ประสบการณ์ ในการใช้ ชีวติ ณ ประเทศสวเีดน
การที่กระผมไดม้ีโอกาสมาศึกษา ณ ประเทศสวีเดนน้ ี นบัเป็ นโอกาสที่ดีที่สุดที่กระผมไดร้ับในชีวิตให้
หลุดพน้จากความยากจน เนื่องดว้ยการศึกษาเป็ นทางเดียวที่จะสามารถเปิ ดโอกาสที่ดีใหเ้ขา้มาในชีวิตได้ สิ่งที่ได้
มากไปกวา่นน้ั คือประสบการณ์ในการเรี ยน รวมไปถึงการใชช้ีวิตต่างๆมากมายและยงัไดร้ับรู ้ถึงมุมมองของชาว
สวีเดนโดยภาพรวมที่มีต่อชาวไทยอีกดว้ย กระผมจึงถือโอกาสขอบพระคุณไวใ้นที่น้ีดว้ย
ประสบการณ์ที่ไดร้ับในการศึกษาปี เตรี ยมพ้ืนฐานน้นั ทาำใหก้ระผมรับรู ้ถึง ระบบการเรี ยนการสอนบาง
ส่ วนที่แตกต่างออกไป โดยสิ่ งที่เห็นไดช้ดัคือ ตารางการเรี ยนการสอนที่จะระบุไวเ้ลยวา่แต่ละคาบจะสอนอะไร
บา้ง เน้อื หาและโจทยอ์ยใู่นหนา้ใดของหนงัสื อ การบา้นมีขอ้ใดบา้ง โดยจะระบุไวใ้นแต่ละช่วงการศึกษา ซ่ งึ สิ่ง
น้ นี บัเป็ นสิ่ งที่ดี เพราะเราสามารถที่จะวางแผนล่วงหนา้ไดว้า่เราจะจดัตารางเรี ยนของเราอยา่งไรภายในช่วงสอง
เดือนหนา้ นอกจากน้ ียงัเป็ นการง่ายที่จะตามบทเรี ยนได้ หากเราไม่สามารถมาเรี ยนไดใ้นบางคร้ัง
อาจารยท์ี่สอนในรายวิชาต่างๆน้นัจะเนน้ใหน้กัเรี ยนตอบโตก้บัอาจารยใ์นการเรี ยนการสอนภายในหอ้ง
ซ่ ึงตวักระผมเองเลง็เห็นวา่การคิดเชิงวิเคราะห์และออกความเห็น (critical thinking)น้นัสาำคญัมาก
เพราะนกัเรี ยนจะสามารถเขา้ใจและจดจาำบทเรี ยนไดอ้ยา่งแตกฉานมากยง่ิ ข้ ึน โดยอาจารยจ์ะค่อนขา้งใหค้วาม
เป็ นกนัเองกบันกัเรี ยน และยงัยนิดีตอบคาำถามต่างๆของนกัเรี ยนท้งัในเวลาเรี ยนและนอกเวลาเรี ยน ซ่ ึงหาก
นกัเรี ยนมีขอ้สงสยักส็ามารถข้ ึนไปพดูคุยหรื อแมแ้ต่อีเมลไ์ปหาอาจารยผ์สู้อนได้ ส่ วนการสอบวดัผลนน้ั
นกัเรี ยนสามารถสอบซ่อมไดห้ากผลสอบคร้ังแรกไม่ผา่นหรื อไม่เป็ นที่น่าพอใจ โดยนกัเรี ยนยงัมีสิทธ์ ิไดเ้กรด
เออยแู่มต้วัขอ้สอบจะยากข้ ึนกวา่คร้ังแรก เหตุผลที่กระผมไดร้ับทราบคือ ความรู ้น้นัสามารถเกบ็เกี่ยวเพิ่มเติมได้
ทุกเมื่อ การสอบจึงเป็ นการวดัความรู ้ที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนัเท่าน้นั ผทู้ี่สอบไม่ผา่นคร้ังแรกจึงมิไดห้มายความวา่ คนผู ้
น้นัจะไม่สามารถเรี ยนรู ้เพิ่มเติมไดใ้นภายหลงั
กระผมจึงไดม้าวิเคราะห์วา่ การที่นกัเรี ยนไทยไม่ค่อยกลา้แสดงออกความคิดเห็นนน้ั อาจ มาจากหลายๆ
สาเหตุดว้ยกนั กล่าวคือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งครู กบัศิษยอ์าจเป็ นทางการมากกวา่ ทาำใหน้กัเรี ยนไม่กลา้ที่จะต้งั
คาำถามใดๆกเ็ป็ นได้ และกฏระเบียบในโรงเรี ยนไทยน้นัจะเขม้กวา่มาก เช่นการแต่งกายและทรงผมนกัเรี ยนซ่ ึง
ในประเทศที่พฒันาแลว้คิดวา่นกัเรี ยนไม่จาำเป็ นจะตอ้งตดัผมใหส้้นัเกรี ยน ขอเพียงใหดู้สุภาพและเคารพสถานที่
เรี ยนกพ็อ เนื่องจากทรงผมน้นัมิไดเ้ป็ นตวับ่งช้ ีความดีเลวของบุคคลนน้ั ๆ หากแต่จะเป็ นการริ ดรอนสิ ทธิ ใน
ร่ างกายของบุคคลน้นัๆไป สิ่ งเหล่าน้ ีทาำใหน้กัเรี ยนตอ้งอยภู่ายใตก้ฏที่เขม้งวดเพราะกลวัการถูกลงโทษที่รุนแรง
เช่นการเฆี่ยนตี พดูเสี ยดสี หรื อการประจานใหเ้กิดความอบัอาย นาำไปส่คู วามเกบ็กดของนกัเรี ยนและรู ้สึกไม่
สนุกกบัการเรี ยนเท่าที่ควร เป็ นการปิ ดก้นัความคิดสร้างสรรคไ์ปในทางออ้ม สิ่ งเลก็ๆนอ้ยๆเหล่าน้ ีนาำไปสู่
คุณภาพของการศึกษาของประเทศน้นัๆ หากสงัเกตใหด้ีจะมีความแตกต่างเลก็ๆนอ้ยๆระหวา่งระบบการศึกษา
ของไทยกบัของประเทศที่พฒันาแลว้ ซ่ งึ เมื่อหา้สิ บปี ก่อนน้นั การศึกษาในสวีเดนจะมีลกัษณะเขม้งวดและ
คลา้ยคลึงกบัระบบการศึกษาของบา้นเราเป็ นอยา่งมาก หากแต่ส่ิงที่ไดร้ับการปรับปรุ งเพิ่มคือ อาชีพครู ซ่ งึ
ปั จจุบนัถือวา่เป็ นอาชีพที่มีเกียรติและรายไดด้ี ส่ งผลใหค้นเก่งจาำนวนมากเลือกที่จะเป็ นครู ทาำใหคุ้ณภาพการ

ศึกษาพฒันาข้ นึ นอกเหนือจากน้ ียงัเลิกการลงโทษแบบรุ นแรงเนื่องจากผลวิจยัไดบ้่งบอกวา่สิ่ งเหล่าน้ ีจะส่ งผล
เสี ยดา้นจิตใจและความคิดของนกัเรี ยนในระยะยาว ตวักระผมเองน้นัคิดวา่จะเป็ นการดีไม่นอ้ยหากประเทศของ
เราจะนาำดา้นที่ดีมาปรับปรุ งใชบ้า้ง ส่ วนดา้นที่ดีอยแู่ลว้เช่น การเคารพนอบนอ้มผใู้หญ่ ความสุ ภาพเรี ยบร้อยที่
เป็ นเอกลกัษณ์ที่ดีของคนไทยนน้ั ควรจะส่ งเสริ มต่อไป
ทางดา้นประสบการณ์การใชช้ีวิตในต่างประเทศน้นั กระผมไดเ้รี ยนรู ้การช่วยเหลือตนเองในการใชช้ีวิต
เพียงลาำพงัอยา่งมาก อาทิเช่น การติดต่อขอต่อเวลาวีซ่า การติดต่อกบัระบบการศึกษาและการประเมินเกรดของ
ประเทศสวีเดน การติดต่อกบัทางมหาวิทยาลยั การติดต่อกบัธนาคาร เป็ นตน้ โดยเริ่ มแรกจะมีผดูู้แลนกัเรี ยนช่วย
จดัการเรื่ องต่างๆเหล่าน้ ีให้ ซ่ ึงสิ่ งต่างๆเหล่าน้ ีช่วยใหก้ระผมมีความคิดอ่านกวา้งไกลยง่ิ ข้ ึนและมีความเป็ นผใู้หญ่
ข้ นึ
เรื่ องการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพอากาศ อาหารการกินและวฒันธรรมของที่นี่นบัไดว้า่เป็ นอีกเรื่ องหน่ ึงที่
นกัเรี ยนตอ้งประสบ ดา้นสภาพอากาศน้นัจะหนาวแปดเดือนและอบอุ่นเพียงสี่ เดือนเท่าน้นั โดยหนา้หนาวฟ้ าจะ
มืดเร็ วมาก เพียงสี่ โมงเยน็ฟ้ ากม็ืดสนิทแลว้ ซ่ ึงทาำใหเ้ราตอ้งวางแผนล่วงหนา้วา่แต่ละวนัจะตอ้งทาำอะไรบา้ง
เนื่องจากหลงัสี่ โมงเยน็ จะไม่ค่อยมีผคู้นออกมาขา้งนอกแลว้เพราะสภาพอากาศไม่เอ้ืออาำนวย
และนอกจากน้ ีกระผมยงัตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัอาหารทอ้งถิ่น เนื่องจากเราไม่สามารถทาำอาหารรับไทย
รับประทานไดทุ้กม้ือ เพราะค่าครองชีพของที่นี่น้นัสูงมากและสูงข้ ึนเรื่ อยๆ จึงมีความจาำเป็ นตอ้งหาวตัถุดิบที่ถูก
เพื่อนาำมาทาำอาหาร โดยกระผมนน้ั ถือวา่โชคดีเพราะมีเพื่อนๆที่นี่คอยช่วยเหลือใหค้าำแนะนาำปรึ กษา จึงไดม้ี
โอกาสเรี ยนรู ้การทาำอาหารของที่น้ีดว้ย
ในเรื่ องของการเขา้สงัคมกบัคนที่นี่นน้ั ในระยะแรกๆกระผมจะรู ้สึกประหม่าบา้ง เนื่องจากมีส่ิ งเลก็ๆ
นอ้ยๆหลายอยา่งที่การปฏิบตัินน้ั จะแตกต่างออกไปจากบา้นเรา ยกตวัอยา่งเช่น เมื่อเรานง่ั รถเมลห์รื อรถไฟ เรา
ไม่จาำเป็ นตอ้งลุกใหใ้ครนง่ั แทนที่ของเรา เนื่องจากที่นง่ั สาำหรับผสูู้งอายนุ้นัจะมีไวเ้ฉพาะอยแู่ลว้ ซ่ ึงหากเราลุกให้
ใครนง่ั กจ็ะเป็ นการแปลกเนื่องจากคนที่นี่เนน้การเคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลมาก ต่างคนต่างไม่กา้วก่ายหรื อ
เบียดเบียนสิ ทธิของผอู้ื่นและคาำนึงถึงผลต่อส่ วนรวม มิไดถ้ือเป็ นการเห็นแก่ตวัแต่อยา่งใด เพราะถือวา่ทุกคนมี
สิ ทธิ เท่าเทียมกนั อีกตวัอยา่งหน่ งึ คือ การยม้ิ ผคู้นที่นี่มกัจะไม่ค่อยยมิ้ออกมาใหเ้ห็นบ่อยนกั ช่วงที่กระผมมา
ใหม่ๆนน้ั เพื่อนๆกจ็ะคอยแซวเสมอวา่เมื่อคนเห็นตวักระผมกจ็ะรู ้ไดท้นัทีวา่เป็ นคนต่างประเทศ เนื่องจาก
กระผมมกัจะยมิ้ออกมาใหเ้ห็นบ่อยๆไม่วา่จะมีพายหุิมะหรื อสภาพอากาศจะแยแ่ค่ไหนกต็าม
กระผมจะขออนุญาตกล่าวถึงความแตกต่างดา้นโครงสร้างสงัคมของที่นี่กบับา้นของเราสกัเลก็นอ้ย
หากวิเคราะห์ใหด้ีจะเห็นวา่ สวีเดนมีช่องวา่งระหวา่งคนจนกบัคนรวยนอ้ยมาก นอ้ยกวา่อเมริ กาเสี ยดว้ยซา้ำไป
สาเหตุอาจมาจากการเกบ็ภาษีที่สูงมากเพื่อนาำมาพฒันาสวสัดิการณ์ต่างๆในสงัคมใหก้บัประชาชนทุกคน สิ่งน้ ี
นบัเป็ นความแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ ึงตวักระผมเองคิดวา่จะเป็ นการดีไม่นอ้ยหากช่องวา่งระหวา่งคนจนกบั
คนรวยในประเทศของเราจะค่อยๆลดนอ้ยลง เนื่องจากเป็ นการแกป้ัญหาต่างๆในสงัคมในระยะยาวไดแ้ละยงั

เป็ นผลดีต่อการพฒันาประเทศอีกดว้ย โดยจะสงัเกตุไดว้า่ ประเทศที่พฒันาแลว้จะมีช่องวา่งน้ ีนอ้ยกวา่ประเทศที่
กาำลงัพฒันา
มุมมองโดยทว่ั ไปที่คนสวีเดนมีกบัเมืองไทยหรื อคนไทยน้นั จะแบ่งไดอ้อกเป็ นสองอยา่ง คือ ดา้นดี
และ ดา้นเสี ย โดยดา้นดีนน้ั คือ เมืองไทยมีธรรมชาติและสิ่ งแวดลอ้มที่สวยงาม ค่าใชจ้่ายในการไปเที่ยวถูก ผคู้น
เป็ นมิตรและมีนา้ำใจ อาหารเลิศรส มีศิลปะป้ องกนัตวัประจาำชาติอนัโด่งดงัไปทว่ั โลก หลายๆคนถึงกบัขนาน
นามเมืองไทยวา่เป็ นสวรรคบ์นดินเลยทีเดียว มุมมองดา้นลบโดยทว่ั ไปคือ เมืองไทยเป็ นเมืองที่มีโสเภณี อยตู่าม
สถานที่ท่องเที่ยวมาก ซ่ งึ คนในประเทศน้ ีไม่คุน้เคยและต่อตา้นการคา้โสเภณี อยมู่าก เนื่องจากเป็ นเรื่ องผิด
กฎหมายในประเทศสวีเดน ดา้นลบอีกดา้นคือ ความยากจนที่มีอยใู่นเมืองไทย ชาวสวีเดนหลายๆคนซ่ ึงยงัไม่ได้
สมัผสักบับรรยากาศเมืองไทยนน้ั มีความคิดวา่ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ยากจนมาก ซ่ ึงอาจเกินจากความเป็ น
จริ งไปค่อนขา้งมาก สิ่ งเหล่าน้ นี าำมาซ่ ึงความดูถูกคนไทยอยลู่ึกๆบา้งไม่มากกน็อ้ย อยา่งไรกต็าม คนจาำนวนเหล่า
น้ ีถือวา่มีอยเู่ป็ นส่ วนนอ้ยเท่านน้ั สิ่ งๆน้ ีทาำใหก้ระผมมีความมานะยง่ิ ข้ ึนเพื่อตอ้งการแสดงใหช้าวต่างชาติไดรู้้วา่
คนไทยน้นัแทจ้ริ งแลว้มีความสามารถไม่แพช้าติใดในโลก หากแต่คนเก่งหลายๆคนไม่ไดร้ับโอกาสในการ
แสดงความสามารถออกมาใหเ้ป็ นที่ประจกัษเ์ท่านน้ั เอง
กระผมมีความเชื่อมน่ั วา่ประสบการณ์ที่กระผมไดม้าสมัผสัที่ประเทศน้ ีนน้ั จะสามารถนาำไปปรับปรุ ง
และพฒันาขอ้ดอ้ยและเสริ มขอ้เด่นที่มีอยแู่ลว้ในสงัคมไทยไดม้ากหากกระผมไดร้ับโอกาส เนื่องจากมีหลายสิ่ง
หลายอยา่งที่ไม่สามารถอธิ บายมาเป็ นตวัหนงัสื อได้ ซ่ งึ สิ่งเลก็ๆนอ้ยๆเหล่าน้ ี เมื่อรวมเขา้ดว้ยกนักส็ามารถส่ ง
ผลกระทบเป็ นวงกวา้งได้ อยา่งไรกต็ามกระผมกม็ีความเชื่อมน่ั วา่ ประเทศไทยของเราสามารถพฒันาให้
กา้วหนา้ทดัเทียมอารยะประเทศไดห้ากคนไทยมีความสามคัคีและตระหนกัถึงการปรับปรุ งขอ้ดอ้ยของตน
ดว้ยความเคารพอยา่งสูง
นายพิชญ์ วชัระวิชย์
นกัเรี ยนทุนการศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถิ่นรุ่ นสอง
เมษายน 2552

