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ขาวประชาสัมพันธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท/โทรสาร 
๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

สายปานเรียนสนุกกับสิ่งที่ใชและชอบ 
 

 

เปนอีกหนึ่งนักแสดงวัยใสที่ขาวคราวของเธอมักไดรับการจับตามองและถูกพูดถึง สําหรับ “สายปาน 

อภิญญา สกุลเจริญสุข” ไมวาจะเปนดานผลงานสรางชื่อทั้งภาพยนตร ละคร พิธีกร มิวสิควีดีโอ โฆษณา 
หรือโดยเฉพาะกับเรื่องราวสวนตัว ดวยบุคลิกที่อธิบายตัวตนของเธอไวคอนขางชัดเจน หลายคนจึงอาจรูจัก 
และมองตัวตน “สายปาน” จากขาวเปนหลัก 

ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส  ฉบับประจําวันที่ ๒๒  เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔  หนา   

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพมิพ สนใจดูท่ีได   

http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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แตยังมีอีกดานหนึ่งที่หลายคนอาจยังไมรูเกี่ยวกับสาวนอยดวงตากลมโตคนนี้ ซ่ึงเธอพรอมแลวที่จะเปดชีวิต
นักศึกษาใหไดรูจักกันบาง หลายแงมุมทําใหรูวาแทจริงแลวตัวตนของ “สายปาน” นาสนใจกวาที่เห็นตาม
ขาวในหนาหนังสือพิมพเทาน้ัน 
     
“ตอนนี้ปานกําลังจะขึ้นชั้นปที่ 2 คะ ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร เอกการแสดง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียกไดวาเปนสิ่งที่ปานรูสึกวาใชกอนจะเรียนอีก เพราะตรงกับสายงาน คือ
ตอนแรกไมรูวาตัวเองชอบอะไร อยากเรยีนอะไร แตพอไดมาทํางานแลวรูสึกวา งานดานการแสดง หรือ
ภาพยนตร มันดูมีเสนหสําหรับเรา แลวจะชวยในเรื่องของการทํางาน ก็เลยคิดวาสิ่งนี้แหละที่นาจะเหมาะ
กับเราที่สุดแลว” สายปาน เริ่มตนบทสนทนาดวยการแนะนําชีวิตวัยเรยีนในรั้ว มศว 
 
เม่ือเจอสิ่งที่ใช และมีใจที่ชอบ ถึงจะเรียนหนัก แตสายปานบอกวา ทุก ๆ วันผานไปดวยความสนุก เพราะไม
วาจะหยิบจับอุปกรณ หรือเรียนวิชาอะไรก็มีความสุขตลอดเวลา 
 
“ปที่ผานมา ปานเรียนหนักมาก ตองบอกวา ตอนอยู ม.ตน ปานคอนขางเปนเด็กหัวดีแตขี้เกียจ ชวง  

ม.ปลาย ก็จะมีความสุขกับการทํางานมากกวา พอเขามหาวิทยาลัยเลยรูสึกเหมือนเราเรียนหนักจัง แตคือ 
จริง ๆ แลวเรยีนปกติ ที่เรียนหนักเพราะโฟกัสเรื่องเรียนมากขึ้น (หัวเราะ) เขาหองเรียนใหครบ ปานเรียน 5 
วันจันทร-ศุกร ซ่ึงตารางเรียนจะไมตรงกัน บางวันเลิกเชา บางวันเลิกบาย ก็จะจัดตารางใหมันเอื้อตอการ
ทํางานดวย อยางวิชาน้ีขาดได 3 ครั้ง ถาวันน้ีไมมีสอบ ก็จะขอลาอาจารย แลวก็ใหเพ่ือนชวยเลคเชอร เพ่ือ
มาอานเอง” นางเอกสาว พูดดวยน้ําเสียงเปยมสุข ถึงจะบอกวาเรียนหนัก 
 
ทุกวันน้ี สายปานบอกวา โชคดีที่ผูคนแวดลอมยินดีชวยเหลือ และเปนที่ปรึกษา สงผลใหเรียนไดอยางสบาย
ใจ และราบรื่น 
 
“ปานโชคดีที่มีคุณแมคอยชวยจัดการเรือ่งนี้ มีพี่ ๆ ที่ยินดีคอยใหคําแนะนํา มีอาจารยที่ดี มีเพื่อนที่ดีหมด
เลย คือ เรื่องเวลาเรียน ปานไมคอยซีเรียส เพราะจะมีคุณแม และพี่คอยคุยกับอาจารยวา ของนองโคมาหรือ
ยัง ขั้นไหนแลว (หัวเราะ) ตัวปานเองก็จะทํางาน และเรียนตามเวลา อยางวันน้ีรูวาตองไปเรียนเชา บายลา
อาจารยมาทํางาน ก็เปนอยางน้ัน ไมไดเกเร ไมไดงี่เงาอะไรเทาไหร เพราะรูสึกวาตัวเองโตมากขึ้นแลว” 
 
การที่ตองเรียน และทํางานไปดวย สงผลใหตองเจอกับอุปสรรคอยูตลอดเวลา ความเอาใจใส และพยายาม
เทาน้ัน ที่สายปานใชเปนหลักปฏิบัติใหทั้ง 2 สิ่งลลุวง สงผลใหการเรียนเรียกวาเขาขั้นดี แตตัวเธอกลับ
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บอกวา “ยังไมพอใจ” 
 
“อุปสรรคของปานคงเปนเรื่องเวลาเขาเรยีนไมคอยพอ เมื่อใกลจะสอบ คือการที่เราตองอานเลคเชอร ซึ่ง
ไมไดทําใหรูทุกอยางเหมือนกับเราเขาหองเรียนจริง ๆ ดังน้ัน จึงตองขอสไลดเพ่ือน ขอพรีเซ็นตเพ่ือนเพิ่ม 

หรือไปคุยกับกลุมรุนพ่ี สมมติวาวันน้ีกลุม 2 พรีเซ็นต แลวปานไมไดไป พอใกลจะสอบปานก็ตองไปขอ
จากกลุม 2 เกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมด ซ่ึงเวลาที่เขาพรีเซ็นตเขาจะวิเคราะหมาใหแลว เม่ือ ณ ตอนนั้นเรา
ไมไดอยูในหอง เราตองไปเอาขอมูลทั้งหมดที่เขามีมาอาน เพ่ือที่จะวิเคราะหเอง ซ่ึงมันก็จะเยอะกวาคนอื่น ๆ 
ชวงใกลสอบจงึคอนขางเครียดคะ” 
 
มาถึงตรงนี้ทั้งสีหนา และแววตาของสาวนอยคนน้ี บงบอกใหรูวาเธอเรียนดวยใจรัก และชอบในสิ่งที่เลือก
เรียนจริงๆ สายปานเลาถึงบรรยากาศการเรียนใหฟงดวยน้ําเสียงแสนภาคภูมิใจวา สาขาน้ีเปนการเรียนที่
นาสนใจมาก ปานเริ่มเรียนตั้งแตเรื่องของประวัติศาสตรทุกอยาง ทั้งโลก เชน ความแตกตางระหวางทวีป 

หนังแตละแนวมันแตกตางกันอยางไร ความเปนเยอรมันกับอิตาลีมันตางกันอยางไร อิตาลีกับฝรั่งเศสมัน
ตางกันอยางไร แลวหนังอังกฤษเปนอยางไร แลวมันจะมีประเทศแปลก ๆ มุมมองแปลก องคประกอบนี้ผู
กํากับตองการสื่ออะไร  
 
“ปานเรียนสนุก ไดคิดตลอดเวลา แลวจะมีพรีเซ็นตซึ่งเปนมุมมองของเพือ่นที่จับกลุมกัน แลวไปศึกษา
เรื่องนี้มาโดยเฉพาะ ผานการวิเคราะหมาแลว 2-3 เดือน อยูกับงานชิ้นน้ีจริง ๆ แลวมาพรีเซ็นตใจความ

สําคัญใหเราฟง มันเหน่ือยตรงแบบวาวันหนึ่งตองดูหนังประมาณ 4 เรื่อง เพ่ือหาความแตกตาง ความ
เหมือน หาวาบางทีมันมีเรื่องของซาวด ส ีภาพ แตมันสนุกมาก เพ่ือนมานอนบานกัน ดูหนังกัน 4 เรื่อง 
ประมาณ 6 คน อยูในหองปาน แลวมีคอมพิวเตอรคนละเครื่อง ใสหูฟง น่ังดู และน่ังจดอยูอยางน้ี แลวมา

คุยกันวาเปนอยางไร แจกันทําไมมันถึงเปนสีน้ี เปนตน ปานวาจบออกมามันนาจะมีคุณภาพมาก และไดอะไร
เยอะ (ยิ้ม)” 
 
ดวยวัย และหนาที่ที่ตองรับผิดชอบหลายดาน ความรูสึกทอจึงเกิดขึ้นเปนเรื่องธรรมดา แตสายปานก็ยิ้มและ
บอกวายังไงเธอก็สูไมถอย  
 
“ปานจะคุยกับเพื่อนเยอะมาก ปานเปนคนคิดเยอะ พยายามที่จะอธิบาย ปานเปนคนมีเพ่ือนเยอะ และหลาย
กลุม เพ่ือนคนน้ีเราคุยเรื่องลั้นลาได เพ่ือนคนน้ีคุยเรื่องชอปปง เพ่ือนคนน้ีคุยเรื่องปญหาหัวใจ เพ่ือนคนน้ี
คุยเรื่องปญหาการเรียน เพ่ือนคนน้ีคุยเรื่องปญหาการทํางาน เวลาปานมีปญหาอะไรปานจะเลือกคุย ปานเคย
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ทอนะ เคยรูสึกวาเวรกรรมทําไมอายุ 19 เพ่ือนไปเที่ยวเลน ทําไมตองมาทํางาน และเรียนหนังสือเยอะกวา
คนอื่น  
 
แตวาทุกครั้งก็พยายามมองวา ที่จริงมันก็เปนเรื่องที่ดีนะ เพราะเพื่อนก็ไมมีโอกาสไดทํา 2 อยางในเวลา
เดียวกัน คือปานจะแยกไวเลยวา การเรียนเปนสิ่งที่เด็กทุกคนตองทํา แตการทํางานมันเปนสิ่งที่ปานรัก 
ดังน้ัน การที่ปานไดทําสิ่งที่ปานตองทํา และสิง่ที่ปานรักควบคูไปดวยกัน ปานถือวาเปนโชคดีของปาน รูสกึ

วาดีจัง”  
 
เม่ือถามถึงความพอใจกับหนาที่ที่ผานมา สายปานบอกวา ปานอยูกับปจจุบัน ปานไมสนใจอดีต ปานไมสนใจ

อนาคต สวนมากปานอยูกับปจจุบัน ถาวันนี้ปานรูวาปานไมดี ปานก็คอยแกไข แลวปานจะไมเสียใจวาอดีต
ปานเคยทําอะไรไมดี คืออยูกับปจจุบันใหมากที่สุด ไมพยายามเพอ เพราะมันจะกดดัน แลวทําใหเรารูสึกวา
เม่ือทํามันไมดีแลวจะผิดหวัง บางคนการผิดหวังอาจจะเปนแรงกระตุน เปนแรงขับเคลื่อน แตบางคนพอ
ผิดหวังมันทําใหชีวิตทุกอยางแยลง 
 
สําหรับวัยใสทีต่องเรียน และทํางานไปดวย สายปานก็ฝากกําลังใจมา วา ไมตองทอคะ แลวใหกําลังใจกับ
ตัวเองวารูสึกวาตัวเองเปนคนโชคดีขนาดน้ี เพราะเราไดมีโอกาสหาเงิน ไดมีโอกาสแบงเบาภาระของคุณพอ

คุณแม แลวอายุเทาไหร 18-19 คือคนบางคนมีความฝน แตไมมีเงินที่จะทําใหฝนน้ันเปนจริง 

คนบางคนมีเงินเยอะแยะเต็มไปหมด แตยังไมรูเลยตัวเองฝนอยากเปนอะไร ดังน้ัน คนที่เรียนไปดวยทํางาน
ไปดวยปานถือวาเปนคนที่มีความฝน ทะเยอทะยาน รูวาตัวเองตองการอะไร ตองการเงินเพ่ือจะมาทําให
ตัวเองดีขึ้น หรือแบงเบาภาระพอแม เปนคนที่ความจริงกับความฝนใกลเคียงกัน ปานคิดวาเปนคนที่นานับ
ถือ นายกยองดวยซ้ําไป 
 
และนี่คืออีกแงมุมของ “สายปาน” ในบทบาทของนักศึกษาที่เรียกไดวา นาสนใจ นาจับตาไมแพผลงาน. 

ทีมเดลินิวสออนไลน 
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