มติชนรายวัน
พฤ. 20 ต.ค. 54

ครู เร็ฟแนะครู ไทย
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่ อ เร็ ว ๆ นี ค้ รู อ เมริ กั น สอนชั น้ ประถมปี ที่ 5 มาให้ แง่ คิ ด ที่ เ ป็ นประโยชน์
อย่างยิ่งแก่ครูไทยซึง่ ได้ รับการคัดเลือกเป็ นพิเศษมาจากทุกจังหวัดเกือบ 200 คน หลายอย่างที่เขา
พูดเหมื อน “เส้ นผมบัง ภูเ ขา”

ผู้เ ขี ย นได้ มี โ อกาสร่ ว มอภิ ปรายในงานนี ก้ ับศาสตราจารย์

นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ด้ วย และรู้สกึ ชอบสิ่งที่เขาพูดจนขอนามาเล่าต่อ
ครู คนนี ้คือ Rafe Esquith แห่งโรงเรี ยน Hobart Boulevard Elementary
School ในเมือง Los Angeles
Fire”

เขาเขียนหนังสือดังระดับโลกชื่อ “Teach Like Your Hair’s on

และเดินทางไปหลายประเทศเพื่ อบรรยายประสบการณ์ ที่เขาพบให้ ครู ทั่วโลกได้ ร่วม

กันคิด
เจ้ าภาพงานนีค้ ือ สสค. (ส านักงานส่งเสริ ม สั งคมแห่ง การเรี ยนรู้ และคุณภาพ
เยาวชน)

ซึ่ง เป็ นหน่ ว ยงานของรั ฐ

ด้ านการศึกษาแทน
คุณภาพเยาวชน

ท าหน้ า ที่ เ หมื อ น สสส. ด้ า นสุข ภาพ

แต่เ ป็ น

สสค. สามารถทางานได้ อย่างคล่องตัวในหลายรู ปแบบในการส่งเสริ ม
คุณหมอศุภกร บัวสาย อดีตผู้อานวยการ สสส. ผู้ประสบความสาเร็ จใน

การสร้ าง สสส. ให้ เป็ นองค์กรที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมจนหน่วยงานระหว่างต่างประเทศอยากให้
ไปทางานให้

แต่คณ
ุ หมอก็ปฏิเสธและมาทา สสค. แทน
ครู คนนี ้ในวัยต้ น 50 ปี ซึ่งเด็กเรี ยกว่า ครูเร็ ฟ (Rafe)

สามารถนัง่ อยู่ในหัวใจ

เด็กมาตลอด 27 ปี แห่งการสอนเด็กที่ บ้านอยู่ในบริ เวณที่สิ่งแวดล้ อมหนักหนาสาหัส
จี ้ปล้ น

แทงกัน

มีการ

ฆ่ากัน ไม่เว้ นแต่ละวัน เด็กเกือบทังหมดของ
้
2,000 คน ของโรงเรี ยน

เป็ นลูกหลานของชาวอเมริกาใต้ และเกาหลี

พูดภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง

ปั จจัยสาคัญคือบรรยากาศของห้ องเรี ยนของครูเร็ ฟปราศจากกลิ่นไอของการเป็ น
อาณาจักรแห่งความกลัว

ในห้ องเรี ยนโดยทัว่ ไปครู กลัวว่าตัวเองจะดูไม่ดีในสายตาครู ใหญ่

-2และครู ด้วยกันหากควบคุมเด็กไม่ได้
ลงโทษ

เด็กกลัวเพื่อนหัวเราะเยาะ และประการสุดท้ ายกลัวครู

ห้ องเรี ยนอาจสงบเรี ยบร้ อยภายใต้ สภาวะความกลัว

เพราะเหตุที่มนั เงียบก็เพราะครูสามารถ “เอาอยู่”
ลงโทษสารพัดวิธี

แต่มนั ไม่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้

และการ “เอาอยู่” นี ้ก็ต้องมาจากการดุด่า

รวมไปถึงการลงไม้ ลงมือในบ้ านเราด้ วย
ครูเร็ ฟบอกว่าครูต้องสร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อใจ (trust) ระหว่างครูกบั เด็ก และเด็ก

กับเด็กด้ วยกันเอง

หลักสาคัญก็คือครู อยากให้ เด็กเป็ นอย่างไร เช่น อยากให้ เด็กพูดจา

สุภาพ

ตรงต่อเวลา (ครูเร็ฟมาโรงเรี ยน 6.45 น. ทุกเช้ า

ไม่พดู ปด

เพื่ อ ดูแลเด็ก )

ซื่ อ สัตย์

อ่อนน้ อมถ่อมตน
model)

เป็ นคน nice และ decent

ซาบซึ ้งในสิ่งที่คนอื่นทาให้

เด็กนันฉลาดกว่
้
าที่ครูเข้ าใจมาก

ที่ครูทาให้ ดู

ฯลฯ

ให้ ก าลัง ใจซึ่ง กันและกัน
ครูก็ต้องทาให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง (role

เขาจะแอบเฝ้าดูครูอยู่เงียบ ๆ

และจะทาอย่าง

แต่ไม่ทาอย่างที่ครูบอก
จากการสังเกตของผม

ครูเร็ ฟเป็ นคนใจดี

แต่สิ่งที่แฝงอยูก่ ็คือความเอาจริ งกับเด็ก ป.5 ของห้ อง 56
เขาเสมอ

ก่อนโรงเรี ยนเข้ า 8 โมง

พูดจาสนุกสนาน

ครูเร็ ฟบอกว่าเขารักษาคาพูดของ

และเขาก็คาดว่าเด็กทุกคนก็ต้องกระทาอย่างเดียวกับเขา

เนื ้อเชื่อใจนัน้ เขาก็ไม่วา่ อะไร

เป็ นมิตร

ถ้ าใครไม่รักษาความไว้

แต่เดาว่าเด็กก็คงไม่ร้ ูสกึ สบายใจที่เป็ นศิษย์เป็ นแน่

ครู เร็ ฟพยายามให้ เด็กเรี ยนรู้ ทกั ษะชีวิต (Life Skills) ในหลายลักษณะ ตังแต่
้
การดูแลทรัพย์สินตนเอง
ครู เร็ ฟย ้าว่าเขาไม่สอน
การทดลองวิทยาศาสตร์ )

การรักษาชีวิตรอด

และที่สาคัญคือทักษะในการคิดแก้ ไขปั ญหา

เขาพูดไม่มากแต่ให้ เด็กเรี ยนรู้เอง

ถึงแม้ บางครัง้ จะล้ มเหลว (เช่น

แต่นนั่ ก็คือส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ในโลกแห่ง

ความเป็ นจริ ง (ผู้เ ขี ย นขอย า้ ว่า การเรี ย นรู้ เป็ นกระบวนการ) ที่ เ ต็ม ไปด้ ว ยความไม่เ ป็ นธรรม
การเอารัดเอาเปรี ยบ

การถูกเอาเปรี ยบ ฯลฯ

เขาพยายามพัฒนาเด็กของเขาให้ ขึ ้นไปถึงระดับ 6 ของจริ ยธรรมตามแนวคิดของ
นักจิตวิทยาชื่อ Lawrence Kohlberg (ค.ศ. 1972-1987) ซึ่งครูเร็ ฟเอามาประยุกต์และอธิบายว่า
ในการกระทาสิ่งหนึง่ นันมนุ
้ ษย์จะใช้ วิธีการคิดใน 6 ระดับกล่าวคือ
จะถูกลงโทษ

ระดับ 2 ทาเพื่อเอาใจคนอื่น

ระดับ 1 ทาเพราะหากไม่ทา

ระดับ 3 ทาเพื่อให้ ได้ รับรางวัล

ระดับ 4

-3ทาเพราะมันเป็ นกฎ

ระดับ 5 ทาเพราะเกรงใจคนอื่น

ระดับ 6 ทาเพราะคิดได้ เองว่าเป็ นสิ่ง

ที่สมควรทา
เด็กทัว่ ไปมักขึ ้นถึงแค่ระดับ 5

แต่เขาต้ องการให้ เด็กของเขาเข้ าใจ 6 ระดับของ

ความคิดนี ้ และผลักดันให้ เด็กของเขาขึน้ ไปถึงระดับ 6 ในทุกเรื่ องถึงแม้ จะใช้ เวลายาวนานเป็ น
สิบ ๆ ปี ก็ตาม

เขาต้ องการวางรากฐานสาคัญไว้ ให้ เด็กตระหนักถึงการอยูใ่ นระดับ 6
ครูเร็ฟบอกว่าเมื่อเด็กของเขาถึงระดับ 6 ในเรื่ องการเรี ยน

เอง

ไม่ใช่เพราะกลัวถูกลงโทษ

รางวัล

ไม่ใช่เพื่อเอาใจพ่อแม่หรื อครู

ไม่ใช่ทาเพราะมันเป็ นกฎของโรงเรี ยนและของพ่อแม่

เด็ กก็จะตังใจเรี
้ ยน
ไม่ใช่ทาเพื่อให้ ได้ รับ

ไม่ใช่ทาเพราะเกรงใจใคร

แต่ทาเพราะรู้ ว่า หากตังใจเรี
้ ยนก็จะเกิดประโยชน์ แก่ตนเองในอนาคต

สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จะเพิ่ม

คุณค่าและมูลค่าให้ ตนเอง
เขาย ้าเรื่ องการเรี ยนรู้ทกั ษะชีวิตซึ่งเป็ นทักษะสาคัญสาหรับคนในศตวรรษที่ 21 ที่
โลกมีความซ ้าซ้ อนและยุ่งเหยิงเป็ นอันมาก
100 คน
เช่น

เขาบอกว่าคนที่เข้ าเรี ยนมหาวิทยาลัยในอเมริ กา

เรี ยนจบจริ ง เพี ย ง 25 คน เท่า นัน้

อกหัก จากความรั ก

พวกที่ เรี ย นไม่จ บก็ เ พราะขาดทัก ษะชี วิ ต

ใช้ เ งิ น ไม่เ ป็ น

จัด การชี วิ ต ไม่เ ป็ น

สนุกสนานหลงระเริงกับชีวิตมหาวิทยาลัยมากเกินไป

ติด ยาเสพติ ด

ไม่ร้ ูจกั รับผิดชอบตัวเอง

ไม่เข้ าใจ

เรื่ องการตัดสินใจเลือก ฯลฯ
ครู เร็ ฟพูดสิ่งที่น่าสนใจสาหรับคนไทย

นัน่ ก็คือคะแนนการสอบ

คิดว่าการทดสอบเป็ นเรื่ องส าคัญ เพราะจักได้ ตรวจสอบว่าเด็กได้ เรี ยนรู้ หรื อไม่
ตกปลักเคลิบเคลิม้ อยู่ในความสาคัญของคะแนนสอบแต่เพียงอย่างเดียว
ดังกล่าวข้ างต้ น

ลักษณะการคิดในระดับ 6

ครู เร็ ฟ
แต่ไ ม่ควร

เพราะทักษะชีวิต

บุคลิกอุปนิสยั อันเหมาะสม

ความเป็ นคน

คิดดีทาดี ฯลฯ นันคะแนนไม่
้
ได้ สะท้ อนออกมาให้ เห็น
ถึงตรงนี ้ผู้อา่ นหลายท่านคงสนใจหนังสือเล่มนี ้ของครู เร็ ฟ

ซึ่งมียอดขายฮิตติด

ระดับโลกและมีเนื ้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ครู เร็ ฟได้ บรรยายและผู้เขียนนามาสื่อสารต่อ

ขอเรี ยนว่า

สสค. ได้ นามาแปลเป็ นภาษาไทยอย่างได้ คณ
ุ ภาพและรสชาติ ในชื่อ “ครู นอกกรอบกับห้ องเรี ยน
นอกแบบ” หากสนใจติดต่อได้ ที่ qlf.or.th

เขาไม่ขายแต่ให้ ฟรี (นาน ๆ ของเกือบฟรี มีในโลก

ที่ไม่ฟรี จริงก็เพราะคนอยากได้ ต้องออกแรงเล็กน้ อย)

เพราะตระหนักดีว่าแง่คิดจากหนังสือเล่ม

-4นี ้อาจมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพครู ไทย

ซึ่งมีอิทธิ พลอย่างยิ่งและอย่างทันทีต่อ

คุณภาพของเยาวชนไทย
หนัง สื อ เล่ ม นี ค้ รู ค นแรกของลูก คือ พ่อแม่ก็ส ามารถเอาไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ เ ป็ น
อย่างดี

เพราะครูเร็ ฟเล่าถึงวิธีการสร้ างการเรี ยนรู้ผ่านการฉายภาพยนตร์ DVD

เด็ก เล่ น ละคร

การออกไปทัศ นศึก ษา

การสอนศิลปะ

การสอนคณิตศาสตร์

การสร้ างการรั ก การอ่า น
การคิดเป็ น

ฯลฯ

การให้
การฟั ง เพลง

ตลอดจนให้ รายละเอียด

ชื่อหนังสือและภาพยนตร์ ที่เด็กวัยนี ้ควรดูด้วย
หนังสือที่ครู เร็ ฟชอบมากที่สุดเพราะแสดงให้ เห็นถึงการเข้ าถึงจริ ยธรรมระดับ 6
คือ

To Kill a Mocking Bird เขียนโดย Haper Lee วางตลาดปี 1962 (ผู้เขียนเองเคยดู

ภาพยนตร์ ที่สร้ างจากหนังสือเรื่ องนี ้ซึ่งเล่นโดย Gregory Peck

ยังจาได้ ว่าประทับใจความคิด

ของตัวละครเอกของเรื่ องคือ Atticus Finch)
บรรยากาศงานวั น นั น้ ประทั บ ใจครู ผ้ ู เข้ าร่ ว มงาน
ในวิธีการสร้ างการเรี ยนรู้ ให้ เยาวชน
มาก

หลายคนถึ ง บางอ้ อ

การบรรยายเป็ นการจุดเชื ้อไฟของการตังใจเป็
้
นครู ที่ดี

และสอดคล้ องกับโครงการใหญ่ ของ สสค. คือ “ครู สอนดี ” (โครงการคัดเลื อกครู ดี

20,000 คน โดยศิ ษ ย์ แ ละชุ ม ชนเป็ นผู้ คัด กรอง

โดยมี ค าขวั ญ “สอนเป็ น

เห็ น ผล

คนยกย่อง” )
ครูเร็ฟ ทิ ้งท้ ายว่าบางสิ่งเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่ครูพดู หรื อทาให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้
นัน้

เด็กอาจเอาไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ได้ ในเวลา 10-15 ปี จากนี ด้ งั ที่เขาประสบมาก็เป็ นได้

ดังนันในทุ
้ กขณะครูทกุ คนจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของเด็ก
--------------------------------------------

