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   เ ม่ือเร็ว ๆ นีค้รูอเมริกันสอนชัน้ประถมปีท่ี 5 มาให้แง่คิดท่ีเป็นประโยชน์                                

อยา่งยิ่งแก่ครูไทยซึง่ได้รับการคดัเลือกเป็นพิเศษมาจากทกุจงัหวดัเกือบ 200 คน หลายอย่างท่ีเขา

พูดเหมือน  “เส้นผมบังภูเขา”       ผู้ เขียนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายในงานนีก้ับศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ด้วย     และรู้สกึชอบสิ่งท่ีเขาพดูจนขอน ามาเลา่ตอ่ 

  ครูคนนีคื้อ  Rafe Esquith   แห่งโรงเรียน Hobart Boulevard Elementary 

School ในเมือง Los Angeles     เขาเขียนหนงัสือดงัระดบัโลกช่ือ “Teach Like Your Hair’s on 

Fire”      และเดินทางไปหลายประเทศเพ่ือบรรยายประสบการณ์ท่ีเขาพบให้ครูทั่วโลกได้ร่วม             

กนัคดิ 

  เจ้าภาพงานนีคื้อ สสค. (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน)     ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ      ท าหน้าท่ีเหมือน สสส. ด้านสุขภาพ       แต่เป็น                   

ด้านการศึกษาแทน        สสค. สามารถท างานได้อย่างคล่องตวัในหลายรูปแบบในการส่งเสริม

คณุภาพเยาวชน        คณุหมอศภุกร  บวัสาย  อดีตผู้อ านวยการ สสส. ผู้ประสบความส าเร็จใน

การสร้าง สสส. ให้เป็นองค์กรท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมจนหน่วยงานระหว่างต่างประเทศอยากให้

ไปท างานให้       แตค่ณุหมอก็ปฏิเสธและมาท า สสค. แทน          

  ครูคนนีใ้นวยัต้น 50 ปี ซึ่งเด็กเรียกว่า ครูเร็ฟ (Rafe)      สามารถนัง่อยู่ในหวัใจ

เด็กมาตลอด 27 ปี แห่งการสอนเด็กท่ีบ้านอยู่ในบริเวณท่ีสิ่งแวดล้อมหนักหนาสาหัส      มีการ             

จีป้ล้น       แทงกนั       ฆ่ากนั     ไม่เว้นแตล่ะวนั     เด็กเกือบทัง้หมดของ 2,000 คน ของโรงเรียน

เป็นลกูหลานของชาวอเมริกาใต้และเกาหลี       พดูภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง 

  ปัจจยัส าคญัคือบรรยากาศของห้องเรียนของครูเร็ฟปราศจากกลิ่นไอของการเป็น

อาณาจกัรแห่งความกลวั         ในห้องเรียนโดยทัว่ไปครูกลวัว่าตวัเองจะดไูม่ดีในสายตาครูใหญ่
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และครูด้วยกันหากควบคมุเด็กไม่ได้       เด็กกลวัเพ่ือนหวัเราะเยาะ และประการสุดท้ายกลวัครู

ลงโทษ        ห้องเรียนอาจสงบเรียบร้อยภายใต้สภาวะความกลวั       แตม่นัไม่ส่งเสริมการเรียนรู้

เพราะเหตท่ีุมนัเงียบก็เพราะครูสามารถ  “เอาอยู่”      และการ  “เอาอยู่”  นีก็้ต้องมาจากการดดุ่า      

ลงโทษสารพดัวิธี        รวมไปถึงการลงไม้ลงมือในบ้านเราด้วย 

  ครูเร็ฟบอกว่าครูต้องสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ (trust) ระหว่างครูกบัเด็ก  และเด็ก

กบัเด็กด้วยกันเอง        หลกัส าคญัก็คือครูอยากให้เด็กเป็นอย่างไร    เช่น     อยากให้เด็กพูดจา

สภุาพ      ไมพ่ดูปด      ตรงตอ่เวลา (ครูเร็ฟมาโรงเรียน 6.45 น. ทกุเช้า      ก่อนโรงเรียนเข้า 8 โมง 

เพ่ือดูแลเด็ก)     ซ่ือสัตย์        เป็นคน nice และ decent        ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน                      

อ่อนน้อมถ่อมตน      ซาบซึง้ในสิ่งท่ีคนอ่ืนท าให้       ฯลฯ        ครูก็ต้องท าให้ดเูป็นตวัอย่าง (role 

model)       เดก็นัน้ฉลาดกวา่ท่ีครูเข้าใจมาก      เขาจะแอบเฝ้าดูครูอยู่เงียบ ๆ      และจะท าอย่าง

ท่ีครูท าให้ด ู     แตไ่มท่ าอยา่งท่ีครูบอก 

  จากการสงัเกตของผม      ครูเร็ฟเป็นคนใจดี       พูดจาสนกุสนาน        เป็นมิตร                          

แตส่ิ่งท่ีแฝงอยูก็่คือความเอาจริงกบัเด็ก ป.5   ของห้อง 56         ครูเร็ฟบอกว่าเขารักษาค าพดูของ

เขาเสมอ      และเขาก็คาดวา่เดก็ทกุคนก็ต้องกระท าอยา่งเดียวกบัเขา       ถ้าใครไม่รักษาความไว้

เนือ้เช่ือใจนัน้     เขาก็ไมว่า่อะไร       แตเ่ดาวา่เดก็ก็คงไมรู้่สกึสบายใจท่ีเป็นศษิย์เป็นแน ่

  ครูเร็ฟพยายามให้เด็กเรียนรู้ทกัษะชีวิต (Life Skills) ในหลายลกัษณะ    ตัง้แต่

การดแูลทรัพย์สินตนเอง        การรักษาชีวิตรอด       และท่ีส าคญัคือทกัษะในการคิดแก้ไขปัญหา        

ครูเร็ฟย า้ว่าเขาไม่สอน      เขาพูดไม่มากแตใ่ห้เด็กเรียนรู้เอง       ถึงแม้บางครัง้จะล้มเหลว (เช่น

การทดลองวิทยาศาสตร์)        แต่นัน่ก็คือส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ในโลกแห่ง

ความเป็นจริง (ผู้ เขียนขอย า้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการ)  ท่ีเต็มไปด้วยความไม่เป็นธรรม       

การเอารัดเอาเปรียบ        การถกูเอาเปรียบ     ฯลฯ 

  เขาพยายามพฒันาเดก็ของเขาให้ขึน้ไปถึงระดบั 6 ของจริยธรรมตามแนวคิดของ

นกัจิตวิทยาช่ือ Lawrence Kohlberg (ค.ศ. 1972-1987)  ซึ่งครูเร็ฟเอามาประยกุต์และอธิบายว่า

ในการกระท าสิ่งหนึง่นัน้มนษุย์จะใช้วิธีการคดิใน 6 ระดบักลา่วคือ       ระดบั 1 ท าเพราะหากไม่ท า

จะถูกลงโทษ        ระดบั 2 ท าเพ่ือเอาใจคนอ่ืน      ระดบั 3 ท าเพ่ือให้ได้รับรางวลั       ระดบั 4                 
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ท าเพราะมนัเป็นกฎ       ระดบั 5 ท าเพราะเกรงใจคนอ่ืน       ระดบั 6 ท าเพราะคิดได้เองว่าเป็นสิ่ง

ท่ีสมควรท า 

  เดก็ทัว่ไปมกัขึน้ถึงแคร่ะดบั 5      แตเ่ขาต้องการให้เด็กของเขาเข้าใจ 6 ระดบัของ

ความคิดนี ้    และผลกัดนัให้เด็กของเขาขึน้ไปถึงระดบั 6 ในทกุเร่ืองถึงแม้จะใช้เวลายาวนานเป็น

สิบ ๆ ปีก็ตาม          เขาต้องการวางรากฐานส าคญัไว้ให้เด็กตระหนกัถึงการอยูใ่นระดบั 6 

  ครูเร็ฟบอกว่าเม่ือเด็กของเขาถึงระดบั 6 ในเร่ืองการเรียน       เด็กก็จะตัง้ใจเรียน

เอง        ไม่ใช่เพราะกลวัถูกลงโทษ       ไม่ใช่เพ่ือเอาใจพ่อแม่หรือครู        ไม่ใช่ท าเพ่ือให้ได้รับ

รางวลั        ไม่ใช่ท าเพราะมนัเป็นกฎของโรงเรียนและของพ่อแม่         ไม่ใช่ท าเพราะเกรงใจใคร    

แต่ท าเพราะรู้ว่าหากตัง้ใจเรียนก็จะเกิดประโยชน์แก่ตนเองในอนาคต      สิ่งท่ีได้เรียนรู้จะเพิ่ม

คณุคา่และมลูคา่ให้ตนเอง 

  เขาย า้เร่ืองการเรียนรู้ทกัษะชีวิตซึ่งเป็นทกัษะส าคญัส าหรับคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

โลกมีความซ า้ซ้อนและยุ่งเหยิงเป็นอนัมาก       เขาบอกว่าคนท่ีเข้าเรียนมหาวิทยาลยัในอเมริกา 

100 คน      เรียนจบจริงเพียง 25 คน เท่านัน้        พวกท่ีเรียนไม่จบก็เพราะขาดทักษะชีวิต       

เช่น     อกหักจากความรัก       ใช้เงินไม่เป็น       จัดการชีวิตไม่เป็น           ติดยาเสพติด       

สนกุสนานหลงระเริงกบัชีวิตมหาวิทยาลยัมากเกินไป          ไมรู้่จกัรับผิดชอบตวัเอง         ไม่เข้าใจ

เร่ืองการตดัสินใจเลือก     ฯลฯ 

  ครูเร็ฟพูดสิ่งท่ีน่าสนใจส าหรับคนไทย        นัน่ก็คือคะแนนการสอบ       ครูเร็ฟ

คิดว่าการทดสอบเป็นเร่ืองส าคัญเพราะจักได้ตรวจสอบว่าเด็กได้เรียนรู้หรือไม่       แต่ไม่ควร                 

ตกปลกัเคลิบเคลิม้อยู่ในความส าคญัของคะแนนสอบแต่เพียงอย่างเดียว        เพราะทกัษะชีวิต

ดงักล่าวข้างต้น         ลกัษณะการคิดในระดบั 6      บคุลิกอุปนิสยัอนัเหมาะสม     ความเป็นคน

คดิดีท าดี     ฯลฯ   นัน้คะแนนไมไ่ด้สะท้อนออกมาให้เห็น   

  ถึงตรงนีผู้้อา่นหลายทา่นคงสนใจหนงัสือเลม่นีข้องครูเร็ฟ       ซึ่งมียอดขายฮิตติด

ระดบัโลกและมีเนือ้หาเก่ียวกับสิ่งท่ีครูเร็ฟได้บรรยายและผู้ เขียนน ามาส่ือสารต่อ       ขอเรียนว่า  

สสค.  ได้น ามาแปลเป็นภาษาไทยอย่างได้คณุภาพและรสชาติในช่ือ “ครูนอกกรอบกับห้องเรียน

นอกแบบ”     หากสนใจตดิตอ่ได้ท่ี  qlf.or.th        เขาไมข่ายแตใ่ห้ฟรี (นาน ๆ ของเกือบฟรีมีในโลก     

ท่ีไมฟ่รีจริงก็เพราะคนอยากได้ต้องออกแรงเล็กน้อย)       เพราะตระหนกัดีว่าแง่คิดจากหนงัสือเล่ม
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นีอ้าจมีบทบาทส าคญัต่อการพัฒนาคุณภาพครูไทย      ซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งและอย่างทันทีต่อ

คณุภาพของเยาวชนไทย 

  หนังสือเล่มนีค้รูคนแรกของลูกคือพ่อแม่ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เป็น             

อย่างดี       เพราะครูเร็ฟเล่าถึงวิธีการสร้างการเรียนรู้ผ่านการฉายภาพยนตร์ DVD          การให้

เด็กเล่นละคร       การออกไปทัศนศึกษา        การสร้างการรักการอ่าน        การฟังเพลง                   

การสอนศิลปะ        การสอนคณิตศาสตร์         การคิดเป็น      ฯลฯ       ตลอดจนให้รายละเอียด

ช่ือหนงัสือและภาพยนตร์ท่ีเดก็วยันีค้วรดดู้วย        

หนงัสือท่ีครูเร็ฟชอบมากท่ีสุดเพราะแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงจริยธรรมระดบั 6 

คือ      To Kill a Mocking Bird  เขียนโดย Haper Lee วางตลาดปี 1962 (ผู้ เขียนเองเคยดู

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากหนงัสือเร่ืองนีซ้ึ่งเล่นโดย Gregory Peck        ยงัจ าได้ว่าประทบัใจความคิด

ของตวัละครเอกของเร่ืองคือ Atticus Finch)  

  บรรยากาศงานวันนัน้ประทับใจครูผู้ เ ข้า ร่วมงาน     หลายคนถึงบางอ้อ                      

ในวิธีการสร้างการเรียนรู้ให้เยาวชน        การบรรยายเป็นการจุดเชือ้ไฟของการตัง้ใจเป็นครูท่ีดี

มาก      และสอดคล้องกับโครงการใหญ่ ของ สสค. คือ  “ครูสอนดี”  (โครงการคัดเลือกครูดี 

20,000 คน โดยศิษย์และชุมชนเป็นผู้ คัดกรอง      โดยมีค าขวัญ “สอนเป็น    เห็นผล                           

คนยกยอ่ง” ) 

  ครูเร็ฟ  ทิง้ท้ายวา่บางสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีครูพดูหรือท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้ในวนันี ้

นัน้       เด็กอาจเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในเวลา 10-15 ปี จากนีด้งัท่ีเขาประสบมาก็เป็นได้        

ดงันัน้ในทกุขณะครูทกุคนจงึมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งตอ่อนาคตของเดก็ 

-------------------------------------------- 

 


