ่ะเรยีนตอ่อนิเตอร์

หรือไปเมืองนอกจำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ	 และผ่านการเตรียม

ตัวมาก่อนแล้วในระดับหนึ่งนะคะ	

 

	 ท้ายที่สุดคงเป็นเรื่องประสบการณ์ชีวิตและความชอบส่วนบุคคล		

พี่นุ้ยได้มีโอกาสคุยกับพี่ตวันเทพ	มีวงศ์อุโฆษ	 (พี่ต้น)	 วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ผู้จัดการคาร์แคร์	 Autotonic						

เขาเลือกที่จะไม่ไปเรียนต่างประเทศ	 เพราะอยากใช้เวลาอยู่กับเพื่อนและ

ครอบครัวมากกว่า	 เมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตามระบบ	 entrance	

หรือ	 admission	 ก็เลือกที่จะเรียนคณะวิศวกรรม	 ภาคภาษาไทยเลย			

แต่เขาเสริมว่าวิศวกรรมบางสาขา	 เช่น	 นาโนเทคโนโลยี	 จะเปิดเป็น

หลักสูตรอินเตอร์อย่างเดียวหรืออย่าง	Mechatronics	 (วิศวกรรมเมค-

คาทรอนิกส์)	 ที่บางสถาบันเปิดเป็นหลักสูตรอินเตอร์เท่านั้น	 ดังนั้น	

น้องจึงต้องศึกษาให้ดีจะได้เตรียมตัวเตรียมใจถูกค่ะ	 ในส่วนความชอบนี้

ก็แล้วแต่ใจว่าให้ความสำคัญกับอะไร	 บางคนเลือกเพื่อน	 ครอบครัว					

ก็อยากจะเรียนอินเตอร์ในไทยหรือเรียนภาคไทยเลย	ส่วนบางคนปรับตัว

ได้ดี	 อยากแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ก็อยากไปต่างประเทศ	 แต่เรื่องที่ควร

ระวังเป็นอย่างมากสำหรับนักเรียนที่ไปเมืองนอกครั้งแรกก็คือ	 nervous	

breakdown	 โรคประสาทที่เกิดจากการเครียดมาก	 ๆ	 เพราะความ

เปลี่ยนแปลง	 และสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย	ซึ่งอาจนำไปสู่การแก้

ปัญหาแบบผิด	ๆ	ได้โดยเฉพาะคนที่อายุน้อยหรือไม่มีวุฒิภาวะมากพอ	

ตัว
อย
่าง



 “Success is a continuous journey.” 

ความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่อง   

 การเลือกเรียนเมืองนอก อินเตอร์ หรือแม้แต่ภาคไทยเป็น

เพียงส่วนหนึ่ง แต่ที่เหลือเกือบทั้งหมดนั้นมาจากความตั้งใจและ

ความพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ที่ตั้งใจไว้สมัยรุ่นพี่นุ้ย(พี่นุ้ยเรียนที่จุฬาฯรหัส42)นักเรียนไม่ได้มี

ทางเลือกหรือหลักสูตรเปิดมากเท่ากับตอนนี้ แต่หลายคนก็มีความ

มานะจนประสบความสำเร็จได้นะคะ ขอให้ทุกคนโชคดี ใครที่อยาก

ไปต่างประเทศ ก็ขอให้ได้ไปต่างประเทศสมปรารถนา หวังว่า

“บินเดี่ยว...เรียน เที่ยว เมืองนอก” จะเติมเต็มความฝันของผู้

อ่านให้กลายเป็นจริงขึ้นมาในที่สุดค่ะ
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เรียนต
่อต่างป

ระเทศ

สมัครอ
ย่างไร

?

หาทุนจากที่ ไหนได้บ้าง?

เตรียมตัวอย่างไร?

ตัว
อย
่าง



สำนักพิมพ์ THINK GOOD...ภูมิใจเสนอ 

สำนักพิมพ ์ Think good... ต้องการผู้ร่วมเขียนฝัน	 เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวด	ี ๆ   

ใครมีฝีมืองานเขียนแนว	 ความเชื่อ	 สุขภาพ	 ความสุข	 ความสำเร็จ	 ครอบครัว	

ศาสนา	ธรรมประยุกต์		
สง่ประวตัพิรอ้มรปูถา่ยมาไดท้ี ่ E-mail : pr_thinkgood@hotmail.com 

ราคา129บาท

ผู้เขียนศ.นพ.วิโรจน์ไววานิชกิจ

 

	 ความเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคน	 ทุกเพศ	 และทุกวัย	 เกิดได้ทุก

ฤดูกาล	 และมีโรคบางอย่างที่เรียกได้ว่า	 เป็นโรคประจำฤดู	 ปัจจุบันที่สมดุล

สิ่งแวดล้อมถูกทำลายลงจนทำให้สภาวะต่าง	 ๆ	 เสียไป	 โรคใหม่	 ๆ	 จึงเกิดขึ้น

มากมาย	บางโรคอาจยากที่จะป้องกันได้	และโรคเก่า	ๆ	ก็มีการพัฒนาสายพันธุ์

ให้ร้ายแรงยิ่งขึ้นทำให้คนทั่วไปยากที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคต่าง	 ๆ	 ได้	

และเวลาที่ไม่สบายก็ยากที่จะรักษาให้หายได้เร็วเหมือนที่เคยเป็นมา		

 

	 การได้รู้จักโรคประจำฤดูต่าง	 ๆ	ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นกันได้ง่าย	 ๆ	 เพื่อ

ป้องกันและรู้วิธีรักษาตัวเองในเบื้องต้น	ย่อมจะเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างยิ่ง		

คุณไม่ควรพลาดที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้	ตัว
อย
่าง
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