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หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เชิดชูครู สอนดี” เพื่อมอบเป็นอาจาริยบูชาแด่ครูทั่วประเทศ



แด่ “ครูสอนดี”





“ครูเพื่อศิษย์”

 เมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ กรุณา
ส่งหนังสือ Teach Like Your Hair’s on Fire: The Methods and  
Madness Inside Room 56 เขียนโดย Rafe Esquith มาให้ผม อ่าน
แล้ววางไม่ลง   
 พลังของหนังสือทำาให้คำาว่า “ครูเพื่อศิษย์” ผุดขึ้นมาในสำานึก   
และทำาให้ผมเขียนบันทึกความประทับใจลงใน บล็อก Gotoknow.org เป็น
ตอนๆ อ่านได้ที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/tag/rafe นำาไปสู่การ
เสาะแสวงหา “ครูเพื่อศิษย์” ไทย และขบวนการ “ครูเพื่อศิษย์” ตามที่ท่าน
อาจารย์มานิจ สุขสมจิตร ได้เขียนไว้ในคำานิยมของท่าน 
 ผมไดแ้นะนำาหนงัสอืนีต้อ่มติรสหายจำานวนมาก และเปน็ทีช่ืน่ชอบ
ทั่วกัน ผมได้พยายามยุยงให้มีการแปลหนังสือนี้ แต่ไม่สำาเร็จ ดังนั้น เมื่อ
สำานกังานสง่เสรมิสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน (สสค.) ดำาเนนิ
การแปลหนังสือเล่มนี้เพื่อเผยแพร่ในสังคมไทย ผมจึงมีความยินดีอย่างยิ่ง 
เพราะเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะจุดประกายแรงบันดาลใจให้แก่ครูจำานวนมาก 
รวมทั้งเปิดทางสว่างให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ได้เห็นช่องทางสนับสนุน
ให้ลูกหลานได้เรียนรู้อย่างถูกวิธี 
 หนังสือเล่มนี้เขียนแบบเล่าเรื่อง (storytelling) จึงมีพลังมาก 
เป็นหนังสือว่าด้วยวิธีการและศิลปะในการจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างลึก
และเชื่อมโยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนจากการลงมือทำาหรือฝึก ที่เรียกว่า 
action learning หรือ project-based learning (PBL) ในทางวิชาการ 
เรียกทักษะอันหลากหลายที่ศิษย์ของครูเรฟ เอสควิท ได้เรียนรู้งอกงามขึ้น
จากภายในตนว่า 21st Century Skills   
 เท่ากับ ครู เรฟ เอสควิทได้ค้นพบวิธีทำาหน้าที่ “ครูฝึก” (coach) 
ให้ศิษย์ชั้น ป. 5 ได้มีทักษะที่ซับซ้อน นอกเหนือจากความรู้ตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรมาตรฐาน ก่อนที่ทฤษฎีเรื่อง 21st Century Skills จะเกิดขึ้นเสีย
อีก เป็นการยืนยันว่า โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ค้นพบวิธีปฏิบัติก่อนค้นพบ
ทฤษฎี 



 ผมจึงใคร่ขอเรียกว่า หนังสือ “ครูเพื่อศิษย์” เล่มนี้ เป็นหนังสือ 
“ภาคปฏบิตั”ิ สำาหรบัการฝกึฝนปลกูฝงั “ทกัษะสำาหรบัศตวรรษที ่21” (21st  
Century Skills) และเป็นหนังสือท่ีต้องมีไว้ประจำาห้องสมุดในโรงเรียน 
โรงเรียนละหลายๆ เล่ม เป็นหนังสือท่ีนักการศึกษา ครูและนักศึกษา
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทุกคนต้องอ่าน ไม่ว่าจะสอนนักเรียนระดับใดก็ตาม 
รวมทั้งผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กก็ควรอ่าน 
 จากขอ้ความทัง้หมดในหนงัสอื เราจะเหน็วา่ครเูรฟสนกุอยูก่บัการ
ตีความคุณค่าต่อชีวิตของศิษย์ จากบทเรียนที่ตนจัดให้ และหมั่นเรียนรู้และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สู่คุณค่านั้น  ไม่ใช่แค่ทำาตามข้อกำาหนดของหน่วย
เหนอือยา่งเชือ่งๆ การเรยีนทกุกจิกรรมเปน็ไปเพือ่สรา้งทกัษะชวีติใหแ้กศ่ษิย ์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเรยีนรูด้ว้ยกฬีาในบทที ่10 และการเรยีนรูจ้ากระบบ
เศรษฐกจิในบทที ่11 ครเูรฟออกแบบการเรยีนรูเ้หลา่นีใ้หศ้ษิยซ์มึซบัจากการ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่ใช่จากการสอนหน้าชั้นเรียนของครู 
 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่หลักการจัดการเรียนรู้ซ่อนหรือแฝงอยู่
ในที่ต่างๆ ของเรื่องเล่า ท่านผู้อ่านพึงอ่านอย่างสังเกต จะจับหลักการได้
มากมาย เป็นหลักการที่วงการศึกษาไทยมักละเลย ตัวอย่างเช่น ในบทที่ 4 
หัวข้อย่อย ขั้นที่ 1 เริ่มต้นจากไวยากรณ์ ข้อความทั้งหมดในย่อหน้าที่สาม 
“เดก็เหลา่นีเ้รยีนหนกัดว้ยเหตผุลสามขอ้ ขอ้แรก เดก็หลายๆ คนเริม่สนกุกบั
ไวยากรณ์ เด็กนักเรียนของผมทุกคนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง พวก
เขาเห็นคุณค่าของการหัดเขียนภาษาใหม่ได้อย่างถูกต้อง เด็กๆ เห็นความ
กา้วหนา้ของตวัเอง และเนือ่งจากเดก็ๆ รูส้กึสบายใจเมือ่อยูใ่นหอ้ง 56 พวก
เขาจงึไมต่อ้งกงัวลวา่ตนเองจะทำาผดิ พวกเขารูว้า่จะไมม่ใีครหวัเราะเยาะหรอื
ดุว่าพวกเขา” ข้อความทุกประโยคในย่อหน้านี้ คือหลักของการจัดการเรียน
รู้ที่ให้ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ (learning outcome) สูงที่มักถูกละเลย 
 โปรดอ่านต่อไป จะเห็นว่า ตอนต่อไปก็คือหลักการจัดการเรียนรู้
ที่ดีอีกนั่นแหละ ผมจึงเรียกหนังสือเล่มนี้ว่า หนังสือว่าด้วยสุดยอดหลักการ
ทางการศึกษาที่เขียนโดยนักปฏิบัติ และเขียนด้วยภาษาของการลงมือทำา
 ข้อความท้ังเล่มเล่าเร่ืองการเรียนรู้ของศิษย์ ที่มีครูเรฟเป็นเพื่อน 
เป็น “ครูฝึก” ที่ทำาให้ห้องเรียนเป็นสถานที่แห่งมิตรไมตรี ที่ศิษย์ม่ันใจใน
ความปลอดภัยที่จะเรียนโดยการลงมือทำาด้วยตนเอง โดยการทดลอง และ



ไมก่งัวลตอ่การทำาผดิ เพราะเขารูเ้องวา่ การทำาผดิเปน็สว่นหนึง่ของการเรยีน
รู้ไปสู่การทำาถูก และเขารู้เองว่าวิธีการที่ถูกต้องไม่ได้มีวิธีเดียว นี่คือทักษะว่า
ด้วยการเรียนรู้ (learning skill) ผมอ่านแล้วม่ันใจว่าวิธีการของครูเรฟจะ
ทำาให้ศิษย์มีทักษะในการเรียนรู้โดยที่ครูเรฟสอนแบบไม่สอน คือให้ศิษย์เรียน
รู้เองจากการปฏิบัติด้วยตนเอง 
 จุดอ่อนหรือจุดบอดสำาคัญท่ีสุดของวงการศึกษาไทยคือการสอบที่
ใช้การสอบในทางที่ผิด เป็นโทษต่อการเรียนรู้ของนักเรียน แทนที่จะเป็นคุณ 
เรื่องราวในบทที่ 6 จะบอกเราว่า วิธีการใช้การสอบและการเตรียมสอบให้
เกิดความสนุก ไม่เครียด และพร้อมที่จะเข้าสอบ ทำาอย่างไร ท่าทีของครูที่
ใชก้ารสอบชว่ยการเรยีนรูข้องศษิยเ์ปน็อยา่งไร ครเูรฟไดใ้ชก้ารฝกึทำาขอ้สอบ
เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ ให้ศิษย์มีความรู้ที่แจ่มชัดไม่คลุมเครือ และมี
ทักษะในการคิดอย่างลึกซึ้งและซับซ้อน (critical thinking) โดยไม่ต้องเอ่ย
ถงึคำาเหล่านี้ โดยนักเรียนต้องอธิบายทุกคำาตอบ วา่ทำาไมคำาตอบนั้นจึงเป็นคำา
ตอบที่ถูก และอธิบายทุกคำาตอบอื่นๆ ว่าเพราะเหตุใดจึงผิด รวมทั้งจะมีการ
ฝึกหาคำาตอบ และฝึกต้ังคำาตอบลวงด้วย เท่ากับเตรียมพร้อมจับผิดข้อสอบ
ไว้ล่วงหน้า จะเห็นว่าเรื่องการสอบกลายเป็นเรื่องสนุกสนานสำาหรับนักเรียน 
ป. 5 ของครูเรฟ โดยที่ครูเรฟมองคุณค่าของการฝึกแก้ปัญหาไปไกลกว่าการ
สอบ แต่มองไปที่การได้ทักษะในการมองสิ่งต่างๆ อย่างละเอียดลออ รู้เท่า
ทัน และมีทักษะในการเผชิญปัญหาอย่างมีสติและมีปัญญา การเรียนรู้เกี่ยว
กับการสอบเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทักษะชีวิตในสายตาของครูเรฟ
 และทีส่ำาคญัทีส่ดุคอื ครตูอ้งชีใ้หศ้ษิยเ์ขา้ใจขอ้จำากดัของขอ้สอบและ
การสอบ ข้อสอบเป็นเพียงการทดสอบขั้นต่ำา นักเรียนที่ต้องการเรียนรู้เพื่อปู
ทางชวีติทีด่ใีนอนาคตตอ้งเรยีนรูอี้กหลายอย่างทีไ่มม่กีารสอบ และครกูต็อ้งจดั
ให้ศิษย์ได้เรียนและเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น อันได้แก่ความมีน้ำาใจ ความมี
วินัย ความอดทน ความอดกลั้น ความซื่อสัตย์ ความขยันขันแข็ง ฯลฯ
 ครูเรฟตีคุณค่าของการเรียนรู้ที่ตนจัดให้แก่ศิษย์ชั้น ป. 5 อายุ 10 
ขวบไว้ในหนังสือเล่มนี้ อธิบายซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า ว่าการเรียนรู้ที่ถูกต้องสำาหรับ
เดก็วยันีค้อือะไร และผมตคีวามวา่ คำาตอบคอื การเรยีนเพือ่สรา้งบคุลกิความ
เป็นคนดีของสังคม หรือความเป็นพลเมืองดี สำาคัญยิ่งกว่าการเรียนวิชา



 การฝึกทักษะและอิทธิบาทสี่ในการทำาเพื่อผูอ้ืน่ มีอยูเ่ตม็ไปหมดใน
หนังสือเล่มนี้ เป็นการฝึกด้วยการลงมือทำา โดยที่ไม่จำาเป็นต้องเอ่ยคำาว่าจิต
อาสา ผมจบัประเดน็นีไ้ดต้อนอา่นเรือ่งวงดนตรเีพลงครสิตม์าส และโครงการ
เลี้ยงอาหารโลกแก่คนไร้ที่อยู่อาศัย การฝึกฝนทำางานจริงจังต่อเนื่องตลอด
ปี เพื่อทำางานแก่คนไร้ท่ีอยู่อาศัยวันเดียว เป็นการฝึกฝนที่สุดยอดสำาหรับ
ผม คือฝึกความมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อเป้าหมายระยะยาว คุณสมบัตินี้เป็น
ทักษะชีวิตที่สำาคัญยิ่ง   
 โปรดสังเกตว่า ห้อง 56 ของครูเรฟ ไม่ใช่เป็นแค่ช้ันเรียนของ
นักเรียน ป. 5 เท่านั้น นักเรียนที่ผ่านขึ้นไปเรยีนชัน้สูงขึ้นไป แมถ้งึขัน้มธัยม 
ก็ยังมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการฝึกฝนตนเอง เช่นกิจกรรมเลี้ยงอาหารโลก  
ครูเรฟไม่ได้เป็นครูของนักเรียนเพียงปีที่เรียนชั้น ป. 5 เพียงปีเดียว แต่ยัง 
“สอนแบบไม่สอน” แก่ศิษย์ที่เรียนชั้นสูงขึ้นไปแล้ว แต่ยังสนุกที่จะมาเรียน
จากการปฏิบัติร่วมกับครูเรฟ    
 การเรียนรู้ในโรงเรียนไทย เกือบท้ังหมดยังมุ่งที่สาระความรู้  
ยังไปไม่ถึงการพัฒนาทักษะ ที่เป็นทักษะที่ซับซ้อน ที่เรียกว่า “ทักษะสำาหรับ
ศตวรรษที่ 21” หากสภาพเช่นนี้ยังดำารงต่อไป คนไทยในอนาคตจะ “โง่ทั้ง
ชาติ” และจะตามชาติอื่นไม่ทัน ถือเป็นความท้าทายหรือความเสี่ยง หรือ
อาจเรียกในภาษาทหารว่าเป็น “ปัจจัยเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติ” ที่เรา
ยังไม่รู้สึก
 ผมจึงขอต้ังความหวังว่า หนังสือเล่มน้ีจะช่วยปลุกให้ผู้รับผิดชอบ
การศึกษาไทยตื่นขึ้นมาดำาเนินการ “ปฏิรูปการเรียนรู้สำาหรับศตวรรษที่ 21” 
อย่างจริงจังเสียที มิใช่ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองอย่างปลอมๆ เช่นที่
กำาลังดำาเนินการอยู่

วิจารณ์ พานิช
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม



“กำ�ลังใจแด่ครู”

มนุษย์ทุกคนต่างมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น มากบ้างน้อยบ้างแตกต่าง
กันออกไป บ้างก็เป็นปัญหาจริง บ้างก็เป็นปัญหาที่ถูกขยายความด้วยความ
รู้สึกจนเกินจากความจริง ฯลฯ การจะมีกำาลังใจสู้ปัญหาและเอาชนะปัญหา
ได้นั้น  จำาเป็นต้องมีการจุดประกาย กระตุ้นให้มีพลังลุกขึ้นมาสู้ปัญหา

เมือ่มนษุยท์กุคนลว้นมปีญัหา การใหก้ำาลงัใจเพือ่ชว่ยจดุประกายให ้
เกิดพลังเพื่อแก้ไขปัญหาจึงเป็นเรื่องสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่ง

หนังสือ Teach Like Your Hair’s on Fire หรือ ครูนอก
กรอบกับห้องเรียนนอกแบบ ในภาคภาษาไทย โดย Rafe Esquith คือ  
ตัวจุดประกายแรงใจเพ่ือให้เอาชนะหลากหลายปัญหาของครูโดยแท้ ครู
ที่หมดไฟ หมดกำาลังใจ มองไม่เห็นทางสู้ปัญหา ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้  
ซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่างแก่ครูในการเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองและใน
การสร้างความหมาย ให้แก่ความเป็นครู

เมือ่ผมพบหนงัสอืเลม่นีเ้ปน็ครัง้แรก กร็ูส้กึไดท้นัทวีา่เปน็หนงัสอืทีม่ี
ประโยชน์สำาหรับครู เพราะนอกจากจะเป็นกำาลังใจให้ครูแล้ว ยงับอกวิธีการ 
“สู้รบ” เพื่อทำาให้ตนเองเป็นครูที่มีคุณค่ายิ่งขึ้นและทำาให้นักเรียนได้เรียนกับ
ครูที่เข้าใจเขามากขึ้นอีกด้วย

ขอแนะนำาหนังสือเล่มน้ีให้ครูทุกคนที่อยากเป็นครูที่มีความสุขใจ
มากขึน้ทกุวนัจากการไดรู้ว้า่ตนเองไดม้สีว่นอยา่งสำาคญัในการชว่ยใหน้กัเรยีน
มีมูลค่าและคุณค่าเพิ่มขึ้น

ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัย Northwestern 
University ในสหรัฐอเมริกา เคยบอกว่า “ท่านอาจคิดว่าท่านเป็นคนตัว
เล็กๆ ในโลกนี้ แต่สำาหรับบางคนแล้ว คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างสำาหรับเขา”

ผมมัน่ใจวา่หนงัสอืเล่มนีจ้ะทำาใหก้ารเปน็ “ทกุสิง่ทกุอยา่ง”  สำาหรบั
เด็กบางคนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



ผมได้ยินคำาว่า “ครูเพื่อศิษย์” อย่างเป็นเรื่องเป็นราวจาก
ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อราวๆ กลางปี พ.ศ. 2552 โดยท่านได้แสดงความเห็นว่าสถาบันการ
ศึกษาที่ผลิตครูนั้นควรจะอบรมบ่มเพาะลูกศิษย์ให้จบออกมาเป็น “ครูเพื่อ
ศิษย์ ให้มาก คุณลักษณะของ “ครูเพื่อศิษย์” นั้น จะต้องเป็นครูที่เห็นแก่
ศิษย์มากกว่าเห็นแก่ตัวเอง อุทิศชีวิตให้แก่การทำาหน้าที่ “ครูเพื่อศิษย์” และ
มุ่งพฒันาความสามารถในการทำาหนา้ที ่“ครเูพือ่ศษิย์” อยา่งตอ่เนือ่ง ไมห่ยดุ
ยัง้มคีวามสขุ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัหินา้ที ่“ครเูพือ่ศษิย”์ และมคีวาม
สุขจากการที่ศิษย์ได้เติบโต ประสบความสำาเร็จในชีวิตตามอัตภาพของตน

“ครูเพื่อศิษย์” คือครูที่มีวิญญาณของครูอย่างแท้จริง
ใครเปน็หรอืไมเ่ปน็ “ครเูพือ่ศษิย”์ ใหถ้ามนกัเรยีน เพราะ “ครเูพือ่

ศิษย์” คือครูที่นักเรียนไว้วางใจและยึดถือว่าเป็นบุคคลที่ตนพึ่งได้
ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ยกตัวอย่าง “ครูเพื่อศิษย์” 

ขึ้นมาคนหนึ่งเป็นครูท่ีมีตัวตนอยู่จริงท่ีสหรัฐอเมริกาชื่อ ครูเรฟ เอสควิท 
(Rafe Esquith) เป็นครูประจำาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนโฮบาร์ต
ในเขตยากจนของนครลอสแอนเจลีส รัฐแคลิฟอร์เนีย นักเรียนที่นั่นพูด
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เพราะต่างก็มาจากครอบครัว Latino ที่พูด
ภาษาสเปน หรือไม่ก็เป็นชาวเอเซีย เป็นอินเดียและจีน ครูเรฟ เอสควิทได้
เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อ Teach Like Your Hair’s on Fire หนังสือ
ที่ท่านเรียกว่าเป็น ‘หนังสือวิเศษ’ เล่มนี้เป็นหนังสือขายดีที่ท่านได้รับมา
จากอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ  
จุลานนท์) คือ รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ

หนังสือพิมพ์ชั้นนำาของสหรัฐอเมริกา เช่น เดอะวอชิงตัน
โพสต์, เดอะนิวยอร์กไทมส์, นิวส์เดย์ และ ไทม์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์
เดอะนิวยอร์กไทมส ์ ได้ยกย่องให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือขายดี (The 
New York Times Bestseller) ต่อมาเมื่อต้นปี พ.ศ. 2553 ผมได้รับ
หนังสือภาษาไทยเล่มหนึ่งชื่อ การศึกษาไทย 2552-2553 สู่เส้นทางแห่ง 
อาจารยิบชูา “ครเูพ่ือศษิย”์ เปน็ สคส. จากทา่นศาสตราจารย ์นพ. วจิารณ ์พานชิ  

“อัจฉริยะและนักบุญ”



จัดพิมพ์โดยสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) โดยที่ท่าน 
ผู้เขียนได้สกัดเอาใจความสำาคัญของหนังสือชื่อ Teach Like Your Hair’s 
on Fire เขียนโดยเรฟ เอสควิท เล่มนี้มาตีความและเขียนแบ่งเป็นตอนๆ 
เช่น “ครูเพื่อศิษย์” คือใคร, ตัวอย่าง “ครูเพื่อศิษย์” ในสหรัฐอเมริกา, 
ตวัอยา่ง “ครเูพือ่ศษิย”์ ในประเทศไทย, “ครเูพือ่ศษิย”์ ทำาอะไรบา้ง, ชว่ยกนั
สนบัสนนุ “ครเูพือ่ศษิย์” ไดอ้ย่างไรบา้งและครทูีก่ำาลงับำาเพญ็เพยีรความเปน็  
“ครูเพื่อศิษย์” ควรทำาอย่างไร

นอกจากนั้นศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช ยังได้รวบรวม
ข้อความในเว็บบล็อกของท่านท่ีเช่ือมโยงเก่ียวข้องกับอุดมการณ์ “ครูเพื่อ
ศิษย์” รวมทั้งข้อเขียนของ “ครูเพื่อศิษย์” ตัวอย่างในประเทศไทยที่สอนอยู่
ทัง้ในกรงุเทพมหานครและตา่งจงัหวดัหลายตอ่หลายคน เพือ่แสดงวธิคีดิและ
วิธีสอนใน ‘โรงเรียนเพื่อศิษย์’ ของคุณครู

ผมอาจกล่าวได้ว่าศาตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช เป็นผู้ริเริ่ม
จัดตั้งขบวนการ “ครูเพ่ือศิษย์” ข้ึนอย่างเป็นกิจลักษณะขึ้นในประเทศไทย 
ซึง่ไม่เพียงแต่เขียนหนังสืออธิบายความหมายและวธิีบำาเพ็ญเพียรไปสู่ความ
เป็น “ครูเพื่อศิษย์” เท่านั้น แต่ท่านยังได้ใช้เงนิส่วนตัวและที่รวบรวมได้จาก
ญาติมิตรมาให้รางวัลแก่ครูที่ท่านเห็นว่าเป็น “ครูเพื่อศิษย์” ในประเทศไทย
ด้วย ผมจึงได้เรียนเสนอแนะกับท่านว่าหนังสือที่ครูเรฟ เอสควิท เขียนเล่ม
นี้สมควรที่จะได้แปลออกมาเป็นภาษาไทยท้ังเล่ม เพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ 
“ครูเพื่อศิษย์” ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จะได้เป็นคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย
ที่มีสภาพอย่างที่เห็นๆ กันอยู่ คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำาเช่น
นี้ไม่น้อย ซึ่งท่านก็เห็นดีด้วยว่า “หนังสือเล่มนี้เป็นการเอาประสบการณ์มา
เล่าอย่างมีการจัดหมวดหมู่ความคิด หนังสือจึงอ่านสนุก อ่านแล้ววางไม่ลง  
ผมอยากให้มีคนแปลออกสู่สังคมไทย”

ครั้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ผมก็ได้รับจดหมายจาก 
คุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ นักวิชาการ สสค. (สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน) แจ้งว่าทาง สสค. ได้แปลหนังสือเล่มนี้
แล้วและจะตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อ “ดำาเนินบทบาทจุดประกาย กระตุ้น และ
สนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเปิดมุมมองให้แก่เจ้าหน้าที่และ



ภาคีเครือข่าย สสค.” พร้อมกันนี้ได้ขอให้ผมเขียนคำานิยม ผมจึงได้เขียนให้
ด้วยความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติยศ

ทัง้นี ้เพราะบทบาทอนันา่นยิมของครเูรฟ เอสควทิ ทีห่นงัสอืพมิพ์
เดอะนวิยอรก์ไทมส์ ยกยอ่งวา่เปน็ครทูี ่“เปน็อัจฉรยิะและเปน็นักบญุ” และ
ประวัติอันน่าชื่นชมที่ครูเรฟ เอสควิท เป็นครูคนเดียวในประวัติศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกาที่ได้รับรางวัล National Medal of Arts ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบท รวมทั้ง
รางวัล American Teacher Award กับรางวัลอื่นอีกหลายรางวัล อันเป็น
ผลตอบแทนคุณงามความดีของท่าน

ครูเรฟ เอสควิท มีวิธีการเขียนที่น่าสนใจติดตาม มีวิธีสอนที่ลึก
ซึ้ง มีเทคนิคใหม่ๆ ท่ีน่านำามาปรับปรุงใช้กับบริบทของไทย ประสบการณ์
การเป็นครูที่ยาวนานถึง 29 ปีของท่านที่นำามาถ่ายทอดทำาให้ผู้อ่านพลอยได้
รับทราบกลวิธีในการสอนแต่ละวิชาที่มีลักษณะแตกต่างกันไป แม้ผู้เขียนจะ
ออกตวัวา่ “ผมเขยีนหนงัสอืเลม่นีเ้พือ่แลกเปลีย่นความคดิบางอยา่งทีผ่มเหน็
ว่าเป็นประโยชน์ บางเรื่องเป็นแค่สามัญสำานึกธรรมดา บางเรื่องก็ต้องใช้ลูก
บ้าหน่อย แต่ความบ้านี้ก็ต้องรู้จักบ้าให้เป็น”

กลวิธีการสอนของครูเรฟ เอสควิทน้ันเป็นสิ่งที่ครูหลายคนทั้ง
ครูไทยครูอเมริกัน หรือครูประเทศไหนๆ พากันมองข้ามไป เช่น

• เวลาสอนหรอืเวลาเลีย้งลกูตอ้งพยายามมองจากมมุมองของเดก็
เสมอ อย่าใช้ความกลัวเป็นทางลัดไปสู่การให้ความรู้

• หากห้องเรียนของคุณไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ก็ไม่มีอะไรดีๆ 
ตามมาหรอก 

• ผมมีแนวทางสี่อย่างเพื่อสร้างหลักประกันว่าห้องเรียนจะยังคง
เป็นสถานที่แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการได้โดยไม่ต้องใช้ความกลัว

• ผมตอบคำาถามทุกคำาถามโดยไม่สำาคัญหรอกว่าเคยถามมาก่อน
แล้วหรือเปล่า ถึงจะเหนื่อยก็ไม่เป็นไร เด็กๆ ต้องได้เห็นว่าผมอยากให้พวก
เขาเข้าใจจริงๆ 

• จงทำาตัวเป็นที่พึ่งของเด็กๆ
• เราจึงต้องทำาทุกอย่างเพื่อรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจที่เด็กๆ มีต่อ

เราไว้ให้ได้ 



• เด็กๆ ไม่สนหรอกว่าครูจะเข้มงวดขนาดไหน แต่เด็กๆ ดูแคลน 
ครูที่ไม่ยุติธรรม

• การลงโทษต้องสมน้ำาสมเนื้อกับความผิด แต่มีบ่อยครั้งที่ไม่เป็น
แบบนี้ เมื่อไรก็ตามที่เด็กเห็นว่าคุณไม่ยุติธรรม คุณก็สูญเสียพวกเขาไปแล้ว

• ถ้าคุณอยากให้เด็กๆ เชื่อใจ คุณต้องมีความเอื้ออาทรและ
พยายามอย่างสม่ำาเสมอ

• ครูท่ีช่างคิดจำานวนไม่น้อยให้เด็กช่วยกันกำาหนดมาตรฐานของ
ห้องเรียน ตามทฤษฎีแล้วเด็กที่มีส่วนในการตั้งกฎระเบียบของห้องจะลงทุน
ลงแรงรักษากฎระเบียบนั้น

• พอ่แมแ่ละครตูอ้งจำาไวด้ว้ยวา่อยา่เปรยีบเทยีบคะแนนสอบของ
เดก็คนหนึง่กับเดก็คนอืน่เปน็อนัขาด จงวดัความกา้วหนา้ของเดก็โดยเปรยีบ
เทียบกับผลงานที่ผ่านมาของเด็กเอง

• ในโลกท่ีทุกส่ิงทุกอย่างถูกทำาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด 
ศิลปะเปิดโอกาสให้เด็กๆ รักษาความเป็นปัจเจกบุคคล

• การทีจ่ะเปน็เลศิในดา้นใดกต็าม เดก็จะตอ้งหดัฝกึฝนโดยไมต่อ้ง
มีครูคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบก็จะพบว่าในวงการ
ศึกษาของสหรัฐอเมริกาน้ัน มีบางอย่างท่ีคล้ายๆ กับวงการศึกษาของไทย 
เช่น

• แรงถ่วงความสามารถในการอ่านที่เป็นตัวหาผลประโยชน์จาก
เด็ก และถ่วงพัฒนาการของเด็ก ได้แก่ ทีวี วิดีโอเกมส์ ครูที่สอนห่วงความ
ยากจน ครอบครัวแตกแยก และการที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยให้คำาแนะนำา

• เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก จึงมี “literacy coach” 
ทำาหน้าที่เป็นผู้เช่ียวชาญให้คำาแนะนำาวิธีแก้ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น
มาจากครูที่ไม่เคยประสบความสำาเร็จในการสอนเด็ก

• กระทรวงศึกษาธิการของลอสแอนเจลีสมีนโยบายและการ
บริหารงานที่ผิดพลาด ศึกษานิเทศก์ไม่รู้จริง ยิ่งแก้ปัญหายิ่งก่อปัญหา ไม่
ให้ความสำาคัญต่อการฝึกหัด เขียน และต่อไวยากรณ์



• ในวงการศกึษาทีม่พีวกสบิแปดมงกฏุอยูเ่ตม็ไปหมด พวกนีส้อน
อยู่สักสองปีก็คิดคำาขวัญที่คมคายให้ 2-3 ประโยค สร้างเว็ปไซต์ของตัวเอง 
จากนั้นก็ไปปรากฎตัวเดินสายบรรยาย

• เด็กหลายคนเอาใจพ่อแม่ถึงขนาดเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย
และสาขาวชิาทีพ่อ่แมช่อบ เดก็เหลา่นีเ้ตบิโตขึน้เปน็ผูใ้หญข่ีห้งดุหงดิ เกลยีด
งานของตัวเอง และไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำาไมถึงไม่พอใจในชีวิตของตนเอง 
เอาเสียเลย

ครูเรฟ เอสควิท ได้เขียนปลอบใจครูอย่างน่าสนใจสองประเด็น 
คือ การเป็นครูก็เจ็บปวดได้เหมือนกันและบอกว่าแม้ระบบการศึกษาจะเลว
รา้ย แมส้งัคมโดยรอบตวัเราจะเลวรา้ย แตโ่อกาสทีค่รจูะเปน็ “ครเูพือ่ศษิย”์ 
ที่ประสบความสำาเร็จยังมีอยู่เสมอ ผมคิดว่าครูท่ียังพอมีไฟแต่กำาลังท้อแท้
ควรอ่านหนังสือเล่มนี้

ถ้าจะให้ดีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรอ่านด้วยโดยเฉพาะหน้าท้ายๆ ที่
วา่ดว้ย 7 วธิทีีพ่อ่แมส่ามารถชว่ยลกูนอกหอ้งเรยีน ถา้หากอยากใหล้กูหลาน
ของท่านก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศ

มานิจ สุขสมจิตร
บรรณาธิการอาวุโส นสพ. ไทยรัฐ

กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ



“คุณค่�ของครู”

 พ่อแม่ที่มีลูกในวัยเรียนรู้ มักจะคาดหวังอนาคตของลูก  เช่นเดียว
กับครูที่สอนเด็กๆ ย่อมคาดหวังในอนาคตของศิษย์ แต่วิธีการสร้างความ
สำาเรจ็ใหไ้ดด้งัทีค่าดหวงันัน้ พอ่แมแ่ละครมูกัจะใชว้ธิกีารทีเ่คยเรยีนรูม้ากอ่น
แลว้นำามาประยุกตใ์หเ้หมาะกบัตน เพยีงแตค่วามมุง่มัน่และความเชือ่จะตา่ง
กันตามบริบทและภูมิหลังของแต่ละคน
 หนังสือ ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ นี้ แม้จะกล่าวถึงครู
กับนักเรียน แต่ผมคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง ยังสมควรอ่านไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน  
ยิ่งเป็นครู เมื่อได้อ่านจบลงอย่างพินิจพิเคราะห์จะได้ทั้งอรรถรสและสาระที่
นำาไปปรับใช้ในอาชีพของตนได้อย่างดีที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านมา
 ในฐานะที่ผมเป็นครูมาตลอดชีวิตรับราชการ รู้สึกภาคภูมิใจใน
อาชพีครมูากเปน็ทนุเดมิอยูแ่ลว้  เมือ่ไดอ้า่นเรือ่งราวของครเูรฟ เอสควทิ ใน
หนงัสอืเลม่นีก้ย็ิง่ภาคภมูใิจในอาชพีครมูากขึน้อกี สาระระหวา่งบรรทดัตลอด
ทัง้เลม่ของหนงัสอืทำาใหน้กึถงึครหูลายคนในโรงเรยีนทีผ่มเคยรว่มทำางานกนั
มา แต่เรื่องราวของครูเรฟ เอสควิท เพียงคนเดียวสามารถเป็นตัวอย่างของ
ครูดีได้ครบในครูดีๆ หลายคนที่ผมพบในโรงเรียนที่ผมเคยทำางาน ดังนั้น ไม่
วา่ครทูา่นใดสอนวชิาใด ตอ้งรบัผดิชอบเดก็ทีม่ศีกัยภาพแบบใด สามารถอา่น
หนังสือเล่มนี้แล้วนำาไปไตร่ตรองและประยุกต์ใช้ในอาชีพครูได้หมด 
 เมื่อครูเรฟ เอสควิท กล่าวถึง การทำาหน้าที่อย่างทุ่มเท มีแผนการ
จดัการใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูต้ัง้แตเ่ชา้ตรูก่อ่นตารางเรยีนปรกต ิและหลงัเลกิเรยีน 
แล้วยังมีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้เด็กแกร่งในทักษะชีวิตอนาคต จะสร้าง
ความพรอ้มใหเ้ดก็ไดอ้ย่างย่ังยืน ผมยอมรบัเตม็ทีว่า่กจิกรรมทีค่รเูรฟ เอสควทิ 
กล่าวอ้างเหล่าน้ันเป็นการทำาเพ่ือศิษย์ได้จริง และครูที่ทำาได้อย่างต่อเนื่อง
สม่ำาเสมอทุกปีน้ัน ต้องเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ ต้องรักที่จะทำาด้วยจึงสนุก
อยู่ได้หลายสิบปี รวมทั้งกิจกรรมการสอนของครูเรฟ เอสควิท ที่เน้นความ
เป็นมนุษย์ มากกว่าผลการสอบ และมีกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์มากมาย
ที่มีการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าเป็นอย่างดี ย่อมแสดงให้เห็นถึงการมอง
อนาคตของเดก็เปน็ทีต่ัง้ มากกวา่อนาคตของตวัครโูดยแท ้ซึง่พอเปรยีบเทยีบ
กบัครดูขีองไทยก็มใีหเ้หน็ไดเ้หมอืนกัน อาจแตกตา่งกนับา้งตรงทีค่รไูทยจะไม่



ค่อยมีใครกล้าพอที่จะเล่าเรื่องได้เหมือนครูเรฟ เอสควิท ที่อยู่ในวัฒนธรรม 
ทีแ่สดงออกตอ่สงัคมอยา่งชดัเจนตรงไปตรงมาได ้แตค่รไูทยมกัจะสงบเสง่ียม 
ดงันัน้ ผมจงึเชือ่วา่ครไูทยทกุคน หากไดอ้า่นหนงัสอืเลม่นีอ้ยา่งเขา้ถงึอารมณ์
ของครูเรฟ เอสควิท จะได้ประโยชน์มหาศาลท่ีจะพัฒนาตนเองหรืออย่าง
นอ้ยกเ็กดิความรูส้กึภาคภมูใิจในความเปน็ครมูากย่ิงข้ึน และหากจะไดม้กีาร
ยกย่องส่งเสริมครูดีๆ พร้อมสื่อสารสาระของการปฏิบัติหรือถอดบทเรียน
เสนอต่อสาธารณะให้มากขึ้น ย่อมมีกรณีศึกษาดีๆ เกิดขึ้นในประเทศของ
เรา เช่นเดียวกับครูเรฟ เอสควิท ได้เหมือนกัน เมื่อนั้นคุณภาพของคนไทย
ก็จะมีมาตรฐานสูงขึ้นอีก
 ในฐานะทีผ่มเคยเปน็ผูบ้รหิารโรงเรยีนมานาน จงึพอจะเปรยีบเทยีบ
สภาพปัญหาการศึกษาไทยกับปัญหาที่ครูเรฟ เอสควิทมองการจัดการศึกษา
ในเมืองของเขาว่า คล้ายกับในยุคสมัยนี้มาก ดังที่ครูเรฟ เอสควิท กล่าวว่า 
“ผมมกัเตอืนนกัเรยีนของผมเสมอวา่ คำาถามทีส่ำาคญัทีส่ดุของชวีติไมม่ใีนแบบ
ทดสอบมาตรฐาน ไม่มีใครถามเด็ก ๆ  ถึงเรื่องบุคลิกภาพ ความซื่อสัตย์ ศีล
ธรรม หรือความเมตตากรุณาในจิตวิญญาณ... ทำาไมเราจึงมองไม่เห็นความ
สำาคญัของมนั อาจเปน็เพราะการทำาคะแนนสอบเพิม่ข้ึนอกีนดิหนอ่ยนัน้งา่ย 
ส่วนการสอนเรื่องเกียรติยศและจริยธรรมไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายเลย แต่หากเรา
ต้องการสร้างเด็กที่ไม่ธรรมดา เราต้องมีเร่ืองน้ีอยู่ในมุมมองของเราเสมอ”  
วรรคทองวรรคนี้ทำาให้ผมซาบซ้ึงมากโดยเฉพาะในปัจจุบันที่การศึกษาไทย
กำาลังตระหนกกับผลคะแนน O-net และผลประเมิน PISA (Programme 
for International Student Assessment) ที่ตกต่ำาสุดขีด หนังสือเรื่อง 
ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เล่มนี้จึงมีมูลค่าน่าอ่านเพิ่มอีกสำาหรับ
ครูไทยและนักการศึกษาไทยทุกท่าน หากโรงเรียนใด สามารถตอบ
เจตนารมณ์ของการจัดการเรยีนการสอนแบบครเูรฟ เอสควทิได้  ผมเชือ่วา่
โรงเรียนของท่านจะเป็น โรงเรียนดีแบบจีรัง และดังอย่างต่อเนื่อง แน่นอน 
แทนที่จะสอนเพื่อสอบเป็นสิ่งสำาคัญประการเดียว
 ความจริงเรื่องราวของครูเรฟ เอสควิทนี้ ผมอยากรู้เพิ่มเติมมา
ตัง้แตอ่า่นหนงัสอื “ครเูพือ่ศษิย”์ ของศาสตราจารย ์นายแพทย์วจิารณ์ พานชิ 
ที่ท่านกรุณามอบหนังสือ พร้อมลายเซ็นมอบไว้ให้ด้วยมือของท่านเองกับ
ผมแล้ว แต่ความที่ผมมีข้อจำากัดในการทำาความเข้าใจจากหนังสือที่เป็นต้น



ฉบับภาษาอังกฤษ จึงชื่นชอบเท่าที่คุณหมอสรุปประเด็นไว้ให้อ่านในหนังสือ “ครูเพื่อ
ศษิย”์ เทา่นัน้ ซึง่กไ็ดส้าระดมีากพอสมควรแลว้ แตก่อ็ยากไดร้บัรูม้ากขึน้อกี จนมาไดอ้า่น
เรื่องของครูเรฟ เอสควิท ฉบับภาษาไทยที่ สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยคุณหมอสุภกร บัวสาย ได้ดำาริให้จัดทำาขึ้น และคุณธันว์ธิดา  
วงศ์ประสงค์ ได้ขอให้ผมได้อ่านพร้อมให้คำานิยมด้วย ซึ่งผมรู้สึกขอบคุณ สสค. ที่ทำาให้ผม
ได้รับทราบเกียรติประวัติของครูเรฟ เอสควิทรวมทั้ง “ศาสตร์ ศิลป์ เทคนิค ลีลาและจิต
วิญญาณ” ของ “ครูเพื่อศิษย์” ตัวจริง ได้อรรถรสจากการอ่านและเกิดความภาคภูมิใจใน
อาชีพครูยิ่งขึ้น ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ครูไทยเกิดแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้น มีความ
มั่นใจปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้เป็นที่หวังของสังคมไทยได้อย่างมีพลังทีเดียว
 เมื่อผมอ่านจนจบท้ังเล่มแล้ว ตอบได้เลยว่าได้อะไรๆ มากกว่าที่คิดไว้แต่แรก
มาก  ผมจึงคาดหวังว่า หากท่านที่เป็นครูที่มีศิษย์ หรือพ่อแม่ของลูก และแม้แต่คนทั่วไป
ในสังคม จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ก็จะได้อะไรๆ มากกว่าที่ท่านคิดเช่นเดียวกัน โดยส่วนที่
ผมต้องอ่านซ้ำาถึง 3 รอบ ก็คือ บทส่งท้าย (หลับให้สบาย) ผมจึงอยากเชิญชวนครูทุกคน
ไดอ้า่นจนครบทกุบททกุตอนและทบทวนบทสง่ทา้ยอยา่งพนิจิพจิารณา แลว้กจ็ะรูว้า่ทำาไม 
ครูเรฟ เอสควิท ถึงเป็น “ครูเพ่ือศิษย์” ท่ีมีคนช่ืนชมยกย่องและรับรางวัลต่างๆ ข้าม
ประเทศได้มากมายเช่นนี้ เหนืออื่นใด หากใครๆ ได้อ่านแล้วย่อมจะเห็น “คุณค่าของครู”  
ได้ไม่ยากเลย 

นคร ตังคะพิภพ
อดีตผู้อำานวยการโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

และที่ปรึกษา สสค.



“ครูที่สังคมโหยห�”

 การนำางานเขียนที่ถ่ายทอดแนวคิด หลักการจัดการเรียนการสอน 
และประสบการณห์ลากหลายรปู แบบ จากการสมัผสัคลกุคลกีบัเดก็นกัเรยีน
ระดบัประถมศกึษาเปน็ระยะเวลาเกอืบสามสบิปขีอง คณุครเูรฟ เอสควทิ มา
แปลเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ไม่ใช่เพราะครูเรฟเป็นคุณครูที่
เก่งที่สุดหรือเก่งเกินคุณครูคนไทยอย่างมากมาย
 คณุครใูนเมอืงไทยทีทุ่ม่เททัง้กายและใจเพือ่ลกูศษิย์ตวันอ้ยๆ ไมต่า่ง
ไปจากคณุครเูรฟ โดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบทหา่งไกล ทรุกนัดาร และตามแนว
ชายแดนนั้น มีอยู่ไม่น้อย เป็นเทียนเล่มเล็กที่ส่องแสงระยิบระยับมากกว่าที่
จะโชติช่วงสว่างไสวให้เห็นได้ชัดเจน  
 เรามีทั้งคุณครูและผู้เสียสละอุทิศตน ท่ีแม้ไม่ได้สำาเร็จวิชาชีพครู
มาโดยตรง แต่ก็ยอมเหน็ดเหนื่อย ทำาหน้าที่ของ “ครูผู้ให้” ได้อย่างสมบูรณ์ 
ด้วยหัวใจเกินร้อย ซึ่งช่วยให้เด็กไทยผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ที่น่าจะด้อย
โอกาสกวา่เดก็ในโรงเรยีนของคณุครเูรฟดว้ยซ้ำา ไดพ้บแสงสวา่งนำาทางชวีติ 
อาจจะรบิหรีบ่า้ง สวา่งไสว หรอืตดิๆ ดบัๆ บา้ง กยั็งดกีวา่ปลอ่ยใหเ้ดก็เหลา่
นั้นไม่ได้รับโอกาสใดๆ เลย 
 คุณครูเรฟโชคดีกว่าคุณครูคนไทยตรงที่ แม้จะทำาการสอนในโรง
เรียนเล็กๆ แต่ก็เป็นโรงเรียนเล็กในเมืองใหญ่คือลอสแอนเจลิส ที่อยู่ในรัฐ
ใหญ่มีผู้รู้จักแพร่หลายคือ แคลิฟอร์เนีย และอยู่ในประเทศที่ถือกันว่าเป็น
มหาอำานาจอยา่งสหรฐัอเมรกิา ทำาใหเ้รือ่งราวของครเูรฟสามารถเผยแพรไ่ป
ไดแ้ทบทกุประเทศทัว่โลก  คณุครเูรฟโชคดทีีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัเทคโนโลยีทนัสมยั  
ชว่ยใหก้ารสบืคน้หาแหลง่ขอ้มลูเพือ่เสรมิการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ
และเกิดประสิทธิผลเป็นไปได้ง่าย กว้างไกล และคล่องตัว
 ทว่า โชคดีท่ีรายล้อมคุณครูเรฟอยู่จะไม่มีประโยชน์กับคุณครูเรฟ  
การจัดการเรียนการสอน เด็กๆ หรือพ่อแม่ของเด็กๆ แม้แต่น้อย หากคุณ
ครูเรฟ ไม่ได้ทำาหน้าที่ครูด้วยหัวใจของ “ครูผู้ให้” ที่แท้
 คุณครูเรฟเป็นตัวอย่างของครูชาวอเมริกันคนหนึ่งที่พยายามหา
ทางออกให้กับตัวเอง ก้าวข้ามปัญหา ความขัดแย้งความแตกต่างในหลายๆ 
เรื่องไปให้ได้ ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน อดทน กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้



และพยายามแสวงหาวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุงการสอนตลอดเวลา 
เพือ่ทำาหนา้ทีข่องครผููใ้หว้ชิาความรูท้ีด่แีละเหมาะสมทีส่ดุแกล่กูศษิยต์วันอ้ยๆ  
ในความรับผิดชอบ มีเด็กๆ เป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละปีโดยไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือวิธีการจนเกินไป คุณครูเรฟหวังให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีความสุขในการเรียน ผ่านพ้นชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ได้อย่างมีพัฒนาการท้ังวิชาความรู้ อารมณ์ คุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับเด็กๆ ที่จะเติบโตต่อไปในวัน
ข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ
 วิธีการท่ีคุณครูเรฟนำามาใช้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษาโฮบาร์ต ไม่ใช่สูตรสำาเร็จท่ีจะนำามา ใช้กับเด็กๆ ที่ไหนก็ได้ อย่าว่า 
แตป่ระเทศไทยเลย แมใ้นสหรฐัอเมรกิาเองกค็งไมส่ามารถนำาไปลอกแบบได้
ทุกอย่าง ทว่า หากจะนำาแนวคิดหรือวิธีการบางอย่างมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ของแต่ละคน ก็คงไม่ ใช่เรื่องยุ่งยากจนเกินไป
 ความสำาเร็จในภารกิจหลากหลายของคุณครู เรฟที่ต้องใช้ 
ความพยายาม ความอดทน และความกล้าหาญพิชิตปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
อยู่ตลอดเวลา ความสำาเร็จของลูกศิษย์ตัวน้อยที่สร้างความประทับใจและ
ความชื่นชมให้กับผู้อ่าน ไม่ใช่จุดมุ่งหมายสำาคัญของการแปลหนังสือเล่มนี้ 
 ความมุ่งม่ันเพียรพยายามของครูคนหนึ่งที่จะเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง การให้ความสำาคัญและยึดมั่นในหลักการที่ว่า
นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ต่างหาก ที่เป็น
หัวใจของเรื่องราวทั้งหมด
 เม่ืออ่านหนังสือเล่มน้ีจบ บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อ
ทั้งวิธีการและผลสำาเร็จ แต่สำาหรับบางคน โดยเฉพาะคุณครูหรือผู้ที่กำาลัง
ทำางานพฒันาเดก็และเยาวชนทัง้หลายจะอา่นหนงัสอืเลม่นีอ้ยา่งสนกุสนาน  
มีความสุข บังเกิดแรงบันดาลใจ ในการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อเด็กๆ 
ตอ่ไปอยา่งมคีวามหวงัและมกีำาลงัใจยิง่ขึน้ เพราะมคีณุครเูรฟเปน็เพือ่น เปน็
ตัวอย่างของความสำาเร็จที่ใกล้ตัว
 การช่ืนชมยินดีและยกย่องคุณครูเรฟอย่างกว้างขวาง การรับ
มอบรางวัลและเข้าพบบุคคลสำาคัญจากนานาประเทศ เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าหลาย



ประเทศในสงัคมโลกปจัจบุนัตา่งเรยีกรอ้งโหยหา ครผููอ้ทุศิตนเพือ่เดก็นกัเรยีน 
ครูผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้ มากเพียงไร
 ในมุมของนักการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ประสบการณ์
การทำางานที่คุณครูเรฟนำามาถ่ายทอดบอกเล่าสู่ผู้อ่านอย่างตรงไปตรงมา  
ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่าย ทำาใหม้องเหน็วา่ปญัหาการบรหิารจดัการศกึษาเกดิขึน้กบั
ทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมหาอำานาจ ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือด้อยพัฒนา
ก็ตาม ทัศนคติเกี่ยวกับการ ศึกษาของรัฐ ผู้บริหารการศึกษา ครูผู้ปฏิบัติ
งาน พ่อแม่หรือครอบครัว มักขัดแย้งแตกต่างกัน บนเส้นทางสู่เป้าหมายที่
คล้ายคลึงกันคือผลสำาเร็จทางการศึกษาของเด็กๆ
 ครแูละผูบ้รหิารการศกึษาสว่นใหญย่งันยิมทีจ่ะเปน็ผูก้ำาหนดขัน้ตอน 
วิธีการ และขีดวงให้กับเด็กเสีย เอง แทนที่จะให้เด็กๆ เป็นศูนย์กลาง (หรือ
ตวัแปรหลกั) ของการจดัการศกึษา ซึง่แนน่อนวา่จะตอ้งมกีารปรบั เปลีย่นไป
ตามความเหมาะสมของเด็กและปัจจัยแวดล้อม บางที อาจเพราะเรายึดถือ
รูปแบบการเรียนการสอนที่จัดไว้เป็นสูตรสำาเร็จ และหวังผลทางการศึกษา
จากคะแนนในการสอบเป็นเป้าหมายหลักมากกว่าหวังให้เด็กได้เรียนรู้อย่าง
รู้จริงตามหลักสูตร  
 ถ้าเปรียบเป็นอาหาร คนจำานวนมากก็ชมชอบอาหารปรุงสำาเร็จ
หรือมีสูตรพร้อมปรุง เพราะง่ายและไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องลองผิดลองถูก ก็ได้
อาหารที่อร่อยถูกใจตามต้องการ แต่เด็กๆ ไม่ใช่อาหาร องค์ประกอบในชีวิต
และสิง่แวดลอ้มของเดก็มคีวามแตกตา่งหลากหลาย การกำาหนดรปูแบบหรอื
พยายามปัน้แตง่เดก็ๆ ใหเ้ปน็อยา่งทีผู่ใ้หญต่อ้งการโดยปราศจากความเข้าใจ
หรือความต้องการของเด็กเอง อาจส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ คณุครทูัง้หลายไมเ่ฉพาะในระดบัประถมศกึษา 
นักการศึกษา และผู้บริหารสถาน ศึกษาของไทย จะมีโอกาสอ่าน ครูนอก
กรอบกับห้องเรียนนอกตำารา ของคุณครูเรฟ เอสควิท เล่มนี้ ไม่ใช่เพราะ
คุณครูคนไทยไม่มีความสามารถหรือระบบการศึกษาไทยล้มเหลว แต่เพื่อ
การเรียนรู้กระบวนการคิดท่ีน่าสนใจผ่านประสบการณ์ของครูคนหนึ่งซึ่งไม่
เคยหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่คุณครูเรฟระบุไว้ 
เป็นการแบ่งปันข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้สนใจอาจต่อยอด ค้นหาข้อมูลใหม่และนำา



มาปรับเปลี่ยนใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาระดับต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพได้อีกมากมาย
  ในความคิดเห็นส่วนตัว หนังสือเล่มนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่
จะเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา สำาหรับนิสิตนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ในสาขา
วชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการศกึษาและการเรยีนการสอน เพือ่กระตุน้
และสรา้งแรงจงูใจใหก้บันกัการศกึษาหรอืคณุครรูุน่ใหม ่ทีจ่ะกา้วเขา้มามสีว่น
สำาคัญต่อการศึกษาของชาติต่อไปในอนาคต
 ขอขอบคุณ สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชนหรือ สคส. ที่สรรหาเรื่องราวดีๆ เช่นนี้ มาแปลและจัดพิมพ์เป็นรูป
เล่มที่น่าอ่าน โดยใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย รักษาลีลาการเขียนอย่างตรง
ไปตรงมาของคุณครูเรฟ เอสควิท ไว้เป็นอย่างดี
 ขอแสดงความยินดีกับทุกคน ทุกฝ่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การจัด
พิมพ์หนังสือเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นหนังสือที่ก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และกระบวนการจัดการ
ศึกษาของไทย สมดังเจตนารมณ์ของคณะผู้จัดทำา

   ศริวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและที่ปรึกษา สสค.  



“สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง”  

 สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. 
เหน็ความสำาคญัของการพฒันากระบวนการเรยีนรูอ้นัมคีรเูปน็ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญัทีส่ดุ 
สสค. จงึไดจ้ดัแปลหนงัสอืเรือ่ง Teach Like Your Hair’s On Fire หรอืในชือ่ภาษา
ไทยวา่ ครนูอกกรอบกบัหอ้งเรยีนนอกแบบ หนงัสอืเลม่นีเ้ขยีนโดยประสบการณจ์รงิ
ของครู Rafe Esquith ที่ได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางว่าเป็นครูทุ่มเทชีวิตเพื่อ
พฒันาความรูแ้ละจรยิวตัรของศษิยข์องทา่นรุน่แลว้รุน่เลา่ตอ่เนือ่งมานานกวา่ 27 ป ี
และตอ่มาทา่นไดเ้รยีบเรยีงชดุความรูจ้ากผลปฏบิตัขิองทา่นออกมาเปน็หนงัสอือยา่ง
น้อยสามเล่ม โดยเล่มที่สสค. จัดแปลนี้ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นอย่างมาก
 คุณลักษณะของครู Rafe Esquith น่าจะสอดคล้องกับแนวคิด “สอน
เป็น เห็นผล คนยกย่อง” อันเป็นคุณลักษณะของ “ครูสอนดี” ที่สสค. ได้เชิญชวน
ให้สังคมมีส่วนร่วมกันคัดเลือกครูไทยในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศในปี 2554 ท่านผู้
อา่นสามารถเลอืกชดุความรูข้องผูป้ระพนัธเ์พือ่นำาไปใชป้ระโยชนไ์ดต้ามวจิารณญาณ 
 สสค. ขอขอบคุณ ครูวรากรณ์ สามโกเศศ และครูวิจารณ์ พานิช ผู้ที่
แนะนำาหนังสือวิเศษเล่มนี้สำาหรับเผยแพร่ โดยเฉพาะครูวิจารณ์เป็นท่านแรกที่ได้
เขียนตีความเรื่องราวของครู Rafe ตลอดจนชักชวนให้ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ได้อ่าน
แบบ “ตคีวาม” ดงัตวัอยา่งทีท่า่นผูท้รงคณุวฒุอิกีหลายทา่นไดก้รณุารว่มอา่นตคีวาม
ในโอกาสพิมพ์ครั้งแรกนี้
 ขอขอบคุณ ครู Rafe Esquith และสำานักพิมพ์ Penguin ที่อนุญาตนำา
หนังสือเล่มนี้มาแปลเป็นภาษาไทยและเผยแพร่หนังสือเล่มนี้สู่สังคมวงกว้าง รวม
ถึงของคุณกรรณิการ์ พรมเสาร์ ผู้แปล และคุณปรียารัตน์ โล่ห์วิสุทธิ์ มาอินทร์ 
บรรณาธิการ และคุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อยู่เบ้ืองหลังการบริหารจัดการทุก
ขั้นตอน
 สสค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ 
เล่มนี้จะมีส่วนในการจุดประกายแนวคิด และพัฒนาการเรียนการสอนของคุณครู
ของทุกๆ ท่านต่อไป ตลอดจนชักชวนให้ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ได้อ่านแบบ “ตีความ” 
ดังตัวอย่างที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านได้กรุณาร่วมอ่านตีความในโอกาสพิมพ์
ครั้งแรกนี้ดังตัวอย่าง.....

สุภกร บัวสาย 
ผู้จัดการ สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน



I might be the world’s luckiest teacher. The President of the United 
States, Queen Elizabeth II, the Dalai Lama, and celebrities all over the world 
have honored me. My three books have been studied by over a million readers.

However, I am most proud of still being an actual classroom 
teacher. I am about to begin my 29th year at Hobart Elementary School in 
Los Angeles, and have no plans to go anywhere else.

As a United States citizen living near Hollywood, it is impossible 
not to notice the many movies made about teachers. These films are rarely 
accurate, relating stories of amazing people who save every child. 

Someone has to tell the truth. Teaching is a very difficult job. Real 
teachers fall flat on their faces all the time despite their best efforts. I fail 
more often than succeed. But I never surrender. We must be the people 
we want the children to be. If we give up, we do not have the right to 
tell a child to keep trying. I continue to teach every day, and try to set an 
example for my students.

I am currently sitting in Room 352 in a small hotel where my 
students and I are on the road visiting a Shakespeare Festival.  The children 
spent the morning reading, and now are spending the afternoon playing 
baseball, swimming, and relaxing. Tonight we will sit under the stars to watch 
a performance of Julius Caesar at a place called the Oregon Shakespeare 
Festival.

At Hobart Elementary School in Los Angeles very few of the kids 
find success. Only 30% of the students even finish high school, and almost 
none of them complete college. Poverty, racism, and an apathetic society 
often defeat them before they ever have a chance to get started. My students, 
however, attend the finest universities in the world and finish what they start. 

In this book I have tried to share some of the things I have 
found successful in working with these wonderful young people.  However, 
every teacher is different. Our situations are not the same, and we all have 
different philosophies.  

But I know this much is true. We want the kids to commit to 
education. Then we as teachers have to commit to educating.  I am never 
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leaving the classroom, and the kids know it. Perhaps you will find some 
ideas in this book that you can use.

We teachers cannot make children smarter or better. But we can 
open doors to create opportunities for students. We can show them ways to 
improve their lives, and give them the tools to get to places they choose to go.

When you have bad days, and we all have them, I hope some of 
the ideas here help you remember that this is a very long journey. If we 
can present a consistent message of joy, hard work, and kindness, our kids 
can reach heights that were once considered unattainable. 

We must remember that in our test-obsessed world, the real 
measure of our work is not some exam we give at the end of the year, but 
to see where our kids are ten years after they have left our classrooms. We 
need to teach skills that the kids will not simply use in our schools but for 
the rest of their lives.

This preface must be kept short. The sun is going down. In a few 
minutes, the children will gather to watch a play. They will learn about language. 
They will also learn how to conduct themselves in a theater, because they 
are considerate of other people. The students will plan their meals carefully 
in order to feel healthy as they watch the show. These kids will go to sleep 
right after the play in order to prepare for tomorrow’s activities. Some kids 
will do better than others. But all will get an opportunity to learn tonight. 
When they don’t, I will be there for them tomorrow to help them to learn 
from their mistakes. 

We can always improve. We are never done. It is exciting to know 
that my next twenty-eight years in the classroom will be even better than 
my first twenty-eight.

Let us all try to grow and be even more effective teachers. The 
children are watching us. They will follow our lead. 

Your students are lucky to have you. Let us all continue to be 
the best leaders we can be. 

     Rafe Esquith
     July 2011



ผมน่าจะเป็นครูที่โชคดีที่สุดในโลก เพราะได้รับเกียรติอย่าง
สูงจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ 2  
องค์ทะไลลามะ และคนที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ส่วนหนังสือของผมทั้งสาม
เล่มก็มีผู้อ่านมากกว่าล้านคน

ถึงอย่างนั้น สิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุด คือ การที่ผมยังเป็น
ครปูระจำาช้ันทีส่อนหนงัสอือยา่งจรงิจงั ผมกำาลงัจะเริม่ปทีี ่29 ของการ
สอนหนังสือที่โรงเรียนประถมโฮบาร์ตในลอสแอนเจลีส แล้วผมก็ไม่มี
แผนที่จะจากที่นี่ไปที่อื่นด้วย

ในฐานะพลเมืองสหรัฐฯ ที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ ฮอลลีวูด คงเป็น
ไปไม่ได้ถ้าผมจะไม่รู้ไม่เห็นภาพยนตร์เกี่ยวกับครูที่ฮอลลีวูดสร้างเลย 
ภาพยนตร์ที่เล่าถึงแต่เรื่องราวของครูเทวดาที่ช่วยเด็กได้ทุกคน พวกนี้
ไม่ได้มีอะไรใกล้เคียงความจริงเลย 

ต้องมีใครสักคนท่ีพูดความจริงบ้าง การสอนเป็นงานที่ยาก
ลำาบาก ครูที่ตั้งใจสอนอย่างจริงจังต้องหงายเก๋งไม่เป็นท่าอยู่เสมอทั้งๆ 
ที่พยายามอย่างดีที่สุด ตัวผมเองล้มเหลวบ่อยกว่าประสบความสำาเร็จ
เสียอีก แต่ผมไม่ยอมแพ้ เราต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เด็กๆ ของเรา
เป็น ถา้เรายอมแพ ้เรากไ็มม่สีทิธิจ์ะบอกใหเ้ดก็พยายามตอ่ไป ผมยงัคง
สอนอยูท่กุวนั และพยายามทำาตัวเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหแ้กน่กัเรยีนของผม

ขณะนี้ผมกำาลังนั่งอยู่ในห้อง 352 ของโรงแรมเล็กๆ แห่งหนึ่ง
ระหว่างการเดินทางไปชมงานแสดงละครของเชกสเปียร์กับนักเรียน
ของผม เด็กๆ ใช้เวลาช่วงเช้าอ่านหนังสือ และตอนนี้ซึ่งเป็นเวลาบ่าย 
พวกเขากำาลังเล่นเบสบอล ว่ายน้ำา และพักผ่อน คืนนี้พวกเราจะนั่งชม
การแสดงเรื่อง Julius Caesar ที่โอเรกอนเชกสเปียร์เฟสติวัลด้วยกัน 
ท่ามกลางแสงดาว   

เด็กโรงเรียนประถมโฮบาร์ตที่ประสบความสำาเร็จในชีวิตมี
อยู่น้อยมาก เพียงร้อยละ 30 เท่านั้นท่ีเรียนจนจบชั้นมัธยมปลาย  
และแทบจะไม่มีใครเรียนจบมหาวิทยาลัยเลย บ่อยครั้งที่ความยากจน 
การเหยยีดเชือ้ชาต ิและสงัคมแบบตา่งคนตา่งอยู ่ทำาใหเ้ดก็เหลา่นีต้อ้ง

ถึงเพื่อนๆ ครูในประเทศไทย



พา่ยแพเ้สยีกอ่นทีจ่ะมโีอกาสเริม่ตน้เสยีดว้ยซ้ำา แตล่กูศษิย์ของผมไดเ้ข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลกและสามารถเรียนจนจบ

ผมได้พยายามแบ่งปันสิ่งที่ผมพบว่าใช้ได้ผลดีกับเด็กๆ ที่แสน
มหศัจรรยเ์หลา่น้ีไวใ้นหนงัสอืเล่มนี ้อยา่งไรกต็าม ครแูตล่ะคนกต็า่งกนั
ไป สภาพการณ์ของเราไม่เหมือนกัน และเรามีปรัชญาที่ต่างกัน

แต่ส่ิงหนึ่งที่ผมรู้ว่าเป็นความจริงแท้แน่นอนคือ เมื่อเรา
ต้องการใหเ้ดก็ๆ ทุม่เทกบัการเรยีน เราในฐานะครตูอ้งทุม่เทกับการสอน
ด้วย ผมจะไม่ทิ้งห้องเรียนอย่างเด็ดขาดและพวกเด็กๆ ก็รู้ บางทีอาจมี
แนวคิดบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้ที่คุณสามารถนำาไปใช้ได้

พวกเราที่เป็นครูอาจไม่สามารถทำาให้เด็กๆ เก่งขึ้นหรือดีขึ้น  
แต่เราสามารถเปิดประตูแห่งโอกาสให้นักเรียนของเราได้ เราแสดงให้
พวกเขาเห็นวิธีการที่จะปรับปรุงชีวิตดีขึ้น และมอบเครื่องมือให้พวก
เขากรุยทางไปสู่ที่ที่พวกเขาเลือกจะไป

เมื่อเราต้องเจอกับวันที่เลวร้าย ซึ่งพวกเราต้องเจอด้วยกันทั้ง
นั้น ผมหวังว่าข้อคิดบางอย่างในหนังสือเล่มนี้จะช่วยเตือนให้คุณระลึก
ได้ว่านี่คือการเดินทางที่ยาวนาน หากเราสามารถสื่อให้เด็กๆ รับรู้ถึง
ความปลี้มปิติ ความอุตสาหะ และความเมตตาอย่างสม่ำาเสมอแล้ว 
เดก็ๆ ของเรากจ็ะสามารถกา้วไปไกลอยา่งท่ีพวกเขาไมเ่คยคดิวา่จะไปถงึ

เราต้องจำาไว้ว่าในโลกที่ถูกครอบงำาด้วยการทดสอบนี้ เครื่องชี้
วดัผลงานของเราไมไ่ดอ้ยูท่ี่ขอ้สอบตอนปลายป ีแตอ่ยูท่ีก่ารไดเ้หน็วา่สบิ
ปีหลังจากจบจากห้องของเราไปแล้ว เด็กของเราไปได้ไกลเพียงใด เรา
จำาเป็นต้องสอนทักษะที่เด็กๆ ไม่เพียงแต่จะใช้ภายในห้องเรียนเท่านั้น 
แต่ยังสามารถใช้ได้ชั่วชีวิต

ผมคงต้องเขยีนคำานำานีเ้พยีงสัน้ๆ พระอาทติย์กำาลงัจะตก และ
อีกไมน่าน เดก็ๆ กจ็ะไปชมการแสดงละครกนั พวกเขาจะไดเ้รยีนรูเ้ก่ียว
กบัภาษา และยงัจะเรยีนรูม้ารยาทในโรงละคร เพราะพวกเขารูจ้กัคำานงึ
ถงึคนอืน่ๆ เดก็ๆ จะวางแผนการรบัประทานอาหารอยา่งรอบคอบ เพือ่
จะได้ดูละครได้อย่างสนุกสนานโดยไม่เจ็บป่วยเสียก่อน หลังการแสดง
จบ พวกเขาจะเข้านอนทันทีเพื่อจะได้พร้อมสำาหรับกิจกรรมในวันพรุ่ง
นี้ เด็กบางคนอาจไปได้ไกลกว่าคนอื่น แต่คืนนี้ทุกคนจะได้โอกาสเรียน



รู้เหมือนกันหมด ถ้าเด็กๆ พลาดอะไรไป พรุ่งนี้ผมก็จะอยู่กับพวกเขา
เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้น

เราปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้เสมอ ไม่มีวันจบสิ้น ผมรู้สึกตื่น
เต้นเมื่อคิดว่าเวลาของผมในชั้นเรียนอีก 28 ปีข้างหน้าจะดีย่ิงไปกว่า
เวลา 28 ปีที่ผ่านมาแล้ว

ขอใหพ้วกเราทุกคนพยายามท่ีจะพฒันาและเปน็ครทูีด่ย่ิีงๆ ข้ึน 
พวกเด็กๆ จับตาดูพวกเราอยู่ พวกเขาจะทำาตามอย่างเรา

นักเรียนของคุณโชคดีท่ีมีครูอย่างคุณ ขอให้เราทุกคนมุ่งหน้า
เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำาได้ต่อไป 

    เรฟ เอสควิท
    กรกฎาคม 2011
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ผมมคีวามรูส้กึแปลกๆ ทีเ่ขยีนหนงัสอืเลม่นี ้ผมรูต้วัเองวา่ผม
ไม่ใช่ยอดมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ็บปวด ผมทำางานเหมือนกันกับครูที่
ทุ่มเทอีกเป็นพันๆ ที่พยายามทำาให้อะไรๆ ดีขึ้น และก็เหมือนครูแท้ๆ 
ทัง้หลาย ผมลม้เหลวมาโดยตลอด ผมนอนไมห่ลบั ตสีองตสีามกย็งัเฝา้
แตห่ว่งกงัวลถึงเดก็คนทีผ่มเขา้ไม่ถึง การเป็นครกูเ็จบ็ปวดไดเ้หมอืนกนั

เกือบ 25 ปี ที่ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องเรียนเล็กๆ ที่มีน้ำา
รั่วซึมกลางนครลอสแอนเจลีส อาศัยความสามารถพิเศษนิดหน่อย แต่
ไดโ้ชคชว่ยอยา่งมาก ผมจงึโชคดทีีง่านของผมไดร้บัการยอมรบั ไมม่แีม้
สักวันที่ผมจะไม่รู้สึกตื้นตันกับความสนใจที่ได้รับ 

ผมไมเ่ชือ่วา่จะมหีนงัสอืเล่มไหนสามารถบอกเลา่เรือ่งราวของ
คณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่ง

ไฟในห้องเรียน

ไฟในห้องเรียน



36 ครูนอกกรอบ กับ ห้องเรียนนอกแบบ

ที่ผมสามารถทำาได้แน่ๆ คือแบ่งปันเรื่องราวที่ผมได้เรียนรู้ในช่วงหลาย
ปีมานี้  ซึ่งช่วยให้ผมเติบโตขึ้นในฐานะที่เป็นครู เป็นพ่อ และเป็นคนๆ
หนึง่ เกอืบ 12 ชัว่โมงตอ่วนั 6 วนัตอ่สปัดาห ์48 สปัดาหต์อ่ป ีนกัเรยีน
เกรด 5 ของผมและตวัผมเบยีดเสยีดกนัอยูใ่นหอ้งเรยีนแคบๆ จมดิง่อยู่
ในโลกของเชกสเปียร์ พีชคณิต และ ร็อกแอนด์โรล ส่วนเวลาที่เหลือ
ของป ีเดก็ๆ กบัผมอยูก่บัการเดนิทาง ขณะทีภ่รรยาผมมองวา่ผมเพี้ยน 
เพื่อนสนิทผมยิ่งไม่ให้กำาลังใจกันเลย อย่างเกรงใจที่สุดก็ตราหน้าว่าผม
เพ้อฝัน ที่หนักกว่านั้นก็ว่าผมวิกลจริตไปเลย

ผมไม่ได้อ้างว่าผมรู้คำาตอบทุกอย่าง หลายต่อหลายหนที่ผม
รู้สึกว่ามีเด็กที่ผมเข้าไม่ถึงมากกว่าเด็กที่ผมเข้าถึง ผมเขียนหนังสือ
เล่มนี้เพียงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดบางอย่างที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ 
บางเรื่องเป็นแค่สามัญสำานึกธรรมดา บางเรื่องก็ต้องใช้ลูกบ้าหน่อย  
แต่ความบ้านี้ก็ต้องรู้จักบ้าให้เป็น ผมหวังว่าจะมีพ่อแม่และครูบางคน
เห็นด้วยว่าวัฒนธรรมของเรามันหายนะ ในโลกที่เห็นนักกีฬาและป๊อป 
สตารส์ำาคญักว่านักวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละนกัผจญเพลงิ จงึแทบเปน็
ไปไม่ได้เลยที่จะสร้างคนที่มีความเมตตาและเฉลียวฉลาดขึ้นมา แต่ถึง
อย่างนั้น เราก็ได้สร้างโลกที่แตกต่างขึ้นแล้วในห้อง 56 เป็นโลกที่ให้
ความสำาคญักบับคุลกิภาพ เคารพการทุ่มเท ใหค้า่กบัความออ่นนอ้มถอ่ม
ตน และสนบัสนุนผูอ้ืน่โดยปราศจากเงือ่นไข บางทเีมือ่พอ่แมแ่ละครไูด้
เหน็ตรงนี ้และตระหนกัวา่นกัเรยีนของผมและตวัผมไมไ่ดม้อีะไรพเิศษ 
พวกเขาอาจได้ความคิดบางอย่างและมีกำาลังใจมากขึ้น 

ผมเศร้าใจเวลาท่ีเห็นครูดีๆ และพ่อแม่จำานวนไม่น้อยยอม
จำานนต่อพลังบางอย่างที่บั่นทอนศักยภาพที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ
ของเด็กๆ มีปีศาจอยู่ทุกหนทุกแห่ง คนที่ห่วงใยอย่างแท้จริงมักรู้สึก 
พา่ยแพต้อ่ความเฉ่ือยเนอืยหรอืไรป้ระสทิธภิาพของผูบ้รหิารและนกัการ
เมือง ความคาดหวังที่มีต่อเด็กๆ มักจะต่ำาจนน่าใจหาย การเหยียดผิว  
ความยากจน และความโง่เขลาครอบงำาไปทั่วทั้งโรงเรียน ยิ่งมาเจอ
นักเรียนที่ไม่สำานึกบุญคุณด้วยแล้ว ต่อให้คนใจจืดใจดำาในวิชาชีพครู 
หรือคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งที่สุดก็อาจถอดใจได้ ความพ่ายแพ้แต่ละครั้ง
มักหมายความว่าศักยภาพที่แท้จริงของเด็กจะไม่ได้รับการพัฒนา
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ผมโชคดีที่ประสบกับเหตุการณ์ท่ีหัวเราะไม่ออกครั้งหนึ่งใน
ห้องเรียน ที่เรียกได้ว่าเป็นแสงไฟส่องทางให้ผมออกจากความมืดตรง
ตามตัวอักษรเลย หลายปีมาแล้ว ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและคับข้องใจ
ทำาให้ผมใช้เวลา 2-3 สัปดาห์แสวงหาจิตวิญญาณตนเองและทำาอะไร
บางอย่างที่ไม่เคยทำามาก่อน ผมถามตัวเองว่าควรสอนหนังสือต่อไป
หรือไม่ ผมพา่ยแพแ้กบ่รรดาปศีาจท้ังหลายทีผ่มกลา่วถึงก่อนหนา้นีแ้ละ
กำาลังเริ่มนับถอยหลัง

แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง ช่วงเวลาที่ผมรู้สึกผิดที่มัวแต่สงสาร
ตัวเอง ผมใช้เวลาวันหนึ่งเอาใจใส่เด็กในชั้นเรียนคนหนึ่งที่ผมชอบมาก
เป็นพิเศษ เธอเป็นหนึ่งในบรรดาเด็กๆ ที่ดูเหมือนจะถูกเพื่อนๆ เลือก
เข้ากลุ่มเป็นคนสุดท้ายเสมอ เป็นเด็กผู้หญิงเงียบๆ ที่ดูจะยอมรับว่า
ตัวเองไม่มีทางเป็นคนพิเศษไปได้ ผมตั้งใจจะโน้มน้าวให้เธอเห็นว่าเธอ
คิดผิดให้จงได้

ระหว่างที่ผมกำาลังสอนวิชาเคมีและเด็กนักเรียนกำาลังตื่น
เต้นกับการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ เด็กผู้หญิงคนน้ีจุดไส้ตะเกียงไม่ติด  
คนอื่นๆในห้องอยากเดินหน้าทำาโครงงานต่อ แต่ผมบอกให้ทุกคนรอ  
ผมจะไม่ทิ้งเธอ ทั้งๆ ที่เธอบอกผมว่าให้ทำากันไปก่อนไม่ต้องห่วงเธอ

ปกติผมจะไม่เข้าไปแทรกแซงโครงงานวิทยาศาสตร์ เพราะ
ความล้มเหลวก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ แต่นี่เป็นความ
บกพร่องของเครื่องมือ ไม่เกี่ยวกับหลักการทางเคมีที่เรากำาลังทดลอง
กันในเช้าวันนั้น ผมจึงจำาเป็นต้องยื่นมือเข้าไปช่วย เด็กหญิงน้ำาตาคลอ 
และผมกร็ูส้กึละอายใจทีเ่คยเกอืบจะยอมแพไ้ปแลว้ ในวนิาทนีัน้ ความ
เศร้าของเธอเท่านั้นที่สำาคัญที่สุด

นักกีฬามักมีช่วงเวลาหนึ่งในสนามแข่งขันที่พวกเขาลืมนึกถึง
คนดู ลืมแรงกดดัน และเห็นแต่เพียงลูกบอลตรงหน้า ช่วงเวลาอย่าง
นี้เกิดขึ้นในสนามอื่นได้ด้วยเช่นกัน ในชั่วขณะนั้น ผมสนใจแต่เพียงสิ่ง
เดียว นั่นคือ เด็กผู้หญิงคนนี้จะต้องประสบความสำาเร็จในการทดลอง
ด้วย วันนั้นเธอจะต้องกลับบ้านด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า ผมโน้มตัวลงไป
ใกลไ้ส้ตะเกยีงแอลกอฮอล์ของเธอ ไมรู่เ้พราะอะไรไสต้ะเกียงของเธอจงึ
ส้ันกดุจนมองแทบไมเ่หน็ ผมเลยกม้ลงไปใกลท้ีส่ดุเทา่ทีจ่ะใกลไ้ดแ้ละใช้

ไฟในห้องเรียน
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ไมข้ดีไฟกา้นยาวๆ สำาหรบัจดุเตาในครวัจอ่เขา้ไป ผมอยูใ่กลไ้มข้ดีไฟจน
รู้สกึไดถ้งึเปลวไฟขณะทีผ่มพยายามจดุตะเกยีง ผมคดิแตจ่ะตดิตะเกยีง
ให้ได้ แล้วมันก็ติด! ไส้ตะเกียงติดไฟแล้ว ผมเงยหน้าขึ้นอย่างมีชัยเพื่อ
ดูรอยยิ้มที่ผมหวังจะได้เห็นบนใบหน้าของแม่หนูน้อย

แทนที่จะเป็นอย่างนั้น เธอมองผมแวบหนึ่งแล้วกรีดร้องด้วย
ความตกใจกลัว เด็กคนอื่นๆ ก็เริ่มตะโกนโหวกเหวกด้วย ผมไม่เข้าใจ
วา่ทำาไมเด็กทกุคนถงึชีม้าทีผ่ม จนกระทัง่ผมรูต้วัวา่ขณะทีผ่มจดุตะเกยีง 
เปลวไฟตดิทีเ่สน้ผมของผมเขา้ ตอนนีไ้ฟกำาลังเริม่คแุละทำาใหเ้ดก็ๆ ขวญั
กระเจิง หลายคนวิ่งมาที่ผมแล้วเอามือปัดที่ศีรษะ จะว่าไปก็เหมือนฝัน
รา้ยเป็นจรงิ... เดก็ๆ ไดต้บหวัครแูลว้บอกวา่พวกเขากำาลงัพยายามชว่ย
ชีวิตครูอยู่

สองสามนาทีต่อมา ทุกอย่างก็เรียบร้อย การทดลองดำาเนิน
ต่อไป ผมรู้สึก (และมองดู) เหมือนไอ้งั่ง ถึงอย่างนั้น นั่นก็เป็นครั้ง
แรกในหลายสัปดาห์ท่ีผมรู้สึกดีมากๆ กับการเป็นครูจนผมเลิกใส่ใจ 
เรื่องง่ีเง่าที่ครูผู้ทุ่มเทกับการสอนทั้งหลายต้องเผชิญไปเลย ผมทำาทุก
อย่างที่ผมทำาได้เพื่อช่วยเด็กบางคน ผมทำาได้ไม่ดีเท่าไรหรอก แต่ก็
พยายามแล้วละ ผมคิดว่าถ้าผมเอาใจใส่การสอนเสียจนไม่รู้ตัวว่าไฟ
กำาลังลุกไหม้หัวตัวเองอยู่ละก็ ผมมาถูกทางแล้ว นับจากน้ัน ผมได้
ต้ังใจอยา่งแนว่แนว่า่ผมจะสอนเดก็นกัเรยีนเหมอืนกบัมไีฟกำาลงัลกุไหม้
อยู่บนหัวผม

ในวงการศกึษา มพีวกสบิแปดมงกฏุอยูเ่ตม็ไปหมด พวกนีส้อน
อยู่สักสองปี คิดคำาขวัญโก้ๆ ได้ 2-3 ประโยค สร้างเว็บไซต์ของตัวเอง 
จากนั้นก็ไปปรากฏตัวเดินสายบรรยาย ในสังคมฟาสต์ฟู้ดเช่นนี้ เราอ้า
แขนรับทางออกง่ายๆ ต่อปัญหาที่สลับซับซ้อน เราสามารถทำาได้ดีกว่า
นัน้ ผมหวงัวา่ผูท้ีไ่ดอ้า่นหนงัสอืเล่มนีจ้ะไดพ้บความจรงิวา่ความเปน็เลศิ
ทีแ่ทจ้รงิน้ันตอ้งอาศยัความเสยีสละ ความผดิพลาดและความพยายาม
อย่างมหาศาล ยังไงๆ ก็ไม่มีทางลัด







ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้�น
ห้อง 56 แหล่งพักพิงที่อบอุ่นของเด็กๆ



คณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ต... 
การจัดแสดงละครประจำาปีทำาให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนรู้ทักษะมากมายที่จะ
เป็นประโยชน์ในวันข้างหน้า
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ยอมรับคว�มจริงกันเถอะ
พวกผูป้กครองตอ้งการใหต้ำารวจจบัตวัครคูนหนึง่ คณุแมค่น

หนึ่งที่รู้จักผมมานานหลายปีแล้วเรียกผมออกจากห้อง พ่อแม่บางคน
ถึงกับเรียกร้องให้ไล่ครูคนนั้นออก ผมรับฟังคำาร้องเรียนและพยายาม
ทำาให้พวกเขาใจเย็นลง ผมพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ต่างให้ครูคนที่
ผู้ปกครองกำาลังโกรธแค้น แต่มันไม่ง่ายเลย

อะเล็กซ์เป็นนักเรียนเกรด 3 กระเป๋าเป้ของเขารกไปด้วย
กระดาษที่ถูกขยุ้มเป็นก้อนๆ แฟ้ม และลูกอมขนมหวาน ที่จริงยิ่งกว่า
รกเสียอีก ราวกับโดนระเบิดนิวเคลียร์ถล่มใส่ยังไงยังงั้น นี่เป็นโอกาส
สำาหรับครูของเขาที่จะสอนอะไรบางอย่างที่มีคุณค่า แต่แทนที่จะทำา
อย่างนั้น ครูกลับตะโกนใส่หน้าอะเล็กซ์ เทของทุกอย่างในกระเป๋าเป้

ยอมรับความจริงกันเถอะ
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ออกมากองบนโต๊ะต่อหน้าเพื่อนทั้งห้อง แล้วให้นักเรียนคนหนึ่งไปหยิบ
กล้องที่รถของครู เขาถ่ายภาพกองขยะบนโต๊ะไว้แล้วบอกอะเล็กซ์ว่า
จะเอารูปนี้ไปติดไว้ในงานวัน “คืนสู่เหย้า” เพื่อให้ผู้ปกครองทั้งหลาย
ไดเ้หน็วา่อะเลก็ซชุ่์ยขนาดไหน แลว้ครกูต็บทา้ยดว้ยการบอกเพือ่นรว่ม
ชั้นของอะเล็กซ์ว่า วันนี้ใครต้องการทิ้งขยะ แทนที่จะเอาไปใส่ถังขยะก็
ให้โยนใส่โต๊ะอะเล็กซ์แทน

ตอนน้ีพ่อแม่ของอะเล็กซ์อยู่ในห้องของผม เรียกร้องให้ตาม
ตัวผู้บริหารมาพบ

หลังจากใช้ความพยายามสุดชีวิต ผมก็ทำาให้ทั้งคู่ใจเย็นลงได้
และขอให้ครูใหญ่เป็นคนจัดการเรื่องนี้ ทั้งยังขอให้ครูมีโอกาสอธิบาย
การกระทำาของตัวเองด้วย แม้จะเห็นได้ชัดว่า หากครูทำาพฤติกรรมที่
เลวร้ายและเหยียดหยามเด็กจริงแล้วละก็ คงไม่มีคำาอธิบายไหนฟังขึ้น

หลายวันให้หลัง หลังจากที่เข้าพบครูใหญ่หลายครั้ง ครูหนุ่ม
โผล่ออกมาจากห้องทำางาน น้ำาตาเปื้อนแก้ม ท่าทางคอตกด้วยความ
สำานกึผดิ แตถ่งึอยา่งนัน้เขากเ็ดนิมาหาผมแล้วแกต้วัอยา่งขมขืน่วา่ “แต่
ผมทำาถกูแลว้นะ มนัไดผ้ล... ตอนนีเ้ป้ของอะเล็กซเ์รยีบรอ้ยข้ึนเยอะเลย” 
ผมจึงตระหนักว่าโศกนาฏกรรมที่แท้จริงตรงนี้ก็คือ ครูคนนี้ได้พลาด
โอกาสอันวิเศษไปเสียแล้ว เขามีโอกาสช่วยให้อะเล็กซ์ได้เรียนรู้คุณค่า
ของความเปน็ระเบียบและเป็นนกัเรยีนท่ีดขีึน้ได ้ ทวา่เขากลบัทำาตวัเปน็
ยักษ์ร้ายใจโหดในสายตาของอะเล็กซ์และเพื่อนร่วมห้องไปตลอดกาล 
คงต้องใช้เวลาหลายเดือนทีเดียวกว่าจะลบเลือนความผิดพลาดเพียง
ชัว่วูบน้ันไปได้ และครผููน้ีก้ย็งัไมต่ระหนกัถงึผลเสยีทีต่วัเองกอ่ขึน้สกันดิ

ปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ก็คือ ครูหลายคนหมดปัญญาที่จะดูแล
ห้องเรียนให้เรียบร้อย จนยอมที่จะทำาอะไรก็ได้เพื่อรักษาห้องเรียน
ให้เป็นระเบียบ เรื่องนี้เข้าใจได้ ทัศนคติที่ว่า “จะใช้วิธีไหนก็ได้  
ขอใหบ้รรลเุป้าหมายเปน็พอ” นีเ้องเปน็ทีม่าของวธิทีีเ่ราปฏบิตักิบัเดก็ๆ  
ทุกวันนี้ ด้วยสถานการณ์แบบจำายอมที่ครูเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ความคิดนี้
ก็มีเหตุผลอยู่หรอก
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แต่เรามาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาดีกว่า จริงอยู่ สิ่งที่ครูทำา
ลงไปนั้นอาจมีคำาอธิบายได้ และอาจได้ผล แต่นั่นไม่ใช่การสอนที่ดี  
เราทำาได้ดีกว่านั้น

ผมรู้เพราะผมประสบมากับตัวเอง ผมเคยติดกับดักน้ีมาแล้ว 
ข้อเท็จจริงง่ายๆ ก็คือ มีสิ่งหนึ่งท่ีควบคุมห้องเรียนทุกวันนี้อยู่หมัด  
และสิ่งเดียวที่ว่านั้นก็คือ ความกลัว

ครูกลัว กลัวว่าตัวเองจะดูไม่ดี กลัวเด็กจะไม่ชอบ กลัวเด็ก
จะไม่ฟัง กลัวจะสูญเสียการควบคุม นักเรียนยิ่งกลัวกว่าอีก กลัวโดน
ดุ กลัวอับอายขายหน้า กลัวดูโง่ในสายตาเพื่อนๆ กลัวได้คะแนนไม่ดี  
กลัวพ่อแม่จะบันดาลโทสะ เหมือนที่จอห์น เลนนอนร้องในเพลง 
“Working Class Hero” ว่า “tortured and scared… for twenty-
odd years” ไม่ผิดเลย 

เรือ่งของการดแูลจดัการความเปน็ไปในหอ้งเรยีนเปน็ประเดน็
ที่บดบังประเด็นอื่นๆ ทั้งหมดในโลกของการศึกษา 

หากห้องเรียนของคุณไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ก็ไม่มีอะไรดีๆ 
ตามมาหรอก จะไม่มีการเรียนรู้ การอ่าน เขียน คิดคำานวณของเด็กจะ
ไม่ดีขึ้น เด็กๆ จะไม่พัฒนาวิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่สามารถสร้าง
บุคลิกภาพ ไม่ได้รับการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดี 

มีวิธีการดูแลจัดการห้องเรียนให้ประสบความสำาเร็จหลาย
วิธี ตั้งแต่ใช้ปรัชญาของทอโร จนถึงปรัชญามุสโสลีนี ตลอดเวลา 25 
ปีที่ผ่านมา ผมลองมาแล้วแทบทุกวิถีทางที่จะจัดการกับพฤติกรรม
เกกมะเหรกเกเรของเด็กๆ ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ยอมรับว่า
ผนังที่มีแต่รอยขีดเขียน พื้นห้องน้ำาที่เปียกแฉะด้วยปัสสาวะเป็นเรื่อง
ปกติ

ผู้ที่มาเยือนห้อง 56 ไม่เคยกลับออกไปพร้อมกับความประทับ
ใจในความสามารถทางวิชาการของเด็กๆ วิธีการจัดการเรียนการสอน
ของผม หรือความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งผนังห้องเรียน แต่พวก
เขากลบัไปพรอ้มกบัการยอมรบัในสิง่อืน่ นัน่คอืวฒันธรรมของหอ้งเรยีน 
ซึ่งสงบและมีระเบียบวินัยอย่างเหลือเชื่อ มันเป็นเหมือนโอเอซิส แต่มี
อะไรบางอย่างหายไป หากพูดแบบเล่นโวหาร ห้อง 56 ก็เป็นสถานที่

ยอมรับความจริงกันเถอะ
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พิเศษ แต่แทนที่จะพิเศษเพราะบางสิ่งที่ห้องเรียนนี้มี กลับพิเศษด้วย
สิ่งที่ไม่มีในห้องเรียนห้องนี้ ความกลัวนั่นเอง

ที่จริงแล้ว ในปีแรกๆ ที่ผมเริ่มสอน ผมวางแผนว่าจะขู่ให้เด็ก
กลัวหงอตั้งแต่เข้าโรงเรียนวันแรกเลยทีเดียว ผมอยากมั่นใจว่าเด็กๆ รู้
วา่ผมเป็นใหญใ่นหอ้ง เพือ่นรว่มงานของผมบางคนกท็ำาอยา่งนี ้เราตา่ง
เล่าถึงวิธีที่เราคิดว่าใช้จัดการเด็กๆ ให้อยู่ในระเบียบได้สำาเร็จ ขณะที่ 
ห้องอื่นๆ คุมเด็กนักเรียนไม่อยู่ และแสดงความยินดีกันเองอย่างโง่ๆ  
ที่ห้องเรียนของเราเงียบกริบ เด็กๆ มีระเบียบ แต่ละวันผ่านพ้นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

อยูม่าวนัหนึง่ เมือ่หลายปีมาแล้ว ผมไดด้วูดิโีอทีว่เิศษมากเกีย่ว
กับครูการศึกษาพิเศษชั้นยอดคนหนึ่ง เขาเล่าเรื่องลูกชายตัวเองกับทีม
เบสบอลบอสตนัเรดซอกซ ์ครผููน้ีไ้ดร้บัลูกเบสบอลทีม่ลีายเซน็ของผูเ้ลน่
ทกุคนในทมีทีเ่ป็นตำานานในการแขง่ขนัป ี1967 ลูกเบสบอลทีเ่ปน็มรดก
ตกทอดมานี้ประเมินค่ามิได้ ตอนที่ลูกชายของเขาชวนเขาเล่นเบสบอล
ด้วย แน่ละเขาเตือนเจ้าหนูน้อยว่าห้ามใช้ลูกบอลลูกนั้นเป็นอันขาด  
เมื่อลูกชายถามว่าทำาไม ครูผู้นั้นก็ได้คิดว่า คาร์ล ยาสตรเซมสกี  
จิม ลอนบอรก์ และคนอื่นๆ ในทมีป ี1967 ไม่ไดม้ีความหมายอะไรเลย
ตอ่เจา้ลกูชาย แทนทีจ่ะเสยีเวลาอธบิายใหลู้กเขา้ใจ เขาจงึบอกแตเ่พยีง
ว่า ที่ใช้ลูกบอลลูกนี้เล่นไม่ได้ “เพราะมันมีลายมือเขียนเต็มไปหมด”

สองสามวันต่อมาลูกชวนพ่อไปขว้างบอลเล่นอีก พอผู้เป็นพ่อ
เตือนว่าใช้ลูกบอลที่มีลายมือเขียนไม่ได้นะ เด็กน้อยก็บอกพ่อว่าเขาแก้
ปัญหาได้แล้ว เขาเลียลายมือพวกนั้นออกเกลี้ยงแล้ว!

แน่ละ ผู้เป็นพ่อแทบฆ่าลูกตัวเองท้ิง อย่างไรก็ตาม คิดดู 
อีกที ลูกชายของเขาก็ไม่ได้ทำาอะไรผิด และต้ังแต่วันน้ันเป็นต้นมา  
ครคูนน้ีจะเอาลกูเบสบอลทีไ่มม่ลีายเซน็ลูกนีต้ดิตวัไปดว้ยทกุหนทกุแหง่ 
มนัคอยเตอืนใจเขาวา่เวลาสอนนกัเรยีนหรอืเวลาอบรมลกู ตอ้งพยายาม
มองจากมมุมองของเดก็เสมอ และจะตอ้งไมใ่ชค้วามกลวัเปน็ทางลดัใน
การให้การศึกษา

ถงึจะเจบ็ปวด แตผ่มกต็อ้งยอมรบัวา่ เดก็นกัเรยีนจำานวนมาก
ในห้องเรียนของผมมีความประพฤติอย่างที่เป็นอยู่เพราะพวกเขากลัว 
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อ้อ มีเด็กหลายคนชอบห้องเรียนนี้และมีเด็กจำานวนไม่น้อยที่เรียนรู้บท
เรยีนนา่พศิวงทุกอยา่งไดห้มด แตผ่มยงัตอ้งการมากกวา่นัน้ เราใชค้วาม
พยายามอย่างมากเพื่อจะให้ได้คะแนนการอ่านและคณิตศาสตร์สูงข้ึน 
เราผลักดันเด็กของเราให้วิ่งเร็วขึ้น กระโดดสูงขึ้น เราสมควรจะช่วย
ให้พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่หรือ ที่จริง ตลอดหลายปีที่ผ่าน
มาน้ี ผมได้ตระหนักว่าการปรับปรุงวัฒนธรรมในห้องเรียนช่วยให้ผม
รับมือกับปัญหาธรรมดาๆ ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก การสร้างห้องเรียน
ที่ปราศจากความกลัวไม่ใช่เรื่องง่าย อาจต้องใช้เวลาหลายปี แต่ก็คุ้ม
ค่า ผมมีแนวทางสี่อย่างเพื่อสร้างหลักประกันว่าห้องเรียนจะยังคงเป็น
สถานทีแ่หง่ความเปน็เลิศทางวชิาการไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้วามกลวัเพื่อกำา
ราบเด็กๆ ให้อยู่ในแถวในแนว

เปลี่ยนคว�มกลัวเป็นคว�มไว้เนื้อเชื่อใจ

ในวนัเปิดเรยีนวนัแรก ผมคุยเรือ่งนีก้บัเดก็ๆ ทนัททีีเ่จอหนา้กนั 
ขณะที่ห้องอื่นเขาอาศัยความกลัว ห้องของเราจะใช้ความเชื่อใจ เด็กๆ 
ชอบใจที่ได้ยินแบบนี้ แต่มันเป็นแค่คำาพูด การกระทำาต่างหากที่จะช่วย
ให้เด็กๆ เห็นว่าผมไม่ใช่ดีแต่พูด แต่ผมลงมือทำาด้วย

ผมเล่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้เด็กๆ ฟังตั้งแต่วันแรก พวก
เราเกือบทุกคนเคยเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจมาแล้ว  
เราจะล้มตัวไปด้านหลังแล้วให้เพื่อนคนหนึ่งคอยรับ แม้ว่าเพื่อนจะรับ
เราไว้ได้ติดต่อกันเป็นร้อยครั้ง แต่ถ้าเพื่อนแกล้งปล่อยเราหลุดมือไป
เพยีงครัง้เดยีว เราจะเลิกเชือ่ใจเพือ่นคนนัน้ไปเลย แมว้า่เขาจะสาบาน
ว่าเขาเสียใจและจะไม่ปล่อยให้เราล้มอีกเป็นอันขาด เราก็ไม่อาจล้มตัว
ลงโดยไม่มีความหวาดระแวงแฝงอยู่ได้ นักเรียนของผมได้เรียนรู้ในวัน
แรกว่าเมื่อความเชื่อใจหมดไปแล้ว จะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีก 
เรื่องอื่นยังพอแก้ไขกันได้ ถ้าลืมทำาการบ้าน ก็แค่บอกครู ยอมรับความ
จริงว่าตัวเองผิด แล้วเราก็ทำาอย่างอื่นต่อ ทำาของแตกรึ มันเกิดขึ้นได้ 
เราจดัการได ้แตถ่า้ทำาลายความเชือ่ใจของครสูกัครัง้ กฎเกณฑก์เ็ปลีย่น

ยอมรับความจริงกันเถอะ
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หมด ความสัมพันธ์ของเราจะยังคงอยู่ แต่จะไม่มีวันเป็นเหมือนเดิม  
แน่ละ เด็กๆ อาจทำาให้เราหมดความไว้เนื้อเชื่อใจ แต่พวกเขาควรได้
รับโอกาสแก้ตัว แต่นั่นต้องใช้เวลานาน เด็กๆภาคภูมิใจในความเชื่อใจ
ทีผ่มมใีหพ้วกเขา และพวกเขากไ็มอ่ยากสญูเสยีมนัไป ซึง่แทบจะไมเ่กดิ
ขึ้นเลย และทุกๆ วัน ผมจะพยายามทำาทุกอย่างให้มั่นใจว่าผมสมควร
ได้รับความเชื่อใจที่ผมขอจากพวกเขา 

ผมตอบคำาถามทุกคำาถามโดยไม่สนใจว่าเป็นคำาถามที่เคยถูก
ถามมาก่อนแล้วหรือเปล่า ถึงจะเหนื่อยก็ไม่เป็นไร เด็กๆ ต้องได้เห็น
ว่าผมอยากให้พวกเขาเข้าใจจริงๆ และถึงจะไม่เข้าใจ ผมก็ไม่ว่าอะไร 
ในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่ง นักเรียนคนหนึ่งที่ชื่อแอลันบอกผู้สื่อข่าว
ว่า “ปีก่อน ผมพยายามถามคำาถามกับครูของผม คุณครูโกรธแล้วพูด
ว่า ‘เราพูดเรื่องนี้กันไปแล้วนะ นี่แสดงว่าเธอไม่ได้ฟังเลย!’ แต่ผมฟัง 
นะครับ! ผมแค่ไม่เข้าใจ! ถ้าเป็นครูเรฟ เขาจะอธิบายซ้ำาสักห้าร้อยครั้ง
จนกว่าผมจะเข้าใจ”  

พวกเราพ่อแม่และครูอารมณ์เสียกับพวกเด็กๆ ตลอดเวลา
แหละครับ แถมมีเหตุผลดีๆ ที่จะโมโหด้วย ถึงอย่างนั้น เราก็ไม่ควร
หงุดหงิดเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจอะไรบางอย่าง การตอบสนองต่อคำาถาม
ดว้ยทา่ททีีเ่ป็นบวกและดว้ยความอดทนของเราจะสรา้งความไวเ้นือ้เชือ่
ใจที่ข้ามพ้นความกลัวในทันทีและคงอยู่อย่างยาวนาน

จงทำ�ตัวเป็นที่พึ่งของเด็กๆ

หลายตอ่หลายครัง้เหลือเกนิท่ีผู้ใหญส่ญัญาวา่ถา้เดก็ทำาตวัดจีะ
มีรางวัลให้ นี่เป็นปัญหาในตัวมันเอง ซึ่งผมจะพูดถึงในบทต่อไป แต่ที่
เป็นปัญหากว่าก็คือ การที่ผู้ใหญ่ไม่รักษาสัญญาของตัวเอง

ผมรู้จักครูซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาคนหนึ่ง ครั้งหน่ึงในวันเปิด
เรียน เธอบอกนักเรียนในห้องของเธอว่า พอจบปีการศึกษาเธอจะพา
นกัเรยีนไปทศันศกึษาทีน่า่ตืน่เตน้มาก เกอืบทกุวนัเธอจะขูเ่ดก็ทีม่คีวาม
ประพฤติไม่ดีว่าจะลงโทษด้วยการไม่ให้ไปเที่ยวครั้งพิเศษนี้ เด็กบางคน
ถงึกบัขยนัมากขึน้เพือ่ใหแ้นใ่จวา่ตวัเองจะไดไ้ปเท่ียวดว้ย ในชว่งสปัดาห์
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สุดท้ายของโรงเรียน ครูผู้นั้นแจ้งกับเด็กๆ ว่าเธอกำาลังจะย้ายไปจาก
โรงเรียนและพาเด็กไปเท่ียวไม่ได้แล้ว ผมละอยากให้เธออยู่แถวนั้น
นานพอที่จะได้ยินเสียงบ่นด้วยความขมขื่นของเด็กๆ การหักหลังครั้ง
นี้ไม่เพียงแต่ทำาลายสิ่งดีๆ ที่เธอได้ทำาให้เด็กๆ มาตลอดปีนั้น แต่ทำาให้
เดก็หลายคนหมดศรทัธาในโรงเรยีนและพวกผูใ้หญไ่ปเลย  จะโทษพวก
เขาก็ไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องทำาทุกอย่างเพื่อรักษาความไว้เนื้อเชื่อ
ใจที่เด็กๆ มีต่อเราไว้ให้ได้

พ่อแม่ผู้ปกครองและครูจะต้องรักษาคำาพูด ถ้าผมบอกพวก
เด็กๆ ว่าเราจะเริ่มโครงงานศิลปะพิเศษกันวันศุกร์ ผมก็ต้องทำาตาม
นั้น แม้ว่านั่นจะหมายความว่าผมจะต้องตะลีตะลานไปโฮมดีโปต์ซึ่ง
เปิดตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่ตี 4 เพื่อซื้อไม้และแปรงทาสีเพิ่ม การ
ทำาตัวให้เป็นที่พึ่งของเด็กๆ ได้เสมอเป็นวิธีสร้างความเชื่อใจที่ดีที่สุด 
เราไมจ่ำาเปน็ตอ้งบรรยายใหเ้ดก็ๆ ฟงัวา่เรารกัษาสญัญาของเราอยา่งไร  
ปลอ่ยใหพ้วกเขาเหน็เองวา่พวกเขาเชือ่ใจเราได ้ถงึนีจ่ะเปน็สำานวนทีพ่ดู
กันซ้ำาซาก แต่การกระทำาของเราสำาคัญกว่าคำาพูดจริงๆ

โบนสัพเิศษท่ีเราไดจ้ากการทำาเชน่นีค้อื หากความเชือ่ใจไดเ้กิด
ขึ้นแล้ว เมื่อเราจำาเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมสักอย่างที่รับปากไว้กับเด็กๆ 
ซึ่งนานๆ จะเกิดขึ้นสักครั้ง เด็กๆ ก็พร้อมจะเข้าอกเข้าใจ

วินัยต้องคู่กับเหตุผล

เราจำาเป็นต้องรักษาระเบียบในห้องเรียน อย่างไรก็ตาม  
อย่าลืมความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับวินัยว่า เด็กๆไม่สนหรอกว่าครูจะเข้ม
งวดขนาดไหน แต่เด็กๆ เกลียด ครูที่ไม่ยุติธรรม การลงโทษต้องสมน้ำา
สมเนื้อกับความผิด แต่มีบ่อยครั้งที่ไม่เป็นแบบน้ี เมื่อไรก็ตามที่เด็กๆ 
เห็นว่าคุณไม่ยุติธรรม คุณก็สูญเสียพวกเขาไปแล้ว

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เด็กๆ เล่าให้ผมฟังถึงความไม่ชอบใจ
ของพวกเขาเกี่ยวกับการลงโทษที่ไม่เป็นธรรม และผลที่ตามมาก็ไม่สม
เหตุสมผล เรื่องมักจะเกิดขึ้นทำานองนี้ครับ มีเด็กคนหน่ึงเกิดเกเรข้ึน
มาในห้อง ครูตัดสินว่าเด็กทั้งชั้นจะไม่ได้ลงเล่นเบสบอลในบ่ายวันนั้น 

ยอมรับความจริงกันเถอะ
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เดก็ๆ ยอมรับ แต่ไมช่อบใจ หลายคนอาจกำาลังคดิวา่ เคนนปีลน้ธนาคาร 
แลว้ทำาไมฉันตอ้งตดิคกุ ตวัอยา่งคลาสสกิอกีตวัอยา่งหนึง่กค็อื จอหน์ไม่
ทำาการบ้านเลข เขาถูกลงโทษไม่ให้เข้าเรียนศิลปะในช่วงบ่าย หรือไม่ก็
ให้นั่งอยู่ที่ม้านั่งเฉยๆ ช่วงหยุดพัก มันไม่ได้เกี่ยวกันเลย

ในห้อง 56 ของเรา ผมพยายามจะทำาให้กิจกรรมของเรา
สนุกสนานเสียจนการลงโทษที่รุนแรงที่สุดสำาหรับความประพฤติที่
ไม่เหมาะสมก็คือ ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมนั้นเมื่อทำาตัวเกเร ถ้าเด็กเกิด
ป่วนขึ้นมาในช่วงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผมก็แค่บอกว่า “เจสัน  
เธอใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ถูก เพราะฉะนั้น ช่วยออกไปยืนนอก
กลุม่ดว้ย เธอจะดกูารทดลองดว้ยกไ็ด ้แตจ่ะไมไ่ดม้สีว่นรว่ม เธอมโีอกาส
แก้ตัวใหม่พรุ่งน้ี” ถา้เดก็คนไหนไมม่นี้ำาใจนกักฬีาในระหวา่งเกมเบสบอล 
ผมจะให้เขาออกไปนั่งรอที่ม้านั่ง ซึ่งสมเหตุสมผล และผมจะให้ความ
มั่นใจว่าเมื่อเด็กเล่นตามกติกา เขาจะได้รับอนุญาตให้กลับลงสนามอีก 

เมื่อ 2-3 ปีก่อน คณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตซึ่งเป็น 
กลุม่นกัแสดงตวันอ้ยทีป่ระกอบดว้ยนกัเรยีนจากหอ้งตา่งๆ ทีม่าฝกึซอ้ม
กับผมทุกวันหลังเลิกเรียน ได้รับเชิญให้ไปแสดงในสถานที่ที่ทรงเกียรติ
ที่สุดแห่งหนึ่งในลอสแอนเจลีส  เด็กจะต้องขาดเรียนสองชั่วโมงเพื่อไป
ร่วมการแสดงครัง้นี ้ ครทูกุคนตา่งตืน่เตน้ทีน่กัเรยีนของตนไดร้บัโอกาส
ดีๆ ยกเว้นครูคนหนึ่ง  ครูคนเดียวซึ่งไม่เห็นด้วยกับการแสดงนี้เป็นคน
เดยีวกนักบัครทูีไ่มย่อมใหเ้ดก็ๆ ของตนเขา้รว่มในวงออรเ์คสตราหรอืวง
ร้องเพลงประสานเสียง 

เราคงเคยพบครูแบบนี้มาแล้ว ครูที่เชื่อว่านักเรียนของเขาจะ
เรียนรู้ได้จากเขาเท่านั้น  ในกรณีนี้ เด็กๆ เป็นฝ่ายชนะในที่สุด เพราะ
พวกผู้ปกครองเรียกร้องให้ครูยอมให้เด็กๆ ไปร่วมแสดงละคร แต่เมื่อ
กลับมาโรงเรียน ครูกลับสั่งให้เด็กๆ คัดข้อความต่อไปน้ีวันละ 100 
จบเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ “ในอนาคต ฉันจะตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การศึกษาของฉันด้วยความรับผิดชอบมากกว่านี้” พอหมดสัปดาห์นั้น 
เด็กๆ ก็พากันเอือมระอากับการกระทำาที่ไม่มีเหตุผลของครูและเลิกฟัง
สิ่งที่ครูคนนี้พูดไปเลยตลอดทั้งปี (แม้บางสิ่งจะมีค่าควรฟังก็เถอะ) ครู
ไม่ยุติธรรม เกมสิ้นสุด ภารกิจไม่บรรลุผลสำาเร็จ
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ครูคือแบบอย่�ง

อย่าลืมว่าเด็กๆ เฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลา พวกเขาเลียนแบบ
คุณ คุณจึงต้องเป็นแบบอย่างที่คุณอยากให้พวกเขาเป็น ผมอยากให้
นักเรียนของผมทำาตัวดแีละตั้งใจเรยีน นั่นหมายความวา่ผมควรจะเปน็
คนดีที่สุดและขยันที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยพบ อย่าคิดว่าจะหลอกเด็กๆ 
ของคุณได้ เด็กฉลาดนักละเรื่องนี้

ถ้าคุณอยากให้เด็กๆ เชื่อใจคุณ คุณต้องมีความเอื้ออาทรและ
พยายามอย่างสม่ำาเสมอ นักเรียนของผมบางคนหัวเราะเยาะครูเก่าคน
หน่ึงของพวกเขาอยา่งขมขืน่ เดก็ๆ พดูถงึเธอดว้ยคำาพดูทีไ่มม่ดีเีลย เธอ
มาโรงเรยีนสายเสมอ เธอไมรู่ส้กึตวัดว้ยซ้ำาวา่ไดส้ญูเสยีเดก็ไปแลว้ ทำาไม
พวกเดก็ๆ ตอ้งฟงัเธอสอนดว้ยเล่า ในเมือ่ความเฉือ่ยเนอืยของเธอบอก
เด็กๆ ว่า พวกเขาไม่มีความสำาคัญสำาหรับเธอ เวลาเธอสอน เด็กจะยิ้ม
และพยักหน้า แต่ในใจคิดว่า ยัยทุเรศเอ๊ย!

ครูคนนี้ชอบคุยโทรศัพท์มือถือเป็นประจำา แม้แต่ตอนที่กำาลัง
พาเด็กไปที่ไหนสักแห่ง ผู้นำาที่กล้าหาญของเด็กๆ เดินนำาหน้าเด็กไป
ปากก็พูดโทรศัพท์เป็นต่อยหอย จริงอยู่ที่บางครั้งอาจมีเรื่องด่วนของ
ครอบครัวหรือสถานการณ์ที่ครูมีความชอบธรรมที่จะใช้โทรศัพท์ แต่
ผู้หญิงคนนี้คุยโทรศัพท์กับแฟน ครูคนเดียวกันนี้คิดว่าเธอ “แอบ”  
ช้อปปิ้งออนไลน์ได้โดยไม่มีใครรู้ ในขณะที่เด็กๆ ทำางานวิทยาศาสตร์
กันอยู่ เธอเชื่อว่าเด็กๆ ไม่รู้ว่าเธอกำาลังทำาอะไร เธอคิดผิดอย่างแรง

ในแต่ละวันที่ทำาการสอน มีช่วงเวลาที่ครูจะเป็นแบบอย่างให้
เด็กๆ มากมาย แต่โอกาสดีๆ ที่รอให้ครูคว้าไว้มีไม่กี่ครั้งเท่านั้น ตอน
เป็นหนุ่ม ผมก็เคยเจอเรื่องแบบครูหนุ่มกับกระเป๋าเป้เด็ก พฤติกรรม
ผมไมไ่ดร้า้ยแรงขนาดนัน้หรอก แตผ่มจะโกรธและหงดุหงดิ ผมผดิทีท่ำา
อย่างนั้น ตอนนั้นผมยังไม่ได้เรียนรู้ว่าถ้าเรามัวแต่อารมณ์เสียกับเรื่อง
จกุจกิ เรากจ็ะไมม่วีนัจดัการกบัปญัหาใหญ่ๆ  ได ้ในฐานะทีเ่ปน็พอ่พมิพ์
แม่พิมพ์ เด็กๆ อยากให้เราคอยช่วยเหลือสนับสนุน ไม่ใช่กดขี่ข่มเหง 
ผมเคยเลน่บทเผดจ็การมามากพอแล้วสมัยหนุ่มๆ ถงึไดรู้ว้า่มันไม่ไดผ้ล

ยอมรับความจริงกันเถอะ
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แต่นั่นคือข้อดีของการเป็นครู เราสามารถเรียนรู้จากความผิด
พลาดของเราได้ เราปรับปรุงตัวเองได้ และในระหว่างนั้นเอง เราอาจ
พบชว่งจงัหวะทีม่คีา่โดยบงัเอญิ จงัหวะทีจ่ะชว่ยใหเ้ดก็นกัเรยีนของเรา
ทะยานสูงกว่าที่พวกเขาเคยคิดว่าจะเป็นไปได้ ผมเคยเจอช่วงจังหวะ
แบบนั้นเมื่อไม่นานมานี้

ลซิาเปน็เดก็ผู้หญงิตวัเล็กๆ นา่รกั แตเ่ธอตอ้งใชค้วามพยายาม
อยา่งยิง่ยวดในการงานทุกอยา่ง เธอไม่ใช่เด็กหัวไวนัก พ่อของเธอโกรธ
เป็นฟนืเปน็ไฟเมือ่ผมเขยีนลงบนรายงานของเธอวา่ ผมคดิวา่เธอนา่จะ
ทำาได้ดีกว่านี้

วนัหน่ึงขณะทีผ่มเดนิไปรอบๆหอ้งเพือ่เกบ็งานทีผ่มมอบหมาย
ให้เด็กทำาเป็นการบ้าน เด็กๆจะต้องไขปริศนาอักษรไขว้ง่ายๆ เกี่ยวกับ
หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงชื่อเครซีฮอร์สให้เสร็จ แต่ลิซาหาการบ้านของ
ตวัเองไมเ่จอ ตอนนัน้เพิง่จะเริม่ตน้ปกีารศกึษาและเธอกต็ัง้ใจทีจ่ะเรยีน
ให้ดีที่สุด ผมเฝ้าดูเธอค้นแฟ้มสองสามอันบนโต๊ะอย่างอลหม่าน ลิซารู้
ว่าผมยืนอยู่ข้างหลัง เธอค้นหากระดาษแผ่นที่หายต่อไปอย่างสิ้นหวัง

เรฟ: ลิซา?
ลิซา: ครูเรฟคะ ขอเวลาหนูอีกเดี๋ยวเดียว หนูมีนะ 
 หนูทำาแล้ว กรุณาเถอะค่ะ...
เรฟ:  (น้ำาเสียงอ่อนโยน) ลิซา?
ลิซา:  ขอร้องเถอะค่ะ ครูเรฟ หนูทำาแล้วจริงๆ 
 (ยังค้นหาอย่างลนลาน)
เรฟ:  (เกือบจะร้องเป็นเพลง) ลี.......ซา? 
ลิซา:  (หยุดการค้นหาที่ไม่เป็นผล เงยหน้าขึ้นมอง) 
 อะไรคะ?
เรฟ:  ครูเชื่อหนู
ลิซา:  (เงียบ จ้องมองอย่างงงๆ)
เรฟ:  ครูเชื่อหนู
ลิซา:  ครูเชื่อเหรอคะ?
เรฟ:  (เสียงอ่อนโยน ยิ้มๆ) แน่นอนลิซา ครูเชื่อว่าหนู 

  ทำางานที่ครูมอบหมายแล้ว แต่หนูรู้อะไรมั้ย?
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ลิซา:  อะไรคะ?
เรฟ:  ครูว่าตอนนี้เรามีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอีก
ลิซา:  (พูดอย่างเขินๆ หลังจากเงียบไปนาน) หนูเก็บ
 ของไม่เป็นระเบียบใช่ไหมคะ?
เรฟ:  ถูกต้อง! หนูต้องจัดระเบียบให้มากกว่านี้ นั่นละ 

  ถูกที่สุดเลย เอาละ ทีนี้หนูลองเลือกเพื่อนที่หนู 
  เชื่อใจมาสองคนซิ

ลิซา:  ลูซีกับจอยซ์ค่ะ
เรฟ: โอเค หลังอาหารกลางวันวันนี้ ให้เพื่อนๆ 
 ช่วยหนูจัดแฟ้มหน่อยดีไหม? ตกลงมั้ย?
ลิซา:  (โล่งอก) ตกลงค่ะ
 
น่ีเป็นโอกาสท่ีควรคว้าเอาไว้ แน่นอนเราหงุดหงิด แต่เรา

สามารถเปลี่ยนช่วงเวลาที่อาจร้ายให้กลายเป็นดีได้ ในเวลาเพียงไม่ก่ี
นาที ผมเปลี่ยนจากฝันร้ายที่กำาลังจะเป็นจริงของลิซามาเป็นครูและ
เพื่อนที่เธอไว้ใจ เด็กทั้งห้องซึ่งจ้องมองผมทุกย่างก้าวได้เห็นว่าผมเป็น
คนมีเหตุผล นี่แหละคือจังหวะที่เราสร้างความไว้วางใจ

ตลอดปีนั้นทั้งปี ลิซาไม่เคยลืมส่งการบ้านอีกเลย
การเดินตามเส้นทางสายนี้มันยากกว่า ใช่ คุณอาจเล็งปืน

ไรเฟลิไปทีเ่ดก็ๆ แล้วเดก็ๆ กจ็ะฟงัคณุ แตค่ณุตอ้งการเพยีงเทา่นัน้หรอื 
ทุกวันนี้ผมฉลาดกว่าเดิม ผมรู้ว่าการสร้างที่พักพิงที่เป็นมิตรและมั่นคง
ทำาใหเ้ดก็ๆ มโีอกาสเตบิโตเป็นมนษุยท่ี์มัน่ใจและมคีวามสขุได ้มนัไมง่า่ย
เลย และใช่ว่าเด็กทุกคนจะได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาเช่นว่านี้ บางคน
อาจทำาลายความเชื่อมั่นที่คุณมีต่อเขา ถึงอย่างนั้นก็ตาม หากเราจะขอ
สิ่งที่ยิ่งใหญ่จากเด็กๆ เราต้องแสดงให้พวกเขาเห็นก่อนว่าเราเชื่อว่าสิ่ง
ทีย่ิง่ใหญน้ั่นเกดิขึน้ได ้จงพยายามทกุวถิทีางทีจ่ะขจดัความกลวัออกจาก
หอ้งเรยีน จงมคีวามยตุธิรรม มเีหตมุผีล คณุจะเตบิโตขึน้ในฐานะทีเ่ปน็
คร ูสว่นนักเรยีนของคณุกจ็ะทำาใหท้ัง้คณุและตวัเขาเองตอ้งทึง่เมือ่พวก
เขาเบ่งบานขึ้นในที่พักพิงอันปลอดภัยที่คุณสร้าง

เชื่อผมสิ

ยอมรับความจริงกันเถอะ
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ครูต้องเป็นแบบอย่าง ถ้าครูต้องการให้เด็กๆ ตั้งใจเรียน 
ครูเองต้องทำางานหนักให้พวกเขาเห็นด้วย





“ผมอยากให้นักเรียนของผมก้าวไปไกลกว่านั้น”
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ไปให้ถึงระดับ 6
โดยอาศยัประสบการณ ์ความอดทน และบทเรยีนจากความ

ลม้เหลว เราสามารถสรา้งหอ้งเรยีนทีม่พีืน้ฐานอยูบ่นความไวเ้นือ้เชือ่
ใจกัน นักเรียนรู้ว่าคุณมีความยุติธรรม และเป็นที่พึ่งของพวกเขาได้ 
เด็กๆ รู้ว่าเวลาที่คุณอยู่ด้วย พวกเขาจะปลอดภัยและคุณมีอะไรให้
พวกเขาได้เรียนรู้ ห้องเรียนที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความไว้ใจและ
ปราศจากความกลัว เป็นสถานที่ที่สุดวิเศษสำาหรับเด็กที่จะเรียนรู้ 

แต่การมีความไว้วางใจเป็นพื้นฐานไม่ใช่จุดหมายปลายทาง 
ไม่ใช่กึ่งกลางทางด้วย มันเป็นแค่ก้าวแรกของการเริ่มต้นที่ดี เราทุกคน
ได้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่า ว่านักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีกับครูดีๆ คน

ไปให้ถึงระดับ 6

2
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หนึ่ง แต่วันไหนที่ครูคนนั้นโทรมาบอกว่าไม่สบายหรือต้องเข้าประชุม 
และมีครูคนอื่นมาสอนแทน ห้องเรียนที่เคยเรียบร้อยก็กลับกลายเป็น
ฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง Animal House1 ไปเสียอย่างนั้น

น่าเศร้า อันที่จริงผมเคยเจอครูที่ภาคภูมิใจในเรื่องนี้ พวกเขา
คิดว่าสิ่งที่เกดิขึน้แสดงใหเ้ห็นว่าพวกเขาเป็นครูที่ยอดเยีย่มขนาดไหนที่
สามารถควบคมุเดก็ไดใ้นขณะทีค่นอืน่ทำาไมไ่ด ้ ไมน่านมานีผ้มไดย้นิครู
คนหนึ่งคุยโม้ว่า “เด็กๆ จะดูหนังกับผมเท่านั้น พวกเขาบอกว่าดูหนัง
ไม่สนุกเวลาที่ผมไม่อยู่ด้วย” นี่คือครูที่ลืมไปแล้วว่า เราอาจเป็นผู้นำาใน
หอ้งเรยีนได ้แตน่กัเรยีนคอืผู้ตดัสนิวา่หอ้งเรยีนนัน้สดุยอดหรอืกแ็คง่ัน้ๆ

หลายปีมานี้ผมพยายามอยู่หลายวิธีท่ีจะสร้างวัฒนธรรม
หอ้งเรยีนซึง่นกัเรยีนประพฤตติวัดดีว้ยเหตผุลท่ีถกูตอ้ง เรือ่งนีเ้รือ่งเดยีว
ก็หนักหนาสาหัสแล้ว ในสภาพโรงเรียนที่เด็กฉี่เรี่ยราดบนพื้นห้องน้ำา 
ขีดเขียนบนโต๊ะนักเรียน และแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งว่าไม่ได้อยากมา
โรงเรียน การจะหาภาษาที่เข้าใจตรงกันเพื่อปลูกฝังศีลธรรมจรรยาจึง
เป็นเรื่องยาก

แต่แล้วผมก็ค้นพบ ชัยชนะในการสอนส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากการลงทุนลงแรงด้วยความเหนื่อยยากนานนับปี การค้นพบแบบ  
“ยเูรกาทางการศกึษา” ซึง่เป็นชัว่ขณะท่ีหลอดไฟบนหวัคณุเกิดสอ่งสวา่ง
ข้ึนมาใหค้ณุรูว่้าจะไปทางไหนนัน้ ไมไ่ดเ้กดิขึน้บอ่ยๆ แตก่เ็กดิขึน้กบัผม
แล้วในเย็นวันหนึ่งที่อากาศสดใส 

ตอนน้ันผมกำาลังเตรียมแผนการสอนโดยอาศัยหนังสือเล่ม
โปรดของผมเรื่อง To Kill a Mocking Bird 2 และอ่านคู่มือการสอน
ที่วิเคราะห์บุคลิกของตัวละครในเรื่องตามหลักการพัฒนาคุณธรรม 6 
ระดับของลอว์เรนซ์ โคห์ลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) ผมชอบใจ
มาก คุณธรรมทั้งหกระดับเป็นเรื่องตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย และที่
สำาคัญสามารถนำาไปใช้สอนเยาวชนในเรื่องที่ผมกำาลังอยากให้พวกเขา

1เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับกลุ่มนักศึกษาที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยได้จึงรวมตัว
กันท้าทายฝ่ายบริหาร ดัดแปลงจากเรื่องที่เขียนโดย คริส มิลเลอร์ (Chris Miller) 
2นวนิยายรางวัลพูลิตเซอร์แต่งโดยฮาร์เปอร์ ลี (Harper Lee) กล่าวถึงปัญหาสังคม การแบ่งแยกสีผิว 
ความกรุณา ความยึดมั่นในคุณธรรม ของตัวละครหลักคือแอตทิคัส ฟินช์ ตีพิมพ์ปี 1960 แปลเป็นไทย
ในชื่อ ผู้บริสุทธิ์
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ได้เรียนรู้ได้อย่างเหมาะเจาะ ผมจึงรีบนำาคุณธรรมหกระดับนี้มาสอด
แทรกในการเรียนการสอน ทุกวันนี้มันหลอมรวมนักเรียนทั้งห้องเข้า
ด้วยกัน ความไว้วางใจยังคงเป็นรากฐานเสมอ แต่คุณธรรม 6 ระดับ
เป็นเสมือนตัวต่อที่ช่วยให้เด็กของผมเติบโตทั้งในฐานะนักเรียนและคน
คนหนึ่ง ผมยังใช้คุณธรรม 6 ระดับนี้ในการเลี้ยงดูลูกตัวเองด้วย และ
ผมก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับผลที่ได้รับ

ผมสอนคุณธรรม 6 ระดับให้นักเรียนของผมในวันแรกของ
การเรียน ผมไม่ได้คาดหวังว่าเด็กๆ จะเอาไปปรับใช้กับพฤติกรรมของ
ตัวเองทันที ไม่เหมือนแนวทางที่ชอบพูดง่ายๆ ว่า “ถ้าคุณทำาตามกฎ
ทั้ง 27 ข้อนี้ เด็กของคุณก็จะประสบความสำาเร็จได้เช่นกัน” การบ่ม
เพาะคุณธรรม 6 ระดับต้องใช้ความพยายามทั้งชีวิต มันเป็นแผนที่
นำาทางที่งดงาม และผมก็ต้องประหลาดใจอยู่เสมอที่เด็กของผมสนอง
ตอบเป็นอย่างดี

ระดับที่ 1: ฉันไม่อย�กมีปัญห�

นักเรียนเกือบทั้งหมดถูกฝึกมาตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้าโรงเรียน
ให้เป็นนักคิดระดับที่ 1 พฤติกรรมเกือบทั้งหมดของนักเรียนตั้งอยู่บน
ความจริงที่ว่าเด็กๆ ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา “เงียบๆ หน่อย!” เด็กๆ 
จะลนลานบอกกันเอง “ครูมาแล้ว!” เด็กทำาการบ้านเพื่อจะได้ไม่ต้องมี
ปัญหากบัคร ูเดก็เดนิเรยีงแถวเพือ่ใหค้รสูบายใจ เดก็นัง่ฟงัในหอ้งเรยีน
เพือ่เอาใจผูส้อน แล้วพวกเราทัง้ครแูละพอ่แมก่ค็อยย้ำาอยูต่ลอดเวลาวา่ 
ถา้เดก็ๆ ไมป่ฏบัิตติามกฎระเบียบอยา่งเครง่ครดัละก้อ เปน็เรือ่งแน ่“รอ
ให้พ่อแกกลับบ้านก่อนเถอะ” เป็นอย่างนี้จริงๆ

แต่ทว่านี่เป็นการสอนที่ดีแล้วหรือ การคิดในระดับที่ 1 มีพื้น
ฐานมาจากความกลัว ถึงที่สุดแล้ว เราอยากให้เด็กๆ ของเราประพฤติ
ตวัด ีไมใ่ชเ่พราะพวกเขากลวัจะถกูทำาโทษ แตเ่พราะพวกเขาเชือ่วา่มนั
เป็นสิ่งถูกต้องจริงๆ

ไปให้ถึงระดับ 6
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ในวนัแรกของการเรยีน เดก็ๆ ยอมรบัในทันทเีลยวา่พวกเขาได้
ใชเ้วลาเกอืบทัง้ชวีติอยูก่บัวธิคีดิระดบั 1 แนล่ะ บางคนอาจจะเลือ่นขึน้
ไประดับอื่นแล้ว แต่นักเรียนทุกคนก็ยอมรับว่าการ “ไม่อยากมีปัญหา” 
เป็นแรงผลักดันพฤติกรรมของตน ลองย้อนคิดกลับไปในสมัยที่คุณเป็น
เด็ก มีพวกเราสักกี่คน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ไม่เอาใจใส่) ที่ทำาการ
บา้นเสรจ็ตามทีค่รสูัง่เพราะนัน่เป็นสิง่ท่ีควรทำา สว่นมากแลว้ เราทำาการ
บ้านเพียงเพราะไม่อยากเกิดปัญหาไม่ใช่หรือ 

ผมยังจำาปีแรกที่ผมเริ่มสอนหนังสือได้ดี วันหนึ่งผมต้องเข้า
อบรมการสอนคณิตศาสตร์ เมื่อผมไม่อยู่ ห้องผมก็โกลาหล ครั้งต่อ
ไปเมื่อผมจะไม่อยู่อีก ผมก็อยากให้แน่ใจว่าเด็กๆ จะไม่ทำาให้ผม “เสีย
หน้า” อีก ผมสาบานอย่างจะกินเลือดกินเนื้อเลยว่า ใครที่ไม่ฟังครูที่มา
สอนแทนหรือไม่ทำางานตามสั่งจะต้องเจอดีแน่เมื่อผมกลับมา ดูเผินๆ  
กเ็หมือนจะได้ผล แตเ่ดก็ๆ ไมไ่ดเ้รยีนรูอ้ะไรเลยนอกจากกลวัความโกรธ
และอำานาจของผม ผมตอ้งใชเ้วลากวา่จะตระหนกัวา่กลยุทธ์แบบนีไ้มไ่ด้
ผล พอเริ่มเจนสังเวียนเหมือนครูหลายคน ผมก็อดละอายใจไม่ได้เมื่อ
คิดถึงความโง่เขลาในช่วงแรกของการเป็นครูของผม

ถึงตอนนี้ ในวันแรกของการเปิดเรียน ผมจะเริ่มเป็นหุ้นส่วน
กับเดก็ๆ หลงัจากทีผ่มขอความไวว้างใจจากเดก็และใหค้ำามัน่วา่จะไวใ้จ
พวกเขา ผมขอให้เด็กทิ้งวิธีคิดระดับที่ 1 ไปเสีย ชีวิตของพวกเขาจะ
ไม่มีวันก้าวหน้าหากแรงจูงใจเบื้องต้นของพวกเขาหลงทิศผิดทางขนาด
นี้ และผมจะไม่มีวันทำาผิดด้วยการกระตุ้นการคิดระดับที่ 1 อีกเลย

ระดับ 2: ฉันอย�กได้ร�งวัล

ในที่สุดเด็กๆ ก็เริ่มรู้จักตัดสินใจโดยใช้เหตุผลอื่นๆ นอกเหนือ
จากเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา แต่คนท่ีต้องรู้สึกละอายใจเป็นพิเศษคือครู
ทั้งหลายที่พยายามบังคับให้เด็กๆ ทำาสิ่งท่ีในห้องเราเรียกว่าการคิด
ระดับ 2 ผมเดาว่าพวกเราจำานวนไม่น้อยเคยอ่านหนังสือของ บี. เอฟ.  
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3ทฤษฎีการเรียนรู้ของ บี. เอฟ. สกินเนอร์ กล่าวถึงการกำาหนดเงื่อนไขที่สร้างพฤติกรรม มีแนวคิดพื้นฐาน
ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเงื่อนไขการเสริมแรงและลงโทษ

สกินเนอร์ (B.F. Skinner)3 สมัยเรียนอยู่วิทยาลัย เราเรียนกันมาว่า 
ถ้าเด็กๆ ได้รับรางวัลเพราะประพฤติตัวดี พวกเขาก็จะทำาพฤติกรรมที่
เราเห็นว่าเหมาะสมนั้นซ้ำาอีก แน่นอน มันมีส่วนจริงอยู่ ไม่ว่ารางวัล
จะเป็นลูกกวาด ของเล่น หรือการให้เวลาเล่นกีฬาเพิ่ม ของรางวัลล่อ
ใจทั้งหลายเป็นแรงโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรมที่ดีได้

ผมเคยไปเยี่ยมห้องมัธยมต้น ซึ่งครูใช้วิธีคิดระดับ 2 เพื่อ
กระตุน้ใหนั้กเรยีนทำาการบ้าน ครสูอนวชิาประวตัศิาสตรค์นหนึง่ทีผ่มพบ 
ใหห้อ้งเรยีนตา่งๆ ทีเ่ขาสอนแขง่ขนักนัเองเพือ่ดวูา่หอ้งไหนทำาการบา้น
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ห้องที่ชนะจะได้รับรางวัลตอนปลายปี เห็นได้
ชดัว่าครผููน้ีล้มืไปวา่ความรูใ้นเนือ้หาวชิาประวตัศิาสตรต์า่งหากทีน่า่จะ
เป็นของรางวัล ตอนที่ผมเข้าไปคุยกับห้องที่ทำาการบ้านได้มากที่สุด ผม
ได้รู้ว่าพวกเขาทำางานตามทีค่รสูัง่และสง่งานครอูยา่งไมข่าดตกบกพรอ่ง 
แต่เดก็ๆ กลับมคีวามรูค้วามเขา้ใจในวชิาประวตัศิาสตรน์อ้ยจนนา่ตกใจ 

ช่วงที่ผมเริ่มสอนหนังสือใหม่ๆ ผมก็บ้าแจกรางวัลอย่างโง่ๆ 
กบัเขาเหมอืนกนัเพราะมนั “ไดผ้ล” ถา้ผมเกดิมคีวามจำาเปน็ทีท่ำาใหเ้ขา้
สอนไม่ได้ และวิตกว่าเด็กของผมจะป่วนครูที่มาสอนแทน ผมก็รู้ว่าจะ
จัดการกับเรื่องนี้อย่างไร ผมจะบอกเด็กๆ ว่า “ถ้าครูได้รับรายงานดีๆ 
จากครูที่มาสอนแทน วันศุกร์เราจะได้กินพิซซาฉลองกัน” เมื่อกลับมา
สอนในวันรุ่งขึ้น ผมพบโน้ตที่น่าชื่นใจของครูที่มาสอนแทน ทำาให้ผมยิ่ง
หลงตัวเองวา่ผมอบรมเดก็ๆ ไดด้ ีอยา่งไรเสยี มนักย็งัดกีวา่การขูใ่หก้ลวั 
แถมเด็กๆ ยัง “ชอบผม” มากขึ้น เอาเถอะ เห็นใจผมหน่อย ตอนนั้น
ผมยังอายุน้อยและด้อยประสบการณ์

พ่อแม่เองก็ต้องระวังการส่งเสริมให้เด็กๆ ใช้วิธีคิดระดับที่ 2  
การใหค้า่จา้งเมือ่เดก็ชว่ยทำางานบา้นเปน็เรือ่งด ีระบบทนุนยิมของเราก็
เป็นแบบนีอ้ยูแ่ลว้ เราไดค้า่ตอบแทนสำาหรบังานทีเ่ราทำา อยา่งไรกต็าม 
อันตรายอยู่ที่การให้สิ่งของหรือเงินทองแก่เด็กๆ เมื่อพวกเขาประพฤติ
ตวัด ีเราตอ้งแสดงใหเ้ดก็ๆ เหน็วา่เราคาดหวงัพฤตกิรรมทีถ่กูทีค่วรจาก
พวกเขา แต่เราจะไม่ให้รางวัล

ไปให้ถึงระดับ 6



62 ครูนอกกรอบ กับ ห้องเรียนนอกแบบ

การติดสินบนแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ทั่วประเทศ ในฐานะที่ผมสอนนักเรียนอยู่ทุกวัน ผมตระหนักดีว่าการ
ทำาให้เด็กมีความประพฤตดินีัน้เปน็งานท่ียากท่ีสดุในโลก  พวกเราทกุคน
ทำางานหนกั ตารางการบ้านตดิดาวสทีองท่ีกระตุน้ใหเ้ดก็ขยนัทำางานอาจ
ดีพอแล้วสำาหรับครูหลายคน แต่สำาหรับผม เท่านั้นยังไม่พอ 

ผมคิดว่าเราทุกคนทำาได้ดีกว่านั้น

ระดับ 3: ฉันอย�กเอ�ใจใครสักคน

เมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้น พวกเขาเรียนรู้ที่จะเอาใจคนอื่น เช่น “ดู
นี่สิคะแม่ขา ดีมั้ยคะ” เด็กๆ ทำาแบบนั้นกับครูเหมือนกัน ส่วนใหญ่กับ
ครูที่มีบารมีหรือเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ พวกเขาจะนั่งตัวตรง ทำาตัวดี
อย่างที่เราหวังว่าพวกเขาจะทำา แต่เด็กๆ ทำาอย่างนั้นด้วยเหตุผลที่ไม่
ถูกต้องเลย

ครูเด็กๆ จะอ่อนไหวต่อเรื่องนี้เป็นพิเศษ (ตรงนี้ผมพูดจาก
ประสบการณ์ส่วนตัว) เวลาที่นักเรียนทำาอะไรเพื่อเอาใจเรา มันทำาให้
ตวัตนของเราพองโต กด็อียูห่รอกทีน่กัเรยีนแสดงสิง่ทีเ่ราคดิวา่คอืความ
เคารพเชื่อฟังกับเรา ที่นักเรียนกระโดดเมื่อเราสั่งให้กระโดด  

มีอยู่ครั้งหนึ่ง มีเรื่องขำาๆ เศร้าๆ เกิดขึ้นเมื่อครูกลับมาสอน
หลังจากลาหยุดไปหนึ่งวัน ครูที่มาสอนแทนเขียนโน้ตทิ้งไว้ ซึ่งทำาให้
ครูประจำาชั้นอิ่มอกอิ่มใจที่รู้ว่าเด็กๆ ในห้องเรียบร้อยดี โดยเฉพาะเด็ก
นักเรียนที่ชื่อโรเบิร์ตนั้นวิเศษมาก เขาช่วยดูแลห้อง เป็นคนบอกครู 
สอนแทนวา่อะไรอยูต่รงไหน เขาเปน็ผูช้ว่ยคร ูแตท่ีน่า่เศรา้คอืครภูมูใิจ
ในตัวโรเบิร์ตขนาดเสนอจะให้รางวัลเขา อาจจะเป็นคะแนนพิเศษตอน
สอบหรือลูกกวาดสักชิ้น โรเบิร์ตปฏิเสธ เขาไม่ได้ทำาเพราะหวังรางวัล 
เขาคิดเหนือชั้นกว่านั้น เขาทำาเพื่อครู เขาภูมิใจในตัวเอง ส่วนครูก็
ภูมิใจใน ตัวเอง ด้วยเหมือนกันที่มีเด็กชื่นชมบูชา ทั้งคู่ต่างภูมิใจในตัว
เองและรู้สึกดี
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4เพลงประกอบภาพยนตร์ To Sir, with Love เมื่อปี 1967 เกี่ยวกับครูผิวดำาที่สอนเด็กนักเรียนเกเรใน
ชุมชนแออัดย่านอีสต์เอนด์ของกรุงลอนดอน กำากับโดยเจมส์ คลาเวลล์ (James Clavell) นำาแสดงโดย
ซิดนีย์ ปัวติเยร์ (Sydney Poitier) 

แน่นอน มันก็ดีอยู่หรอกที่โรเบิร์ตทำางานได้ดี และน่ารักด้วย
ที่ทำาเพื่อเอาใจครู นี่ยังดีกว่าสถานการณ์ในห้องเรียนเกือบทุกห้อง เรา
อาจจะใส่ดนตรีเข้าไปตรงนี้และให้ลูลูร้องเพลง “To Sir, with Love”4 
กไ็ด ้แตเ่ราทำาไดด้กีวา่นัน้ ผมเอาเรือ่งนีม้ากระเซา้และหยัง่เชงินกัเรยีน
ของผมไปพร้อมๆ กัน “เธอแปรงฟันของเธอเพื่อครูหน่อยได้ไหม?” 
“ช่วยผูกเชือกรองเท้าของเธอเพื่อครูทีได้ไหม” เห็นไหมว่ามันฟังดูงี่เง่า
แค่ไหน แต่ถึงอย่างนั้นเด็กๆ หลายคนก็ยังมัวเสียเวลามานั่งเอาใจครู
อยู่นั่นแหละ

ความปรารถนาท่ีจะเอาใจพ่อแม่เป็นแรงกดดันที่หนักหน่วง
กว่านี้อีก เด็กหลายคนพยายามเอาใจพ่อแม่ถึงขนาดเลือกเรียนใน
มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่พ่อแม่ชอบ เด็กเหล่าน้ีเติบโตข้ึนมาเป็น
ผู้ใหญข่ีห้งุดหงดิ เกลียดงานของตวัเอง และไมเ่ขา้ใจวา่ทำาไมถงึไมพ่อใจ
กับชีวิตของตนเอาเสียเลย

เฮ้อ อย่างน้อยคนเหล่านี้ก็พยายามเอาใจ ใครบางคน
แต่ผมว่าเราสามารถทำาได้ดีกว่านั้น

ระดับ 4:  ฉันปฏิบัติต�มกฎ

 ทุกวันนี้การคิดในระดับที่ 4 เป็นที่นิยมมาก เนื่องจากมีเด็ก
นักเรียนหลายคนทำาตัวเกกมะเหรกเกเร ครูส่วนใหญ่จึงถูกฝึกมาให้วาง
กฎระเบียบตั้งแต่วันแรกของการเปิดเรียน อย่างไรเสีย เด็กๆ ก็จำาเป็น
ต้องรู้กฎระเบียบ ครูที่ดีหน่อยจะยอมเสียเวลาอธิบายว่า “ทำาไม” จึง
ต้องมีกฎข้อนั้นข้อนี้ ครูที่ช่างคิดจำานวนไม่น้อยให้เด็กช่วยกันกำาหนด
มาตรฐานของหอ้งเรยีน ตามทฤษฎแีล้วเดก็ทีม่สีว่นในการตัง้กฎระเบยีบ
ของห้องจะลงทุนลงแรงรักษากฎระเบียบนั้นมากกว่า ซึ่งก็จริงอยู่

ไปให้ถึงระดับ 6
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ผมเคยเห็นห้องเรียนหลายห้องเขียนกฎระเบียบต่างๆ ใส่ใน
แผ่นโปสเตอร์ติดไว้ที่ผนังห้อง บางอันเขียนด้วยลายมือขยุกขยิกของ
ครทูีม่งีานลน้มอื บางอนักน็า่จะประทบัใจคณะกรรมการของบรษิทัทีต่ดิ
อนัดบั 500 บริษทัชัน้นำาของโลกของนติยสารฟอรจ์นู ผมเคยเหน็กฎทีม่ี
เหตผุล (หา้มทะเลาะววิาท) และกฎท่ีไรเ้หตผุลโดยส้ินเชงิ (หา้มหวัเราะ)  
เอาเถอะ กฎใครก็กฎมัน ข้อเท็จจริงที่ว่า แต่ละห้องเรียนมีมาตรฐาน
ที่แตกต่างกันไปนั้น อาจเป็นเรื่องดีก็ได้ เพราะมันสอนให้เด็กรู้จักปรับ
ตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ 

ผมไม่ได้มีปัญหากับกฎระเบียบ เห็นได้ชัดว่า เด็กๆ จำาเป็น
ต้องรู้ขอบเขตและพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่คาดหวัง แน่นอน ผมไม่ได้เป็น
พวกนิยมอนาธิปไตย เมื่อผมกลับมาจากการประชุมเพื่อพัฒนาครู ผม
จะดีใจไหมที่โรเบิร์ตทำาตัวน่าชื่นชมกับครูที่มาสอนแทน ผมคงขนลุก
เลยละ นี่แสดงว่าโรเบิร์ตกำาลังอยู่บนเส้นทางสู่ความสำาเร็จที่ถูกต้อง
แล้ว แถมไปไกลกว่าเพื่อนร่วมห้องทั่วไปอีกด้วย มันบ่งบอกว่าโรเบิร์ต 
รู้จกักฎระเบียบ (ไมใ่ชเ่ดก็ทกุคนจะรู)้ ยอมรบั (ทีย่อมรบัยิง่มนีอ้ยกวา่ที่
รู้) และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้น  ถ้าโรเบิร์ตกับเพื่อน
ร่วมห้องเป็นนักคิดระดับ 4 พวกเขาก็ทำาได้ดีกว่าเด็กส่วนใหญ่มาก 
อาจมีคนเถียงว่างั้นก็ไม่ต้องเกี่ยงวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายสิ แต่หาก
เราต้องการให้เด็กของเราได้รับการศึกษาที่มีคุณค่าจริงแล้ว เราจะยัง
อยากให้โรเบิร์ตทำาสิ่งต่างๆ เพียงเพราะกฎข้อที่ 27 ระบุว่าเขาควรจะ
ทำาอย่างนั้น เท่านั้นหรือ? 

ผมเคยพบครคูนหนึง่ทีม่วีธิสีอนใหเ้ดก็รูจั้กพดูคำาวา่ “ขอบคณุ” 
ได้อย่างน่าสนใจ กฎข้อหนึ่งของเขาก็คือ ถ้าครูให้อะไรสักอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นเครื่องคิดเลข ลูกเบสบอล หรืออมยิ้ม เรามีเวลาสามวินาทีที่จะ
ตอบรับน้ำาใจจากครดูว้ยการพดูวา่ “ขอบคณุครบั/คะ่” ถา้เราไมท่ำาอยา่ง
นั้น ครูจะริบของคืนเดี๋ยวนั้นเลย

แล้วมันก็ได้ผลเสียด้วย เด็กจะพูดคำาขอบคุณติดปาก  ปัญหา
ประการเดียวที่เกิดขึ้นก็คือ เด็กไม่ได้ซาบซึ้งใจอะไรกับของขวัญที่ได้รับ 
พวกเขาแค่ทำาตามกฎเท่านั้น อีกทั้งเด็กๆ ก็ไม่ได้นำา “บทเรียน” นี้ไป
ใช้กับเรื่องอื่นๆ ในชีวิตด้วย คืนหนึ่งผมพาเด็กกลุ่มเดียวกันนี้ไปดูละคร 
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พวกเขาไมไ่ดม้มีารยาทดไีปกวา่เดก็คนอืน่ๆ ในโรงละครแตอ่ยา่งใด พวก
เขาไม่ได้เอ่ยคำาขอบคุณพนักงานเดินตั๋วที่ส่งโปรแกรมการแสดงให้หรือ
ช่วยพาไปหาที่นั่ง ไม่ได้ขอบคุณพนักงานที่เสิร์ฟเครื่องดื่มให้ระหว่าง
หยุดพักการแสดง กฎระเบียบในห้องเรียนของพวกเขาจึงเป็นเพียงวิธี
ปฏิบัติตัวในห้องเรียนห้องหนึ่งกับครูคนหนึ่งเท่านั้นเอง

อีกเรื่องหนึ่งท่ีน่าคิดก็คือ จะมีบุคคลสำาคัญสักก่ีคนที่จะ
ต้องถูกลบชื่อออกจากหนังสือประวัติศาสตร์ถ้าคนเหล่านี้ไม่เคย
ข้ามพ้นการคิดระดับที่ 4 ผมสอนนักเรียนของผมว่า กฎระเบียบ
มีความจำาเป็นก็จริง แต่วีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของเราจำานวนมากกลาย
เป็นวีรบุรุษได้ด้วยการ แหก กฎ เรามีวันหยุดทั่วประเทศเพื่อรำาลึก
ถึงมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King Jr.)5 และ
วีรบุรุษชาวอเมริกันคนนี้จะไม่ประสบความสำาเร็จในสิ่งใดเลยถ้า
เขาเป็นเพียงนักคิดระดับ 4 คานธีไม่ปฏิบัติตามกฎ โรซา พากส์ 
(Rosa Parks)6 ก็เปล่า ผู้นำาแรงงานที่กล้าหาญแหกกฎเพื่อช่วยคน
งานของพวกเขา โชคดีที่คนอย่างทอโร (Henry David Thoreau)7  

แมลคัล์ม เอกซ์ (Malcolm X)8 และซีซาร์ ชาเวซ (Cesar Chavez)9  
มีความกล้าบ้าบ่ินพอท่ีจะคิดพ้นไปจากระดับ 4 คนที่โดดเด่นหลาย 
คนในประวัติศาสตร์ทำาเช่นนี้ และหากเราต้องการให้เด็กของเราไป
ได้สูงขนาดนั้น พวกเขาจำาเป็นต้องรู้จักกฎระเบียบ ไม่ใช่เพราะมันมี
เขยีนตดิไวบ้นผนงั หากเปน็กฎระเบยีบทีพ่วกเขาเชือ่และยดึถอือยูใ่นใจ  
เพราะบางครั้งก็อาจไม่มีแผ่นโปสเตอร์ติดไว้ให้เห็น หรือที่ติดให้เห็นก็
อาจจะผิดได้

การอยูร่ะดบั 4 ถอืวา่ดแีล้ว แตเ่ราตอ้งพยายามทำาใหด้กีวา่นัน้

5นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกัน ต่อต้านการเหยียดสีผิว เป็นผู้นำาในการเดินขบวนอย่างสันติที่
อนุสาวรีย์ลิงคอล์นในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระหว่างการชุมนุม คิงได้กล่าวสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงคือ “ข้าพเจ้า
มีความฝัน” (“I Have a Dream”) เขาถูกลอบยิงถึงแก่ชีวิตที่เมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี
6นักต่อสู้เพื่อสิทธิคนผิวดำาชาวอเมริกัน เธอเป็นผู้หญิงผิวดำาที่ไม่ยอมลุกให้ที่นั่งในรถโดยสารแก่คนผิวขาว
ตามที่คนขับรถส่ัง การกระทำาของพากส์จุดประกายให้เกิดการคว่ำาบาตรรถโดยสารที่เมืองมอนต์กอเมอรี 
(Montgomery Bus Boycott)
7นักคิดนักเขียนเสรีนิยมก้าวหน้าและนักธรรมชาตินิยมชาวอเมริกัน 
8นักพูด นักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนของชาวมุสลิมและชาวอเมริกันผิวดำา
9ชาวอเมรกัินเชือ้สายเมก็ซกินัท่ีเปน็นกักจิกรรมเพือ่สทิธพิลเมอืง เปน็ผูน้ำาของแรงงานและคนงานในฟารม์ 
วันที่ 31 มีนาคมซึ่งเป็นวันเกิดของชาเวซ เป็นวันหยุดของรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเฉลิมฉลองเป็นเกียรติแก่
ชาเวซในการทำางานเพื่อสังคม

ไปให้ถึงระดับ 6
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ระดับ 5: ฉันรู้จักเกรงใจผู้อื่น

ระดับ 5 นี้เป็นระดับที่หายากไม่ว่าจะเป็นในเด็ก และ ผู้ใหญ่ 
ถ้าเราสอนให้เด็กรู้จักเห็นอกเห็นใจคนที่อยู่รอบข้างได้ ก็ถือว่าประสบ
ความสำาเร็จอย่างมาก

ลองนึกถึงโลกที่มีแต่นักคิดระดับ 5 ดูสิ เราจะไม่ได้เห็นไอ้งั่ง
ทีไ่หนสำารากใส่มือถือบนรถเมล์อกีตอ่ไป ไมม่ใีครมาปาดหนา้เราเวลาขับ
รถ หรือแซงคิวเวลาเราเข้าแถวซื้อตั๋วดูหนัง แขกของโรงแรมที่พักห้อง
ข้างๆ จะไม่ส่งเสียงรบกวนเวลานอนตอนตี 2 ช่างเป็นโลกที่มหัศจรรย์
เหลือเกิน

หลงัจากใชเ้วลาหลายปีในการปลูกฝังความคดินีใ้หเ้ดก็นกัเรยีน
ในหอ้ง ในทีส่ดุผมกพ็บหนทางสูค่วามสำาเรจ็ดว้ยการแนะนำาใหพ้วกเขา
ได้รู้จักกับแอตทิคัส ฟินช์ และ To Kill a Mockingbird มีอยู่ตอน
หนึ่งในนวนิยายเรื่องนี้ แอตทิคัสให้คำาแนะนำาแก่สเกาต์ บุตรสาว เป็น
คำาแนะนำาที่แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดระดับ 5 ได้อย่างดีเยี่ยม “ลูกไม่มี
ทางเข้าใจคนอื่นจนกว่าลูกจะพิจารณาสิ่งต่างๆ จากมุมมองของเขา 
จนกว่าลูกจะรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา” นักเรียนของผมหลายคนจดจำา
คำาแนะนำาน้ีใส่ใจและไม่นานนักความคิดนี้ก็เริ่มแพร่ขยายออกไป ไม่
นานนัก เด็กเกอืบทกุคนในหอ้งของผมกร็ูจั้กเกรงอกเกรงใจกันอย่างมาก 
โดยอาศัยแอตทิคัส ฟินช์ เป็นผู้นำาทาง ผมได้เรียนรู้ว่าที่เราชอบพูดกัน
บ่อยๆ ว่าความใจดีมีเมตตา ยิ่งให้ยิ่งได้นั้นเป็นความจริง

หลายปีมานี ้ผมไดร้บัโนต้ขอบคณุจากครสูอนแทนทีพ่เิศษกวา่
โน้ตปกตทิัว่ไป ครเูหล่านัน้ประหลาดใจทีน่กัเรยีนของผมสามารถพดูคยุ
โดยใชเ้สยีงเบาๆ ไดต้ลอดท้ังวนั เมือ่ครสูอนแทนคนหนึง่ถามนกัเรยีนใน
ห้องว่าทำาไมถึงต้องกระซิบกัน เด็กๆ บอกว่าไม่อยากส่งเสียงดังรบกวน
ห้องข้างๆ เมื่อครูเปรยว่าอากาศร้อน เด็กหลายคนกุลีกุจอเอาน้ำาเย็น
บรรจุขวดที่เราใส่ไว้ในตู้เย็นใบเล็กของเรามาให้ครูดื่ม

พนักงานโรงแรมเองยังต้ังข้อสังเกตว่านักเรียนของผมมี
น้ำาใจและมีความประพฤติเรียบร้อยท่ีสุดเท่าท่ีพวกเขาเคยพบมา  
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สว่นนักบินกป็ระกาศอยา่งชืน่ชมวา่มคีณะละครเชกสเปยีรแ์หง่โฮบารต์
อยูบ่นเครือ่งบินดว้ย ผู้โดยสารท้ังลำาตา่งปรบมอืใหเ้ดก็ๆ ทีม่กิีรยิาสำารวม
และมารยาทที่เรียบร้อยเป็นพิเศษ ผมมีความสุขมากและภูมิใจที่เป็น
ครูของพวกเขา 

แต่... คงเดาออกนะ ผมก็ยังคิดว่าเราสามารถทำาได้ดีกว่าน้ี  
แม้จะไม่มีอะไรที่ทำาให้ผมมีความสุขมากไปกว่าการได้พบเห็นเด็กที่มีวิธี
คดิถงึระดบั 5 แลว้กต็าม แตผ่มอยากใหน้กัเรยีนของผมกา้วไปไกลกวา่
นั้น สำาหรับครู ไม่มีงานไหนที่ยากไปกว่านี้อีกแล้ว แต่ถึงจะเป็นเรื่อง
ยาก ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะลองพยายามดูก่อน มันเกิดขึ้น
ได้ และเมื่อมันเกิดขึ้น ผมจะรู้สึกปลื้มปิติจนลืมความปวดร้าวใจ ความ
ยากลำาบาก และเงนิเดอืนขีป้ะติว๋ ทกุอยา่งทีผ่มไดร้บัเพราะความบา้บอ
ของโลกการศึกษาไปเลย

ผมรู้ว่าเราทำาได้ดีกว่านี้ เพราะผมเคยเห็นมันเกิดขึ้นแล้ว

ระดับ 6: ฉันมีจรรย�บรรณของตัวเองที่ฉัน
ยึดถือปฏิบัติ (ระดับแอตทิคัส ฟินช์)

การบรรลุถึงพฤติกรรมระดับ 6 เป็นเรื่องที่ทำาได้ยากที่สุดและ
ยังสอนยากที่สุดอีกด้วย ทั้งนี้เพราะจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิต
วญิญาณของแตล่ะคน ซึง่รวมถงึการมคีวามออ่นนอ้มถอ่มตนพอสมควร
ดว้ย ด้วยองคป์ระกอบเหล่านี ้จึงแทบเปน็ไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะสรา้งตน้แบบ
ขึ้นมา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เราไม่อาจสอนเรื่องนี้ด้วยการพูดว่า “ดูที่
ครูทำาสิ นี่แหละคือสิ่งที่เธอควรประพฤติ” จะว่าไปก็เป็นสภาพเหมือน
งูกินหาง ไม่มีต้นแบบแต่ให้ทำาตามต้นแบบ

ผมสอนนักเรียนของผมเกี่ยวกับระดับ 6 น้ีหลายวิธีด้วยกัน 
เนื่องจากผมไม่สามารถเอาจรรยาบรรณของตัวผมเองมาพูดคุยกับเด็ก
ได้ ผมจึงลองให้เด็กๆ มองหาจรรยาบรรณในผู้อื่นแทน มีหนังสือและ
ภาพยนตร์ดีๆ มากมายที่มีตัวละครที่มีพฤติกรรมระดับ 6 เป็นเรื่อง
สนุกสำาหรับผู้ปกครองและครูที่จะหานักคิดระดับนี้ เมื่อเราเริ่มมองหา 

ไปให้ถึงระดับ 6
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เราก็จะพบคนเหล่านี้อยู่ทุกหนทุกแห่ง ขอผมยกตัวอย่างคนโปรดของ
ผมสักคนสองคน

ในแต่ละปี นักเรียนเกรด 5 ของผมจะได้อ่านนวนิยายชื่อดัง
เรื่อง A Separate Peace แต่งโดยจอห์น โนลส์ (John Knowles) 
ตัวเอกของเรื่องคือฟินีอัสเป็นนักกีฬาที่เก่งกาจและเป็นนักคิดระดับ 6 
วนัหน่ึงทีส่ระว่ายน้ำา เขาสงัเกตเหน็วา่ไมม่ชีือ่ของเพือ่นรว่มหอ้งปรากฏ
อยู่ในสถิติการแข่งขันว่ายน้ำาสักคนเดียว แม้ว่าเขาจะไม่เคยฝึกซ้อม
เพื่อให้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำา แต่เขาบอกจีนเพื่อนของเขาว่า เขาคิดว่าตัว
เองสามารถทำาลายสถิติได้ เขายืดเส้นยืดสายอยู่ครู่หนึ่ง ก้าวขึ้นยืนบน
แป้นสำาหรับออกตัว และบอกให้เพื่อนใช้นาฬิกาจับเวลาให้ หน่ึงนาที
ต่อมา จีนก็ต้องตะลึงเมื่อเห็นฟินีอัสทำาลายสถิติ แต่จีนรู้สึกเสียดายที่
ไม่มีคนอื่นเห็นเหตุการณ์ เพราะจะได้บันทึกการทำาลายสถิตินี้ “อย่าง
เปน็ทางการ” เขาวางแผนจะเชญิหนงัสอืพมิพท้์องถิน่มาดฟูนิอีสัทำาลาย
สถิติอีกคร้ังในวันรุ่งขึ้นต่อหน้าผู้จับเวลาที่เป็นทางการและผู้สื่อข่าว  
ฟนิอีสัไมเ่หน็ดว้ย แถมยงับอกจนีวา่อยา่เอาความสำาเรจ็ของเขาไปบอก
ใคร เขาเพยีงแตอ่ยากทำาลายสถติแิละกท็ำาไดแ้ลว้  จนีงงเปน็ไกต่าแตก 
แต่นักเรียนของผมไมง่งดว้ย พวกเขาสามารถอธบิายและเขา้ใจลกัษณะ
นิสัยของฟินีอัสได้อย่างดี

หรืออย่างในกรณีของเบอร์นาร์ด เด็กผู้ชายที่อยู่ข้างบ้าน 
วิลลี โลแมนกับครอบครัว ใน Death of a Salesman (อวสานเซลส์
แมน) ของอาร์เทอร์ มิลเลอร์ (Arthur Miller) เบอร์นาร์ดจุกจิกกับ
ลูกๆ ของวิลลีเรื่องโรงเรียนและเรื่องเรียนอยู่เป็นประจำา และถูกมอง
ว่าเอาแต่เรียน ในช่วงหลังของละคร ขณะที่วิลลีพยายามอย่างสิ้นหวัง
ที่จะทำาความเข้าใจความล้มเหลวของตัวเองและของลูกๆ เบอร์นาร์ดก็
โผล่มาแต่มาอย่างรีบร้อน เขาเป็นทนายความและมีคดีต้องทำา ขณะที่
เขาจากไปอย่างเร่งรีบนั้น พ่อของเบอร์นาร์ดก็พูดขึ้นว่าคดีนี้ต้องไปว่า
ความตอ่หน้าศาลสงูสดุของสหรฐั เมือ่วลิลแีสดงความแปลกใจวา่ทำาไม 
เบอร์นาร์ดจึงไม่เคยเอ่ยถึงความจริงที่น่าทึ่งนี้เลย พ่อของเบอร์นาร์ด
บอกวิลลีว่า “เขาไม่จำาเป็นต้องพูด ก็เขาทำาอยู่แล้ว” 
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ผมพยายามใช้ตัวอย่างนักคิดเหล่านี้สู้รบปรบมือกับสถานีข่าว
กีฬาอีเอสพีเอ็น และสถานีเพลงเอ็มทีวี ที่ท่าทางวางเขื่อง การคุยโต
โอ้อวด และทัศนคติที่ว่า “ข้าคือราชาของโลก” เป็นบรรทัดฐาน ผม
พยายามแสดงให้เด็กๆ เห็นสิ่งที่ตรงข้ามโดยไม่ต้องพูดมาก

ผมใช้ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของนักคิดระดับ 6 
ด้วย ตัวละครที่เป็นนักคิดระดับ 6 ตัวหนึ่ง คือ วิล เคน เขาเป็น
นายอำาเภอในเรื่อง High Noon ซึ่งสวมบทบาทได้อย่างสมจริงโดย 
แกรี คูเปอร์ (Gary Cooper) มือปืนจะมาฆ่าเคน ทุกคนในเมืองอยาก
ให้เขาหนีไปเสียด้วยเหตุผลต่างๆ นานา ผู้ช่วยนายอำาเภออยากให้
เขาไปเพราะอยากเป็นนายอำาเภอเสียเอง ส่วนภรรยาของเคนซึ่งเป็น 
เควกเกอร์10 อยากให้เขาหลบหนีการต่อสู้ด้วยเหตุผลทางศาสนา แต่
เคนต้องอยู่ เพราะเขาเป็นเขา และแม้เมื่อทุกคนตีจากเขาไป เมื่อชีวิต
แขวนอยู่บนเส้นด้าย เขาก็ยังคงซื่อตรงต่อหลักการของตัวเอง นั่นเป็น
เงื่อนไขที่ยากมากที่จะคาดหวังจากเด็กๆ ของเรา แต่ผมก็คาดหวังอยู่ดี

ตามความคิดของผม ตัวอย่างของนักคิดระดับ 6 จาก
ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดคือมอร์แกน ฟรีแมน (Morgan Freeman) ที่แสดง
เป็นเรดใน Shawshank Redemption ผมรู้ดีว่านักเรียนระดับประถม
ศึกษาส่วนใหญ่ยังเด็กเกินกว่าจะชมภาพยนตร์สำาหรับผู้ใหญ่เรื่องนี้  
แต่ห้อง 56 ของผมต่างจากห้องอื่น และเราจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อ
จบการศึกษาทุกปี เรดติดคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรม ราวทุกสิบปี  
เขาจะได้รับการเสนอชื่อให้ปล่อยตัวโดยทำาฑัณฑ์บนไว้ ตลอดทั้งเรื่อง 
เขาเผชิญหน้ากับคณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์บนหลายครั้ง ทุกครั้ง
เขาจะบอกกับคณะกรรมการว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว คำาร้อง
ของเขาถกูปฏเิสธมาโดยตลอด หลังจากใชเ้วลาเกอืบตลอดทัง้ชวีติในคกุ 
เรดก็ค้นพบความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง ในฉากที่เยี่ยมยอดฉากหนึ่ง  
เขาบอกคณะกรรมการทัณฑ์บนว่า เขาไม่รู้ด้วยซ้ำาไปว่าคำาว่า “การ
ฟื้นฟู” คืออะไร อย่างน้อยก็ตามความหมายของคณะกรรมการ เมื่อถูก
ถามว่ารูสึ้กเสยีใจในสิง่ทีท่ำาลงไปไหม เรดตอบวา่เขาเสยีใจ แตท่ีพ่ดูเชน่

10สมาชิกของสมาคมผู้เคร่งศาสนาที่ชื่อโซไซตีออฟเฟรนส์ (Society of Friends) ในประเทศอังกฤษ
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นี้ ไม่ใช่เพราะมันเป็นสิ่งที่พวกกรรมการอยากได้ยิน หรือเพราะเขาติด
คุก แต่เพราะ เขาเสียใจด้วยใจจริง เขาได้เติบโตเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่
รู้จักตัวเองและบรรลุถึงวิธีคิดระดับ 6 การกระทำาของเขาไม่ได้เกิดจาก
ความกลวั หรอือยากจะเอาใจใครสกัคน หรอืเพราะมนัเปน็กฎ เขามกีฎ
ของเขาเอง และแล้วเรดก็ได้รับการปล่อยตัวออกจากคุก

หากคุณยังคลางแคลงใจที่จะลองนำาพาเด็กไปให้ถึงการคิด
ระดับนี้ ผมก็ไม่โทษคุณหรอก ครูคนใดก็ตามที่จริงใจและมุ่งมั่นในสิ่ง
ที่ทำา ต้องเสี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวครั้งใหญ่และเจ็บปวด
กับความผิดหวังอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้ไม่นาน ลูกศิษย์เก่าของผมสองคน
กลับมาที่โรงเรียน สองสามปีที่แล้ว พวกเขายังน่ังย้ิมอยู่ในห้องเรียน
ของผมอยู่เลย ทั้งคู่เคยเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแสดง
ละครของเชกสเปียร์ ผมได้พาพวกเขาไปเที่ยวกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  
เมานต์รัชมอร์ แกรนด์ทีทันส์ และอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน ผมมี
อัลบั้มภาพที่เต็มไปด้วยภาพของเด็กๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะเฮฮากัน
อยา่งมคีวามสขุ ผมยงัเกบ็ขอ้ความทีพ่วกเขาเขยีนขอบคณุผมตอนทีจ่บ
ชั้นเรียน ทั้งสองคนสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียน แล้ววันหนึ่ง
ทั้งคู่ก็กลับมาที่โรงเรียนพร้อมกับระเบิดควัน พวกเขาวิ่งไปตามโถงทาง
เดิน ขว้างระเบิดควันเข้าไปในห้องเรียน ทำาลายข้าวของ พวกเขายัง
ระเบิดรถยนต์ของพวกครู เลือกรถผมเป็นคันแรกเลย ผมนอนไม่หลับ
ไปหลายสัปดาห์ พยายามทำาความเข้าใจว่าทำาไมทั้งสองคนถึงได้เสียผู้
เสียคนไปได้ในเวลาอันสั้น  

แต่น่ันคือสิ่งที่ผมทำา คือสิ่งที่ครูดีๆ ทั้งหลายและพ่อแม่เขา
ทำากัน เราคาดหวังมากมายจากเด็กๆ ของเราและทำาดีที่สุดเท่าที่เรา
จะทำาได้ เราต้องค่อยๆ ยกระดับมาตรฐานของเด็กๆ เพราะมีเด็ก
มากมายที่ประพฤติตัวเลวร้าย เราไม่อาจปล่อยให้พฤติกรรมเหลือขอ
มาทำาให้เรายอมลดมาตรฐานของเราลง ผมจะไม่กลับไปบอกให้เด็กทำา
อะไรบางอย่างเพียงเพราะผมบอกให้ทำา ผมจะไม่หลอกตัวเองให้เชื่อ
ว่าถ้านักเรียนเคารพยกย่องผม ผมก็ประสบความสำาเร็จไปบ้างแล้ว  
ผมทำาแบบนั้นไม่ได้ 
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เมือ่สองสามปกีอ่น ผมขาดสอนไปหนึง่วนัเพือ่ไปพดูใหก้ลุม่ครู
ในอกีรฐัหนึง่ฟงั ผมทำาอยา่งท่ีผมทำาเสมอมา ผมบอกเดก็ลว่งหนา้และไม่
ไดพ้ดูวา่จะเกดิอะไรตามมาถา้พวกเขาทำาตวัไมด่กัีบครสูอนแทน และผม
ก็ไม่สัญญาว่าจะให้รางวัลใดๆ ทั้งสิ้นถ้าพวกเขาทำาตัวดี ผมบอกเด็กว่า
ผมจะคิดถึงพวกเขาแล้วเราค่อยเจอกันในวันถัดจากวันที่ผมไปบรรยาย 

เมื่อผมกลับมา ครูที่มาสอนแทนเขียนโน้ตถึงผมประมาณว่า
นกัเรยีนของผมเยีย่มมาก ผมอา่นผ่านๆ แล้วก็เตรยีมตวัสอน  ประมาณ
หนึ่งชั่วโมงให้หลัง ในระหว่างวิชาคณิตศาสตร์ ขณะที่เด็กๆ กำาลังแก้
โจทย์ปัญหาเศษส่วนกันอยู่เงียบๆ มีเสียงเคาะประตูห้องเรียน แล้วก็
มีผู้หญิงตัวเตี้ยๆ คนหนึ่งเดินจูงมือลูกชายอายุหกขวบเข้ามา เธอพูด
ภาษาสเปนและขอคุยกับผม ก่อนหน้านั้นวันหนึ่ง มีเรื่องเกิดขึ้นกับ
ลูกชายตัวน้อยของเธอซึ่งเป็นเด็กนักเรียนเกรด 1 เขาถูกตีแล้วแย่งเป้
หลังไปขณะกำาลังเดินกลับบ้าน ระหว่างที่เกิดเหตุ เด็กนักเรียนคนอื่นๆ 
กท็ำาเหมือนที่ทำากันทั่วไป คือได้แต่ดู หรือไม่ก็เดินกลับบ้านต่อ แต่มีเด็ก
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านมาช่วยประคองเขาลุกขึ้นจากทางเท้า พาไปที่
น้ำาพุ ทำาความสะอาดเนื้อตัวให้ แล้วพาไปส่งที่บ้านเพื่อให้แน่ใจว่าหนู
น้อยถึงบ้านอย่างปลอดภัย เช้านั้นแม่ของเจ้าหนูเลยมาตามหาเด็กผู้
หญิงที่ช่วยลูกชายของเธอ เธออยากจะขอบคุณ

ผมถามเด็กๆ ในห้องว่ามีใครรู้เรื่องนี้บ้าง ไม่มีใครรู้อะไรเลย 
เมือ่วานผมกไ็มอ่ยูเ่สยีดว้ยเลยไมม่เีบาะแสอะไร ผมบอกผูเ้ปน็แมว่า่ลอง
ไปถามห้องอื่นดูและพยายามปลอบลูกชายของเธอว่า ถึงโลกนี้จะมีเด็ก
อนัธพาล แต่กย็งัมเีด็กดีคนหนึง่ท่ีชว่ยเขานะ แมล่กูจากไปเพือ่ตามหาตอ่

เมื่อผมปิดประตู ผมสังเกตเห็นว่าเด็กเกือบทั้งห้องต่างพูดคุย
กนัถงึเร่ืองนี ้พวกเขาพากนัเดาวา่เดก็เกเรคนไหนของโรงเรยีนทีเ่ปน็คน
กอ่เรือ่ง เดก็เกเรคนไหนนา่จะเป็นตวัการมากกวา่คนอืน่ๆ ในจำานวนเดก็ 
32 คนในห้องผม มี 31 คนที่คุยกันเรื่องนี้ ยกเว้นเบรนดาคนเดียวที่
นั่งทำาโจทย์เลขต่อไป เธอก้มหน้าจนเกอืบจรดกระดาษ ผมรู้สึกสะกดิใจ
เพราะเบรนดาเกลียดคณิตศาสตร์ (เธอเป็นนักอ่านตัวยง และเธอชอบ
พูดเล่นกับผมว่า ไม่ว่าผมจะพยายามโน้มน้าวเธออย่างไร ผมก็ไม่มีวัน
ทำาให้เธอเห็นความงามของวิชาคณิตศาสตร์ได้) 

ไปให้ถึงระดับ 6
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ผมจอ้งมองเธอขณะทีเ่ธอกม้หนา้กม้ตาทำาคณติศาสตรอ์ยูท่ีม่มุ
ห้องด้านหลัง แล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นมาแวบหนึ่งโดยไม่รู้ตัวว่าผมมองอยู่ 
เธอเงยหนา้ขึน้มาเพราะมคีวามลับและอยากรูว้า่คนอืน่จะรูค้วามลบัของ
เธอหรือเปล่า ผมไม่รู้หรอกจนกระทั่งสายตาเราสบกันเพียงเสี้ยววินาที 
เธอหรีต่าลง สา่ยหนา้อยา่งเอาจรงิเปน็การบอกผมวา่อยา่ยุง่ “อยา่ถาม
อะไรหนูนะ แล้วก็อย่าเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ครูกำาลังคิดอยู่ด้วย” หน้าตา
ของเธอบอกผมแบบนี้ก่อนที่เธอจะก้มหน้าทำางานต่อ
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เด็กนักเรียนห้อง 56 มาถึงโรงเรียนตั้งแต่ 6:30 อยู่จนถึง 5 โมงเย็น 
และสมัครใจมาเรียนในวันเสาร์หรือวันหยุด

เบรนดานั่นเอง เธอเป็นคนที่ช่วยเด็กผู้ชายตัวน้อยนั่น  
แต่ความตั้งใจที่จะไม่เปิดเผยตัวเองของเธอเป็นหมันไปเสียแล้วเพราะ
ผู้เป็นแม่ของเด็กชายและสายตาแว่บเดียวของผม ผมบอกเด็กคนอื่นๆ 
ให้ทำางานต่อและทำางานของผมต่อไป ตลอดวันที่เหลือผมเบลอไปหมด 
เบรนดาถึงระดับ 6 แล้วและจะไม่มีใครได้รู้ เธอกับผมยังคงใกล้ชิดกัน
ตลอดหลายปีที่ผ่านไป แต่เราไม่เคยพูดกันถึงเรื่องวันนั้นเลย

ผมไม่คิดว่าเราจะทำาได้ดีไปกว่านี้อีกแล้ว





วิธีก�ร
แนวคิดเพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก



“เสียงหัวเราะและน้ำาตาอาจไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ในการ
อ่านตามหลักสูตรของรัฐ แต่นั่นเป็นมาตรฐานของห้อง 56 
เด็กๆ พวกนี้อ่านหนังสือเพื่อรู้จักชีวิต”
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อ่�นเพื่อชีวิต
ตอนนั้นเป็นวันอังคารเวลาบ่าย 2 โมง ซึ่งหมายความว่า 

เวลาทีผ่มจะต้องเผชญิความทกุขท์รมานนาน 1-2 ช่ัวโมงกำาลงัใกลเ้ขา้
มา เปลา่ ไมใ่ชต้่องถูกบบีขมบัหรอืตอกเลบ็ แตแ่ยก่วา่นัน้อกีเพราะนัน่
คอืเวลาประชมุครปูระจำาสปัดาห ์ผมพยายามอธบิายใหค้นนอกเขา้ใจ
แล้วว่าการประชุมที่ว่านี้มันเลวร้ายขนาดไหนมาหลายปีดีดัก แต่เพิ่ง
จะเมื่อเร็วๆ นี้เองที่เพื่อนครูคนหนึ่งช่วยผมทำาให้คนอื่นเข้าใจสภาพ
การประชมุของเราไดเ้หนอืคำาอธบิายใดๆ ทัง้หมด เพือ่นผมคนนีก้ำาลงั
ต่อสู้กับโรคมะเร็ง เขามีนัดหมายให้ไปรับเคมีบำาบัดทุกวันอังคารหลัง
จบการประชุมประจำาสัปดาห์ เขาบอกผมว่าเขาอดใจรอเวลาท่ีจะไป
ทำาเคมีบำาบัดนี้แทบไม่ไหว เพราะเมื่อการประชุมจบลง “สิ่งที่เลวร้าย
ที่สุดก็ผ่านพ้นไปแล้ว” 

อ่านเพื่อชีวิต

3
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ผมทนทุกข์กับการประชุมครูมาหลายปีแล้ว และก็เหมือนกับ
ครูคนอื่นๆ ผมใช้สารพัดวิธีที่จะช่วยผ่อนคลายความทุกข์ของตัวเองลง  
ผมกบัเพือ่นๆ ครูแสรง้วา่กำาลังตัง้อกตัง้ใจฟงัไดอ้ยา่งแนบเนยีน ในขณะ
ท่ีผู้บริหารจากกระทรวงสัจจะของออร์เวลล์1 แถลงข้อมูลที่ผิดพลาด
ลา่สดุปาวๆ มอียูว่นัหนึง่ ผมเกอืบตบะแตกและคลุ้มคลัง่ ผมยอมรบัเรือ่ง
นี้อย่างไม่อายเลย ต่อให้วุฒิสมาชิกจอห์น แมกเคน (John McCain)  
ที่รอดชีวิตจากการถูกคุมขังและทรมานในสงครามเวียดนามก็ทนแบก
รับความทุกข์ทรมานที่เราต้องเจอในการประชุมนี้ไม่ไหว

เรื่องของเรื่องคือ เด็กๆ ที่โรงเรียนของเราอ่านหนังสือไม่ค่อย
ออก เด็กๆ ไม่รักการอ่าน ณ เวลาที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ ร้อยละ 
78 ของเด็กชาวลาตีโน2 ในโรงเรียนของเรายังอ่านหนังสือไม่คล่อง  
ตามรายงานการวดัผลตามแบบทดสอบมาตรฐานของรฐั นีม่คีวามหมาย
ไมอ่ยา่งใดกอ็ยา่งหนึง่ คอื เดก็ของเราโงท่ีส่ดุในดาวเคราะหด์วงนี ้หรอื
เราเองนั่นแหละที่ล้มเหลวในการสอนเด็กๆ เชื่อผมเถิดเวลาที่ผมบอก
ว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ของเรามีความสามารถมากพอที่จะเรียนรู้การ
อ่านได้อย่างสบายๆ ไม่มีใครอยากจะยอมรับหรอก แต่การสมคบคิด
กันอย่างเป็นระบบเพื่อรักษามาตรฐานแบบธรรมดาสามัญให้คงอยู่ต่อ
ไป (Conspiracy of Mediocrity)3 นั่นแหละที่เป็นตัวการทำาให้เด็ก
ไม่รู้หนังสือซ้ำาซากอยู่อย่างนั้น 

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราก็เลยต้องมี “ผู้เชี่ยวชาญการรู้หนังสือ” 
(literacy coach) ทีโ่รงเรยีนของเรา “ผูเ้ชีย่วชาญ” เกอืบทัง้หมดนีเ้ปน็
อดตีครปูระจำาชัน้ทีไ่มค่อ่ยประสบความสำาเรจ็ในการทำาอะไรใหเ้ดก็ของ
ตัวเองมากนัก ในที่ประชุมเพื่อพัฒนาครูหนหนึ่ง มีหัวหน้าของบรรดา

1The Ministry of Truth เรียกอีกอย่างว่า Minitrue เป็นหนึ่งในสี่กระทรวงที่ทำาหน้าที่บริหารโอเชียเนียใน
นวนิยาย 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell) ชื่อกระทรวงเป็นชื่อที่ตั้งตรงข้ามกับภารกิจของ
กระทรวง กระทรวงสจัจะมหีนา้ทีเ่ขยีนประวตัศิาสตร์และขอ้เทจ็จริงใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัหลกัการของพรรค
ที่มีอยู่ว่า “สงครามคือสันติภาพ” “เสรีภาพคือการเป็นทาส” “อวิชชาคือความแข็งแกร่ง”
2กลุ่มคนที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาแรก
3ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่านักเรียนไม่มีความ
สามารถที่จะยกระดับการเรียนรู้ให้สูงขึ้นได้ จึงเป็นการไม่ถูกต้องที่นักการศึกษา ครู และผู้ปกครองจะ
เคีย่วเขญ็นกัเรยีนใหใ้ชค้วามพยายามยิง่ไปกวา่ทีเ่ปน็อยู ่อา่นบทความเรือ่ง “Education Reform – Fight-
ing the Conspiracy for Mediocrity” ได้ที่ http://etcjournal.com/2010/08/02/5309/
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ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มาพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เราช่วยเด็กหัดอ่าน
หนงัสอื เธอวางมาดอยา่งผูป้ราดเปรือ่งและเริม่การบรรยายดว้ยการใช้
นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้คีบหนังสือเล่มเขื่องเหมือนจับของสกปรก หัวเราะ
อย่างผู้รอบรู้และบอกเราว่า “เราทุกคนรู้ดีว่าเด็กนักเรียนของเราไม่
อยากอ่านหนังสือเล่มโตๆ หนาๆ” หนังสือเล่มที่เธอหยิบขึ้นมาอย่างดู
หมิ่นดูแคลนคือ The Grapes of Wrath (ผลพวงแห่งความคับแค้น) 
ของ จอห์น สไตน์เบก (John Steinbeck) หนังสือที่ได้รับรางวัล 
พูลิตเซอร์ของนักเขียนรางวัลโนเบล 

การสอนให้เด็กของเราอ่านหนังสือได้คล่องและช่วยให้พวก
เขารักการอ่านควรเป็นสิ่งท่ีเราให้ความสำาคัญสูงสุด คนทั่วไปก็ดูจะ
เข้าใจเรื่องนี้ดี เงินหลายล้านถูกใช้ไปกับหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ คน
ดังทั้งหลายช่วยกันรณรงค์เพื่อสังคม และเวลาอีกหลายพันชั่วโมงที่ใช้
ในการฝึกอบรมคร ูฝ่ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของสำานกัพมิพห์ลายแหง่
บอกเราว่านกัเรยีนของเรารูห้นงัสอืมากขึน้ แตค่นทีซ่ือ่สตัยจ์ะรูว้า่ไมไ่ด้
เป็นเช่นนั้นเลย ครูที่เป็นห่วงเป็นใยจริงๆ เรียนรู้ที่จะนิ่งเงียบ เพราะ
หากมีใครสักคนหาญกล้าออกมาพูดความจริงว่าพระราชาเปลือยกาย
ล่อนจ้อน4 บริษัทผู้ผลิตตำาราเรียนที่ทรงอิทธิพลก็เตรียมคำาตอบไว้หมด
แล้ว ครูหนุ่มสาวกลัวถูกเจ้าหน้าที่รัฐเล่นงาน เพราะภารกิจที่แท้จริง
อย่างเดียวของคนพวกนี้คือขายสินค้าของตัวเองให้ได้เรื่อยๆ บรรดา
ผู้ที่จัดการทดสอบต่างแข่งกันเพื่อกอบโกยเงินมหาศาลในขณะที่เขต
พืน้ทีก่ารศกึษาตา่งๆ รอคอยผลการทดสอบทีก่ำาลงัจะออกมาดว้ยความ
กระวนกระวาย เวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่า เด็กๆ ส่วนใหญ่ก็ยังไม่กลาย
เป็นผู้ที่รักการอ่านชั่วชีวิตสักที

มันเป็นเรื่องซับซ้อน ได้แต่โทษกันไปโทษกันมา ถ้าจะขอยืม
ถ้อยคำาจากหนังสือเล่มโตที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์อีกเล่ม เด็กๆ ของเรา
กเ็ป็นเหมอืนเหยือ่ของ “สหพนัธค์นสมองทบึ”5 พลงัอำานาจของทศันคติ
แบบขอไปทีไดร้ว่มกนัขดัขวางเดก็ๆ ท่ีมศัีกยภาพของเราไมใ่หเ้รยีนรูท้ีจ่ะ

4จากนิทานเรื่อง The Emperor’s New Clothes โดย ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน (Hans Christian 
Anderson) 
5จากหนังสือ Confederacy of Dunces โดยจอห์น เคนเนดี ทูล (John Kennedy Toole)  

อ่านเพื่อชีวิต
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รกัการอ่านหนังสือ พลังเหล่านีม้ท้ัีงโทรทัศน ์วดิโีอเกม การสอนทีไ่มเ่อา
ไหน ความยากจน ครอบครวัแตกแยก และการขาดการชีแ้นะจากผูใ้หญ่

ผมไม่ได้ลืมปัญหาและอุปสรรคที่ผู้บริหารดีๆ และห่วงใย
เผชิญอยู่ บรรดาครูในความดูแลของผู้บริหารเหล่าน้ีมักจะเฉ่ือยเนือย
หรือด้อยความสามารถหรือท้ังสองอย่าง ผลก็คือเขตพื้นที่การศึกษา
ต่างๆ ต้องหันไปใช้หนังสืออ่านร่วมกันที่ซ้ำาซากน่าเบื่อ และสั่งครูทุก
คนให้สอนนักเรียนทั้งหมดด้วยเนื้อหาอย่างเดียวกันไปพร้อมๆ กัน 
เราถูกเหมาว่าต้องทำาตามบทที่เขียนไว้แล้ว คำาสั่งเช่นที่ว่าน้ีมาพร้อม
กับผู้ตรวจการที่เหมือนหุ่นยนต์และมีหน้าที่คอยควบคุมให้ครูทั้งหลาย
ปฏิบัติตามโปรแกรมที่วางไว้ แน่นอน การทำาตามระเบียบปฏิบัติทำาให้
ครูเลวๆ หลายคนสบาย แต่ครูดีๆ ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น เราไม่สามารถ
นำางานวรรณกรรมที่มีพลังและท้าทายความคิดมาสอนนักเรียนของเรา
ได้อีกต่อไป เราถูกลงโทษเพราะความด้อยความสามารถของครูบางคน  
แต่ผู้เสียประโยชน์ที่แท้จริงกลับกลายเป็นเด็กๆ 

ไม่มีใครมีคำาตอบสำาหรับทุกอย่าง ไม่ใช่ว่านักเรียนทุกคนจะ
พฒันาความรกัการอา่นขึน้มาได ้แตท่กุคนกด็ขีึน้กวา่เดมิ และสว่นใหญ่
สนุกสนานกับช่วงเวลาหนึ่งปีที่อ่านหนังสือกับผม บางคนยอมจำานน
ต่อพลังที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้หลังจากจบจากช้ันที่ผมสอนไปแล้ว  
แต่หลายคนกไ็ดน้ิสัยรักการอ่านตดิตวัไปตลอดชวีติ ตอ่ไปนี้เปน็กลยทุธ์
บางประการที่ผมใช้ในห้อง 56 ผมหวังว่าคุณคงจะได้แนวคิดสักอย่าง
สองอยา่งทีเ่ป็นประโยชนใ์นการเลีย้งดลูกูหรอืสอนเดก็นกัเรยีนของคณุ

มองกันคนละมุม

โรงเรียนมองไม่เห็นเหตุผลว่าทำาไมเราถึงต้องอ่านหนังสือ   
เขตพื้นที่การศึกษารวมลอสแอนเจลีส (Los Angeles Unified School 
District) ก็เหมือนเขตอื่นๆ อีกมากมายที่นำาเอาชุดฝึกทักษะการอ่านที่
ออกแบบอย่างเป็นระบบ (scripted basal readers) มาใช้สอนเด็กๆ 
ถ้าเราดูวัตถุประสงค์ในการอ่านของเขตพื้นที่การศึกษา เราจะรู้ว่าทำาไม



81

เดก็นกัเรยีนถงึรูส้กึวา่สิง่ทีใ่หอ้า่นนัน้ไมน่า่สนกุเอาเสยีเลย วัตถุประสงค์
เชน่ทีว่า่นีม้กัจะเนน้ท่ีการอา่นคล่อง การจับใจความสำาคญั และเปา้หมาย 
อืน่ๆ ทีจ่ำาเปน็แตส่ดุแสนจะนา่เบือ่ ผมไมเ่คยเหน็วตัถปุระสงคใ์นการอา่น
ของเขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ีให้ความสำาคญักับ ความรืน่รมย ์ความหลงใหล 
หรือ ความตื่นเต้นเร้าใจ เป็นลำาดับแรกๆ เลย ทั้งที่สมควรเป็นอย่างยิ่ง

นัน่คอืเหตผุลท่ีเราอา่นหนงัสอืกัน แลว้เรากล็มืนกึถงึความจริง
ข้อนี้ ผมอ่านทุกวัน และไม่ใช่เพราะจะต้องสอบ หรือเพราะอยากให้
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของผมได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เพื่อแสดงให้
เห็นว่าโรงเรียนผมมีความก้าวหน้า ผมอ่านเพราะผมชอบอ่าน เพื่อนๆ 
มักจะเอาหนังสือใหม่ที่พวกเขาชอบใจมาให้ผมอ่าน พวกเขาอดใจรอฟัง
ความเห็นของผมแทบไม่ไหว ผมอ่านข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือดีๆ ตาม
หนา้หนงัสอืพมิพ ์ไดยิ้นไดฟ้งัเรือ่งราวเก่ียวกบัหนงัสอืดีๆ ทางวิทย ุหรือ
แอบได้ยินคนแปลกหน้าคุยกันถึงหนังสือเล่มใหม่ที่ถูกใจในที่สาธารณะ 
ตอนเดก็ๆ ผมก็เป็นแบบนั้น ผมไม่ใช่อัจฉริยะ แต่ผมก็เปน็นักอ่านตัวยง
ทีเดียว ตอนเป็นเด็กผมไม่เคยถูกจับให้ทดสอบการอ่านเป็นพันๆ ชั่วโมง
เพือ่ประเมนิความกา้วหนา้ของผม ผมใชเ้วลานัน้อา่นหนงัสอืทีด่มีคีณุคา่ 
หนงัสอืพวกนัน้ทำาให้ผมย่ิงกระหายท่ีจะอ่านเลม่อืน่ๆ อกี  ความกระหาย
ในวรรณกรรมและความถ่ีของการไปห้องสมุดของผมเป็นการประเมิน
ความก้าวหน้าที่ดีกว่าแบบทดสอบมาตรฐานใดๆ ทั้งสิ้น

เด็กนักเรียนเกรด 5 ของผมหัวเราะชอบใจกับวิธีทดสอบการ
อ่านซึ่งประกอบด้วยคำาถามเพียง 3 ข้อที่พวกเขาคิดขึ้นมาเอง  พวก
เขาบอกว่า  แบบทดสอบความสามารถในการอ่านของพวกเขามีความ
เที่ยงตรงแม่นยำายิ่งกว่าแบบทดสอบที่หน่วยงานให้บริการทดสอบ
ออกแบบมาเสียอีก

1. คุณเคยแอบอ่านหนังสือใต้โต๊ะที่โรงเรียนเพราะครูสอน 
 น่าเบื่อและคุณก็อยากอ่านให้จบแทบแย่อยู่แล้วหรือไม่?

2. คุณเคยถูกดุเรื่องอ่านหนังสือที่โต๊ะอาหารเย็นหรือไม่?
3. คุณเคยแอบคลุมโปงอ่านหนังสือหลังจากถูกสั่ งให้ 

 เข้านอนหรือไม่?

อ่านเพื่อชีวิต
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นักเรยีนกบัผมเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่ ถา้เดก็คนไหนตอบวา่เคยทัง้
สามข้อ เด็กคนนั้นก็ถูกลิขิตให้เป็นนักอ่านตลอดชีวิตแล้ว

ผมอยากให้เด็กของผมรักการอ่าน การอ่านไม่ใช่วิชา การ
อ่านเป็นพื้นฐานของชีวิต เป็นกิจกรรมท่ีคนซึ่งสนใจความเป็นไปใน
โลกทำากันอยู่ตลอดเวลา โดยมากแล้วการโน้มน้าวให้เด็กเห็นความจริง
ข้อนี้จะเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญ ดูเอาจากโลกที่พวกเขาเติบโตขึ้นมา
ก็แล้วกัน แต่มันก็เป็นไปได้ และเมื่อเราพิจารณาว่าอะไรคือเดิมพัน  
กคุ้็มค่าทีจ่ะพยายาม หากเดก็คนหนึง่จะเตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ีม่คีวามพเิศษ
อย่างแท้จริง คือเป็นคนที่รู้จักคิด รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความคิด
ที่เปิดกว้าง และมีความสามารถที่จะอภิปรายเรื่องสำาคัญๆ กับผู้อื่นได้  
ความรักการอ่านเป็นรากฐานที่จำาเป็นอย่างยิ่ง

 

ผู้ ใหญ่เป็นผู้ชี้แนะ

ระหว่างการเดินทางไปวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อเร็วๆ นี้ ผมกับเด็ก
นักเรียนแวะกินอาหารกลางวันกันที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกา
แห่งชาติ สถาบันสมิทโซเนียน ศูนย์อาหารของพิพิธภัณฑ์มีอาหารให้
เลือกหลากหลายชนดิ เหมาะสำาหรบัเดก็ทีจ่ะไดก้นิอาหารทีด่ตีอ่สขุภาพ
และเติมพลังให้สดชื่นขึ้นก่อนจะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ต่อ

ทมิมเีป็นเดก็ทีเ่ยีย่มมาก เขารูส้กึไมค่อ่ยสบาย เมือ่คนืกอ่นเขา
ไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะอาเจียนและท้องเสีย แต่พอถึงเช้าเขากร็ู้สึกแข็ง
แรงพอที่จะมาพิพิธภัณฑ์ได้ ที่จริงดูเหมือนเขาจะฟื้นตัวดีแล้ว ขณะที่
เราเดินเข้าไปในศูนย์อาหาร ผมดึงตัวเขาออกมาข้างๆ

เรฟ:  รู้สึกเป็นไงบ้าง เพื่อน?
ทิมมี:  เพลียนิดหน่อย แต่ผมไม่เป็นอะไรหรอกครับครู
เรฟ:  ยอดเลย ครูว่าเธอรู้นะว่าต้องระวังเรื่องอาหาร 

  การกินหน่อย
ทิมมี:  แล้วครูคิดว่าไงละครับ?
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เรฟ:  เอาเป็นว่า วันนี้ไม่ดื่มน้ำาอัดลม กินของจืดๆ หน่อย 
   อย่างพวกซุป ผัก กับขนมปัง จนกว่าจะหายสนิท 
   ดีไหม?

ทิมมี :  ได้ครับ!

ผมมองดพูวกเดก็ๆ หยบิถาดและเลอืกอาหารของตนเอง  บาง
คนเลือกไก่ บางคนเลือกพิซซา มีบางคนกำาลังเลือกสลัด แล้วผมก็ต้อง
หัวเราะเมื่อทิมมีเดินผ่านแถวอาหารจานหลักไปหยิบขนมบราวนีชิ้น
โตใส่ไว้ในถาดข้างๆ คุกกี้ช็อกโกแลตชิปที่เขาหยิบมาก่อนแล้วสองชิ้น  
ผมไปดักเขาที่ตู้แช่เครื่องดื่มขณะที่เขากำาลังเอ้ือมหยิบนมช็อกโกแลต  
ทิมมีเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดมาก แล้วผมก็ชอบที่มีเขาอยู่ในห้องเรียน  
แตท่มิมอีายแุคส่บิขวบ เขาตอ้งการคนชว่ยชีแ้นะ ผมเอาอาหารขยะทัง้
หลายออกจากถาดของทิมมีแล้วช่วยเขาเลือกใหม่ ไม่นานนักเขาก็รู้สึก
ดีขึ้นและเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ต่อได้อย่างมีความสุข

แม้แต่เด็กที่ฉลาดที่สุดก็ต้องการการชี้แนะ ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกอาหารหรือวรรณกรรม เด็กๆ ต้องการให้เราช่วยพาพวกเขาไป
บนเส้นทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

ผมไม่ได้ฉลาดกว่านักเรียนของผม แต่ผมรู้มากกว่าพวกเขา
เพราะผมอายุมากกว่า ผมรู้จักหนังสือดีๆ ที่พวกเขาอาจยังไม่เคยผ่าน
ตามากอ่น เป็นหนา้ท่ีของผมในฐานะพีเ่ล้ียงทีจ่ะหยิบหนังสอืพวกน้ีใสม่อื
เขา เนือ่งจากเดก็ๆ ไวใ้จผม พวกเขาจงึนา่จะยอมลองอา่นหนงัสอืทีผ่ม
แนะนำา ถ้ามีนักเรียนของผมสักคนเป็นแฟนของแฮร์รี พอตเตอร์ การ
แนะนำาหนงัสอืแฟนตาซเีรือ่งอืน่ๆ ทีน่า่สนใจใหเ้ขาอา่นกไ็มใ่ชเ่รือ่งยาก
แล้ว การได้ยินเด็กคนหนึ่งหัวเราะเสียงดังขณะที่อ่าน The Phantom 
Tollbooth6 หรือเมื่อเด็กถามว่าจะขอยืม The Chronicle of Narnia7 
ตอนต่อไปได้ไหมเป็นเรื่องที่ทำาให้ผมตื่นเต้นได้เสมอ ผมรู้สึกขนลุก
เวลาที่ดูพวกเขาพยายามทำาความเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ลึกๆ ของ  

6โดยนอร์ตัน จัสเตอร์ (Norton Juster) 
7โดย ซี.เอส. ลูอิส (C.S. Lewis) 

อ่านเพื่อชีวิต
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Alice in Wonderland8 การแบ่งปันความรื่นรมย์จากวรรณกรรม
ชิ้นเยี่ยมอาจเป็นเสาหลักของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก 
วรรณกรรมน้ีเองที่ทำาให้เยาวชนเริ่มมองโลกแตกต่างไปจากเดิม เปิด
ใจรับความคิดใหม่ๆ และเดินทางไปบนถนนสู่ความเป็นเลิศ ที่พูดมา
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสรุปว่า การไม่อ่านหนังสืออื่นเลยนอกจากชุดฝึกทักษะ
การอ่านนั้นมักนำาไปสู่ทางตันในที่สุด

บางโอกาส ผมกใ็ชซ้ดีหีนงัสอื ผมสงัเกตเหน็วา่เดก็ๆ ตดิใจซดีี
สองเรื่องนี้เป็นพิเศษ นั่นคือ The Autobiography of Malcolm X ที่
อา่นโดยนกัแสดงชือ่โจ มอรต์นั (Joe Morton) และ Anne Frank: The 
Diary of a Young Girl ที่อ่านโดยวิโนนา ไรเดอร์ (Winona Ryder) 
บันทึกความทรงจำาที่คลาสสิกทั้งสองเรื่องนี้เล่าโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 
1 และการฟังเสียงนักแสดงอาชีพเล่าเรื่องก็ยิ่งช่วยตรึงความสนใจของ
เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี สำาหรับหนังสือบางเล่มแล้ว วิธีนี้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าการให้เด็กแลกกันอ่านเป็นตอนๆ เสียอีก 

อย่างไรก็ดี วิธีนี้มีข้อเสียอยู่เหมือนกัน ผมเคยเห็นครูเปิดซีดี
หนังสือให้เด็กฟัง แล้วตัวเองก็ไปพัก วิธีนี้จึงเหมือนกับใช้โทรทัศน์เป็น
พี่เลี้ยงเด็ก การใช้หนังสือเสียงต้องอาศัยครูเก่งๆ จึงจะได้ผล ครูที่ดี
ต้องรู้จักหยุดเล่นซีดีเป็นช่วงๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กเข้าใจประเด็น หรือ
เพื่อเปิดอภิปรายในประเด็นที่สำาคัญ ซึ่งจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับเรื่องที่มี
เนื้อหายากๆ แต่วิธีนี้ต้องอาศัยการฝึกฝน เพราะการหยุดบ่อยเกินไป
อาจทำาลายสมาธิและความสนุกของเด็กๆ ผมมักจะคิดไว้ในใจก่อนว่า
จะหยุดซีดีตอนไหน และผมจะประเมินนักเรียนของผมอย่างละเอียด
เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟัง

8โดย ลูอิส คาร์รอลล์ (Lewis Carroll)
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ที่ห้องสมุด

พ่อแม่ผู้ปกครองจำาเป็นต้องพาเด็กๆ ไปห้องสมุด หลาย
ครอบครัวไม่มีกิจกรรมนี้ เมื่อการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตแพร่
หลายขึ้น ก็มีเด็กจำานวนมากขึ้นที่สั่งหนังสือทางออนไลน์ การที่
เด็กๆ สั่งซื้อหนังสือก็ดีอยู่หรอก แต่มันไม่มีความหมายอย่างการ
ไปห้องสมุด เราพยายามจะสร้างค่านิยมให้เด็กๆ ของเรา การไป
ห้องสมุดทำาให้เด็กๆ ได้อยู่ท่ามกลางคนที่หลงใหลการอ่านหนังสือ 
เหมือนๆ กัน เมื่ออยู่ในห้องสมุด เด็กๆ สามารถพลิกดูหนังสือและ
ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่ทำาทางออนไลน์ไม่ได้ ขณะเดียวกันพวกเขาก็จะได้
พบปะพูดคุยกับนักอ่านทุกวัย แทนที่จะได้แต่เปิดกล่องพัสดุที่อยู่ในตู้
รับจดหมายเท่านั้น ทุกวันนี้เด็กๆ ที่รักการอ่านมักถูกเพื่อนๆ ที่ไม่ชอบ
อา่นหนงัสอืลอ้เลยีน แตเ่ดก็ทีไ่ปหอ้งสมดุเปน็ประจำาทกุสปัดาหแ์ละถกู
ล้อว่า “เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาอ่านหนังสือกันแล้ว” จะรู้ว่านั่นไม่เป็นความ
จริง เขาอาจจะบอกตัวเองว่า คนที่ นาย รู้จักอาจจะไม่อ่านหนังสือ  
แต่ฉันจะบอกให้ว่านายน่ะเข้าใจผิด วิธีที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะความ
เฉยเมยของเด็กๆ ต่อการอ่านคือพาพวกเขาไปอยู่ในสถานที่ที่แวดล้อม
ด้วยผูม้สีติปญัญา กระตอืรอืรน้ และชืน่ชอบการอา่นเปน็ปกตวิสิยั หอ้ง
สมุดจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดสำาหรับการเริ่มต้น

แต่งานของเราไม่ได้จบลงที่การพาเด็กผ่านประตูห้องสมุด
เทา่น้ัน ผู้ใหญต่อ้งคอยแนะนำาดว้ย มอียูว่นัหนึง่ ขณะทีผ่มและนกัเรยีน
ของผมอยู่ในห้องสมุดโรงเรียน มีเด็กนักเรียนเกรด 5 อีกประมาณ 20 
คนเดินโครมครามเข้ามาในห้อง เมื่อผมเงยหน้าข้ึนดูก็เห็นว่าพวกเขา
มากันเองโดยไม่มีใครดูแล

เด็กกลุ่มนั้นใช้เวลาในห้องสมุดประมาณครึ่งชั่วโมง บางคน
ออนไลน์และเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการอ่าน บางคนก็นั่งคุย
กบัเพือ่น บางคนกห็าหนงัสอือา่นเองโดยไมม่ใีครชว่ยแนะนำา  นีเ่ปน็การ
สูญเสียโอกาสอย่างน่าเสียดายเช่นเดียวกับที่เกิดข้ึนครั้งแล้วครั้งเล่า  
นี่คือเด็กนักเรียนที่พลาดโอกาสที่จะค้นพบหนังสือที่อาจจะช่วยให้พวก
เขาได้สัมผัสกบัความรืน่รมยจ์ากการอา่น เดก็สว่นใหญจ่งึกลบัหอ้งเรยีน

อ่านเพื่อชีวิต
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พร้อมกับหนังสือที่อ่านแล้ว หรือไม่ได้หนังสืออะไรกลับไปเลย ครูยังคุย
โทรศัพท์อยู่ตอนที่เด็กๆ กลับไปถึง ตารางเรียนของห้องเขียนเอาไว้ว่า
เด็กๆ ได้ไปห้องสมุด

ก�รเลือกวรรณกรรม

มีหลายวิธีที่จะหาหนังสือสนุกๆ ให้เด็กๆ อ่าน แน่นอน วิธีที่
ง่ายที่สุดคือการให้เด็กๆ ยืมหนังสือเล่มที่เรารักและยังอ่านสนุกอยู่ทุก
เมื่อ แต่หากคุณไม่รู้จะเริ่มต้นจากที่ไหน ลองพิมพ์คำาว่า “Newbery 
Award”9 ลงในกูเกิล แล้วสำารวจรายชื่อนวนิยายดีๆ ที่ได้รับรางวัลนี้
ในหลายปีทีผ่า่นมา  ผมยงัไมเ่คยเจอเดก็ประถมคนไหนเลยทีไ่มส่นกุกบั
การอ่านเมื่อได้เจอหนังสือคลาสสิกอย่าง Bridge to Terabithia, The 
Westing Game หรือ Number the Stars ให้พวกเขา

รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัลคอลดีคอตต์ (Caldecott)10  เป็น
จดุเริม่ตน้ทีด่ใีนการเลือกหาหนงัสอืสำาหรบัเดก็เล็ก บรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
ท้ังหลายจะมีรายการหนังสือทุกประเภทให้ผู้ปกครองและครูได้ค้นหา
หนังสือที่จะอยู่ในความทรงจำาของเด็กๆ ไปตลอดชีวิต

คุณอาจเป็นครูประถมท่ีทางเขตพื้นท่ีการศึกษากำาหนดให้ใช้
ชุดฝึกทักษะการอ่านที่น่าเบื่อหน่ายพวกนั้น ทั้งยังไม่ส่งเสริมให้เด็กๆ 
ได้อ่านวรรณกรรมดีๆ จนจบเล่มด้วย สำานักพิมพ์จำานวนมากอ้างอย่าง
ผิดๆ ว่าเด็กๆ ไม่จำาเป็นต้องอ่านหนังสือจบเล่ม ในเมื่อตำาราเรียนของ
ทางสำานักพิมพ์มีตัวอย่างร้อยแก้วที่งดงามอยู่ในบทเรียนอยู่แล้ว สำานัก
พมิพเ์หลา่น้ีไมอ่ยากใหค้รปูระจำาชัน้อา่นวรรณกรรมกบัเดก็นกัเรยีนของ
ตนเพราะนั่นอาจทำาให้โรงเรียนเลิกสั่งซื้อคู่มือประกอบการเรียนการ

9รางวัลของสมาคมบริการห้องสมุดสำาหรับเด็ก (Association for Library Service to Children) สำาหรับ
ผูแ้ตง่วรรณกรรมเยาวชนดเีดน่ของสหรฐัอเมรกิา ตัง้ชือ่ตามจอหน์ นวิเบอร ี(John Newbery) ชาวองักฤษ
ผู้พิมพ์หนังสือสำาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 18 การมอบรางวัลนี้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1922
10รางวลัของสมาคมบรกิารหอ้งสมดุสำาหรบัเดก็สำาหรบัศลิปนิหนงัสอืภาพสำาหรบัเดก็ดเีดน่ของสหรฐัอเมรกิา 
ชื่อรางวัลต้ังเป็นเกียรติแก่แรนดอล์ฟ คอลดีคอตต์ (Randolph Caldecott) ศิลปินวาดภาพประกอบ 
ชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19
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สอน รวมทั้งหนังสือฉบับ “ปรับปรุงใหม่” จากรายการหนังสือคัดสรร
ของสำานักพิมพ์ที่แสนจะน่าเบื่ออีกมากมายนับไม่ถ้วน

ข้อโต้แย้งท่ีว่าการบรรจุบางช่วงบางตอนของวรรณกรรมไว้
ในแบบฝึกทักษะการอ่านนั้นเพียงพอแล้วสำาหรับเด็กๆ เป็นเรื่องน่าขัน  
ผมได้ประจักษ์ถึงผลเสียท่ีเกิดจากยุทธศาสตร์แบบนี้เมื่อปีที่แล้ว 
โรงเรียนของเราใช้หนังสือรวมวรรณกรรมคัดสรรที่มีความบางตอน
จากเรื่อง Anne Frank: The Diary of a Young Girl รวมอยู่ด้วย 
ครูหนุ่มที่โรงเรียนพยายามจะทำาในสิ่งที่ควรจะทำา เขารู้ว่าหนังสือเรื่อง
น้ีเป็นงานเขียนชิ้นสำาคัญ ฉะนั้น เมื่อได้รับหนังสือสำาหรับห้องเรียน
ของเขามาชุดหนึ่ง ครูก็สั่งให้เด็กนักเรียนอ่านหนังสือนั้นในช่วงปิดภาค
เรยีนฤดหูนาว และเตรยีมตวัสอบเมือ่เปดิภาคเรยีน ผลปรากฏวา่ลม่ไม่
เป็นท่า นักเรียนยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจเนื้อหาในหนังสือ พวกเขาไม่รู้
ภูมิหลังของสงครามโลกครั้งที่ 2 แถมยังหาประเทศเนเธอร์แลนด์บน
แผนทีไ่มเ่จอดว้ยซ้ำาไป ดเูหมอืนวา่อกัษรยอ่และคำาศพัทท์ีไ่มม่ใีครเขา้ใจ  
เช่น บีบีซีและรอบเดือนผู้หญิงจะทำาให้เด็กๆ เบื่อหน่าย ไม่เว้น
กระทั่งนักเรียนที่ขยันที่สุดของครูคนนี้ ภายหลัง เมื่อเด็กๆ มาอยู่ห้อง
ผม พวกเขาพากันโอดครวญใหญ่เมื่อผมบอกว่า Anne Frank อยู่ใน 
รายการหนังสือที่ต้องอ่าน

นี่เป็นตัวอย่างที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเราใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่าน ทั้งๆ ที่มีเจตนาดี แต่ไม่ได้ให้คำาแนะนำาที่ถูกที่ควรแก่
เดก็ๆ นอกจากเดก็ๆ จะไมซ่าบซึง้กบับันทึกเหตกุารณท์างประวตัศิาสตร์
ชิน้น้ีแลว้ พวกเขาถงึกบัเกลียดมนัไปเลย โชคดทีีผ่มใชค้วามอดทนแก้ไข
เหตุการณ์ให้ดีขึ้นได้และทำาให้เด็กๆ เข้าใจว่าเหตุใดเรื่องราวของแอนน์ 
แฟรงกจ์งึเปน็อมตะ แตม่นัจะไมด่กีวา่หรอกหรอืทีจ่ะแนะนำาใหเ้ดก็เหลา่
นี้รู้จักอ่านความหมายอันลึกซึ้งของงานเขียนชิ้นเอกนี้เสียตั้งแต่แรก

ผมคงจะไม่แนะนำาครูหนุ่มสาวให้ไปต่อกรกับผู้มีอำานาจ  
ผลลพัธเ์พยีงประการเดยีวของการผลักดนัทีช่อบดว้ยเหตผุลของเราเพือ่
ให้เด็กได้อ่านวรรณกรรมก็คือ เราจะมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญการรู้
หนังสือมาอยู่ในห้องเพิ่มขึ้นและคอยวุ่นวายกับความพยายามของเรา
ที่จะให้เด็กได้อ่านหนังสือ แทนที่จะสูญเสียพลังงานไปกับการต่อสู้ที่

อ่านเพื่อชีวิต
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ไม่มีโอกาสชนะ จงเล่นไปตามเกมและปฏิบัติไปตามแผนการสอนของ
โรงเรยีน แตเ่ราไมไ่ดพ้า่ยแพโ้ดยสิน้เชงิ สิง่ทีเ่ราตอ้งทำาคอืหาชว่งเวลา
อื่นให้เด็กได้อ่านหนังสือดีๆ กัน ตั้งชมรมการอ่านในเวลาอาหารกลาง
วันหรือหลังเลิกเรียนก็ได้ แน่นอน นี่เป็นเรื่องยากและใช้เวลามาก  
ทั้งยังเป็นเร่ืองตลกร้ายที่ครูดีๆ และอายุยังน้อยต้องทำางานนอกเวลา
และขบัเค่ียวกบัเจา้หนา้ทีร่ฐัเพือ่ใหเ้ดก็ๆ ของตนไดอ้า่นวรรณกรรมทีย่ิง่
ใหญ่ แต่สิ่งที่จะได้รับนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงเป็นอย่างยิ่ง

นักเรียนที่อ่�นหนังสือไม่ออก

ครูหลายคนอยากอ่านวรรณกรรมกับนักเรียน แต่เน่ืองจาก
มีนักเรียนบางคนเรียนด้วยความยากลำาบาก ครูซึ่งไม่อยากจะทอดทิ้ง
เด็กที่ตามไม่ทันจึงมักใช้บทเรียนที่ง่ายกว่าเพื่อช่วยให้นักเรียนเหล่านั้น
รู้สึกว่าตนเองก็ทำาได้ ผลก็คือเด็กที่เรียนทันและเด็กเก่งเกิดความเบื่อ
หน่ายที่ต้องรอเพื่อนคนอื่นๆ 

เรื่องนี้ผมใช้กลยุทธ์สองทาง ทางแรก ผมจะคอยอธิบายสิ่งที่
อ่านเปน็ระยะๆ ซึง่จะชว่ยใหเ้ดก็ท่ีเรยีนชา้ตามเพือ่นทนัได ้ผมจะเตรยีม
หาเนื้อเรื่องตอนที่เข้าใจง่ายไว้สำาหรับนักอ่านระดับเบื้องต้น ผมสร้าง
ความสำาเร็จให้พวกเขาก่อนที่บทเรียนจะเริ่มเสียอีก พวกเขาจะมีความ
มั่นใจเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะได้อ่านต่อหน้าเพื่อนๆ และไม่เคยถูกหัวเราะ
เมือ่อา่นตะกกุตะกกั ทัง้ยงัพบวา่ตนเองพฒันาไดเ้รว็กวา่เมือ่กอ่น เวลา
ที่ผมสั่งงานเขียน ผมจะคอยช่วยเด็กเหล่านี้ตอบคำาถามและปรับปรุง
ทักษะการเขียนของพวกเขาไปด้วย

ทางที่สองของกลยุทธ์การอ่านของผม คือให้เด็กแต่ละคนอ่าน
หนงัสอืทีส่อดคลอ้งกบัระดบัการอา่นของตวัเอง เดก็ๆ จะเขยีนรายงาน
เกีย่วกบัหนงัสอืทีอ่า่นทกุเดอืน ผมจะเล่าถงึกจิกรรมเหลา่นีโ้ดยละเอยีด
ในบทที่ 4

การที่ผมชี้แนะแนวทางให้นักเรียน และช่วยพวกเขาเอาชนะ
ความรู้สึกไม่เชื่อมั่นได้ทำาให้เด็กแม้กระท่ังคนท่ีมีผลการเรียนแย่ที่สุด
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เกิดความมั่นใจขึ้นมาได้ พวกเขาเผชิญหน้ากับความท้าทายในสภาพ
แวดล้อมที่มีทั้งแรงผลักดันเพื่อความเป็นเลิศและพี่เลี้ยงที่คอยให้กำาลัง
ใจและประคับประคอง ปีที่แล้วเด็กนักเรียนทุกคนที่มาอยู่กับผมพร้อม
อันดับ “ต่ำากว่าระดับพื้นฐานมาก” ผ่านการทดสอบทักษะการอ่านขั้น
พื้นฐานตอนสิ้นปีได้ทั้งหมด

ครูมัธยมต้นและมัธยมปล�ย

เยาวชนทุกวันนี้มีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องอย่างหนึ่งคือคิด
ว่าการอ่านเป็นสิ่งที่เราเรียนแต่ในชั่วโมงภาษาอังกฤษเท่านั้น ความคิด
แบบนี้ช่างไร้สาระและควรคัดค้าน ผมพบว่าวิธีที่ดีที่สุดวิธีหน่ึงคือการ
ให้คุณครูทั้งหลายตั้งชมรมนักอ่านขึ้น มีใครเขียนไว้ตรงไหนหรือว่าครู
สอนคณติศาสตรห์รอืครสูอนวทิยาศาสตรไ์มค่วรเปน็แบบอยา่งในเรือ่ง
การอ่านให้นักเรียนของตัวเอง

ผมเคยเหน็ครวูทิยาศาสตร ์ครปูระวตัศิาสตร ์และครพูลศกึษา
ที่น่าชื่นชมหลายต่อหลายคนทำาชมรมนักอ่าน พวกเขาเลือกหนังสือดีๆ 
และนำามาให้เด็กๆ ห้องต่างๆ ได้เลือกอ่าน ส่วนใหญ่ชมรมเหล่านี้จะ
มาประชุมกันตามกำาหนดเวลา ซึ่งมักเป็นเวลาพักเที่ยงหรือหลังเลิก
เรียน เมื่ออ่านหนังสือจบบทหนึ่ง สมาชิกชมรมก็จะมาพบกันเพื่อแลก
เปลีย่นคดิความเหน็ เนือ่งจากนกัเรยีนเขา้รว่มโดยความสมคัรใจ ครจูงึ
ไดท้ำางานกบัเดก็ๆ ทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ เดก็ๆ จะไดพ้บเพือ่นจากหอ้ง
อื่นที่ชอบอะไรเหมือนๆ กัน แต่อาจไม่ได้รู้จักกันเลยหากไม่มาที่ชมรม 
มิตรภาพจึงเกิดขึ้น ในขณะที่ครูจะผูกพันสนิทสนมกับบัณฑิตน้อยใน
สภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียนในห้องเรียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย นี่เป็นวิธีที่จะใช้เวลา
สปัดาหล์ะสองชัว่โมงทีว่เิศษสดุสำาหรบัทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ทกุคนตา่งได้
ประโยชน์ นับเป็นการอ่านด้วยเหตุผลที่สมควรทุกประการ

พ่อแม่สามารถทำาอย่างเดียวกันนี้ได้ที่บ้าน บางบ้านมีชั่วโมง
อ่านหนังสือของครอบครัว บางบ้านขอให้สมาชิกทุกคนอ่านหนังสือ 

อ่านเพื่อชีวิต
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เช่น ให้อ่านบทที่ 2 ของ Great Expectation11 ก่อนอาหารเย็น
วันพฤหัสบดี เด็กๆ ของเราจำาเป็นต้องมีผู้ใหญ่ที่อ่านเป็นประจำาและ
พูดคุยเรื่องหนังสือกับพวกเขา เราอยากให้เด็กๆ ของเราเป็นอย่างไร  
เราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้น

ก�รประเมิน

พอ่แมแ่ละครสูว่นใหญเ่หน็พอ้งตอ้งกนัวา่เมือ่มกีารสอนทกัษะ
อย่างหนึ่งอย่างใด ก็จำาเป็นต้องมีการประเมินความสามารถในการใช้
ทกัษะน้ันด้วย การแสดงความคดิเหน็ยงัไมเ่พยีงพอ ทำาอย่างไรเราจงึจะ
ตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆ เวลาที่พวกเขาอ่านวรรณกรรมดีๆ ได้ 

ทั้ งพ่อแม่และครูสามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์ชื่ อ www. 
learninglinks.com ที่นี่มีชุดแนะแนวการศึกษาที่เรียกว่าโนเวล-ทีส์ 
(Novel-ties) ซึ่งผมเห็นว่าช่วยเสริมการอ่านได้อย่างดีเยี่ยม ผมขอ 
บอกก่อนว่าเว็บไซต์อื่นก็มีชุดแนะแนวทำานองเดียวกัน ชุดแนะแนว 
โนเวล-ทีส์ครอบคลุมหนังสือหลายร้อยเรื่อง โดยนักเขียนที่หลากหลาย 
ตั้งแต่เบเวอร์ลี เคลียรี (Beverly Cleary) จนถึงมาร์ก ทเวน (Mark 
Twain) หนังสือในชดุแนะแนวทกุเล่มมหีมวดทีเ่กีย่วกบัคำาศพัทเ์ปน็ราย
บทเพือ่สอนคำาศพัทใ์หม่ๆ  และชว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ใจสิง่ทีก่ำาลงัอา่นดขีึน้  
เด็กๆ จะได้ฝึกใช้คำาศัพท์ที่เพิ่งเรียนรู้ในการอุปมาอุปไมยและในเกมคำา
ศัพท์อื่นๆ จนคล่องแคล่ว  นักเรียนยังจะได้เขียนเรียงความและตอบ
คำาถามเกี่ยวกับความเข้าใจในนวนิยายเรื่องนั้นๆ ด้วย

ในฐานะที่เป็นพ่อและครู ผมมีเวลาจำากัดจำาเขี่ยมาก ดูจาก
ตารางงานผมแล้ว ผมไม่สามารถมีทางเตรียมคำาถามเก่ียวกับความ
เข้าใจสำาหรับบทเรียนแต่ละบทที่ผมอ่านกับเด็กคราวละสิบๆ ข้อได้เลย 
แต่ชุดแนะแนวการศึกษาโนเวล-ทีส์ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โนเวล-ทีส์ถูก

11นวนิยายของชาลส์ ดิกเกนส์ (Charles Dickens) ตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสารวรรณกรรมรายสัปดาห์ 
ชื่อ “All the Year Round” ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 1860 - สิงหาคม 1861 ถูกนำาไปดัดแปลงเป็นละคร
เวทีและภาพยนตร์กว่า 250 ครั้ง
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เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ และที่สำาคัญที่สุดคือชุดแนะแนวน้ีช่วย
สร้างความเข้าใจจนถึงระดับสูงสุด โดยไม่พยายามทำาให้เนื้อหาง่ายลง
แบบโง่ๆ การใชห้นงัสอืแบบฝกึหดันีไ้ดช้ว่ยใหน้กัเรยีนของผมกลายเปน็
นักอ่าน นักเขียน นักคิดที่ดีขึ้น 

สร้�งคว�มเชื่อมโยง

ผมรู้สึกแปลกใจอยู่เสมอเวลาได้ยินสารพัดเหตุผลของเด็ก
นักเรียนว่าทำาไมพวกเขาจึงอ่านหนังสือที่อ่านอยู่นั้น “ครูสั่ง เพราะ
มันอยู่ในรายการหนังสือที่ต้องอ่าน” “มีคำาถามเก่ียวกับหนังสือเล่มน้ี
อยู่ในข้อสอบ” “ผมต้องอ่านเพื่อจะได้ผ่านวิชานี้” คำาตอบที่ได้ยินบ่อย
จนเกินไปนี้เป็นคนละเรื่องกันเลยกับการที่เราต้องการให้เด็กๆ ของเรา
เป็นนักอ่าน

เยาวชนที่อ่านเพื่อความเพลิดเพลินสามารถสร้างความเชื่อม
โยงกับโลกรอบตัวได้ ในที่สุดพวกเขาจะค่อยๆ เข้าใจตัวเองอย่างที่ไม่
เคยคดิวา่จะเป็นไปได ้พวกเขาจะเชือ่มโยงตวัละครกับสถานการณท์ีอ่าจ
ชว่ยในการตดัสนิใจของตน เมือ่นกัเรยีนอายสุบิขวบของผมแสดงละคร
เรื่อง Henry IV ทั้งสองตอนในคืนเดียว พวกที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง
พากนัสงสยัวา่เดก็ๆ จะสามารถตคีวามพฤตกิรรมประหลาดของเจา้ชาย
ฮัลส์และฟอลสตัฟฟ์ได้หรือ เด็กๆ รู้มากกว่านั้นเสียอีก การวิเคราะห์
ความเพียรพยายามค้นหาศักดิ์ศรีในโลกท่ีไร้ศักดิ์ศรีของเจ้าชายฮัลส์
ช่วยสอนให้เด็กๆ เข้าใจการต่อสู้ดิ้นรนของตัวเองเมื่ออยู่ในโรงอาหาร
และสนามเด็กเล่น  

วรรณกรรมยิ่งใหญ่ถูกถ่ายทำาเป็นภาพยนตร์หรือแสดงเป็น
ละครเวทีทุกปี พ่อแม่และครูต้องคอยติดตามว่าเมื่อใดจะมีการนำา
วรรณกรรมมาดัดแปลงเป็นหนงัหรอืละคร เดก็ๆ จะดไูดอ้ยา่งสนกุสนาน
หากไดอ้า่นงานวรรณกรรมตน้ฉบบัเสยีกอ่น หลงัจากทีเ่ราแนะนำาเดก็ๆ 
ใหช้มภาพยนตรห์รอืการแสดงท่ีดดัแปลงมาจากหนังสอืทีพ่วกเขาไดอ้า่น

อ่านเพื่อชีวิต
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แลว้ เราอาจใหพ้วกเขาพดูคยุแลกเปล่ียนกนัวา่ภาพยนตรห์รอืการแสดง
น้ันทำาได้ใกล้เคียงกับประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านงานวรรณกรรม
ชิ้นน้ันเพียงใด เมื่อไม่กี่ปีมานี้ มีภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือ The 
Lord of the Rings12, The Chronicles of Narnia, Of Mice and 
Men13 และวรรณกรรมชิน้เยีย่มอืน่ๆ อกีมากมาย สว่นโรงละครทอ้งถิน่ 
กส็รา้งละครจากงานของนกัเขยีน เชน่ ออสการ ์ไวลด ์(Oscar Wilde)  
วิลเลียม อินจ์ (William Inge) หรือ ออกัสต์ วิลสัน (August  
Wilson) เมื่อเด็กๆ อ่านวรรณกรรมโดยรู้ว่าตัวเองจะได้ดูภาพยนตร์
หรือละครที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมนั้นบนจอภาพยนตร์หรือบนเวที  
และครจูะตอ้งขอใหพ้วกเขานำาประสบการณท้ั์งสองแบบมาเปรยีบเทยีบ
กัน เด็กๆ จะอ่านหนังสือด้วยความหลงใหลและกระตือรือร้นยิ่งกว่า
เวลาที่พวกเขาต้องอ่านเพียงเพื่อให้สอบผ่าน นี่แหละที่ควรจะเป็นเป้า
หมายสำาหรับเด็กของเรา

เสียงหัวเร�ะและรอยยิ้ม

พวกเราพอ่แมแ่ละครตูอ้งจำาไวว้า่ แมว้า่วฒันธรรมของเราจะ
เปน็เชน่น้ี แต่กย็งัมคีวามเปน็ไปไดท่ี้จะสรา้งนกัอา่นตลอดชวีติ นกัเรยีน
จำานวนมากของผมเป็นตัวอย่างท่ีดีในเรื่องนี้ แม้ว่าในยุคของเคเบิล
ทีวี ดีวีดี วิดีโอเกม และอินเตอร์เน็ต จะไม่มีอะไรยากไปกว่านี้อีกแล้ว
กต็าม ขอ้เทจ็จรงินีไ้มค่วรทำาใหเ้ราหมดกำาลงัใจ ดงัทีเ่ชกสเปยีรเ์ขยีนไว้
ใน Measure for Measure ว่า: 

ความกังขาของเราเป็นผู้ทรยศ
มันทำาให้เราพ่ายทั้งที่อาจชนะ
ด้วยความกลัวที่จะพยายาม
(Our doubts are traitors, And make us lose the good 

 we oft might win By fearing to attempt.)

12นิยายแฟนตาซีโดย เจ.อาร์.อาร์. ทอลคีน (J.R.R. Tolkien)
13โดยจอห์น สไตน์เบก (John Steinbeck) นักประพันธ์รางวัลโนเบลปี 1962 ฉบับแปลเป็นภาษาไทย
คือ เพื่อนยาก
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หากเราใช้ความพยายาม เราอาจมีเด็กนักเรียนอย่างลูอิส  
ลูอิสก็เช่นเดียวกับนักเรียนคนอื่นๆ ที่สมัครใจเรียนในชั้นวันเสาร์ที่ผม
สอนพวกนกัเรยีนเกา่ทีย่งัคดิถงึหอ้ง 56 และอยากจะเกบ็แหลง่พกัพงินี้
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เด็กชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายเหล่านี้มาฝึก
ทำาแบบทดสอบวดัความถนดัทางวชิาการ (Scholastic Aptitude Test 
หรือ SAT) อ่านวรรณกรรม และเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย 

เสาร์นั้น เราอ่าน A Raisin in the Sun14 ของลอร์แรน  
ฮันส์เบอร์รี (Lorraine Hansberry) กัน อีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า
เราจะไปทัศนศึกษากันที่เทศกาลเชกสเปียร์ในแอชแลนด์ รัฐโอเรกอน  
ซึ่งเราจะได้ดูละครของฮันส์เบอร์รีและละครของคนอ่ืนๆ อีกมาก  
ผมอยากให้เด็กๆ เตรียมพร้อม ผมจึงเสียเวลาไปค้นหาบทละครเรื่อง
นี้มาให้เด็กๆ อ่านไปด้วยกัน ขณะเดียวกันก็เล่าให้เด็กๆ ฟังถึงสภาพ
สงัคมในเวลานัน้ท่ีทำาใหล้ะครเรือ่งนีเ้ปล่ียนโฉมหนา้ละครเวทอีเมรกินัไป
จากเดิม ขณะที่เราอ่านถึงบรรทัดสุดท้ายของบทละคร เด็กๆ หลายคน
ถอนหายใจดว้ยความสขุและความยนิดเีชน่ทกุครัง้ทีอ่า่นผลงานชิน้เอก
จบลง แต่ลูอิสนั่งน้ำาตาไหลอาบแก้ม ไม่มีใครหัวเราะเยาะเด็กอายุ 14 
ปีคนนี้ขณะที่เขาสะอึกสะอื้น  เมื่อเขารวบรวมสติได้ ผมก็ถามเขาว่ามี
อะไรในละครเรื่องนี้ที่ทำาให้เขารู้สึกประทับใจลึกล้ำาขนาดนี้ คำาตอบของ
เขาเรียบง่าย “ผมร้องไห้ เพราะนี่คือครอบครัว ของผม ”

เขาเป็นนกัอา่น เขาสรา้งความเชือ่มโยง เขาเข้าใจ เขาสามารถ
สำารวจความคดิท่ียิง่ใหญแ่ละมองเหน็ความสมัพนัธก์บัประสบการณข์อง
ตนเอง เป็นไปได้อย่างมากว่า ในอนาคตข้างหน้า เด็กๆ อาจจะได้อ่าน
งานเขียนของลูอิส

น่ีคอืความเชือ่ของผม: ถา้เยาวชนไดพ้ฒันาความรกัในการอา่น
ขึน้แลว้ พวกเขาจะมชีวีติทีด่ขีึน้ ในมาตรฐานหลกัสตูรของรฐัไมป่รากฏ
วัตถปุระสงคข์อ้นี ้การประเมนิการอา่นของเราอาจเริม่ตน้ทีค่ะแนนจาก
แบบทดสอบมาตรฐาน แต่ท้ายที่สุด เราต้องวัดความสามารถในการ

14บทละครที่ฮันส์เบอรีได้แรงบันดาลใจมาจากการต่อสู้ของครอบครัวของเธอเองกับกฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัยที่เหยียดผิว

อ่านเพื่อชีวิต
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อ่านของเด็กจากเสียงหัวเราะที่เปล่งออกมาและน้ำาตาที่รินไหลขณะที่
เดก็ซมึซบัตวัอกัษร เสยีงหวัเราะและน้ำาตาอาจไมอ่ยูใ่นวตัถปุระสงคใ์น
การอ่านตามหลักสูตรของรัฐ แต่นั่นเป็นมาตรฐานของห้อง 56 เด็กๆ 
พวกนี้อ่านหนังสือเพื่อรู้จักชีวิต

“ผมรู้จักหนังสือดีๆ ที่พวกเขาอาจยังไม่เคยผ่านตามาก่อน เป็นหน้าที่ของผมในฐานะ
พี่เลี้ยงที่จะหยิบหนังสือพวกนี้ใส่มือเขา”





เด็กๆ ตื่นเต้นกับของใช้ของจอร์จและเลนนี ตัวละครที่นักอ่านน้อยเหล่านี้
คุ้นเคยเป็นอย่างดี ที่เนชันแนลสไตน์เบกเซ็นเตอร์ (National Steinbeck 
Center) ซาลีนัส แคลิฟอร์เนีย
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ก�รเขียน
โดยรวมๆ แล้ว เด็กนักเรียนทุกวันนี้เป็นนักเขียนท่ีแย่มาก 

และก็ไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างใด เมื่อคำานึงถึงผลที่สะสมมาจาก
การขาดการฝึกฝน การสอนที่ไม่เอาไหน การส่งข้อความตัวอักษร  
การใช้ศัพท์แสงแบบอีเมล และวัฒนธรรมที่ไม่ส่งเสริมการรู้หนังสือ  
จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกเลยที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนข้อความ
ที่กลมกลืนแม้เพียงสักย่อหน้าหน่ึง อย่าว่าแต่เขียนเรียงความหรือ
รายงานเลย ลองพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ดู:กระทบไหล่จอห์น สไตน์เบกนักเขียนรางวัลโนเบลและพูลิตเซอร์

การเขียน

4
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1982 ปีแรกของการสอนของผม ห้องผมได้หนังสือ 
  ไวยากรณ์เล่มใหม่สวยงาม จากทางโรงเรียน   
  หนังสือเล่มนี้จัดทำาเนื้อหาอย่างเป็นระบบและ 
  สมบูรณ์ทีเดียว คำาอธิบายและตัวอย่างก็ชัดเจน 
   พอสิ้นปี เด็กจะมีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องชนิดของ 
  คำา โครงสร้างของประโยค และการเขียนเป็นอย่าง 
  ดี นอกจากนั้น ครูที่มีชื่อเสียง 2-3 คน ได้แนะนำา 
  ให้ผมรู้จักโครงการนักเขียนน้อย ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็ก 
  ทุกคนในโรงเรียนของรัฐในเขตพื้นที่การศึกษาร่วม 
  ลอสแอนเจลีส (Los Angeles Unified School  
  District) เขียนหนังสือของตัวเอง นักเรียนจะ

 ใช้เวลาตลอดทั้งปีเขียนเรื่องราวสนุกๆ วาดภาพ 
  ประกอบ และเข้าเล่ม จากนั้นหนังสือเหล่านี้จะถูก  
  นำาไปจัดแสดงในที่ประชุมมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 

 ซึ่งจะมีนักเรียนหลายพันคนมาอ่านหนังสือใน
 วันเสาร์ มีการมอบรางวัลให้หนังสือเล่มที่ดีที่สุด 

  ด้วย

1990 โรงเรียนกำาลังสั่งหนังสือสำาหรับวิชาต่างๆ ในที ่
  ประชุม ครูดีๆ หลายคน ชี้ให้เห็นว่าหนังสือ 
  ไวยากรณ์ของเราเริ่มจะเก่าแล้วหลังจากใช้มา 
  นานแปดปี เราน่าจะสั่งซื้อใหม่เหมือนอย่างที่ 

 เราสั่งซื้อหนังสือคณิตศาสตร์ และหนังสือ  
  วิทยาศาสตร์ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีการสั่งซื้อ 
  หนังสือไวยากรณ์ ถึงตอนนี้โครงการนักเขียนน้อย 
  ถูกยกเลิกไปแล้ว เพราะผู้จัดต้องเสียเวลากับ  
  โครงการมากเกินไป โรงเรียนทั้งหลายได้รับการ

 ส่งเสริมให้จัดงานวันนักเขียนน้อยของแต่ละ  
  โรงเรียนเอาเอง
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1994 บรรดาผู้นำาในโรงเรียนของผมไม่ค่อยชอบใจงานวัน 
  นักเขียนน้อยของเรานัก ครูบางคนไม่ได้ให้เด็ก 
  ห้องตัวเองเขียนหนังสือ ครูบางคนเอาหนังสือของปี 
  ก่อนๆ มาเสนอในการประชุมพัฒนาครู ครู 
  รุ่นเก๋าสาธิตวิธีสร้างสรรค์หนังสือนักเขียนน้อย 
  ให้น่าอ่านแก่ครูใหม่ๆ 

1997 เขตพื้นที่การศึกษาเกิดวุ่นวายกับการทดสอบ 
  มาตรฐานยิ่งกว่าที่ผ่านๆ มา ทำาให้ครูมีภาระจัด 
  วันสอบเพียบ ใน 163 วันจะต้องจัดให้มีการ 
  ทดสอบระดับเขตและระดับรัฐเสีย 30 วัน ครูจึง 
  ได้แต่โอดครวญอย่างน่าเห็นใจว่า “แล้วจะให้ผม 

 สอนอะไรได้ในเมื่อไม่มีเวลาให้ผมได้สอนเลย”

1998 ในที่ประชุมครู ครูทั้งหลายออกเสียงให้ยกเลิกงาน 
 วันนักเขียนน้อย เด็กแต่ละคนจะเขียนหนังสือ 

  ของตัวเองแล้วนำามาโชว์ผู้ปกครองในคืนที่มีงาน  
  วันเปิดภาคเรียนแทน ในระหว่างการประชุม   
  มีการยกเลิกกิจกรรมอื่นๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นงาน 
  แสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันสะกด

 คำาศัพท์ การแข่งขันค้นหาสถานที่ทางภูมิศาสตร์
 และการเฉลิมฉลองวันเกิดของ ดร. คิง แต่อย่าง 

  น้อย ครูทั้งหลายก็ยังมีหนังสือไวยากรณ์ภาษา 
  อังกฤษดีๆ ใช้อยู่ แม้ว่าจะเก่าและขาดรุ่งริ่ง 

 ไปตามกาลเวลา

2000 โรงเรียนของเรานำาหนังสือชุดฝึกทักษะการอ่าน 
  มาใช้ และมีผู้เชี่ยวชาญการรู้หนังสือสองคน 
  ถูกส่งมาช่วยฝึกครูของเรา หนึ่งในงานหลายๆ 
   อย่าง ของผู้เชี่ยวชาญการรู้หนังสือก็คือ เอา 

การเขียน
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  หนังสือไวยากรณ์อังกฤษออกไป จากห้องเรียน   
  พวกเขาบอกครูว่าให้สอนไวยากรณ์จากตำารา 
  ชุดใหม่เท่านั้น พวกครูพากันบ่นว่าตำาราชุดใหม่ 
  สอนชนิดของคำาและโครงสร้างประโยคก็จริง  
  แต่สู้หนังสือไวยากรณ์เล่มเก่าไม่ได้ ผู้เชี่ยวชาญ 
  การรู้หนังสือยืนกรานว่ายังไงๆ ครูทั้งหลายก็ต้อง 
  ยอมให้เก็บหนังสือเล่มเก่าคืน พวกเราหาทาง 
  ประนีประนอมด้วยการขอใช้หนังสือไวยากรณ์ 
  เป็นส่วนเสริมนอกเหนือจากตำาราที่โรงเรียน 
  กำาหนดให้ใช้ แต่ผู้เชี่ยวชาญการรู้หนังสือไม่  
  ยินยอม ครูที่อายุยังน้อยกลัวจนยอมคืนหนังสือ 
  แต่ครูเก่าที่ฉลาดจะซ่อนหนังสือไว้ แล้วแอบเอา 
  มาแบ่งกันใช้สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
  ให้เด็กๆ

2001 ในที่ประชุมพัฒนาครู เราได้รับทราบกฎเกณฑ์ใหม่ 
  ในการสอนวิชาการอ่านและการเขียน นั่นคือ  
  ต่อแต่นี้ไป เมื่อเราตรวจงานเขียนเรียงความ 
  ของนักเรียนตามที่เขตพื้นที่การศึกษากำาหนด  
  เราจะไม่นับคำาที่สะกดผิด ว่าผิดอีกต่อไป ด้วยวิธ ี
  นี้ เราจะได้ผลการประเมินความก้าวหน้าของ 
  นักเรียนได้ “แม่นยำา” ขึ้น 

2003 ถึงตอนนี้ นักเรียนต้องทำาแบบทดสอบทุก 6 
   สัปดาห์ตามที่ชุดฝึกทักษะการอ่านกำาหนดไว้   
  โดยนักเรียนจะต้องยืนใกล้ๆ ครูแล้วอ่านข้อความที่ 
  เลือกมาสองตอนให้ดังและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 
    ครูหลายคนถามถึงเหตุผลและแย้งว่าในชีวิตจริง 
   เราไม่ได้อ่านออกเสียงเร็วๆ แบบนี้ ถึงอย่างนั้นก็ 
  ยังมีแผนภูมิติดไว้ที่โถงทางเดินเพื่อบันทึกการ 
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  แข่งขันของเด็กนักเรียนชั้นต่างๆ และสายต่างๆ  
  ว่าใครอ่านหนังสือได้เร็วที่สุด 

2004 หลังจากใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านแบบใหม่ได้สามปี 
   คะแนนการอ่านของเด็กโรงเรียนเราก็ยังไม่ดีขึ้น 
   ที่จริง คะแนนในหลายๆ ด้านยังลดลงด้วยซ้ำาไป  
  คะแนนการอ่านของเด็กนักเรียนเกรด 3 ของเรา 
  จะเรียกว่าหายนะก็ไม่ผิด

ทุกๆ สัปดาห์ตลอดเวลาสามปีพวกเราถูกกรอกหูว่า กุญแจ
สำาคญัของการอา่นคอืตอ้งอา่นคล่อง มาตอนนี ้“กระทรวงสจัจะ” หรอืผู้
เชีย่วชาญการรูห้นงัสอืของเรากลับบอกเราวา่เราทำาผดิทีใ่หค้วามสำาคญั
กับการทดสอบการอ่านคล่องมากเกินไป  สิ่งสำาคัญคือ การทดสอบ
การอ่านเพ่ือความเข้าใจ ต่างหาก เขาบอกเราว่าไม่ต้องกังวลที่เรา 
เข้าใจผิดพลาดไปในการประชุมที่ผ่านๆ มา แผนภูมิการอ่านคล่องใน
โถงทางเดินถูกปลดออก อืมม... ใช่แล้ว สหาย เรายังไม่เคยทำาสงคราม
กับโอเชียเนียเลย

ต่อมาในปีนั้น นักเรียนต้องทำาข้อสอบการเขียนของเขตอีก
ข้อสอบหนึ่ง โดยจะต้องเขียนเรื่องในหัวข้อที่พวกเขาเหม็นเบื่อจะแย่  
การทดสอบใชเ้วลาสองวนัจงึจะแลว้เสรจ็ ครทูีร่บัผดิชอบสง่ชดุขอ้สอบ
ของผมมาให้ท่ีห้องเรียน มีโน้ตกำากับไว้บนข้อสอบว่า “ข้อสอบของ 
คุณเรฟ กำาหนดส่งวันศุกร์”

ทัง้ครแูละพอ่แมอ่ยา่งเราตอ้งรบับทหนกั  แมจ้ะมอีปุสรรคขดั
ขวาง แต่เราต้องหากลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยปั้นเด็กๆ ให้
เป็นนักเขียนที่ดีขึ้นให้ได้ ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) เขียน
ไว้ว่า “การอ่านทำาให้คนเป็นคนอย่างสมบูรณ์ การประชุมทำาให้คน
เตรียมพร้อม การเขียนทำาให้คนแม่นยำา” (Reading maketh a full 
man, Conference a ready man, and Writing an exact man.)  
ผมอยากให้นักเรียนของผมสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้
อย่างชัดเจน ผมอยากให้พวกเขาเขียนได้ดี ไม่ใช่เพราะกำาลังจะสอบ 

การเขียน
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แตเ่พราะการเขยีนไดด้จีะเปน็ประโยชนต์อ่พวกเขาไปจนตลอดชวีติ ไม่
ว่าจะสมัครเรียนมหาวิทยาลัยหรือสมัครงานก็ตาม ต่อไปนี้เป็นขั้นตอน
สี่ขั้นตอนที่ผมใช้กับนักเรียนของผมเพื่อพัฒนาการเขียน

ขั้นที่ 1 เริ่มต้นจ�กไวย�กรณ์

วันของเราท่ีโรงเรียนเริ่มต้นอย่างเป็นทางการตอนแปดโมง
เช้า แต่เด็กของผมส่วนใหญ่สมัครใจเริ่มเรียนเร็วกว่านี้ ฉะนั้น เมื่อถึง
เวลาแปดโมงนักเรียนของผมก็นั่งโต๊ะกันเรียบร้อยหมดแล้ว  คำาสั่งงาน
ไวยากรณ์พร้อมอยูบ่นกระดาน ส่วนแบบฝึกหดัวางอยูบ่นโตะ๊ (หนังสือ
ไวยากรณเ์กา่ถกูรบิไปแล้ว แตเ่ราหาซือ้หนงัสอืแบบฝกึหดัไวยากรณจ์าก
ร้านขายอุปกรณ์การเรียนการสอนของครูได้) 

ทุกเช้า เราจะเริ่มด้วยการทำาแบบฝึกหัดไวยากรณ์ เด็กอาจได้
รับคำาสัง่ใหห้าคำานามชีเ้ฉพาะ หรอืใหเ้ลือกกาล (verb tense) ทีถ่กูตอ้ง
ใส่ในประโยค ก่อนจะเช็กชื่อนักเรียน ก่อนจะเก็บการบ้าน ก่อนจะถูก
เบี่ยงเบนความสนใจ พวกเด็กๆ ก็เริ่มทำาแบบฝึกหัดไวยากรณ์กันแล้ว  
ผมใช้เวลาเพียงครู่เดียวเอ่ยทักทายเด็กๆ และบอกพวกเขาว่าวันน้ีเรา
มีเรื่องน่าสนุกตื่นเต้นรออยู่ พอถึงตอน 8.01 น. เราจะทำางานหนักกัน
อยู่แล้วระหว่างที่นักเรียนคนอื่นๆ เดินทอดน่องผ่านประตูห้องเราไป  
พวกเราห้อง 56 ไม่เคยปล่อยเวลาให้สูญเปล่า เวลาแม้เพียง 2-3 นาที
ทีเ่ราปลอ่ยใหผ้า่นเลยไปตอนเริม่วนั หากนบัรวมกนัตลอดทัง้ปอีาจกลาย
เป็น 20-30 ชั่วโมง เด็กๆ ของเราไม่อาจทิ้งเวลาใหเ้สียเปล่าแบบนั้นได้

เด็กเหล่านี้เรียนหนักด้วยเหตุผลสามข้อ ข้อแรกเลย เด็กๆ 
หลายคนเร่ิมสนุกกับไวยากรณ์ เด็กนักเรียนของผมทุกคนพูดภาษา
องักฤษเปน็ภาษาท่ีสอง พวกเขาเหน็คณุคา่ของการหดัเขยีนภาษาใหมไ่ด้
อย่างถูกต้อง เด็กๆ เห็นความก้าวหน้าของตัวเอง และเนื่องจากเด็กๆ 
รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ในห้อง 56 พวกเขาจึงไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะทำา
ผิด พวกเขารู้ว่าจะไม่มีใครหัวเราะเยาะหรือดุว่าพวกเขา
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เหตุผลข้อที่สองก็เพื่อจะได้ไม่ต้องนำางานกลับไปทำาที่บ้าน  
ในห้องเรียน เด็กๆ มีเวลา 30 นาทีในการตอบคำาถาม 20 ข้อ  
หลังจากผมสอนทักษะการเขียนราวห้านาที และตรวจสอบจนแน่ใจว่า
เด็กเข้าใจแล้ว เด็กๆ จะมีเวลาอีกราว 23 นาทีที่จะทำางานให้เสร็จ ถ้า
ทำาไม่เสร็จ ผมจะสั่งให้เด็กๆ นำาคำาถามที่เหลือกลับไปทำาเป็นการบ้าน 
ดงันัน้พวกเขาจงึไดเ้รยีนรูว้า่การทำางานใหเ้สรจ็ในหอ้งจะเปน็การดกีวา่ 
ที่นี่ พวกเขามีเพื่อนๆ และครูไว้คอยปรึกษาหากมีข้อสงสัย ห้องเรียน
ยังเอื้อต่อการทำางานที่มีคุณภาพมากกว่าบ้านที่มีพี่น้องตะโกนโวยวาย
และเสียงโทรทัศน์ดังลั่น 

สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ เด็กๆ อยากทำางานนี้เพราะกลัวสิ่งที่เรา
เรียกว่า “การแกง้านสดุสยอง” ความคดินีเ้กดิขึน้จากการไดย้นินกัเรยีน
รุ่นก่อนบ่นว่าในห้องเรียนอื่นๆ เวลาที่พวกเขาส่งงานอะไรสักชิ้น สิ่งใด
สิ่งหนึ่งในสามสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ หนึ่ง ได้งานคืนและได้คะแนนดี สอง 
ได้งานคืนแต่ได้คะแนนแย่ หรือที่บ่อยที่สุดคือ สาม ไม่ได้งานคืนเลย 
แต่ในห้อง 56 ของเรา แทนที่จะให้คะแนนต่ำาๆ ผมจะบอกนักเรียน
ว่าพวกเขาจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 90 ข้ึนไปสำาหรับงาน
ไวยากรณ ์หรอืไมก่ต็อ้งทำาซ้ำาอกีครัง้ เดก็ๆ ไมไ่ดถ้กูลงโทษ ถกูประจาน 
หรืออะไรทำานองนั้น พวกเขาเพียงแต่ต้องทำางานใหม่รอบแล้วรอบเล่า
จนกว่าจะถูกต้องคล่องแคล่ว ตอนต้นปี เด็กในห้องเกือบทุกคนต้อง
แก้งานไวยากรณ์ใหม่ทุกวัน พอสัปดาห์ที่สอง มีเด็กๆ เพียง 2-3 คน
เทา่นัน้ทีย่งัตอ้งแกง้านใหมอ่ยูทุ่กวนั การแกง้านสดุสยองทำาใหเ้ดก็เข้าใจ
ว่าห้อง 56 เป็นห้องที่เอาจริงเอาจัง และพวกเขาต้องตั้งใจฟัง ใช้ความ
พยายามให้มาก ถามคำาถาม และทำาให้ถูกเสียตั้งแต่ต้น

เชา้วนัรุง่ขึน้ เมือ่ถงึเวลาทำาแบบฝึกหดัไวยากรณช์ิน้ใหม ่ เดก็ๆ 
ของผมจะเข้ามาหยิบงานชิ้นเก่าคืนไป ตอนพัก เด็กๆ จะแก้งานอย่าง
รวดเร็วและถกูตอ้ง แล้วเตรยีมรายการแกง้านสดุสยองไว ้รายการนีจ้ะ
ถูกติดไว้ที่หน้าห้อง จะมีทั้งเสียงถอนหายใจโล่งอกและเสียงร้องอย่าง
ดีใจสุดขีดจากเด็กๆ ที่ทำางานได้ถูกหมด สองสามนาทีถัดจากนี้เป็นช่วง
เวลาที่ผมชอบที่สุด หลังจากความดีอกดีใจหรือความผิดหวังจบลงแล้ว 
เด็กที่ใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้องจะนั่งลงข้างๆ เพื่อนที่ยังไม่เข้าใจบทเรียน

การเขียน
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เพ่ือช่วยแก้ไขส่ิงที่ผิดพลาด รวมทั้งให้กำาลังใจเพื่อนให้ทำาได้สำาเร็จใน
คืนนั้นหรือในวันรุ่งขึ้น

ขั้นที่ 2 และ 3 เรียงคว�มประจำ�สัปด�ห์
และร�ยง�นก�รอ่�นหนังสือร�ยเดือน

แบบฝึกหัดการเขียนสองขั้นต่อไปนี้เกิดจากความผิดพลาด
ของผมเองสมัยที่ผมอายุยังน้อย ในฐานะที่เป็นครูสอนโรงเรียนประถม  
บ่อยครั้งที่ผมได้คุยกับศิษย์เก่าที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย 
พวกเขาคดิถงึหอ้ง 56 และจะบอกผมวา่อะไรบ้างท่ีผมทำาไดด้แีลว้ และที่
สำาคัญ อะไรบ้างทีผ่มนา่จะปรบัปรงุ หนึง่ในขอ้ผดิพลาดจำานวนมากของ
ผมคือไม่ได้ช่วยให้เด็กเข้าใจความสำาคัญของการบริหารเวลา การบ้าน
ทัง้หมดทีผ่มมอบหมายใหเ้ดก็ๆ ทำา ผมใหเ้วลาหนึง่วนั เดก็ๆ จะตอ้งนำา
มาส่งในวันรุ่งขึน้ นกัเรยีนของผมทีเ่พิง่จบไปเหน็วา่ จะดกีวา่มากเลยถา้
จะให้ส่งงานบางชิ้นตอนสิ้นสัปดาห์หรือสิ้นเดือน ด้วยวิธีนี้ เด็กๆ จะได้
เรียนรู้ที่จะลงมือทำาโครงงานต่างๆ ก่อนที่จะสะสมเป็นดินพอกหางหมู

มาถึงเรื่องเรียงความประจำาสัปดาห์และรายงานการอ่าน
หนังสือประจำาเดือน สองโครงการนี้ยากกว่าแบบฝึกหัดไวยากรณ์ทั้งใน
แง่การสั่งงาน การให้คะแนน และการสอน แต่มันสอนให้เด็กๆ รู้จัก
คุณค่าของการบริหารเวลา ขณะเดียวกันก็พัฒนางานเขียนของเด็กไป
ด้วย

เรียงคว�มประจำ�สัปด�ห์

ทกุวนัศกุร ์ผมจะมอบหมายงานเขยีนเรยีงความประจำาสปัดาห์
ให้เด็ก เรียงความสั้นๆ นี้มักมีความยาวประมาณหน่ึงหน้ากระดาษ 
โดยมีหัวข้อร้อยแปดพันเก้าตั้งแต่เรื่องหนักๆ ไปจนถึงเรื่องเบาสมอง 
สัปดาหน์ีผ้มอาจใหเ้ดก็ๆ เสนอความคดิเหน็ตอ่การตดัสนิใจของจอรจ์ที่
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1เลนนีชายร่างใหญ่แต่สมองไม่ปกติ ฆ่าภรรยาของลูกชายเจ้าของฟาร์มที่เขาทำางานด้วยตายโดยไม่ตั้งใจ  
จอร์จซึ่งเป็นเพื่อนรักของเลนนีรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จึงตัดสินใจใช้ปืนยิงเลนนีเพราะอยากให้เขาตายอย่าง
มีความสุขและไม่เจ็บปวด 

จะฆ่าเลนนี1 ในวรรณกรรมเรื่อง Of Mice and Men สัปดาห์ถัดมา 
ผมอาจให้เด็กๆ เขียนว่าถ้าได้กินยาวิเศษที่ทำาให้ล่องหนหายตัวได้ พวก
เขาจะใชเ้วลา 24 ชัว่โมงทำาอะไรบ้าง ในการทำางานทีไ่ดร้บัมอบหมายทกุ
ชิ้น เด็กๆ จะต้องเขียนไวยากรณ์ ตัวสะกด โครงสร้างประโยค ตลอด
จนเรยีบเรยีงเรือ่งราวใหถ้กูตอ้ง ผมอยากใหง้านเขยีนของเขาเปน็อยา่ง
ที่ฟรานซิส เบคอนพูดไว้ -- แจ่มแจ้งชัดเจน  

ผมจะมอบหมายงานเขียนเรียงความให้เด็กๆ ในวันศุกร์ และ
เกบ็งานราวหนึง่หรอืสองสปัดาหห์ลังจากนัน้ดว้ยเหตผุลสองประการขอ้
แรก เพื่อให้เด็กมีโอกาสเขียนตอนวันหยุดสุดสัปดาห์ แน่ละ พวกเขา
ไม่จำาเป็นต้องทำาก็ได้ ผมสนับสนุนให้พวกเขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัว
และเพื่อนๆ ให้มาก เล่นฟุตบอล พักผ่อน หรือเล่นสนุกสนานบ้าบอ
ไปตามเรือ่ง แตถ่งึจะใชเ้วลาสกัชัว่โมงสองชัว่โมงทำางานเขยีนในวนัหยดุ  
พวกเขาก็ยังเหลือเวลาเล่นอีกนับสิบชั่วโมง เรียงความประจำาสัปดาห์
ทำาให้เด็กมีโอกาสฝึกสร้างสมดุลระหว่างการทำางานกับการเล่นสนุก

ข้อสอง วิธีนี้ทำาให้ผมมีช่วงสุดสัปดาห์สำาหรับตรวจงานเด็ก
อย่างเต็มที่ด้วย ไม่มีทางเลยท่ีผมจะตรวจเรียงความของนักเรียนได้
อย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยใช้เวลาตอนกลางคืนหลังจากสอนมาแล้วทั้ง
วนั เนือ่งจากผมมบีทเรยีนมากมายทีต่อ้งเตรยีมสำาหรบัวนัรุง่ขึน้ และมี
ครอบครวัตอ้งดแูล ผมจงึเหนือ่ยและยุง่เกนิกวา่จะตรวจเรยีงความไดด้ี
เทา่ทีค่วร เมือ่ถงึเชา้วนัจนัทรเ์ดก็นกัเรยีนของผมจะไดง้านคนืพรอ้มกบั
คำาแนะนำาทีเ่ปน็ประโยชน ์หากผมคาดหวงัใหเ้ดก็ๆ เอาใจใสใ่นงาน ผม
กต็อ้งแสดงใหพ้วกเขาเหน็วา่ผมเอาใจใสใ่นงานเขยีนของพวกเขาเชน่กนั

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ผมยังทำาอย่างอื่นที่ผมพบว่าได้ผล
ดีเป็นอย่างยิ่งด้วย ผมจะเลือกเรียงความของเด็กมาสองสามชิ้น และ
เอามาพิมพ์ตามที่เด็กๆ เขียนทุกอย่างรวมทั้งข้อผิดพลาดด้วย เช้าวัน
จันทร์ แทนที่ผมจะสั่งงานเรื่องไวยากรณ์สำาหรับวันนั้น นักเรียนจะได้

การเขียน
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อ่านเรยีงความสองสามเรือ่งจากสปัดาหท่ี์แล้ว โดยผมจะเอาชือ่เดก็ออก
เพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกอับอาย

ในเวลาเพยีงไมก่ีส่ปัดาหเ์ดก็ๆ สามารถพฒันาทกัษะการเขยีน
ไปไกลมาก การได้ดูเรียงความหลายๆ แบบของเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
ทำาใหเ้ดก็ๆ เริม่มองออกวา่เพราะเหตใุดเรยีงความเรือ่งหนึง่ถงึดกีวา่อกี
เรื่องหนึ่ง พอถึงสิ้นปี นักเรียนเกรด 5 ของผมก็แทบไม่มีข้อผิดพลาด
เลยทั้งในเรื่องการสะกดคำา ไวยากรณ์ หรือโครงสร้างประโยค แถมยัง
ระมดัระวงัในรายละเอยีดตา่งๆ มากขึน้ เชน่ หลีกเลีย่งการใชส้ว่นขยาย
ไม่ตรงกับประธาน (dangling modifier) ผมไม่ได้ทำาอะไรให้พวกเขา
ฉลาดขึ้น ผมไม่ใช่ครูที่ดีพอที่จะทำาเช่นนั้นได้ แต่การที่เด็กๆ ได้เขียน
และประเมินงานเขียนกันเองเป็นประจำา ทำาให้พวกเขากลายเป็นนัก
เขียนที่เก่งขึ้น ทั้งยังสนุกกับการเรียนรู้ที่จะเป็นนักเขียนที่ดีด้วย

เราไม่เคยพลาดโอกาสที่จะประเมินงานเขียนร่วมกันทั้งห้อง  
ที่จริงแล้ว ช่วงที่ผมกำาลังเขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อนครูคนหนึ่งโกรธ
ผมเป็นฟืนเป็นไฟ เธอผิดหวังที่ผมไม่ได้ช่วยนักเรียนคนหนึ่งของเธอที่
มีปัญหา เช้าวันหนึ่งเธอโทรศัพท์มาที่ห้องของผมและกรี๊ดใส่ผมก่อน
จะวางสายไป ตอนพักกลางวัน ผมพบโน้ตในช่องจดหมายของผม  
เอ้อ... พูดให้ชัดก็คือ มันเป็นจดหมายด่ามากกว่าโน้ต นอกจากข้อหา
ต่างๆ นานาแล้ว ในจดหมายนั้นผมยังถูกหาว่าคุยโตโอ้อวดและ 
น่าขยะแขยงด้วย

ผมจะเขยีนตอบกไ็ด ้แตผ่มเอาโนต้ทีว่า่ไปใชป้ระโยชนไ์ดด้กีวา่ 
ผมถา่ยเอกสารแลว้ใหพ้วกเขาประเมนิการเขยีน เดก็ๆ ใหค้ะแนนความ
มอีารมณร์นุแรงสงู แตค่ดิวา่ยงัตอ้งแกไ้ขเรือ่งน้ำาเสยีง ผมปฏเิสธความ
คิดของเด็กๆ ที่จะส่งโน้ตพร้อมความคิดเห็นคืนให้ครูคนนั้น

ร�ยง�นก�รอ่�นหนังสือประจำ�เดือน

เช่นเดียวกับเรียงความประจำาสัปดาห์ การเขียนรายงานการ
อ่านหนังสือประจำาเดือนเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้การบริหารเวลา
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ขณะที่ได้พัฒนาทักษะในการเขียนไปพร้อมกันด้วย แน่ละ ไม่มี “แบบ
อย่าง” การเขียนรายงานการอ่านแบบใดที่จะเหมาะกับห้องเรียนทุก
ห้องและนักเรียนทุกคน นี่คือสิ่งที่ห้อง 56 ทำาเป็นประจำาทุกเดือนและ
ใช้ได้ดีสำาหรับเรา สำาหรับคุณ คุณอาจมีแบบอย่างการเขียนรายงาน
แบบอื่นที่เหมาะสมกว่า

ในการเขยีนรายงานการอา่นหนงัสอื ผมจะใหเ้ดก็อา่นหนงัสอื
ที่อ่านง่าย เรื่องที่เราอ่านกันอยู่ในห้องนั้นยากเกินไปสำาหรับเด็กหลาย
คนที่จะอ่านเองตามลำาพัง ผมหาหนังสือที่ได้รับรางวัลนิวเบอรีชุดหนึ่ง
กับนวนิยายที่อ่านง่ายแต่เป็นนวนิยายชั้นเยี่ยมให้เด็กๆ นักเรียนแต่ละ
คนจะไดเ้ลอืกหนงัสอืใหมห่นึง่เล่มตอนตน้เดอืน เดก็ทีย่งัมปีญัหาในการ
อ่านอยู่อาจเลือกเรื่องง่ายๆ ของเบเวอรี เคลียรี นวนิยายทั้งหลายที่
อยู่ในรายการนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือเป็นนวนิยายเรื่องเยี่ยมที่เด็กๆ 
โปรดปรานเพราะอา่นสนกุเพลิดเพลิน ไมว่า่เดก็จะอา่น The Phantom 
Tollbooth, Beezus and Ramona หรือ Mr. Popper’s Penguins 
ทุกคนจะได้อ่านหนังสือที่เป็นอมตะทุกยุคทุกสมัย  

รายงานการอา่นหนงัสอืประจำาเดอืนของเราแบง่ออกเปน็ตอน
สั้นๆ แต่ละตอนว่าด้วยองค์ประกอบแต่ละอย่างของนวนิยาย ได้แก่ 
ตัวเอกของเรื่อง ตัวร้าย ความขัดแย้ง ฉาก โครงเรื่อง ไคลแมกซ์ของ
เรื่อง การคลี่คลายปมเรื่อง และแก่นเรื่อง เพื่อช่วยให้เด็กๆ เข้าใจแนว
คิดยากๆ เหล่านี้ ผมจึงเอาหนังสือ The Wizard of Oz (ซึ่งเด็กส่วน
ใหญ่ในห้องของผมไม่เคยได้ยินมาก่อน!) มาให้อ่านกัน 

ผมใช้เรื่องนี้เพราะเนื้อเรื่องชัดเจน ทำาให้เด็กเข้าใจแนวคิดได้
อย่างรวดเร็ว โดโรทีเป็นตัวเอก ส่วนแม่มดใจร้ายเป็นคู่ปรับ ความขัด
แย้งเป็นเรื่องของคนกับคน (แทนที่จะเป็นความขัดแย้งระหว่างคนกับ
ธรรมชาติ คนกับตัวเอง หรือคนกับสังคม) ฉากเป็นฟาร์มในแคนซัส
และดนิแดนแหง่ออซ ไคลแมกซข์องเรือ่งอยูต่อนทีแ่มม่ดใจรา้ยโดนสาด
น้ำา (“I’m melting!”) จุดคลี่คลายปมของเรื่องอยู่ที่โดโรทีและเพื่อนๆ 
ของเธอแก้ไขสถานการณ์ของแต่ละคนได้ นั่นคือ หุ่นไล่กาได้สมอง  
หุ่นกระป๋องได้หัวใจ สิงโตขี้ขลาดได้ความกล้าหาญ และโดโรทีได้กลับ

การเขียน
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บ้าน แน่นอนแก่นของเรื่องก็ง่ายพอที่เด็กๆ จะบอกได้ เพราะโดโรทีพูด
แล้วพูดอีกหลายรอบว่า “ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน”

ต่อจากนั้น เด็กทั้งห้องจะอ่านหนังสือเล่มแรกของปีด้วยกัน   
ซึ่งมักจะเป็น The Westing Game2 ของเอลเลน รัสกิน (Ellen 
Raskin) เป็นเรื่องฆาตกรรมลึกลับสำาหรับเยาวชนที่ตลกขบขันมาก   
นักเรียนของผมสนกุสนานกบัการอา่นหนงัสอืเรือ่งนี ้ จากนัน้ผมจะแจก
สมุด “รายงานการอ่าน” นวนิยายเรื่องนี้ให้เด็กๆ ทีนี้เด็กๆ ก็จะเข้าใจ
ว่าผมคาดหวังอะไรเมื่อพวกเขาเขียนรายงานฉบับแรกเกี่ยวกับหนังสือ
ที่เลือกอ่านประจำาเดือนนั้น

แน่ละ สำาหรับรายงานฉบับแรก เด็กๆ จะทำาผิดเกือบทุกเรื่อง 
แม้จะมีตัวอย่างให้แล้วก็ตาม เด็กๆ ก็ยังทำาผิดพลาดหลายอย่าง ทั้งตัว
สะกด ไวยากรณ์ การเลือกใช้กาล และโครงสร้างประโยค นอกจากนั้น
พวกเขายังวิเคราะห์ผิด โดยมักจะระบุตัวละครที่เป็นตัวเอกไม่ถูก (เช่น 
บอกว่าเลนนีเป็นตัวเอกในเรื่อง Of Mice and Men แทนที่จะเป็น
จอร์จ) หรือเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ แทนที่จะสรุปพล็อตเรื่องสั้นๆ แต่
ไม่เป็นไร เพราะน้ันเปน็ครัง้แรกท่ีเดก็ไดล้องทำาด ูผมใชเ้วลาอย่างนอ้ยห
น่ึงสัปดาห์จงึจะตรวจรายงานพวกนีเ้สรจ็ ในระหวา่งนัน้ เดก็ๆ จะลงมอื
เขียนรายงานชิน้ตอ่ไป พอถงึเวลาท่ีไดร้บัรายงานฉบบัแรกคนืและเข้าใจ
แลว้วา่นา่จะทำาใหด้ไีดอ้ยา่งไร พวกเขากส็ามารถเอาคำาแนะนำาของผมไป
ปรับปรุงรายงานฉบับที่สองได้ หลังจากทำาเช่นนี้อยู่หนึ่งปี เด็กนักเรียน
ของผมโดยรวมก็สามารถเขียนรายงานชิ้นเยี่ยมมาส่งได้ และได้อ่าน
หนังสือดีๆ ไปราว 10-12 เล่มในระหว่างที่เรียนรู้วิธีเขียนรายงานด้วย

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรายงานการอ่านประจำาเดือน คือทำาให้
นักเรียนเลิกพูดว่า “ผมทำาเสร็จแล้ว” ที่ชอบพูดเวลาได้รับมอบหมาย
งานวิชาประวัติศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ไปทำาเดี่ยวๆ 

เรฟ:  จริงเหรอจอห์น เธออ่านหนังสือจบแล้วและพร้อม 
  จะส่งรายงานการอ่านประจำาเดือนแล้วใช่ไหม?
2หนังสือรางวัลนิวเบอรีปี 1979 เป็นเรื่องการไขปริศนาฆาตกรรมมหาเศรษฐีของคน 16 คนที่ได้รับเชิญ
มาที่อพาร์ตเมนต์ซันเทาเวอร์ โดยจับคู่กัน 8 คู่ แต่ละคู่จะได้รับคำาใบ้ชุดหนึ่งกับเงิน 10,000 ดอลลาร์เป็น
แรงจูงใจ ใครไขปริศนาได้จะได้รับมรดก 200 ล้านดอลลาร์ของแซม เวสติง
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จอห์น: (ยิ้มแหยๆ) เอ้อ ยังครับ ผมว่าผมไปทำาก่อนดีกว่า 
  ครับ

รายงานการอ่านประจำาเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายสำาหรับครูและพ่อ
แม ่การเลอืกเฟน้หนงัสอืใหถ้กูใจเดก็ๆ เปน็เรือ่งทา้ทาย การใหค้ะแนน
รายงานและการสะท้อนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์คืนสู่เด็กๆ เป็น
เรื่องที่ต้องใช้เวลา แต่ลูกๆ ของคุณจะเติบโตขึ้นมาเป็นนักอ่าน นัก
เขียน และนักคิดที่มีวิจารณญาณเมื่อทำาเช่นนี้ มันเป็นงานหนักก็จริง
แต่คุ้มค่ากับความพยายาม

นี่เป็นรายงานการอ่านหนังสือที่เขียนโดยเด็กเกรด 5 ของผม
คนหนึ่ง

ก�รผจญภัยของทอม ซอว์เยอร์ โดย ม�ร์ก ทเวน

ตัวเอก
ทอม ซอว์เยอร์เป็นตัวเอกของนวนิยายเรื่องน้ี เขาอายุ

ประมาณ 12 ป ีอาศยัอยูใ่นเมอืงเล็กๆ ชือ่เซนตป์เีตอรส์เบริก์ รฐัมสิซรู ี
เขาอยากเป็นผู้ร้าย ชอบโดดเรียน และหายตัวไปจากโบสถ์ เขาชอบ
กวนประสาทป้าพอลลีให้โมโห และเกลียดน้องชายคนละแม่ที่ชื่อซิด

ตัวร้าย
อินจัน โจ เป็นตัวร้ายของเรื่องนี้ โจเป็นลูกครึ่งอินเดียนแดง 

เป็นโจรและฆาตกร เขาฆ่า ดร.โรบินสัน และยังวางแผนประทุษร้าย
หญงิมา่ยทีร่่ำารวยคนหนึง่อยา่งเหีย้มโหดดว้ย เขาเปน็คนโลภและขมขืน่
เพราะสิ่งที่ชาวเมืองปฏิบัติต่อเขา

ความขัดแย้ง
เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล ทอมอยากได้

เงิน 12,000 ดอลลาร์ที่โจขโมยมา ส่วนโจอยากฆ่าแม่ม่ายดักลาสแล้ว
หนีไป ตัวละครทั้งสองตัวไม่ได้สิ่งที่ตัวเองหวัง จึงเกิดความขัดแย้งขึ้น

การเขียน
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ฉาก
เรือ่งเกดิขึน้ทีเ่มอืงเล็กๆ ในรฐัมสิซรูใีนทศวรรษ 1830  ฉากมี

สำาคญัตอ่ทอ้งเรือ่งมาก เนือ่งจากเมอืงนีเ้ปน็ตวัแทนของสถานทีท่ีม่ารก์ 
ทเวนเตบิโตขึน้ ตัวละครหลายตวัจึงมาจากคนทีเ่ขาเคยรูจ้กัจรงิๆ ภาษา
ที่ใช้ การถือโชคลาง และวัฒนธรรมของหมู่บ้านล้วนมีความสำาคัญต่อ
เนื้อเรื่องทั้งสิ้น

โครงเรื่อง
ทอม ซอวเ์ยอรเ์ปน็เดก็เกเรและรกัสนกุทีเ่ตบิโตขึน้ในทศวรรษ 

1830 รมิแมน่้ำามสิซสิซปิป ีเขามปีญัหากบัปา้พอลลีทีร่กัเขาแตท่กุขใ์จใน
การเลีย้งดเูขาอยูเ่สมอมา  ทอมเปน็เดก็ทีฉ่ลาดมาก  เขาหลอกเพือ่นให้
ทาสรีัว้ และไดค้มัภรีไ์บเบลิเล่มหนึง่เปน็รางวลัจากโบสถด์ว้ยการหลอก
เอาตั๋วชิงรางวัลจากเพื่อนๆ

ทอมไม่ใช่นักเรียนที่ดีและมักโดดเรียนอยู่บ่อยๆ เขาชอบเด็ก
สาวๆ และทิ้งเอมี ลอว์เรนซ์ไปหาเบกกี แทตเชอร์ เพื่อนสนิทของ
เขาชื่อโจ ฮาร์เปอร์และฮัค ฟินน์ ฮัคเป็นลูกของชายขี้เหล้าในเมือง  
เขาเป็นทีช่งิชงัของพวกผูใ้หญท่กุคน แตพ่วกเดก็ๆ ตา่งนบัถอืเขาเพราะ
เขาเป็นเด็กคนเดียวในเมืองที่มีอิสระเสรี 

ทอม โจ และฮัค วางแผนการผจญภัยมากมาย ครั้งหนึ่ง
พวกเขาหนีออกจากบ้านและไปตั้งแคมป์ที่เกาะแจ็กสัน ชาวเมืองเชื่อ
ว่าพวกเด็กๆ ตายแล้ว แต่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นพวกเขาโผล่มาใน
พิธีศพของตัวเอง

คืนหน่ึง เด็กทั้งสามไปที่ป่าช้าพร้อมกับแมวตายตัวหนึ่งเพื่อ
พยายามรักษาหูด พวกเขาบังเอิญเห็นอินจัน โจฆ่าหมอโรบินสัน  
ขี้เมาใจดีชื่อ มัฟฟ์ พอตเตอร์ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร ในที่พิจารณา
คดี ทอมขึ้นให้การ พอตเตอร์จึงรอดตัว อย่างไรก็ดี โจหนีรอดไปได้ 
ทำาให้ทอมนอนไมห่ลับอยูห่ลายคนืเพราะกลัววา่โจจะหวนกลบัมาฆา่เขา

วันหนึ่งฮัคกับทอมออกไปหาสมบัติที่ถูกฝังไว้ บังเอิญไปเจอ
บ้าน “ผีสิง” หลังหนึ่งและพบว่าโจและคู่หูซ่อนเงินที่ขโมยมาไว้ที่นี่  
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มีเงินเหรียญมูลค่ามากกว่า 12,000 ดอลลาร์ เด็กชายทั้งสองวางแผน
ติดตามโจรไปและขโมยเงินมาเป็นของตัวเอง

เบกก ีแทตเชอรว์างแผนจะไปปิกนกิ กิจกรรมอย่างหนึง่ทีเ่ดก็ๆ 
ตั้งใจจะไปทำาคือสำารวจถ้ำา เมื่อการปิกนิกสิ้นสุดลง เด็กๆ พากันกลับ
บ้านโดยไม่รู้ว่าทิ้งทอมกับเบกกีซึ่งหลงทางอยู่ในถ้ำาไว้ ชีวิตของทั้งคู่ตก
อยู่ในอันตราย และทอมก็พบว่าโจซ่อนตัวอยู่ในถ้ำานั่นเอง

ในที่สุด ทอมก็หนีออกมาได้ ชาวเมืองช่วยกันไปปิดถ้ำาโดยไม่รู้
ว่าการทำาเช่นนั้นเป็นการฆ่าอินจัน โจ ทอมกับฮัคกลายเป็นฮีโร ทั้งยัง
ร่ำารวยและมีชื่อเสียงด้วยสมบัติของโจ

ไคลแมกซ์ของเรื่อง
ไคลแมกซ์ของเรื่องนี้คือตอนที่อินจัน โจตาย ทอมบอกว่าหลัง

จากการพจิารณาคด ีเขาจะไมไ่ดน้อนหลับสบายอกีเลยจนกวา่จะไดเ้หน็
โจตาย ความหวังของเขาเป็นจริงขึ้นมาได้เมื่อชาวบ้านกลับเข้าไปในถ้ำา
อีกครั้งและพบร่างของโจในนั้น ทอมจะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะชายคน
นี้อีกต่อไป 

การคลี่คลายของเรื่อง
ตอนจบของเรือ่ง ทอมบอกชาวเมอืงวา่เขากับฮัครวยแลว้  เดก็

ชายทั้งสองทำาให้ชาวบ้านตกตะลึงด้วยการนำารถเข็นที่มีเงิน 12,000 
ดอลลาร์เข้ามา ฮัคจะอยู่กับแม่ม่ายดักลาส ส่วนทอมก็จะกลายเป็น 
ฮีโรของชาวเมือง

แก่นเรื่อง  
มาร์ก ทเวนเขียนไว้เองว่าแก่นของเรื่องน้ีมุ่งให้ผู้ใหญ่จดจำา

ว่าการเป็นเด็กนั้นเป็นอย่างไร หนังสือล้อเลียนการที่เด็กทำาอะไรบ้าๆ
บอๆ  และทำาให้เราหวนคิดถึงความสนุกสนานของเด็กๆ ก่อนจะต้อง
เข้าสู่ “ความศิวิไลซ์”

นีไ่มใ่ชร่ายงานทีส่มบรูณแ์บบ ถงึอยา่งนัน้กเ็ปน็การเริม่ตน้ทีด่ี
มากสำาหรับเด็กเกรด 5 ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง มีวิธีการนับ

การเขียน
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ไม่ถ้วนที่เด็กจะเขียนเกี่ยวกับหนังสือ แต่นักเรียนของผมพบว่ารูปแบบ
ข้างบนนี้ละเอียดถี่ถ้วน ท้าทาย และได้ผล

ขั้นตอนที่ 4 
นักเขียนปกอ่อน: โครงก�รนักเขียนน้อย

โครงการนักเขียนน้อยไม่เหมาะกับคนใจเสาะ เพราะการจะ
เค้นเรื่องออกมาจากเด็กๆ ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาและความ
อดทนมหาศาล และอาจหมดเรีย่วหมดแรงเอาเสยีกอ่น  แตผ่มจะบอก
ความลับเล็กๆ ให้  นักเรียนที่ผมสอนมาตลอดเวลา 20 ปีได้ทำางานส่ง
ผมต้ังหลายรอ้ยชิน้ แตส่ิง่เดยีวทีพ่วกเขายงัเกบ็ไวจ้นทกุวนันีค้อืหนงัสอื
นักเขียนน้อยของพวกเขา หนังสือนี้มีความหมายสำาหรับพวกเด็กๆ

แนวคิดของหนังสือเองไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย พูดง่ายๆ ก็คือ 
นักเรียนแต่ละคนมีเวลาหนึ่งปีที่จะเขียนหนังสือหนึ่งเล่ม มีวิธีมากกว่า
หนึ่งวิธีที่จะทำางานนี้ให้สำาเร็จ แต่ผมจะเล่าถึงวิธีที่ใช้ได้ผลกับห้อง 56 
และนี่คือสิ่งที่ควรทำาและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

นักเรียนควรจะเขียนหนังสือของตัวเองเกือบทั้งหมดในเวลา
เรยีน เพือ่ให้แน่ใจวา่เดก็ๆ จะทำางานเอง ไมใ่ชพ่อ่แมข่ีว้ติก พีน่อ้ง หรอื
คนรู้จักของครอบครัว ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กทำางานอย่างไม่ต้อง
รบีเรง่ ถา้ใหเ้ดก็ๆ เขยีนเรือ่งในชว่งปดิเทอม เดก็ๆ มกัจะเรง่ทำาใหเ้สรจ็
ในคนืหรือสองคืนสดุทา้ยกอ่นเปดิเรยีน และเมือ่มองจากมมุมองของคร ู
การได้รับงาน 30 เรื่องหรือมากกว่านั้นมาตรวจในคราวเดียวย่อมเป็น
เรื่องเหนือบ่ากว่าแรง บางเรื่องอาจมีความยาว 20-30 หน้า ไม่มีทาง
เลยที่คุณจะมีเวลาใส่ใจกับงานเขียนเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ 

ผมให้เวลานักเรียนครั้งละ 30-45 นาทีในตอนบ่าย สัปดาห์
ละ 2-3 ครั้งเพื่อเขียนเรื่อง ในแต่ละครั้ง ผมจะพูดคุยกับเด็ก 5-6 คน  
ผมถามเด็กแต่ละคนว่าเขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เด็กจะเอาเรื่อง
ที่เขียนมาให้ดู ด้วยวิธีนี้ ผมสามารถช่วยเด็กแก้คำาที่สะกดผิดหรือ
ไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้องได้ระหว่างที่เด็กกำาลังเขียนเรื่องอยู่ เรียกว่า
ตรวจทานแก้ไขต้นฉบับเสียแต่ต้นมือตามหลักปฏิบัติของบรรณาธิการ
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สำานกั“กนัไวด้กีวา่แก”้ เลย ผมคยุกบัเดก็ผู้เขียนเก่ียวกับตวัละครของเขา 
เด็กหลายคนเอาแต่เล่าว่าเกิดอะไรขึ้น โดยลืมไปว่านิยายดีๆ เป็นการ
ดำาเนินเรื่องราวโดยมีตัวละครสำาคัญเป็นศูนย์กลาง ผมต้องแน่ใจว่าป่า
เป็นสถานที่ที่มีเวทมนตร์จริงๆ แต่จะคอยเตือนพวกเขาให้เขียนถึงตัว
ละครที่เข้าไปในป่านั้นด้วย

บางครั้งบางคราว ผมจะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่ม
ละ 3-4 คน เด็กในกลุ่มจะเอาเรื่องที่เขียนมาแลกกันดูและช่วยกัน
แก้ไข วิธีนี้เป็นผลดีกับทุกคน คนที่ทำาหน้าที่บรรณาธิการจะได้เรียนรู้
การเขียนจากการช่วยคนอื่นแก้งานให้ดีขึ้น คนเขียนก็จะได้คำาแนะนำา
ที่มีประโยชน์ ส่วนผมก็ประหยัดเวลาไปได้ เพราะความผิดพลาดที่เกิด
จากความสะเพรา่จำานวนมากถกูชำาระไปเรยีบรอ้ยแลว้ก่อนทีร่า่งสดุทา้ย
จะถึงมือผม

ครสูว่นใหญจ่ะวางกฎพืน้ฐานเกีย่วกบัแก่นของเรือ่งทีเ่ดก็ๆ จะ
เขียน -- เป็นเส้นที่นักเรียนห้ามก้าวล่วง ครูบางคนไม่ให้นักเรียนเขียน
เรือ่งทีร่นุแรงเลือดทว่ม บางคนหา้มเดก็จบเรือ่งดว้ยประโยคทีว่า่ “แลว้
พวกเขากต็ืน่ขึน้และพบวา่มนัเปน็ความฝนั” อยา่งไรกต็าม สิง่สำาคญัคอื
ต้องมีความยืดหยุ่นและนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในขณะที่ก้าวไปข้างหน้า

ในระหว่างที่ตรวจแก้ เราอาจส่งเสริมให้เด็กๆ ใช้ภาษาเชิง
เปรียบเทียบ ถ้าเด็กเขียนว่าตัวละครกลัว ให้ถามเด็กว่า “เขากลัว
ขนาดไหน? กลัวพอๆ กับลูกโป่งที่อยู่ใกล้ตัวเม่นหรือเปล่า?”  แสดง
ให้เด็กๆ เห็นว่าการเขียนเป็นเรื่องสนุกขนาดไหน ถึงอย่างไร มันก็เป็น
เพียงโครงงานอันหนึ่ง ไม่ใช่งานต้องทำาตามคำาสั่ง มันต่างจากคำาถาม
ในข้อสอบ เรียงความประจำาสัปดาห์ หรือการทดลองวิทยาศาสตร์ 
การเขียนหนังสืออาจเป็นสิ่งเดียวที่เด็กๆ มีอำานาจควบคุมได้อย่างเต็ม
ที่ ไม่ว่าจะเป็นตัวละคร ภาษาที่ใช้ หรือการหักมุมเนื้อเรื่อง ชี้ให้เด็กๆ 
ตระหนักว่าไมว่า่เชกสเปยีร ์ทเวน เซบนัเตส (Miguel de Cervantes)3  
หรือสไตน์เบกตา่งกเ็คยเปน็นกัเขยีนนอ้ยมากอ่นทัง้นัน้ นกัเรยีนของคณุ
อาจเติบโตขึ้นและเขียนหนังสือที่คนทั้งโลกตกหลุมรักก็ได้

3มีเกล เด เซบันเตส (Miguel de Cervantes) นักประพันธ์ชาวสเปน ผู้เขียนวรรณกรรมยิ่งใหญ่เรื่อง 
Don Quixote  

การเขียน
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เมือ่เขยีนเรือ่งเสรจ็และผ่านการตรวจแกจ้นเรยีบรอ้ยแลว้ เดก็
จะพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์โดยไม่ลืมเว้นที่ไว้สำาหรับใส่ภาพประกอบตลอด
เรือ่ง เดก็ๆ จะวาดภาพไวต้า่งหากแลว้คอ่ยเอามาแปะลงในหนงัสอื วธิี
นีเ้ดก็ๆ จะไดล้องภาพหลายๆ ภาพกอ่นตดัสนิใจเลือกภาพทีเ่หมาะทีส่ดุ
สำาหรับพิมพ์บนหน้ากระดาษ พวกเขามีไอเดียสร้างสรรค์ภาพสารพัด
แบบ ทั้งแบบป๊อปอัป แบบกางออก หรือแบบที่ทำาให้ผู้อ่านตาลาย

เมื่อหนังสือเสร็จพร้อมจะเข้าเล่ม ครูบางคนเพียงแค่เอาไป
ส่งให้ศูนย์บริการสิ่งพิมพ์คินโคส์จัดการ ซึ่งก็สะดวกดี แต่ผมชอบให้
เด็กๆ ช่วยกันเข้าเล่มในห้องเรียนมากกว่า เด็กๆ จะใช้กระดาษแข็ง
ทำาปกแล้วเข้าเล่มโดยใช้กระดาษซึ่งมีกาวในตัว กาว และเทปกาว
ย่น  มันเป็นงานจุกจิก แต่ผมพบว่าเด็กๆ รู้สึกภูมิใจที่เห็นผลผลิตของ 
ตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบ

อย่างไรก็ตาม หากจะว่ากันตามจริงแล้ว การเขียนอาจเป็น
วิชาที่สอนยากที่สุด เพราะต้องใช้เวลาและพลังงานมหาศาล ทั้งยังมี
ปัญหานานัปการ เช่น อุปสรรคทางด้านภาษาและนโยบายไร้สาระของ
โรงเรียน จึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดที่ครูดีๆ จำานวนไม่น้อยยอมแพ้
และแทบจะไม่สอนการเขียนเลย ผมจำาได้ว่า วันหนึ่งในเดือนธันวาคม
ขณะที่ผมกำาลังสัปหงกอยู่ที่โต๊ะตรวจรายงานการอ่านหนังสือ ผมเปิด
บัตรอวยพรเทศกาลคริสตมาสจากเด็กคนหนึ่งซึ่งเขียนว่า “สุกสันวัน
คิดสะมาสครับ ครูราฟ” ผมว่าห้าเดือนแรกของผมกับเขาคงไม่ได้ช่วย
ให้อะไรดีขึ้นเท่าใดนัก

แต่ถ้าหากคุณไม่ยอมแพ้ การเขียนอาจเป็นกุญแจที่เปิดหัวใจ
เดก็ออกได ้เราตอ้งการสรา้งสมัพนัธก์บัเดก็ๆ ของเรา  บางครัง้เราสรา้ง
สะพานเชื่อมถึงกันด้วยการวิ่งไล่จับ อ่านหนังสือ หรือแก้โจทย์ปัญหา
ดว้ยกนั กระน้ัน พลังของถอ้ยคำาทีเ่ขยีนตา่งหากทีอ่าจเปลีย่นแปลงชวีติ
ได้ เด็กๆ มักเขียนถึงสิ่งต่างๆ ที่พวกเขารู้สึกอายเกินกว่าจะแสดงออก
อยา่งเปดิเผย เดก็นกัเรยีนหญงิคนหนึง่ของผมเขยีนเรือ่งเก่ียวกับลกูบอล
สีแดงของเธอ ลูกบอลมีใบหน้ายิ้มอยู่ และเธอกับลูกบอลก็เล่นด้วยกัน
ทุกวัน วันหนึ่งลูกบอลของเธอกระดอนข้ามรั้วและกล้ิงไปตามถนนจน
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เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลน ตอนนี้ลูกบอลมีใบหน้าเศร้าสร้อย
เช่นเดียวกับเด็กผู้หญิงในเรื่อง วันต่อมาพ่อของเธอขับรถไปตามถนน
และเห็นลูกบอลหน้าเศร้าจมโคลนอยู่ เด็กผู้หญิงที่เขียนเรื่องนี้เขียนว่า 
“พ่อของเธอเห็นลูกบอล แต่ขี้เกียจเกินกว่าจะเก็บมันมา”

โอย นีเ่ปน็เดก็หญงิตวันอ้ยทีต่อ้งการความรกัและความเอาใจ
ใส่ ผมจะไม่มีวนัรูไ้ดเ้ลยถา้ไม่ไดอ้่านเรือ่งของเธอ เธอเปน็เดก็เงยีบ น่า
รัก แต่ขี้อายเสียจนไม่กล้าออกจากห้องเรียนไปเล่นที่สนาม เรื่องของ
เธอนี้เองที่ดลใจให้ผมเป็นคนที่ยอมเสียเวลาไปเก็บลูกบอลมาทำาความ
สะอาด แล้วเอาไปคืนเธอ เราผ่านพ้นปีนั้นมาด้วยกันอย่างมีความสุข 
ตอนที่เธอจบการศึกษา ผมให้ลูกบอลสีแดงเป็นของขวัญแก่เธอด้วย 
เรายังสนิทกันแม้เวลาผ่านไป 20 ปีแล้ว ปัจจุบันเธอเป็นนักกฎหมาย 
ส่วนหนังสือนักเขียนน้อยเรื่องลูกบอลสีแดงของเธอก็วางอยู่กับหนังสือ
กฎหมายบนชั้นหนังสือในห้องทำางานของเธอ

การเขียน

กระทบไหล่จอห์น สไตน์เบก นักเขียนรางวัลโนเบลและพูลิตเซอร์



เด็กๆ ทำาแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ระหว่างการเดินทาง 
พวกเขาเรียนหนักและเอาจริงเอาจังกับทุกเรื่อง
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คณิตคิดสนุก
 การเรียนเรื่องตัวเลขเป็นวิชาที่สุดขั้ว เด็กๆ (รวมทั้งผู้ใหญ่
ด้วย) ถ้าไม่รักก็เกลียดมันไปเลย มีนักเรียนน้อยคนท่ีจะยักไหล่
แล้วให้ความเห็นอย่างเป็นกลางๆ เวลาถูกถามว่ารู้สึกยังไงกับวิชา
คณิตศาสตร์  
 สำาหรับโรงเรียนประถมในเมืองอย่างโรงเรียนที่ผมสอนอยู่
น้ี คะแนนการสอบจะเป็นไปตามแบบแผนที่ทำานายได้เลย ด้วยเหตุ
ที่นักเรียนจำานวนมากพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง พวกเขามักทำา
คะแนนสอบวิชาอ่านได้น้อย แต่จะทำาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้
ดีกว่า นี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไร เพราะตัวเลขเป็นภาษาสากล สำาหรับ 

คณิตคิดสนุก
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ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย การคำานวณและสูตรคูณจึงเป็น 
สิ่งที่เข้าใจได้ง่ายกว่าเออร์เนส เฮมิงเวย์ (Ernest Hemingway) หรือ
แลงสตัน ฮิวส์ (Langston Huges)
 กระนัน้ ก็มนีกัเรยีนจำานวนมากท่ีเกง่เลขคณติในตอนทีเ่รยีนชัน้
ประถมต้น แต่เริ่มเรียนตกลงเมื่อเข้าสู่โลกของคณิตศาสตร์ขั้นสูง วิชา
พีชคณิต เรขาคณิต และอื่นๆ ได้กลายเป็นความลี้ลับสำาหรับเด็กๆ ที่
ครัง้หนึง่เคยบอกวา่วชิาคณติศาสตรเ์ปน็วชิาโปรดของพวกเขา เราจะไม่
ค่อยพบเด็กสักคนถอนใจแล้วบอกว่า “ผมเคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ได้ดี” แต่เป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินที่จะได้ยินเด็กบ่นหงุดหงิดว่า “เมื่อ
ก่อนผมเคยเป็นนักเรียนที่เก่งคณิตศาสตร์!” ทำาไมจึงเป็นเช่นนี้?
 นักเรียนทุกวันนี้ต่างวุ่นวายกับการเตรียมตัวสอบจนมักจะ
ไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงในเรื่องตัวเลข ยิ่งโรงเรียนผูกมัดตัวเองกับการ
ทดสอบมาตรฐานมากขึ้น นักเรียนก็ยิ่งถูกจับให้ทำาแบบฝึกหัดสูตรคูณ
และโจทย์คณิตศาสตร์ซึ่งอาศัยการคำานวณเพียงอย่างเดียวอย่างเอา
เป็นเอาตาย เด็กๆ ถูกสอนให้รู้จัก “กลเม็ด” เพื่อช่วยในการคำานวณ 
พวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำาลังทำาอะไรอยู่ แต่สามารถหาคำาตอบที่ถูกต้อง
ได้ คะแนนสอบของพวกเขาออกมาดี และทุกคนก็มีความสุข
 แตน่ีไ่มค่วรเปน็เปา้หมายสงูสดุของเราในการสอนเรือ่งตวัเลข 
เราต้องการให้เด็กของเราเข้าใจพลังของตัวเลข ให้พวกเขาเห็นความ
สำาคญัว่าคณติศาสตรเ์กีย่วขอ้งกบัชวีติประจำาวนัและเปน็เรือ่งสนกุดว้ย 
การสอนเพียงเพื่อใหเ้ด็กๆ สอบผ่านก็เหมือนการฝึกหมาของพาฟลอฟ1 
มแีต่จะนำาไปสู่วังวนเดมิท่ีเดก็ๆ จะเกลียดคณติศาสตรเ์มือ่พวกเขาเรยีน
ชั้นมัธยมปลาย
 ผมเคยเขียนเรื่องความกลัวมาก่อนหน้านี้แล้ว และชั้นเรียน
คณติศาสตร์อาจเปน็สถานทีท่ีน่า่กลัวเปน็พเิศษเลยเชยีวแหละ ไมม่ใีคร
อยากดโูง่ แตค่วามเทีย่งตรงของตวัเลขอาจทำาใหค้นตอ้งเจยีมเนือ้เจยีม
ตัว ผมมักเตือนครูใหม่ๆ ว่าความกลัวสามารถแทรกซึมในชั้นเรียนวิชา

1อีวาน เปโตรวิช พาฟลอฟ (Ivan Petrovich Pavlov) นักสรีรศาสตร์ชาวรัสเซียที่ทำาการทดลองฝึกให้
สุนัขหิวเชื่อมโยงเสียงกระดิ่งเข้ากับอาหาร จนสุนัขที่ถูกฝึกจะหลั่งนำ้าลายทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระด่ิงแม้จะ
ไม่มีอาหารอยู่ตรงหน้า 
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คณิตศาสตร์ได้เร็วกว่าวิชาอื่น อย่างในวิชาประวัติศาสตร์ถ้าเด็กสักคน
ตอบผิด เราอาจหันเหคำาตอบที่ไม่ถูกต้องนั้นไปในทางที่เป็นกำาลังใจให้
เด็กได้ไม่ยาก ถ้านักเรียนคนหนึ่งถูกถามความเห็นเรื่องประธานาธิบดี
ลงิคอลน์แล้วตอบวา่ลิงคอล์นเปน็นกับนิทีย่ิง่ใหญ ่ผมสามารถชว่ยรกัษา
หน้าของเด็กคนนี้ด้วยการแสดงความเห็นว่าลิงคอล์นก็มีส่วนคล้าย
นักบินอยู่บ้างเหมือนกัน ที่นำาพาประเทศชาติของเราให้พ้นพายุแห่ง
ความยุ่งยาก แต่ถ้าเด็กคนหนึ่งบอกว่า 2 + 2 = 5 เพื่อนๆ ก็รู้อยู่แล้ว
ว่าเด็กทีน่่าสงสารคนนีต้อบผดิ (เวน้แตเ่ราจะกำาลงัอา่นเรือ่ง 1984 ของ
จอร์จ  ออร์เวลล์อยู่) คณิตศาสตร์อาจเป็นเรื่องน่ากลัวจริงๆ น่ะแหละ  
 น่าเศร้า ผมเคยเห็นห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมมากมาย
หลายห้องที่ครูพูดแบบนี้:
 
 นักเรียน เปิดหนังสือคณิตศาสตร์ไปที่หน้า 142 เธอจะเห็น 
 โจทย์การคูณ 500 ข้อทำาให้หมดทั้ง 500 ข้อนั่น เมื่อทำา 
 เสร็จแล้วให้เปิดไปที่ท้ายเล่ม ที่หน้า 543A เธอจะเห็น 
 โจทย์การคูณ อีก 500 ข้อ  ขอให้อยู่กันเงียบๆ ทำาโจทย์เลขไป 
 
 คณุตอ้งรกัพวกเดก็ๆ เพราะเดก็จำานวนมากลงมอืทำาจรงิๆ โดย
ไม่บ่น แต่คำาถามของผมก็คือ ถ้าเด็กทำาโจทย์คูณ 10 ข้อได้ ทำาไมจะ
ต้องให้เด็กทำา 500 ข้อ? และถ้าเด็กทำาโจทย์คูณ 10 ข้อไม่ได้ ทำาไม
ต้องไปบังคับให้เด็กทำา 500 ข้อด้วยล่ะ? เป้าหมายที่แท้จริงอย่างเดียว
ของกลยุทธ์การเคี่ยวเข็ญเด็กแบบนี้คือทำาให้ชีวิตครูง่ายขึ้น ผมได้ค้น
พบวิธีการที่ได้ผลดีกว่าในการใช้เวลาในคาบคณิตศาสตร์ ไม่ว่าผมจะ
สอนวิชาใด ผมใหค้า่กบัคณุภาพมากกวา่ปรมิาณ และใหเ้ดก็นกัเรยีนทำา
โจทยน้์อยกวา่ทีค่รสูว่นใหญใ่ห ้เนือ่งจากเราไมไ่ดใ้ชเ้วลาทัง้คาบใหห้มด
ไปกบัการคำานวณพืน้ฐาน เราจึงมเีวลาทำาอยา่งอืน่ทีจ่ะชว่ยใหเ้ดก็เขา้ใจ
ตัวเลขและเรยีนรูท่ี้จะรกัมนั ตอ่ไปนีเ้ปน็กจิกรรมสามอย่างทีส่ามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน หรือโต๊ะอาหารเย็นไหนก็ได้ หรือแม้กระทั่ง
ขณะที่อยู่ในรถ

คณิตคิดสนุก
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บัซซ์

 เด็กๆ กับผมชอบเล่นเกมที่เรียกว่า “บัซซ์” (Buzz) มันเป็น
กิจกรรมทีใ่ชเ้วลาราวสบินาทแีละมหีลายรปูแบบ เราเลน่กนัสปัดาหล์ะ
หลายครั้ง เด็กนักเรียนทั้งหมดจะยืนขึ้น ผมจะสุ่มเลือกตัวเลขมาหนึ่ง
ตัว สมมุติเป็นเลข 3 ผมจะบอกเด็กๆ ว่าห้ามพูดเลข 3 ออกมาดังๆ 
ในระหว่างเล่นเกม ทุกครั้งที่ถึงเลข 3 เด็กจะต้องทำาเสียง ซซ... แทน 
จากนั้นเราจะเดินไปรอบๆ ห้องและนับ 1-100 โดยเด็กแต่ละคนจะ
พูดเลขตัวถัดไป ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเลือกเลข 3 เป็นเลขบัซซ์ นักเรียน
คนแรกจะพูดว่า “หนึ่ง” คนที่สอง “สอง” คนที่สามทำาเสียง “ซซ...”  
คนต่อไป “สี่” ผมจะเป็นคนชี้ว่าจะให้ใครพูดเป็นคนต่อไป และจะไม่ชี้
เดก็เรียงตามลำาดับ  วธินีีจ้ะทำาใหเ้ดก็คดิถงึแตเ่กม หรอืกลา่วไดว้า่จดจอ่
อยูก่บัตวัเลขตวัตอ่ไป จากตวัอยา่งนี้ เดก็ๆ จะตอ้งทำาเสียง “ซซ..” เมือ่
ถึงตัวเลข เช่น 23 หรือ 73 เพราะมีตัวเลขต้องห้ามคือ 3 ถ้าตอบผิด
เด็กคนนั้นก็เพียงแต่นั่งลง แล้วเราก็คอยดูกันว่าเมื่อถึง 100 แล้วจะ
เหลือใครบ้าง เกมที่กำาลังเล่นจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเมื่อนับถึง 30 เพราะ
มีเลขบัซซ์ที่จะต้องส่งเสียง ซซ... เป็นสิบตัวต่อๆ กัน เด็กต้องตั้งใจเป็น
พเิศษ ทนัททีีค่รบสิบตัว เด็กคนหนึง่กจ็ะต้องพดูวา่ 40 ใหถ้กูจงัหวะพอด ี 
 เมื่อเด็กๆ โตขึ้น คุณอาจท้าทายความสามารถของเด็กๆ ด้วย
การเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆ เข้าไป เช่น การคูณบ้าง เศษส่วนบ้าง ยก
ตัวอย่างเช่น หากเลขต้องห้ามเป็นเลข 6 เด็กอาจนับแบบนี้
 1
 2
 3
 4
 5
 ซซ... (ห้ามพูดเลข 6)
 7
 8
 9
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 10
 11
 ซซ... (ห้ามพูดเลข 12 เพราะเป็นผลคูณของ 6)
 13
 14
 ซซ...  (ห้ามพูดเลข 15 เพราะ 1 + 5 = 6 โอ๊ย!)
 ซซ... (ห้ามพูดเลข 16 เพราะมี 6 )
 17
 ซซ... (18 เป็นผลคูณของ 6)
 บัซซ์ อีกแบบหนึ่งคือ ห้ามเด็กๆ พูดจำานวนเฉพาะ2 การ
เฝ้าดูวงล้อความคิดของเด็กหมุนติ้วเมื่อถึงตาของตัวเองน้ันวิเศษที่สุด  
เราสามารถเห็นเด็กไล่ทบทวนกฎการหารในสมองก่อนที่จะพูดตัวเลข
นั้นออกมาหรือก่อนจะทำาเสียง ซซ... ขณะเดียวกับที่นักเรียนคนอ่ืนๆ 
อีกกว่า 30 คนรอคอยอย่างเงียบกริบ พวกเขาเคารพการใช้สมาธิของ
เด็กคนนั้น เพราะพวกเขาผ่านชั่วขณะนั้นมาแล้วเหมือนกัน เมื่อเด็ก
คนนั้นพูดออกมาในที่สุดว่า 91 ผมถามเด็กๆ ในห้องว่าทำาไมเธอไม่ทำา
เสียง ซซ... การได้ยินเด็กนักเรียนทั้งหมดตอบพร้อมๆ กันว่า 13 x 7 
= 91 นั้นฟังเหมือนเสียงดนตรีไพเราะสำาหรับผม เสียงหัวเราะและ
ความตื่นเต้นร่วมกัน ตลอดจนการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ นี้จะไม่เกิด
ขึ้นเวลาทำาแบบฝึกหัด

ม�ร์ซี คุก

 ถ้าคุณรู้ว่าใครคือมาร์ซี คุก (Marcy Cook) แสดงว่าคุณ
รู้แล้วว่าเธอคือสุดยอดอัจฉริยะที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องตัวเลข  
เธอเป็นสมดังคำาร่ำาลือทุกประการจริงๆ 

2จำานวนเฉพาะหรือเลขเฉพาะ (prime number) คือเลขจำานวนเต็มที่เขียนแยกเป็นผลคูณของเลขจำานวน 
อื่นๆ ไม่ได้ เช่น 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23

คณิตคิดสนุก



122 ครูนอกกรอบ กับ ห้องเรียนนอกแบบ

 พ่อแม่และครูที่ไม่คุ้นเคยกับงานของเธอ น่าจะลองหาข้อมูล
ได้จากเว็บไซต์ของเธอที่ www.marcycookmath.com รับรองว่าไม่
ผิดหวังครับ
 ผมพบมาร์ซีเมื่อกว่า 25 ปีมาแล้วในที่ประชุมพัฒนาทีมงาน 
เธอเปลี่ยนวิธีการช่วยให้เด็กๆ เข้าใจคณิตศาสตร์ของผมไปเลย ผมใช้
นวัตกรรมสองอยา่งของเธอเพือ่ทำาใหค้าบการเรยีนคณติศาสตรข์องเรา
สนุก ไม่น่ากลัว และมีความหมาย

อุ่นเครื่องด้วยคณิตคิดในใจ

 ครูจำานวนมากชื่นชมการที่ห้อง 56 ของเราเรียนวิชาหนึ่งต่อ
เนื่องกับอีกวิชาหนึ่งไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการเสียเวลา เราจะเริ่มเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ด้วยการทำาแบบฝึกหัดคิดในใจเสมอ และการเปลี่ยน
จากวิชาอื่นมาเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก็ทำาได้ราบรื่นขึ้นด้วยการใช้ “แผ่น
ตัวเลข” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมที่มาร์ซีแนะนำาบนเว็บไซต์ของเธอ 
แผ่นตัวเลขเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนิ่มๆ ขนาด 1 x 1 นิ้ว แต่ละแผ่นพิมพ์
ตัวเลขหนึ่งหลักตั้งแต่ 0-9 แผ่นตัวเลขหนึ่งชุดซึ่งประกอบด้วยเลข 0 
ถึง 9 ราคาหนึ่งดอลลาร์ นานมาแล้ว ผมจ่ายเงิน 35 ดอลลาร์เพื่อซื้อ
แผ่นตัวเลขครบชุดให้นักเรียนของผมทุกคน พวกเขาเก็บมันใส่ซองซิป
ล็อกไว้ใต้โต๊ะของตัวเอง 
 พอวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของเราจบลง ผมจะบอกให้
เด็กๆ เก็บงาน พร้อมกับบอกโจทย์คณิตคิดในใจข้อหนึ่งต่อไปเลย  
นี่เป็นการตรึงความสนใจเด็กๆ ขณะที่พวกเขาฟังโจทย์ พวกเขาจะ
เก็บงานไวยากรณ์และเอาแผ่นตัวเลขออกมาวางบนโต๊ะอย่างเงียบๆ 
ข้อดีของการอุ่นเครื่องด้วยคณิตคิดในใจคือเด็กทุกคนมีส่วนร่วม  
เมือ่ทำาโจทยเ์สรจ็ ทุกคนจะชแูผ่ตวัเลขท่ีคดิวา่เป็นคำาตอบทีถ่กูตอ้งขึน้มา  
เนื่องจากเด็กๆ ไม่ได้ถูกเรียกชื่อให้ตอบ จึงไม่มีใครกลายเป็นจุดเด่น 
ความกลัวว่าจะหน้าแตกก็หายไป การให้เด็กทั้งหมดชูคำาตอบของตัว
เองขึ้นมาทำาให้ผมเห็นได้ทันทีว่าใครบ้างที่เข้าใจ และใครบ้างที่ต้องการ
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ความชว่ยเหลือ เกมนีเ้ล่นไดท้ัง้เดก็อนบุาลทีเ่พิง่หดันบัเลขและนกัเรยีน
วิชาตรีโกณมิติที่ต้องหาโคไซน์    

 เรฟ: เอาละเด็กๆ นึกถึงเลข 7 เอาไว้นะ (เด็กคิดตาม) 
  เอามาคูณด้วย 4 (เด็กๆ คิดถึงเลข 28 เงียบๆ) 
  เพิ่มจำานวนนั้นเป็น 2 เท่า (56) 
  เอามาลบด้วย 50 (6) 
  ไหนขอครูดูคำาตอบของพวกเธอหน่อยซิ
  เด็กๆ ชูแผ่นตัวเลขเลข 6 ขึ้นทันที
 ผมชอบสอดแทรกวิชาอื่นเข้าไปในเกมคณิตคิดในใจ มีตัวเลข
มากมายเหลือเกินที่เราอยากให้เด็กของเรารู้

 เรฟ: เริ่มด้วยจำานวนของรัฐในสหรัฐอเมริกา (50) 
  บวกด้วยหนึ่งโหล (ตอนนี้เด็กกำาลังคิดถึงเลข 62)
  ลบด้วยจำานวนผู้พิพากษาศาลสูง (เด็กเอา 9  
  ไปลบเหลือ 53) 
  บวกด้วยจำานวนสัปดาห์ใน 1 ปักษ์ (เอา 2  
  ไปบวก ตอนนี้เด็กจะได้ 55) 
  หารด้วย 11 แล้วให้ครูดูคำาตอบของเธอหน่อย 
 นักเรียนทุกคนจะชูเลข 5 ขึ้นมา น่าทึ่งที่เด็กๆ จดจำาข้อมูล
มากมายได้อย่างน่าอัศจรรย์  

 เรฟ:  เริ่มด้วยจำานวนไพนต์ใน 1 แกลลอน (8)
  บวกด้วยจำานวนอินนิงในเกมเบสบอล (17)
  คูณด้วยจำานวนมิลลิเมตรใน 1 เซนติเมตร (170)
  ลบด้วยจำานวนวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ทั้งหมด (70)
  ลบด้วยครึ่งโหล (64) 
  ขอครูดูสแควร์รูตสิ
  เลข 8 ปรากฎพรึ่บราวกับสายฟ้าแลบ 
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 พอถึงสิ้นปี เด็กนักเรียนของผมก็รู้มาตราเมตริก เศษส่วน 
และตัวเลขทั้งหลายแหล่ที่ช่วยให้เราจดจำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรมได้ เกมง่ายๆ นี้ช่วยให้เด็กเตรียมพร้อม 
สนกุ และตืน่ตวั  พอถงึเวลาทีเ่ราตอ้งตัง้อกตัง้ใจเรยีนทกัษะวชิาใดของ
วันนั้น ทุกคนก็พร้อมที่จะทำาให้ได้ดี
 ผมเคยเห็นครูที่สอนชั้นสูงขึ้นไปใช้เกมนี้เสริมความรู้ทาง
เรขาคณติและตรีโกณมติ ิตารางธาต ุและวนัสำาคญัๆ ในประวตัศิาสตร์
สหรัฐอเมริกา ซึ่งทำาได้ง่ายๆ แทบไม่ต้องใช้เวลามากมายอะไร เด็กๆ 
ก็สนุกสนานด้วย ที่จริงแล้ว มีเด็กนักเรียนหลายคนชอบเป็นตัวตั้งตัวตี
ในการเล่นเกมนี้และตั้งโจทย์ขึ้นมาเองเพื่อเล่นกันในชั้น 

โจทย์จ�กแผ่นตัวเลขของม�ร์ซี คุก

 มาร์ซี คุกได้พัฒนาหนังสือและโปรแกรมต่างๆ เพื่อการเรียน
รู้ในทุกระดับ เธอจำาหน่าย “ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์” ที่มีโจทย์ปัญหา
ต่างกนัรวม 20 ขอ้ แตล่ะขอ้เนน้ทกัษะดา้นใดดา้นหนึง่ และอาศยัแผน่
ตัวเลขจากคณิตคิดในใจในการหาคำาตอบ
 ชดุฝกึทกัษะคณติศาสตรท์ีง่า่ยทีส่ดุออกแบบมาเพือ่ชว่ยใหเ้ดก็
เล็กๆ หัดนับเลข ประกอบด้วยการ์ดที่มีภาพสัตว์หรือสิ่งของคู่กับช่อง
สี่เหลี่ยมสำาหรับให้เด็กวางแผ่นคำาตอบซึ่งมีตัวเลขที่ถูกต้องลงไป  แผ่น
ตัวเลขแต่ละแผ่นจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว ฉะนั้นเมื่อเด็กทำาผิดไป เด็กก็
สามารถแก้ไขเองได้ ถ้าเด็กเชื่อว่าคำาตอบคือ 3 แต่เลขนั้นถูกใช้ไปแล้ว 
เด็กก็จะรู้ตัวว่าได้ตอบผิดไป และเปลี่ยนแผ่นตัวเลขเสียใหม่ให้ถูกต้อง 
จึงไม่มีอะไรที่ต้องขีดฆ่าหรือลบทิ้ง
 ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับที่สูงขึ้นเน้นเรื่องเลขคณิตและ
ทักษะทางตัวเลขอื่นๆ การ์ดแต่ละการ์ดจะสอนมากกว่าการคำานวณ
พื้นฐาน -- การ์ดของมาร์ซีมีความพิเศษตรงที่การ์ดเหล่าน้ีกำาหนดให้
นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาหลายๆ ข้อต่อเนื่องกันเป็นชุด
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 การ์ดตัวอย่างข้างบนนี้ มีโจทย์อยู่ห้าข้อ จำาไว้ว่านักเรียน
แตล่ะคนมแีผน่ตวัเลข 10 แผน่ หนึง่แผน่สำาหรบัชอ่งสีเ่หลีย่มหนึง่ชอ่ง   
ดโูจทยด์า้นลา่งซา้ยของตวัอยา่ง โจทยข์อ้นีแ้กไ้ดโ้ดยใช ้เลข 4 กบั เลข 
3 เพราะ 4 x 8 = 32 อย่างไรก็ดีคำาตอบสำาหรับโจทย์ข้อนี้อาจเป็นเลข 
9 กับเลข 7 ก็ได้ เพราะ 9 x 8 = 72 การจะรู้ได้ว่าตรงไหนควรวาง
แผน่ตวัเลขอะไร นกัเรยีนจะตอ้งแกโ้จทยท์ัง้หา้ขอ้ไปพรอ้มๆ กนั โจทย์
ตรงกลางสามารถแก้ได้หลายวิธีเพราะ 0 หารด้วยจำานวนใดก็จะได้ 0 
เด็กนักเรียนจะถูกบังคับให้ลองหลายๆ วิธีจนกว่าจะค้นพบแผ่นตัวเลข
ที่ถูกต้องสำาหรับแต่ละช่อง อาศัยการฝึกฝน นักเรียนจะรู้จักวิเคราะห์
การ์ดทั้งใบ นักเรียนที่มีความสามารถและประสบการณ์จะเห็นได้ทันที
ว่าโจทย์ข้อบนขวาจะสามารถแก้ได้โดยใช้เลข 1 กับ เลข 8 เท่านั้น 
แม้ว่า 0 x 8 จะ = 0 แต่คำาตอบนี้ไม่น่าจะถูกต้องเพราะมีแผ่นตัวเลข
เลข 0 ที่จะใช้ได้เพียงแผ่นเดียว
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 โปรแกรมต่างๆ ของมาร์ซี คุกเป็นทางเลือกที่ซับซ้อนและ
สมบูรณ์แทนการใช้โปรแกรมทำาแบบฝึกหัดแบบเคี่ยวเข็ญเด็กซึ่งเด็ก
อาจตอบไดห้รอืตอบไมไ่ด ้สือ่ชว่ยสอนของเธอทำาใหช้ัว่โมงคณติศาสตร์
เปน็ชัว่โมงทีเ่ตม็เป่ียมดว้ยสาระและความสนกุสนานชว่ยใหเ้ดก็นกัเรยีน
ที่ยังล้มลุกคลุกคลานมีพื้นฐานแน่นขึ้น ขณะเดียวกันก็ท้าทายเด็กเก่งๆ 
ให้ฝึกสมอง เด็กเกรด 5 จำานวนมากสามารถบวกเศษส่วนได้ แต่พวก
เขาจะสามารถใช้แผ่นตัวเลขทั้งสิบสร้างเศษส่วน 3 ตัวที่มีค่าเท่ากับ 
1/2, 1/3, และ 1/4 ได้หรือไม่  เครื่องมือของมาร์ซีช่วยตอกย้ำาให้เห็น
ว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สนุกและการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด นักเรียน
ที่เก่งที่สุดของผมเข้าใจดีว่าความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ได้มาจาก 
กระบวนการ เรียนรู้ _ ไม่ใช่จากแบบทดสอบท้ายบทเรียน
 นอกจากนี้ มีโปรแกรมของมาร์ซีหลายโปรแกรมที่ให้เด็กทำา
งานหลายๆ อยา่งและใชแ้ผ่นตัวเลขหลายชดุ ผมมักให้เด็กสามคนช่วย
กันทำาโจทย์ที่ต้องใช้แผ่นตัวเลข 30 แผ่น แต่ละแผ่นใช้ได้ครั้งเดียว  
ตอนน้ีเด็กไม่ใช่เพียงแค่ทำางานกับตัวเลขเท่านั้น แต่เรียนรู้วิธีทำางาน
ร่วมกันด้วย พวกเขาได้ปรับปรุงทักษะในการสื่อสารด้วยการเรียนรู้คุณ
ค่าของการรับฟังซึ่งกันและกัน ทันใดนั้น งานของพวกเขาก็ก้าวไปไกล
กว่าโลกของตัวเลข เด็กๆ พบตัวเองอยู่ในสถานที่พิเศษที่ความขยันขัน
แข็ง ความคิด และความสุขมารวมกันเพื่อสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างที่เราปรารถนาให้เด็กๆ ของเราได้รับ
 เห็นได้ชัดว่า โจทย์และเกมคณิตศาสตร์เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
เท่านั้น ผมจะพูดถึงทักษะวิธีคิดแบบก้าวหน้าในบทหลัง แต่ก่อนอื่นใด 
เด็กที่จะประสบความสำาเร็จในคณิตศาสตร์ไปได้นานหลายปี จะต้อง
พัฒนาความรักในตัวเลขอย่างแท้จริงขึ้นมาเสียก่อน เช่นเดียวกับการ
อ่าน เดก็ๆ ทีม่คีวามสามารถพเิศษคน้พบความสขุในศาสตรแ์หง่ตวัเลข
ได้ทุกเวลาของวัน คณิตศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตอน 9.30 น. ตั้งแต่
เช้าวันจันทร์ถึงเช้าวันศุกร์ แต่เกิดขึ้นเวลาใดและสถานที่ใดก็ได้
 เมื่อไม่นานมานี้ เด็กๆ กับผมไปชิคาโกเพื่อแสดงละคร 
เชกสเปียร์ให้กลุ่มนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งชม เด็กๆ อยากกินอาหารง่ายๆ 
เร็วๆ ที่ฮาร์ดร็อกคาเฟเหมือนที่เราทำากันจนเป็นธรรมเนียม ในช่วงพัก
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ตัวอย่างชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์จาก
www.marcycookmath.com

ระหวา่งการซอ้ม เราเดนิฝ่าหมิะออกจากโรงแรมและเจอรา้นอาหารทีว่า่
บนออนแทรีโอแอเวอนิว เด็กๆ ชอบดูของที่ระลึก หาอะไรกินรองท้อง 
และหวังว่าครูอาจจะใจดีซื้อเสื้อยืดให้ ผมอยู่ในห้องน้ำาตอนที่พนักงาน
ของร้านเข้าไปหาเด็กๆ พอเห็นเด็กๆ เขาก็วิ่งกลับไปเอาสีเทียนและ
เมนูมาให้ระบายสี เมื่อเขากลับมา เด็กๆ หัวเราะกันคิกคัก เด็กๆ บอก
กับพนักงานว่าไม่จำาเป็นต้องหาอะไรให้พวกเขาทำาเพลินๆ ระหว่างรอ
อาหารหรอก พวกเขาดูแลตัวเองได้ ตอนที่ผมกลับมาที่โต๊ะนั้น เด็กๆ 
กำาลังเล่นเกมบัซซ์กันอย่างตื่นเต้น พนักงานซึ่งมานั่งตรงที่ของผมดูจะ
สนุกมากกว่าเด็กๆ เสียอีก เขาบอกผมว่า “ผมอยากให้มีใครทำาอย่างนี้
กับผมบ้างตอนที่ผมอยู่เกรด 5”



คณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตเดินทางไปแสดงละคร
ที่โอเรกอนเชกสเปียร์เฟสติวัลในแอชแลนด์เป็นประจำาทุกปี
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เร�จะไม่ถูกหลอกอีก
นักเรียนห้องผมทำาแบบทดสอบมาตรฐานได้คะแนนดี ผมจะ

เล่าถึงสิ่งที่ผมทำาสองสามอย่างเพื่อช่วยนักเรียนเตรียมตัวสำาหรับการ
สอบแบบนี้ตอนท้ายบท แต่ที่ผมอยากพูดให้ชัดๆ ตรงนี้ก็คือ โรคบ้า
ทดสอบขึ้นสมองที่ลุกลามไปตามโรงเรียนท่ัวประเทศของเรานี้ส่งผล
ร้ายตอ่ความพยายามทีจ่ะชว่ยใหเ้ดก็ๆ บรรลศุกัยภาพของตนในฐานะ
ที่เป็นนักเรียนและในฐานะมนุษย์ 

“นี่มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายของเธอเลยนะ” ครูจอมเฮี้ยบ 
ตะโกนใส่ลูซี “อนาคตของเธอขึ้นอยู่กับไอ้นี่ นั่งลง หุบปาก เอาจริง
เอาจังหน่อย” ลูซีเป็นเด็กผู้หญิงอายุเก้าขวบที่กำาลังจะทำาข้อสอบ
คณิตศาสตร์ของรัฐ

เราจะไม่ถูกหลอกอีก
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ผมเห็นกับตาตัวเอง ลูซีบอกผมในภายหลังว่าสิ่งที่ทำาให้เธอ
กลัวที่สุดคือการที่ครูของเธอควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ที่จริงเขาถ่ม
น้ำาลายใส่เธอด้วยซ้ำา

การทดสอบมาตรฐานกลายเป็นฝันร้ายในโรงเรียนของเราไป
แล้ว ครูถูกเรียกร้องให้จัดการทดสอบโน่นนี่เต็มไปหมดจนไม่มีเวลาที่
จะสอนเด็กนักเรียนในวิชาที่พวกเขาควรมีความรู้ ส่วนเด็กๆ ก็หมด
เรีย่วหมดแรงกบัการทำาขอ้สอบจนไมส่นใจแล้ววา่คะแนนจะออกมาเปน็
อยา่งไร ในบรรดาเรือ่งตลกรา้ยของสถานการณเ์ชน่นี ้ คงไมม่อีะไรหดหู่
ไปกว่าความจริงทีว่า่แมก้ารทดสอบมาตรฐานจะถกูคดิขึน้มาเพือ่เปน็ตวั
ชว่ยใหเ้ดก็ๆ ของเราประสบความสำาเรจ็ แตใ่นทางปฏบิตักิลบักลายเปน็
ว่าการทดสอบมาตรฐานนั่นแหละที่ทำาให้พวกเขาล้มเหลว  

ผมไม่ได้ต่อต้านการทดสอบ เราจำาเป็นต้องประเมินเด็กๆ ว่า
ทำาได้ดีแค่ไหน ข้อสอบที่แม่นยำา ยุติธรรม และมีเหตุมีผลสามารถช่วย
พ่อแม่ ครู และตัวเด็กเองให้เห็นว่าทักษะด้านใดที่เด็กทำาได้ดีแล้วและ
ด้านใดที่ต้องปรับปรุง แต่การมีข้อมูลที่ถูกต้องจะเป็นประโยชน์กับทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

แต่ระบบการสอบปจัจุบนันีล้้มเหลว เราใช้เวลาในหอ้งเรยีนไป
กับการทดสอบมากเสยีจนเดก็ไมใ่สใ่จอกีตอ่ไป  ขอ้เทจ็จรงิทีว่า่พวกเขา
แทบไมเ่คยได้เหน็ผลสอบของตวัเองยิง่ทำาใหเ้ดก็ๆ ไมแ่ยแส ยกตวัอยา่ง 
ในเดือนเมษายนปี 2005 นักเรียนเกรด 5 ของผมต้องทำาข้อสอบ 
สแตนฟอร์ด 91 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นข้อสอบที่ สำาคัญกว่าข้อสอบ
ใดทั้งหมด เป็นข้อสอบปลายปี ผลสอบจะปรากฏในประวัติการเรียน
ของเธอ เด็กๆ ไม่รู้ผลสอบจนกระทั่งเดือนตุลาคม! พวกเขาไม่มีโอกาส
ได้ดูกระดาษคำาตอบอีกครั้งเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำานั้นถูกหรือผิด 
เด็กๆ ได้ตัวเลขเปอร์เซ็นไทล์2 ซึ่งไม่มีความหมายอะไรกับพวกเขาเลย 
มันน่าขำาที่ว่าคนที่หมกมุ่นกบัการทดสอบมากที่สุดกลับไม่สามารถสร้าง
เง่ือนไขทีจ่ะทำาใหเ้ดก็ๆ เรยีนดขีึน้ได ้ความจรงินกัการศกึษาทีน่า่เคารพ

1สแตนฟอร์ด 9 เป็นแบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm Referenced Test) เพื่อเปรียบเทียบผลการสอบของ
นกัเรยีนแตล่ะคนกบัผลการสอบตวัอย่างของนกัเรียนโรงเรียนรัฐท่ีมอีายุเทา่กนัและเรยีนระดบัชัน้เดยีวกนั 
2คะแนนที่บอกให้ทราบว่านักเรียนคนนั้นๆ อยู่ในระดับที่เท่าใดเมื่อเทียบจากนักเรียนจำานวน 100 คน
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ทัง้หลายกค็าดการณไ์วแ้ล้ววา่บรษิทัท่ีทำาการทดสอบไมไ่ดส้นใจหรอกวา่
นกัเรยีนทำาคะแนนขอ้สอบได้ดี บรษิทัท่ีให้บริการทดสอบเหลา่น้ีหากินกับ
โรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และทำาเงินมหาศาลโดยใช้ประโยชน์จากความ
กลัวที่จะล้มเหลวของเรา ไม่ต้องดูอื่นไกล ลองพิจารณาสิ่งที่นักเรียน
อายุ 10 และ 11 ขวบของผมต้องพบเจอต่อไปนี้ดู

• ต้องทดสอบการสะกดคำาและคำาศัพท์ทุกๆ สัปดาห์
• ทำาแบบทดสอบคณิตศาสตร์ที่รัฐกำาหนดทุกสัปดาห์
• ทำาแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ที่รัฐกำาหนด 3 ครั้งต่อปี   

 เท่ากับสูญเวลาไป 4-6 ชั่วโมง
• หลายคนต้องทำาข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อพิสูจน์ให้เขต 

 เห็นว่าพวกเขาใช้ภาษาที่สองได้ คล่องแคล่ว 
• เด็กนักเรียนต้องทำาแบบทดสอบการรู้หนังสือที่จัดโดย 

 เขต 4 ครั้งต่อปี แบบทดสอบเหล่าน้ีทำาให้เด็กๆ เสีย 
 เวลาเรียนไปประมาณ 10 ชั่วโมง

• เด็กนักเรียนทำาข้อสอบคณิตศาสตร์ของเขต 4 ครั้ง 
 ต่อปี แบบทดสอบเหล่านี้ใช้เวลาครั้งละ 1-2 ชั่วโมง

• เขียนเรียงความปีละ 3 ฉบับส่งให้เขต รายงานแต่ละ 
 ฉบับอาจต้องใช้เวลาทำา ทั้ง วันจึงจะเสร็จ และเด็ก 
 ก็ไม่เคยได้เห็นผลสอบของตัวเอง

• สิ้นปี นักเรียนต้องเสียเวลา 2 สัปดาห์ทำาข้อสอบระดับรัฐ
 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ขอให้ผมลองเลียนแบบเอ็ดเวิร์ด อาร์. เมอร์โรว์3 (Edward 
R. Murrow) ดูหน่อย: “นี่ คือข้อเท็จจริง” หากคุณได้ข้อสรุปแล้วว่า
ระบบการทดสอบของเรามันไร้สติ ก็ลองนึกดูแล้วกันว่าเด็กของเราจะ
รู้สึกอย่างไร ความจริงที่ว่าเด็กจำานวนมากไม่วิ่งหนีเอาตัวรอดเป็นบท
พิสูจน์ความกล้าหาญและความสามารถของเด็กๆ เองที่จะรักษาที่มั่น
ของตัวเองไว้แม้ในยามที่ข้าศึกเข้าตีกระหนาบทางซ้าย

3ผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ซีบีเอส มีเอกลักษณ์ในการกล่าวเปิดรายการของตัวเองว่า “นี่ คือ
ลอนดอน” (This is London.) โดยเน้นหนักที่พยางค์แรก หยุดเล็กน้อยก่อนกล่าวต่อ

เราจะไม่ถูกหลอกอีก
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ก่อนที่ผมจะบอกเคล็ดลับในการช่วยเด็กของเราให้เอาตัว
รอดจากสงคราม ขอให้ผมได้พูดอีกประเด็นหนึ่งชัดๆ แบบทดสอบ 
“มาตรฐาน” ไม่ได้มาตรฐานหรอก! หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ผลการสอบ 
“มาตรฐาน” อย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้เราได้เห็นผลงานของแต่ละ
โรงเรยีน เจา้หนา้ท่ีของโรงเรยีนรอผลสอบอยา่งกระวนกระวาย คะแนน
ทดสอบเหล่านี้อาจมีผลสำาคัญต่ออนาคตของโรงเรียน โรงเรียนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์คาดเดาได้เลยว่าอาจไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนและ/หรือถูก
คาดโทษ แต่ขอโทษเถอะ คะแนนทดสอบพวกนี้ไม่ได้มีความถูกต้อง  
มันอาจแสดงให้เห็นแนวโน้มบางอย่างได้ แต่ใครก็ตามที่อยู่แนวหน้า
ของวงการศึกษาน่าจะช่วยดูข้อเท็จจริงสักหน่อย

การทดสอบของรฐัไมม่กีารคมุสอบ โดยมากจะดำาเนนิการโดย
ไม่มีการกำากับดูแล  คือมีเพียงครูกับนักเรียนในห้องเท่านั้น  นักเรียน
บอกผมว่ามีครูยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาแอบบอกใบ้ (ด้วยการกระแอม) 
หรอืไม่ต้องแอบเลย (ดว้ยการสะกดิหรอืกระซบิ) ใหรู้ว้า่คำาตอบนัน้ๆ ถูก
หรอืผดิ สว่นเรือ่งการจับเวลา ครบูางคนเพิม่เวลาใหเ้ดก็ของตนเอาดือ้ๆ 

เมื่อผู้เชี่ยวชาญการรู้หนังสือจากโครงการส่งเสริมการอ่าน
ของเรามาพบครูก่อนทำาการสอบการอ่าน พวกเขาทำาอะไรบางอย่างที่
เหลือเชื่อขนาดที่อาจทำาให้คนที่ใช้ภาษานิวสปีกของออร์เวลล์4 ได้อย่าง
คล่องแคล่วกลายเป็นคนพูดตะกุกตะกักไปเลย พวกเขาเอาข้อสอบการ
อ่านให้ครู--เป็นการปฏิบัติที่พวกเขาเรียกว่า “การดูข้อสอบล่วงหน้า”  
ครจูะอา่นแบบทดสอบจนจบแล้วจดคำาท่ีนกัเรยีนของตนจะตอ้งทำาความ
เขา้ใจหรอือธบิายความหมาย เมือ่ครกูลับไปท่ีหอ้งหลงัจากไดเ้หน็ข้อสอบ
จรงิแลว้  ครูกบ็อกนกัเรยีนตวัเองวา่ขอ้สอบทีอ่อกมอีะไรบา้ง  หลงัจาก
นั้นอีก 2-3 วันจึงค่อยทำาการสอบ

ปาฏิหาริย์แท้ๆ เด็กๆ ทำาข้อสอบได้ดีขึ้น นี่ทำาให้ผู้เชี่ยวชาญ
การรู้หนังสือเอาไปคุยโตโอ้อวดว่าระบบของตัวเองได้ผล ผมรู้จักครู
หลายคนที่ไม่ยอมมีส่วนร่วมในการ “ดูข้อสอบล่วงหน้า” ที่ว่า ฟังดูอาจ
จะไม่น่าเชื่อ แต่มีครูอีกมากที่เอากับเขาด้วย ดูเหมือนว่าครูพวกนี้เชื่อ

4หมายถึงการใช้ภาษาที่มีความหมายคลุมเครือและขัดแย้งกันเองอย่างจงใจเพ่ือหลอกลวงหรือสร้างความ
เข้าใจผิด มีที่มาจากภาษานิวสปีก (Newspeak) ในนวนิยายเรื่อง 1984 ที่จอร์จ ออร์เวลล์คิดขึ้น   
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วา่การบอกคำาตอบเดก็ๆ กอ่นทำาขอ้สอบเป็นสิง่ทีย่อมรบัได ้พดูก็พดูเถอะ  
การสอนเด็กให้คูณเลขและเตรียมพร้อมก่อนการสอบด้วยการประกาศ
ว่าจะสอบเรือ่งการคณูกบัการเตอืนเดก็ๆ วา่พรุง่นีจ้ะมกีารทดสอบและ
คำาตอบข้อ 1 คือ 432 มันเป็นคนละเรื่องกันเลย

เรียนอย่�งได้ผล

นักเรียนผมทำาคะแนนสอบได้ดีแม้ว่าจะไม่รู้คำาตอบล่วงหน้า
ก็ตาม เราจริงจังกับการสอบ ส่วนหนึ่งของปรัชญาของเราคืออะไร
ก็ตามที่คุ้มค่าที่จะทำาย่อมคุ้มค่าที่จะทำาให้ได้ดีด้วย อย่างไรก็ตามเราจะ
ไม่ใช้เวลามากมายให้หมดไปกับการเตรียมสอบเฉพาะวิชา แต่นักเรียน
จะได้เรียนรู้วิธีการศึกษาอย่างมี ประสิทธิผล แทน

หลายปีกอ่น ผมเคยได้ฟงัการสมัภาษณแ์ชมปฮ์อกกีผู้ย้ิง่ใหญ ่-- 
เวย์น เกรตซกี (Wayne Gretzky) สิ่งที่เขาพูดมีอิทธิพลต่อผมอย่างลึก
ซึ้ง เกรตซกีพูดถึงความสัมพันธ์ของเขากับพ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
ที่พ่อช่วยปลูกฝังจริยธรรมในการทำางานให้แก่เขา ตอนที่เขายังเป็นเด็ก 
เขาจะขออนุญาตพ่อออกไปเล่นสเกตข้างนอก พ่อจะตอบตกลงอย่างมี
เงื่อนไข  เกรตซกีไม่ได้รับอนุญาตให้ไถสเกตเล่นไปรอบๆ เฉยๆ แต่เขา
จะต้องไปที่สระน้ำาและฝึกท่าเคลื่อนไหวบางท่าหรือฝึกตีลูก เขาเรียนรู้
ที่จะฝึกฝนจนเกิดความชำานาญและไม่ใช้เวลาให้สูญเปล่ามาตั้งแต่อายุ
น้อยๆ ลักษณะนิสัยที่ได้รับการบ่มเพาะมาตั้งแต่เยาว์วัยนี้เองที่ช่วยให้
เกรตซกีกลายเป็นนักกีฬาฮอกกี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล

เช่นเดียวกันกับการศึกษาเล่าเรียน ผมสอนนักเรียนของผม
ว่า พวกเขาเรียนรู้ อย่างไร นั้น สำาคัญกว่าพวกเขาเรียนรู้ มากแค่ไหน 
พวกเขาเรยีนรูว้า่การจะศึกษาใหเ้กดิประสทิธผิลนัน้ พวกเขาจำาเปน็ตอ้ง 
“สร้างบรรยากาศของการทดสอบ” ขึ้นมา 

ตวัอยา่งคลาสสกิของการใชพ้ลังงานไปในทางทีผ่ดิ คอืลกัษณะ
ทีเ่ดก็ขยนัจำานวนมากทุ่มเทเพือ่การสอบคำาศพัท ์พวกเขาทำาบตัรคำาศพัท ์
เขียนคำาศัพท์ด้านหนึ่ง เขียนความหมายไว้อีกด้าน และทดสอบด้วยตัว

เราจะไม่ถูกหลอกอีก
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เองเมื่อมีเวลา สำาหรับเด็กบางคน นี่ดูเหมือนจะได้ผล แต่ผมเคยเจอ
เด็กจำานวนมากกว่ามากที่ทำาข้อสอบไม่ได้และโอดครวญว่า “ผมก็ท่อง
แล้วนี่นา”

พวกเขาท่องศัพท์กจ็รงิแตอ่าจไมใ่ชว่ธิท่ีีมปีระสทิธิผล  ข้อสอบ
ต้องการให้เด็กเขียนคำาศัพท์และความหมายลงบนกระดาษ การใช้
บัตรคำาศัพท์ไม่ได้ช่วยสร้างบรรยากาศของการทดสอบ นี่เป็นเรื่องของ
สามญัสำานึก และเดก็ของเราตอ้งการสามญัสำานกึทัง้หมดทีเ่ราสามารถ
ให้พวกเขาได้

สมมุติว่า เด็กๆ กำาลังจะมีการสอบคณิตศาสตร์ ก่อนที่เราจะ
กลับบ้านกันในตอนเย็น เรามักใช้เวลาสองสามนาทีคุยกันถึงสิ่งที่พวก
เขาจะทำาในคืนนั้นและวิธีการที่พวกเขาจะดูหนังสือสอบ ระหว่างที่ผม
ให้การบ้านเด็กๆ นิดๆหน่อยๆ เราจะคุยกันทำานองนี้:

เรฟ: โอเค พวกมันชกิน5 ทั้งหลาย วันนี้ทำาได้ดีมาก
  ใครจำาได้บ้างว่าพรุ่งนี้เราจะทำาอะไรกัน?
เอริก: เรามีสอบคณิตศาสตร์ครับ
เรฟ:  แค่นั้นเหรอ?
เอริก:  สอบเรื่องจำานวนเต็มครับ
เรฟ:  แล้วพวกเธอก็ไม่มีการบ้าน คืนน้ีเลยไม่มีอะไรทำา 

 ใช่มั้ย?
ทุกคน: ไม่ใช่
เรฟ:  งั้นบอกมาซิว่าคืนนี้พวกเธอจะทำาอะไร? 
 ทบทวนคณิตศาสตร์ทั้งเล่มใช่ไหม?
ทุกคน:  ไม่ใช่
เรฟ: อ้าว ทำาไมไม่ใช่ล่ะ?
ซู:   เพราะพรุ่งนี้เราไม่ได้สอบคณิตศาสตร์ทั้งเล่ม
เรฟ:  ถูกต้อง แล้วพรุ่งนี้เราจะทำาอะไรกัน?

5ชาวมันชกินเป็นตัวละครใน The Wonderful Wizard of Oz ที่แต่งโดย แอล. แฟรงก์ บาม (L. Frank 
Baum)
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ซู:  คุณครูจะให้โจทย์เรื่องจำานวนเต็ม เราก็ต้อง
 เขียนลงในสมุดแล้วแก้โจทย์
เรฟ:  ถูกต้องซู ใครจะบอกครูได้ว่าคืนนี้เราจะทำา  

 อะไรกัน?
เอดการ์:  ผมจะทำาโจทย์หน้า 265 มันทบทวนบทเรียน 

 ทั้งบท
เรฟ:  แต่เราทำาไปแล้วนี่นา ยังไม่ถึงกำาหนดส่งด้วย
เอดการ์: ผมไม่ได้ทำาเพราะถึงกำาหนดส่งนี่ครับ
 ผมทำาเพราะโจทย์มันคล้ายๆ กับที่คุณครูจะให้
 พรุ่งนี้ ผมจำาเป็นต้องสร้างบรรยากาศของ  

 การสอบ
เรฟ: แล้วตอนทำาโจทย์เธอจะฟังเพลงอะไร?
เอดการ์: ไม่ฟังครับ
เรฟ:  แต่เธอชอบดนตรีนี่นา เอดการ์
เอดการ์: ใช่ครับ แต่พรุ่งนี้ตอนทำาข้อสอบเราก็ไม่มี  

 ดนตรีฟังนี่ครับ ผมจะทำางาน ในบรรยากาศ
 แบบเดียวกับการสอบ
เรฟ:  แล้วเธอล่ะ เจคอบ?
เจคอบ:  ผมจะทำาหน้า 262 เป็นหน้าที่มีโจทย์เก่ียวกับ 

 การลบจำานวนเต็ม บางข้อผมยังไม่ได้ทำา และ 
 ต้องฝึกทำาด้วยครับ

สเตฟานี: ในหนังสือแบบฝึกหัดมีโจทย์แบบนี้อีกเยอะ  
 เลย เราทำาด้วยก็ได้

เรฟ:  ถูกแล้ว ทำาได้ แล้ววาเลอเรียล่ะ?
วาเลอเรีย: ตั้งโจทย์เองก็ได้ค่ะ
เรฟ:  แล้วคืนนี้ถ้าเกิดไม่เข้าใจโจทย์ล่ะ ถ้าเป็นแบบ
 นี้จะทำายังไง?
แรนดี:  โทรหาเพื่อนครับ
รูดี:   โทรหาครูครับ
เจสซิกา: งั้นเราก็มาโรงเรียนแต่เช้าแล้วขอให้ครูช่วย  

เราจะไม่ถูกหลอกอีก
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 อธิบาย
เรฟ:  ได้เลย อ้อครูคิดว่าเธอน่าจะอยู่ดูหนังสือถึง
 สักเที่ยงคืนด้วย
ทุกคน:  ไม่เอา!!!
เรฟ:  (แกล้งตกใจ) อ้าว ทำาไมไม่เอาล่ะ?
ทุกคน:  เราต้องเข้านอนแต่หัวค่ำา การนอนหลับสำาคัญ
  ถ้าเรารู้สึกสดชื่นดีเราจะทำาข้อสอบได้ดี 

นี่คือเด็กๆ ท่ีเรียนอย่างมีประสิทธิผล เพื่อขวนขวายไปให้
ถึงคุณธรรมระดับ 6 เด็กเหล่านี้ทำางานเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่น 
พวกเขาพร้อม ผ่อนคลาย และทำาข้อสอบได้คะแนนดี

ผลที่ต�มม�

พ่อแม่และครูสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ด้วยการพูดคุยถึงผล
ท่ีจะเกิดขึ้นจริงและผลที่ไร้สาระที่สืบเนื่องจากการทำาคะแนนสอบไม่
ดี แน่นอน เป็นเรื่องดีที่จะสอนให้เยาวชนรู้ว่าการกระทำาใดๆ ย่อมมี
ผลตามมา แต่การที่เรายึดติดกับการทดสอบอย่างไม่ลืมหูลืมตากันทั้ง
ประเทศกลายได้เป็นการสร้างแรงกดดันให้แก่เด็กๆ อย่างน่าสมเพช  
นี่ไม่เพียงแต่ทำาให้เด็กเป็นทุกข์ แต่ยังบ่ันทอนโอกาสที่พวกเขาจะได้
แสดงความสามารถอย่างเต็มที่อีกด้วย

ครบูางคนบอกนกัเรยีนวา่อนาคตของพวกเขาขึน้อยูก่บัคะแนน
สอบ บางคนเตือนเด็กๆ ว่าถ้าทำาคะแนนได้ไม่ดีจะทำาให้ครูเสียหน้า  
ในห้อง 56 ผมช่วยให้เด็กๆ ผ่อนคลายและทำาคะแนนสอบได้ดีขึ้นด้วย
การเล่าอะไรให้ฟังสองสามอย่าง

อย่างแรก ผมหัวเราะขบขันกับเด็กๆ เกี่ยวกับสถานการณ์
สอบ และขอให้เด็กๆ เล่าเรื่องน่าตกใจของครูที่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง
ใส่เด็กๆ เพราะทำาคะแนนได้ไม่ดี ทำาให้เด็กๆ สบายใจขึ้น จากนั้นผม
จงึอธบิายแนวคดิสำาคญัทีว่า่ การสอบนัน้เหมอืนเทอรโ์มมเิตอร ์มนัเปน็
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เพียงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดเท่านั้นเองจริงๆ แทนที่จะใช้วัดอุณหภูมิ  
การสอบใช้วัดความเข้าใจในทักษะอย่างหนึ่ง ผมตั้งคำาถามว่า ถ้าทำา
คะแนนคณิตศาสตร์ได้ไม่ดี ผลที่ตามมาจริงๆ คืออะไร อนาคตของ
พวกเขาจะจบสิ้นตรงนี้ไหม พรุ่งนี้พระอาทิตย์จะไม่ขึ้นหรือไง เด็กๆ 
จำาเป็นต้องเข้าใจว่าการได้คะแนนทดสอบน้อยไม่ได้แปลว่าโลกจะแตก 
ถึงอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักพวกเขาอยู่ดี ผมเองก็เหมือนกัน ถ้านักเรียน
ทำาข้อสอบการคูณได้ไม่ดี มันหมายความได้อย่างเดียวและอย่างเดียว
เท่านั้นคือ เขายังไม่เข้าใจทักษะในการคูณ และผมก็ ยินดี จะสอนเขา
ใหม่ ย้อนกลับไปเรื่องความไว้วางใจ ผมทำาในสิ่งที่ผมพร่ำาสอน เด็กๆ 
เรียนรู้จากการ กระทำาทีเ่สมอตน้เสมอปลายของผมวา่ผมจะไมล่ะความ
พยายามกับพวกเขา หรือหงุดหงิดกับคะแนนสอบ ผู้ใหญ่อย่างพวกเรา
ต้องทำางานหนักเพื่อช่วยให้เด็กๆ โดดลอดบ่วงสตึๆ ที่พวกเขาถูกสั่งให้
โดดไปให้จงได้

พ่อแม่และครูต้องจำาไว้ด้วยว่า อย่าเปรียบเทียบคะแนนสอบ
ของเด็กคนหนึ่งกับเด็กคนอื่นเป็นอันขาด จงวัดความก้าวหน้าของเด็ก
โดยเปรียบเทียบกับผลงานที่ผ่านมาของเด็กเอง แน่ละจะต้องมีนักอ่าน 
นักคณิตศาสตร์ หรือนักเบสบอลที่เก่งกว่าเสมอ แต่เป้าหมายของเรา
คือช่วยนักเรียนแต่ละคนเป็นคนพิเศษเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถเป็น
ได้ในฐานะปัจเจกบุคคล ไม่ใช่พิเศษกว่าเด็กคนที่นั่งข้างๆ ในฐานะที่
เป็นครูและเป็นพ่อ ผมพยายามเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา 
แต่ผมวัดความสำาเร็จหรือความล้มเหลวของผมโดยเปรียบกับการกระ
ทำาที่ผ่านมาในอดีต ไม่ได้เปรียบเทียบกับการกระทำาของครูในโถงทาง
เดินโน่น หรือพ่อแม่ที่อยู่ถัดไปอีกช่วงตึก

ทักษะในก�รทำ�ข้อสอบ

 มีครูดีๆ หลายคนที่ชี้ให้นักเรียนเห็นความสำาคัญของการรู้จัก 
“ฉลาดในการทำาข้อสอบ” เรื่องนี้มีความสำาคัญมากโดยเฉพาะอย่างย่ิง
เวลาทำาข้อสอบแบบมีตัวเลือก ข้อสอบแซต (SAT) น่าจะเป็นตัวอย่าง
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ที่ดีที่สุด ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าความสำาเร็จขึ้นอยู่กับทักษะในการทำา
ข้อสอบพอๆ กับสติปัญญา ผมใช้กลยุทธ์สองแบบเพื่อช่วยให้นักเรียน
ของผมทำาข้อสอบแบบมีตัวเลือกได้ดีขึ้น

ไม่มีใครอยากดูโง่ ทุกคนชอบความรู้สึกว่าตนฉลาด เช่น
เดียวกัน แต่ละวันในชั่วโมงคณิตศาสตร์ ผมจะคิดหาช่วงเวลาที่เด็กๆ 
จะชอบมากเพียงเพราะเหตุผลที่ว่านี้ หลังจากที่เราเล่นเกมคณิตคิดใน
ใจหรอือาจจะเลน่เกมบัซซไ์ปสกัรอบแล้ว  เราจะเริม่ทำาโจทยท์กัษะแบบ
ใดแบบหนึง่สำาหรบัคาบนัน้ ไมว่า่จะเปน็โจทยง์า่ยๆ อยา่งการบวก หรอื
ซับซอ้นอยา่งพชีคณติ ผมมกัจะสอนทกัษะกอ่นแล้วใหเ้ดก็ลองพยายาม
ทำาโจทย์เองสัก 10-15 ข้อ สมมุติว่าผมสอนเรื่องการบวก ก่อนที่ผมจะ
ให้โจทย์เด็ก ผมจะเขียนโจทย์อีกข้อหนึ่งบนกระดาน

   
 63
 + 28
 ก.
 ข.
 ค.     
  ง.
 
เรฟ: เอาละนักเรียนทุกคน สมมุติว่าน่ีเป็นแบบทดสอบ 

  สแตนฟอร์ด 9 ซึ่งเราทุกคนต่างรู้ดีว่ามันจะเป็น 
  ตัวกำาหนดอนาคตของเธอไม่ว่าจะเป็นความสุข  
  ความสำาเร็จ และจำานวนเงินฝากในธนาคารของ 
  พวกเธอ (เด็กหัวเราะคิกคัก) ใครตอบได้บ้าง?

ทุกคน: 91
เรฟ:  ดีมาก ลองเอาเลข 91 มาวางไว้ข้างข้อ 
 ค.ใครอยากจะบอกครูบ้างว่าข้อ 
 ก. จะเป็นตัวอะไรดี?
ไอเซล: 35
เรฟ:  เยี่ยมมาก! ทำาไมต้องเป็น 35 ล่ะไอเซล?
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ไอเซล: สำาหรับเด็กเอาไปลบแทนที่จะเอาไปบวก
เรฟ:  ใช่แล้ว ใครมีคำาตอบที่ผิดสำาหรับข้อ ข. บ้าง?
เควิน:  81 ครับ สำาหรับคนที่ลืมทดเลข
เรฟ:  ถูกอีกแล้ว ดูซิว่าครูมีนักสืบหัวเห็ดที่สามารถหา 

  คำาตอบข้อ ง. ได้ไหม?
พอล:  811 เป็นไงครับ สำาหรับเด็กที่บวกอย่างเดียวโดย
 ไม่ทดเลข
 
ในห้อง 56 เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าคำาถามที่มีหลายคำาตอบให้เลือก

ถกูออกแบบมาอยา่งรอบคอบ แทบจะไม่มีคำาถามใดเลยที่มีคำาตอบทีถ่กู
ต้องเพียงคำาตอบเดียว แล้วอีกสามข้อที่เหลือเป็นคำาตอบผิดๆ ที่เลือก
มาแบบส่งเดช ผู้ที่ออกข้อสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คาดเดาได้ว่านักเรียน
จะพลาดตรงจุดไหนได้บ้าง เมื่อเด็กทำาผิดสักแห่งในระหว่างที่พยายาม
แก้โจทย์และเห็นคำาตอบ (ที่ไม่ถูกต้อง) อยู่ในตัวเลือก เด็กก็จะคิดว่า
ตัวเองถูก เด็กนักเรียนของผมชอบเล่นเป็นนักสืบ พวกเขาสนุกกับการ
มองหาและหลบหลีกคำาตอบที่อาจเป็นกับดัก

เวลาท่ีเด็กห้อง 56 ทำาข้อสอบคณิตศาสตร์แบบมีตัวเลือก   
ถา้มโีจทยป์ญัหาอยู ่20 ขอ้ พวกเขาจะมองเหน็มนัเปน็ขอ้สอบทีม่โีจทย์
ปัญหา 80 ข้อ หน้าที่ของพวกเขาคือค้นหาคำาตอบที่ถูกต้อง 20 ข้อ 
และที่ไม่ถูกอีก 60 ข้อ มันน่าขำาสุดๆ เวลาได้ยินเสียงเด็กๆ ที่กำาลัง
ทำาแบบทดสอบข้อสอบมาตรฐานคณิตศาสตร์อยู่ในห้อง เสียงที่ได้ยิน
บ่อยสุดจะเป็นเสียงหัวเราะคิกคักเบาๆ เมื่อเด็กๆ จับผิดอะไรได้บาง
อย่าง เด็กๆ ชอบเอาชนะข้อสอบ จึงอดหัวเราะชอบใจไม่ได้เมื่อหากับ
ดักเจออันแล้วอันเล่า

กลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ในการช่วยเด็กนักเรียนปรับปรุง
ทักษะในการทำาข้อสอบนั้นเกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจข้อสอบที่เราเอามา
ฝึกทำา ลำาพังการเฉลยคำาตอบแล้วให้เด็กๆ ตรวจให้คะแนนงานของตัว
เองยังไม่เพียงพอ เราไม่อาจปล่อยโอกาสที่จะช่วยเด็กให้แข็งแกร่งขึ้น
หลดุลอยไปแมเ้พยีงครัง้เดยีว และการตรวจขอ้สอบกเ็ปน็หนึง่ในโอกาส
ดีๆ ที่จะทำาอย่างนั้น

เราจะไม่ถูกหลอกอีก
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เวลาที่เราตรวจงานกันในห้อง 56 จะไม่มีเด็กคนไหนได้รับ
อนุญาตให้ตอบว่าข้อ ค. เฉยๆ ถ้าผมถามว่าคำาตอบของข้อ 17 คือ
อะไร เด็กต้องอธิบายด้วยว่าทำาไมถึงเลือกข้อ ค. นอกจากนี้เด็กยังต้อง
อธบิายด้วยว่าทำาไมจึงไมเ่ลือกคำาตอบขอ้อืน่ ดว้ยวธินีีเ้ดก็จะถกูบงัคบัให้
พนิจิพเิคราะหท์างเลือกท้ังหมดท่ีขอ้สอบขอ้นัน้ให้มา ถา้เราตรวจขอ้สอบ
การอ่านจับใจความ ปีเตอร์จะต้องบอกผมว่าเขาเลือกข้อ ก. เพราะ “มี
คำาตอบอยู่ในย่อหน้าที่สอง บรรทัดที่ 3 ครับ” เขายังต้องอธิบายต่อว่า
ทำาไมคำาตอบอื่นๆ ที่น่าจะเป็นไปได้ถึงผิด และคำาตอบเหล่านั้นเลือกใช้
ถ้อยคำาที่แยบยลอย่างไรเพื่อวางกับดักนักเรียนที่สะเพร่า  

เราสร้างสภาพบรรยากาศการสอบโดยการให้คะแนนแบบ
ทดสอบที่เราฝึกทำาด้วยปากเปล่า และใช้กระบวนการคิดแบบเดียวกัน
กับที่เด็กๆ จะใช้เมื่อต้องทำาข้อสอบด้วยตัวเอง เราต้องฝึกเด็กๆ ให้รู้จัก
คิดแบบใช้วิจารณญาณอย่างสม่ำาเสมอ และต้องขอให้พวกเขาอธิบาย
คำาตอบทุกคำาตอบท่ีพวกเขาขานว่าถูกในชั้น การฝึกทำาแบบทดสอบ
อย่างเอาจริงเอาจังทำาให้เด็กเรียนรู้ที่จะรับมือกับข้อสอบจริงด้วยความ
แข็งขันกระตือรือร้นเท่าๆ กัน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเด็กเอง 
ทกัษะในการทำาขอ้สอบทีเ่ดก็พฒันาขึน้นีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่พวกเขาไป
จนตลอดชีวิต เด็กเหล่านี้มักจะทำาอะไรๆ ได้ดีกว่านักเรียนคนอื่นๆ ที่
ฉลาดพอๆ กัน แฮมเลตพูดถึงเรื่องนี้ไว้ถูกต้องที่สุดแล้ว “ความพร้อม
เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง” 

เข้�ถึงแก่นแท้

การสอบเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกไปแล้ว ครูจำานวนมากจาก
โรงเรียนอื่นมาเยี่ยมชมห้อง 56 เพื่อฝึกอบรม และพวกเขาก็น่ารัก
พอที่ติดต่อกับผมอยู่สม่ำาเสมอ มาปีนี้ ครูทั้งโรงเรียนที่เคยมาอบรมที่
ห้อง 56 ส่งการ์ดคริสต์มาสมาให้ผมโดยแทรกใบคะแนนทดสอบของ
นักเรียนของพวกเขาไว้ข้างใน ให้ตายสิ! (ใช่ เป็นคำาที่ไม่เหมาะเท่าไร) 
มันช่างเหลือเชื่อจริงๆ
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ผมมักเตือนเด็กนักเรียนของผมเสมอว่า คำาถามที่สำาคัญ
ที่สุดของชีวิตไม่มีในแบบทดสอบมาตรฐาน ไม่มีใครถามเด็กๆ ถึง
เรื่องบุคลิกภาพ ความซื่อสัตย์ ศีลธรรม หรือความเมตตากรุณาใน
จิตวิญญาณ แต่สำาหรับห้อง 56 นี่คือประเด็นที่มีความสำาคัญอย่าง
แทจ้รงิ  ทำาไมเราจงึมองไมเ่หน็ความสำาคญัของมนั อาจเปน็เพราะการ
ทำาคะแนนสอบเพิม่ขึน้อกีนดิหนอ่ยนัน้งา่ย สว่นการสอนเรือ่งเกยีรตยิศ
และจริยธรรมไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายเลย แต่หากเราต้องการสร้างเด็กที่ไม่
ธรรมดา เราต้องมีเรื่องนี้อยู่ในมุมมองของเราเสมอ

ตอนท่ีผมเดนิทางไปกบัคณะละครเชกสเปยีรแ์หง่โฮบารต์  เรา
หยดุใหผู้้คนทีช่ืน่ชมเราทกัทายเกอืบตลอดเวลา คนเหลา่นีบ้างคนจำาเรา
ได้ บางคนก็จำาไม่ได้ พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ไม่มีใครถามถึง
คะแนนสอบหรือเกรดเฉลี่ย พวกเขาทักทายเด็กๆ เพราะเด็กๆ มีกิริยา
ทา่ทางทีง่ดงาม คนเหล่านัน้สงัเกตไดถ้งึมารยาท การตัง้อกตัง้ใจฟงั และ
การให้ความเคารพต่อผู้อื่นอย่างสงบเสงี่ยมซึ่งหาได้ยากในเด็กๆ ทั่วไป  
การที่เด็กนักเรียนเหล่านี้ทำาข้อทดสอบได้ดีเป็นเรื่องที่วิเศษ  แต่ที่วิเศษ
กว่านั้นคือการที่พวกเขามีสำานึกในคุณค่าที่ถูกต้อง -- พวกเขารู้ว่ามีสิ่ง
อื่นที่สำาคัญกว่าคะแนนทดสอบแซต 

เมื่อ 2-3 ปีก่อน หนังสือพิมพ์ลอสแอนเจลิสไทมส์ลง 
พิมพ์จดหมายฉบับหนึ่งจากผู้พบเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โอเรกอน 
เชกสเปียร์เฟสติวัล (Oregon Shakespeare Festival) ซึ่งเป็นสถาน
ทีจ่ดัแสดงละครของเชกสเปยีรใ์นแอชแลนด ์รฐัโอเรกอน รถขนขยะคนั
หนึ่งพลิกคว่ำา  ขยะกระจัดกระจายเกลื่อนถนน เขาต้องประหลาดใจที่
เหน็กลุม่เดก็วยัรุน่กลุ่มหนึง่ขา้มถนนมาชว่ยพนกังานขบัรถเกบ็ขยะและ
กู้รถ ผู้เขียนจดหมายรู้สึกประทับใจที่เห็นเด็กวัยรุ่นมีน้ำาใจและมีความ
คิด ทุกวันนี้ เด็กนักเรียนหลายคนในกลุ่มน้ันเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียบ้าง นอร์ทเวสเทิร์นบ้าง โนตร์ดามบ้าง พวกเขาเข้าเรียน
ที่นั่นได้เพราะพวกเขาเรียนอย่างหนักสมัยที่ยังอยู่โรงเรียน ทุ่มเทเวลา
มากกว่าเด็กนักเรียนทั่วไป และทำาคะแนนสอบได้ดีมาก หนึ่งในนั้นทำา
คะแนนแซตได้ยอดเยี่ยมด้วยซ้ำาไป แต่ที่ผมภูมิใจมากกว่าคือวันที่พวก
เขาช่วยคนแปลกหน้าเก็บขยะในโอเรกอน ในยุคสมัยที่ “คะแนนสอบ

เราจะไม่ถูกหลอกอีก
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ลีลาประกอบเพลง “You’re so Damn Hot” ในเทศกาลหนังสือ L.A. 
Times Festival of Books ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ปี 2007

ของเธอคือตัวของเธอ” เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในโรงเรียนมากมาย
หลายแห่ง พวกเราผูใ้หญต่อ้งทำางานอยา่งหนกัเพือ่ใหเ้ดก็ๆ รูว้า่คะแนน
สอบของพวกเขานั้น ความจริงแล้วเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของตัวเขา





ระเบิดเพลงร็อก “Runaway” ในงาน Sun Valley 
Writers’ Conference ที่ไอดาโฮ ปี 2010
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โลกนี้แสนมหัศจรรย์
บางทีแซม คุก (Sam Cooke) อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าที่เขา

และนักร้องอื่นๆ อีกหลายคนครวญว่า “Don’t know much about 
history…”1 นั้นเป็นความจริงอย่างที่สุด... เนื้อเพลงป๊อปที่ติดปากนี้
บอกไดถ้กูเผงเลยวา่เดก็ๆ ของเรารูเ้รือ่งราวประวตัศิาสตรแ์ละความ
สำาคัญของประวัติศาสตร์ต่อชีวิตประจำาวันของเราน้อยขนาดไหน  
เรือ่งนีเ้ขา้ใจไดเ้มือ่ดจูากสภาพทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนัของโรงเรยีนของเรา 
ลองพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ดู

1เนื้อร้องท่อนหนึ่งในเพลง “Wonderful World” ของแซม คุก

โลกนี้แสนมหัศจรรย์

7
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• โรงเรียนประถมหลายแห่งให้ความสำาคัญกับคะแนนการ 
 อา่นและคะแนนคณติศาสตรม์ากถงึขนาดทีค่รใูชเ้วลาทัง้วนั 
 เพียงเพื่อสอนสองวิชานี้ บางห้องเรียน ถ้าจะมีการสอน 
 ประวัติศาสตร์บ้าง ก็สอนกันน้อยเต็มที

• เมือ่ถงึวนัหยดุเรยีนครัง้ตอ่ไป ลองถามนกัเรยีนคนไหนดก็ูได้ 
 ว่าทำาไมเราถงึตอ้งเฉลิมฉลองวนัหยดุนีด้ว้ย ทีป่ระหลาดคอื 
 เดก็จะตอบไมไ่ด ้วนัชาตหิรอืเปลา่ วนัทีร่ะลกึทหารผา่นศกึ 
 มั้ง การที่เด็กไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวาระสำาคัญเหล่านี้บอก 
 อะไรเราบ้าง แต่ผมมีคำาถามที่เด็ดกว่านั้นอีก: เราจะโทษ 
 เด็กนักเรียนของเราที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ได้เต็มปากเชียวหรือ  
 ทีโ่รงเรยีนประถมของผม พวกครเูพิง่โหวตใหเ้ลกิจดักจิกรรม 
 วันมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King Jr.) 
 เพราะเสียเวลามากเกินไป แต่ให้นำาเรื่องราวของ ดร. คิง 
 ไปสอนเป็นส่วนหนึ่งของ “วันพหุวัฒนธรรม” (Multicul- 
 tural Day) ของเราตอนสิ้นปีแทน

• ไม่มีวิชาอื่นใดที่จะได้รับความสนใจน้อยนิดสุดเท่ากับวิชา 
 สังคมอีกแล้ว เรามี “เดือนแห่งประวัติศาสตร์ของคน 
 ผิวดำา” (Black History Month) นี่หมายความว่าอีก 11 
  เดือนที่เหลือของปี ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันไม่มี 
 ประวัติศาสตร์เลยหรือ หลายปีก่อน ทอม เลห์เรอร์ซึ่ง

 เป็นครูคณิตศาสตร์และนักแต่งเพลงนอกเวลา เขียนเพลง
 ขำาๆ ล้อเลียนสัปดาห์ภราดรภาพแห่งชาติ (National 
 Brotherhood Week)2 เพลงล้อเลียนของเขากลายเป็น
 เครื่องเตือนความจำาที่น่าเศร้าว่า ทุกวันนี้ เวลาที่เด็ก
 นักเรียนพิจารณาถ้อยแถลงของประธานาธิบดีต่อสภา
 นิติบัญญัติเกี่ยวกับสภาวการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 (State of the Union) เด็กส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำาไปว่าเรา 
 มี ประเทศ

2เป็นเพลงที่ประชดว่าในโลกนี้มีแต่การเกลียดชังกัน ให้หยุดเกลียดกันสักสัปดาห์เถอะ เพราะสัปดาห์
ภราดรภาพแห่งชาติ มีเพียงสัปดาห์เดียวในรอบปี
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• ขณะท่ีกำาลังเขยีนนี ้ ประเทศของเราเข้ารว่มในสงครามอริกั 
 มาสามปีแล้ว วันก่อนผมสุ่มถามนักเรียนเกรด 7 จำานวน 
  25 คนในโรงเรียนแห่งหนึ่งท่ีผมไปเป็นผู้นำาการพัฒนา 
 ทีมงานครู ผมเอาแผนที่โลกที่มีชื่อประเทศทุกประเทศให้ 
 พวกเขาดู คุณเดาถูกแล้ว ไม่มีใครหาประเทศอิรักเจอเลย

ตอนปลายปี นักเรียนทุกคนในห้อง 56 สามารถติดป้ายชื่อ
ประเทศอย่างน้อย 150 ประเทศลงบนแผนที่โลกว่างๆ ได้ถูกต้อง พวก
เขาสามารถเล่าประวตัศิาสตรข์องสหรฐัอเมรกิาได ้ สามารถเรยีงลำาดบั
เหตกุารณน์บัตัง้แตข่อ้ตกลงมสิซรูไีปถงึสมรภมูเิกตทสีเบริก์จนถงึคดวีอ
เตอร์เกต เด็กๆ สามารถแยกแยะระหว่างทีโอดอร์ รูสเวลต์และแฟรง
กลิน รูสเวลต์ได้ (ทุกวันนี้นักเรียนส่วนมากไม่เคยได้ยินชื่อของรูสเวลต์
ทั้งสองคนด้วยซ้ำาไป!) ต่อไปนี้เป็นวิธีง่ายๆ ที่ผมใช้กับห้อง 56 เพื่อช่วย
ให้นักเรียนของผมเป็นเซียนวิชาสังคม

ตะลอนรอบโลก

หลายปีที่ผ่านมานี้ อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าสำาหรับการสอนวิชาภูมิศาสตร์ มีเว็บไซต์หลายแห่งที่มีแผนที่ดีๆ  
เว็บไซต์โปรดของผมคือ www.worldatlas.com เว็บไซต์ง่ายๆ นี้มี
แผนทีเ่คา้โครงของสว่นตา่งๆของโลกทีพ่มิพ์ออกมาได ้และมแีผนทีท่ีใ่ส่
ตัวเลขกำากับไวแ้ทนการระบชุือ่ประเทศ พรอ้มแบบทดสอบทีส่มัพนัธ์กัน
ให้ฝึกทำาด้วย ในแต่ละวันเราจะใช้เวลา 10-15 นาทีใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมือต่างๆ บนเว็บไซต์นี้

เราใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างในการเรียนรู้ส่วนต่างๆ ของโลก  
ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของภูมิภาคที่เราเรียน ทวีปอเมริกาใต้น้ันค่อน
ข้างง่าย ส่วนทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียยากกว่าอย่างเห็นได้ชัด เรา
อาจใชเ้วลาเพยีงสปัดาหเ์ดยีวเรยีนเรือ่งอเมรกิาใต ้แตใ่ชเ้วลาเรยีนเรือ่ง
แอฟริกานานเป็นเดือน

โลกนี้แสนมหัศจรรย์
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หลงัจากนกัเรยีนไดเ้รยีนรูช้ือ่ประเทศตา่งๆ ในโลก รวมทัง้การ
สะกดชื่อให้ถูกต้องแล้ว เราจะเล่นเกมที่เรียกว่าเทเบิลพอยส์ (Table 
Points) เดก็ๆ ชอบเล่นเกมนี ้พวกเขาจะนัง่บนโตะ๊ของตวัเองเปน็กลุม่ๆ 
ละประมาณ 6-8 คนโดยไม่มีแผนที่อยู่ตรงหน้า ตอนแรก ผมจะเดินไป
รอบๆ จากกลุม่หนึง่ไปอกีกลุ่ม แล้วถามคำาถามงา่ยๆ ทีม่คีา่หนึง่คะแนน 
เช่น ให้บอกชื่อรัฐที่อยู่ติดทางใต้ของรัฐโอคลาโฮมา (เทกซัส) ให้บอก
ชื่อรัฐห้ารัฐที่อยู่รอบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก (อะแลสกา วอชิงตัน  
โอเรกอน แคลิฟอร์เนีย และฮาวาย) ให้บอกชื่อรัฐสองรัฐที่อยู่ติดกับ
ฟลอริดา (จอร์เจยี และแอละแบมา) เมือ่ไดฟ้งัคำาถามแลว้ เดก็นกัเรยีน
จะปรึกษากันเพื่อหาคำาตอบก่อนจะตอบในนามกลุ่ม น่ีเป็นการปลูกฝัง
การทำางานเป็นทีม ทักษะการฟัง และการประนีประนอม การที่ผมกะ
เกณฑ์ให้เด็กๆ นึกภาพของโลกโดยไม่มีแผนที่ ช่วยให้พวกเขาเริ่มมอง
เห็นภาพของโลกในความคิด แทนที่จะเอาแต่อ่านชื่อประเทศต่างๆ บน
แผนที่ปาวๆ

เมื่อทีมหนึ่งทำาได้ถึง 20 คะแนน เด็กๆ จะได้เงิน “โบนัส” 
(ซึ่งจะได้พูดถึงต่อไปในบทที่ 11) ข้อดีอย่างหนึ่งของเกมง่ายๆ นี้คือ 
แม้จะมีทีมหนึ่งได้โบนัส แต่ทีมอื่นก็ยังมีโอกาสได้เหมือนกัน แต่ละทีม
ที่สามารถทำาคะแนนถึง 20 จะสะสมรางวัลไว้ และเริ่มเล่นใหม่ ทีม
อืน่กจ็ะตอบคำาถามตอ่ไปจนกวา่ทีมตวัเองจะไดค้ะแนนถึง 20 วธีินีท้ำาให้
เด็กๆ ไม่ต้องลุ้นให้ทีมอื่นแพ้ แต่ละทีมเพียงแค่พยายามหาคำาตอบที่ถูก
ตอ้งเทา่น้ัน คำาตอบทีถ่กูมกัไดร้บัเสยีงปรบมอืจากฝา่ยตรงขา้ม เกมนีจ้ะ
สะสมคะแนนทัง้ป ีเกมจึงดำาเนนิไปไดเ้รือ่ยๆ เชน่เดยีวกบัประวตัศิาสตร์

เมื่อแต่ละกลุ่มได้ตอบคำาถามที่มีค่าหนึ่งคะแนนไปแล้ว 2-3 
คำาถาม เราอาจเพิ่มความท้าทายให้เกมนี้ได้สองวิธี วิธีแรก ด้วยการตั้ง
คำาถามใหย้ากขึน้ เชน่ ใหบ้อกชือ่รฐัท่ีตดิชายแดนแคนาดาอย่างนอ้ย 12 
รัฐ บอกชื่อรัฐ 6 รัฐที่ล้อมรอบรัฐเนแบรสกา บอกชื่อประเทศที่อยู่ทาง
ตะวันตกของอาร์เจนตินา จำาไว้ว่า นักเรียนไม่มีแผนที่อยู่ตรงหน้า อีก
วธิหีนึง่คอืตัง้คำาถามโดยแทนทีจ่ะชีใ้หท้มีใดทมีหนึง่ตอบ กใ็หใ้ครกไ็ดใ้น
ชั้นตอบ ใครที่ “ยกมือขึ้นก่อน” จะเป็นผู้ได้ตอบคำาถาม อย่างไรก็ตาม 
ผมเพิ่มลูกเล่นเข้าไปในคำาถาม ผมอธิบายว่านี่เป็นคำาถาม “4 แลก 7” 
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หมายความว่า ทีมจะได้ 4 คะแนนถ้าลูกทีมคนหนึ่งตอบถูก แต่จะ 
เสีย 7 คะแนนถ้าเดาผิด  นี่ทำาให้นักเรียนต้องคิดก่อนพูด เราทุกคนก็
คงเคยเหน็เดก็ทีช่อบตะโกนตอบทัง้เพือ่เรยีกรอ้งความสนใจและเพราะ
อยากเปน็คนแรกท่ีไดต้อบ การเรยีนรูท่ี้จะคดิกอ่นพดูเปน็ทกัษะทีจ่ะเปน็
ประโยชน์กับเด็กๆ ในทุกด้านทั้งที่โรงเรียนและในชีวิต

ทุ่มเกินร้อย

จริงๆ แล้วก็ทุกวิชานั่นแหละ แต่วิชาสังคมศึกษาจะน่า
เบื่อหรือน่าท่ึงได้เป็นพิเศษแล้วแต่ครูผู้สอน บทเรียนประวัติศาสตร์
ส่วนใหญ่เริ่มต้นท่ีตำาราอะไรบางอย่าง แต่แม้กระทั่งตำาราดีๆ ก็ยัง
ไม่อาจครอบคลุมเรื่องราวทุกแง่ทุกมุมและเชื่อมโยงกันได้อย่างลึกซึ้ง  
ตื่นเต้น และสนุกสนานอย่างที่เราอยากให้เด็กของเรารู้สึกเมื่อพวกเขา
เรียนประวัติศาสตร์ ครูและพ่อแม่ที่ดีจึงใช้สื่ออย่างอื่นๆ เสริมหนังสือ
ประวัติศาสตร์ด้วย

อยา่งเชน่ภาพยนตร ์สามารถเปน็เครือ่งมอืทีท่รงพลงัไดใ้นการ
ชว่ยให้นักเรยีนของเรารกัและเขา้ใจประวตัศิาสตร ์เดก็นกัเรยีนหอ้ง 56 
แทบจะเรยีนรูท่ี้มาของวนัหยดุท้ังหมดจากจอหนงั ภาพยนตรท์ีเ่ราดดูว้ย
กนัไม่ได้มาแทนท่ีบทเรยีนในแตล่ะวนั แตเ่ราจะฉายภาพยนตรด์กัูนหลงั
เลิกเรียนแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้ของเด็กๆ ในประเด็น
ตา่งๆ ทีไ่ด้เรยีนไปแล้วในหอ้ง เชน่เดยีวกบัการใชห้นงัสอืเสยีง การฉาย
หนังไม่ใช่ข้ออ้างเพื่อครูจะได้พัก หลายวันก่อนที่จะฉายหนัง ผมจะเริ่ม
สร้างความตื่นเต้นด้วยการแจ้งชื่อหนังไว้บนกระดานประกาศรายชื่อ 
“ภาพยนตร์ที่จะฉายเร็วๆ นี้...” ในห้องของเรา ผมเตรียมความพร้อม
ให้เด็กๆ ด้วยการพูดคุยถึงเรื่องราวตอนต่างๆ ในภาพยนตร์ที่อาจจะ
ยากเกินความเข้าใจของเด็กๆ ผมส่งผ่านความต่ืนเต้นของผมที่จะได้ดู
หนังไปถึงเด็กๆ และได้สาวกก่อนเริ่มฉายดีวีดีเสียอีก 

ครทูีส่อนชัน้สงูขึน้ไปมปีญัหาในการฉายภาพยนตรม์ากกวา่เรา 
เพราะในแต่ละคาบของการเรียนมีเวลาไม่มากพอใหเ้ด็กๆ ดูหนังจนจบ 

โลกนี้แสนมหัศจรรย์
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ครบูางคนทำางานไดส้ดุยอดดว้ยการฉายภาพยนตรเ์สรมิบทเรยีนในเวลา
เรียน แต่มักจะเปล่าประโยชน์เพราะต้องแบ่งดูหลายวัน ผมขอแนะนำา
ให้ฉายภาพยนตร์หลังเลิกเรียน แม้ว่ามันไม่ได้ทำาให้ชีวิตคุณสบายขึ้น 
แต่มันได้ผลดีกว่าเพราะเด็กๆ ได้นั่งดูหนังรวดเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้ง
ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ พูดคุยแลกเปลี่ยนกันทั้งในระหว่างที่กำาลังดูหนัง
และเมื่อดูหนังจบแล้วด้วย

ขอผมยกตวัอยา่งวา่ผมใชภ้าพยนตรเ์สรมิบทเรยีนปกตขิองเรา
อยา่งไร เนือ่งจากผมสอนในโรงเรยีนท่ีเปดิสอนตลอดทัง้ป ี(year-round 
school)3 โดยเริ่มเรียนในเดือนกรกฎาคม นักเรียนของผมทั้งหมดจึงมี
วันหยุดเนื่องในวันแรงงาน โดยทั่วไปเด็กๆ ในสหรัฐอเมริกาแทบจะ
ไมรู่อ้ะไรเลยเกีย่วกบัวนัแรงงาน  ถา้จะใหพ้ดูแบบไมห่วอืหวา ผมกเ็ดา
ว่าร้อยละ 99 ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนผม (และร้อยละ 99 ของ
พ่อแม่ด้วย แต่นี่คนละเรื่องกัน) ไม่รู้ว่าทำาไมเราเฉลิมฉลองวันแรงงาน  
ผมคิดว่าเด็กๆ ควรจะรู้

เพราะฉะนั้น นอกจากจะให้อ่านหนังสือเก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมาของวันแรงงานและเรียนรู้เกี่ยวกับสหภาพแรงงานแล้ว  
เรายังดูภาพยนตร์ทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้อง บางเรื่องเราดูด้วยกันหลัง
เลิกเรียน บางเรื่องผมให้เด็กยืมไปดูที่บ้านได้ ภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง 
Norma Rae4 ของมาร์ติน ริตต์ (Martin Ritt) Matewan5 ของจอห์น  
เซลส์ (John Sayles) และ On the Waterfront 6 งานชิ้นเอกของ 
อีเลีย เคอแซน (Elia Kazan) ล้วนแล้วแต่เป็นภาพยนตร์ที่ชวนให้
เด็กๆ คิดเกี่ยวกับเรื่องแรงงานทั้งในแง่ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์
และความเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในทุกวันนี้ด้วย หรือถ้าคุณอยากลอง 

3โรงเรียนประถมหรือมัธยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาที่ทำาการเรียนการสอนตลอดปีโดยไม่มีการ
ปิดเทอมในฤดูร้อนเป็นเวลาหลายเดือน
4Norma Rae (1979) เป็นเรื่องราวของแรงงานหญิงที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำาซ่ึงต่อมาเข้าร่วมในสหภาพแรงงาน
และสามารถก่อตั้งสหภาพในโรงงานสิ่งทอที่ตนทำางานจนสำาเร็จ
5Matewan (1987) เป็นภาพยนตร์ชีวิตอเมริกันเขียนและกำากับโดยจอห์น เซลส์ แสดงเหตุการณ์ประท้วง
ของคนงานเหมืองถ่านหินและความพยายามจัดตั้งสหภาพในปี 1920 ในเมืองเมทวานซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ 
บนเทือกเขาเวสต์เวอร์จิเนีย
6On the Waterfront (1954) เป็นภาพยนตร์ชีวิตเกี่ยวกับความรุนแรงของม็อบและการทุจริตฉ้อราฎร์
บังหลวง
7Modern Times (1936) เปน็ภาพยนตรต์ลกทีก่ลา่วถงึการตอ่สูด้ิน้รนเพือ่เอาชวีติรอดในโลกอตุสาหกรรม
สมัยใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงการตกต่ำาทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ รัฐขาดแคลนงบประมาณ คนตกงานมาก
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หนังแนวอื่น การฉายภาพยนตร์เรื่อง Modern Times7 ของชาร์ลี  
แชปลินก็เป็นการแนะนำาเด็กให้รู้จักอัจฉริยภาพของแชปลินได้อย่าง
วิเศษ (เด็กส่วนมากไม่รู้หรอกว่าเขาคือใคร) ทั้งยังสอนพวกเขาให้เห็น
ด้านลบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยในเวลาเดียวกัน 

วันแรงงานเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง การใช้ภาพยนตร์อย่าง
รอบคอบเพื่อสร้างสีสันให้ประวัติศาสตร์เป็นวิธีที่ทรงพลังมากสำาหรับ
เดก็นกัเรยีนท่ีจะเรยีนรูเ้กีย่วกบัอดตี The Grapes of Wrath ภาพยนตร์
อกีเรือ่งทีเ่ดก็ๆ ทีก่ำาลงัเรยีนเรือ่งภาวะเศรษฐกจิตกต่ำาครัง้ใหญ ่(Great 
Depression) ตอ้งด ูสว่น The Front และภาพยนตรเ์รือ่ง Goodnight 
and Good Luck ที่เพิ่งสร้างเมื่อเร็วๆ นี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเสริม
หน่วยการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับยุคแมกคาร์ที8 ได้เป็นอย่างดี ทุกวัน
นี้เด็กนักเรียนจำานวนมากได้ดูภาพยนตร์ชั้นยอดอย่าง Saving Private 
Ryan ของสตเีวน สปลีเบริก์ แตค่รทูีม่คีวามคดิสรา้งสรรคอ์าจลองฉาย
ภาพยนตร์เมื่อปี 1946 เรื่อง The Best Years of Our Lives9 ให้เด็ก
นักเรียนดูดว้ย ภาพยนตรเ์รือ่งนีท้ำาใหเ้ดก็ๆ เขา้ใจประเดน็ทหารผา่นศกึ
ในมุมมองใหม่ได้อย่างมีพลังเสมอ 

ทั้งหมดนั่นเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น อันตราย
อย่างหนึ่งตรงนี้คือการนำาภาพยนตร์ไปใช้ในทางที่ผิด น่าเสียดายที่ครู
จำานวนมากให้นักเรียนดูภาพยนตร์เพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องสอน  พ่อแม่
และครูควรจำาไว้ว่า การดูภาพยนตร์ก็เหมือนกับกิจกรรมอื่นๆ พวกเขา
จะต้องสร้างบรรยากาศและคอยชี้แนะเด็กๆ  

ภาพยนตรส์ารคด ีกใ็หโ้อกาสในการเรยีนรูไ้ดเ้ปน็อย่างด ี ทกุป ี
นักเรียนห้อง 56 จะได้ชมภาพยนตร์เรื่อง The Civil War ผลงานชิ้น
เอกของเคน เบินส์ (Ken Burns) เมื่อเราเรียนเรื่องสงครามระหว่าง
รัฐ  เด็กนักเรยีนไมเ่พยีงแตจ่ะเรยีนรูเ้รือ่งราวมากมายในประวตัศิาสตร์
เทา่น้ัน  แตส่ารคดชีดุนีย้งันำาเสนอดนตรยีอ้นยคุชัน้ยอดซึง่เดก็นกัเรยีน
นำามาหดัเลน่กนัดว้ย นอกจากนีช้อ่ง History Channel และสารคดชีดุ 

8โจเซฟ อาร์. แมกคาร์ที (Joseph R. McCarthy) เป็นสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ พรรครีพับลิกัน (ปี 1947-
1957) ที่ใช้วิธีกล่าวหาและความรุนแรงกับผู้ที่สงสัยว่านิยมคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น  
9ภาพยนตร์ปี 1946 เป็นเรื่องของทหารผ่านศึกที่กลับจากการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่สองและพยายาม
ใช้ชีวิตให้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไป  
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Biography ของเครือข่ายสถานีโทรทัศน์เอแอนด์อี (A&E Television 
Network) ยังมีภาพยนตร์สารคดีดีๆ มาเสนอให้ชมอีกมากมายนับไม่
ถ้วน ผมมีหนังสารคดีพวกนี้เกือบทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนยืมกลับไปดูที่
บ้าน เด็กๆ ของเราควรจะได้เรียนรู้เรื่องราวของประธานาธิบดี นัก
ประดิษฐ์ นักสำารวจ และบคุคลท่ีนา่สนใจในแวดวงตา่งๆ บอ่ยครัง้เหลอื
เกินที่นักเรียนกลับบ้านหลังเลิกเรียนแล้วเสียเวลาไปกับการดูรายการ
โชว์ปัญญาอ่อนทางทีวีหรือไม่ก็แชตเรื่อยเปื่อยทางออนไลน์ เราน่าจะ
ให้โอกาสพวกเขาได้ใช้เวลาสักชั่วโมงกับพี่น้องตระกูลไรต์หรือมาร์ติน 
ลูเทอร์ คิง สารคดีเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อมูล และเป็นแบบ
อย่างที่ดีแก่เด็กๆ ของเรา

วิธีที่สนุกอีกวิธีหนึ่งในการทำาให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวาข้ึน
มาคือการให้เด็กๆ ฟังคำาปราศรัยสำาคัญๆ ซึ่งหาได้จากซีดีหรือบน
อินเตอร์เน็ต ถ้าเรากำาลังเรียนเรื่องรัฐบาลของเคนเนดี เราอาจเสริม
เนื้อหาในหนังสือเรียนด้วยคำาปราศรัยครั้งแรกอันโด่งดังของเคนเนดี
ซึ่งหาได้ง่ายๆ ผมพบคำาปราศรัยนี้โดยใช้กูเกิลเสิร์ชและทำาสำาเนาไว้ให้
นักเรียนฟัง การได้ฟังเสียงของประธานาธิบดีเคนเนดีทำาให้ถ้อยคำาของ
เขามีความขลังขึ้นมากสำาหรับเด็กๆ ไม่มีตำาราไหนเทียบได้กับของจริง 
ไม่ว่าจะเป็นสุนทรพจน์ของเอฟดีอาร์. (แฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์) ดร. 
คิง คำาปราศรยัอำาลาจากตำาแหนง่ของประธานาธบิดไีอเซนฮาวรท์ีก่ลา่ว
เตือนถึงภัยของอุตสาหกรรมสงคราม (military-industrial complex)10 

หรือประกาศลาออกจากตำาแหน่งของประธานาธิบดีนิกสัน การใช้การ
บันทึกเสียงเป็นวิธีท่ีช่วยเติมเต็มการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ในอดีตได้
ง่ายๆ และสนุก

ผมยังใช้วรรณกรรมเข้ามาช่วยนักเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์  
ในฐานะที่เป็นครูประถม ผมรู้สึกว่ามีความจำาเป็นที่จะสอนนักเรียน
ของผมเกี่ยวกับชนพื้นเมืองของอเมริกา เรื่อง Bury My Heart at 

10ไอเซนฮาวร์ เห็นว่าหากอุตสาหกรรมสงครามเติบโตต่อไปโดยไม่มีขอบเขต และปราศจากทิศทางทาง
จรยิธรรม และไม่มีการควบคมุโดยขบวนการของประชาชนทีต่ืน่ตวัและมคีวามรู ้กจ็ะกลบักลายเปน็อนัตราย
ต่อสิทธิเสรีภาพภายในของอเมริกาเอง และเป็นศัตรูต่อสันติภาพของโลก ถึงกับจะนำามหันตภัยสงคราม
มาสู่มนุษยชาติได้ (อ้างจาก “คำาเตือนขุนศึก: ระวัง military-industrial complex” โดยปราโมทย์  
นาครทรรพ. นสพ. เดลินิวส ์ 26 ตุลาคม 2547
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11เหตุการณ์ที่ทางการสหรัฐฯ บังคับให้อินเดียนแดงเผ่าเชโรกีอพยพเคลื่อนย้ายจากถิ่นที่อยู่ในรัฐจอร์เจีย
ไปยังโอคลาโฮมาระหว่าง ค.ศ. 1838-39 ความอดอยากและความยากลำาบากในการเดินทางไกลทำาให้มี
ผู้เสียชีวิตราว 4,000 คน 

Wounded Knee ของดี บราวน์ (Dee Brown) เป็นการเปิดฉาก
โศกนาฏกรรมทีเ่กดิจากสงครามระหวา่งคนผวิขาวกบัชาวอนิเดยีนแดง 
(Indian Wars) ให้เด็กๆ ได้รับรู้ ยังมีหนังสือดีๆ อีกมากมายทั้งที่เป็น
สารคดีและที่เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของ
เส้นทางสายน้ำาตา (Trail of Tears)11 การสังหารหมู่อินเดียนแดง
เผ่าลาโกตาที่วูนเดดนี (Wounded Knee) รัฐดาโกตา และหัวหน้า
เผ่าที่ยิ่งใหญ่อย่างเรดคลาวด์ (Red Cloud) และเครซีฮอร์ส (Crazy 
Horse) 

งานนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ดีๆ มีให้นักเรียนทุกระดับได้
อ่าน เป็นหน้าท่ีของเราในฐานะครูและพ่อแม่ที่จะเอาหนังสืออย่าง 
Johnny Tremain, Across Five Aprils, Killer Angels และ  
The March ใสม่อืเดก็ท่ีอยากรูอ้ยากเหน็ เราตอ้งบม่เพาะความหลงใหล
ในประวตัศิาสตรแ์ละทำาหนา้ท่ีจุดประกายความหลงใหลนัน้ดว้ยการแนะ
นำาเด็กๆ ให้รู้จักหนังสือที่อ่านได้เพลิดเพลินและให้ความรู้

ไอเดียดีๆ สำ�หรับพ่อแม่

นี่เป็นไอเดียสำาหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ชอบพาเด็กๆ เดินทาง
ทอ่งเทีย่ว ยอ้นกลับไปในชว่งทศวรรษที ่1980 สำานกังานบรกิารอทุยาน
แห่งชาติ (National Park Service) ได้พิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆ ชุดหนึ่ง
ชื่อ Passport to Your National Parks หากจะให้ความรู้เด็กๆ เกี่ยว
กบัประวตัคิวามเปน็มาของสถานทีต่า่งๆ ระหวา่งการเดนิทาง ผมยงัไม่
เห็นเครื่องมือไหนดีไปกว่านี้

หนังสือเล่มบางนี้ราคาประมาณเล่มละ 10 ดอลลาร์ และหา
ซื้อได้ตามอุทยานแห่งชาติและอนุสรณ์สถานทั้งหลาย ทั้งยังอาจสั่งซื้อ
ได้ทางโทรศัพท์ (877-NAT-PARK) และอินเตอร์เน็ต (www.eparks.
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com) ด้วย หนังสือแบ่งเนื้อหาออกตามภูมิภาค แต่ละภูมิภาคจะมีราย
ชื่ออนุสรณ์สถานและอุทยานแห่งชาติทุกแห่งที่อยู่ในพื้นที่น้ันๆ ของ
สหรัฐอเมริกา เด็กๆ ยังสามารถซื้อแสตมป์พิเศษที่มีคำาอธิบายสั้นๆ 
เกี่ยวกับอุทยานและสถานท่ีสำาคัญทางประวัติศาสตร์แล้วติดแสตมป์
นั้นลงในหนังสือส่วนที่มีเนื้อหาตรงกัน นอกจากนั้น ที่สถานีผู้พิทักษ์ป่า
ในอุทยานแห่งชาติทุกแห่งยังมีตราประทับแบบพาสปอร์ตเพื่อให้เด็กๆ 
ประทับชื่อสถานที่และวันที่เข้าเยี่ยมชมลงในหนังสืออีกด้วย 

เด็กๆ ทุกวัยชอบหนังสือที่ว่านี้ นักเรียนของผมเอาออกมา
อา่นเสมอเวลาทีเ่ราอยูบ่นเครือ่งบนิหรอือยูใ่นรถ ซึง่ชว่ยใหเ้ดก็ๆ จดจำา
สถานทีท่ีเ่คยไป ขณะเดยีวกนักใ็หข้อ้มลูเกีย่วกบัสถานทีอ่ืน่ๆ ทีพ่วกเขา
อยากไปด้วย  

หนังสือเล่มหนึ่งๆ มีจำานวนหน้าสำาหรับบันทึกการเดินทางได้
หา้ป ี หลงัจากจบจากห้อง 56 ไปแล้ว นกัเรยีนของผมยงัคงใชห้นงัสอืดงั
กลา่วเพือ่บนัทกึการไปเท่ียวชมบ้านของเฟรเดอรกิ ดกัลาสส ์(Frederick 
Douglass)12 ไชโลห ์(Shiloh)13 อทุยานแหง่ชาตแิกรนดท์ทีอน (Grand 
Teton National Park) หรอืโพรมอนทอรพีอยต ์(Promontory Point) 
ซึง่เป็นจดุทีปั่กหมดุยดึรางรถไฟตวัสดุทา้ย (Golden Spike) สญัลกัษณ์
แห่งการเสร็จสิ้นการก่อสร้างทางรถไฟข้ามทวีปอเมริกาเหนือ  ลูกศิษย์
เก่าของผมที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วหลายคนซื้อหนังสือพวกน้ีให้ลูกๆ ของ
พวกเขาอ่าน เหนือสิ่งอื่นใด Passport to Your National Parks 
ช่วยสอนเด็กๆ ให้รู้ว่าประวัติศาสตร์นั้นมีชีวิตและดำาเนินต่อไปเรื่อยๆ  
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงอดีต ปัจจุบันและอนาคตของ
เราอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

12นักปฏิรูปสังคม นักพูด รัฐบุรุษ เคยหลบหนีจากการเป็นทาสและเข้าร่วมในขบวนการประท้วงเพื่อยุติ
การเป็นทาส
13เป็นสถานที่ที่เคยเป็นสมรภูมิสงครามกลางเมืองอเมริกาครั้งสำาคัญที่สุด ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
เทนเนสซี
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 ทุกๆ ปีเมื่อห้อง 56 เรียนเรื่องสงครามประกาศอิสรภาพ 
จบลง พวกเด็กๆ ก็จะรู้ว่ายอร์กทาวน์ไม่ใช่อวสานแต่เป็นเพียงการ 
เร่ิมต้น เมือ่บรรพบรุษุผูก้อ่ตัง้สหรฐัอเมรกิาพบกนัทีเ่มอืงฟลิาเดลเฟยีใน
ฤดูร้อนปี 1787 เพื่อปรับแก้บทบัญญัติแห่งสมาพันธรัฐ (Articles of 
Confederation) พวกเขาโยนบทบัญญัติน้ันทิ้งและจัดทำารัฐธรรมนูญ
ของเราขึน้มาแทน นกัเรยีนผูใ้ฝห่าวชิาความรูอ้ยา่งจรงิจงัทกุคนสมควร
อย่างยิ่งที่จะศึกษารัฐธรรมนูญที่นำามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่
หลวงฉบับนี้ คนที่ฉลาดกว่าผมมากได้คาดการณ์ไว้ว่าในอีกหลายพันปี
นับจากนี้ไป โลกจะสดุดีสหรัฐอเมริกาที่ได้มอบสามสิ่งที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวไว้ให้โลกใบนี้ นั่นคือ เบสบอล แจ๊ซ และรัฐธรรมนูญของเรา

ย้อนกลับไปในปี 1976 เมื่อสหรัฐอเมริกาเฉลิมฉลองวาระ
ครบรอบ 200 ปี เราจัดให้มีกิจกรรมสารพัดเพื่อรำาลึกถึงประวัติศาสตร์
ของเรา มีคนเจ้าความคิดคนหนึ่งเกิดไอเดียที่ผมนำามาใช้กับห้อง 56  
เพื่อช่วยให้เด็กๆ เข้าใจคำาปรารภแห่งรัฐธรรมนูญ14 (Preamble to 
the Constitution) คนๆ นี้ไปติดต่อกรมยานยนต์ (Department of 
Motor Vehicles) ของแต่ละรัฐรวมทั้งที่ดิสทริกต์ออฟโคลัมเบียซึ่งเป็น
ที่ตั้งของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เขาได้สั่งทำาป้ายทะเบียนรถส่วนตัวมา 51 
อนั ป้ายแตล่ะอนัมตีวัอกัษรซึง่เมือ่นำาปา้ยดงักลา่วมาเรยีงกนัตามลำาดบั
อักษรของชื่อรัฐแล้ว จะอ่านออกเสียงได้เหมือนข้อความในคำาปรารภ
แห่งรัฐธรรมนูญ 

งานศิลปะสุดสร้างสรรค์ชิ้นนี้ถูกนำาไปจัดแสดงที่สถาบัน 
สมิทโซเนียนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หากเข้าไปที่เว็บไซต์ www.allpost-
ers.com และดูที่คำาว่า “Preamble” เราก็จะสั่งซื้อโปสเตอร์แบบที่
แสดงอยู่ที่สมิทโซเนียนได้ในราคาราว 10 ดอลลาร์

14“We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish 
justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general 
welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and 
establish this Constitution for the United States of America.”

โลกนี้แสนมหัศจรรย์
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โปสเตอร์นี้แขวนอยู่ในห้อง 56 ของเรา ทุกๆ ปีเด็กๆ จะทำา
ปา้ยทะเบียนของตวัเอง (ฮา! ปา้ยทะเบยีนรถในสหรฐัอเมรกิาสว่นใหญ่
เป็นฝีมือของนักโทษในเรือนจำาของรัฐ) วิธีทำาป้ายที่ว่าน้ีคือเราจะตัด
กระดาษสีเนื้อหยาบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4x9 นิ้ว จากนั้นเราก็
ใช้ปากกามาร์เกอร์ ดินสอสี และตัวอักษรไวนิลขนาดต่างๆ กันเอามา
ทำาใหห้น้าตาเหมอืนปา้ยทะเบยีนรถในโปสเตอร ์เดก็ๆ สีค่นอาจชว่ยกนั
ทำาป้ายรัฐแคลิฟอร์เนีย ขณะที่อีกสามคนทำาป้ายรัฐเมน โครงงานนี้ใช้
เวลา 2-3 สัปดาห์จึงจะแล้วเสร็จ ถึงตอนนั้น เด็กๆ จะรู้จักรัฐทั้งหมด
รวมทั้งคำาขวัญประจำารัฐ พวกเขาจะเข้าใจทุกวลีในคำาปรารภแห่ง
รัฐธรรมนูญอย่างแจ่มแจ้ง เด็กๆ จะจำาคำาพูดที่ว่า “ส่งเสริมสวัสดิการ
ทั่วไป (promote the general welfare) หรือ “สร้างความเป็นธรรม” 
(establish justice) ได้ขึ้นใจ ผมเคยเห็นนักเรียนมัธยมปลายทำางาน
ศิลปะแบบนี้อย่างชำานิชำานาญจากวัสดุหลายๆ อย่างตั้งแต่ไม้ไปจนถึง
โลหะ นี่จึงเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้

ระหวา่งการเดนิทางไปวอชงิตนั ด.ีซ.ี เมือ่ไมน่านมานี ้เดก็ๆ คณะ
ละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตโชคดีที่ได้กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
สแตนฟอร์ดเป็นมัคคุเทศก์ให้ เด็กหนุ่มสาวพวกนี้เข้าร่วมโครงการ 
สแตนฟอรด์ในกรงุวอชงิตนัซึง่เปิดโอกาสใหพ้วกเขาฝกึทำางานทกุชนดิใน
เมืองหลวงของประเทศ บางคนทำางานให้วุฒิสมาชิกของแคลิฟอร์เนีย
และนำาเด็กๆ เที่ยวชมอาคารรัฐสภา ขณะที่เด็กๆ เดินดูสถานที่ต่างๆ 
อยู่น้ัน นักศึกษาสแตนฟอร์ดแสดงอาการแปลกใจที่เห็นนักเรียนของ
ผมสงบเสงี่ยม พวกเขาถึงกับอึ้งเมื่อนักเรียนเกรด 5 สามารถบอกได้
ว่าเหตุการณ์ในภาพวาดและภาพสลักเป็นแนวยาวรอบโดมของอาคาร
เป็นเหตกุารณอ์ะไร นกัศกึษาเหล่านีต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่ นกัทอ่งเทีย่วทีอ่ายุ
มากกว่านี้และ “มีอภิสิทธิ์” มากกว่านี้ยังไม่มีกิริยามารยาทหรือความรู้
อย่างนักประวัติศาสตร์ตัวน้อยเหล่านี้เลย

เด็กพวกนีไ้มใ่ชเ่ดก็อจัฉรยิะ พวกเขาเปน็เดก็ธรรมดาเชน่เดยีว
กับครูของพวกเขา แต่พวกเขากลายเป็นเด็กพิเศษข้ึนมาได้ด้วยการ
เรียนหนักและร่วมทำากิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่หลักสูตรกำาหนด  
เมื่อเราเข้าไปในห้องทำางานผู้นำาเสียงข้างน้อยของวุฒิสภา เด็กคนหนึ่ง
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คำาปรารภแห่งรัฐธรรมนูญจากป้ายทะเบียนรถยนต์ ผลงานของไมก์ วิลกินส์  
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติสถาบันสมิทโซเนียน

15ในการหาเสียงชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีที่เมืองแฮริสเบิร์ก รัฐอิลลินอยส์ เมื่อปี 1948 ขณะที่แฮรี  
ทรูแมนปราศรัยโจมตีพรรครีพับลิกัน ผู้สนับสนุนคนหนึ่งตะโกนบอกเขาว่า “Give ‘em Hell, Harry!”  
คำาพูดนี้ได้กลายเป็นสโลแกนประจำาของกลุ่มผู้สนับสนุนทรูแมนในเวลาต่อมา

ทำาให้มัคคุเทศกจ์ากสแตนฟอรด์ตอ้งท่ึงเพราะสงัเกตเหน็ภาพหนึง่บนฝา
ผนังและพูดว่า “ดูสิ” โซล อาห์ร้อง “นั่นแฮรี ทรูแมน” เราต้องการ
เดก็สบิขวบแบบนีอ้กีมากๆ ยิง่เมือ่กลบัถงึโรงแรม สาวนอ้ยคนเดยีวกนั
นีบ้อกกบัผมวา่ “หนเูกอืบจะตะโกนวา่ ‘เล่นงานพวกนัน้ใหห้มอบไปเลย 
แฮรี!’ (Give’em Hell, Harry!)15 แล้วละ แต่หนูไม่อยากรบกวนท่าน
วุฒิสมาชิก” เธออายุแค่สิบขวบเองนะครับ ใครจะไปรู้ สักวันหนึ่งเธอ
อาจจะกลับมาที่วุฒิสภาแห่งนี้อีกแล้วเล่นงานเพื่อนวุฒิสมาชิกด้วยกัน
จนหมอบเสียเองก็ได้

โลกนี้แสนมหัศจรรย์



เด็กๆ สนุกกับการทดลองวัดความจุของปอด...
การลงมือปฏิบัติทำาให้วิชายากๆ อย่างวิทยาศาสตร์
เป็นเรื่องสนุกสนานได้ 
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ลองผิดลองถูก
 
การสอนอาจเป็นประสบการณ์ที่ทำาให้เราต้องเจียมเนื้อเจียม

ตัวและหงุดหงิดได้ แม้เมื่อหลายสิ่งดูจะกำาลังไปได้สวย ก็อาจมีใคร
บางคนหรอือะไรบางอยา่งมาย้ำาเตอืนคณุถงึขอ้บกพรอ่งของคณุ โชค
ไม่ดสีำาหรับผม หนึง่ในบทเรยีนทีเ่จบ็ปวดทีส่ดุ (และสำาคญัทีส่ดุ) ทีผ่ม
เคยได้รับมาจากลูกเลี้ยงผมเอง

คารีนเป็นเด็กน่ารักและฉลาด เธอเข้าเรียนที่โรงเรียนของรัฐ
และเรยีนตอ่จนกระทัง่จบปรญิญาโทและปรญิญาเอกจากมหาวทิยาลยั
จอนส์ฮอปกินส์ ปัจจุบันเธอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง วันหนึ่ง
เมื่อหลายปีก่อน คารีนมาเยี่ยมห้อง 56 ของเรา เป็นธรรมดาอยู่เองที่

ลองผิดลองถูก
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ผมจะรู้สึกตื่นเต้นที่มีเธอมาดูผมสอนวิทยาศาสตร์ ครูโรงเรียนประถม
จำานวนมากพยายามจะไม่สอนวิชานี้ ผมเลยภูมิใจมากที่จะได้แสดงให้
ลูกสาวนักวิทยาศาสตร์ของผมเห็นว่าผมทำาอะไรได้บ้าง

เดก็ๆ เปิดหนงัสอืและอา่นเรือ่งเซลล์ แมข้ณะทีห่วัเราะกบัมขุ
ตลกฝืดๆ ของผม พวกเขาก็ตั้งอกตั้งใจเรียนและตอบคำาถามได้ถูกต้อง  
เด็กๆ เรียนเรื่องส่วนต่างๆ ของเซลล์จบแล้วก็ปิดหนังสือและเตรียม
พร้อมสำาหรับวิชาต่อไป ผมภูมิใจที่นักเรียนทั้งห้องมีระเบียบเรียบร้อย 
สุภาพและกระตอืรอืรน้ จนกระทัง่... คารนีเอย่ปากประเมนิผลการสอน
ของผมวา่ “เปน็บทเรยีนวชิาวทิยาศาสตรท่ี์แยท่ี่สดุเทา่ทีห่นเูคยเหน็มา!”  

โอ้ย! พอตั้งสติได้ ผมก็พยายามปกป้องผลงานของตัวเอง 
อย่างตะกุกตะกัก ผมบอกคารีนว่าผมสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน
ของผมทุกวัน ครูคนอื่นไม่ได้ทำาอย่างนี้ เด็กห้องผมเรียนหนังสือทั้งเล่ม
จบภายในหนึง่ป ีขณะท่ีหอ้งอืน่ท้ิงไวบ้นหิง้เพราะหวัปัน่อยูก่บัการเตรยีม
ตวัสอบคณติศาสตรแ์ละการอา่นตลอดเวลา ท่ีสำาคญัทีส่ดุผมมลีกูศษิย์ที่
ประกาศอยา่งเปดิเผยวา่ สกัวนัพวกเขาจะเป็นหมอและนกัวทิยาศาสตร์
เหมือนคารีน พอถึงตรงนี้ คารีนก็เพิ่มเติมการประเมินของเธอว่า “ไม่
หรอก ไม่มีทาง ไม่มีเด็กคนไหนในห้องนี้จะได้เป็นหมอ”

คำาพูดของเธอทำาให้ผมร้อนใจ นี่ไม่ใช่ข้าราชการบางคนที่ไม่รู้
เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการสอน นี่เป็นนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิที่บอก
ผมอย่างขวานผ่าซากเลยว่าผมเป็นครูที่ไม่ได้เรื่อง (เธอพูดถูกทุกอย่าง  
ไม่มีเด็กในห้องคนไหนเลยที่โตขึ้นมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าสาขาใด) 
แม้ว่าอัตตาของผมจะบอบช้ำา แต่ผมก็นั่งฟังเธอ คารีนบอกผมว่าการ
เรียนวิทยาศาสตร์นั้น เด็กๆ ต้องวางหนังสือเรียนไว้แล้วหยิบเครื่อง
มือทดลองขึ้นมาแทน พวกเขาต้องฝึกสังเกต ทดลอง จดบันทึก และ
วิเคราะห์ เหนืออื่นใด เด็กๆ จะต้องล้มเหลวและเรียนรู้จากความล้ม
เหลวนั้น

หลายปีให้หลัง ผมมีศิษย์เก่าที่เป็นหมอ หลายคนเป็นนัก
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วันนี้มีชายหญิงหลายคนที่ทำางานด้าน
วิทยาศาสตร์เขียนจดหมายมาบอกผมว่าอาชีพของพวกเขาเริ่มต้นที่
ห้อง 56 ขอบคุณการประเมินผลแบบขวานผ่าซากของคารีน ผมได้
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เปลีย่นแปลงบางสิง่บางอยา่งท่ีชว่ยใหผ้มชว่ยคนอืน่ๆ ใหม้ชีวีติทีต่ืน่เตน้
และมีความหมายด้วยการอุทิศตัวให้แก่การแสวงหาทางวิทยาศาสตร์  

ลงมือทำ�

แนวคดิทีเ่ชือ่วา่วธิกีารสอนเชงิปฏบิตั ิ(hands-on approach) 
มีความสำาคัญยิ่งต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์น้ันไม่ใช่เรื่องใหม่  
แต่เราจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไร โรงเรียนประถมหลายแห่งสั่งชุดการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์มาใช้ แต่บ่อยครั้งที่ชุดทดลองเหล่าน้ีต้องใช้
ร่วมกนัหลายหอ้ง เครือ่งมอืตา่งๆ อาจใชไ้ดด้อียูส่กัพกั แตเ่มือ่ถกูใชง้าน
อยา่งหนกั กม็กัจะชำารดุเสยีหายจนใชไ้มไ่ดภ้ายในปเีดยีว ครมูกัมหีนังสอื
คูม่อืทีแ่นะนำาให้ทำาการทดลองต่างๆ แต่คำาแนะนำาจะมปีระโยชนอ์ะไรถา้
สิ่งของที่จำาเป็นต้องใช้ล่องหนไปเสียเฉยๆ  ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ส่วนใหญ่ต้องอาศัยกลุ่มควบคุม (control group) แต่คุณครูทั้งหลาย
กลบัควบคมุทรพัยากรทีห่ายไปหรอืถกูนำาไปใชผ้ดิวตัถปุระสงคไ์มไ่ดเ้ลย  

แล้วเดลตาเอดูเคชันซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิวแฮมเชียร์ก็
เข้ามาช่วยผมไว้ ผมใช้ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ของที่นี่มาหลายปี
แล้ว  ที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทอื่นจะสู้เดลตาไม่ได้ บริษัทอย่าง
เอสเคไซเอินส์คิต (SK Science Kit) เอดูเคชันแนลไซเอินส์คอมพานี  
(Educational Science Company) และฟอสส์ (FOSS) ซึ่งเป็น
หุ้นส่วนของเดลตา ล้วนมีสินค้าที่ดีทั้งสิ้น ผมเพียงแต่ชอบเดลตาและ
ประสบความสำาเร็จในการใช้วัสดุอุปกรณ์ของเดลตาเท่านั้นเอง  

เดลตาจัดพิมพ์รายการวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำาหรับ
โรงเรียนประถมและมัธยมต้นเป็นแคตตาล็อกอย่างดี โดยแบ่งหมวด
หมู่เครื่องไม้เครื่องมือออกเป็นหมวดวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หมวด
วทิยาศาสตรโ์ลก และหมวดวทิยาศาสตรก์ายภาพ ทางบรษิทัยงัจำาหนา่ย
ผลติภณัฑเ์ป็นชิน้เด่ียวๆ เชน่ กล้องจุลทรรศน ์หรอืปรซิมึดว้ย แตท่ีถ่กูใจ
ผมทีส่ดุเหน็จะเปน็ “โมดลู” แบบเบด็เสรจ็ซึง่ประกอบดว้ยวสัดอุปุกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์บรรจุกล่องครบชุด ในชั้นเรียนแต่ละระดับชั้นจะมี

ลองผิดลองถูก



162 ครูนอกกรอบ กับ ห้องเรียนนอกแบบ

โมดลูตา่งกนัไป  วสัดทุีใ่ชก้ม็คีวามทนทาน ถงึคณุจะไมใ่ชพ่อ่มด  คณุก็
สามารถสอนบทเรยีนวทิยาศาสตรแ์สนสนกุไดโ้ดยใชช้ดุเครือ่งมอืพวกนี้

ชุดเครื่องมือแต่ละชุดบรรจุวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนหนึ่งห้อง
จำาเป็นต้องใช้สำาหรับทำาการทดลอง 12 -15 การทดลอง นอกจากนี้ยัง
มีคู่มือที่อธิบายวิธีทำาการทดลองในแต่ละบทแก่ผู้สอนอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน ถ้าคุณอ่านและเต็มใจจะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่จำาเป็น คุณ
จะพบว่าตัวเองเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ดีกว่าที่คุณเคยคิดไว้เสียอีก คู่มือ
ครูอธิบายกิจกรรมที่จะทำาอย่างง่ายๆ และชัดเจน พร้อมคำาถามสำาหรับ
ถามนกัเรยีน ทัง้ยงับอกวธิดีำาเนนิการทดลองอยา่งละเอยีด ชดุเครือ่งมอื
นี้ยังมีสมุดบันทึกให้นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้จดข้อมูลการทดลองด้วย

นักเรียนทำาการทดลองเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 4-6 คน วิธีนี้
ทำาให้เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากการทดลองในห้อง
ปฏิบัติการ พวกเขาแบ่งงานกันทำา วางแผน และสรุปผลการทดลอง
ด้วยกัน เพราะการทำางานเป็นทีมนั้นมีความสำาคัญ กิจกรรมเหล่านี้จึง
ไมเ่พยีงแตส่อนวิทยาศาสตรเ์ทา่นัน้ แตย่งัสง่เสรมิวฒันธรรมหอ้งเรยีน
ที่ผมพยายามสร้างขึ้นมาด้วย

โมดูลต่างๆ ของเดลตาครอบคลุมเนือ้หาวชิามากมาย นกัเรยีน
เกรด 5 ของผมชอบชุดทดลองเกี่ยวกับเคมี ดีเอ็นเอ การกัดกร่อน 
การทำาจรวด และพืช เป็นพิเศษ แต่ละชุดใช้เวลาเรียนประมาณหนึ่ง
เดือนจึงจะจบ ห้อง 56 จะกลายเป็นห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์วัน
ละประมาณ 30-45 นาที ซึ่งเด็กๆ ก็ชอบมาก หลายคนบอกเลยว่า
วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาโปรดทีโ่รงเรยีน หลายคนโอดครวญวา่ทีห่อ้งเรยีน
เดิม ครูจะ “บอกให้เปิดหนังสือ เปิดเทป แล้วให้เราทำาตามไปเรื่อยๆ  
สว่นครูกช็อ้ปปิงออนไลน”์ ขอบคณุพระเจ้าทีลู่กสาวผมวจิารณผ์มแรงๆ 
อยา่งทีผ่มสมควรไดร้บัในขณะท่ีผมกำาลังจมดิง่อยูใ่นทอ้งทะเลแหง่ความ 
“ธรรมดาสามัญ”
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ห�เงิน

วชิาวทิยาศาสตร์หายไปจากโรงเรียนประถมดว้ยเหตผุลหลาย
ประการ แตห่นึง่ในนัน้ไมใ่ชเ่รือ่งลึกลับอะไร ก็เรือ่งขาดเงนิสนบัสนนุนัน่
แหละ มนัเปน็เรือ่งนา่สมเพชทีค่รทูกุคนตอ้งเจยีดเงนิจากเงนิเดอืนนอ้ย
นิดของตนเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน แถมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ก็แพงเสียด้วย ชุดทดลองดีๆ ของเดลตาชุดหนึ่งอาจมีราคาแพงถึง 
300-400 ดอลลาร์ จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะไปคาดหวังให้ครูจ่ายเงิน
หลายพันดอลลาร์เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ตลอดทั้งปี 
แม้แต่ครูที่ทุ่มเทที่สุดก็เถอะ ผมขอเสนอทางออกจากสภาพกลืนไม่เข้า
คายไม่ออกนี้แล้วกัน

ทกุครสิตม์าส ครจูะไดร้บัของขวญัมากมายจากครอบครวัของ
เด็กนักเรียน แม้แต่ที่โรงเรียนจนๆ อย่างโรงเรียนของผม ผมยังเห็นครู
หอบหิว้กลอ่งของขวญัสารพดัอยา่งไปใสร่ถในวนักอ่นปดิเทอมฤดหูนาว  
ในฐานะที่เป็นครูผู้ชาย ผมสามารถเปิดร้านขายกระเป๋าธนบัตร เนก
ไท เข็มขัด ถุงเท้า และถ้วยกาแฟที่เขียนว่า “ฉันรักคุณครู” ได้เลย  
ปรากฏการณด์งักล่าวนีท้ำาใหผ้มเกดิความคดิทีจ่ะชว่ยผมหาเงนิทีจ่ำาเปน็
สำาหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน

ตอนเริ่มต้นปีการศึกษา ห้องเรียนทุกห้องจะเปิดโอกาสให้ผู้
ปกครองเข้าประชุมหรือมีส่วนร่วมในงานอย่างงาน “คืนวันเปิดเทอม” 
พ่อแม่ที่พร้อมจะสนับสนุนจะพูดประโยคเดิมๆ ว่า “ถ้ามีอะไรให้ช่วย
ก็บอกได้เลยนะคะ/ครับ” ผมจึงตอบสนองต่อน้ำาใจที่เสนอมา ผมบอก
พอ่แมผู่ป้กครองวา่ ผมตอ้งการอปุกรณว์ทิยาศาสตรแ์ลว้เอารายการให้
ดู ถ้าพวกเขาวางแผนจะซื้อของขวัญในเทศกาลสำาคัญให้ผม ผมขอให้
พวกเขาบริจาคเงินจำานวนนั้นเข้ากองทุนของห้องแทน พ่อแม่ทั้งหลาย 
แม้แต่คนที่มีรายได้จำากัดจำาเขี่ยจะใจดีอย่างเหลือเชื่อเมื่อรู้ว่าลูกตัวเอง
จะได้รับประโยชน์

รายการข้าวของที่เราอยากได้อาจมีสัก 10 อย่างซึ่งมีมูลค่า
รวมหลายพันดอลลาร ์ผมไมค่าดหวงัวา่จะซือ้สิง่ของทัง้หมดนีไ้ดค้รบใน
ปีเดยีว อยา่งไรกด็ ีผมสามารถเพิม่เตมิรายการพสัดสุำาหรบัหอ้งทดลอง

ลองผิดลองถูก
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วิทยาศาสตร์ของห้องเราได้ทุกปี เมื่อซื้อเครื่องมือมาได้อย่างหนึ่ง ผมก็
จะเพิ่มรายชื่อเครื่องมือใหม่เข้าไปในรายการ

ด้วยวิธีนี้ทำาให้ผมสามารถซื้อชุดทดลองวิทยาศาสตร์ของเดล
ตาได้หนึ่งชุด พอผ่านไปหลายๆ ปี ผมก็สามารถซื้อเพิ่มได้อีกหลายชุด 
(ข้อดีของโมดูลพวกนี้ คือเมื่อเราใช้วัสดุหมดแล้ว เราสามารถสั่งซื้อ
จากเดลตามาเติมใหม่ได้ในราคาเพียงประมาณ 50 ดอลลาร์เท่าน้ัน)  
เนือ่งจากโมดลูเหลา่นีใ้ชก้นัแตเ่ฉพาะนกัเรยีนในหอ้งของผม  เราจงึชว่ย
กันดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยมและสามารถใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่า

ผมขอเตือนครูหนุ่มๆ สาวๆ สักหน่อย จงหาเงินด้วยวิธีน้ี
เงียบๆ แม้ว่าพ่อแม่ทั้งหลายจะอยากช่วยคุณ ผู้บริหารบางคนอาจจะ
หาเหตุลงดาบการทำาเช่นนี้ได้ เขาอาจจะคิดตั้งกฎเกณฑ์ไร้สาระบาง
อย่างขึ้นมา คุณต้องแน่ใจว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่กะโตกกะตากเรื่อง
การบริจาค ที่สำาคัญที่สุด อย่าลืมบอกพวกเขาให้ชัดเจนว่าการบริจาค
ใดๆ ให้แก่ห้องเรียนขึ้นอยู่กับความ สมัครใจ เท่านั้น ผมเคยเห็นครู
สองสามคนเดือดร้อนมาแล้วกับการไม่พูดให้ชัดเจนในเรื่องนี้

ฉันไม่มีเวล�สอนวิทย�ศ�สตร์

ถ้าคุณเป็นครูสอนโรงเรียนประถมเป็นปีแรกหรือปีที่สอง คุณ
อาจพบว่ามนัเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะสอนวทิยาศาสตรข์ณะทีค่ณุยงัตอ้งใช้
เวลาไปทำาอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย ทั้งยังต้องรบกับผู้เชี่ยวชาญการรู้
หนงัสือ ผู้บริหาร และแผนการเรยีนการสอน จึงไมใ่ชเ่รือ่งแปลกถา้คณุ
รู้สึกอยากโยนผ้าขาวยอมแพ้  

อยา่รูส้กึผิดท่ีคุณไมส่ามารถสอนวทิยาศาสตรต์อนเริม่ตน้อาชพี
ครู เป็นธรรมดาอยู่เองที่คุณจะต้องใช้เวลามากมายไปกับการสร้าง
วฒันธรรมในห้องเรยีนและเรยีนรูท้ีจ่ะสอนการอา่นและคณติศาสตรใ์ห้
ได้ผล การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ต้องมีการวางแผนมาก ถึงโครงงานจะ
ระบเุพยีงวา่ตอ้งใชเ้กลือหนึง่กระป๋อง แตก่ารหยดุซือ้เกลอืทีต่ลาดสกัสบิ
นาทีก็อาจเป็นเหตุให้ความอดทนของคุณหมดลงได้
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ทำาใจให้สบายเถอะ เพราะถึงที่สุดแล้ววิทยาศาสตร์ก็จะเป็น
สว่นสำาคญัในแตล่ะวนัของคณุ ในฐานะท่ีเป็นครใูหม ่คณุอาจพบวา่เวลา
ส่วนใหญ่ในช่วงเช้าของคุณหมดไปกับการสอนภาษาและคณิตศาสตร์ 
เมื่อคุณจับจังหวะได้ คุณจะหาเวลาสำาหรับสอนวิทยาศาสตร์ได้ในช่วง
บ่าย  ผมเคยเห็นครูเด็กๆ เก่งๆ สลับชั่วโมงสอนวิทยาศาสตร์กับโครง
งานสงัคม ความท้าทายสำาหรบัครท่ีูเพิง่เริม่ตน้ คอื จะตอ้ง ไมล่มื คณุคา่
และความตืน่เตน้ของบทเรยีนวทิยาศาสตรแ์มว้า่โรงเรยีนของคณุจะไม่
ได้สนใจเลยว่าเด็กได้เรียนวิชานี้หรือเปล่า และจะต้องเดินหน้าทำางาน
ต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาที่คุณจะสามารถสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก
นักเรียนของคุณได้ทุกวัน

เนื่องจากการสอนวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีค่าใช้จ่ายมาก ครู
หนุม่สาวบางคนจงึพยายามเพิม่เตมิแผนการสอนปลีะเลก็ละนอ้ย พวก
เขาใช้หนังสือเรียนของทางโรงเรียนให้มากเท่าที่ทำาได้แล้วเสริมด้วยชุด
ทดลองวิทยาศาสตร์ของเดลตาที่ใช้ทำาการทดลองต่างๆ ได้นานหน่ึง
เดอืน  ปีตอ่มาครอูาจมเีงนิซือ้ชดุทดลองชดุทีส่อง ซึง่จะสามารถทำาการ
ทดลองต่างๆ ได้นานสองเดือน หากรู้จักอดทนและวางแผน ครูหนุ่ม
สาวคนไหนก็สามารถเป็นหลุยส์ ปาสเตอร์ของโรงเรียนได้ไม่ยาก

คว�มล้มเหลวเป็นเรื่องดี

เมื่อ 2-3 ปีก่อน กลุ่มครูหนุ่มสาวจากโรงเรียนในกำากับของ
รัฐ (charter school) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการแห่งหนึ่งมาใช้เวลาทั้งวันที่ห้อง 56 ครูเหล่าน้ียอดเย่ียมมาก  
พวกเขาทั้งกระตือรือร้น ฉลาด และเอาใจใส่ อย่างไรก็ดี ผมสังเกต
เหน็ว่าแนวทางการสอนของพวกเขามขีอ้ผดิพลาดทีส่ำาคญัอยูอ่ยา่งหนึง่  
พวกเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยให้เด็กรู้สึกดีกับตัวเอง
เสียจนไม่ยอมให้นักเรียนตอบผิดหรือรับผิดชอบอะไรเลย

สัปดาห์นั้นเราทำาจรวดกัน นักเรียนของผมทำางานเป็นกลุ่มๆ 
ละ 4 คน แต่ละกลุ่มจะได้จรวดโมเดลแบบไวกิง คู่มือ และวัสดุที่ใช้

ลองผิดลองถูก
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ในการประกอบจรวด สิ่งที่ท้าทายสำาหรับแต่ละทีมคือ การวัดขนาด 
วางแผน และประกอบจรวดอยา่งถกูตอ้งแมน่ยำา  มกีลุม่หนึง่ทีพ่ยายาม
มากแต่ผิดพลาดในการจัดวางหัวจรวด ครู 2-3 คนคอยเข้าไปช่วยเด็ก
เพื่อแสดงให้ดูว่าจะประกอบจรวดอย่างไรให้ถูกต้อง มีหลายครั้งทีเดียว
ที่ผมต้องขอร้องอย่างสุภาพแต่หนักแน่นให้อาคันตุกะเหล่าน้ันปล่อยให้
เด็กทำาเอง

ครู:  (กระซิบ) คุณไม่เข้าใจ เรฟ เด็กทำาไม่ถูกนะ
เรฟ:  ผมเข้าใจ
ครู:  ปีกมันบิดนะ
เรฟ:  ใช่
ครู:  ปุ่มปล่อยจรวด ก็ติดกาวใกล้ส่วนหัวเกินไป
เรฟ:  ใช่
ครู:  จรวดมันจะยิงไม่ขึ้นน่ะสิ
เรฟ:  ทีแรกก็งี้แหละ...
ครู:  แต่...
เรฟ:  แล้วในกลุ่มเขาก็จะคิดกันเองแหละว่าทำาไม 

  จรวดมันถึงไม่ขึ้น เด็กๆ จะกลับมาที่ห้อง 
  แล้วช่วยกันขบคิด นี่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ 
  ทำาตลอดเวลา

 
เป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องจำาไว้ว่า ครูอย่างเราให้คำาจำากัดความคำา

ว่า ล้มเหลว ต่างกันไป ในห้อง 56 จรวดที่บินไม่ขึ้นไม่ใช่ความล้มเหลว 
ความล้มเหลวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กนักเรียนละความพยายามที่จะแก้
ปัญหา มันอาจแก้ได้ใน 5 นาที หรืออาจใช้เวลา 2 เดือน อย่างใน
กรณทีีน่กัเรยีนของผมพยายามสรา้งรถไฟเหาะขนาดยักษ์ แตไ่มส่ามารถ
สร้างทางโค้งที่มีแรงสู่ศูนย์กลางมากพอจะทำาให้รถเคลื่อนไปตามราง
อย่างปลอดภัยได้ แต่สองเดือนของการทดลองที่ล้มเหลวกลับเป็นเวลา
ที่เด็กๆ ได้อัศจรรย์ใจและสนุกตื่นเต้นกับวิทยาศาสตร์มากที่สุดในปีนั้น   
และเมื่อรถไฟเหาะใช้การได้ในที่สุด เด็กๆ ก็พูดได้เต็มปากว่าพวกเขา
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ทำาด้วยตัวเอง พวกเขาเข้าใจฟิสิกส์ของรถไฟเหาะ ผมสอนได้ดีที่สุดใน
ชว่งสองเดอืนนัน้ดว้ยการเยบ็ปากตวัเองสนทิ และปลอ่ยใหเ้ดก็ๆ ทำาเอง

หนูทดลอง

บ่อยครั้งที่เรื่องที่ท้าทายที่สุดสำาหรับครูสอนวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมปลายมักเกิดจากค่านิยมของชาติเราที่ตื้นเขินอย่างน่าอาย  
ในสงัคมทีแ่ซซ่อ้งคนทีเ่ดน่ดงัเพราะเปลอืกนอกหรอืมพีฤตกิรรมอือ้ฉาว  
เราตอ้งตอ่สูอ้ยูต่ลอดเวลาเพือ่แสดงใหเ้ดก็ๆ ของเราเหน็ถงึความงดงาม 
ความมีเกียรติ และความอิ่มอกอิ่มใจที่ได้จากการทำางานในห้องทดลอง 
ทกุวนันี ้นกัเรยีนมธัยมปลายสว่นใหญม่วัแตส่นใจวา่รงิโทนของโทรศพัท์
มอืถอืของตวัเปน็เพลงอะไรมากกวา่จะสนใจการทดลองวคัซนีโรคเอดส์
หรือยารักษาโรคมะเร็ง  

สเปนเซอร์ รีมส์ ครูวิทยาศาสตร์มัธยมปลายที่สมควรแก่การ
ยกยอ่งจากเมอืงเบลล์ฟงแตน (Bellefontaine) รฐัโอไฮโอคน้พบคำาตอบ
ต่อคำาถามเหล่านี้ เช่นเดียวกับครูที่ดีจำานวนมาก เขามีความรู้ในสิ่งที่
สอนและสอนดว้ยความหลงใหลในวทิยาศาสตร ์โชคไมด่ทีีโ่รงเรยีนของ
เขายากจน อุปกรณ์ในการทำาการทดลองกห็ายาก แต่แทนที่เขาจะยอม
แพ้ รีมส์ทำางานตัวเป็นเกลียวนานกว่า 30 ปี เขาเขียนจดหมายขอทุน 
สร้างสายสมัพนัธ ์และสรา้งหอ้งปฏบิตักิารทีส่มบรูณแ์บบขึน้ทีโ่รงเรยีน  
ในห้องทดลองของสเปนเซอร์ นักวิทยาศาสตร์น้อยทุ่มเทเวลาทำาการ
ทดลองที่น่าทึ่งชนิดที่ไม่มีครูคนใดกล้าคิดว่าพวกเขาจะทำาได้ นักเรียน
ของรีมส์หมกมุ่นอยู่กับดีเอ็นเอมากกว่าเอ็มทีวี

แน่นอน เช่นเดียวกับครูที่ไม่ธรรมดาทุกคน สเปนเซอร์ทุ่มสุด
ตวั  เขาเปดิหอ้งทดลองถงึเท่ียงคนืโดยไมส่นใจเสยีงคดัคา้นของผูบ้รหิาร
และเพื่อนๆ ครู นักเรียนทั่วทั้งโอไฮโอมาทำางานที่นั่น สเปนเซอร์จะอยู่
ในห้องทดลองคอยจัดเครื่องไม้เครื่องมือให้ และนำาพาเด็กๆ ไปบนเส้น
ทางของการค้นพบ แต่เขาปล่อยให้เด็กเลือกเส้นทางของตัวเองเสมอ  
เขาปล่อยให้เด็กๆ ทำางานเอง  ปล่อยให้เด็กๆ ล้มเหลว เขาทำาทุกอย่าง

ลองผิดลองถูก
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ที่คนเป็นครูทำา แต่ถึงเขาจะยินดีและภูมิใจกับความมุ่งมั่นสู่ความเป็น
เลิศของนักวิทยาศาสตร์น้อยของเขา นักเรียนบางคนไม่ได้คิดอย่างนั้น

จะว่าไป เราเป็นประเทศที่คิดศัพท์อย่างคำาว่า เนิร์ด (nerd) 
และ กี๊ก (geek) แต่ดูเหมือนเรามักไม่ยอมปล่อยเด็กที่คิดว่าฟิสิกส์น่า
สนใจกว่าปารีส ฮิลตัน (Paris Hilton) ไปตามทางของเขา ที่โรงเรียน
ของสเปนเซอร์ นักเรียนท่ีทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของตัวเองอย่าง
อุตสาหะจะถูกเพื่อนฝูงหัวเราะเยาะ ทั้งโรงเรียนเรียกพวกเขาว่า “ไอ้
หนทูดลอง” เฮ้ ดพูวกหนทูดลองนัน่ส ิหนทูดลองกำาลงัจะเขา้กรงนอ้ยๆ 
ของมันแล้ว  ถึงตอนนี้ก็เถอะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรับมือกับการ
ยั่วยุที่โหดร้ายและไม่รู้จักหยุดหย่อนอย่างนั้นได้อย่างไร แต่ผมแน่ใจว่า 
ถ้าเป็นตอนที่ผมอายุ 16 ผมจะต้องเจ็บช้ำาน้ำาใจอย่างแน่นอน  

โชคดีที่สเปนเซอร์เป็นหนึ่งในครูชั้นยอด เขาฉลาดเกินกว่า
จะฮุบเหยื่อ เขาไม่สู้รบปรบมือกับถ้อยคำากระแนะกระแหนและดูหมิ่น  
แต่จะยิ้มรับโดยดี และเมื่อเขาทำาอย่างนี้ เหล่าบัณฑิตน้อยของเขาก็จะ
มีกำาลังใจ พวกเขายอมรับฉายาที่คนอื่นตั้งให้ แถมเอามาพิมพ์บนเสื้อ
ยืดใส่กันเอง ด้วยวิธีคิดทำานองที่ว่า “ใช่ ฉันเป็นหนูทดลองและก็ภูมิใจ
ดว้ย” นกัวทิยาศาสตรเ์หลา่นีจ้ะเดนิผา่นพวกนกักฬีาและแมส่าวสงัคม
ไปทำางานทดลองของตัวเองอย่างสบายใจได้ทุกวัน (และทุกคืน)

มักจะมีเด็กใจร้ายที่ชอบแกล้งยุ่งกับเคร่ืองคิดเลขหรือจาน
เพาะเชื้อของพวกนักวิทยาศาสตร์น้อย แต่ครูวิทยาศาสตร์ที่ดีจะ
สอนนักเรียนของตนว่าจะตอบโต้อย่างไร ศิษย์เก่าคนหน่ึงของผมซึ่ง
ตอนนี้เป็นวิศวกรอยู่ที่เบิร์กลีย์ก็เคยเจอปัญหาแบบนี้ตอนที่เขาอยู่ชั้น
มัธยมปลาย เขาเพียงแต่ยิ้มและเดินต่อไปยังห้องทดลองกับเพื่อนคู่หู  
เขาไดย้นิเสยีงเยาะเยย้ถากถางในโถงทางเดนิดงัไลห่ลงัมา แตเ่ขายงัคง
เดินต่อไปที่ห้องแล็บพร้อมกับเพื่อนๆ เขามักยิ้มเยาะและบอกตัวเองว่า 
ไอ้เบื๊อกเอ๊ย มันจะอะไรกันนักกันหนาวะ อีกสัก 2-3 ปีพวกนายก็ต้อง
มาเป็นลูกน้องพวกเรา!
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เด็กๆ ลองถูกลองผิดกับการประกอบจรวด 
ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป



การระบายสีภาพแบบมอนดรีอัน...
โครงงานศิลปะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียนให้แน่นแฟ้น 
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คนรักศิลปะ
 
ผมไม่ มี ค วามสามารถทางศิ ลปะ ไม่ มี เ ลยสั กนิ ด  

ทกุคร้ังทีผ่มพยายามจะวาดอะไรก็ตามบนกระดาน แมก้ระท่ังเสน้ตรง
สักเส้น นักเรียนของผมจะหัวเราะงอหายจนน้ำาตาไหล แต่ผมกลับ
เปน็ครูคนเดยีวในประวติัศาสตรท์ีไ่ดร้บัเหรยีญเชดิชเูกยีรต ิNational 
Medal of Arts  ลองคิดดูสิว่า เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร 

ตอนที่ผมยังอายุน้อยและโง่อยู่ ผมเข้าสอนห้องเรียนห้อง
แรกของผมด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม แถมเชื่อมั่นด้วยว่าผมสามารถ
เปลี่ยนแปลงโลกได้ ผมรู้สึกหงุดหงิดเมื่อรู้ว่านักเรียนตัวน้อยๆ  
ของผมสนใจเรื่องราวนอกกำาแพงห้อง 56 มากกว่า โรงเรียนของเรา

คนรักศิลปะ

9
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มีวงดุริยางค์และเด็กๆ พากันไปลงชื่อเข้าร่วมวงอย่างกระตือรือร้น 
น่ีหมายความว่าพวกเขาจะต้องออกจากห้องเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
ครั้งละหน่ึงชั่วโมงในช่วงวิชาคณิตศาสตร์ตอนเช้า นอกจากน้ียังมีวง
ประสานเสยีงดว้ย ซึง่หมายถงึอกีหนึง่ชัว่โมงนอกหอ้งเรยีน  ผมอนญุาต
เดก็ๆ ใหเ้ขา้เรยีนดนตรอียา่งเสยีไมไ่ด ้ขณะเดยีวกนัก็คดิเตรยีมแผนการ
ดีๆ ที่จะสอนเสริมสำาหรับสามชั่วโมงที่หายไป

ผมต้องให้เครดิตตัวเองหน่อย เพราะถ้าผมผิด ผมจะไม่ขอ
ลดหย่อนผ่อนโทษเลย แต่นี่ผมผิดเต็มประตูที่กังวลเรื่องเด็กพวกนี้  
วงดรุยิางคข์องเรามผีูน้ำาวงทีเ่กง่ทีส่ดุทีผ่มเคยรูจ้กัมา เปน็สภุาพสตรชีือ่
จูน เชเลเดน เธอสามารถจัดการกับเด็กมากกว่าร้อยคนที่ไม่เคยเรียน
ทางด้านดนตรีมาก่อนเลย และเธอก็ทำาให้พวกเขาเล่นเพลงยากๆได้
ภายในปีเดียว ในเวลาว่าง เธอสอนวงดุริยางค์ที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง 
ท้ังยังหาทุนเรียนดนตรีและท่ีเรียนดนตรีให้นักดนตรีที่ดูมีอนาคตไกล 
เด็กๆ รักเธอ และรอเรียนกับเธออย่างใจจดจ่อ

เชื่อหรือไม่ ครูบางคนน่าสมเพชถึงขนาดเกลี้ยกล่อมนักเรียน
ของตนไม่ให้เรียนศิลปะและดนตรีเป็นวิชาพิเศษ ผมเรียกครูพวกน้ีว่า 
“ครูแบบโคเพอร์นิคัส” เพราะพวกเขาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของ
ระบบสุริยะแทนพระอาทิตย์ มันน่ากลัวเมื่อนึกถึงความโอหังของใคร
กต็ามทีค่ดิวา่เขาเป็นคนเดยีวเท่านัน้ท่ีมสีิง่ท่ีมคีณุคา่ควรแก่การถ่ายทอด
แก่เด็กนักเรียน  

ผมไม่ได้แย่ ขนาดนั้น แม้ว่าผมจะโง่เขลาที่คิดว่านักเรียนของ
ผมทีไ่ปเรียนดนตรจีะตามเพือ่นๆ ในชัน้ไมท่นั สปัดาหแ์ลว้สปัดาหเ์ลา่ที่
ผมตอ้งประหลาดใจ เดก็ๆ ท่ีเขา้วงดรุยิางคแ์ละวงประสานเสยีงไมเ่พยีง
แต่จะเรียนทันเพื่อนๆ เท่านั้น พวกเขายังทำางานได้ดีที่สุดในห้อง มัน
เป็นไปได้อย่างไร (ช่วยหยุดหัวเราะเยาะทีเถอะ  เมื่อก่อนผมยังกระดูก
อ่อนและรู้เท่าไม่ถึงการณ์)

ไม่นานผมก็เรียนรู้ความจริงพื้นฐานข้อหนึ่งเกี่ยวกับศิลปะ  
นักเรียนที่เรียนศิลปะกำาลังเรียนสิ่งต่างๆ ที่มากไปกว่าศิลปะที่ตนเรียน  
เวลาที่เด็กไปอยู่ในวงดุริยางค์ พวกเขาไม่ได้เรียนการเล่นไวโอลินหรือ
คลาริเน็ตเท่านั้น แต่กำาลังเรียนรู้วินัย ความรับผิดชอบ การทำางาน
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เป็นทีม ความเสียสละ การฝึกฝน การแก้ไขข้อผิดพลาด การฟังและ
การบริหารเวลาไปด้วย  ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่เด็กจะมีติดตัว  และ
การเรียนรู้ทักษะเหล่านี้แถมยังสนุกไปในเวลาเดียวกันก็เป็นกลอุบายที่
แยบยลทีเดียว

เมือ่ผมไดเ้หน็ถงึคณุคา่ของศลิปะ ผมกต็ัง้ปณธิานวา่จะเอามา
ใชก้บัหอ้งเรยีนของผม มนัเปน็เรือ่งวเิศษทีเ่ดก็จะเรยีนดนตรสีปัดาหล์ะ 
2-3 ครัง้ แตผ่มอยากใหพ้วกเขาไดม้ากกวา่นี ้สิง่เดยีวทีเ่ปน็อปุสรรคขดั
ขวางผมก็คือความรู้อันจำากัดทางด้านศิลปศึกษา ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเริ่ม
ไปเยีย่มชมโรงเรยีนทกุแหง่ทีม่ชีือ่เสยีงดา้นโปรแกรมการเรยีนการสอน
ดนตรี ศิลปะ หรือการละคร ไม่นานนักผมก็ได้ความคิดดีๆ มากมายที่
ผมนำามาผสมผสานใช้ในห้องได้ น่าเศร้า ผมยังได้เห็นตัวอย่างของการ 
ไม่ ควรนำาศิลปะมาใช้ด้วย

ข้อควรระวัง: ปล่อยให้เด็กได้แสดง

เมื่อหลายปีก่อน ผมเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อโจแอนน์ ผมเป็น
ครูมาถึงเดี๋ยวนี้ได้ 1 ใน 4 ของศตวรรษแล้ว และโจแอนน์ก็เป็นเด็ก
คนหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดที่ผมเคยพบ เธอเฉลียวฉลาด สวยน่ารักและมี
พรสวรรค์ เธอเล่นเครื่องดนตรีได้ 2-3 ชนิด แต่เชี่ยวชาญการเล่น
เปียโนและฟลุตเป็นพิเศษ เธอเป็นเด็กอัจฉริยะทางเปียโน พ่อแม่ที่สุด
ยอดของเธอหาครูที่ดีที่สุดให้ลูก และโจแอนน์ใช้เวลาหลายพันชั่วโมง
ฝึกฝนทักษะด้านนี้ 

หลังจากจบโรงเรียนประถม เธอได้ทุนการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมชั้นนำา มีอยู่เทอมหนึ่ง โรงเรียนจัดการแสดงเรื่อง Candide1   

โจแอนน์รู้ว่าผมชอบเรื่องนี้มาก เธอจึงเชิญผมไปชมการแสดง เมื่อผม
เข้าไปที่หอประชุม ผมเห็นโจแอนน์นั่งอยู่ที่เปียโนหลังงาม แค่คิดว่าจะ
ได้ยินเด็กคนนี้เล่นเพลงชิ้นเอกของเบิร์นสไตน์2 ก็ทำาให้ผมขนลุกแล้ว  

1เป็นนวนิยายแนวเสียดสีชิ้นเอกของวอลแตร์ มีแปลเป็นภาษาไทยโดย วัลยา วิวัฒน์ศร
2Leonard Bernstein ผู้ประพันธ์เพลงคลาสสิก ผู้อำานวยเพลง นักเปียโนชาวอเมริกันถือเป็นนักดนตรี
อัจฉริยะที่ประสบความสำาเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา
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ผมเดินไปทกัทายเธอกอ่นการแสดง กอดเธอทีหนึง่ และสงัเกตนกัดนตรี
ที่เหลือ พวกนั้นเป็นผู้ใหญ่หมด โจแอนน์อธิบายว่าทางโรงเรียนจ้างวง
ดุริยางค์อาชีพมาเล่นเพื่อให้การแสดง “ดูดีขึ้น”

น่ันยงัไมใ่ชเ่รือ่งทีแ่ยส่ดุ โจแอนนเ์ปน็นกัดนตรทีีเ่กง่กวา่ผูใ้หญ่
ทกุคนในวง  แตเ่ธอไดร้บัอนญุาตใหเ้ล่นเพยีงเพลงโหมโรงเทา่นัน้  หลงั
จากน้ันพวกผู้ใหญ่ก็เล่นต่อตลอดสองชั่วโมงที่เหลือ ทั้งที่โจแอนน์น่า
จะเล่นได้สบายมาก ปรากฏว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งในน้ันเป็นครูดนตรีของ
โรงเรียนที่อยากจะแสดงฝีมือบ้าง ขอโทษเถอะ โรงเรียนหลายแห่งลืม
ไปแล้วว่าใครควรเป็นศูนย์กลางของความสนใจ

ครั้งหรือสองครั้งในชีวิต พวกเราพ่อแม่และครูอาจพบว่ามี
ศลิปนิคนเกง่อยูภ่ายใตก้ารชีแ้นะของเรา อยา่งไรกด็ ีพวกเราสว่นใหญท่ี่
แมจ้ะมพีรสวรรคแ์ละผา่นการฝกึฝนมาแล้วกต็ามกไ็มม่ทีางจะวาดภาพ
ได้อย่างปีกัสโซ (Picasso) ร้องเพลงได้เหมือนซาราห์ วอห์น (Sarah 
Vaughan)3 หรือสวิงได้อย่างดุ๊ก เอลลิงตัน (Duke Ellington)4 ครูกับ
พ่อแม่ต้องจำาไว้ว่าเด็กๆ ของเราควรเป็นผู้แสดง ถึงจะไม่สมบูรณ์แบบ
ก็ตาม ความงดงามของศิลปะคือการที่เราดิ้นรนแสวงหาความสมบูรณ์
แบบแต่ไม่เคยทำาได้สำาเร็จ  การเดินทางเพื่อแสวงหาต่างหากที่เป็นทุก
สิ่งทุกอย่าง  

พวกเราจำานวนมากมองไม่เห็นความจริงข้อนี้ สมัยที่เป็นครู
หนุ่ม ผมเองก็เคยทำาพลาดโง่ๆ มาแล้วด้วยการไม่ยอมสอนเพลงบาง
เพลงแก่เด็กเพราะมัน “ยากเกินไป” ในความเป็นจริง การที่นักเรียน 
“ไมม่คีวามสามารถ” ทีจ่ะเล่นดนตรหีรอืรอ้งเพลงบางเพลงนัน้เปน็ภาพ
สะท้อนความบกพร่องของผมต่างหาก ถ้าผมอยากให้เด็กๆ แสดงได้ดี
ขึน้ ผมตอ้งสอนใหด้ขีึน้ดว้ย ทันทีท่ีผมเขา้ใจวธิคีดิแบบนีแ้ละทุม่เทกำาลงั
กายกำาลงัสมองทัง้หมดไปทีเ่ดก็และกระบวนการเรยีนรู ้ ผมกก็ลายเปน็
ครูที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก

3ซาราห์ วอห์น นักร้องเพลงแจ๊ซที่มีน้ำาเสียงสดใสมีชีวิตชีวาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักร้องหญิงเสียงดีที่สุด
คนหนึ่ง
4ดุ๊ก เอลลิงตัน นักเปียโน นักแต่งเพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน ใช้สัญชาตญาณในการเล่นดนตรี 
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของเครื่องดนตรีและการเรียบเรียงเพลงได้ตามบุคลิคผู้เล่น
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ในบทที่ 17 ผมจะได้ลงลึกในรายละเอียดว่าห้อง 56 จัดการ
แสดงได้อย่างไร  แต่ตอนนี้ผมขอให้คำาแนะนำาทั่วๆ ไปก่อน  ไม่ว่าลูกๆ 
ของคณุจะเล่นคอนเสริต์ยากๆ หรอืเลน่บทตลกเลก็ๆ  พวกผูใ้หญอ่ยา่ง
เราจำาเป็นต้องเอาตัวออกมาจากวิถีทางของพวกเขา ผมเคยน่ังดูการ
แสดงของหลายโรงเรียนซึ่งครูแสดงร่วมกับนักเรียนเพราะว่ามัน “น่า
รัก” ผมเห็นผู้ใหญ่จำานวนมากที่โค้งรับเสียงปรบมือเพราะช่วยจัดการ
เรื่องเครื่องแต่งกายให้เด็กๆ และผมก็ได้ยินมาชัดเจนด้วยว่ามีครูหลาย
คนทีเ่ลน่เปยีโนคลอไปกบัเดก็ๆ ท้ังท่ีเดก็สกัคนในนัน้กน็า่จะทำาได ้ เพือ่น
รักของผม เซอร์เอียน แมกเคลเลน (Sir Ian McKellen) และไมเคิล 
ยอร์ก (Michael York) เป็นสองนักแสดงที่ยอดเย่ียมที่สุดแห่งยุค  
แต่เราก็ไม่เคยขอให้พวกเขามาร่วมแสดงในละครเชกสเปียร์ประจำาปี
ของเราเลย  ต้องขออภัยเชกสเปียร์ด้วยหากผมจะกล่าวว่า โปรดจำาไว้
เสมอว่าละครไม่ใชส่ิ่งสำาคัญ เด็กต่างหากที่สำาคัญ 

โครงง�นศิลปะ 5 อย่�ง สร้�งเด็ก

การเดินทางของความคิดสร้างสรรค์ไม่จำาเป็นต้องเกิดข้ึนใน
การแสดงเท่านั้น เราสามารถสร้างงานศิลปะง่ายๆ บนผืนผ้าใบด้วย
สหีรอืบนกระดาษดว้ยดนิสอโดยไดร้บัประโยชนท์ีเ่กิดจากการสรา้งสรรค์
ชิ้นงานนั้นได้เช่นกัน

พ่อแม่และครูที่มีความสามารถทางด้านศิลปะอาจสอน
ลูกๆ วาดรูป ระบายสี หรือปั้นได้สบายๆ แต่ถ้าหากคุณเป็นเหมือน
ผม ห้องเรียนศิลปะอาจเป็นหลุมดำาแห่งความหมดอาลัยตายอยากได้  
ผมยังจำาความรู้สึกในสมัยแรกๆ ที่ผมสอนได้ดี ผมละอายใจทุกครั้งที่
เห็นนักเรียนห้องอื่นถือผลงานสวยๆ กลับบ้าน ผมพยายามอย่างที่สุด
ที่จะเรียนรู้จากครูศิลปะดีๆ ที่ผมรู้จัก แต่ศิลปะก็ยังเป็นเรื่องเกินความ
สามารถของผมอยู่ดี เหมือนที่บิล คอสบี (Bill Cosby) นักแสดงตลก
ชื่อดังเคยพูดไว้ว่า “ไม่ว่าผมจะลงมือทำาอะไร ลงท้ายก็กลายเป็นที่เขี่ย
บุหรี่ทุกที” (Everything I began turned out to be an ashtray.)

คนรักศิลปะ



176 ครูนอกกรอบ กับ ห้องเรียนนอกแบบ

หลังความพยายามที่ล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วน ผมก็พบโครงงาน 
2-3 อย่างที่ประสบความสำาเร็จอย่างมากโดยบังเอิญ แน่นอนว่ามีโครง
งานอ่ืนๆ อีกมากนอกเหนือจากโครงงานพวกนี้ แต่น่ีเป็นโครงงานที่
นักเรียนของผมชอบทำาและเก็บรักษาไว้ตลอดไป

ศิลปะการตัดกระดาษแบบมาตีส (Matisse Cutouts)
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้:

กระดาษสีเนื้อหยาบก็ใช้ได้ 
แต่กระดาษออริกามิจะดีกว่า
ภาพงานศิลปะการตัดกระดาษของมาตีส
กรรไกร 
กาวหรือแป้งเปียก
 
การแนะนำาเด็กให้รู้จักชีวิตและงานของศิลปินสักคนเป็นเรื่อง

สนุกเสมอ ศิลปินคนโปรดที่ผมชอบนำามาสอนเด็กๆ น่าจะเป็นอองรี  
มาตีส (Henri Matisse)5 สีที่เขาใช้เหมือนมีมนต์สะกด และผมก็พบ
วา่ภาพกระดาษตดัของเขาดงึดดูความสนใจของนกัเรยีนมาก เดก็ๆ มกั
แปลกใจเมื่อรู้ว่ามาตีสกลายเป็นคนพิการเมื่อเขามีอายุมากขึ้น แม้ว่า
เขาจะต้องนั่งอยู่กับรถเข็นและไม่สามารถวาดภาพได้ ศิลปินก็ยังคง
สร้างสรรค์งานต่อไปไม่หยุด นี่เป็นประเด็นสำาคัญที่ต้องบอกเด็กๆ ว่า 
ศิลปินสร้างสรรค์งานเพราะต้องการแสดงออก สิ่งเล็กๆ อย่างความ
พิการทางกายไม่สามารถหยุดความต้องการพูดของหัวใจได้ เมื่อไม่
สามารถวาดภาพได ้มาตสีกท็ำาใหโ้ลกตืน่ตาตืน่ใจดว้ยผลงานศลิปะทีเ่กดิ
จากกระดาษรูปทรงสะดุดตาที่เขาตัดและประกอบขึ้นเป็นภาพ

ถ้าลองเข้าไปค้นดูที่เว็บไซต์ amazon.com คุณจะพบหนังสือ
ไม่น้อยที่สอนวิธีทำาโครงงานศิลปะการตัดกระดาษแบบมาตีส ผมสอน
โครงงานแบบนี้ด้วยชิ้นหนึ่ง เริ่มจากการใช้กระดาษขนาด 9x9 นิ้วเป็น

5อองรี มาติส (Henri matisse) เป็นศิลปินชาวฝร่ังเศสท่ีมีความสามารถหลายด้าน เป็นทั้งจิตรกร 
ประติมากร ศิลปินภาพพิมพ์ นักออกแบบ นักทฤษฎีศิลป์ และเป็นนักคิดคนสำาคัญ เขาเริ่มสร้างศิลปะ
กระดาษตัดเมื่อต้องกลายเป็นคนพิการในช่วงหลังของชีวิต
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พื้นหลัง เด็กๆ จะเลือกกระดาษสีต่างๆ กันแล้วตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
4 ชิ้น แต่ละชิ้นกว้างด้านละ 4 นิ้ว พวกเขาจะเลือกตัดจัตุรัสทั้งสี่ชิ้น
เป็นสีเดียวกันทั้งหมดหรือคนละสีก็ได้ จากนั้นเด็กๆ จะแปะกระดาษ
ทั้งสี่แผ่นลงบนกระดาษพื้นหลัง

สุดท้าย เด็กนักเรียนจะตัดกระดาษสีอ่ืนๆ เป็นรูปทรงอะไร
ก็ได้ แต่ต้องตัดให้เหมือนกันทั้ง 4 ชิ้น เด็กบางคนตัดกระดาษเป็นรูป
นามธรรม  รูปหัวใจ ใบไม้ และดวงดาวก็เป็นที่นิยม แต่จะตัดรูปทรง
อะไรก็ได้ทั้งนั้น ถ้าเด็กเลือกตัดกระดาษจัตุรัสขนาด 4x4 นิ้ว เป็นสี
เดียวกันทั้ง 4 แผ่น กระดาษที่ตัดเป็นรูปทรงต้องมีสีต่างกันทั้งหมด  
หากใช้จัตุรัสสีต่างกัน รูปทรงที่ตัดจะต้องมีสีเดียวกันทั้งหมด

กระดาษที่ใช้จะเป็นกระดาษสีเนื้อหยาบก็ได้ แต่ผมพบว่าถ้า
ใช้กระดาษสำาหรับพับออริกามิจะได้ชิ้นงานที่มีสีสันสดใสกว่า อย่างไร
ก็ตาม เมื่อแปะจัตุรัสทั้ง 4 ชิ้นแล้ว เด็กๆ จะพิศวงกับกับภาพลวงตาที่
เกิดจากสีที่ต่างกัน แม้ว่าศิลปินน้อยจะรู้ว่ารูปทรงกระดาษที่ตัดมีขนาด
เท่ากันเป๊ะ แต่สีที่ต่างกันไปทำาให้ภาพที่เห็นแตกต่างกันไปด้วย ด้วย
โครงงานง่ายๆ อย่างนี้ เด็กๆ จึงได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นผลของสีต่อความรู้สึก ได้รู้จักศิลปินที่ยิ่งใหญ่ และได้เรียนรู้ว่า
เราไม่ได้สร้างงานศิลปะหรือทำาการทดลองทางศิลปะเพื่อเงินหรือชื่อ
เสียง แต่เราสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยเหตุผลเดียวกับที่เราหายใจ นั่น
คือเราจำาเป็นต้องทำา

หน้ากากแฮลโลวีน
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้:

ผ้าเฝือกปูนแบบแห้งเร็วของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน
กรรไกร
ชามใส่น้ำา
วาสลีน
ผ้าเช็ดตัว
สีอะคริลิก
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ทุกครั้งที่ใกล้จะถึงเทศกาลแฮลโลวีน นักเรียนเกรด 5 ของ
ผมจะไดส้นกุกบัการทำาหนา้กากใบหนา้ของตวัเอง  บารบ์าราภรรยาผม
จะไปที่ร้านขายยาและซื้อผ้าเฝือกปูนแบบแห้งเร็วของจอห์นสันแอนด์
จอหน์สนัซึง่ปกตใิชท้ำาเฝอืกดามกระดกูหกัมาเปน็หลายๆ มว้น ผา้เฝอืก
ปูนมีขนาด และระยะเวลาในการแห้งต่างๆ กัน ภรรยาผมจะซื้อม้วน
ขนาด 3 นิ้วที่แห้งภายใน 5 นาที

ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนแฮลโลวีน ผมจะสอนเด็กๆ ให้ทำา
โครงงานนี้โดยสาธิตวิธีทำาให้ดูกับอาสาสมัครซึ่งนอนบนโต๊ะขณะที่
เด็กนักเรียนคนอื่นๆ ล้อมวงดู ผมให้อาสาสมัครนอนหงายขณะสาธิต
กระบวนการทำาทลีะขัน้ตอน  และคอยเตอืนใหน้กัเรยีนทำางานกับใบหน้า
คนอืน่อยา่งเบามอื เดก็ๆ รอ้งโอ ้อา้ กนัใหญข่ณะทีโ่ครงงานเริม่เปน็รปู
เปน็รา่งขึน้ และอกี 2-3 วนัให้หลังเด็กๆ กพ็รอ้มท่ีจะลงมอืทำาดว้ยตวัเอง

เด็กๆ แบ่งกันออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน แต่ละทีมจะเอาแผ่น
เฝือกปูนไปหนึ่งม้วนแล้วตัดเป็นแถบเล็กๆ กว้างประมาณครึ่งนิ้วและ
ยาว 2 นิ้ว ทีนี้ทั้งห้องก็จะดูเหมือนหน่วยศัลยกรรมทหารเคลื่อนที่ 
M*A*S*H6  

เด็กคนหนึ่งในแต่ละทีมจะนอนลงบนโต๊ะสองตัวต่อกัน  
มีผ้าเช็ดตัวรองศีรษะไว้เพื่อให้สบายขึ้น และมีเพื่อนร่วมทีมยืนอยู่ 
รอบๆ  เด็กสองคนที่เป็น “หมอ” จะทาวาสลีนลงบนหน้าของ “ผู้ป่วย” 
หมอจะคอยรับแผ่นเฝือกปูนที่ผู้ช่วยสองคนส่งให้ แผ่นเฝือกปูนแต่ละ
แผน่จะเอามาจุม่ลงในชามใสน่้ำาบนโตะ๊กอ่นจะถกูแปะลงบนหนา้ผูป้ว่ย 
ส่วนตา่งๆ ของใบหน้าผู้ปว่ยจะคอ่ยๆ ถกูปดิจนมิด เราจะปดิแผ่นเฝือก
ปนูประมาณ 3 ชัน้ เดก็บางคนชอบใหป้ดิจมกูดว้ย (พวกเขาหายใจทาง
ปากได้สบายๆ) แต่บางคนก็ไม่ชอบ

กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้อสำาคัญคือ
ตอ้งทาวาสลีนลงบนหน้าให้ทัว่โดยเฉพาะรอบคิว้และใต้คาง พอใบหน้า

6ยอ่มาจาก Mobile Army Surgical Hospital เปน็หนว่ยศลัยกรรมทหารเคลือ่นทีใ่นกองทพัสหรฐัฯ ซึง่ทำา
หน้าที่โรงพยาบาลเต็มรูปแบบในสนามรบ ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1945 และถูกส่งไปประจำาการในแนวหน้า
ระหว่างสงครามเกาหลี (1950-1953) คำาว่า MASH กลายเป็นที่รู้จักเพราะซีรีส์โทรทัศน์และภาพยนตร์
ตลกร้ายที่ดัดแปลงจากนวนิยายชื่อ MASH: A Novel About Three Army Doctors ของริชาร์ด ฮุก
เกอร์ (Richard Hooker) เมื่อปี 1968
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ถกูปิดหมด ผูช้ว่ยกจ็ะตดัแผน่เฝือกปนูแผน่เลก็ๆ ทืป่ดิดัง้จมกูและรอบๆ 
ปากได้พอดี

เมื่อหมอทำางานเสร็จ ผู้ป่วยจะนอนอยู่อย่างนั้นราว 5-7 นาที
เพื่อรอให้แผ่นเฝือกปูนแข็งตัว ระหว่างที่รอ สมาชิกในทีมจะช่วยกัน
ทำาความสะอาดที่ทางแล้วเริ่มตัดแผ่นเฝือกปูนใหม่สำาหรับผู้ป่วยคนต่อ
ไป จากนั้นก็ถึงเวลาเอาหน้ากากออกจากหน้าเด็ก มันทั้งเหนอะหนะ
ทั้งสนุกสนานน่าดูเลยละ

นักเรียนแต่ละคนจะเขียนชื่อตัวเองลงบนแผ่นกระดาษแข็ง 
เอาหน้ากากวางไว้บนกระดาษแข็งแล้วจึงนำาไปผ่ึงให้แห้งที่มุมหน่ึงของ
ห้อง สัก 2-3 วันหน้ากากก็จะแข็งเป็นหิน จากนั้นเด็กๆ จะระบาย
สีหน้ากากเป็นสีและแบบต่างๆ กัน  หลังจากนั้นอีก 2-3 วัน เราจึงนำา
ไปเคลือบพอลิยูรีเทนชั้นที่หนึ่งโดยจะเคลือบรวมทั้งหมด 3 ชั้น 

ภายในหนึ่งสัปดาห์เด็กๆ ก็จะได้หน้ากากสุดสวยที่ทำาจาก
ใบหน้าของตัวเองกลับบ้านเพื่อเอาไปแขวนบนฝาผนังและเก็บไว้ตลอด
ไป  แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ส่วนที่ดีที่สุดของการทำาหน้ากากกับเด็กนักเรียนใน
ห้อง ขณะที่นักเรียนทำาโครงงานอยู่นั้น พวกเขาเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อ
กันด้วยความอ่อนโยนอย่างไม่น่าเชื่อ ถ้ามีน้ำาไหลลงมาตามใบหน้าของ
ผู้ป่วย ผู้ช่วยคนหนึ่งจะค่อยๆ ซับหูหรือคางที่เปียกน้ำาเพื่อให้เพื่อนรู้สึก
สบายตัว  เนื่องจากเด็กทุกคนได้เล่นทุกบทบาทในกลุ่ม เด็กๆ จึงเข้าใจ
ความรูส้กึของผูอ้ืน่และทำางานเปน็ทมีไดอ้ยา่งด ี เดก็จะสรา้งสรรคง์าน
ไป สนุกไป และฝึกความมีเมตตาและเอื้ออาทรที่ผมอยากปลูกฝังให้มี
ในเด็กทุกคน ตุลาคมจึงเป็นเดือนที่สนุกที่สุดของห้องเรา  

ภาพพอร์เทรตแบบเดวิด ฮอกนีย์ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้:

กาวแท่ง
กล้อง 
กระดาษสีเนื้อหยาบก็ใช้ได้
กระดาษวาดสีน้ำาจะดีกว่า 
กระดานกระดาษโปสเตอร์หรือกระดานผ้าใบจะดีที่สุด
 

คนรักศิลปะ
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เดวิด ฮอกนีย์ (David Hockney) เป็นศิลปินสมัยใหม่ที่มี 
ชื่อเสียง เขาเติบโตในอังกฤษแต่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ฮอกนีย์เป็น
ท่ีรูจ้กัเพราะภาพวาดระบายสแีละภาพวาดลายเสน้ทกุอยา่ง ตัง้แตภ่าพ
พอร์เทรตของเพื่อนๆ ไปจนถึงภาพสระว่ายน้ำา เขายังเป็นผู้บุกเบิกการ
ใช้สื่อที่นำาภาพถ่ายมาปะติดปะต่อเป็นคอลลาจ (photo collage) ด้วย

ฮอกนีย์ถ่ายภาพวัตถุชิ้นเดียวกันในมุมมองที่แตกต่างกันนับ
พันๆ ภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางหลวงสายเปลี่ยว ห้อง สวน โดยเขาจะ
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งกนัไปภายในหว้งเวลาหนึง่ จากนัน้จงึจะนำาภาพหลายๆ 
ภาพมาวางซอ้นกนักลายเปน็ภาพท่ีแปลกแหวกแนว ผูช้มจงึเหน็วตัถชุิน้
นั้นในมุมมองใหม่และลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม

ในห้อง 56 เราใช้เทคนิคนี้ทำาภาพเหมือนตัวเอง เราจะถ่าย
ภาพใบหน้าของเด็กแต่ละคนในลักษณะต่างๆ กัน 6 แบบ คือ ย้ิม  
ขึงขัง ธรรมดา บ้าๆ บอๆ มองไปทางขวา และมองไปทางซ้าย จาก
น้ันกใ็ห้เด็กๆ ตัดภาพท่ีถา่ย เดก็บางคนตดัเปน็สีเ่หลีย่มจตัรุสัขนาด 1x1 
นิ้ว บางคนตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า บางคนตัดเป็นสามเหลี่ยม จากนั้น
จึงเอาชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบกันเป็นภาพเหมือนตัวเองที่ครบถ้วน
ภาพหนึ่ง ภาพๆ เดียวนี้แสดงอารมณ์และสีหน้าท่าทางได้ต่างๆ กัน
มากมาย เด็กนักเรียนใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดวางชิ้นส่วนต่างๆ 
จนกระทั่งได้แบบที่ต้องการ เด็กบางคนสร้างภาพเหมือนตัวเองได้น่า
เกลียดน่ากลัวราวปีศาจร้ายท่ีอยู่ในสวนสนุกคาร์นิวัล บางคนสร้าง
ภาพเหมือนตัวเองที่เคร่งขรึม บอกเล่าถึงเรื่องราวชีวิตของพวกเขาได้ 
ดีกว่าภาพถ่ายเพียงภาพเดียว พอทากาวอีกนิดหน่อย ภายใน 2-3 วัน 
ภาพแบบ “ฮอกนีย์” ของเด็กๆ ก็เสร็จสมบูรณ์

นี่เป็นโครงงานง่ายๆ ที่ได้ผลแน่นอน เด็กๆ ชอบเพราะมี
วิธีทำาที่สนุกและเป็นอะไรท่ีแปลกใหม่สำาหรับเด็กส่วนใหญ่ ส่วนผม 
ชอบเพราะมันทำาให้เด็กๆ ได้ฝึกใช้ความคิดและฝึกมองดูตัวเอง และ
เพราะมันทำาให้ทั้งห้องเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนทนาสบายๆ 
ขอพระเจ้าอวยพรงานศิลปะด้วย
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เวทมนตร์ของมอนดรีอัน (Mondrian Magic)
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้:

ไม้ฉากและไม้บรรทัด
กระดานผ้าใบ (กรอบผ้าใบยิ่งดี)
แม่สีอะคริลิกของวินเซอร์แอนด์นิวตันสามสีและสีดำา
พู่กัน
โปสเตอร์และภาพถ่ายงานศิลปะของมอนดรีอัน 

เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องศิลปะสมัยใหม่ ปฏิกิริยาแรกของพวก
เขามักจะเป็นในทำานองว่า “ภาพนี้มีอะไรดีนักหนา ใครๆ ก็ระบายสี
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3-4รูปได้”  ผมพบว่า ทางที่ดีที่สุดที่จะแก้ความ
เข้าใจผิดของนักเรียนในเรื่องนี้คือปล่อยให้พวกเขาค้นพบเอาเองว่า 
พวกเขาเข้าใจผิดอย่างไร ผมเริ่มด้วยการแนะนำาให้พวกเขารู้จักผลงาน
ของพีต มอนดรีอัน (Piet Mondrian)7  

เช่นเดียวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงจำานวนมาก ภาพวาดของมอน
ดรีอันครอบคลุมเรื่องราวและสไตล์ที่หลากหลาย แต่มอนดรีอันเป็นที่
รู้จักมากที่สุดจากงานทดลองใช้แม่สีต่างๆ ระบายเป็นรูปสี่เหลี่ยมและ
ตัดเส้นด้วยเส้นแนวดิ่งสีดำา ภาพวาดของเขาเป็นที่รู้จักดีจนเราจะเห็น
ไดต้ามเสือ้ผา้ กระเปา๋สตางค ์และเสือ้ยดื ตอนทีผ่มเอาตวัอยา่งผลงาน
ภาพรูปทรงเรขาคณิตของมอนดรีอันให้เด็กๆ ดูพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่า 
“สวยดีครับ เรฟ แต่ผมใช้ไม้บรรทัดกับสีเทียนทำาก็ได้” ผมยิ้มกับตัวเอง  
พลางคิดในใจว่า “เอาเหอะ เดี๋ยวก็รู้”!

แทนที่จะเอาสีให้เด็กๆ เลย ผมให้เวลาพวกเขาวันสองวัน 
เพื่อสร้างงานแบบมอนดรีอันของตัวเองโดยใช้กระดาษ ไม้บรรทัด  
และดินสอสี ภายในเวลาไม่กี่นาทีเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้สองสิ่ง สิ่งแรกคือ 
เพียงแค่วาดแบบขึ้นมาสักแบบก็แสนจะยากเย็น ทุกครั้งที่เด็กๆ คิดว่า
ตัวเองได้สร้างแบบที่ตนเองพอใจแล้ว เด็กก็จะเริ่มถามตัวเอง (สีฟ้า

7จติรกรชาวเนเธอรแ์ลนด ์ผูม้ชีือ่เสยีงในการวาดภาพทีป่ระกอบดว้ยเส้นตรงสีดำาวางเรียงตัดกนัเป็นตาราง 
สี่เหลี่ยมและใช้สีปฐมภูมิระบายในช่องสี่เหลี่ยมบางช่อง ภาพของมอนดรีอันมีเพียง 2 มิติ ไม่มีความโค้ง 
เว้าและไม่เอียง เส้นตรงทุกเส้นอยู่ในแนวนอนหรือดิ่งเท่านั้น

คนรักศิลปะ
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มากไปไหม สีแดงน้อยไปหรือเปล่า) สิ่งที่สองที่เด็กๆ เรียนรู้ก็คือ การ
วาดเส้นแนวดิ่งให้มีความกว้างเท่าๆ กันนั้นไม่ใช่ของหมูเลย หลายวัน 
ต่อมา  นักเรียนที่เคยคุยเขื่องก้มหน้าก้มตาอยู่กับกระดานผ้าใบ ไม้ฉาก 
และดินสอ  พิถีพิถันวาดเส้นที่จะลงสีดำา พอวาดเส้นได้แล้ว พวกเรา
ศิลปินก็ใช้เทปปิดทับรูปสี่เหลี่ยมเพื่อกันสี ผมเคยพลาดด้วยการลงใช้สี
อะครีลิกถูกๆ ระบายแม่สีสามสี ก่อนจะได้เรียนรู้ว่าจ่ายแพงอีกหน่อย
เพื่อซื้อของจากร้านขายอุปกรณ์ศิลปะจะเป็นการดีกว่า ผมยังยอมจ่าย
เงินซื้อสีมีชื่ออย่างวินเซอร์แอนด์นิวตันซึ่งสดใสและมีชีวิตชีวากว่ามา
ด้วย

โครงงานท่ีเดก็ๆ เชือ่วา่พวกเขาสามารถทำาไดใ้น 15 นาทกีลาย
เปน็โครงงานทีใ่ชเ้วลาหลายสปัดาห ์แตเ่ดก็ๆ กส็นกุกบัทกุนาททีีท่ำางาน  
งานแบบมอนดรีอันทำาให้พวกเขาต้องนึกภาพของส่ิงที่พวกเขาอยากทำา  
ถึงอย่างนั้นภาพในความคิดก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เด็กๆ สนุกสนานใน
ระหว่างการทำางานและไม่ห่วงว่าจะต้องรีบร้อนทำาให้เสร็จ พวกเขา
พยายามให้ได้งานที่สมบูรณ์แบบและพุ่งความสนใจไปที่เส้นแต่ละเส้น 
มุมฉากแต่ละมุม และฝีแปรงแต่ละฝีแปรง

ผมวาดรูปไม่เป็นก็จริง แต่ผมได้มอนดรีอันช่วยชี้ทางให้
นักเรียนของผมได้เรียนรู้เรื่องความอดทน ความแม่นยำา ศาสตร์ของสี 
และความตื่นเต้นของการวาดภาพลงบนผืนผ้าใบ 

ศิลปะการขึงเส้นด้าย (Beautiful String Art)
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้:

หนังสือ The Beautiful String Art Book 
  โดย เรย์มอนด์ เกาทาร์ด (Raymond Gautard) 
กระดานขนาด 8 x 4 ฟุต (หนา 3/4 นิ้ว) 8 แผ่น 
  ตัดเป็นแผ่นขนาด 16 x 24 นิ้ว หรือ 16 x 16 นิ้ว
กระดาษทราย
สีทาภายนอกสำาหรับทาไม้แผ่นเรียบ
แปรงทาสี
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ตะปู (ใช้จำานวนมาก--ประมาณ 400 ตัวต่อนักเรียนหนึ่งคน)
ตะปูควงตัวเล็กๆ (ประมาณ 400 ตัวต่อนักเรียน 1 คน)
ค้อน
คีมปากแหลม
ด้ายถักโครเชต์ (ยิ่งหลากสี ยิ่งดี)
 
น่ีเป็นโครงงานสดุโหด แตก่เ็ป็นโครงงานสดุยอดดว้ย! และเปน็

โครงงานสำาหรบัพอ่แมแ่ละครทูีย่อมลำาบากลำาบนเปน็พเิศษ เพราะตอ้ง
ใชเ้วลาและความอดทนมหาศาล แตโ่ครงงานนีจ้ะเปน็ยานวเิศษทีจ่ะพา
เดก็ๆ ตรงดิง่ไปในทศิทางทีเ่ราหวงัวา่พวกเขาจะไป นีเ่ปน็โครงงานแรก
ของปี สำาหรับห้อง 56 และเป็นโครงงานที่เริ่มต้นการเรียนการสอนใน
วนัแรก โครงงานนีเ้กดิขึน้หลายปีกอ่นตอนท่ีผมไปเจอหนังสอืเลม่หน่ึงใน
หอสมุดกลางนครลอสแองเจลีสชื่อ The Beautiful String Art Book 
หนังสือขาดตลาดไปแล้วแต่สามารถสั่งซื้อได้จากร้านหนังสือออนไลน์
ที่ขายหนังสือมือสองทั่วไป ในหนังสือมีงานศิลปะการขึงเส้นด้ายแบบ
ต่างๆ 100 โครงงาน ครูส่วนใหญ่อาจจะใจไม่ถึงที่จะทำาโครงงานเหล่า
นี้กับเด็กนักเรียน แต่พ่อแม่อาจลองทำากับลูกๆ ทุกวัยที่บ้านก็ได้ 

เมื่อนักเรียนใหม่เข้ามาที่ห้องเป็นวันแรก พวกเขาจะเห็นไม้
แผ่นเรียบที่ตัดแล้วตั้งเรียงซ้อนกันอยู่ชิดผนังห้อง พวกเขายังเห็นโครง
งานศลิปะการขงึเสน้ดา้ยเดน่สะดดุตาทีเ่ดก็นกัเรยีนรุน่กอ่นทำาไวแ้ขวน
โชว์อยู่รอบห้อง ภายในไม่กี่นาที นักเรียนใหม่ก็จะถามว่าพวกเขาจะ
ได้ทำางานแบบนี้บ้างไหม “ไม่ใช่แค่ได้ทำาเท่าน้ันนะ” ผมบอกเด็กแบบ
สบายๆ “แตเ่ราจะเริม่ทำากนัวนันีเ้ลย” เดก็ๆ ไดเ้รยีนรูโ้ดยไมต่อ้งมกีาร
บรรยายแล้วว่าห้องเรียนนี้เป็นสถานที่ที่น่าสนุก และสิ่งต่างๆเกิดขึ้น
เดี๋ยวนั้นทันที  ในอีกหลายๆ ห้อง วันแรกเด็กๆ จะต้องนั่งกับที่และฟัง
ครูพูด ครูจะบอกเด็กๆ ว่าจะยังไม่สอนบางวิชาเพราะหนังสือและวัสดุ
อุปกรณ์ยังมาไม่ถึง แต่ในห้อง 56 เราแทบจะรอฟังคำาว่า “ลงมือได้” 
ไม่ไหว นี่เป็นประเด็นสำาคัญที่ต้องสื่อสารให้เด็กเข้าใจ

ในช่วงเช้า ขณะท่ีนักเรียนกำาลังเรียนคณิตศาสตร์หรือ
ภูมิศาสตร์ ผมดึงนักเรียนออกมาครั้งละ 2-3 คน แล้วให้ดูแบบงาน

คนรักศิลปะ
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ขึงเส้นด้ายที่เด็กๆ น่าจะทำาได้หลายๆ แบบ ทั้งที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต  
รูปสัตว์ สิ่งของ และภาพธรรมชาติ เด็กๆ จะเลือกแบบที่ตัวเองชอบ  
ศิษย์เก่าของผมที่อยู่ระหว่างปิดเทอมฤดูร้อน (ผมสอนในโรงเรียนที่
เปิดตลอดปีและเปิดเทอมเดือนกรกฎาคม) และมาช่วยงานในห้อง 56 
ดว้ย จะคอยแนะนำานอ้งๆ มอืใหม ่พวกรุน่พีจ่ะรูว้า่โครงงานชิน้ไหนงา่ย  
ชิ้นไหนยาก  และช่วยน้องๆ เลือกแบบที่ท้าทาย แต่ไม่ยากจนเกินไป

ต่อจากนั้น ช่างฝีมือของเราจะเลือกแผ่นไม้และลงมือขัดด้วย
กระดาษทรายในชว่งบา่ยอยูร่าว 2-3 วนั  เราใชเ้วลาทำางานนีป้ระมาณ
วันละ 1 ชั่วโมงตลอดเดือนแรกของการเรียน เด็กๆ ซึ่งได้รับฟังเรื่อง
ผลที่จะเกิดตามมาและเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจจากผมก่อนหน้านี้แล้ว  
จะเขา้ใจวา่ถา้พวกเขาขดัแผ่นไมอ้ยา่งลวกๆ หรอืใชว้สัดอุปุกรณอ์ยา่งไม่
ระมดัระวงั พวกเขาจะไมถ่กูทำาโทษอะไร แตจ่ะไมไ่ดเ้ข้ารว่มทำาโครงงาน
จนจบเทา่นัน้เอง ตลอดเวลา 20 กวา่ป ีผมยงัไมเ่คยตอ้งใหเ้ดก็ออกจาก
กิจกรรมเลยสักคนเดียว พวกเขาได้แรงบันดาลใจจากโครงงานที่เสร็จ
สมบูรณบ์นฝาผนังหอ้งและพรอ้มจะทำาทกุอยา่งตามวถิทีางของหอ้ง 56

เด็กๆ เริ่มช่วยกันใช้กระดาษทรายขัดแผ่นไม้ นักเรียนรุ่นพี่
ทำางานกับนักเรียนรุ่นน้อง พวกเขาคุยกับเด็กใหม่ถึงเรื่องที่จะได้เจอใน
อีกหนึ่งปีข้างหน้า นี่เป็นปฐมนิเทศที่เยี่ยมจริงๆ เด็กใหม่จะเรียนรู้เรื่อง
ราวเกี่ยวกับห้อง 56 จากรุ่นพี่ในขณะที่ทำาโครงงานไปด้วย พวกเขาพา
กันโอดครวญเมื่อถึงเวลาต้องเลิกขัดกระดาษทราย

เมื่อขดัแผ่นไม้จนเนียนเกลีย้งแล้ว เดก็ๆ กจ็ะลงส ี เดก็แตล่ะ
คนจะเลือกสีที่เหมาะจะเป็นสีพื้นหลังของเส้นด้าย ผมจงใจแจกแปรง
ทาสีไม่ให้ครบทุกคน เป็นการบีบให้เด็กที่เลือกสีพื้นสีเดียวกันต้องใช้
แปรงและสรีว่มกนั ภายในเวลาไมก่ีน่าที เดก็ 2-3 คนกช็ว่ยกนัลงสแีผน่
ไม ้เมือ่เดก็ทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลือเสรจ็งานของตวัเองแลว้  เขากจ็ะชว่ย
เดก็คนอืน่เปน็การตอบแทน เดก็ๆ เรยีนรูอ้ยา่งรวดเรว็วา่การทำางานเปน็
ทีมทำาให้เกิดมิตรภาพและนำาไปสู่ความสำาเร็จของโครงงานด้วย  

เมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ เด็กๆ ก็ลงสีแผ่นไม้เสร็จเรียบร้อย
สวยงาม ผมบอกเด็กๆ ในวันศุกร์ว่าเมื่อถึงวันจันทร์เราจะเริ่มขึงเส้น
ด้ายตามลวดลายที่เราเลือกไว้ เด็กๆ ยกมือสลอน
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เอสเทอร์: หนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะครูเรฟ?
เรฟ:  ได้สิ
เอสเทอร์: แบบในหนงัสอืมนัเล็กนดิเดยีว แผน่ไมข้องเราใหญ ่

 กว่าตั้งเยอะ
เรฟ:  ใช่
เอสเทอร์: เราจะทำาแบบเล็กๆ บนกระดานใหญ่ๆ  ไดยั้งไงคะ?
เรฟ:  ทำาไม่ได้หรอก
เอมี:  อ้าวแล้วจะทำายังไงล่ะคะ?
เรฟ:   วันเสาร์ครูก็ต้องไปที่คินโคส์น่ะสิ (นักเรียนเก่า 

 หัวเราะ)
ผู้ช่วย:  ครูอยู่ที่คินโคส์  ครูเป็นลูกค้าขาประจำาที่นั่น!
เรฟ:  ที่ร้านมีเครื่องถ่ายเอกสารขยายแบบให้ได้ขนาด 

 ตามที่เราต้องการ
เอมี:  ต้องใช้เวลานานไหมคะ?
เรฟ:  สัก 4-5 ชั่วโมง (ทั้งห้องเงียบกริบ)
 
เดก็ๆ รบัรูส้ิง่ท่ีผมตอ้งการสือ่ถงึพวกเขาแลว้ พวกเขาไดรู้ว้า่ครู

เตม็ใจทำางานหนกัเพือ่พวกเขา เมือ่พวกเขามาโรงเรยีนในวนัจนัทรแ์ละ
เหน็แบบทีพ่รอ้มใชง้านไดทั้นที ความไวว้างใจทีเ่รามใีหก้นักย็ิง่แนน่แฟน้  
ครูของเราทำาตามที่บอกว่าจะทำา เราก็ต้องทำาแบบเดียวกัน

ผมเรียนรู้เกี่ยวกับนักเรียนของผมอีกหลายอย่างจากการเฝ้า
ดูพวกเขาทำางานตามขั้นตอนขั้นต่อไปของโครงงาน พวกเขาค่อยๆ  
วางแบบลงตรงจุดศูนย์กลางของแผ่นไม้และเอาเทปติดไว้  แม้ว่าแบบ
ส่วนมากจะมจุีดบอกตำาแหนง่ทีจ่ะตอกตะป ูแตข่องเราไมม่ ีนีเ่ปน็ความ
ท้าทายที่เพิ่มขึ้นมา คู่มือของนักเรียนอาจเขียนไว้ว่า ต้องตอกตะปู 
61 ตัวรอบรูปวงกลมหรือรูปอย่างอื่นโดยให้มีระยะห่างระหว่างตะปู 
เท่าๆ กัน เนื่องจากแบบของเราไม่ได้มีจุดไว้ให้ นักเรียนแต่ละคนจึง
ต้องใช้ไม้บรรทัด ไม้โปร และวิธีการสารพัดสุดแล้วแต่จะคิดกันขึ้นมา
ได้เพื่อกำาหนดจุดลงบนแบบก่อนที่จะเริ่มตอกตะปู เด็กหลายคนทาบ
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เส้นด้ายไปตามความยาวของเส้นโค้งแล้วจึงนำาไปขึงกับไม้บรรทัดเพื่อ
หาความยาวของเส้นโค้งนั้น จากนั้นก็แบ่งความยาวทั้งหมดออกเป็น
ส่วนๆ เทา่ๆ กนั เพือ่คำานวณวา่ควรจะใหต้ะปแูตล่ะตวัอยูห่า่งกนัเทา่ไร

ผมเพลินกับการเฝ้าสังเกตเด็กๆ ทำาผิดพลาด  เด็กๆ ใช้ดินสอ
และเรยีนรูอ้ยา่งรวดเรว็วา่พวกเขาสามารถลบและแกไ้ขไดเ้มือ่คำานวณ
ผดิ  กอ่นทีผ่มจะคน้พบโครงงานนี ้ ผมไมเ่คยนกึฝันมากอ่นเลยวา่ศลิปะ
จะสามารถสอนเด็กๆ ให้เห็นถึงความงดงามของการพบข้อผิดพลาด 
แก้ไขมัน และเดินหน้าต่อ ไม่แปลกเลยที่ผมจะเป็น “คนรักศิลปะ” 

หลังจากที่ใช้เวลาพล็อตจุดอยู่หลายวัน เด็กๆ ก็พร้อมจะตอก
ตะปูแล้ว พวกเขาใช้ตะปู 250-1,000 ตัวต่อลวดลายหนึ่งแบบ อาจ
จะมากหรือน้อยกว่านั้นบ้าง นี่ก็อีกเหมือนกันท่ีผมไม่ให้ค้อนแก่เด็ก
คนละอัน เด็กสองคนจะใช้ค้อนและคีมปากแหลมร่วมกัน เด็กคนหนึ่ง
จับตะปูไว้ ขณะที่อีกคนหนึ่งตอกให้เข้าที่ การร่วมมือกันทำางานแบบนี้
ชว่ยลดจำานวนนิว้หวัแมม่อืปูดและจำานวนตะปูท่ีใชล้งได ้เดก็จะตัง้อกตัง้
ใจมากเพราะไมอ่ยากใหเ้พือ่นเจบ็ บางทสีิง่ทีส่ำาคญักวา่คอืพวกเขาสนกุ
กับกระบวนการทำางานจนไม่กังวลว่าจะต้องรีบเร่งทำาให้เสร็จโดยเร็ว

ในที่สุดก็ได้เวลาขึงเส้นด้ายตามแบบ ต้องขอบคุณคู่มือที่มา
พรอ้มกบัแบบแตล่ะอนั เพราะนีเ่ป็นขัน้ตอนท่ีงา่ยท่ีสดุในบรรดาขัน้ตอน
ทั้งหมด นักเรียนเกือบทุกคนเริ่มด้วยการใช้ด้ายสีต่างๆ กันหลายๆ สี
ก่อนจะเริ่มรู้ว่าการใช้ด้ายน้อยสีจะดีกว่า ลงท้ายเด็กๆ ก็มักเลือกแบบ
ที่เรียบง่ายแต่ดูดีกว่า

หลังจากโรงเรียนเปิดได้หนึ่งเดือน เด็กๆ ก็ทำางานศิลปะซึ่งจะ
แขวนบนผนงัหอ้งไปอกีนานหลายปเีสรจ็เรยีบรอ้ย พวกเขาไดเ้พือ่น ได้
รับความเชือ่ใจจากครแูละเพือ่นฝูง  เดก็ๆ ไดรู้จั้กวางแผน ไดแ้สดงออก
ถึงความอดทน ความวิริยะอุตสาหะ และความบากบั่นสู่ความเป็นเลิศ 
พวกเขารูจ้กัแบง่ปนั ประสบความสำาเรจ็ และผมกไ็มจ่ำาเปน็ตอ้งทดสอบ
เพื่อดูผล รอยยิ้มของเด็กๆ บอกทุกอย่างที่ผมอยากรู้แล้ว

ผมขอเตอืนวา่ นีเ่ป็นแคก่ารเริม่ตน้เท่านัน้ เมือ่คณุเริม่ใชศ้ลิปะ
ในห้องเรียนของคุณ คุณจะพบว่ามันเสพติดยิ่งกว่าช็อกโกแล็ตเสียอีก 
ไม่ว่าคุณจะใช้ดนตรี การแสดง หรือทัศนศิลป์ หรือใช้ทั้งสามอย่างรวม
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ศิลปะการขึงเส้นด้าย... 
โครงงานศิลปะสอนให้เด็กๆ รู้จักระเบียบวินัย 

ความรับผิดชอบ การแก้ไขข้อผิดพลาด การบริหารเวลา

กันเลย ยิ่งดีใหญ่ เด็กๆ ของคุณจะเติบโตไปในทางที่คุณไม่อาจทำานาย 
ได้เลย ความสัมพันธ์ของคุณกับเด็กๆ จะค่อยๆ พัฒนาขึ้นอย่าง
แน่นแฟ้นและไม่สามารถทำาลายได้ สายสัมพันธ์นี้จะหล่อหลอมเด็กๆ 
ให้กลายเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันขันแข็ง และมีความสุข
ยิ่งๆ ขึ้น 

ในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด  
ศลิปะเปดิโอกาสใหเ้ดก็ๆ รกัษาความเป็นปัจเจกบคุคลที ่“เดนิสวนสนาม
ตามจังหวะกลองคนละใบ” (to march to a different drummer) 
ดังเช่นที่ทอโรกล่าวไว้

คนรักศิลปะ



การพาเด็กๆ ไปดูกีฬาเป็นโอกาสดีที่จะสอนเรื่องของน้ำาใจนักกีฬา
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โค้ช ขอผมเล่นด้วยคน
 
ตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งของวันพุธ ตามตารางที่ผู้

บริหารโรงเรียนประถมของผมกำาหนดไว้ นีเ่ปน็คาบวชิาพลศกึษาของ
เด็กเกรด 5 สนามกีฬาใหญ่จึงถูกกันไว้สำาหรับเด็กนักเรียนเกรด 5 
จำานวน 8 ห้อง วิชาพลศึกษาถูกลงไว้ในรายงานประจำาตัวนักเรียนว่า
เป็นทักษะที่เราจะต้องสอนและประเมิน ครูยังต้องให้นักเรียนทดสอบ
วิ่งระยะทางหนึ่งไมล์ ซิต-อัป วิดพื้น รวมทั้งทดสอบความแข็งแกร่ง
และความอดทนแบบอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ

สนามกีฬาของเราดูเหมือนสนามในเรือนจำา เพราะล้อม
รอบด้วยรั้วตาข่ายเหล็กสูง 16 ฟุต ประตูทุกบานมีแม่กุญแจล็อก 

โคัช ขอผมเล่นด้วยคน

10
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แน่นหนา ถึงอย่างนั้นภายในสนามใหญ่ก็มีสนามเบสบอล 4 สนาม 
คอร์ตแฮนด์บอลหลายคอร์ต วงกลมเขียนสีที่ใช้เป็นลู่วิ่ง สนาม
บาสเกตบอล 2 สนาม และสนามวอลเลย์บอลที่ไม่มีเน็ต 2 สนาม 
สนามกีฬานี้มีพื้นที่กว้างขวางพอสำาหรับเด็กนักเรียนราว 240 คน  
ซึ่งว่ากันตามกฎหมายแล้ว ควรจะได้ใช้พื้นที่นี้เพื่อสร้างความสมบูรณ์
ของร่างกายและเพื่อความสนุกสนาน

แต่วันนี้ก็เหมือนอีกหลายๆ วันในโรงเรียนอีกหลายๆ แห่ง  
เพราะนอกจากนักเรียนห้อง 56 แล้ว ก็มีนักเรียนเกรด 5 อีกเพียงสอง
ห้องที่อยู่กลางแจ้ง ห้องหนึ่งมีครูกำาลังตั้งอกตั้งใจฝึกซ้อมบาสเกตบอล
ให้เด็กนักเรียน เด็กพวกนี้เป็นระเบียบ และเห็นได้ชัดว่ากำาลังฝึกฟุต
เวิร์กให้คล่องแคล่ว เด็กนักเรียนอีกห้องหนึ่งกำาลังวิ่งวุ่นไปทั่วสนาม
เบสบอลเพื่อแย่งลูกเบสบอล ขณะที่ครูของพวกเขาน่ังอยู่ที่ม้าน่ังคอย
ดูนาฬิกาและนับถอยหลังรอเสียงระฆังเลิกตอนบ่าย 3 โมง ส่วนห้อ
งอื่นๆ ไม่รู้อยู่ที่ไหน พวกเขาแทบจะไม่ หรือไม่เคยออกมาที่สนามเพื่อ
เรียนวิชาพลศึกษาเลย บางห้องมีครูที่ไม่สนใจพาเด็กๆ ออกมา บาง
หอ้งถกูลงโทษเพราะประพฤตติวัไมด่ใีนหอ้ง  บางหอ้งไมไ่ดอ้อกมาเพยีง
เพราะมีเด็ก คนหนึ่ง เกเร   

สนามกีฬาที่ว่างเปล่าไม่มีประโยชน์อะไร ครูของโรงเรียนเรา
พลาดโอกาสที่จะช่วยเด็กให้กลายเป็นนักเรียนอย่างที่เราอยากสอน

ในตอนต้นของหนังสือเล่มนี้ ผมได้พูดถึงความจำาเป็นของการ
สร้างวัฒนธรรมห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน สนามกีฬาเมื่อใช้
อยา่งถกูตอ้ง สามารถทำาใหเ้กดิการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธผิลไดเ้ชน่
เดยีวกบัหอ้งเรียน ทกุวนันี ้การสอนใหเ้ดก็ๆ รูถ้งึคณุประโยชนข์องกฬีา
ยิ่งมีความสำาคัญมาก ในช่วงเวลาหนึ่งชั่วคน วัฒนธรรมของเราได้แปร
เปลีย่นจากทีเ่คยชืน่ชมนกักฬีาท่ีเป็นแบบอยา่งของคณุธรรมอนัประเสรฐิ
สุดของมนษุยชาต ิมาเป็นชืน่ชมนกักฬีาท่ีมคีวามประพฤตทิัง้ในและนอก
สนามชนิดที่หากเป็นคนธรรมดาๆ ทั่วไปก็ต้องถูกโยนเข้าตะรางไปนาน
แล้ว หัวใจผมสลายเมื่อเห็นนักเรียนภูมิอกภูมิใจกับการสวมเสื้อยืดรูป
นักกีฬา ซึ่งอย่างดีที่สุดก็ไม่มีคุณงามความดีอะไรให้เห็น และอย่างแย่
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สดุกเ็ลวทรามต่ำาชา้ สว่นแฟนๆ กฬีาหรอืแมแ้ตผู่เ้ขียนข่าวกีฬากลบัปรบ
มอืใหผู้เ้ลน่ทีย่อมรบัวา่โกงและโกหกเพราะ “นัน่เปน็สว่นหนึง่ของเกม” 
นี่เป็นแนวโน้มที่น่าขยะแขยง ยิ่งเป็นอย่างนี้ เราพ่อแม่และครูยิ่งต้อง
ทำาทุกวิถีทางให้เด็กๆ ของเราได้ตระหนักถึงความงดงามของกีฬาและ
บทเรียนชีวิตที่ได้จากการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องและมีศักดิ์ศรี 

ก�รเล่นอย่�งถูกต้อง
 
ข่าวร้ายก็คือ ครูโรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่จัดการสอน

โปรแกรมพลศึกษาอย่างไม่มีประสิทธิภาพ บางทีคุณอาจเห็นความ
สำาคัญของกีฬาแต่คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอที่จะสอนนักเรียน
ได้ ผมมีเพ่ือนครูที่รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องพาเด็กออกมาข้างนอกเพราะ
พวกเขาไม่เคยเล่นกีฬาตอนเป็นเด็ก ข่าวดีก็คือ ในฐานะที่เป็นครู เรา
สามารถเก่งขึ้นได้ 

ครบูางคนพาเดก็ออกไปขา้งนอก แลว้กเ็พยีงแตป่ลอ่ยใหเ้ดก็ๆ 
วิง่เลน่โดยเชือ่วา่จะทำาใหเ้ดก็สงบลงและตัง้ใจเรยีนเมือ่กลบัไปอยูใ่นหอ้ง 
นัน่กจ็รงิอยู ่แตแ่นน่อน จะเปน็การดสีำาหรบัทกุคนถา้เดก็ๆ จะสามารถ
เผาผลาญพลังงานและเรยีนรูทั้กษะอยา่งใดอย่างหนึง่ไปในเวลาเดยีวกัน 
ครูทีเ่อาใจใสอ่กีหลายคนพยายามจัดใหเ้ดก็ๆ ไดห้ดัเลน่กฬีาทีม่กีฎกตกิา 
แต่ยงัขาดเปา้หมายทีช่ดัเจน พวกเขาอาจใหเ้ดก็ๆ วิง่วนัหนึง่ อกีวนัอาจ
ให้เล่นคิกบอล (kickball) วันต่อไปอาจให้เล่นดอดจ์บอล (dodgeball)  
ลองนกึภาพเราสอนคณติศาสตรแ์บบเดยีวกนันัน้ดสูคิรบั จะเปน็อย่างไร
ถ้าครูสอนคูณเลขในวันจันทร์ เศษส่วนวันอังคาร จำานวนเต็มวันพุธ 
ในการสอนวิชาใดๆ ก็ตาม ครูต้องตั้งเป้าสอนทักษะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
และจะยังไม่ไปต่อจนกว่าเด็กๆ จะรู้เรื่องนั้นอย่างถ่องแท้ พลศึกษาก็
ไม่ควรต่างไปจากนี้

เป้าหมายเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของการสอนทุกอย่าง 
สำาหรับห้อง 56 เป้าหมายในการเรียนการสอนพลศึกษาของผมคือ:

โคัช ขอผมเล่นด้วยคน
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1. นักเรียนได้ออกกำาลังกายเป็นประจำาทุกวัน 
2. นักเรียนได้เรียนรู้ความสำาคัญของพื้นฐานการออกกำาลังที ่

 ถูกต้อง
3. นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความมีน้ำาใจนักกีฬาตลอดเวลา
4. นักเรียนได้เรียนรู้คุณค่าของการทำางานเป็นทีม
5. นักเรียนไดน้ำาบทเรยีนทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากกฬีาไปใชก้บัดา้นอืน่ๆ 

 ของชีวิต 
เราสามารถบรรลวุตัถปุระสงคเ์หลา่นีโ้ดยอาศยักจิกรรมทีต่อ้ง

ใชก้ำาลงักายแบบใดกไ็ดท้ั้งนัน้  อาจเปน็การเล่นตัง้เต วอลเลย์บอล หรอื
บาสเกตบอลกไ็ด ้และเชน่เดยีวกบัการศกึษาในทกุดา้น พอ่แมแ่ละครผูู้
สอนจะต้องคลั่งไคล้ในกีฬานั้นๆ ไปกับเด็กๆ ด้วย 

เบสบอล: ที่สุดของกีฬ�ทั้งปวง

ผมรักกีฬาเกือบทุกประเภท เล่นกีฬามาแล้วแทบทุกอย่าง  
และยงัดกูฬีาทางทวีแีละไปดถูงึในสนามถา้มเีวลา ผมชืน่ชมฟตุบอลและ
ตดิตามเวลิดค์พัเหมอืนสาวกผูซ้ือ่สตัย ์แตก่ฬีาโปรดของผมคอืเบสบอล

สำาหรับผมแล้ว เบสบอลเป็นกีฬาท่ีสมบูรณ์แบบ เป็นกีฬา
อยา่งเดยีวทีฝ่า่ยรบัเปน็ผูค้รองลูกบอล เบสบอลเปน็กฬีาทีย่ตุธิรรมทีส่ดุ
ในบรรดากีฬาทั้งหลาย ทีมหนึ่งไม่สามารถใช้นาฬิกาเพื่อถ่วงเวลาไม่ให้
ทีมอื่นตามทัน แม้เมื่อคุณกำาลังจะชนะ คุณก็ยังต้องให้โอกาสทีมคู่ต่อสู้
ทำาคะแนนตีเสมอ การตั้งแถวและลำาดับการตีทำาให้เบสบอลเป็นกีฬาที่
เป็นประชาธิปไตยมากกว่ากีฬาอื่น ผู้เล่นได้ผลัดกันเล่นทุกคน และทีม
จะคอยแต่ป้อนลูกให้แต่เฉพาะผู้เล่นที่เก่งที่สุดไม่ได้ มันเป็นเกมที่มีชั่ว
ขณะของความสงบนิ่งและนาทีของความรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบ  
สำาหรบัผูท้ีช่มอยา่งผวิเผนิแล้ว อาจดเูหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึน้ในระหวา่ง
เกมมากนัก  แต่แฟนเบสบอลที่มีความรู้จะเข้าใจความซับซ้อนของเกม 
โดยดูจากการวางตำาแหน่งตั้งรับหรือจำานวนแต้มที่ผู้ตีทำาได้
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1การเล่นของฝ่ายรับที่ ทำาให้ผู้เล่นฝ่ายรุกสองคนออกจากการแข่งขันได้จากการเล่นที่ต่อเนื่องกัน โดยไม่มี
การทำาผิดกติการะหว่างการออกจากสนามทั้งสองครั้ง
2คำาที่ใช้เรียกการเล่นเมื่อมีผู้เล่นฝ่ายรุก (runner) อยู่ที่เบสสาม พยายามที่จะทำาคะแนน (run) จากการ
ตีโดยไม่สวิง (bunt) ของผู้เล่นคนอื่น

ห้อง 56 ของเราหัดเล่นเบสบอลกัน เราใช้เวลา 6 เดือนแรก
ฝกึทกัษะพืน้ฐานและไมไ่ดเ้ล่นเกมจรงิจนกระทัง่กลางป ีเดอืนแลว้เดอืน
เล่า สนามกีฬากลายเป็นห้องเรียนที่ขยายอาณาเขตออกไป เพราะแม้
เราจะย้ายออกมานอกห้อง เราก็ยังปฏิบัติตามวัฒนธรรมห้องเรียนของ
เราเหมอืนเดมิ เดก็ๆ ตัง้ใจเรยีน ผมสอน แตล่ะวนัเราเรยีนทกัษะอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่และฝึกจนกวา่เราจะคล่อง ถา้ดแูผนการสอนของผมจะเหน็
วา่ เราหดัวดัมมุดว้ยไมโ้พรแทรกเตอรใ์นชัว่โมงคณติศาสตร ์พอชว่งบา่ย
เราจะฝึกการขว้างลูกเบสบอลจากฐาน 3 ไปฐาน 1 อีกวันหนึ่งเด็กๆ 
จะเรียนรู้วิธีวิ่งเก็บเบสที่ถูกต้อง ทำาดับเบิลเพลย์1 (double play) หรือ
เสี่ยงทำาสควีซ (suicide squeeze)2 

แรกทีเดียว นักเรียนจำานวนมากไม่กล้าเล่น ด้วยเหตุผลอย่าง
ใดอย่างหนึ่งใน 2 ข้อ ข้อแรกคือกลัวลูกเบสบอล เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
นี ้และเพราะเราเลน่บนสนามลาดยางมะตอยโดยไมม่หีมวกหรอืเครือ่ง
ป้องกันตัวอื่นๆ เดือนแรกของปีเราจึงใช้ลูกเทนนิสซึ่งมีน้ำาหนักเบากว่า
และนุ่มกว่าแทน วิธีนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้
พื้นฐานการเล่นมากกว่าจะมัวแต่กลัวโดนลูกเบสบอลอัด ในที่สุดเราจึง
เปลี่ยนไปใช้ลูกบอลยางที่ช่วยลดการบาดเจ็บ (reduced injury factor 
เรียกย่อๆ ว่า RIF) ซึ่งหาได้ตามร้านขายเครื่องกีฬาดีๆ ทั่วไป

เหตุผลข้อที่ 2 ที่นักเรียนกลัวมาจากประสบการณ์เลวร้ายใน
อดีต เด็กๆ ยากจะลืมความปวดร้าวใจเมื่อเพื่อนๆ หรือพ่อแม่ตะโกน
ใส่เพราะทำาลูกเบสบอลหลุดมือหรือเพราะทำาอะไรผิดพลาด ในห้อง 
56 เราไม่ล้อเลียนหรือเยาะเย้ยใคร และนี่เป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติไม่ว่า
จะทำาอะไร ซึ่งรวมถึงการเรียนวิชาพลศึกษาด้วย  ที่จริงแล้วนี่เป็นองค์
ประกอบหลักในโปรแกรมพลศึกษาของห้อง 56 ด้วยซ้ำา พวกเด็กๆ จะ
ล้อเลียนเพื่อนร่วมห้องที่ทำาโจทย์คณิตศาสตร์ไหม แน่นอน พวกเขาไม่ 
ทำาอยา่งนัน้อยูแ่ลว้ ในสนามกฬีากไ็มต่า่งกนั ผมสอนเดก็ๆ ใหรู้ว้า่ความจรงิ 
ที่สำาคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการกีฬาก็คือ เมื่อเพื่อนร่วมทีมทำาอะไร

โคัช ขอผมเล่นด้วยคน
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พลาดพลัง้ พวกเขาตอ้งการกำาลังใจจากเรา ไมใ่ชก่ารทบัถม ผมชีใ้หเ้หน็
ถงึสถานการณท์ีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้จนกลายเป็นเรือ่งธรรมดาเมือ่เพือ่นรว่ม
ทีมตวาดใสเ่ดก็ทีท่ำาบอลหลุดมอื เดก็เหล่านีม้กัตะโกนใสเ่พือ่นเพราะวา่
อยากชนะใจแทบขาด แตก่ารทำาใหเ้พือ่นรว่มทีมอบัอายมแีตจ่ะทำาให ้“ผู้
ผดิพลาด” ผิดพลาดซ้ำาอกี เพราะเขาจะเล่นดว้ยความกลวั  นกัเรยีนใน
ห้อง 56 เรียนรู้ว่าการมีน้ำาใจต่อเพื่อนที่ทำาพัง (ซึ่งรู้สึกแย่มากพอแล้ว) 
ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ควรกระทำาเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องฉลาดด้วย

หลังจากฝึกซ้อมเบสบอลประมาณ 2 เดือน เราก็เริ่มเรียน
หน่วยการเรียนรู้อีกสองหน่วยของวิชาพลศึกษา ผมสอนวอลเลย์บอล
แบบเดียวกับที่สอนเบสบอล แน่นอน เป็นวิธีเดียวกันกับที่ผมสอนการ
อ่านหรือคณิตศาสตร์ด้วย ผู้เล่นวอลเลย์บอลจะเรียนรู้ตำาแหน่งของ
ตัวเอง เด็กๆ ถูกสอนให้เสิร์ฟลูก งัดลูก ส่งลูก เซ็ตลูกและโดดตบลูก  
จากนั้นพวกเขาจึงเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ ทีนี้เด็กๆ ก็จะเริ่มเข้าใจว่าเกม
มีความซับซ้อนอย่างไรแม้ว่าครั้งหนึ่งพวกเขาจะเคยคิดว่ามันเป็นเกม
ง่ายๆ ก็ตาม เรายังเริ่มฝึกวิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ที่ 
3 ด้วย เป้าหมายคือเพื่อให้เด็กเกรด 5 สามารถวิ่งระยะทางไกลหนึ่ง
ไมล์ได้อย่างสบายๆ เมื่อถึงปลายปี นี่เป็นการเตรียมเด็กๆ สำาหรับการ
ทดสอบระดับชาติที่จะมีขึ้น

ก�รฝึกซ้อมด้วยตัวเอง

ถงึตอนนีเ้ดก็กม็ทัีกษะพอท่ีจะฝึกซอ้มกนัแลว้  พวกเขาแบง่กนั
ออกเป็น 3 ทีม แต่ละทีมมีผู้เล่น 10-11 คน ขณะที่อีกทีมหนึ่งซ้อม
วิ่งระยะทางหนึ่งไมล์ ทีมที่สองจะฝึกส่งลูกวอลเลย์บอล ส่วนทีมที่ 3  
จะฝึกตีลูกเบสบอลกับผม การหมุนเวียนกันฝึกซ้อมแบบนี้ทำาให้เรา
บรรลวัุตถปุระสงคห์ลายขอ้ทีท่ำาใหเ้ดก็ๆ ไมเ่พยีงแตเ่ลน่กฬีาไดด้เีทา่นัน้  
แต่ยังเรียนในห้องเรียนได้ดีขึ้นอีกด้วย

การทีจ่ะเปน็เลิศในดา้นใดกต็าม เดก็ๆ จะตอ้งหดัฝกึฝนโดยไม่
ต้องมคีรคูอยดแูลอยูต่ลอดเวลา การฝึกซอ้มเป็นโอกาสดทีีค่รจูะแสดงให้
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เด็กๆ เห็นว่าครูเชื่อใจพวกเขา ในขณะเดียวกันก็ให้พวกเขามีเวลาฝึก
ตามลำาพงัซึง่จะนำาไปสูก่ารพฒันาฝมีอือยา่งแทจ้รงิ อยา่กลวัทีจ่ะปลอ่ย
ใหเ้ดก็ฝึกตามลำาพงัหรอืฝกึเปน็ทมี สิง่มหศัจรรยอ์ยา่งหนึง่เกีย่วกบักฬีา
ก็คือ กีฬาช่วยให้เด็กแข่งขันกับผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง  เวลาที่เด็ก
ยงิลกูโทษหรอืวิง่หนึง่ไมล์ เดก็จะประเมนิตวัเองได ้ ถา้เดก็วิง่ระยะทาง
หน่ึงไมลไ์ดใ้นเวลา 8 นาท ีเปา้หมายใหมข่องเขาอาจจะเปน็ 7.55 นาท ี
ถ้าเด็กวิ่งได้แค่ 3/8 ไมล์ อาจเป็นได้ว่าวันนี้เขาจะพยายามวิ่งให้ได้สัก
ครึ่งไมล์ก่อนที่จะค่อยๆ ผ่อนฝีเท้าลงมาจนเป็นเดิน จงให้คำาแนะนำาแก่
เด็กอย่างสม่ำาเสมอ แต่จำาไว้ว่าสิ่งสำาคัญสำาหรับเด็กๆ คือจะต้องรู้จัก
ฝึกฝนเพื่อตัวของเขาเอง ไม่ใช่เพื่อครู

เก็บสถิติ

ในหอ้ง 56 เดก็ๆ จะตดิตามความกา้วหนา้ทางกฬีาของตนเอง
ด้วยการเก็บสถิติ วิธีนี้ทำาให้เด็กหัดประเมินตนเองและตั้งเป้าในการฝึก
ซ้อมขณะที่ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ไปด้วย ไม่ว่าจะกีฬาหรือเกมใดๆ  
ทีเ่ด็กๆ เลน่ พวกเขาสามารถเกบ็สถติไิดง้า่ยๆ หากเดก็วิง่ระยะทางหนึง่
ไมล์ ก็ให้เด็กเก็บบันทึกเวลาวิ่งเป็นรายวัน ถ้าพวกเขาฝึกเก็บและขว้าง
ฟลายบอลกลับ (flyball) ก็ให้บันทึกจำานวนครั้งที่ทำาได้สำาเร็จไว้ การยิง
ลูกโทษ การฝึกกระโดดไกล โบว์ลิง หรือกีฬาอื่นๆ ก็ให้ทำาแบบเดียวกัน 
การเกบ็สถติทิำาใหเ้ดก็ๆ มเีปา้หมายและความมุง่มัน่ ซึง่เปน็สองสิง่ทีจ่ะ
ช่วยพวกเขาได้มากในชีวิตทุกด้าน

แม้แต่เกมง่ายๆ อย่างรับลูกเบสบอลก็สามารถบันทึกสถิติ
ได้ ตอนที่ผมเริ่มสอนใหม่ๆ ผมต้องตกใจที่พบว่ามีเด็กไม่กี่คนเท่านั้นที่
สามารถขวา้งและรบัลูกเบสบอลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ผูใ้หญอ่าจเหน็วา่ทกัษะ
เหลา่น้ีเป็นเรือ่งงา่ยๆ แตก่ารเรยีนรูท้กัษะกไ็มง่า่ยอยา่งทีค่ดิ เดก็ๆ ตอ้ง
เลน่เขา้ขากนั มสีมาธจิดจ่อกบัการขวา้งลูกเบสบอลอยา่งแมน่ยำา และใช้
ถุงมืออย่างถูกต้อง ในห้อง 56 เราติดตามผลว่านักเรียนคู่หนึ่งๆ ขว้าง
และรบัลกูเบสบอลไดก้ีค่รัง้กอ่นจะทำาตกพืน้ เดก็ๆ จะฝกึรบัลกูเบสบอล
และพยายามสร้างสถิติใหม่ของตัวเองทุกวัน

โคัช ขอผมเล่นด้วยคน
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ก�รนับคะแนนขั้นเทพ: เวิลด์ซีรีส์ไนต์ 

ตอนทีผ่มเปน็เดก็ พอ่ผมสอนวธินีบัแตม้ในเกมเบสบอลซึง่เปน็
ทกัษะทีส่อนได้ยากแตก่ค็ุม้คา่กบัความพยายาม ในปแีรกๆ ของการเปน็
ครู ผมพยายามสอนวิธีนับแต้มให้เด็กนักเรียนก่อนที่จะพากันไปที่ดอด
เจอร์สเตเดียมเพื่อลองของจริง แต่แล้วผมก็ต้องเจอปัญหา การที่เด็กๆ  
30-40 คนกระจายกันนั่งเป็นแถวๆ มากกว่า 3 แถว  ทำาให้ผมเข้าถึง
ตวัเดก็ทีม่ขีอ้สงสยัได้ยาก ผมไมอ่ยากตะโกนสอนหรอืตอบแลว้ไปรบกวน
ผู้ชมคนอื่นๆ ในที่สุด ผมและภรรยาก็แก้ปัญหานี้ด้วยการดูการแข่งขัน
เวิลด์ซีรีส์ไนต์ (World Series Night) ทางทีวีร่วมกับเด็กๆ ซึ่งกลาย
เป็นประเพณีประจำาปีของห้อง 56 ไปแล้ว 

หลังจากเรียนรู้วิธีจดคะแนนอยู่ 2-3 สัปดาห์ เด็กๆ ก็ใช้เวลา
หลงัเลกิเรยีนวนัหน่ึงเพือ่ดกูารถา่ยทอดสดแขง่ขนัเบสบอลเวลิดซ์รีสีท์าง
ทีวี ซึ่งเป็นบทเรียนที่สอนวิธีจดคะแนนให้แก่เด็กๆ ได้อย่างดี ผมพิมพ์
ใบบันทกึคะแนนจากอนิเตอรเ์นต็แจกใหเ้ดก็ทกุคน เดก็ๆ นัง่จดแตม้อยู่
ที่โต๊ะของตัวเอง พอใครมีคำาถาม ผมก็สามารถเดินไปทั่วห้องเพื่อช่วย
เด็กๆ หรือเขียนบนกระดานดำาได้ ทุกคนสนุกสนานกันเพราะนอกจาก
การจดแต้มแล้วเรายังกินฮอตด๊อก แครกเกอร์แจ็กส์ และน้ำาอัดลมกัน
ดว้ย หลงัจากประสบการณค์รัง้นี ้เดก็ๆ กพ็รอ้มทีจ่ะลองบนัทกึคะแนน
จากเกมเบสบอลจริงๆ 

หลงัการแขง่ขนั เด็กๆ จะเขา้ใจคณติศาสตรด์ขีึน้ พวกเขาเรยีน
รู้ทีจ่ะนำาทกัษะทางคณติศาสตรม์าใชใ้นสถานการณจ์รงิดว้ยการคำานวณ
สถติกิารตโีดนลกูบอลเฉล่ีย (batting average) คำานวณจำานวนรนัเฉลีย่ 
(ERA, earned run average) กำาลังของผู้ตี (slugging percentage) 
เปอร์เซนต์ของการแตะเบสของผู้ตี (on-base percentage) และสถิติ
อื่นๆ  ด้วยวิธีนี้คณิตศาสตร์กับสถิติก็ไม่ได้เป็นเพียงวิชาที่พวกเขาเรียน
ที่โรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่ทำาให้พวกเขาเข้าใจกีฬาที่พวกเขา
เล่นนอกห้องได้ดีขึ้น ผลก็คือทั้งคณิตศาสตร์ และ เบสบอลกลายเป็น
อะไรที่มีความหมายมากกว่าเดิม
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ดูกีฬ�: โอก�สทองของก�รสอน

ครจูำานวนมากพาเดก็นกัเรยีนของตวัเองไปดกูฬีา  นัน่เปน็การ
เริ่มต้นที่ดี แต่ผมใช้การออกไปนอกสถานท่ีอย่างน้ีสอนเด็กๆ ได้เป็น
อย่างดีด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมปลาย พ่อ
แม่ที่อยากใช้เวลากับลูกวัยรุ่น หรือครูโรงเรียนประถมอย่างผม การ
เดินทางไปดูการแข่งขันกีฬาเป็นโอกาสทองในการสอนเด็กๆ ไม่เฉพาะ
เรื่องเกี่ยวกับกีฬาเท่านั้น แต่ยังสอนสิ่งที่สำาคัญกว่าและส่วนใหญ่จะถูก
ละเลย นั่นคือความมี น้ำาใจนักกีฬา ด้วย 

เป้าหมายสำาคัญประการหนึ่งของผมในห้อง 56 คือสอนให้
เด็กมีน้ำาใจในโลกที่แล้งน้ำาใจ ทุกวันนี้ไม่มีที่ไหนที่พฤติกรรมเลวๆ เกิด
ขึ้นอย่างกว้างขวางหรือเป็นที่ยอมรับมากไปกว่าในวงการกีฬาอีกแล้ว  
การเดนิทางไปดเูกมการแขง่ขนัใหอ้ทุธาหรณอ์ย่างดเีก่ียวกับพฤตกิรรมที่
หยาบคาย ต่ำาช้า และน่ารังเกียจอย่างที่สุด  ยกตัวอย่างในการแข่งขัน
บาสเกตบอล แฟนของทีมหนึ่งแผดเสียงผรุสวาทใส่นักกีฬาและแฟน
ของทมีคูแ่ขง่ พวกเขาคดิวา่การทำาลายสมาธคิูแ่ขง่ขณะกำาลงัยงิลกูโทษ
ด้วยการเป่าปากและโบกไม้โบกมืออยู่หลังแป้นบาสเป็นเรื่องยอมรับได้  
สำาหรบัผมแลว้ นัน่ไมต่า่งจากการขดัขาคูต่อ่สูข้ณะวิง่อยูใ่นสนาม  แฟนๆ 
กีฬาทุกวันนี้เชื่อว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเกม วิธีคิดเช่นนี้กลายเป็น
ทีย่อมรับในปจัจุบนั แมก้ระทัง่คนทีโ่ดยปกตแิลว้มสีตปิญัญาและเหตผุล  
แต่มันไม่ถูกต้อง และเด็กๆ จำาเป็นต้องเรียนรู้ว่าแฟนกีฬาไม่ได้อยู่  
ใน เกม เหมือนๆ กับที่คนดูละครไม่ได้อยู่ ใน ละคร นั่นแหละ

ผมใช้การแข่งกีฬาสอนเด็กนักเรียนให้ตระหนักว่าพวกเขา
สามารถคิดหรือทำาอะไรแตกต่างกันก็ได้ เมื่อเด็กห้อง 56 เข้าชมการ
แข่งขันไม่ว่าจะแข่งอะไร เด็กๆ มักลุ้นทีมหน่ึง พวกเขาแผดเสียง
เชียร์ และตะโกนให้กำาลังใจ พวกเขาแสดงความยินดีเมื่อทีมที่ลุ้นได้
คะแนนจากการยิงลูกลงตะกร้า ทำาทัชดาวน์ และยิงประตู แต่ไม่โห่ใส่
ทีมอื่น พวกเขาส่งเสียงเชียร์เวลาที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายทำาได้ดี ในฐานะที่ 

โคัช ขอผมเล่นด้วยคน
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ตัวเองเป็นนักกีฬา เด็กๆ จะแสดงความชื่นชมต่อการเล่นที่เยี่ยมยอด
ของผู้เล่นไม่ว่าจะคนไหน พวกเขารู้แพ้รู้ชนะ พวกเขารู้ว่าการเข้าร่วม
ในพฤติกรรมต่ำาทรามท่ีแฟนกีฬาจำานวนมากแสดงออก หรือแห่กัน
ทำาตามจะทำาให้พวกเขาเป็นในสิ่งที่พวกเขาไม่อยากจะเป็นเลย นั่นคือ  
คนธรรมดา เด็กๆ อยากเป็นคนพิเศษ

แม้จะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ความมีน้ำาใจนักกีฬาหาได้ยากยิ่งใน
ปัจจุบัน ทั้งในสนามและรอบสนาม แต่เราต้องไม่ถอดใจเลิกสอนกีฬา  
พวกผู้ใหญ่อย่างเราต้องชี้ให้เด็กๆ เห็นว่า แม้จะมีขี้เมางี่เง่าแผดเสียง
ผรุสวาทอยู่บนที่นั่งผู้ชม แต่ก็ยังมีแฟนกีฬาคนอื่นๆ ที่ชื่นชมฝีมือการ
เล่นของคู่ต่อสู้ด้วยการร้อง “ว้าว” หรือ “เหลือเชื่อ” เบาๆ อยู่ด้วย  
แม้จะมีพวกพังก์ที่อยากเป็นข่าวหน้าหนึ่งเต้นแร้งเต้นกาอยู่ในจอทีวีอี
เอสพีเอ็นเมื่อทีมของตัวได้ทัชดาวน์ แต่ก็ยังมีนักกีฬาอย่างอาร์เทอร์ 
แอช (Arthur Ashe) เรเฟอร์ จอห์นสัน (Rafer Johnson) คริส  
เอเวิร์ต (Chris Evert) และแซนดี โคแฟกซ์ (Sandy Koufax)  
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คนเหล่านี้เป็นคนพิเศษ และเด็กๆ ของเราต้องได้สัมผัสความยิ่งใหญ่
ของพวกเขา หากเด็กๆ ปรารถนาจะเป็นคนพิเศษด้วยเช่นกัน

เมื่อ 2-3 ปีก่อน ตอนที่โรงเรียนของเรามีโปรแกรมพลศึกษา
เป็นเรื่องเป็นราว ทางโรงเรียนได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลข้ึน  
เนื่องจากนักเรียนของผมได้ฝึกมาอย่างมีวินัยและพื้นฐานที่ดี  ห้อง 56 
จงึไลถ่ลงุทกุหอ้งทีเ่ล่นดว้ย ไมเ่วน้กระทัง่หอ้งทีม่ทีมีรวมดาว ครคูนหนึง่
มาหาผมวันหลังจากทีห่อ้งของเธอถกูคณะละครเชกสเปยีรแ์หง่โฮบารต์
ถลม่ยบั นกัเรยีนคนหนึง่ของเธอบอกอะไรบางอยา่งทีเ่ธอคดิวา่นา่สนใจ
มาก และอยากเล่าให้ผมฟัง “เราไม่ว่าอะไรหรอกที่แพ้ห้องของครูเรฟ” 
เด็กบอก  “เพราะพวกเขาน่ารัก”  ครูคนนี้บอกผมว่าเธอคิดว่านักเรียน
ของผมเป็นคนพิเศษ เธอพูดถูก!

 สนามแข่งเบสบอลมินิตเมดพาร์ก เมืองฮิวสตัน



ผู้ชมลุกขึ้นยืนปรบมือชื่นชมคณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตที่แอชแลนด์ 
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เศรษฐศ�สตร์ในห้องเรียน
ตอนที่ผมเขียนหนังสือ There Are No Shortcuts เมื่อ

ปี 2003 ผมเขียนเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่ใช้ในห้อง 56 ไว้บทหนึ่ง 
ผมได้รับจดหมายจำานวนมากจากคนที่ชอบใจระบบนี้ แต่มีคำาถาม 
บางเรื่องที่ผมถูกถามอยู่เรื่อยๆ ผมจึงหวังว่าบทที่ 11 นี้จะช่วยให้ครู
และพ่อแมเ่หน็ภาพการทำางานของระบบเศรษฐกจิของเราครบถว้นขึน้

กล่าวโดยย่อสำาหรับผู้อ่านท่ีไม่คุ้นเคยกับเศรษฐกิจของคณะ
ละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ต เด็กทุกคนในห้อง 56 จะสมัครทำางานใน
หอ้งในวนัแรกของการเรยีน นกัเรยีนจะไดร้บัรายชือ่ตำาแหนง่ตา่งๆ ทีร่บั
สมัครและรายละเอยีดของงานท่ีจะตอ้งทำา ซึง่มทีัง้ภารโรง นายธนาคาร 

เศรษฐศาสตร์ในห้องเรียน
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ผู้ดูแลรักษาลูกบอล พนักงานส่งเอกสารของห้อง เสมียน เจ้าหน้าที่
ตำารวจ และอื่นๆ งานแต่ละอย่างมีค่าจ้างต่างกันนิดหน่อย ภารโรงซึ่ง
ต้องทำางานทกุวันจะไดร้บัเงนิมากกวา่ (เงนิจำาลอง) เดก็ทีท่ำางานบรกิาร
เพียง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เด็กๆ มักจะได้รับงานใดงานหนึ่งจากงานที่
เลือกไว้สองอันดับแรก

เมื่อทำางานแล้วเด็กๆ ก็จะได้รับเงินเดือนเป็นเช็ค ซึ่งพวกเขา
จะนำาไปฝากไว้กบันายธนาคาร  พวกเขาตอ้งเกบ็หอมรอบรบิเพราะเดก็
นกัเรยีนตอ้งจา่ยคา่เชา่ทีน่ัง่เรยีน ยิง่นัง่ใกลห้นา้ชัน้เรยีน คา่เชา่กจ็ะยิง่
แพง อย่างที่ผมกล่าวไว้อย่างละเอียดใน There Are No Shortcuts 
มีวิธีการมากมายที่จะหารายได้พิเศษ เช่น ถ้าเด็กทำางานพิเศษหรือเข้า
ร่วมวงดุริยางค์ของโรงเรียน เด็กก็จะได้รับเงินโบนัส อย่างไรก็ตาม 
ถ้าเด็กไม่ทำางานหรือทำางานอืดอาด เจ้าหน้าที่ตำารวจจะปรับพวกเขา  
นักเรียนจะจ่ายเป็น “เช็ค” หรือ “เงินสด” ของห้องก็ได้ ทุกวันนี้การ
ใชเ้ชค็อาจจะลา้สมยัไปแลว้ แตผ่มกย็งัสอนใหเ้ดก็เขยีนเชค็อยู ่ พอสิน้
เดือน นักเรียนทั้งชั้นจะเข้าร่วมในการประมูลซึ่งจะมีอุปกรณ์การเรียน
และบัตรแลกของขวัญจำาหน่ายมากมาย 

อาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยนิดหน่อย ห้อง 56 ก็มีธนบัตรของห้องใช้เอง! 
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เด็กๆ ชอบใจระบบเศรษฐกิจนี้มาก เช่นเดียวกับพ่อแม่และ
ครูคนอื่นๆ ที่เคยลองเอาไปใช้แล้วด้วย อย่างไรก็ดี เพื่อความชัดเจน  
ผมอยากอธิบายวัตถุประสงค์เบื้องหลังโครงการน้ีสักหน่อย ผมเห็นครู
บางคนพยายามใชร้ะบบนีเ้ปน็กลไกในการควบคมุนกัเรยีน ซึง่เปน็นำาไป
ใช้ที่ผิดเจตนาโดยสิ้นเชิง ในหนังสือ There Are No Shortcuts ผม
เน้นไปที่ วิธ ีดำาเนินโครงการ แต่ในที่นี้ ผมอยากจะอธิบายถึง เหตุผล 
ของการดำาเนินโครงการนี้

ก�รจัดระบบและก�รว�งแผน

ผมอยากสอนทักษะที่เด็กๆ จะนำาไปใช้ได้จริงตลอดชีวิต  
การมีระบบระเบียบก็เป็นทักษะอย่างหนึ่ง การที่เด็กพูดถึงห้องเรียน
หรือโต๊ะของเขาว่าเป็นเขตสงครามนิวเคลียร์อาจจะฟังดูน่ารัก แต่ใน
ความเป็นจริง นั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดี คนที่ฉลาดกว่าผมตั้งข้อสังเกต
ว่า ห้องของเราเป็นตัวบ่งบอกถึงความนึกคิดของเราด้วย เด็กที่รู้จัก
บรหิารเวลาไดอ้ยา่งสมดลุมโีอกาสทีจ่ะมคีวามสขุจากการไดท้ำาสิง่ทีเ่ขา
ชอบ และจะทำาได้ดีด้วย การเรียนรู้ที่จะเก็บออม ทำารายรับให้สมดุล
กับรายจ่าย และวางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตจำาต้องมีระบบระเบียบ  
การสอนใหเ้ดก็เหน็ความสำาคญัของความมรีะเบยีบและวธีิการทำาใหเ้กิด
ระเบียบเป็นสิ่งสำาคัญมาก

ผมเริ่มต้นด้วยการแจกสมุดจดบัญชีแยกประเภทในวันแรก
ของการเรียนแก่เด็กทุกคน สมุดบัญชีพวกนี้หาซื้อได้ตามร้านค้าเครื่อง
ใช้สำานักงานทั่วไปในราคาไม่กี่ดอลลาร์ ผมสอนให้เด็กเขียนหมวดหมู่
ไว้บนหัวสมุดโดยแยกเป็น วันที่ ธุรกรรมที่ทำา เงินฝาก เงินหักบัญชี  
และเงินคงเหลือ ห้องของเราจะจ้างนายธนาคารสักสี่คน แต่ละคน
มีหน้าที่ดูแลบัญชีของนักเรียนราวแปดคน ส่วนนายธนาคารจะได้สมุด
บัญชเีพิม่อกีเล่มหนึง่เพือ่ทำาสำาเนาการทำาธรุกรรมของลกูคา้เกบ็ไว ้ดว้ย
วธินีีห้ากยอดเงินคงเหลือไมต่รงกนั นายธนาคารกบัลกูคา้สามารถเปรยีบ
เทียบสมุดบัญชีของตัวเองเพื่อหาข้อผิดพลาดได้ แต่เด็กๆ ก็จะเริ่มจด

เศรษฐศาสตร์ในห้องเรียน
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บันทึกทางการเงินของตนอย่างละเอียดรอบคอบ ความผิดพลาดแบบ
นี้จึงแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย 

เบรนดา เด็กนักเรียนอายุ 10 ขวบคนหนึ่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง อยู่ในบ้านทีึ่ไม่มีพ่อ ส่วนแม่ก็ทำางานดึกๆ ด่ืนๆ  
หลังโรงเรยีนเลกิ เธอจึงกลับไปเจอแตบ่า้นทีว่า่งเปลา่ แตถ่งึจะมขีอ้เสยี
เปรยีบ เดก็คนนีก้ไ็ดเ้รยีนรูทั้กษะท่ีมคีา่ท่ีจะชว่ยเธอใหเ้อาชนะจดุเริม่ตน้
ที่ยากลำาบากของชีวิต ผมอยากให้เห็นตัวเลขในสมุดบัญชีของเธอจริงๆ  
ผู้ใหญ่หลายคนที่ผมรู้จักยังทำาบันทึกทางการเงินสู้เธอไม่ได้เลย แล้วก็
ไม่น่าแปลกใจด้วยที่โต๊ะเรียนของเธอสะอาดหมดจด เธอระมัดระวัง
มากเรื่องเวลา โดยจะทำาการบ้านให้เสร็จก่อนจึงฝึกกีตาร์และไวโอลิน  
พอสุดสัปดาห์เธอก็มีเวลาเล่นกับเพื่อนๆ เพราะทำางานเสร็จเรียบร้อย
หมดแล้ว เบรนดาบริหารเวลาได้ดีเพราะเป็นคนมีระเบียบ บัญชีแยก
ประเภทและสมุดธนาคารของเธอสะท้อนการใช้ชีวิตของเธอได้อย่างดี

กรรมสิทธิ์

แต่ละเดือนเด็กนักเรียนต้องจ่ายค่าเช่าเพ่ือน่ังเรียนในที่ของ
ตัวเอง  อย่างไรก็ดี ถ้าเด็กสามารถเก็บเงินได้เป็นสามเท่าของค่าเช่า  
เขาจะได้รับอนุญาตให้ซื้อที่นั่งของตัวเองและเรียกมันว่าคอนโดมิเนียม  
เดก็บางคนถงึกบัเกบ็ออมจนมเีงนิมากพอซือ้ท่ีนัง่ของเดก็คนอืน่แลว้เก็บ
ค่าเช่าจากเด็กคนนั้นเป็นรายเดือน!

เมื่อนักเรียนที่ฉลาดลงทุนซื้อทรัพย์สิน พวกเขาจะเริ่มเข้าใจ
คุณค่าของการมีกรรมสิทธิ์ แต่ละเดือนพวกเขาเห็นเพื่อนๆ ดิ้นรน
หาเงินมาจ่ายค่าเช่าขณะที่บัญชีธนาคารของตัวเองงอกงามขึ้น นี่ทำาให้
พวกเขาเริ่มเห็นอกเห็นใจพ่อแม่ที่ต้องยากลำาบาก เจ้าของทรัพย์สินใน
ห้อง 56 เริ่มตระหนักว่าการมีบ้านเป็นของตัวเองทำาให้พวกเขามีราย
ได้เหลือสำาหรับซื้อสินทรัพย์มีค่าในการประมูลประจำาเดือน เมื่อเวลา
ผ่านไปหลายเดือน เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงถึงประโยชน์
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ของการเกบ็ออมและการเปน็เจา้ของทรพัยส์นิ  เดก็ทีย่งัตอ้งจา่ยคา่เชา่
อยู่ก็ได้เรียนรู้บทเรียนเดียวกัน แต่อาจจะเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดกว่า

เป้าหมายไม่ใช่การสร้างเกมเศรษฐีในชีวิตจริงข้ึนมาในห้อง  
แต่เป็นการให้เด็กได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการมีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน ความจริงที่น่าเศร้าก็คือไม่มีเด็กสักคนในห้อง 56 ที่มีบ้าน
เป็นของตัวเอง ทั้งหมดมาจากครอบครัวที่ต้องเช่าบ้านอยู่ ผมอยากให้
ทุกๆ คนมีบ้านเป็นของตัวเองสักวัน

สิ่งหนึ่งท่ีน่าปล้ืมใจท่ีสุดสำาหรับครูอย่างผมคือการได้ยินข่าว
จากศษิยเ์กา่ทีก่า้วไปขา้งหนา้จนประสบความสำาเรจ็เปน็อยา่งมาก พวก
เขาสว่นใหญซ่ือ้บา้นเปน็ของตวัเอง และมอีกีไมน่อ้ยเลยทีซ่ือ้บา้นใหพ้อ่
แม่อยู่ ผมคงไม่ขอเอาหน้าจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ แต่ผมอดหัวใจ 
พองโตไม่ได้เมื่อคิดว่าระบบเศรษฐกิจของห้อง 56 อาจมีบทบาทเล็กๆ 
ในการช่วยพวกเขาให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของกรรมสิทธิ์ 

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบ�ท

ถ้าคุณเคยเดินทางกับลูกๆ หรือกลุ่มเด็กนักเรียน คุณอาจ
สังเกตเห็นว่า เด็กๆ ใช้เงินกันแบบมือเติบเลยทีเดียว ถ้ามีเงินอยู่ใน
กระเป๋าห้าดอลลาร์ พวกเขาก็จะจ่าย เขาจะซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้า   
ถา้ใหเ้ลยีนแบบคำาพดูของจอรจ์ คารล์นิ1 (George Carlin) กต็อ้งพดูวา่ 
พวกเขาจะซื้อกระทั่งแท่งยาดมสำาหรับรูจมูกข้างซ้ายที่สลักคำาว่า New 
York City เด็กๆ จึงกระเป๋าแฟบกลับจากทัศนศึกษาทุกครั้ง

ผมอยากสอนเดก็ผมใหรู้ถ้งึคณุคา่ของความมธัยสัถ ์มนัไมม่อียู่
ในรายการมาตรฐานการเรยีนรูข้องรฐัแคลิฟอรเ์นยีหรอก แตก่ารใชจ้า่ย
เงนิอยา่งระมดัระวงัเป็นบทเรยีนมคีา่ควรแกเ่รยีนรู ้ถ้าคณุเคยไปชมบา้น
ของทอมัส เจฟเฟอร์สัน ที่มอนติเชลโล (Monticello) ผู้นำาชมสถาน
ที่จะยกย่องประธานาธิบดีคนที่ 3 ของเราว่าเป็นผู้ที่รู้ค่าของเวลาและ

1นักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟน นักวิจารณ์สังคม นักแสดง นักเขียนชาวอเมริกัน เจ้าของรางวัลแกรมมีห้า
รางวัลและรางวัล Mark Twain Prize for American Humor

เศรษฐศาสตร์ในห้องเรียน
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สถานที ่ทา่นจะไมย่อมใหท้ั้งสองสิง่นีส้ญูไปโดยเปล่าประโยชน ์ กระนัน้ 
200 ปีต่อมา เรากลับกลายเป็นสังคมแบบทิ้งๆ ขว้างๆ ยกตัวอย่างเช่น 
ทีโ่รงเรยีนของเรา นกัเรยีนไดก้นิอาหารเชา้และกลางวนัฟร ี แตอ่าหาร
ฟรีส่วนใหญ่นั้นกลับถูกเด็กๆ ทิ้งลงถังขยะ พวกเขาไม่คิดสักนิดว่าสิ่งที่
พวกเขาทำาไปนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจ 

โดยอาศัยวิชาเศรษฐศาสตร์ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทั้งการใช้จ่าย
อย่างประหยัดและการใช้ข้าวของอย่างรู้ค่า เมื่อนักเรียนต้องทำางาน
เพือ่หาเงินมาซือ้หนงัสอืหรอืเครือ่งคดิเลข เขาจะใชม้นัอยา่งระมดัระวงั  
อย่าเข้าใจผมผิดนะครับ ผมไม่ใช่พวกนิยมวัตถุ และถ้าจะหาว่าผมข้ี
เหนียวขี้ตืด ก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่ ในห้อง 56 เราใช้เครื่องมือที่ดีที่สุด ถุงมือ
เบสบอลที่แพงที่สุด และอุปกรณ์ศิลปะที่ทันสมัยที่สุด เราชอบของดีๆ 
และเป็นเพราะเด็กต้องทำางานและทุ่มเทเพื่อให้ได้มา เด็กๆ จึงรู้ซึ้งถึง
คุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้ของตัวเอง

เด็กๆ ฝึกใช้เงินของตัวเองอย่างฉลาดด้วยการเข้าร่วมการ
ประมูลตอนสิ้นเดือน อาจมีสินค้าบางอย่างท่ีเด็กอยากได้ อาจเป็น
หนังสือ The Chronicles of Narnia ครบชุด หรือบัตรของขวัญจาก
ร้านหนังสือบานส์แอนด์โนเบิล (Barnes & Noble) เด็กๆ จะยกมือกัน
สลอนและเริม่เสนอราคา  บอ่ยครัง้ทีเ่ดก็สนกุกบัการเสนอราคาแขง่กนั
จนเงินหมดบัญชี ทั้งที่ของบางชิ้นเด็กเองก็ไม่ได้อยากได้นัก เมื่อความ
ตืน่เตน้ในการประมลูจางหายไป เขาจะมองดขูองท่ีชนะมาไดแ้ลว้ถามตวั
เองว่า คุ้มหรือเปล่านี่? นี่เป็นคำาถามที่ดีสำาหรับผู้บริโภคในอนาคตของ
เราที่จะถามตัวเองเสียตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เด็กจำานวนมากได้บทเรียน
ราคาแพงว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเอาเสียเลยที่จะใช้เงินในบัญชีจนหมด
เกลี้ยงในสถานการณ์ที่เอาอารมณ์เป็นใหญ่แบบนี้ วันหลังอาจมีอย่าง
อื่นที่ดีกว่ามาขายก็ได้ 

ระบบนี้สอนเด็กให้รู้จักอดออมซึ่งผมได้เห็นตอนที่เราเดินทาง  
เด็กไม่ค่อยซื้ออะไรมากนัก เด็กๆ ไม่ประทับใจกับโฆษณาชวนเชื่อหรือ
ดิสเพลย์สินค้าล่อตาล่อใจ อุปนิสัยที่ดีนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อพวกเขา
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและหลังจากนั้น เราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะใช้
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จ่ายอย่างจำากัดจำาเขี่ยในบางช่วงของชีวิต และมันก็ไม่เสียหายอะไรที่
จะเริ่มเมื่อเรายังเป็นเด็ก

อดเปรี้ยวไว้กินหว�น

ด้วยการฝึกให้เด็กๆ รู้จักเก็บหอมรอบริบ ระบบเศรษฐกิจของ
เราไดส้อนหลักการทีส่ำาคญัอกีอยา่งหนึง่แกเ่ดก็ๆ นัน่คอื การรูจ้กัอดทน
รอส่ิงทีดี่กวา่  ในสงัคมฟาสตฟ์ดูของเรา เดก็ๆ ถกูกระตุน้ใหอ้ยากไดท้กุ
อย่าง เดี๋ยวนี้ แต่โปรแกรมของห้อง 56 สอนนักเรียนว่า คนที่เก็บออม
และใชจ้า่ยอยา่งรอบคอบมกัจะกลายเปน็คนทีม่ฐีานะทางการเงนิดกีวา่
คนที่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเพื่อสนองความพอใจเฉพาะหน้าแทบทั้งนั้น

ดูเอมีเป็นตัวอย่าง เธอไม่เคยกะโตกกะตากเรื่องนี้ เลย  
เธอตัดสินใจที่จะนั่งเงียบๆ และงดสู้ราคาในการประมูลมาตั้งแต่ต้น
ปี  เธอเป็นนักเรียนที่ทำางานพิเศษโดยไม่มีใครรู้ ร่วมกิจกรรมทุกอย่าง
ที่มีให้เลือก และเรียนอย่างหนักเพื่อเป็นที่หนึ่งในห้อง คุณเดาได้เลย  
พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่ง เอมีก็ซื้อทรัพย์สินได้หลายอย่าง เธอส่งท้าย
ปีการศึกษานั้นด้วยการประมูลสิ่งที่คนหมายปองมากที่สุดได้หลายชิ้น  
ทั้งหมดนี้เพราะเธอรู้ว่าผู้ที่รอคอยย่อมได้สิ่งที่ดีที่สุด

เด็กนักเรียนห้อง 56 นำาบทเรียนน้ีไปใช้กับความใฝ่ฝันที่จะ
เป็นคนแรกของครอบครัวท่ีได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ในโรงเรียน
มัธยมปลาย ขณะที่นักเรียนคนอื่นใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์และโดด
เรียน เด็กเหล่านี้เอาจริงเอาจัง พวกเขาเล่นสนุก แต่ขณะเดียวกันก็
เข้าใจดีว่าการเรียนหนักในวันนี้เป็นการเปิดประตูไปสู่อนาคตที่ดีกว่า
มาก  พวกเขาอดเปรี้ยวไว้กินหวาน พวกเขาอาจไม่ใช่เด็กที่เด่นดัง
ที่สุดในห้อง และแน่นอนไม่ใช่เด็กที่ใครจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆ น่ันคือ  
พวกเขาจะฉายแววเอาในปีสุดท้าย มันน่าแปลกใจ ที่เรามักจะสังเกต
เห็นเด็กๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำา เมื่อไม่นาน 
มานี้ ลินดา ศิษย์เก่าคนหนึ่งของผมส่งอีเมล์มาหาผมเกี่ยวกับ “ปัญหา”  
ของเธอ เธอได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งเสียจนเธอ

เศรษฐศาสตร์ในห้องเรียน
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ตัดสินใจเลือกไม่ถูก เธอยังคงถ่อมตัว แต่แอบบอกความในใจกับผมว่า 
เวลาที่เพื่อนอัศจรรย์ใจใน “โชค” ของเธอ เธอจะคิดว่าโชคไม่มีส่วน
เกี่ยวอะไรเลยกับความสำาเร็จของเธอ การเรียนอย่างหนักและความ
วิริยะอุตสาหะต่างหากที่ทำาให้เธอได้ดี

ทักษะชั่วชีวิต

หลายปีก่อน ผมรู้จักครูคนหนึ่งซึ่งเป็นหน่ึงในจำานวนครูที่ 
ป๊อปปูลาร์ที่สุดในโรงเรียนของเรา เวลาท่ีนักเรียนของเธอคุยกับผม  
บทสนทนามักเป็นไปในทำานองนี้:

คริสทีน: สักวันหนึ่งหนูจะมาอยู่ห้องครู
เรฟ:   เยี่ยม! แล้วตอนนี้ใครเป็นครูห้องหนูล่ะ?
คริสทีน:  มิสป๊อปปูลาร์ 
เรฟ:   สุดยอด หนูชอบห้องของหนูมั้ย?
คริสทีน:  หนูรักมิสป๊อปปูลาร์ เธอเป็นครูที่ดีที่สุด
เรฟ:   งั้นเหรอ เจ๋งไปเลย ทำาไมเธอถึงดีที่สุดล่ะ?
คริสทีน:  ก็ครูดีที่สุดนี่คะ
เรฟ:  รู้แล้ว ครูถามว่าทำาไมถึงดีที่สุดล่ะ?
คริสทีน:  เพราะเธอดีที่สุด
เรฟ:  ใช่ หนูบอกครูแล้ว ไหนลองบอกสิ่งที่หนูเรียนรู้ 

 จากครูของหนูมาซิ?
คริสทีน:  เอ้อ...อืม..
เรฟ:  ว่ามาสิ ปีนี้หนูเรียนรู้อะไรในห้องบ้าง?
คริสทีน:  (ขมวดคิ้วอย่างใช้สมาธิ) เราเรียนบทกวี!
เรฟ:  เยี่ยมไปเลย! ไหนลองท่องกวีให้ครูฟังสักบทซิ
คริสทีน:  เอ้อ อือ ไม่ค่ะ ท่องไม่ได้
เรฟ:  ลองบอกชื่อบทกวีที่อ่านให้ครูฟังสักบทได้ไหม?
คริสทีน:  รู้สึกหนูจะลืมหมดแล้ว...
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เห็นได้ชัดว่าครูแบบนี้ไม่ใช่ครูที่ดีที่สุด แต่เด็กรัก เธอเป็นครู
ประเภททีค่ดิวา่การเอาเดก็ 9 ขวบมาทำาตวัเหมอืนเดก็วยัรุน่เปน็อะไรที่
น่ารัก  เธอจะเชิญเด็กไปค้างคืนที่บ้าน มีปาร์ตี้เต้นรำากันและเล่นเกมที่
เป็นผูใ้หญเ่กนิไปสำาหรบัเดก็ๆ ถงึยงัไงเธอกไ็ดช้ือ่วา่เปน็ครทูีด่ทีีส่ดุอยูด่ี

แต่ผมไม่ขอเป็นอย่างเธอ ในการช่วยให้เด็กๆ กลายเป็นคน
พิเศษนั้น เราต้องสอนบทเรียนที่พวกเขาจะสามารถนำาไปใช้ได้ตลอด
ชวีติ ระบบเศรษฐกจิของคณะละครเชกสเปยีรแ์หง่โฮบารต์คอืบทเรยีน
เช่นที่ว่านั้น ปีที่แล้วผมได้รับจดหมายจากเฮเลน ศิษย์เก่าที่เข้าเรียนที่
มหาวิทยาลัยวอชิงตันแอนด์ลีในรัฐเวอร์จิเนีย ระหว่างที่เรียนอยู่ปีสาม 
เฮเลนเลือกไปเรียนต่อต่างประเทศ เธอเขียนจดหมายถึงผมและกล่าว
ถึงอะไรบางอย่างท่ีเป็นมาตรวัดความสำาเร็จของห้องเรียนได้แม่นยำา
กว่าแบบทดสอบมาตรฐานใดๆ จากการได้อยู่กับนักศึกษาต่างชาติใน
ประเทศญี่ปุ่น เธอตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อนๆ ของเธอล้วนมีปัญหาทางการ
เงนิและเมือ่เขา้ตาจนกต็อ้งโทรเลขขอเงินทางบา้นเพิม่ เฮเลนบอกวา่เธอ
เป็นคนเดียวที่ไม่มีปัญหา เพราะการที่เธอรู้คุณค่าของการประหยัด ใช้
เงินภายในงบ และรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เฮเลนจึงไม่เพียงแต่มีเงิน
พอใช้เท่านั้น เธอยังวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวประเทศอื่นก่อนกลับ
สหรัฐอเมริกาด้วย และนี่คือเด็กที่เคยยากจนมาก่อน เธอขอบคุณผม
และบอกว่าเธอไมเ่หมอืนนกัศกึษาคนอืน่ เพราะเธอเขา้ใจเรือ่งความรบั
ผิดชอบทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดี เธอเรียนรู้เรื่องนี้เมื่อตอนอยู่เกรด 5!

ผู้ชมต้องมนตร์สะกดของวินชีที่แสดงเป็นเฮนรีที่ 5 

เศรษฐศาสตร์ในห้องเรียน





ลูกบ้�ไม่จำ�กัด
ช่างแม่งตอร์ปิโด! เดินหน้าเต็มพิกัด!1 

1มาจาก “Damn the Torpedoes! Full Speed Ahead!” คำาพูดที่มีชื่อเสียงของพลเรือเอกเดวิด  
กลาสโกว์ แฟร์รากัต (David Glasgow Farragut) ขณะนำากองเรือบุกเข้าอ่าวโมบีล รัฐแอละแบมา  
ปี 1864 ระหว่างสงครามกลางเมืองอเมริกัน



ระบบแสงสีเสียงเนรมิตห้อง 56 เป็นเวทีละคร 
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คิดด้วยตัวเอง
 
งานนี้ต้องเหนื่อยกันหน่อยละ ผมเขียนบทนี้เพื่อครูท่ีทุ่มสุด

ตัวอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากทำาให้ดียิ่งไปกว่านั้น ถ้าคุณคิดว่าดอนกีโฮเต
คิดถูก ก็จงอ่านต่อไป ถ้าคุณรักการสอนหนังสือมากจนคุณยอมสอน
ฟรีกไ็ด้ ถลกแขนเสือ้เตรยีมลยุไดเ้ลย และถา้ท่ีสดุของความยนิดปีรดีา
ของคณุคอืการเฝา้ดเูดก็ๆ ประสบความสำาเรจ็กบัสิง่ทีพ่วกเขาไมรู่ด้ว้ย
ซ้ำาว่าเป็นไปได้ คุณก็มาถูกที่แล้ว

ห้อง 56 เปิดทำาการเวลา 6.30 น. เช้าทุกวันมาตลอดเวลา
กว่า 20 ปี ผมจะมาถึงโรงเรียนตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง ก่อนเวลาเริ่มเรียน
มากกว่าหนึ่งชั่วโมง และพบนักเรียนรออยู่ด้วยความกระตือรือร้นที่จะ

คิดด้วยตัวเอง

12
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ทำางาน นกัเรยีนพวกนีม้าเรยีนดว้ยความสมคัรใจ และเราจะใชเ้วลากวา่
หนึง่ชัว่โมงในการเรยีนการสอนทักษะท่ีมกัจะถกูมองข้าม นัน่คอื การแก้
โจทย์ปัญหา ผมเป็นคนแรกที่ยอมรับว่า ผมทำาผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วน
ในอาชีพครู และผมกพ็ยายามแกไ้ขปรบัปรงุอยูเ่สมอๆ แตค่วามคดิทีจ่ะ
เริม่เรยีนแตเ่ชา้เพือ่มาทำาโจทยป์ญัหากนันีเ้ปน็สิง่หนึง่ทีผ่มไมเ่คยเสยีใจ
และไม่มีวันจะเสียใจ เช่นเดียวกับความคิดดีๆ ทั้งหลาย เรื่องนี้เริ่มต้น
โดยบังเอิญ อย่างในกรณีนี้ เกิดจากความหลงผิดที่พยายามจะเสาะหา
วธิเีอาชนะการแขง่ขนั แตไ่ดแ้ปรเปล่ียนไปเปน็ชว่งเวลาทีม่คีา่ทีส่ดุของ
วันสำาหรับนักเรียนของผม

ทุกวันนี้นักเรียนในห้อง 56 เป็นนักแก้โจทย์ปัญหาตัวฉกาจ 
แต่เมื่อก่อนนี้ไม่ใช่ ช่วงแรกของอาชีพครู ผมสอนเรื่องการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้โจทย์ปัญหาเพราะผมอยากให้เด็กของผมชนะ
การแข่งขันคณิตศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวที่โรงเรียนผม ห้องที่ชนะ
จะได้ไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นและเขตพื้นที่การศึกษาอื่น นักเรียน
ของผมได้ชัยชนะในการแข่งขัน และผมก็โง่พอที่จะภาคภูมิใจ ผมเสีย
เวลาอยู่นานกว่าที่จะได้ตระหนักว่าในขณะที่มุ่งเน้นเอาแต่ชัยชนะใน
การแข่งขัน ผมได้พลาดโอกาสสำาคัญที่จะสอนบทเรียนที่มีคุณค่าอย่าง
แท้จริงและจะคงอยู่ตลอดกาล เป้าหมายของการสอนการแก้โจทย์
ปัญหาควรเป็นไปเพื่อการพัฒนา กระบวนการ คิดและการวิเคราะห์ 
ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถแก้โจทย์ปัญหาทั้งในชั่วโมงคณิตศาสตร์และ
ในชีวิตประจำาวันได้ การหวังว่าจะเอาชนะการแข่งขันเป็นเพียงวิธีคิด
ขั้นที่ 2 ผมต้องการตั้งเป้าหมายให้สูงกว่านั้นและผมต้องการพาเด็กๆ 
ไปถึงเป้าหมายนั้นกับผมด้วย

เนื่องจากผมไม่ใช่ครูที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อะไรเป็น
พิเศษ ผมจึงตัดสินใจให้สิ่งที่มีค่าที่สุดที่ผมจะให้เด็กได้ น่ันคือ เวลา  
ผมใช้เวลามากมายกับเด็กนักเรียนของผม ผมทำางานกับเด็กแทบจะทุก
วันในช่วงปิดเทอม  เราทำางานวันเสาร์ ในระหว่างสัปดาห์ บางครั้งเรา
อยู่ในห้องเรียนกันจนถึงเวลาอาหารเย็น

ผมไม่ใช่นักบุญ มีบ่อยๆ ที่ผมอยากจะอยู่ที่คอร์ตเทนนิสหรือ
ไปดูคอนเสิร์ตกบัภรรยาผม นัน่เปน็สิง่ทีผ่มตอ้งแลกกบัการมเีวลาอยูก่บั
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เด็กๆ แต่สิ่งที่ผมได้รับคืนมานั้นมีค่ากว่าต้นทุนที่ผมจ่ายไปอย่างเทียบ
ไม่ได้ บางครั้งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในห้อง 56 ก็เกิดขึ้นนอกชั่วโมงเรียน
ปกติ เช่น ก่อนหรือหลังเลิกเรียน เด็กๆ ห้อง 56 ทุกคนอยู่ที่นั่นในช่วง
เวลานั้นเพราะเขาอยากอยู่ ไม่ใช่เพราะถูกทำาโทษ  สิ่งที่ผมต้องทำาก็แค่
สอน และนั่นคือความสุข ฟังดูออกจะโรแมนติกสักหน่อย ช่วงเวลาที่
เราฝึกแก้โจทย์ปัญหาเริ่มขึ้นท่ามกลางความมืดและสิ้นสุดลงเมื่อแสง
สว่างส่องมาตอนพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับการเริ่มต้นการเรียนการสอน
ตามปกติในวันนั้น 

คัมภีร์

ตอนเริ่มต้นปี ผมเล่นเกมง่ายๆ เกมหนึ่งกับนักเรียน ผมบอก
พวกเขาว่าเราจะมาแกโ้จทยย์ากๆ กนั ผมขอใหเ้ดก็ๆ แสดงความพรอ้ม
ให้ดูหน่อย เด็กๆ เกือบทั้งหมดแสดงความพร้อมด้วยการเอากระดาษ
ออกมาแล้วหยิบดินสอขึ้นมา

ผมเริ่มหัวเราะและถามเด็กๆ ว่าทำาไมต้องถือดินสอด้วย  
บทเรียนบทแรกก็คือ ดินสอไม่ได้ช่วยแก้โจทย์ คนต่างหากที่แก้โจทย์  
เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าขั้นแรกในการแก้โจทย์คือวางดินสอลงแล้วทำาความ
เข้าใจโจทย์ที่อยู่ตรงหน้า ถึงจุดนี้ผมแจกสำาเนา “คัมภีร์” ในห้อง 56 
นี่ไม่ใช่พระคัมภีร์ใหม่หรือหรือพระคัมภีร์เก่า แต่เป็นกระดาษแผ่นหนึ่ง
ที่เด็กๆ จะได้รับในวันแรกของการเรียนการแก้โจทย์ปัญหา เด็กๆ จะ
ติดไว้ที่โต๊ะและท่องจำา (ขอโทษ) ราวกับบทสวด แผ่นกระดาษแบบนี้มี
ต่างๆ กันไป แต่แบบที่เราใช้อยู่เป็นอย่างนี้ครับ

วิธีแก้โจทย์ปัญหา
ขั้นตอนที่ 1 ทำาความเข้าใจปัญหา

(วางดินสอลง)
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คิดด้วยตัวเอง
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ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ลงมือทำา
เลือกวิธีการทางคณิตศาสตร์
วาดภาพ
คาดเดาและตรวจสอบ
มองหาแบบแผน
เขียนแผนภูมิหรือตาราง
ทำารายการอย่างเป็นระบบ
ใช้วิธีคิดหาเหตุผลอย่างเป็นตรรกะ
ลองทำาย้อนกลับ

ขั้นตอนที่ 3 แก้ปัญหา
(หยิบดินสอ)

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์
คำาตอบของฉันสมเหตุสมผลหรือเปล่า?
 
เด็กๆ กับผมทบทวนขั้นตอนต่างๆ ของการแก้โจทย์ปัญหานี้

จนกระทัง่พวกเขาเบือ่ไปเลย คนท่ีทำาใหผ้มตาสวา่งเพราะไดต้ระหนกัถึง
ความสำาคญัของการสอนกระบวนการคดิเป็นครัง้แรกคอืครคูณติศาสตร์
ชือ่แรนด ีชาลส ์เขาชีใ้หเ้หน็ประโยคสองประโยคท่ีครขูีห้งดุหงดิชอบพดู
ในห้องเรียนนั่นคือ “ใช้สมองหน่อยสิ” และ “อ่านดูอีกรอบสิ”

เมื่อนักเรียนมีปัญหากับโจทย์ บางครั้งครูจะหมดความอดทน
แล้วตะคอกว่า “ใช้สมองหน่อยสิ!” ใช้สมองเรอะ? แล้วมันหมายความ
ว่าอะไรล่ะ? ผมยังไม่เห็นเลยว่าจะมีใครใช้คำาสั่งนี้ได้ผล  แล้วก็ “อ่าน
ดูอีกรอบสิ” คำาสั่งนี้มักจะหลุดออกมาตอนที่มีนักเรียนคนหนึ่งรวบรวม
ความกล้าพอจะขอให้ครูช่วยอธิบายโจทย์ เมื่อเด็กถูกสำาทับด้วยคำา
ว่า “อ่านดูอีกรอบสิ” เด็กก็มักจะกลัวเกินกว่าจะตอบโต้ว่า “นี่ คุณครู 
คร้าบ ผมอ่านมาสิบสองรอบแล้วนะครับ แล้วผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี  
ผมต้องการให้ครูช่วย ปัดโธ่เอ๊ย” 
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เรา ทั้งพ่อแม่และคร ูต้องทำาอะไรมากกว่าจะชี้ทางส่งเดชให้
เด็กๆ ที่กำาลังดิ้นรนหาทางออก คัมภีร์ดังกล่าวช่วยนำาทางนักเรียนของ
ผมให้เดินตามกระบวนการแกป้ญัหาเปน็ขัน้ๆ มนัแสดงใหเ้ดก็เหน็วา่จะ
ทำาความเข้าใจ ตีโจทย์ และแก้ปัญหาได้อย่างไร

ตั้งแต่ต้นปี นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน   
ผมบอกเด็กๆ วา่เราจะใชเ้วลาสปัดาหห์นึง่ฝกึแตล่ะกลยทุธใ์นคมัภรีข์อง
เรา เราอาจใชส้ปัดาหแ์รกเรยีนแกป้ญัหาดว้ยการวาดภาพ  ในกรณนีัน้ 
ผมจะเริ่มด้วยการให้โจทย์ปัญหาง่ายๆ ทำานองนี้:

จอห์นอบเค้กรูปสี่เหล่ียมผืนผ้าให้เพื่อนเนื่องในวันเกิด เขา 
 ปักเทียนรอบเค้กห่างกัน 2 นิ้ว ด้านยาวมีเทียน 6 เล่ม ด้าน 
 กว้างมีเทียน 5 เล่ม เค้กมีความยาวเท่าไร? กว้างเท่าไร?  
 มีเทียนปักอยู่บนเค้กทั้งหมดกี่เล่ม?

เดก็ทีไ่มม่ปีระสบการณใ์นการแกโ้จทยป์ญัหาจะไมส่ามารถหา
คำาตอบได้เลย ส่วนเด็กอื่นๆ โดยเฉพาะพวกที่เรียนแต่วิธีคำานวณแต่
ไม่ได้เรียนทักษะในการวิเคราะห์ด้วยแล้ว อาจตอบว่าบนเค้กมีเทียน
อยู่ 22 เล่ม (6+6+5+5) เด็กพวกนี้จะคำานวณว่าเค้กมีความยาว 12 
นิ้ว (6x2) และกว้าง 10 นิ้ว (5x2) เด็กจะเขียนคำาตอบแล้วทำาโจทย์ 
ข้ออื่นต่อ โชคไม่ดี คำาตอบนี้ผิด

ชว่งเวลาทีผ่มสอนเดก็นกัเรยีนในระยะแรกของการเรยีนเรือ่ง
การแก้โจทย์ปัญหามักจะเป็นไปในลักษณะนี้ เวลาประมาณ 6.40 น. 
เมื่อเด็กอ่านโจทย์เสร็จแล้ว พวกเขาจะนั่งตัวตรงและวางดินสอลง

เรฟ:  อย่างแรกเลยที่เราต้องทำาเพื่อแก้โจทย์นี้คืออะไร? 
 ขั้นตอนที่ 1 คืออะไร?
ทุกคน:  เข้าใจโจทย์
เรฟ:   เราจะเข้าใจได้ยังไง?
เจสซิกา: เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เรฟ:  เกี่ยวข้องหมายถึงอะไร?

คิดด้วยตัวเอง
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ทุกคน:  สำาคัญ
เรฟ:  อะไรคือข้อมูล?
คิว:  สิ่งที่โจทย์บอก
เรฟ:  เวลาเราอ่านโจทย์ ข้อมูลที่มีจะเกี่ยวข้องเสมอเลย 

 ไหม?
ทุกคน: ไม่
เรฟ:  ถูกต้อง บางครั้งข้อมูลก็ไม่เกี่ยวข้องเลย 
 ไหนใครลองบอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องหน่อยซิ?
ลูซี:  เค้กที่อบน่ะค่ะ มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
จอห์น:  มีเทียน 6 เล่มปักอยู่บนด้านยาว
เรฟ:  แล้วมีด้านยาวอยู่กี่ด้านล่ะ? (ตรวจสอบความ 

 เข้าใจ)
ทุกคน:  2
สเตฟานี: มีเทียน 5 เล่มอยู่บนด้านกว้าง
เรฟ:  มีอะไรอีกไหม?
ทุกคน:  (เงียบ)
เรฟ:  เอาละ แล้วจอห์นปักเทียนห่างกันเท่าไหร่ล่ะ?  

 (ชี้แนะเด็กเพื่อให้เข้าใจข้อมูล)
เอดการ์:  2 นิ้ว
เรฟ:   ถูกต้อง เอดการ์ ครูว่าเรามีข้อมูลและเข้าใจโจทย์ 

 แล้วนะ ใครบอกครูได้บ้างว่าขั้นตอนที่ 2 เป็นยัง 
 ไง?

ทุกคน:   เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม
เรฟ:   ขอบใจนะที่ยังจำาได้ว่าต้องใช้คำาว่าที่เหมาะสมด้วย
   แล้วมีใครรู้บ้างไหมว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมคืออะไร?
โซลอา:  วาดภาพ
 เรฟ:   ถูกต้อง (เด็กๆ รู้ว่าเรากำาลังจะวาดภาพเพื่อแก้ 

 โจทย์) ทีนี้ถึงเวลาของขั้นตอนที่ 3 แล้ว 
 ขั้นตอนที่ 3 คืออะไร?
ทุกคน:  หยิบดินสอแล้วแก้โจทย์
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เรฟ:  แล้วก็เสร็จใช่ไหม?
ทุกคน:  ไม่ใช่ ! เราต้องวิเคราะห์ด้วย
เรฟ:  เอาละงั้นก็ลงมือทำางานกันได้เลย
 
เด็กทำางานเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คนและเริ่มวาดภาพ ไม่นานนัก

พวกเขากร็ูต้วัวา่เทียนเล่มท่ีอยูต่รงมมุเคก้ถกูนับรวมกับจำานวนเทยีนทัง้ที่
อยูบ่นดา้นกวา้งและดา้นยาวของเคก้ นกัเรยีนจะพบวา่เคก้มเีทยีนปกัอยู่
เพยีง 18 เล่มเท่านัน้  พวกเดก็ๆ ไดเ้รยีนรูว้า่จะเหน็คำาตอบสำาหรบัโจทย์
ไดช้ดัเจนขึน้เมือ่เลือกใชก้ลยทุธท่ี์เหมาะสม ซึง่ในกรณนีีค้อืการวาดภาพ

ในการทำางานเป็นกลุ่มเพื่อให้ได้คำาตอบออกมาหนึ่งคำาตอบ
นั้น เด็กได้ทำามากกว่าการแก้โจทย์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  
มิตรภาพของพวกเขาก่อตัวขึ้น เด็กๆ เรียนรู้ที่จะฟังกันและกัน ถ้าจะ
ยกคำากล่าวของ ดร. คิง ก็อาจจะพูดได้ว่าพวกเขายังเรียนรู้ที่จะคิดต่าง
โดยไม่ต้องบาดหมางกันด้วย เมื่อเด็กๆ ได้คำาตอบที่ขัดแย้งกัน พวกเขา
ไม่ทะเลาะกัน แต่นักแก้โจทย์ทุกคนจะได้รับโอกาสอธิบายวิธีคิดของตัว
เองภายในกลุ่ม การไดเ้หน็เดก็จำานวนมากพบความผดิพลาดของตนจาก
การฟังคำาอธิบายที่ไม่ถูกต้องของตัวเองนั้นเป็นเรื่องน่ายินดี

จากสัปดาห์กลายเป็นเดือน บรรดานกน้อยที่ตื่นเช้าเหล่านี้
แก้โจทย์ปัญหาเป็นร้อยๆ ข้อ หลังจากนั้นไม่นาน ผมก็ไม่ต้องคอย
บอกให้เด็กๆ ทำาตามทีละขั้นทีละตอนอีกต่อไป แต่ผมจะแจกโจทย์
ให้แผ่นหนึ่ง แล้วให้แต่ละกลุ่มตัดสินใจหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกันเอง  
ครูสอนคณิตศาสตร์หลายคนสนับสนุนให้เด็กแก้ปัญหาด้วยการมองหา  
“คำาสำาคัญ” (keyword) โดยเน้นให้ได้คำาตอบที่ถูกต้อง เด็กๆ ในห้อง 
56 กอ็ยากไดค้ำาตอบทีถ่กูตอ้งเหมอืนกนั แตพ่วกเขารูด้วีา่ กระบวนการ
ค้นหาคำาตอบที่ถูกต้องนั้นสำาคัญยิ่งกว่าตัวคำาตอบเองเสียอีก

คิดด้วยตัวเอง
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นี่คือตัวอย่างโจทย์ที่เด็กๆ จะต้องหาวิธีแก้:

คำาถามที่ 1 
มอยเซสเห็นนกฝูงหนึ่ง ครึ่งหนึ่งในฝูงเป็นนกแก้ว หน่ึงใน

สี่เป็นนกอินทรี ที่เหลือเป็นห่าน ห่านมีอยู่ 3 ตัว มีนกอินทรีอยู่กี่ตัว
 

 คำาตอบ - มีนกอินทรี 3 ตัว
 
นักเรียนต้องรู้ว่ากลยุทธ์ที่ เหมาะสมในที่นี้คือการเลือก 

วิธีการ  ซึ่งหมายความว่าการบวก การลบ การคูณ และการหาร  
จะนำาไปสู่คำาตอบที่ถูกต้อง ในโจทย์นี้นักเรียนต้องเอา 1/2+1/4 ก่อน 
แล้วเอาผลรวมที่ได้ไปลบออกจากจำานวนเต็ม (1-3/4) จึงจะได้คำาตอบ
ว่าจำานวน “ที่เหลือเป็นห่าน” คือ 1/4 เนื่องจากโจทย์บอกว่ามีห่านอยู่ 
3 ตัวและห่านเหล่านี้คิดเป็น 1/4 ของนกทั้งหมด ซึ่งเท่ากับจำานวนนก
อินทรี นักเรียนที่ไม่เข้าใจเรื่องเศษส่วนบางคนอาจพบว่าการวาดภาพ
เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยได้ ซึ่งทำาให้เด็กเห็นว่าอาจมีวิธีคิดมากกว่าหนึ่งได้  
นี่จึงเป็นข้อดีอีกประการหนึ่งของการแก้โจทย์คณิตศาสตร์

คำาถามที่ 2
พนักงานเสิร์ฟสาวสามคนคือดุลเซ แมริลิน และเทรซี  

เอาเงินค่าทิปที่ได้ใส่รวมกันในขวดโหลใบหนึ่ง ดุลเซกลับบ้านก่อน  
เธอเอาเงินส่วนของเธอไป 1 ใน 3 แมรลิินไมรู่ว้า่ดลุเซเอาสว่นแบง่ของ
เธอไปแลว้จงึเอาเงนิทีเ่ธอคดิวา่เปน็สว่นของเธอไป สว่นเทรซซีึง่ไมรู่ว้า่
คนอื่นเอาเงินที่ต่างคิดว่าเป็นส่วนแบ่งของตัวเองไปแล้วก็เอาเงิน 1 ใน 
3 ของที่เหลืออยู่ไป ในโหลเหลือเงินอยู่ 8 ดอลลาร์ ถามว่าในตอนแรก
มีเงินค่าทิปอยู่ในโหลทั้งหมดเท่าไร?

 
คำาตอบ - ในโหลมีเงินค่าทิปอยู่ 27 ดอลลาร์
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นักเรียนจะรู้ว่าการแก้โจทย์ปัญหาแบบน้ีต้องทำาจากหลัง 
มาหน้า เนือ่งจากเทรซ ีพนกังานเสริฟ์คนสดุทา้ยเหลอืเงนิไวใ้นขวดโหล 
8 ดอลลาร์ ฉะนั้นเธอจึงเอาเงินไป 4 ดอลลาร์ ซึ่งเธอเข้าใจว่าเป็น
ส่วนแบ่งที่ถูกต้อง หมายความว่าก่อนหน้าที่เธอจะเอาเงินไปนั้น มีเงิน
อยู่ในโหล 12 ดอลลาร์ และเป็นเงิน 12 ดอลลาร์ที่แมริลิน พนักงาน
เสิร์ฟคนที่สองเหลือไว้  ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เอง ดุลเซได้ทิ้งเงินไว้ 18 
ดอลลาร์ หมายความว่าดุลเซเอาไป 9 ดอลลาร์ แสดงว่าเมื่อแรกนั้นมี
เงินทิปอยู่ทั้งหมด 27 ดอลลาร์

คำาถามที่ 3 
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ของคณะละครเชกสเปียร์แห่ง

โฮบาร์ต นักเรียนจะได้รับโจทย์ คนละ 20 ข้อ  คำาตอบที่ถูกต้องแต่ละ
ข้อจะได้รับคะแนน 5 คะแนน ส่วนคำาตอบที่ผิดจะถูกหักคะแนนออก 
2 คะแนน เอเลนาได้คะแนน 72 คะแนน ถามว่าเอเลนาตอบคำาถาม
ถูกกี่ข้อ?

 
ตอบ - เอเลนาตอบถูก 16 ข้อ
 
นักเรียนชั้นโตกว่านี้คงใช้พีชคณิตเพื่อหาคำาตอบ  แต่นักเรียน

ชัน้เลก็อาจใชว้ธิเีดาแล้วเชค็คำาตอบเอา เนือ่งจากนกัเรยีนรูว้า่มโีจทยอ์ยู ่
20 ข้อ ฉะนั้นจึงเดาได้ว่ามีคำาตอบที่ถูกต้องกี่ข้อ สมมุติว่าทีแรกเดาว่า 
14 ก็สามารถเช็คคำาตอบได้ด้วยการคำานวณ คำาตอบที่ถูกต้อง 14 ข้อ
จะได้คะแนน 70 คะแนน แต่คำาตอบที่ผิด 6 ข้อจะทำาให้คะแนนของ
เอเลนาเหลือ 58 ทีนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าที่เดาว่า 14 ข้อนั้นน้อยเกิน
ไป จึงต้องเดาใหม่ กลยุทธ์นี้ช่วยเด็กๆ ให้รู้จักประมาณค่า ประเมิน 
และหาเหตุผลสนับสนุน

คำาถามที่ 4
ตอนปลายฤดรูอ้น เซอรเ์อยีน แมกเคลเลนอยากจะใหข้องขวญั

แก่คณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ต ท่านเซอร์ก็เลยคิดเกมขึ้นมาเกม

คิดด้วยตัวเอง
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หนึ่งเพื่อดูว่าใครบ้างจะได้รับของขวัญ ท่านเซอร์ให้เด็กๆ เข้าแถวและ
นับเด็กๆ ได้ 100 คน เขาเอากิ่งไม้ให้เด็กคนแรก 100 อัน ให้เด็กเก็บ
ไว้เอง 1 อัน จากนั้นให้เดินแจกกิ่งไม้ที่เหลือให้คนอื่นในแถวคนละ 1 
อัน หลังจากแจกเสร็จ เด็กคนแรกก็กลับมาเข้าแถวใหม่และจะไม่ถูก
เรียกซ้ำาอีก จากนั้นเซอร์เอียนก็บอกให้เด็กคนที่สองเดินเก็บกิ่งไม้คืน
จากเด็กทุกคนในแถวที่เป็นเลขคู่โดยเริ่มนับจากตัวเอง ส่วนเด็กคนที่
สามให้เดินไปหาเด็กคนที่อยู่ในตำาแหน่งที่เป็นผลคูณของ 3 และรับกิ่ง
ไม้ 1 อันมาจากคนที่มีกิ่งไม้ หรือส่งกิ่งไม้ 1 อันให้คนที่ไม่มี เด็กคน
ที่สี่ทำาเหมือนกันคือหาคนที่อยู่ในตำาแหน่งที่เป็นผลคูณของ 4 ทำาอย่าง
นี้ไปเรื่อยๆ จนถึงเด็กคนที่ 100 เกมดำาเนินไปอย่างนี้จนเด็กได้ส่งหรือ
รับกิ่งไม้ครบทุกคน เซอร์เอียนให้ของขวัญแก่เด็กท่ียังมีก่ิงไม้อยู่ในมือ
เมื่อจบเกม ถามว่าเขาให้ของขวัญไปกี่ชิ้น

ตอบ - เซอร์เอียนให้ของขวัญไปทั้งหมด 10 ชิ้น   

จากประสบการณ์ เด็กๆ จะจำาได้ว่าต้องมองหาแบบรูป 
(pattern) เนื่องจากมีเด็กอยู่ในแถวถึง 100 คน วิธีที่ดีที่สุดคือทำาให้
โจทย์ง่ายขึ้นด้วยการดูที่เด็กเพียง 10 คนแรก เมื่อไล่ดูข้อมูลที่มีอยู่  
เราก็จะเริ่มเห็นคำาตอบ:

เด็กคนที่ 1 แจกกิ่งไม้แก่ทุกคน ฉะนั้นเด็กคนที่ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 และ 10 จึงมีกิ่งไม้

เด็กคนที่ 2 เอากิ่งไม้คืนมาจากเด็กในตำาแหน่งเลขคู่ ตอนนี้
เด็กคนที่มีกิ่งไม้ก็จะเป็นเด็กคนที่ 1, 3, 5, 7, 9 

เด็กคนที่ 3 หาคนที่อยู่ในตำาแหน่งผลคูณของ 3 ฉะนั้นเขาจะ
เอากิ่งไม้มาจากเด็กคนที่ 3 และ 9 แต่ส่งกิ่งไม้ให้เด็กคนที่ 6 ตอนนี้
เด็กคนที่มีกิ่งไม้คือ 1, 5, 6, 7 

เด็กคนที่ 4 เอากิ่งไม้ให้ตัวเองและเด็กคนที่ 8 คนละ 1 อัน  
ตอนนี้เด็กคนที่ 1, 4, 5, 6, 7 และ 8 ก็จะมีกิ่งไม้

เด็กคนที่ 5 เอากิ่งไม้ของตัวเองให้เด็กคนที่ 10 ตอนนี้เด็กคน
ที่ 1, 4, 6, 7, 8 และ 10 มีกิ่งไม้
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เด็กคนที่ 6 จะต้องเอากิ่งไม้ของตัวเองออกไป เด็กคนที่ 7 
และ 8 ต้องทำาแบบเดียวกันเมื่อถึงตาตัวเอง

เด็กคนที่ 9 จะเอากิ่งไม้ให้ตัวเอง 1 อันเมื่อถึงตาของเขา  
และเด็กคนที่ 10 ต้องเอากิ่งไม้ของตัวเองออกไปเมื่อเขาต้องหาคนที่
เป็นผลคูณของ 10

ถึงจุดนี้ หลังจากที่นักเรียน 10 คนทำาหน้าที่ของตัวเอง
เรียบร้อยแล้ว เด็กคนที่ 1, 4 และ 9 ก็จะมีกิ่งไม้เหลืออยู่ นักแก้โจทย์
จะรู้ว่าน่ีคือแบบแผนของเลขยกกำาลัง  เมือ่หาแบบแผนพบ เราก็จะเหน็
ได้ชัดเจนว่าเมื่อเกมจบลงจะมีเด็ก 10 คนที่มีกิ่งไม้ นั่นคือ เด็กคนที่ 1, 
4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 และ 100

คำาถามที่ 5 
ที่โรงยิม มีคนใช้ห้องยกน้ำาหนัก 371 คน ใช้สระว่ายน้ำา 514 

คน เล่นเทนนิส 489 คน ในจำานวนนี้มี 179 คนว่ายน้ำาและยกน้ำาหนัก  
177 คนเล่นเทนนิสและยกน้ำาหนัก 184 คนว่ายน้ำาและเล่นเทนนิส  
คน 100 คนเล่นกีฬาทั้งสามอย่าง อีก 89 คนไม่ได้ทำากิจกรรมอะไร
เลย มีคนไปที่โรงยิมกี่คน?

ตอบ - มีคนไปโรงยิม 1,023 คน

คิดด้วยตัวเอง
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นี่เป็นปัญหาที่ต้องอาศัย การวาดภาพ โดยใช้แผนภาพเวนน์ 
(Venn diagram) เข้าช่วยซึ่งเด็กๆ ชอบมาก พวกเขาจะวาดวงกลม
หลายวงตัดกันและเขียนกำากับ และใช้ภาคตัด (section) ที่ได้ทำาเป็น
แผนภูมิข้อมูล แต่ระวังให้ดี เมื่อโจทย์บอกว่า “179 คนว่ายน้ำาและ
ยกน้ำาหนัก” ไม่ได้หมายความว่าจะเอาตัวเลข 179 ไปไว้ในส่วนที่ยก
น้ำาหนักกับว่ายน้ำาตัดกัน ในเมื่อเราเอาตัวเลข 100 ไปใส่ไว้ในส่วนที่มี
คนทำากิจกรรมทั้งสามอย่างแล้ว คน 100 จาก 179 จึงถูกนับไปแล้ว  
ดูแผนภูมิข้างบนเป็นตัวอย่าง

การแก้ปัญหารายวันแบบนี้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้
วัฒนธรรมของห้อง งานนี้เป็นงานที่ท้าทายแต่สนุก เด็กๆ จะรู้สึก
สบายๆ แม้จะทำาผิดเพราะรู้ว่าจะมีคนคอยช่วยเวลาที่เจอปัญหายากๆ  
และพวกเขาก็จะเก่งขึ้น เป็นนักคิดที่ดีขึ้นและมีสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่การสอบ
หรือเกรด เด็กๆ จะได้ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาที่จะช่วยพวกเขาใน
วันข้างหน้า นี่เป็นวิธีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงที่ยอดมาก

จะเอ�โจทย์ปัญห�ม�จ�กไหน

พ่อแม่และครูจำานวนมากที่เห็นคุณค่าของการแก้โจทย์ปัญหา
ถามผมว่าจะไปหาโจทย์พวกนี้ได้จากไหน ผมบอกให้เขาเริ่มด้วยการ
เข้าไปที่เว็บไซต์ www.mathstories.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนุกเพราะ
มีโจทย์ปัญหาที่แยบยลและท้าทายสารพัด แต่ต้องบอกความจริงก่อน
ว่า สำาหรับพ่อแม่แล้วจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นหนังสือ
คณิตศาสตร์ของลูกคุณ เมื่อถึงหน้าโจทย์ปัญหา ลูกคุณอาจบอกเองว่า 
“เราขา้มโจทยพ์วกนัน้ไป” ทีม่กัจะถกูขา้มกเ็พราะโจทยด์งักลา่วยากเกนิ
ไปแม้กระทั่งสำาหรับผู้ใหญ่ อย่าว่าแต่เด็กเลย ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่จะ
บอกลกูของคณุวา่ คณุไมรู่ค้ำาตอบ การแกโ้จทยปั์ญหาตามลำาดบัข้ันตอน
ที่อยู่ในคัมภีร์เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กๆ เห็นว่าเราอยากให้พวกเขารับมือ
กับปัญหาอย่างไร อย่างไรก็ตาม ครูที่ดีจะใช้สามัญสำานึกร่วมด้วยก่อน
จะลงมือแก้โจทย์ปัญหากับเด็กๆ
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สำาหรับโจทย์ปัญหายากๆ ครูจำาเป็นต้องทำาการบ้านมาก่อน  
ครูที่ดีจะแก้โจทย์ทั้งหมดก่อนจะมาสอนเด็กๆ ในวันรุ่งขึ้น เขาจะมอง
หาขอ้ผดิพลาดหรอืความกำากวมในโจทยเ์หลา่นัน้  แตม่คีรจูำานวนมากที่
ไมเ่ตม็ใจจะทุม่เทเวลาหรอืความพยายามเพือ่สอนแกโ้จทยป์ญัหาทีอ่าจ
จะยากแต่ท้าทายความสามารถของเด็กๆ 

ร้านขายอุปกรณ์การเรียนการสอนดีๆ ทุกร้านมีหนังสือรวม
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จำาหน่ายโดยแบ่งตามระดับชั้นและความ
ยากง่าย แต่ไม่ว่าโจทย์จะมาจากไหน กระบวนการยังคงเหมือนกัน  
คือ เข้าใจปัญหา เลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม แก้โจทย์และวิเคราะห์  
ขั้นตอนพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยเด็กๆ ในการแก้ปัญหาไปได้ตลอดชีวิต

บาร์บารา ภรรยาช่างคิดของผม มีคำาถามหนึ่งที่เธอจะถาม
นักเรียนของผมทุกคน เราเรียกกันว่า “คำาถามบาร์บารา” ด้วยซ้ำาไป   
มันเป็นคำาถามง่ายๆ แต่ลึกซึ้งที่ว่า เธอจะทำาอย่างไรเมื่อเกิดอะไร
ผิดพลาด? โปรดสังเกตว่าคำาถามไม่ได้ใช้คำาว่า ถ้า เกิดอะไรผิด
พลาด เพราะสิ่งต่างๆ ย่อมผิดพลาดได้ นั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  
ความสามารถของคนๆ หนึ่งที่จะตอบคำาถามง่ายๆ นั้นอาจหมายถึง
ความแตกต่างระหว่างความสำาเร็จกับความล้มเหลว ระหว่างความอิ่ม
อกอิ่มใจกับความขัดเคืองใจ ขั้นตอนต่างๆ ในการแก้โจทย์ปัญหาที่เด็ก
นักเรียนห้อง 56 เรียนกันซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าคือคำาตอบสำาหรับคำาถามของ
บาร์บารา

โชคชะต�ที่โหดร้�ย

ห้องเรียนของผมมีระบบการจัดแสงสำาหรับเวทีแบบมืออาชีพ 
ตดิตัง้โดยชา่งเทคนคิทีอ่อกแบบแสงสใีหว้งดนตรรีอ็กวงใหญ่ๆ  ของโลก  
เราใชแ้สงสเีพือ่เปลีย่นหอ้ง 56 ใหเ้ปน็โรงละครสำาหรบัการแสดงละคร
เชกสเปียร์ของเรา

คืนหนึ่ง แก๊งกวนเมืองในย่านนั้นบุกเข้ามาในโรงเรียนเรา  
ซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ พวกอันธพาลทำาลาย

คิดด้วยตัวเอง
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ข้าวของในห้อง 56 ของเราพังยับเยิน พวกมันทำาโครงงานศิลปะของ
เดก็ๆ เสยีหาย ใชส้พีน่ถอ้ยคำาหยาบคายบนผนงัหอ้ง และทำาลายระบบ
แสงสีสำาหรับเวทีของเรา มันทุบเสาไฟเวทีสองต้น ทุบหลอดไฟ (ราคา
แพงด้วย) แตกกระจาย และรื้อสายไฟออกมาเป็นร้อยๆ ฟุต

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเด็กนักเรียนของผมปิดเทอม ผมอยู่
ระหว่างพานักเรียนเก่าไปเที่ยวชมมหาวิทยาลัยทางอีสต์โคสต์ (ชายฝั่ง
ทางภาคตะวนัออกของสหรฐัอเมรกิา) เรากำาลงัตระเวณดมูหาวทิยาลยั
บราวน์ที่เมืองพรอวิเดนซ์ รัฐโรดไอแลนด์ ตอนที่เด็กนักเรียนคนหนึ่งที่
ลอสแอนเจลีสโทรศัพท์มาหาผมพลางร้องไห้ เธอไปที่โรงเรียนเพื่อฝึก
ซอ้มดรุยิางค ์และเหน็รถตำารวจและเจ้าหนา้ท่ีสบืสวนมาเก็บข้อมลูเก่ียว
กบัห้องเรียนหลายหอ้งทีถ่กูทำาลายรวมทัง้หอ้งของเราดว้ย  ผมพยายาม
ปลอบโยนเธอด้วยการบอกเธอว่ามันก็แค่ห้องเรียน ไม่มีแก๊งไหนที่จะ
มาขโมยจิตวิญญาณและจริยธรรมในการทำางานของเธอและเพื่อน
ร่วมห้องที่ทำาให้พวกเขาเป็นคนพิเศษไปได้ ผมบอกเธอว่าไม่ต้องกังวล  
ผมมีกำาหนดกลับสัปดาห์หน้า และจะไปดูแลเรื่องทั้งหมดเอง

ผมวางโทรศัพท์ และพยายามทำาท่าทางเป็นปกติต่อหน้า
นักเรียนของผมที่กำาลังจะเข้ามหาวิทยาลัย แต่ข้างในผมร้อนรุ่มไปหมด  
มนัเป็นความรูส้กึชอ็กชนดิทีท่ำาใหค้นๆ หนึง่อยากจะโยนผา้ขาวยอมแพ ้
ขณะทีผ่มขบัรถพานกัเรยีนจากนวิยอรก์ไปยงัคอรเ์นลล ์ผมเฝา้แตค่ดิถงึ
ความโกลาหลที่รออยู่ท่ีแอล.เอ. คิดถึงเวลาท่ีจะต้องทำาความสะอาด 
ซ่อมแซม และทำาให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเพื่อห้องเรียนจะได้กลับมา
เป็นห้องเรียนเหมือนเดิม

หนึ่งสัปดาห์ให้หลัง ยังอยู่ในช่วงปิดเทอม ผมมาถึงโรงเรียน
แต่เช้าเพื่อลงมือเก็บกวาด แต่เมื่อผมเข้าไปในห้อง 56 ผมแทบไม่เชื่อ
สายตาตัวเอง ห้องสะอาดเรียบร้อย อยู่ในสภาพดีกว่าตอนที่ผมจาก
ไปเสียอีก เคลลี เด็กผู้หญิงอายุ 10 ขวบที่โทรไปหาผมที่โรดไอแลนด์  
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการเก็บกวาดห้องจนเรียบร้อย เธอบอกผมภาย
หลังว่าเธอก็แค่เก็บข้อมูลเพื่อทำาความเข้าใจปัญหา จากนั้นก็ชวนเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนมาช่วยโดยแบ่งงานกันทำา เด็กบางคนไปร้านขายของซื้อ
น้ำายาทำาความสะอาดชนิดพิเศษเพื่อลบรอยขีดเขียนบนผนัง ลูเซีย 
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นักแก้ปัญหาอีกคนรวบรวมทีมเด็กๆ มาช่วยจัดใบงานและแฟ้มของ
นักเรียนที่กระจัดกระจายออกมาจากโต๊ะที่ล้มระเนนระนาดเสียใหม่ให้
เป็นระเบียบ

นั่นยังน่าทึ่งไม่พอ ซาราห์ เด็กหญิงอายุ 11 ปี ศิษย์เก่าของ
ผมถกูตามตวัมาชว่ยงานดว้ย เธอกบัเพือ่นสรา้งเสาไฟเวทขีึน้ใหม ่เดก็ๆ 
แกส้ายไฟทีพ่นักนัยุง่แล้วพนัสายไฟกลับเขา้ไปทีบ่อรด์หรีไ่ฟ และทีน่า่ทึง่
ยิ่งไปกว่านั้น ซาราห์นั่งรถเมล์ไปหาซื้อหลอดไฟชนิดพิเศษที่ใช้สำาหรับ
การจดัแสงบนเวที หลังจากเปล่ียนหลอดไฟเสรจ็แลว้ เธอกต็ัง้โปรแกรม
บอร์ดใหม่ตามคำาแนะนำาที่เธอค้นหาทางอินเตอร์เน็ต เธอบอกผมในวัน
ที่ผมกลับไปถึงว่าผมคงไม่ว่าอะไรที่เธอเปลี่ยนลำาดับการให้แสงของเรา
ไปบ้าง โธ่ เธอทำาให้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำา

ผมไม่ว่าอะไรเลย  และแม้ในยามที่ผมเหนื่อยอ่อนจนไม่อยาก
คิดอะไร สิ่งที่เด็กๆ ช่วยกันทำาในคราวนั้นเติมพลังใจให้ผมมาโรงเรียน
แตเ่ชา้ไดท้กุวนั แนน่อน หลายสิง่หลายอยา่งอาจผดิพลาดไดใ้นชวีติคน
เรา มันผิดพลาดเสมอแหละ แต่ห้อง 56 ของเราก็เต็มไปด้วยนักแก้
ปัญหา จริงอยู่การเตรียมการสอนในชั่วโมงก่อนเวลาที่ชั้นเรียนจริงจะ
เริ่มต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นบ้าง แต่การสอนให้เด็กๆ คิดและแก้ปัญหาเป็น
ของขวญัทีด่ท่ีีสดุท่ีเราสามารถมอบใหพ้วกเขา ไมว่า่พวกเขาจะเลอืกชวีติ
แบบไหน พวกเขาก็จะพร้อมฟันฝ่าความโหดร้ายของโชคชะตาไปจนได้

คิดด้วยตัวเอง

การแสดงละครเรื่อง The Comedy of Errors 
ในห้อง 56 เมื่อเดือน มิถุนายน 2010



ลีลาประกอบดนตรีของเดอะโรลลิงสโตนในงาน International 
Reading Association ที่เมืองแอตแลนตา
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ฮีโรในภ�พยนตร์
 
เป็นเร่ืองแปลก ที่ในห้วงยามแห่งความสิ้นหวัง อาจมีสิ่ง

มหศัจรรยเ์กิดขึน้ ผมเคยรู้สกึเซง็เกือบทกุเชา้วนัจนัทรเ์มือ่นกัเรยีนของ
ผมเล่าให้ฟงัวา่พวกเขาทำาอะไรบา้งในวนัหยดุสดุสปัดาห ์หลายคนเลา่
ว่าไปดูหนัง พอผมถามว่าดูหนังเรื่องอะไร คำาตอบมักเป็นประมาณ
ว่า Johnny Kills Everyone หรือ The Slasher Strikes Again  
คุณคงเข้าใจ

ผมสอนเดก็ๆ วา่ทำาไมหนงัพวกนีถ้งึไมเ่หมาะสม มนัแสดงออก
ถงึสญัชาตญาณดบิของเรา ผู้สรา้งหนงักำาลังทำารา้ยสงัคมของเราอยู่และ
เราไมค่วรสนบัสนนุ  หนงัพวกนีไ้มด่สีำาหรบัเรา ความจรงิมนัเลวเลยละ

ฮีโรในภาพยนตร์
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แน่ละ ไม่มีใครฟังหรอก เวลาที่ผมโวยวายแบบนี้ ผมอยาก
จะให้มีเด็กสักคนตอบผมว่า “โอ้โห ครูเรฟ ขอบคุณเหลือเกินที่ชี้ให้
เห็นความผิดพลาดของผม ผมจะสำานึกในบุญคุณของคุณครูไปชั่วฟ้า
ดินสลายเลย วันหลังผมจะปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ 
หรือพูดคุยเรื่องนี้กับพ่อแม่ผมก่อนดูหนังสักเรื่อง แบบนี้ผมก็จะได้ดูแต่
ภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ และปรับปรุงชีวิตผมให้ดีข้ึนทั้งในฐานะที่
เปน็นกัเรยีนและเป็นคน” เฮอ้ คุณคงไมต่ำาหนคินท่ีเขามคีวามฝนันะครบั

ตอนที่ผมเริ่มสอนหนังสือครั้งแรกนั้น เครื่องเล่นวิดีโอ 
คาสเซ็ตต์เพิ่งจะมีจำาหน่าย ผมเป็นครูคนแรกในโรงเรียนที่นำามาใช้
ในห้อง  ผมยังจำาสายตาที่มองผมตอนผมหิ้วมันเข้ามาในโรงเรียนได้  
ครูรุ่นเก่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรและมองผมด้วยความระแวงสงสัยซึ่ง
ก็สมควรอยู่หรอก ความจริงผมมีเจตนาบริสุทธิ์ ผมอยากให้เด็กดู  
The Count of Monte Cristo1 ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างโดยฮอลล์
มาร์กฮอลล์ออฟเฟม (Hallmark Hall of Fame) เด็กนักเรียนได้อ่าน
นวนิยายเรื่องน้ีในห้องเรียนแล้ว และผมอยากเสริมประสบการณ์ให้
เด็กๆ ด้วยภาพยนตร์ซึ่งนำาแสดงโดยริชาร์ด เชมเบอร์เลน (Rich-
ard Chamberlain) โดนัลด์ เพลแซนส์ (Donald Pleasance)  
หลุยส์ จอร์แดน (Louise Jordan) และโทนี เคอร์ติส (Tony Curtis) 
ซึ่งเล่นเป็นแฟร์นองด์ มงดิโก (ชาวฝรั่งเศสแต่พูดสำาเนียงบรุกลิน)  
หลังเลิกเรียน เด็กๆ ยังไม่กลับบ้าน  พวกเราดูหนังด้วยกันอย่าง
สนุกสนานในบ่ายวันนั้น

แต่ยิ่งเด็กๆ กับผมดูภาพยนตร์ด้วยกันหลายเรื่อง ผมก็ย่ิง
สังเกตเห็นลักษณะที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า พวกเขามีสมาธิ
จดจ่ออยู่ได้ไม่เกิน 2-3 นาที และไม่มีทักษะในการฟัง เวลาที่ผมพูด
คุยเกี่ยวกับการดูหนัง เด็กๆ จะถามคำาถามที่ไม่น่าถาม เช่น “หนังขาว
ดำาหรือหนังสีครับ?” “หนังสั้นหรือหนังยาวครับ?” “หนังเก่าหรือหนัง
ใหม่คะ?” ผมรู้สึกหมดกำาลังใจ ผมอยากให้พวกเขาถามว่า “หนังดีหรือ
ไม่ดี” มากกว่า

1บทประพันธ์ของ อาเล็กซองดร์ ดูมาส์ (Alexandre Dumas) 
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ผมตระหนักว่าถ้าผมอยากให้นักเรียนของผมเป็นเซียนหนัง
ตัวจริง ผมต้องสอนเรื่องนี้ด้วยความแข็งขันและความมุ่งมั่นเหมือนที่
ผมสอนพีชคณิตหรือเชกสเปียร์ มันทำาให้ผมคิดได้ว่า เราต้องแสวงหา
ความเป็นเลิศทุกเวลานาที การได้ดูภาพยนตร์ดีๆ ก็เป็นโอกาสที่เราจะ
แสวงหาความเป็นเลิศโดยอาศัยคณุสมบัตท่ีิดงีามซึง่ผมไดเ้พยีรพยายาม
วางรากฐานให้แก่เด็กๆ 

ผมยังได้ตระหนักด้วยความปวดร้าวด้วยว่าภาพยนตร์ก็เช่น
เดียวกับเครื่องมืออื่นๆ ที่สามารถนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเป็น
โทษก็ได้ ตั้งแต่ยุคที่วิดีโอแพร่หลาย (ปัจจุบันเป็นดีวีดี) ครูบางคนเอา
ภาพยนตร์มาฉายในเวลาเรียนเพราะขี้เกียจสอน ผมต้องประหลาดใจ
ที่มีครูจำานวนมากหลอกตัวเองให้ยอมรับว่าการเอาภาพยนตร์มาฉายใน
ห้องเรียนนั้นสามารถทดแทนการสอนจริงๆ ได้

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงแนวโน้มที่ น่าหนักใจดังกล่าว  
ก่อนที่โรงเรียนจะปิดเทอมใหญ่ นักเรียนต้องทำาการทดสอบมาตรฐาน
ในวิชาการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
นานสองสัปดาห์ แม้ว่าผมจะไม่เห็นด้วยกับการทดสอบแบบน้ี แต่น่ี
เป็นเวลาที่เราต้องเอาจริงเอาจัง และส่งเสริมเด็กๆ ให้ทำาอย่างดีที่สุด  
ผมจะแขวนป้าย “ห้ามเข้า” ไว้ที่หน้าประตูห้องเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มี
ใครรบกวนสมาธิของเด็กๆ ถึงอย่างนั้นเมื่อ 2-3 ปีก่อน มีเด็กนักเรียน
เกรด 5 จากห้องอื่นไม่สนใจป้ายห้าม พรวดพราดเข้ามาในห้อง เห็นได้
ชัดว่าพวกเขาวิ่งกันมาจนหายใจหายคอแทบไม่ทัน พวกเขาหอบแฮ่กๆ 
และดูเหมือนกำาลังตกใจกลัวจริงๆ ปรากฏว่าเด็กพวกน้ีวิ่งออกมาจาก
หอ้งของตวัเอง เพราะวนันัน้เปน็วนัทีค่รใูหเ้ดก็เลอืกภาพยนตรท์ีต่วัเอง
อยากดู เด็กๆ เอาเรื่องโปรดของตัวเองมาให้เพื่อนๆ ในห้องเลือกดูกัน  
ปรากฏว่าภาพยนตร์ที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งเอามาและได้รับเลือกจากเด็กๆ 
คือ Freddy vs. Jason2  

ถูกแล้ว Freddy vs. Jason สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผิดอย่างสิ้นเชิง
ไม่ว่าจะมองในมิติไหน จนดูเป็นเรื่องโง่เขลาถ้าจะถือเป็นเรื่องจริงจัง  

2ฆาตกรโรคจิตจากภาพยนตร์สยองขวัญสองเรื่อง เฟรดดี ครูเกอร์ ใน A Nightmare On Elm Street  
และ เจสัน วอร์ฮีส์ใน Friday the 13th 

ฮีโรในภาพยนตร์
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ทำาไมพ่อแม่ถึงได้ยอมให้ลูกอายุ 10 ขวบดูหนังเรื่องนี้ ใครเป็นคนซื้อ
วิดีโอหรือเด็กไปได้วิดีโอมาจากไหน และที่ต้องตั้งคำาถามจริงๆ จังๆ  
ก็คือ อะไรที่ทำาให้ครูประถมคนหนึ่งเห็นว่าการฉายภาพยนตร์แบบนี้ให้
เด็กนักเรียน เกรด 5 ดูไม่ได้เป็นเรื่องเสียหาย  

นี่เป็นตัวอย่างที่สุดขั้ว พูดง่ายๆ ว่ามันไม่จำาเป็นต้องเป็น 
แบบนี้ ผมให้เด็กๆ ของผมได้ดูหนังเยี่ยมๆ เพราะหนังเหล่านั้นจะช่วย
ให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมีความหมายในทุกๆ ด้าน หนังดีๆ สามารถ
ช่วยเด็กสร้างบุคลิกภาพ เรียนรู้ถึงผลกระทบด้านดีและร้ายของการ
ตัดสินใจ และได้แรงบันดาลใจให้ยืนหยัดเพื่อความเชื่อของตัวเองใน
สถานการณ์ที่ยากลำาบาก

ชมรมภ�พยนตร์วันหยุด

หลายปีก่อน ตอนที่ผมเริ่มคิดอย่างจริงจังที่จะใช้ภาพยนตร์
มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ผมได้เปิดวิชาเลือกของห้องที่กลายเป็น
ที่นิยมอย่างแรงในหมู่นักเรียนของผม เราเรียกมันว่า ชมรมภาพยนตร์
คณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ต การกำาหนดโปรแกรมทำาด้วยความ
รอบคอบเพื่อพัฒนาความซาบซึ้งและความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ พร้อม
กับขัดเกลาทักษะการเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การบริหาร
เวลา และความรับผิดชอบของเด็กนักเรียนไปในขณะเดียวกัน ต่อไปนี้
เป็นสิ่งที่ชมรมของเราทำา:

ทุกวันศุกร์ สมาชิกแต่ละคนของชมรมภาพยนตร์ได้รับ
อนุญาตให้ยืมดีวีดีจากห้องสมุดในห้องของเราไปดูช่วงหยุดสุดสัปดาห์ 
หลายปีที่ผ่านมานี้ ห้องสมุดภาพยนตร์มีภาพยนตร์เพิ่มขึ้นมากมาย 
(ส่วนใหญ่เป็นเพราะเงินบริจาคที่มาจากผู้ปกครองซึ่งทราบดีว่าผมไม่
ได้ต้องการเนกไท เข็มขัด และกระเป๋าธนบัตรสำาหรับวันคริสต์มาส) 
สมาชิกชมรมจะเลือกภาพยนตร์และแสดงบัตรยืมแก่ผู้ดูแลดีวีดี
ของห้อง 56 ผู้ดูแลจะบันทึกการยืม ส่งดีวีดีภาพยนตร์ให้พร้อมกับ
กระดาษคำาถามราว 12-15 ขอ้ทีผ่มเขยีนขึน้เกีย่วกบัภาพยนตรเ์รือ่งนัน้  
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ทุกคำาถามจะต้องตอบให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์แผน่กระดาษคำาถามเกบ็ไวใ้นซองพลาสตกิ เดก็ๆ จะตอ้งสง่
คืนในสภาพทีส่มบรูณ ์พวกเขาจะไดร้บัคำาเตอืนวา่ถา้สง่กระดาษคำาถาม
คนืมาในสภาพยบัยูย่ี ่สมาชกิภาพในชมรมภาพยนตรข์องพวกเขาจะถกู
ระงับ กฎทีเ่ขม้งวดแบบเดยีวกนันีค้รอบคลมุถงึแผน่ดวีดีซีึง่ตอ้งส่งคนื
ในเช้าวันจันทร์ด้วย บางครั้งเด็กก็ลืมไว้ที่บ้าน ซึ่งเขาจะหมดสิทธิยืม
ภาพยนตร์เป็นเวลาสองสัปดาห์ เด็กๆ เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าการเอา
ภาพยนตร์กลับไปดูที่บ้านเป็นสิทธิพิเศษ ไม่ใช่สิทธิที่พึงได้ เด็กๆ จะ
ได้รับสิทธิพิเศษต่อเมื่อพวกเขาทำาตามระเบียบและทำาตัวให้เชื่อถือได้ 
ด้วยวิธีนี้ สมาชิกชมรมได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การชมภาพยนตร์แต่อย่างใด

น่ีเป็นตัวอย่างคำาถามที่สมาชิกชมรมจะต้องนำากลับไปตอบ     
ที่บ้าน คำาถามเหล่านี้เกี่ยวกับ ภาพยนตร์เรื่อง Charade3 ที่หลายคน
เรียกว่า “หนังสไตล์ฮิตช์ค็อกที่ดีที่สุดที่ไม่ได้สร้างโดยฮิตช์ค็อก”

Charade (1963)

1. เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองอะไร?
2.  เกิดอะไรขึ้นกับชาลส์ สามีของเรจจี?
3.  ทำาไมเทกซ์ กิเดียน และสโกบีจึงไล่ล่าชาลส์ แลมเพิร์ต?
4.  ทำาไมปีเตอร์ โจชัวถึงได้สารภาพกับเรจจีว่าชื่อจริงของ 

 เขาคือ อะเล็กซานเดอร์ ไดล์?
5.  มร. บารโ์ทโลมวิบอกเรจจีใหใ้ชค้ำาวา่อะไรแทน “สายลบั”?
6. ทำาไมจึงน่าขำาเมื่ออะเล็กซานเดอร์บอกเรจจีว่าเขา “พบ 

 ผู้ชายที่มีเล็บคม”?
7.  เมือ่จนี หลุยส ์ถกูลักพาตวัไป เดก็ชายพบ “สมบตั”ิอะไร?
8.  เกิดอะไรขึ้นกับสโกบี?
9.  เกิดอะไรขึ้นกับกิเดียน?
10. อะไรคือสิ่งสุดท้ายที่เทกซ์ทำาก่อนที่เขาจะตาย?

3ภาพยนตร์รัก ตลก เขย่าขวัญ ปี 1963 แสดงโดยแครี แกรนท์ (Cary Grant) และออร์ดรีย์ เฮปเบิร์น 
(Audrey Hepburn)

ฮีโรในภาพยนตร์



234 ครูนอกกรอบ กับ ห้องเรียนนอกแบบ

11. ชาลส์ซ่อนเงิน 250,000 ดอลลาร์ที่ขโมยมาจากรัฐบาล 
 สหรัฐอเมริกาไว้อย่างไร?

12. มร. บาร์โทโลมิวแท้จริงแล้วคือใคร?
13. ปเีตอร ์/ อะเล็กซานเดอร ์/ แอดมัฆา่คารส์นั ไดลอ์ย่างไร?
14. เรจจีไดค้น้พบเรือ่งนา่ตกใจอะไรเกีย่วกบัแอดมั แคนฟลีด?์
15. ทำาไมเรจจีจึงหวังว่าจะมีลูกชายกับไบรอันหลายๆ คน?
 
ความคิดดีๆ มักมีวิธีที่จะพัฒนาไปสู่ความคิดที่ดียิ่งขึ้นได้เอง  

หลังจากนั้นไม่นาน นักเรียนของผมก็เริ่มถามว่าเด็กๆ จะดูหนังด้วยกัน
มากกว่าหนึ่งคนได้ไหม หลังจากนั้นมา เด็กๆ ก็ใช้เวลาเพื่อดูหนังชั้น
เยี่ยม อภิปรายเกี่ยวกับคำาถาม และฝึกการเขียนด้วยกัน มิตรภาพใหม่
เริม่กอ่ตวัขึน้ และผมกต็อ้งแปลกใจท่ีเดก็ๆ เชือ่ตามคำาแนะนำาของผมใน
เวลาอนัรวดเรว็ เมือ่เดก็ๆ เริม่ตดิอกตดิใจภาพยนตรค์ลาสสกิ พวกเขาก็
เริม่ปฏิเสธหนังใหม่ๆ  ทีต่ืน้เขนิซึง่วฒันธรรมของเราพยายามยดัเยยีดให ้ 
พวกเขาหันมาชื่นชมผลงานของบิลลี ไวล์เดอร์4 (Billy Wilder) ซิดนีย์ 
ปัวติเยร์5 และเบตตี เดวิส6 (Betty Davis) นักเรียนกลุ่มเดียวกันนี้จะ
ขยบัขึน้ไปอา่นงานวรรณกรรม ทำาโครงงานศิลปะ หรอืทำากิจกรรมทีต่อ้ง
ใชค้วามสามารถทางกายภาพเพิม่ขึน้ไดไ้วกวา่เดก็อืน่ๆ ชมรมภาพยนตร์
ได้ช่วยพัฒนาทัศนคติที่น่าชื่นชมขึ้นในตัวทุกคน นั่นคือ ความอยากรู้
อยากเห็น และความกระหายที่จะลองสิ่งใหม่ๆ 

วันอังค�รหลังเลิกเรียน

เหมือนครูที่โชคร้ายอีกเป็นแสนคนทั่วโลก ทุก 7 วัน ผมจะ
ถกูกกัตวัอยูใ่นทีป่ระชมุครปูระจำาสปัดาห ์ การประชมุของเราจดัขึน้ทกุ

4ผู้กำากับยอดเยี่ยมของฮอลลีวูด เป็น 1 ใน 5 คนที่ได้รับรางวัลอะคาเดมีอะวอร์ด ในฐานะผู้สร้าง ผู้กำากับ 
และผู้เขียนบทรวม 3 รางวัลจากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันคือ The Apartment
5นักแสดงผิวดำาคนแรกที่ได้รับรางวัลอะคาเดมีอะวอร์ดในฐานะนักแสดงนำาจากเรื่อง Lilies of the Field 
6นักแสดงชาวอเมริกันที่มีผลงานภาพยนตร์ โทรทัศน์ ละครเวที ได้รับเลือกเป็นนักแสดงหญิงที่ยอดเยี่ยม
ที่สุดตลอดกาล รองจากแคเทอรีน เฮปเบิร์น (Katharine Hepburn) โดยสถาบันภาพยนตร์อเมริกัน
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7โดย วิลเลียม โกลดิง (William Golding) ฉบับแปลภาษาไทยใช้ชื่อว่า เจ้าแห่งแมลงวัน

บา่ยวนัองัคาร  ทุกสปัดาหเ์ราจะไดร้บัการบอกเลา่ถึงเทคนคิใหมท่ีน่า่ตืน่
เตน้ในการสอนภาษาหรอืคณติศาสตร ์ซึง่มกัจะขดัแยง้กบั “เทคนคิใหม”่ 
ลา่สดุ 12 เทคนคิท่ียดัเยยีดให้เรามาเมือ่ 2-3 เดอืนก่อนเสมอ สิง่เดยีวใน
การประชุมครท่ีูกระตุน้ความคดิของเรากค็อืการเดาวา่คราวนีผู้ม้อีำานาจ 
จะงี่เง่ากว่าสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่  แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เสียด้วย

ในวันที่มีการประชุมแบบนี้ เด็กๆ จะได้เลิกเรียนเร็วข้ึน  
แน่อยู่แล้วละ ลองนึกถึงเด็กที่มีทักษะในการอ่านหนังสือต่ำากว่าระดับ
ชั้นแถมยังมีพฤติกรรมท่ีทำาให้แจ๊กและพรรคพวกใน Lord of the 
Flies7  กลายเปน็เดก็วงรอ้งเพลงประสานเสยีงทีแ่สนจะเรยีบรอ้ยไปเลย   
แล้วยังมาลดเวลาเรียนที่โรงเรียนให้อีก คิดได้ยังไง!

ผมพบวธิท่ีีจะใชว้นัท่ีมชีัว่โมงเรยีนนอ้ยลงนีใ้หเ้ปน็ประโยชนแ์ก่
เด็กๆ  แทนที่จะส่งเด็กกลับบ้านตอนบ่ายสอง ผมจะฉายหนังดีๆ ให้
ดูกัน เด็กๆ สามารถดูหนังจนจบราว 4 โมงหรือ 4 โมงครึ่ง ซึ่งยังไม่
มืด  แน่นอน ภาพยนตร์วันอังคารนี้เป็นกิจกรรมทางเลือก แต่สามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ได้หลายอย่าง นี่เป็นโอกาสของนักเรียนที่จะ
เพิ่มพูนความรู้ทางภาพยนตร์และฝึกทักษะการวิเคราะห์ กิจกรรมนี้ยัง
ทำาใหผ้มรูว้า่นกัเรยีนคนไหนบา้งทีเ่ตม็ใจเลือกเสน้ทางทีย่ากลำาบากและ
เสียสละเวลาหลังเลิกเรยีน ขณะทีฉ่ายภาพยนตรผ์มอยูใ่นหอ้งดว้ยไมไ่ด ้ 
แต่ศิษย์เก่าของผมหลายคน (ซึ่งก็ต้องเลิกเรียนเร็วเหมือนกัน) จะแวะ
มาดูภาพยนตร์กับนักเรียนปัจจุบันด้วย เด็กทุกคนในห้องรู้ดีว่า ถ้าเขา
ไม่ตั้งใจหรือทำาตัวไม่เหมาะสม เขาต้องได้รับการลงโทษที่สมเหตุสมผล
คอืไมไ่ดร้ว่มกจิกรรมนีอ้กี ในรอบ 15 ปขีองการจดัภาพยนตรว์นัองัคาร 
เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย เด็กๆ ชอบดูภาพยนตร์ดีๆ ในสภาพ
แวดล้อมที่เงียบสงบ พวกเขาดูอย่างมีเป้าหมาย และฝึกทักษะการฟัง
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพวกเขาในสถานการณ์นับไม่ถ้วนในวันข้างหน้า

ฮีโรในภาพยนตร์
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ภ�พยนตร์เรื่องอะไรและห�ได้จ�กที่ไหน

 บ่ายวันศุกร์เป็นช่วงเวลาท่ีน่าตื่นเต้นเสมอสำาหรับห้อง 56  
นักเรียนแต่ละคนจะมีรายการภาพยนตร์ในห้องสมุดดีวีดีของเรา   
และเด็กๆ จะใชเ้วลาตรกึตรองอยูห่ลายวนักวา่จะตกลงใจไดว้า่จะขอยมื
หนังเรื่องอะไรมาดูในวันหยุด แน่นอน เด็กๆ อาจไม่ได้ชอบภาพยนตร์
ที่ตัวเองเลือกเสมอไป ถึงอย่างไร ก็ไม่มีการตัดสินเรื่องรสนิยมกัน   
แต่อย่างน้อย เด็กๆ ก็มีภาพยนตร์ให้เลือกมากมาย

ปัจจุบันห้องสมุดดีวีดีของเรามีภาพยนตร์อยู่ประมาณ 300 
เรื่อง ผมเริ่มเสาะหาดีวีดีมาไว้ในห้องสมุดด้วยการดูจากรายชื่อ
ภาพยนตร์ เช่น 100 ภาพยนตร์อเมริกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล (100 
Greatest American Movies of All Time) ของสถาบันภาพยนตร์
แห่งอเมริกา (American Film Institute) แน่นอนว่ารายชื่อดังกล่าว
นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และผมก็ไม่เคยเจอรายชื่อไหนที่ผมเห็นด้วยร้อย
เปอรเ์ซน็ต ์ โดยทัว่ไปผมพยายามทีจ่ะใหเ้ดก็ๆ ไดช้มภาพยนตรห์ลายๆ 
แบบหลายๆ แนว  นักเรียนของผมดูหนังชีวิต หนังตลก หนังคาวบอย 
หนงัสยองขวัญ แฟนตาซ ีและหนงัตา่งประเทศ ปทีีแ่ลว้นีเ้อง นกัเรยีน
ที่เข้ามาเรียนห้องนี้ไม่ถึงห้าคนเคยได้ดู The Wizard of Oz ไม่ถึงสิบ
คนเคยไดด้ ูE.T. และทีผ่มชอ็กทีส่ดุกค็อื ไมม่ใีครสกัคนทีรู่ว้า่ภาพยนตร์
ชุด Star Wars เริ่มฉายปี 1977 แต่พอถึงสิ้นปี นักเรียนกลุ่มเดียวกัน
นี้ก็สามารถตอบได้ว่าทำาไมสตีเวน สปีลเบิร์ก8 (Steven Spielberg)  
ถึงได้ชื่นชมอะกิระ คุโระซะวะ9 (Akira Kurosawa) นักหนา 

แต่พึงระวัง อย่างที่ผมกล่าวมาก่อนหน้าน้ี ว่าต้องไม่มีการ
ตัดสินกันเรื่องรสนิยมในการดูหนัง ผมมีบทเรียนที่เจ็บแสบเก่ียวกับ
เรื่องนี้ มีอยู่ปีหนึ่งผมปล่อยให้เด็กที่เรียนดีที่สุดในชั้นชื่อปาโบลขอยืม

8ผู้กำากับและผู้สร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกัน ได้รับรางวัลอะคาเดมีอะวอร์ดในฐานะผู้กำากับการแสดงยอด
เยี่ยมจากเรื่อง Schindler’s List (1993) และ Saving Private Ryan (1998)
9ผูก้ำากบัและผูส้รา้งภาพยนตร์ และผู้เขียนบทภาพยนตร์ชาวญีปุ่น่ ภาพยนตรท์ีส่รา้งชือ่เสยีงใหค้โุระซะวะ 
ไปทั่วโลก เช่น Rashomon (1950) Seven Samurai (1954) Kagemusha (1980) และ Ran (1985) 
เป็นผู้บุกเบิกหนังญี่ปุ่นให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ เขาได้รับรางวัลมากมายรวมทั้ง Oscar for Lifetime 
Achievement 
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ภาพยนตร์ของปีเตอร์ เวียร์เรื่อง Witness ไปดู ผมคิดเอาเองว่าหนัง
แอ็กชั่นเขย่าขวัญของแฮริสัน ฟอร์ด (Harrison Ford) น่าจะช่วย
แนะนำาเด็กหัวใสวัย 12 ปีให้รู้จักวิถีชีวิตที่ลี้ลับของชาวอามิชได้เป็น
อย่างดี แล้วผมผิดด้วยเหรอ! 

พอถึงวันจันทร์ แม่ของปาโบลมาที่ห้อง โกรธจัดที่ผมปล่อย 
ให้ลูกของเธอดูหนัง “ขยะ” เธอถึงกับช็อกที่ผมให้เขาดู “ฉากเลวๆ”  
ทแีรก ผมก็ไมรู่ว้า่เธอพดูถงึอะไร แตแ่ล้วผมก็นกึออก ฉากทีต่ำารวจเมอืง
ฟิลาเดลเฟียชื่อจอห์น บุ๊ก _ แสดงโดยแฮริสัน ฟอร์ด _ ซึ่งชอบพอ 
กับสาวสวยอามิชชื่อราเชล _ แสดงโดยเคลลี แมกจิลลิส (Kelly  
McGillis) _ บังเอิญเห็นราเชลอาบน้ำาและได้เห็นหน้าอกของเธอ 
เขา้ถนดัตา ท้ังสองคนจ้องมองกนัครูห่นึง่ กอ่นทีบุ่ก๊จะถอยออกมาเพราะ
รู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งคู่ไม่มีทางเป็นไปได้

ขณะท่ีแม่ของปาโบลยืนอยู่ตรงหน้าผมและเรียกร้องขอ
คำาตอบ ผมนึกเสียใจที่ผมไม่เคยได้ใคร่ครวญมุมมองนี้ของเธอเลย  
ในขณะเดยีวกนัผมหวนนกึถงึฉากกอ่นหนา้นีใ้นภาพยนตรเ์รือ่งเดยีวกนั
ที่ตำารวจเลวสองคนปาดคอชายคนหนึ่งในห้องน้ำาของสถานีรถไฟ  
_ มนันา่สนใจตรงทีเ่หน็แดนน ีโกลเวอร ์(Danny Glover) ผู้ย่ิงใหญเ่ล่นบท
ผูร้า้ยตอนท่ีเขามอีายนุอ้ยกวา่นี ้_ ผมอยากรูนั้กวา่แมข่องปาโบลเหน็วา่
หนา้อกของผู้หญงิสวยๆ นา่รงัเกยีจมากกวา่ฆาตกรรมสยดสยองตรงไหน   
แต่ผมรู้ว่าไม่ควรไปถกเถียงกับเธอ อย่างไรก็ตาม เธอโวยวายให้
ผมฟังจนเต็มรูหูแล้วเธอก็รีบตะลีตะลานออกจากห้องไป เพราะว่า  
_ ผมสาบานว่าไม่ได้แต่งเรื่องนี้ขึ้น _ มีนัดให้พระทำาพิธีขับไล่ผี (ex-
orcism) ที่เข้าสิงร่างน้องสาวของปาโบลตอนสายวันนั้น เรื่องที่เกิดขึ้น
นี้ทำาให้ผมเข้าใจกระจ่างแจ้งว่า แต่ละครอบครัวมองสิ่งต่างๆ จากมุม
มองทีไ่มเ่หมอืนกบัผม อกีอยา่ง ตอนท่ีผมไดย้นิวา่ลกูสาวของเธอถกูผสีงิ  
ผมต้องหักห้ามใจตัวเองแทบแย่ไม่ให้พลั้งปากตามหลังเธอไปว่า “ผีเข้า
เหรอ? ผมมีหนังให้คุณดูนะ!”10   

10หมายถึงภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง The Exorcist ผลงานกำากับของวิลเลียม ฟรีดกิน (William Fried-
kin) ในปี 1973

ฮีโรในภาพยนตร์
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อยา่งไรกดี็ ถา้จะพดูกนัอยา่งจรงิจังแล้ว เหตกุารณน์ีส้อนผมให้
ระมัดระวังว่าแต่ละครอบครัวมีเข็มทิศทางศีลธรรมแตกต่างกันไป  ผม
วางระบบขึน้มาทนัทโีดยใหพ้อ่แมข่องเดก็ทกุคนบอกผมวา่หนงัประเภท
ไหนทีอ่นญุาตใหล้กูดไูด ้เดก็นกัเรยีนบางคนในชมรมภาพยนตรไ์มด่อูะไร
เลยนอกจากภาพยนตร์เรต G บางคนได้รับอนุญาตให้ดูเรต PG-13  
นักเรียนเก่าของผมบางคนได้รับอนุญาตให้ดูหนังเรต R เพราะพ่อแม่
เห็นว่าดูได้ สิ่งที่สำาคัญเรื่องนี้ก็คือต้องคอยเอาใจใส่เด็กๆ อย่างใกล้ชิด  
มันเป็นเรื่องธรรมดาที่แต่ละครอบครัวจะมีเส้นแบ่งที่ต่างกัน งานของ
เราคือหาภาพยนตรช์ัน้เยีย่มมาไวต้รงหนา้เดก็ -- และสรา้งแรงบนัดาล
ใจให้เด็กได้ดู ฟัง และเขียนเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้น

ธรรมเนียมปฏิบัติ

ต่อไปนี้เป็นหนังบางเรื่องที่นักเรียนของผมดูกับผมทุกปี ปกติ
แล้ว หนังพวกนี้จะไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกวัย แต่เป็นภาพยนตร์ที่ผมใช้
และพบว่าได้ผลดีกับเด็กนักเรียนเกรด 5 ของผม

Twelve Angry Men นี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เรา 
 ดูร่วมกันในห้องเป็นหนังชีวิตที่ไม่มี 
 การใช้เทคนิคพิเศษ ซึ่งเปลี่ยน 
 มุมมองของเด็กนักเรียนของผมว่า 
 อะไรคือสิ่งที่ทำาให้ภาพยนตร์สักเรื่อง 
 เป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ 

High Noon เช่นเดียวกับภาพยนตร์คาวบอยทั้ง 
 หลาย นี่เป็นมากกว่าหนังคาวบอย  
 ภาพยนตร์เรื่องนี้เน้นถึงความ  
 สำาคัญของศีลธรรมประจำาใจ   
 แม้ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครมี

 ศีลธรรม 
The Crossing นี่ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่อะไร 
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 แต่มันสามารถใช้เสริม 
 หน่วยการเรียนรู้เรื่องสงคราม 
 ประกาศอิสรภาพ

The Wizard of Oz ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน
A Hard Day’s Night ยังคงถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุด
 เกี่ยวกับดนตรีเท่าที่เคยมีการสร้าง 

 มา
Field of Dreams เป็นหนังเกี่ยวกับเบสบอลที่ยิ่งใหญ่ 

 เรื่องหนึ่ง เราจะดูหนังเรื่องนี้หนึ่ง 
 สัปดาห์ก่อนที่รายการแข่งขัน  
 เบสบอลเวิลด์ซีรีส์จะเริ่มขึ้น

Wait Until Dark เราดูหนังสยองขวัญเรื่องตอน  
 ใกล้วันแฮลโลวีน เด็กๆ จะได้เห็น 
 ว่าทำาไมออดรีย์ เฮปเบิร์น

  (Audrey Hepburn) จึงเป็นดารา 
 เจ้าบทบาท พวกเขา ทำาตัวลีบทุก 
 ครั้งที่เห็นฆาตกรเลือดเย็นแอลัน  
 อาร์กิน (Alan Arkin) และกลัว 
 จนตัวสั่นงันงกกับฉากต้นทุนต่ำาแต่ 
 เป็นฉากที่ดีที่สุดฉากหนึ่งเท่าที่ 
 เคยมีในภาพยนตร์

Saving Private Ryan เราดูภาพยนตร์เรื่องนี้หนึ่งสัปดาห์ 
 ก่อนวันทหารผ่านศึก เด็กๆ ไม่เคย 
 ลืมคำาพูดที่ทอม แฮงส์ (Tom  
 Hanks) สั่งเสียพลทหารไรอันไว้ 
 ก่อนตายว่า “Earn this.” (จง 
 ใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับการที่คนอื่นๆ  
 ได้ เอาชีวิตของพวกเขาเข้าแลกเพื่อ 
 ช่วยเธอ) เด็กนักเรียนของผมจะพูด 
 ประโยคนี้ซ้ำาแล้วซ้ำาอีกตลอดทั้งปี

ฮีโรในภาพยนตร์
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Planes, Trains and  เราดูภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนบ่าย 
       Automobiles ก่อนวันขอบคุณพระเจ้า หลังจาก 
 นั้นเราจะรับประทานอาหารเย็น 
 ด้วยกัน สำาหรับนักเรียนหลายคน 
 ของผมนั่นเป็นการรับประทาน 
 อาหารในวันขอบคุณพระเจ้าครั้ง 
 แรกในชีวิตของพวกเขา 

The Civil War ภาพยนตร์ของเคน เบินส์/พีบีเอส 
 ฟิล์ม เป็นภาพยนตร์ที่เราใช้เสริม 
 การเรียนเรื่องสงครามกลางเมือง 
 อเมริกัน เรายังดูเรื่อง Glory  
 และเรื่อง Gettysburg 

 ของเทอร์เนอร์โปรดักชัน
 (Turner Production) ที่  

 ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง The  
 Killer Angels ของไมเคิล ชารา  
 (Michael Shaara) ด้วย

It’s a Wonderful Life ทุกวันที่ 23 ธันวาคมเราดูจอร์จ  
 เบลีย์ (George Bailey) เรียนรู้ 
 บทเรียนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต

Groundhog Day บ่ายวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์   
 เด็กๆ หัวเราะกันกลิ้งและได้  
 เรียนรู้เกี่ยวกับวันหยุดวันนี้

Casablanca เราดูเรื่องนี้กันทุกวันวาเลนไทน์  
 Here’s looking at you,   
 kids! “มองตาก็รู้ใจกันนะ เด็กๆ)

Of Mice and Men เราดูเวอร์ชันที่จอห์น มัลโควิช  
 (John Malkovich) แสดงเป็น 
 แกรี ซีไนส์ (Gary Sinise) หลัง 
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 จากอ่านเรื่องนี้ของสไตน์เบ็กจบ 
 แล้ว

Malcolm X นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะฉลองเมื่อ
 ฟังหนังสือเสียงเรื่องนี้จบการ
 ได้ฟังเสียงของออสซี เดวิส   

 (Ossie Davis) กล่าวคำาไว้อาลัย 
 ที่ไพเราะที่เขาเคยกล่าวเมื่อหลาย 
 ปีก่อนเป็นความรู้สึกที่เยี่ยมมาก

Mr. Smith Goes to  ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เสริมหน่วย 
       Washington การเรียนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ  
 และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

To Kill a   เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายที่เราอ่าน 
       Mocking Bird กันทุกปี และเป็นภาพยนตร์เรื่อง 
 สุดท้ายที่เราดู ทุกปีต้องมีเด็ก  
 ร้องไห้ตอนอ่านหนังสือ ร้องไห้ตอน 
 ดูหนัง และ ผมก็ทำาตัวน่าขันเหมือน 
 กัน ผมร้องไห้ด้วย 

 
นี่ เป็นเพียงภาพยนตร์ที่ผมอยากแนะนำาเท่านั้นนะครับ  

ในฐานะที่เป็นพ่อแม่และครู คุณอาจทำารายการเอง สร้างลูกบ้าของ
คุณเองก็ได้ แต่จงดูหนัง กับ เด็กๆ กระตุ้นความสนใจของพวกเขา  
เป็นตัวอย่างด้วยการดูเงียบๆ อย่างใช้ความคิด  คุณไม่มีวันรู้หรอกว่า
ความพยายามของคุณจะนำาไปสู่อะไรบ้าง

อย่างครั้งหนึ่ง ตอนที่เราเริ่มทำาชมรมภาพยนตร์กัน ผมนึก
ภาพไม่ออกหรอกว่าจะเกิดผลกระทบมากเพียงใดกับเด็กอย่างแฟรงก์
ซึ่งเป็นนักเรียนห้อง 56 เมื่อหลายปีมาแล้ว  แฟรงก์เป็นเด็กดีแต่ไม่ใช่
นักเรยีนทีโ่ดดเดน่อะไร  เขาทำางานของเขา ทำาตามคำาสัง่โดยไมต่อ่ตา้น 
และไมเ่คยมปีญัหา ไมม่อีะไรในงานของเขาหรอืบคุลกิภาพของเขาทีบ่ง่
บอกวา่ชวีติของเขาจะมีอะไรทีพ่ิเศษ จนกระทัง่ชมรมภาพยนตรไ์ปโดน
ใจเขาเข้าอย่างจัง

ฮีโรในภาพยนตร์
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แฟรงก์รักภาพยนตร์ ความจริงคำาว่า รัก ยังไม่แรงพอ เด็ก
คนนี้ติดภาพยนตร์งอมแงม เขาดูหนัง 3-4 เรื่องทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ 
เขาไมเ่พยีงแตต่อบคำาถามเทา่นัน้ แตเ่ขยีนเกีย่วกบัทกุสิง่ทกุอยา่งอยา่ง
ยาวเหยียด ผมไม่เคยเห็นใครหลงใหลในภาพยนตร์ขนาดนี้ ดินสอของ
เขาเหมือนจะพลุ่งพล่านด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบที่ชวนให้นึกถึงภาพ 
Starry Night ของฟาน ก๊อก (van Gogh)

ผมยังจำาบทสนทนาอันน่าทึ่งระหว่างเราสองครั้งในวันจันทร์
คนละวันตลอดหนึ่งปีที่เราอยู่ด้วยกันได้ดี ครั้งแรกเป็นไปอย่างสั้นๆ 

แฟรงก์: (ยื่นกระดาษคำาถามเกี่ยวกับหนังเรื่อง Rashomon  
  ของอะคิระ คุโระซะวะให้ผม) 

 ครูเรฟครับ ครูคิดว่า Rashomon เป็นภาพยนตร์ที่ 
  ดีที่สุดของคุโระซะวะหรือเปล่า ผมว่า Yojimbo  
  ดีกว่านะ 

เรฟ:  (ทำาอะไรไม่ถูก) เอ้อ... อ้า...แฟรงก์ ครูไม่รู้สิ ครูว่า 
  มันก็ดีทั้งคู่นะ

แฟรงก์:  (เดินจากไป) งั้น Yojimbo ก็ดีกว่า...
 เขาอายุ 10 ขวบเองนะครับ
 
สองสามสัปดาห์ให้หลัง ผมถามเขาว่าทำาอะไรบ้างระหว่าง 

วันหยุด เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เขาไม่ได้ยืมหนังไปดู 
เรฟ:  เฮ้ แฟรงก์ วันหยุดเป็นไงบ้าง?
แฟรงก์: เยี่ยมฮะ! แม่ผมพาผมไปที่เทศกาลภาพยนตร์
 เชโกสโลวะเกีย ที่เวนิสบีช
เรฟ:  เธอไปเทศกาลภาพยนตร์เชโกสโลวะเกียมาเหรอ?
แฟรงก์: (ร้อนรน) ครูเคยดูหนังเชกมั้ยครับ?
เรฟ:  (งึมงำา) เอ้อ... ที่จริงก็.. .เอ้อ
แฟรงก์: หนังเขาดีมากเลยนะครับ
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เรฟ:  (ครูคนโง่) แหม แฟรงก์  เธอรักหนังมาก 
 สักวันเธอน่าจะได้เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์
แฟรงค์: (นักเรียนคนฉลาด) นักวิจารณ์เหรอครับ
 นักวิจารณ์ไม่ได้ทำาอะไรเลย โตขึ้นผมจะเป็น 
 คนสร้างภาพยนตร์
 
ปัจจุบันแฟรงก์เรียนที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กสาขาภาพยนตร์  

ผมไม่ได้ทำาอะไรให้เด็กคนนี้มากนัก เราเข้ากันได้ดีพอสมควร เราต่าง
ก็รักเบสบอล แต่ผมไม่ได้ทำาให้เขาฉลาดขึ้น น่ารักขึ้น หรือดีขึ้นไม่ว่า
ทางไหน ผมแคโ่ยนภาพยนตรใ์หเ้ขา และนัน่ไดท้ำาใหท้กุอยา่งเปลีย่นไป 
เขาเองก็รู้ ทุกๆ คริสต์มาส แฟรงก์จะส่งภาพยนตร์หนึ่งเรื่องมาเพิ่มใน
ห้องสมุดภาพยนตร์ของเราเสมอ

ฮีโรในภาพยนตร์

นักแสดงสมัครเล่นแสดงต่อหน้าผู้ชมที่เป็นนักแสดง 
มืออาชีพของโอเรกอนเชกสเปียร์เฟสติวัลที่แอชแลนด์



เดอะมอลล์ในวอชิงตัน ดี.ซี…
การเดินทางเปิดโอกาสให้เด็กๆ พบเห็นสิ่งใหม่ๆ 
และเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียนดียิ่งขึ้น
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ท่องโลก
 
คืนหนึ่ง ผมกับนักเรียนเดินไปตามถนน ดีสตรีต ในวอชิงตัน 

ด.ีซ.ี เพือ่ไปรบัประทานอาหารเยน็กันทีฮ่ารด์รอ็กคาเฟ ่เดก็ๆ ชอบทีน่ี ่
เพราะบรรยากาศสนกุสนานและพนกังานบรกิารกน็า่รกั และในฐานะ
นักดนตรี เด็กๆ เพลิดเพลินกับการชมของที่ระลึกเกี่ยวกับดนตรีร็อก
แอนด์โรลที่โชว์อยู่ในร้าน มีเด็กอยู่กับผมประมาณ 30 คน เมื่อเรา
เดินเข้าไป พนักงานก็เข้ามาต้อนรับเราอย่างเป็นกันเอง

พนักงาน: ว้าว งานนี้คุณต้องรับศึกหนักที่สุดในโลกเลย 
   ดูเด็กๆ พวกนี้สิ !

เรฟ:  ไม่ยากขนาดนั้นหรอก อย่าห่วงไปเลย 
   เด็กพวกนี้ทำาตัวเรียบร้อย
พนักงาน: บาร์อยู่ทางด้านโน้นนะครับ เดี๋ยวเราจัดการ
   ทางนี้เอง

ท่องโลก

14
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เรฟ:  อะไรนะครับ?
พนักงาน:  คุณก็รู้ บาร์...
เรฟ:  ความจริงผมไม่รู้เลยครับ
พนักงาน:  อ๋อ มีโรงเรียนหลายแห่งมาที่ร้านเรา พวกครูจะ 

   ไปดื่มกันที่บาร์ส่วนเด็กๆ ก็วิ่งไปทั่วร้าน
เรฟ:  ขอบคุณครับ แต่เราต่างไปจากพวกนั้นนิดหน่อย

เราต่างจากคนอื่นจริงๆ ไม่มีอะไรอีกแล้วที่ผมชอบมากไปกว่า
การพูดคุยกับเด็กๆ ในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง
ไปชมพิพิธภัณฑ์ในตอนบ่าย หรือไปทัวร์วอชิงตัน ดี.ซี. และเวอร์จิเนีย
สักสองสัปดาห์ บ่อยครั้งมากที่พวกครูเห็นการเดินทางเป็นการพัก
ร้อน แต่ผมกลับมองว่านี่เป็นโอกาสอันมีค่าที่จะเพ่ิมเติมสิ่งที่ผมสอน
ในห้องเรียน การเดินทางกับนักเรียนห้อง 56 นั้นไม่เหมือนใคร  
เราจะวางแผนกจิกรรมอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น เด็กๆ จะเตรยีมตวัเปน็พเิศษ   
วัตถุประสงค์ของการเดินทางจะชัดเจนเสมอ ผมอยากให้การเดินทาง
ของเราสอนบทเรียนที่พวกเด็กๆ จะใช้ได้ตลอดชีวิต

ทำ�ไมต้องเดินท�งด้วย?

น่ันเป็นคำาถามที่ดี ใครก็ตามท่ีเคยเดินทางไปสถานที่อย่าง
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ย่อมเคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่สบอารมณ์เมื่อเจอ
พวกนักเรียนเกเรไร้ระเบียบ ปีที่แล้ว ที่พิพิธภัณฑ์อวกาศแห่งชาติของ
สถาบันสมิทโซเนียน ผมเดินเข้าห้องน้ำาสวนกับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยม
ต้นที่กำาลังเดินออกมา เด็กๆ กำาลังหัวเราะสนุกสนานเพราะพวกเขา
ละเลงอุจจาระไปทั่วที่นั่งบนชักโครก ผมไม่เห็นมีครูสักคน เมื่อผมไป
ร้องเรียนกับพนักงานรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ และขอพวก
เขาทำาอะไรสักอยา่งกบัเดก็กลุ่มนัน้ ยามผู้แสนดคีนหนึง่ยักไหลแ่ลว้บอก
ว่า “ผมใช้เวลาทั้งหมดไปกับการรักษาความปลอดภัยตรงประตูทางเข้า
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เพื่อหยุดผู้ก่อการร้ายไว้ แต่ทันทีพวกเด็กๆ พอเข้าไปอยู่ข้างใน ผมก็ทำา
อะไรไม่ค่อยได้แล้วครับ”

ทศันศกึษาของนกัเรยีนเปน็แบบนีแ้หละครบั สงัคมและระบบ
การศึกษาของเรากำาลังเสื่อมทราม เด็กๆ ที่ออกมาจากห้องน้ำาห้องนั้น
จะกลับบ้านไปบอกเพื่อนและญาติพี่น้องว่าพวกเขาได้มาเที่ยววอชิงตัน 
ดี.ซี. หลายคนคงจะพูดว่า “ดีจังเลย” แต่สิ่งที่เพื่อนๆ และญาติพี่
น้องไม่ได้ตระหนักก็คือ ทุกวันนี้ทั้งพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำาคัญทาง
ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเด็กๆ ที่มาเที่ยวชมอย่างไร้เป้าหมาย หรือมี
ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวพอกันนำาไป

มันไม่จำาเป็นต้องเป็นแบบนี้เสมอไป ทัศนศึกษาของห้องผม
ถูกออกแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สำาคัญและชัดเจนสองประการ  
คือ หนึ่ง คณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตถูกคาดหวังให้แสวงหา
ความรู้ด้วยความกระตือรือร้นและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง นี่ทำาให้พวก
เขาแตกต่างจากเด็กพื้นๆ ทั่วไป เวลาที่เด็กๆ เข้าไปในอนุสรณ์สถาน
ลิงคอล์น พวกเขารู้เรื่องมากมายเกี่ยวกับลิงคอล์น อาคารที่ตั้งของ
อนุสาวรีย์ของท่าน และเหตุผลที่ท่านได้รับการจดจำา ถ้าเด็กๆ เข้าชม
การการแสดงละครเรื่อง The Tempest ที่หอสมุดโฟลเจอร์เชกสเปียร์ 
(Folger Shakespeare Library) พวกเขาก็จะอ่านบทละครล่วงหน้า
และอ่านอย่างลึกซึ้งขนาดที่สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อยกย่องหรือ
วจิารณก์ารแสดงนัน้ไดอ้ยา่งมภีมูริูเ้พราะไดศ้กึษามาอยา่งละเอยีดลออ   
ผมไม่ต้องการให้นักเรียนของผมเป็นแค่เด็กธรรมดาๆ 

ข้อสอง ผมใช้ทัศนศึกษาเพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำาหรับ
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ผมเชื่อว่าทุกวันน้ีโรงเรียนประถม 
มัธยมต้น และมัธยมปลายหลายแห่งทำาผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยว
กับความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เป็นข้อผิดพลาดเล็กๆ  
แตม่นียัสำาคญั โรงเรยีนใหค้วามสำาคญักบัการเขา้มหาวทิยาลยัมากเกนิ
ไปจนมองไมเ่หน็ประเดน็ทีใ่หญก่วา่คอืการเรยีนจนจบจากมหาวทิยาลยั  
ผลก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับปริญญามีเปอร์เซ็นต์สูงจนน่า
ตกใจ ทำาไมจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ไม่ใช่ว่าพวกเขาฉลาดไม่พอหรอก 

ท่องโลก
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จะว่าไปแล้ว เด็กพวกนี้เป็นเด็กที่ประสบความสำาเร็จในการเรียน  
เป็นเด็กเกรดดี ได้คะแนนทดสอบสูง ทำากิจกรรมนอกหลักสูตรที่ 
เหมาะสม แล้วจู่ๆ จะเกิดสมองทึบจนสอบไม่ผ่านอย่างนั้นหรือ  
เปล่าเลย จะว่าไปการสอบผ่านวิชาวรรณกรรมอังกฤษเป็นเรื่องง่ายยิ่ง
กว่าปอกกล้วยเข้าปากสำาหรับพวกเขา  แต่การที่เด็กๆ จะรู้ว่าควรทำา
อย่างไรในคืนวันเสาร์ที่มีรายงานต้องส่งวันจันทร์สองฉบับ แถมยังเกิด
เปน็ไขข้ึน้มาตอนทีแ่มไ่มอ่ยูค่อยหาไทลนิอลใหก้นินัน้เปน็คนละเรือ่งกนั  
ข้อเทจ็จรงิกค็อืเดก็หลายคนไมไ่ดเ้รยีนรูช้วีติมากพอทีจ่ะเอาตวัรอดจาก
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย การจัดการกับเรื่องเงิน ความสัมพันธ์ 
ความเหงา คนที่ยุ่งยากมากเรื่อง และความผิดหวัง เหล่านี้อาจเป็น
ปจัจยัทีท่ำาใหเ้ดก็ของเราพา่ยแพเ้มือ่ตอ้งอยูล่ำาพงัเปน็ครัง้แรก ผมใชก้าร
ทัศนศึกษาสอนนักเรียนห้อง 56 ถึงทักษะที่จำาเป็นเมื่อพวกเขาต้องอยู่
ด้วยตวัเองสกัวนัหนึง่ การทีเ่ดก็ๆ ในคณะละครเชกสเปยีรแ์หง่โฮบารต์
สามารถเขา้มหาวิทยาลัยและเรยีนจนสำาเรจ็การศึกษาไดน้ัน้ลว้นเริม่ตน้
ที่ทัศนศึกษานอกห้องเรียนทั้งสิ้น

ทุกอย่�งอยู่ที่คว�มพร้อม

เมื่อ 2-3 ปีก่อน เพื่อนของผมซึ่งสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนอก
แคลฟิอรเ์นยีพานกัเรยีนมธัยมปลายไปทัศนาจรแถบเวสตโ์คสต ์(ชายฝัง่
มหาสมุทรด้านตะวันตกของสหรัฐอเมริกา) ผมแปลกใจมากที่ได้ยินเขา
บน่ถงึวนัทีไ่ปเทีย่วดิสนยีแ์ลนด์ เขาบอกผมวา่เด็กๆ เบือ่กนัทกุคน ตอนนี้
ใครทีเ่คยไปเมจกิคงิดอมในวนัท่ีอากาศรอ้นและหนาแนน่ไปดว้ยผูค้นจะ
พบว่าดิสนีย์แลนด์ไม่ได้เป็น “สถานที่ที่มีความสุขที่สุดในโลก” เสมอไป 
แต่ผมไม่เคยได้ยินใครพูดว่ามัน น่าเบื่อ เลย ผมอยากรู้จริงๆ ว่าเกิด
อะไรขึน้ ผมถามเพือ่นเกีย่วกบัการเดนิทางทัง้หมดและบางทสีิง่ทีส่ำาคญั
กว่าก็คือเรื่องการเตรียมตัวก่อนไปทัศนศึกษา ลองดูความแตกต่างบาง
ประการระหว่างห้องของเขากับห้อง 56 สิครับ
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n	เดก็มธัยมพวกนัน้ไมไ่ดศึ้กษาประวตัคิวามเปน็มาของดสินยี์
 แลนด์มาก่อน 

l	แต่เด็กห้อง 56 ได้อ่านคู่มือนำาเที่ยว Birnbaum’s 
 Disneyland และได้รับแผนที่เมจิกคิงดอมที่ผมแจกให้

n	เด็กมธัยมไมช่อบล่องเรอืในป่าดงดบิ (Jungle Cruise ride) 
l	แต่เด็กห้อง 56 ชอบมาก พวกเขาเตรียมตัวมาล่วงหน้า
 ด้วยการดูหนังเรื่อง The African Queen เมื่อล่องเรือจบ
 เดก็ๆ จะอภปิรายกนัวา่การลอ่งเรอืจรงิๆ กบัในหนงัมสีิง่ที่
 เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง

n	เดก็มธัยมชอบนัง่เรอืพุง่ลงแกง่น้ำาตก (Splash Mountain)  

l	เด็กห้อง 56 ชอบเล่นเหมือนกันแต่ร้องเพลงสนุกสนานไป
 ด้วย พวกเขารู้จักตัวละครจากการชมภาพยนตร์เรื่อง 
 Song of the South และยังได้เขียนเรียงความเกี่ยวกับ
 การเหยียดสีผิวในหนังเรื่องนั้นด้วย

n	เด็กมัธยมคิดว่าไวลด์ไรด์ของมร. โทด (Mr. Toad’s Wild 
 Ride) งี่เง่า 

l	ขณะทีเ่ดก็หอ้ง 56 ซึง่ไดอ้า่น The Wind in the Willows 
 ตืน่เตน้กบัการมองหาตวัละครโปรดในวรรณกรรมเรือ่งนัน้

n	เด็กมัธยมไม่ได้เข้าชมนิทรรศการชื่อ “Great Moments 
 with Mr. Lincoln” 

l	แต่เด็กห้อง 56 ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง The Civil War 
 ของเคน เบินส์มาแล้วจึงชื่นชอบนิทรรศการเป็นอย่าง
 มาก ส่วนที่เด็กโปรดปรานที่สุดคือจดหมายจากลิงคอล์น
 ถึงนายพลแมกเคลล์เลน (McClellen) ที่เด็กๆ เคยอ่าน
 และศึกษามาแล้วที่โรงเรียน

ท่องโลก
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n	เด็กมัธยมมีพี่เลี้ยงที่ติดตามมาด้วยเป็นสิบคนซื้อหา
 อาหารให้  

l	ส่วนเด็กห้อง 56 รู้จักใช้เงินอย่างระมัดระวังด้วยการจ่าย
 คา่อาหารเอง ไมม่เีดก็คนไหนใชเ้งินจนหมด พวกเขาเตรยีม
 งบสำาหรับอาหารมาล่วงหน้าแล้ว
พอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับ

เมื่อผมคิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายมหาศาลในการนำาเด็กออกไป
ทศันศกึษา สญัชาตญาณแรกของผมกค็อืโดดไปรา้นหนงัสอืแถวนัน้แลว้
จ่ายเงิน 15-20 ดอลลาร์ซื้อหนังสือนำาเที่ยวดีๆ สักเล่ม ผมศึกษาทุก
สิง่ทกุอยา่งทีผ่มทำาไดเ้กีย่วกบัสถานท่ีท่ีเปน็จุดหมายของเรา ผมดวูา่ชว่ง
เวลาไหนที่มีคนไปน้อยที่สุด ผมเช็คสภาพอากาศและนิทรรศการพิเศษ
ทีอ่าจจะนา่สนใจ เดก็ๆ อา่นหนงัสอืนำาเทีย่วนีด่ว้ยเหมอืนกนั  พวกเขา
ซึมซับข้อมูลมากที่สุดเท่าที่ผมสามารถหาให้ได้

ถึงเวลาออกเดินทาง ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรต้องทำาแล้ว ที่สำาคัญ
กว่านั้นก็คือเด็กๆ พร้อมแล้วที่จะเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการเดินทาง
อย่างเต็มที่ พวกเด็กๆ ได้รับการฝึกให้มีความพร้อม พวกเขารู้ว่าจะ
มองหาเคร่ืองเล่นสวนสนุกแบบไหนหรือนิทรรศการเรื่องอะไร เด็กๆ 
วางแผนเรื่องอาหาร คืนก่อนการเดินทาง พวกเขาต้องนอนหลับให้
เพียงพอ พวกเขานำาคุณธรรมทั้ง 6 ระดับมาใช้กับการเดินทาง ถ้ามีผู้
สูงอายุอยากจะซื้อไอศกรีม เด็กๆ จะ “แตกแถว” แล้วให้คนแก่ได้คิว
ข้างหน้าพวกเขา มันไม่ใช่กฎ แต่เป็นเพราะตัวเด็กเอง การทัศนศึกษา
จึงเป็นโอกาสที่เด็กๆ จะเกี่ยวข้องกับโลกที่กว้างขึ้นและค้นพบสิ่งที่ดี
ที่สุดในตัวเอง

แอนดรูว ์ฮาหน์ เพือ่นรว่มงานและครสูอนศลิปะทีเ่กง่คนหนึง่
ของประเทศได้ร่วมเดนิทางไปกบันกัเรยีนของผม เขานำาปรชัญาของเรา
ไปใช้กับโปรแกรมศิลปะที่โดดเด่นของเขาด้วย ไม่มีอะไรที่ทำาให้แอนดี
ตื่นเต้นมากไปกว่าพาเด็กๆ ของเขาไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเทศมณฑล 
ลอสแอนเจลีส (Los Angeles County Museum of Art) เช่นเดียว
กับครูดีๆ ทั่วไป แอนดีช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนของเขากลายเป็น
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คนพิเศษ  เราทุกคนคงเคยเห็นเด็กวิ่งกันให้วุ่นอยู่ในพิพิธภัณฑ์มาแล้ว  
แอนดีมองการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เป็นเหมือนการผจญภัยที่แตกต่างไป
อย่างสิ้นเชิง

แอนดีทำางานกับเด็กยากจน หลายครอบครัวไม่มีรถยนต์ใช้  
เขาจึงตัดสินใจเสริมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิลปะด้วยบทเรียนเก่ียวกับ
ความมหัศจรรย์ของการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ แอนดีลอง
ขึ้นรถบัสและรถไฟ (ไม่ง่ายนักหรอกในนครลอสแอนเจลีส!) และหา
เสน้ทางทีด่ทีีส่ดุไปยงัพพิธิภณัฑ ์ เขาเลอืกใชว้ธิเีดนิทางดว้ยรถโดยสาร
สาธารณะและรถไฟท้ังๆ ที่เขาสามารถหาคนมาช่วยขับรถให้เด็กๆ  
นัง่ไดไ้มย่าก และแล้วมนักก็ลายเป็นมากกวา่ทศันศกึษา เดก็ๆ ของแอน
ดีเรียนรู้ที่จะท่องโลกนอกหน้าต่าง  พวกเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องติดกับ
อยูใ่นอพารต์เมนตอ์กีตอ่ไป เดก็ๆ เริม่ใชเ้วลาในวนัเสารท์ีห่อ้งสมดุหรอื
พพิธิภัณฑ ์ พวกเขารูว้า่จะไปท่ีนัน่ไดอ้ยา่งไร เพราะครเูคยพาไปมาแลว้ 

เมื่อเด็กของแอนดีไปถึงพิพิธภัณฑ์ พวกเขามีเป้าหมายเสมอ  
เด็กๆ รู้ที่ทางในพิพิธภัณฑ์ เพราะทุกคนมีแผนที่ และรู้ว่าอยากดูงาน
ศิลปะชิ้นไหนบ้าง บางครั้งพวกเขาดูภาพวาดแค่ 1-2 ภาพ แต่มักจะ
เอาสมดุสเกตชภ์าพของตวัเองออกมา และพยายามวาดภาพนัน้ดว้ยตวั
เอง เดก็ๆ รูจ้กัศลิปนิทีต่นกำาลังเลียนแบบอยา่งลกึซึง้ พวกเขาจะพากนั
โอดครวญเมื่อถึงเวลากลับบ้าน

ห�เงิน

การพาเด็กๆ ออกไปข้างนอกต้องใช้เงิน บางครั้งต้องใช้มาก
ด้วย นั่นเป็นเหตุผลที่บทนี้อยู่ในภาคที่ชื่อว่า “ลูกบ้า” ของหนังสือเล่ม
นี ้ การหมดเงินจำานวนมากไปกบันกัเรยีนเป็นเรือ่งของครทูีอ่ทุศิตวัอยา่ง
ถึงที่สุด และเป็นเรื่องของคนอื่นๆ ที่ควรจะอุทิศตัวด้วยเช่นกัน!

ในปีแรกๆ ของการสอน ผมควักกระเป๋าจ่ายเองทั้งหมด  
นั่นเป็นความผิดพลาด ผมทำางานพิเศษทั้งช่วงบ่าย ช่วงกลางคืน  
และเสาร์อาทิตย์ – งานอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงินสักดอลลาร์มาใช้ใน
ห้องเรียน ผมดูแลห้องน้ำาระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตร็อก ผมจัด

ท่องโลก
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วางดิสเพลย์สินค้าในตลาดให้บริษัทไอศกรีม ส่งหนังสือพิมพ์ลอส 
แอนเจลีสไทมส์ ขับรถรับส่งเอกสาร และรับสอนพิเศษให้เด็กร่ำารวย
ในเบเวอลีฮิลส์ ผมเกลียดงานทุกอย่างที่ว่ามานี่ แต่ผมตั้งใจเด็ดเดี่ยว
ที่จะแสดงให้เด็กๆ เห็นว่าเราต้องทำางานหนักเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีในวัน
ข้างหน้า

ผมไดข้อ้สรปุสามขอ้จากการทำางานพเิศษ ข้อแรก เดก็นกัเรยีน
ของผมควรมีส่วนจ่ายบ้างเวลาที่ผมพาพวกเขาไปทัศนศึกษา ถ้าคุณให้
อะไรใครเปล่าๆ เขามักจะไม่ได้อะไรจากสิ่งที่คุณให้ แม้แต่นักเรียนที่
ยากจนที่สุดของผมก็ยังลงขันช่วยค่าเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเงิน 1 หรือ 
100 ดอลลาร์ ข้อสอง ผมได้เรียนรู้ว่า การทำางานหลายๆ อย่างทำาให้
เสียสุขภาพไม่เว้นแม้แต่คนที่แข็งแรงที่สุด ร่างกายผมทรุดโทรม ถึงผม
จะมีเงินพาเด็กไปทีต่า่งๆ แตผ่มกป็ว่ยหรอืหมดเรีย่วหมดแรงเกินกวา่จะ
ทำาหน้าที่นำาเที่ยวให้ดีได้

ขอ้สดุทา้ย ผมไดเ้รยีนรูว้า่เราไมไ่ดอ้ยูโ่ดดเดีย่วในสถานการณ์
แบบนี ้มมีลูนิธแิละองคก์รชมุชนตา่งๆ รวมทัง้บคุคลทัว่ไปทีพ่รอ้มจะให้
เงินอุดหนุน แต่ขอบอกว่า ผู้อุปถัมภ์อาจลังเลที่จะให้เงินช่วยเหลือการ
เดินทาง อย่างน้อยๆ ในตอนเริ่มต้น เพราะมองว่าให้ผลในระยะสั้น
เทา่นัน้ คณุจะขอทนุเพือ่จดัซือ้สิง่ของทีใ่ชไ้ดน้านๆ อยา่ง คอมพวิเตอร ์
เครื่องดนตรี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้ง่ายกว่าเสียอีก ไม่ว่ากรณี
ใด ผู้อุปถัมภ์จะไม่ให้เงินแก่ห้องเรียนใด เว้นแต่โรงเรียนนั้นจะได้
ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำาไรอย่างเป็นทางการตามมาตรา 
501(c) (3) ไว้กับรัฐแล้วเท่านั้น  

การขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรไม่หวังผลกำาไรมีค่าใช้จ่าย เรื่องนี้
นักกฎหมายสามารถจัดการให้คุณได้ ในกรณีของผม เทวดาประจำาตัว
ของผม ศิษย์เก่าชื่อแมตต์ พาร์โลว์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงดำาเนินการให้  
แมตต์จบจากมหาวิทยาลัยเยล ตอนนี้เขาเป็นถึงศาสตราจารย์ทาง
กฎหมาย แมตตเ์คยเป็นและยงัคงเป็นพลังผลักดนัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงักองทนุ
ของคณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ต แต่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนอย่างแมตต์  
คุณอาจจะลองติดต่อสำานักงานกฎหมายดู เผื่อว่าจะพอหานักกฎหมาย
ใจดีมาทำางานนี้ให้คุณโดยคิดค่าเหนื่อยเพียงเล็กน้อยได้



253

พอคุณมีสถานะเป็นองค์กรไม่หวังผลกำาไรแล้ว จงมุ่งความ
สนใจไปที่ห้องเรียนแต่อย่างเดียว อย่าเพิ่งคิดถึงการเดินทางไกลๆ  
ในช่วงปีสองปีแรก  จงสร้างห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มหัศจรรย์  
เมื่อผู้ที่อาจจะให้การอุปถัมภ์มาเห็นการเรียนการสอนในห้องของคุณ 
พวกเขาอาจจะอยากชว่ยคณุตามท่ีคณุตอ้งการ จงใชเ้งนิทนุในชว่งแรกๆ 
ในการซื้อหนังสือ คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่ม
เติม การจัดซื้อถุงมือเบสบอลให้เด็กๆ เป็นลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการพา
เด็กๆ ไปดูเกมเบสบอล ในฐานะครูที่ทุ่มเท คุณมีเวลาหลายปีที่จะวาง
โปรแกรมทัศนศึกษาดีๆ เด็กๆ ในห้องผมไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวมากนัก
ในช่วงแรก  เพราะผมมัวแต่ยุ่งอยู่กับการสร้างห้องเรียนในฝันเรียกว่า
ตั้งแต่พื้นจรดเพดานเลย

วอชิงตัน ดี.ซี.
ประวัติศ�สตร์สหรัฐฯ และอื่นๆ อีกม�กม�ย

บรรดาครอบครัวและโรงเรียนชอบไปเยี่ยมชมเมืองหลวงของ
ประเทศเรา ห้องผมก็ไปทุกปี ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการในการ
วางแผนการเดินทางไปวอชิงตันที่เกิดจากการลองผิดลองถูกของผมมา
หลายปี

ไปเมื่อไรดี
อาจเป็นเรื่องยาก แต่จงพยายามไปในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่อง

เที่ยว ในฤดูร้อน อากาศร้อนจัดและความชื้นสูง สภาพอากาศอาจทำา
ให้เด็กๆ หงุดหงิดอารมณ์เสีย แต่ก็อีกนั่นแหละ ถ้าเป็นไปได้ อย่าไป
ในช่วงหยุดฤดูใบไม้ผลิ ผมรู้ว่าดอกเชอรีบานนั้นสวยขนาดไหน ฯลฯ  
แต่ในเมืองจะแออัดไปด้วยกลุ่มเด็กนักเรียนที่มาเที่ยว และส่วนใหญ่ก็
มักจะป่วนน่าดู ไม่ว่าพิพิธภัณฑ์หรืออนุสรณ์สถานไหนก็จะมีแต่เด็กๆ 
ที่วิ่งวุ่นกับผู้นำากลุ่มทัศนศึกษาที่หมดเรี่ยวแรงอยู่ทั่วไปหมด 

หอ้งผมไปวอชงิตนัตอนปลายเดอืนตลุาคมหรอืตน้พฤศจกิายน  
ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามของปี และโรงเรียนที่เรียนทั้งปีของเราก็ปิดเทอม

ท่องโลก
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ในระหว่างนี้พอดี ทั้งเมืองเงียบสงบและไม่ค่อยมีกลุ่มทัศนาจรจากโรง
เรียนอื่นๆ ให้เห็นเท่าใดนัก ถือเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปลูกฝัง
มารยาทให้เด็กๆ ของเรามากกวา่ แนล่ะ การเดนิทางของเราสนกุสนาน
ตื่นเต้น แต่เราไม่เคยทำาราวกับว่านี่เป็นเหตุการณ์เขย่าโลกที่จะเกิดขึ้น
ได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต ผมอยากให้เด็กนักเรียนของผมคิดว่าการเดิน
ทางเป็นอะไรที่พวกเขาจะทำาบ่อยๆ ในชีวิต

การเตรียมตัว
ใครบา้งทีเ่ดนิทางไปกบัเรา? ผมเคารพเสยีงเรยีกรอ้งใหป้ฏริปู

การศึกษาที่ว่า “จะไม่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”1 แต่ผมขอบอกว่า
ผมทิง้เดก็บางคนไวข้า้งหลังตลอดเวลา โรงเรยีนผมเปดิเดอืนกรกฎาคม 
และเดก็ๆ คนไหนทีอ่ยากเดนิทางไปวอชงิตนัจะตอ้งใชเ้วลาในตอนบา่ย
วันศุกร์และวันเสาร์ตลอดทั้งฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเตรียมความ
พร้อม แต่เด็กบางคนไม่อยากทุ่มเทเวลาเพิ่ม ซึ่งผมก็ไม่ว่าอะไร งาน
ของผมคอืเปิดประต ูผมยนิดใีหเ้ดก็เลือกวา่จะเดนิผา่นประตเูขา้มาหรอื
ไม ่แตท่ศันศกึษานีจั้ดขึน้สำาหรบัเดก็นกัเรยีนท่ีเตม็ใจลงทนุลงแรงเพือ่ให้
ได้มีที่นั่งบนเครื่องบินเท่านั้น

การเตรียมตัวของเรามักแบ่งออกเป็นสองคาบ คาบแรก
เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชม คาบที่สอง
เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตยามห่างไกลจากบ้าน โดยทั่วไปในวันศุกร์หลัง
เลิกเรียน เราจะใช้เวลาชั่วโมงแรกกับประวัติศาสตร์ที่เราไม่ได้เรียน 
ในห้อง เราดูภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับอนุสรณ์สถานประธานาธิบดี
และสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน (Arlington National Cemetery)  
และศกึษาจดุหมายปลายทางท่ีเราจะไปเย่ียมชมโดยละเอยีด ยกตวัอยา่ง
เชน่ เมือ่เราพดูถงึอนสุรณส์ถานลงิคอลน์ ผมจะดาวนโ์หลดสนุทรพจนข์อง 
ลงิคอลน์ตอนเขา้รบัตำาแหนง่ประธานาธบิดคีรัง้ท่ีสองซึง่จารกึอยู่บนผนงั
ของอนุสรณ์สถานมาให้เด็กๆ ได้อ่าน และให้พวกเขาชมซีรีส์โทรทัศน์
เรื่อง The Civil War ของสถานีพีบีเอส เราเรียนรู้เรื่องราวในสมัย 

1มาจากรัฐบัญญัติที่เรียกกันว่า “No Child Left Behind Act of 2001” ว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาของ
เด็กในโรงเรียนรัฐที่เสนอโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช
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2ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดีถูกลอบสังหารในวันที่ 22 พฤศจิกายน ปี 1963 ที่เมืองแดลลัส
3ผูน้ำาทางทหารของฝา่ยสมาพนัธรฐัซึง่ประกอบดว้ยรฐัทางใตท้ีส่นบัสนนุการมทีาสและตอ้งการแยกตวัจาก
ฝ่ายสหภาพรวม 11 รัฐ ในระหว่างสงครามกลางเมืองอเมริกัน (1861-1865)

รัฐบาลเคนเนดแีละวนัทีเ่ลวรา้ยในแดลลัส2 ตลอดจนสปัดาหห์มองเศรา้ที่
ตามมา เมื่อเด็กๆ ไปถึงหลุมฝังศพของเจเอฟเค (จอห์น เอฟ. เคนเนดี)
ในอาร์ลิงตัน พวกเขาจะเศร้าสร้อย เพราะเด็กๆ รู้จักเจเอฟเค  พวกเขา
จดจำาความตอนหนึง่ในสนุทรพจนเ์ขา้รบัตำาแหนง่ทีจ่ารกึอยูท่ีห่ลมุศพของ
ท่านประธานาธิบดีได้ เพราะเราได้เรียนเรื่องสุนทรพจน์นี้มาก่อนแล้วใน
บ่ายวันศุกร์ เด็กๆ บอกได้ทันทีว่าหลุมศพที่อยู่ใกล้ๆ กันเป็นหลุมศพของ
น้องชายของประธานาธิบดี -- โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี -- พวกเขาอ่าน
สุนทรพจน์ของท่านวุฒิสมาชิกที่กล่าวในอินเดียแนโพลิสในคืนที่มาร์ติน  
ลเูทอร ์คงิ จเูนยีรถ์กูลอบสงัหาร เมือ่เดก็ๆ เดนิขึน้เนนิเขาไปทีอ่ารล์งิตนั
เฮาส์ ซึ่งเป็นบ้านที่นายพลโรเบิร์ต อี. ลี (Robert E. Lee)3  พำานักเป็น
เวลายาวนาน เดก็ๆ จะเขา้ไปภายในบา้นดว้ยความนอบนอ้ม ไมใ่ชเ่พราะ
กลัวจะละเมิดกฎบางอย่าง แต่เพราะพวกเขาเคารพสถานที่อย่างจริงใจ

ชั่วโมงท่ีสองของเราใช้ไปกับการเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตระหว่าง
การเดินทาง เด็กๆ รู้ว่าเพื่อนร่วมห้องของตนจะเป็นใคร พวกเขาจะ
ตกลงกันว่าใครจะอาบน้ำาตอนเช้าหรือใครจะอาบตอนค่ำา พวกเขาเห็น
แผนผงัหอ้งพกัของโรงแรมแลว้และรูว้า่จะเกบ็ขา้วของของตวัไวต้รงไหน  
เด็กนักเรียน 5-6 คนจะอยู่รวมกันในห้องชุด ซึ่งมีเตียงขนาดควีนไซส์  
2 เตียง และมีเตียงโซฟาอีกหนึ่งตัวในห้องนั่งเล่น 

ผมพบว่าการสอนเด็กๆ ให้ประพฤติตนอย่างเหมาะสมเวลาอยู่
ในโรงแรมเปน็เรือ่งยากสำาหรบัพอ่แมแ่ละคร ูในรา้นอาหารยงังา่ยกวา่เพ
ราะเด็กๆ อยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีมารยาทอยู่แล้ว แต่การดูแลเด็กๆ เวลา
ที่อยู่ในห้องพักของโรงแรมและไม่รู้ตัวว่าอาจส่งเสียงรบกวนคนอื่นนั้น
ยากกว่า ผมสนับสนุนให้เด็กๆ ใช้คุณธรรม 6 ระดับเป็นแนวทางสำาหรับ
มารยาทในโรงแรม ดว้ยเหตนุี ้คณะละครเชกสเปยีรแ์หง่โฮบารต์จะไมพ่ดู
คยุกนัในโถงทางเดนิ  เราไมค่อ่ยดโูทรทศันใ์นหอ้งพกัของโรงแรม เพราะ
เรากลับมาดูที่บ้านที่แอลเอก็ได้ เราใช้ห้องพักเป็นที่อ่านหนังสือ เล่นเกม 
(เกมโปรดคือเกมต่อคำาศัพท์สแครบเบิล) และเขียนจดหมาย เมื่อเราใช้
ห้องน้ำา นักเรียนจะปิดประตูห้องน้ำาแต่ไม่ล็อกกุญแจ เพราะประตูที่ล็อก

ท่องโลก
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ไว้อาจปิดโดยบังเอิญเมื่อเด็กออกจากห้องน้ำาแล้ว ทำาให้เพื่อนร่วมห้อง
เข้าห้องน้ำาไม่ได้ เด็กๆ เชื่อใจกันและจะไม่ไปยุ่งกับประตูห้องน้ำาที่ปิดอยู่  
เมือ่หอ้งน้ำาวา่ง ประตจูะเปิดท้ิงไว ้ เดก็ๆ ถกูสอนใหเ้ขียนโน้ตขอบคณุวาง
ไว้พร้อมทิปสำาหรับคนทำาความสะอาดก่อนออกจากห้องด้วย เนื่องจาก
ประตโูรงแรมถกูออกแบบมาใหปิ้ดแบบกระแทกเพือ่กนัเพลงิลกุลามเวลา
เกิดไฟไหม้ นักเรียนของผมจึงปิดประตูเบาๆ อย่างระมัดระวังทุกครั้งที่
ออกจากห้องเพื่อจะได้ไม่รบกวนแขกคนอื่น

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เด็กๆ ห้อง 56 ต้องซักซ้อมทำาความเข้าใจก่อน
เดินทางไปทัศนศึกษาหลายๆ วัน

เครื่องบิน
1. เด็กๆ ต้องเข้าแถวเรียงลำาดับตามอักษรตัวแรกของ  

 นามสกุลที่เคาน์เตอร์ตรวจตั๋วเพื่อเช็คกระเป๋าเดินทาง
2. เด็กๆ รู้ว่าจะเก็บสัมภาระบนเครื่องบิน ทั้งที่ช่องเหนือ 

 ศีรษะและที่พื้นใต้เก้าอี้นั่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างไร
3. พวกเขารู้ว่าเครื่องบินใช้เวลาบินนานเท่าไร และวางแผน 

 ว่าจะใช้เวลาระหว่างนั้นอย่างไร ส่วนใหญ่เด็กๆ จะอ่าน 
 หนังสือ ทำาปริศนาอักษรไขว้ หรือเล่มเกมปริศนาเกี่ยวกับ

 สถานที่ที่กำาลังจะไปดู
4. เด็กๆ รู้ว่าจะสั่งอาหารและเครื่องดื่มอย่างสุภาพจาก 

 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้อย่างไร
5. เด็กรู้ว่าห้องน้ำาอยู่ตรงไหน รู้วิธีใช้ห้องน้ำา และการล็อก 

 ประตูอย่างถูกต้อง รู้ว่าจะยืนรอตรงไหนถ้าห้องน้ำาไม่ว่าง
6. เด็กรู้ว่าจะลงจากเครื่องอย่างไร คนที่นั่งแถวหน้าพวกเขา
 จะได้ลงก่อนเสมอ

ห้องพักในโรงแรม
1. เด็กๆ รู้วิธีใช้กุญแจอิเล็กทรอนิก
2. เด็กๆ รู้ว่าสิ่งแรกที่ต้องทำาคือตรวจดูแผนผังที่ประตูใน
 ห้องพักของตัวเองว่าทางหนีไฟอยู่ที่ไหน
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3. เดก็ๆ จะไดร้บัมอบหมายหนา้ทีก่อ่นออกเดนิทาง  ในแตล่ะ
 ห้องพัก จะมีเด็กนักเรียนสองคนที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้เก็บ
 รักษากุญแจตลอดเวลา
4. เดก็ๆ ตอ้งวางผา้เช็ดตวัทีใ่ชแ้ลว้บนพืน้หอ้งน้ำาอยา่งเรยีบรอ้ย
5. เด็กๆ ต้องเอาเสื้อผ้าที่ใช้แล้วใส่ถุงพลาสติกหรือ
 ปลอกหมอน แลว้นำาไปเกบ็ในตูเ้สือ้ผา้ ถา้เปน็การเดนิทาง
 ท่ีกนิเวลาหลายวนั นกัเรยีนจะตอ้งซกัเสือ้ผา้เอง  คนืหน่ึงๆ 
 จะมีเด็กเพียงห้องเดียวเท่านั้นที่ซักเสื้อผ้าได้เพื่อจะได้ไม่
 ต้องเสียเวลารอเครื่องซักและเครื่องอบผ้า 
6. นักเรียนจะคอยระวังตัวไม่ส่งเสียงดัง
7. นักเรียนรู้วิธีใช้เครื่องทำาความร้อนหรือเครื่องปรับอากาศ
 อย่างถูกต้อง
8. นักเรียนรู้ว่าเครื่องทำาน้ำาแข็งตั้งอยู่ที่ไหน
9. บางครั้งเราสั่งอาหารขึ้นมากินบนห้อง เนื่องจากห้องหนึ่ง
 มีเด็ก 5-6 คน เด็กๆ จึงจดรายการอาหารที่ต้องการไว้ 

 กอ่นยกหูโทรศัพท์ โดยให้เด็กนกัเรยีนคนหนึง่สัง่อาหารดว้ย
 ถ้อยคำาที่ชัดเจน
10. ในตอนกลางคืน เราจะมารวมกันเพื่อพูดคุยเรื่องวันรุ่งขึ้น
 เมื่อนักเรียนกลับถึงห้องตัวเอง พวกเขาจะโทรบอกผมว่า 

 ถึงห้องแล้วอย่างปลอดภัย เด็กๆ จะต้องไม่ลืมล็อกประตู 
 ห้องด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ ศิษย์เก่าของผมบางคนเล่าเรื่องขำาๆ ให้ผมฟัง  
พวกเขาเพิ่งกลับมาจากการเดินทางไปทัศนศึกษาที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
ของโรงเรียนมัธยมซึ่งเป็นโรงเรียนใหม่ของพวกเขา เด็กๆ พักกันที่
โรงแรม ครูบอกพวกเขาว่าจะเอาเทปติดที่ประตูห้องตอนกลางคืนเพื่อ
จะไดรู้ว้า่มใีครแอบหนอีอกจากหอ้งหรอืเปลา่ เรือ่งแบบนีไ้มเ่คยเกดิขึน้
ในการเดนิทางของคณะละครเชกสเปียรแ์หง่โฮบารต์  ผมเชือ่ใจนักเรยีน
และนักเรียนก็ไว้ใจผม เด็กๆ ไม่ออกจากห้องพักตอนกลางคืนเพราะรู้
ว่าอาจเกิดอันตรายได้ ถ้าเราไม่เชื่อว่าเด็กๆ จะปฏิบัติตัวถูกต้อง ก็ไม่
ควรให้พวกเขาเดินทางไปกับเรา เพราะพวกเขายังไม่พร้อม

ท่องโลก
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ที่พักของเรา 
เวลาที่เดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ เรามักพักที่โรงแรมในเครือ 

เอมแบสซีสวีตส์ (Embassy Suites) ซึ่งมีห้องขนาดใหญ่และสะอาด
สะอ้าน และห้องนั่งเล่นที่เพิ่มมานั้นมีพื้นที่พอให้นักเรียนอยู่ได้อีก  
5-6 คน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราติดใจมากที่สุดของโรงแรมในเครือนี้ก็
คืออาหารเช้า

อาหารเช้าเป็นอาหารมื้อที่เสิร์ฟยากที่สุดสำาหรับเด็กกลุ่มใหญ่  
เอมแบสซีสวีตส์มีอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ท่ีมีอาหารทุกชนิดเท่าที่คุณ
จะนึกออกให้เลือก ไม่ว่าไข่ลวก ไข่เจียว มันฝรั่ง ขนมปัง แพนเค้ก  
เฟรนช์โทสต์ วาฟเฟิล ซีเรียล ผลไม้ น้ำาผลไม้ และอื่นๆ ซึ่งเหมาะ
อย่างยิ่งสำาหรับเด็กกลุ่มใหญ่ เนื่องจากผมสอนเด็กให้พึ่งตัวเอง เด็กจึง
ไมจ่ำาเป็นต้องรอกนิพรอ้มกนั เดก็แตล่ะคนจะลงมาหาอาหารเชา้กนิเอง
เมือ่ไรกไ็ด ้เด็กถกูฝกึใหไ้ปตกัอาหารแล้วมานัง่ทานทีโ่ตะ๊ ผมจะบอกเดก็
ตั้งแต่คืนก่อนหน้าว่าเราจะออกจากโรงแรมเพื่อไปทำากิจกรรมกลางวัน
กันตอนกี่โมง  เรามักจะออกเดินทางราว 8-9 โมงเช้า  ฉะนั้นนักเรียน
จะต้องจัดการกิจธุระช่วงเช้าให้เสร็จทันเวลา เด็กๆ ต้องกะว่าจะใช้
เวลาซักเสื้อผ้า แต่งตัว กินอาหาร เก็บห้อง และเตรียมตัวสำาหรับวัน
นั้นนานเท่าไร ในเวลา 20 ปีของการเดินทาง ไม่เคยมีเด็กคนไหนนอน
ตื่นสาย หรือทำาตัวล่าช้าเลย

การข้ามถนน
มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมตั้งใจว่าจะไม่ยอมโทรศัพท์ด้วยเรื่องน้ีเป็น

อันขาด เป็นเรื่องเศร้าสลดที่มีนักเรียนเสียชีวิตระหว่างการเดินทางไป
กับโรงเรียนทุกปี ผมรู้จักคนที่จำาใจโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ของเด็กที่บ้าน   
ผมจะไม่มีวันโทรศัพท์แบบนั้น ผมเข้าใจดีว่า การเอาใจใส่ในความ
ปลอดภัยของเด็กๆ ของผมออกจะดูล้นเกินไปสักหน่อย แต่ผมไม่สน 
นักเรียนของผมต้องปลอดภัย

ผมถึงกับเก็บแฟ้มข่าวหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิด
กับเด็กนักเรียนเพื่อให้เด็กๆ ดู บางครั้งโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นก็เป็น 
อุบัติเหตุแปลกๆ เช่น ถูกฟ้าผ่า หรือถูกหิมะถล่ม ในตัวอย่างที่น่ากลัว
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อย่างนี้ เราอาจรู้สึกใจแทบขาด แต่ไม่ได้รู้สึกผิด แต่ในแฟ้มของผมมี
ข่าวหลายชิ้นที่น่าสลดใจเพราะเด็กต้องมาเสียชีวิตทั้งที่น่าจะหลีกเลี่ยง
ได้ ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการข้ามถนน

ผมมักเห็นกลุ่มนักเรียนข้ามถนนเป็นแถวโดยมีผู้ใหญ่คนหน่ึง
นำาหน้า อีกคนตามประกบหลัง ข่าวหลายชิ้นในแฟ้มของผมรายงานถึง
เรือ่งน่าเศรา้ทีเ่กดิจากวธิกีารขา้มถนนแบบนี ้ ในแทบทกุกรณ ีนกัเรยีน
ที่อยู่ตรงกลางแถวมักจะถูกรถชน เวลาที่ห้อง 56 ข้ามถนน เราทำาตาม
กฎ 2 ข้อ ข้อแรกคือ ห้าม เด็กก้าวลงจากขอบทางจนกว่าผมจะให้
สัญญาณ  สอง ผมจะออกไปยืนกลางถนนแล้วส่งสัญญาณให้รถทุกคัน
หยุด ต่อให้ผมต้องยืนอยู่กลางเพนซิลเวเนียแอเวอนิวในชั่วโมงเร่งด่วน 
ผมก็จะออกไปหยุดการจราจรทั้งหมด ผมจะยอมให้เด็กๆ ก้าวลงถนน
ต่อเมื่อรถทุกคันในบริเวณนั้นหยุดแล้วเท่านั้น 

ในการเดินทางไปวอชิงตันไม่นานมาน้ี ขณะที่นักเรียนกำาลัง
เดินกลับจากอนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สันไปทางเดอะมอลล์ซึ่งเป็นสวน
สาธารณะกว้างใหญ่ใจกลางเมือง ตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายแก่ๆ พวกเรา
สามสิบชีวิตกำาลังจะเดินไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสมิทโซเนียน เด็กหลาย
คนเดนิอยูข่า้งหนา้ผมตอนทีม่าถงึทางมา้ลาย สญัญาณไฟเขยีวสวา่งขึน้  
ถึงอย่างนั้นเด็กๆ ก็ยังไม่ยอมก้าวลงจากขอบถนน  เด็กๆ ฉลาดกว่านั้น  
พวกเขารอให้ผมเดินไปข้างหน้าและหยุดการจราจรให้ ขณะที่เด็กๆ  
รออยูน่ัน้ รถคนัหนึง่ฝา่ไฟแดงฝัง่ตรงขา้มมาอยา่งเรว็แลว้พุง่ชนทา้ยรถ
อกีคนัตรงสีแ่ยกพอด ีหา่งจากเดก็ไมถ่งึ 15 ฟตุ เสยีงเบรกดงัเอีย๊ดและ
เสียงปะทะดังสนั่นหวั่นไหวทำาให้เด็กๆ สะดุ้งสุดตัว พวกเขากลัวจนตัว
ส่ันและมองมาทีผ่มทนัท ีนีไ่มใ่ชเ่กม ถา้เดก็ๆ กา้วลงจากขอบถนนขณะ
ที่ยังไฟเขียวอยู่ พวกเขาก็ทำาถูกต้องตามกฎจราจร แต่พวกเขาอาจตาย
ได้ ผมไว้ใจเด็กของผม คนอื่นต่างหากที่ผมไม่ไว้ใจ

ภาพถ่าย
นี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เมื่อคุณ

วางแผนการทัศนศึกษาสำาหรับวันนั้น ให้ดูแผนที่และดูว่าพระอาทิตย์
จะอยู่ทางด้านไหน กำาหนดเวลากิจกรรมต่างๆ ของคุณเพื่อว่าเวลาที่

ท่องโลก
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คุณอยู่กลางแจ้ง พระอาทิตย์จะอยู่ข้างหลังคนที่ถ่ายภาพ ตัวอย่างเช่น  
ในวอชิงตัน ดี.ซี. เวลาที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพอนุสรณ์สถานลิงคอล์น
คือช่วงเช้า ส่วนอาคารรัฐสภาที่อยู่อีกด้านของเดอะมอลล์จะดูดีที่สุด
ตอนสายๆ ภาพถ่ายเหล่านี้จะเป็นส่วนสำาคัญในความทรงจำาของเด็กๆ   
การวางแผนการให้ละเอียดลอออีกสักหน่อยจะช่วยให้ได้ภาพสวยๆ  
ท่ีสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กๆ และครอบครัวของพวกเขาในวัน
ข้างหน้า

น้อยคือมาก
เวลาวางแผนพานักเรียนไปทัศนศึกษา ผู้นำากลุ่มมักให้ความ

สำาคัญกับรายการการเดินทางมากกว่าเรื่องของเด็กๆ เอง  พ่อแม่และ
ครูต้องการให้เด็กๆ ได้เห็นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สุดท้ายก็ทำาเอา
เดก็หมดแรงเพราะพยายามยดัเยยีดสถานท่ีท่องเท่ียวและประสบการณ์
การเรยีนรูท้กุอยา่งใหแ้กเ่ดก็  ผูน้ำากลุม่ทีม่ปีระสบการณร์ูว้า่ถา้รายการ
ท่องเที่ยวแน่นเกินไป แทนที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้มากกลับได้เรียนรู้น้อย   
เด็กๆ จะรู้สึกเหนื่อย แม้แต่เด็กที่เก่งที่สุด กระฉับกระเฉงที่สุดก็
ยังมีจุดอิ่มตัว ผู้นำากลุ่มท่ีดีย่อมเห็นว่าเท่ียวไม่กี่แห่งแต่ได้ประโยชน์ 
ย่อมดีกว่า

เวลาผมและนักเรียนอยู่ในเมืองหลวง เราทำาอะไรน้อยกว่า
กลุ่มอื่นมาก ผมมักจะวางแผนทำากิจกรรมสองอย่างต่อวัน หลังอาหาร
เช้า เราจะใช้เวลาประมาณ 90 นาทีที่พิพิธภัณฑ์หรืออนุสรณ์สถาน  
โปรดระลึกไว้เสมอว่า เราได้ศึกษาสถานที่ที่ทุกแห่งโดยละเอียดมาแล้ว
หลายเดือนก่อนการเดินทาง ดังนั้นทุกกิจกรรมจึงมีความเกี่ยวข้องและ
มีความหมาย หลังกิจกรรมช่วงเช้าของเรา จะมีอาหารกลางวันดีๆ ผม
อยากให้เด็กได้กินอาหารในสภาพแวดล้อมท่ีรื่นรมย์และมีอาหารที่มี
คุณคา่ตอ่รา่งกายใหเ้ลือกมากมาย จดุทีเ่ราชอบอยูท่ีบ่รเิวณรบัประทาน
อาหารกลางวันในสถาบันสมิทโซเนียน ท้ังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติอเมริกามีศูนย์อาหาร
ชั้นดีที่มีทั้งสลัด ซุป และผัก ผลไม้สดบริการ หอศิลป์แห่งชาติเป็นอีก
ที่หนึ่งที่มีอาหารดีๆ ให้รับประทาน ถ้าคุณใช้รถใต้ดิน ลองแวะที่สถานี
ยูเนียน ทีน่ี่มศีนูยอ์าหารขนาดใหญโ่ตมโหฬารรองรบัลกูจา้งของรฐัและ
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มอีาหารทีด่กีวา่อาหารฟาสตฟ์ดูทัว่ไปใหเ้ลือก ตัง้แตอ่าหารกรกี อาหาร
ไทย ไปจนถึงอาหารเม็กซิกัน

อาหารกลางวันพวกนี้มีราคาแพง เด็กๆ สามารถประหยัด
ได้ด้วยการนำาขวดน้ำาดื่มไปเอง นักเรียนส่วนใหญ่เก็บผลไม้ของมื้อ
เช้าไว้กินกลางวันด้วย อย่างไรก็ดี แม้ว่าการรับประทานอาหารใน
พพิธิภณัฑจ์ะแพงกวา่ แตเ่งนิทีจ่า่ยไปนัน้นบัวา่คุม้คา่ทกุบาททกุสตางค ์
เด็กๆ มีโอกาสเรียนรู้ที่จะเลือกอาหารที่มีประโยชน์แทนที่จะคว้าแต่ 
ฮอตด๊อก (หนีไม่พ้นต้องปวดท้อง) จากรถเข็นข้างทาง (เป็นความผิด
พลาดคร้ังหนึง่ของผมตอนพาเดก็ไปวอชงิตนัเปน็ครัง้แรก) หลงัจากการ
รบัประทานอาหารกลางวนัทีม่คีณุภาพแล้ว เดก็ๆ กม็พีลงังานมากพอที่
จะทำากิจกรรมยามบ่ายได้เป็นอย่างดี

เปลี่ยนชีวิตขณะเดินท�ง

หลายปีก่อนตอนที่ผมและเด็กๆ เดินทางไปทัศนศึกษาประจำา
ปีที่กรุงวอชิงตัน  ผมตั้งสติเตือนตัวเองหลายครั้งต่อวันว่า น้อยคือมาก  
ทศันศกึษาของเราครัง้นัน้ เราเยีย่มชมอนสุรณส์ถานและพพิธิภณัฑน้์อย
ลงกว่าทีเ่คยทำามา เราอาจเรยีนรูเ้รือ่งประวตัศิาสตรน์อ้ยลงบา้ง แตเ่ดก็
กินดีขึ้น หัวเราะบ่อยขึ้น และนอนหลับนานขึ้น

เมื่อกลับจากทัศนศึกษา ครูกลุ่มหนึ่งได้มาเยี่ยมห้อง 56 ของ
เราและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเด็กๆ เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ 
บอบบาง น่ารัก คนหนึ่งในชั้นของเรากำาลังคุยกับครูบางคน ครูถาม
เด็กน้อยว่า “หนูชอบอะไรมากที่สุดในการไปทัศนศึกษาที่วอชิงตันจ๊ะ”

พวกเขาคาดว่าเธอคงจะตอบในทำานองว่า “อนุสรณ์สถาน 
ลิงคอล์น” หรือ “พิพิธภัณฑ์อากาศและอวกาศ” เธอไม่ได้ตอบอะไร
แบบนั้น แต่คำาตอบของเธอชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ผมให้ความสำาคัญอย่างมาก
นั้นถูกต้องแล้ว  คำาตอบของเธอคือ “สิ่งที่หนูชอบที่สุดตอนไปวอชิงตัน
คือครูเรฟดูแลหนูดีมากค่ะ”

ผมรกัการเปน็คร ูเรามโีอกาสแกไ้ขปรบัปรงุสิง่ทีเ่ราทำาใหด้ขีึน้
เรือ่ยๆ  การประเมนิผลดว้ยคำาพดูงา่ยๆ ขา้งตน้เพยีงประโยคเดยีวทำาให้

ท่องโลก
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ผมได้เรียนรู้ทีจ่ะใชก้ารเดนิทางเพือ่สอนอะไรดีๆ  ใหแ้ก่เดก็ๆ มอียู่ปหีนึง่ 
ผมพาศิษย์เก่าไปตระเวณชมมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่นิวยอร์ก การทำา
เช่นนั้นได้ ผมต้องทุ่มเทพลังกายทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กมัธยมปลาย
จะผอ่นคลายเมือ่อยูก่บัผม  เนือ่งจากเดก็ๆ ตอ้งเผชญิกบัแรงกดดนัจาก
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ใกล้เข้ามาทุกที เด็กเหล่าน้ีย่อมไม่ต้องการ
ทัวร์แบบ “ดูมหาวิทยาลัย 12 แห่งใน 5 วัน” อย่างแน่นอน

การเดนิทางคราวนัน้ ผมเปน็ฝา่ยฟงัเสยีมาก ผมใหค้ำาแนะนำา
ก็ต่อเมื่อเด็กๆ ถาม ในปีแรกๆ ผมมักกลับจากการเดินทางแบบนี้ 
อย่างหมดเรี่ยวหมดแรง เด็กนักเรียนก็ไม่ค่อยรู้สึกขอบคุณผมหรอก 
และสารภาพตามตรง เด็กไม่ค่อยได้อะไรจากการเดินทางของเราอย่าง 
ท่ีควรจะได้ มาตอนนี้เด็กๆ บอกผมว่าผมดูแลพวกเขาเป็นอย่างดี   
และหลงัจากการเดนิทางดมูหาวทิยาลัยเทีย่วหลังสดุนี ้นกัเรยีนคนหนึง่
เขยีนจดหมายมาขอบคณุผม  สำาหรบัครอูยา่งผมซึง่ตลีกูบอลออกเสมอ  
การได้ตีโฮมรันบ้างเป็นครั้งคราวทำาให้ผมรู้สึกดีทีเดียว

เรียน ครูเรฟที่เคารพ
คำาพูดไม่สามารถอธิบายความรู้สึกขอบคุณที่หนูมีต่อครูอยู่ใน

ขณะน้ีได้  หนูอยากขอบคณุสำาหรบัทกุสิง่ทกุอยา่ง ตัง้แตก่ารขบัรถตูว้นั
ละ 5 ชั่วโมง จองโรงแรม รู้ว่าต้องทำาอะไรบ้าง พยายามไม่ให้หลงทาง 
พาพวกเราไปดมูหาวทิยาลัยชัน้นำาหลายแหง่ อธบิายเรือ่งเบสบอลใหเ้รา
ฟังคร่าวๆ พาเราไปที่แยงกีสเตเดียม เล่าเรื่องบ้าๆ บอๆ และมุขตลก
ของครูให้เราฟัง พาเราไปดูทิฟฟานีโชว์ พาเราไปดูที่ต่างๆ และสถาน
ที่ท่องเที่ยว ซื้อของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยให้เรา พาเราไปกินอาหาร
เย็นที่แทเวิร์นออนเดอะกรีน และฮาร์ดร็อกคาเฟ่ ทำาทุกอย่างเพื่อไม่
ให้เราไปสาย หาห้องที่ดีที่สุดในโรงแรมให้เรา ดูแลเราให้ปลอดภัย ให้
ทางเลือกและเสรีภาพในการเลือกไม่ว่าเราต้องการจะทำาอะไร และ
เปน็ทัง้คร ูทัง้เพือ่น และเปน็แบบอยา่งทีน่า่อศัจรรยใ์จเสมอสำาหรบัเรา  
หนูพูดอีกเท่าไรก็คงไม่พอที่จะแสดงให้เห็นความจริงที่ว่า หนูคงจะไม่มี
วนัไดเ้ปน็อยา่งทีเ่ปน็อยูน่ีแ้ละไดร้บัประสบการณแ์บบนีถ้า้ไมม่คีร ูนีค่อื
เหตผุลทีห่นจูะระลกึถงึบญุคณุของครตูลอดไป หนรููส้กึซาบซึง้ทีค่รชูว่ย
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หนูหามหาวทิยาลัยท่ีเหมาะกบัหน ู หลังจากการประชมุเพือ่รบัฟงัข้อมลู
รายละเอียดหลายต่อหลายครั้ง หนูเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่คาดหวังและ
จำาเป็นสำาหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยคืออะไร หนูตระหนักเสมอว่ามี
ปจัจยัหลายประการท่ีมผีลกระทบและกำาหนดการตดัสนิใจของหนูในการ
เลือกมหาวิทยาลัย เช่น ทำาเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ขนาด และสภาพ
อากาศ จากการเดนิทางท่ีนา่ท่ึงครัง้นี ้(กบัผูค้นทีน่า่ทึง่ทีส่ดุ) หนไูดเ้รยีน
รู้เกี่ยวกับตัวเองมากมาย หนูสนุกมากกับการไปเย่ียมชมมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย เพราะหนูพบว่าหลักสูตรและแคมปัสของที่น่ันตรงกับสิ่งที่
หนูกำาลังมองหาจากมหาวิทยาลัยสักแห่งหนึ่ง ตอนนี้หนูตื่นเต้นมากที่
จะได้เข้ามหาวิทยาลัย ความกลัวหายไปหมดแล้วค่ะ!

อ้อ สุขสันต์วันพ่อด้วยนะคะ! แม้ว่าครูจะไม่ใช่พ่อที่ “แท้” 
ของหนู หนูก็อยากให้ครูทราบว่า ครูเล่นบทบาทพ่อมาตลอดในชีวิตหนู  
ขนาดทีค่รูสามารถทำาสิง่ท่ีพอ่ทำาใหห้นไูมไ่ด ้หนขูอขอบคณุสำาหรบัทกุสิง่
ทกุอยา่งทีค่รทูำาใหห้น ูครสูอนเรือ่งราวท่ีเป็นประโยชนแ์ก่หน ูพาหนไูปดู
โลกกว้าง ให้หนูแสดงละคร หล่อหลอม/ มีอิทธิพลต่อหนูจนหนูเป็นคน
ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ และมีเมตตาต่อหนูมาก ขอบคุณที่คิดถึงหนูเสมอไม่
ว่าครูจะอยู่ที่ไหน และเขียนโปสการ์ดให้หนูเสมอ ครูช่วยให้หนูได้เป็น
และพยายามเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นทุกๆ วัน

 ด้วยความเคารพอย่างสูง
 โจแอนนา

โดโรทีพูดถูก ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน แต่หลังจากเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดของตัวเอง ผมว่าชีวิตเวลาเดินทางก็ดีเหมือนกันนะ



นักร็อกรุ่นเยาว์เขย่าอารมณ์ผู้ชม
และสร้างสีสันให้กับละครของเชกสเปียร์
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ก็แค่ร็อกแอนด์โรล 
(แต่ผมชอบ)

 
นักเรียนห้อง 56 เล่นดนตรีร็อกนะครับ คนมักเขียนถึงผม

และเปรียบเทียบเราอย่างผิดๆ กับแจ็ก แบล็ก จอมฮากับพวกเด็กๆ 
ใน School of Rock1 มันเป็นภาพยนตร์น่ารักๆ แต่เด็กๆ ในคณะ
ละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตก็เอาจริงเอาจังกับการเรียนทุก อย่าง 
เราทุ่มเทให้กับความเป็นเลิศในทุกด้าน นักเรียนห้อง 56 เล่นดนตรี
ร็อก แต่พวกเขาก็อ่าน เขียน และคำานวณได้ดีเกินคาดด้วย

1ภาพยนตร์ตลกเมื่อปี 2003 ที่นักร้องและมือกีตาร์วงร็อกคนหนึ่งจับพลัดจับผลูกลายเป็นครูสอนนักเรียน
เกรด 5 และพยายามให้นักเรียนตั้งวงดนตรีร็อกเพื่อเข้าประกวด
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เมื่อก่อนเราไม่ได้เล่นดนตรีร็อกกัน ที่จริง ตอนเริ่มแรก เราไม่
ไดค้ดิจะเรยีนดนตรดีว้ยซ้ำา เรารอ้งเพลงบ้างเป็นครัง้คราวเวลามปีระชมุ
โรงเรยีน แตห่อ้งอืน่เขากท็ำากนั  พอเวลาผ่านไป เรากป็รบัปรงุโปรแกรม
ของเราไปทีละขั้นจนเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ทุกวันนี้เด็กของผม
สามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ ตั้งแต่เพลงบลูส์ของมัดดีวอเตอส์ (Muddy 
Waters) ไปจนถึงอัลเทอร์เนทิฟร็อกของวงเรดิโอเฮด (Radiohead)   
ที่สำาคัญกว่านั้นคือ พวกเขาเข้าใจดนตรีที่ตัวเองเล่น ในห้อง 56  
การอ่านโน้ตดนตรีเป็นเรื่องจริงจังเช่นเดียวกับการอ่านหนังสือ

สอนผมหน่อย

นักเรียนทุกคนของผมมีโอกาสที่จะฝึกอ่านโน้ตดนตรี ตั้งแต่
เปดิเรียนได้สองสามสปัดาห ์เรากฝ็กึอา่นโนต้กนัในชว่งหยดุพกัและชว่ง
พักทานอาหารกลางวัน เราใช้กีตาร์ แต่นั่นเป็นแค่วิธีหนึ่งเท่านั้น ผมมี
เพือ่นหลายคนทีท่ำาแบบเดยีวกนันีด้ว้ยการใชข้ลุ่ยรคิอรเ์ดอรซ์ึง่ราคาถกู
กวา่และเกบ็ง่ายกวา่ แตเ่ราใชก้ตีารเ์พยีงเพราะมนัเปน็เครือ่งดนตรชีิน้
เดียวที่ผมบังเอิญเล่นเป็น

ผมเคยไปเยี่ยมชมชั้นเรียนดนตรีท่ีไม่ได้สอนให้นักเรียนอ่าน
โนต้ดนตร ีพวกเขา “เรยีน” วธิเีล่นเครือ่งดนตร ีแตไ่มเ่คยเขา้ใจในสิง่ที่
ตัวเองกำาลงัทำา ในหลายกรณ ีเดก็ๆ ปรบัจูนเสยีงเครือ่งดนตรขีองตวัเอง
ไม่เป็นด้วยซ้ำา ผมปฏเิสธวธิกีารสอนแบบนี ้ถงึการตัง้วงดนตรรีอ็กสกัวง 
จะเป็นลูกบ้าอย่างหนึ่ง แต่มันต้องมีหลักการอยู่บ้างละ ผมอยากให้เด็ก
เป็นนักดนตรีตลอดชีพ ไม่ใช่แค่แมวน้ำาที่ถูกฝึกให้แสดงในงานโรงเรียน 
ในห้อง 56 นักเรียนเรียนการอ่านโน้ตดนตรีด้วยการเล่นบันไดเสียง ไม่
นานนักพวกเขาก็ขยับไปเล่นดนตรีคลาสสิกง่ายๆ ได้

ครั้งหนึ่ง มีครูหนุ่มจากโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงเรื่องโปรแกรม
ดนตรีมาเยี่ยมผม เขาดูพวกเราซ้อมเพลงที่เด็กๆ จะเล่นในการแสดง
ละครเชกสเปียร์ของเราในปีนั้น เขาปลื้มดนตรีที่พวกเด็กๆ เล่น แต่มี
คำาถามบางอย่าง:
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ครู:  คุณจะใช้เพลงนี้ในการแสดง The Merry Wives of 
 Windsor หรือครับ?

เรฟ:  ครับ ไม่เยี่ยมหรอกรึ?
ครู:  ผมชอบนะ แต่ผมไม่เข้าใจ... ปีหน้าคุณจะเล่นละคร
 เรื่องเดียวกันนี้หรือเปล่า?
เรฟ:  ปีหน้า ผมว่าเราจะเล่นเรื่อง Henry IV
ครู:  ผมไม่เข้าใจเลย เพลงนี้ไม่เห็นเข้ากับ Henry IV 
 ตรงไหน?
เรฟ:  อ๋อ ก็ไม่เข้าหรอก เราจะเลือกเพลงใหม่
ครู:   คุณทำาได้เหรอ?
เรฟ:  ได้สิ ทำาไมล่ะ?
ครู:  ที่โรงเรียนเราเราเล่นเพลงเดิมทุกปีเลย
 
แน่ละ พวกเขาทำาอย่างนั้น เพราะเด็กอ่านโน้ตดนตรีไม่ออก 

เลยถูกสอนให้เล่นแต่เพลงง่ายๆ เมื่อเด็กๆ เรียนสูงขึ้น พวกเขาก็ยัง
อยู่ในวง “ออร์เคสตรา” แต่ไม่มีทักษะที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ครูก็มัวแต่
สอนเด็กใหม่เล่นเพลงเดิมๆ เหมือนเมื่อปีก่อน นักเรียนที่เล่นอยู่เดิมก็
เดินหน้าด้วยตัวเองไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ว่าจะไปต่ออย่างไร ลองนึก
ภาพการสอนอ่านหนังสือแบบนี้ดูสิ ก่อนที่เด็กจะขยับไปอ่านเล่มใหม่  
พวกเขาต้องเข้าใจพื้นฐานของการอ่านเสียก่อน ดนตรีก็เหมือนกัน

รา้นขายโนต้ดนตรหีรอืเวบ็ไซตท่ี์ขายออนไลนไ์หนๆ ก็มหีนงัสอื
ดนตรีคลาสสิกอย่างง่ายสารพัดแบบจำาหน่าย งานของบาค (Bach) 
แปลงเป็นโน้ตสำาหรับกีตาร์ได้ดีเป็นพิเศษ เมื่อเด็กๆ เล่นทำานองเพลง
ง่ายๆ ได้แล้ว ให้แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ แล้วให้ลองเล่นเพลงที่เขียนขึ้น
สำาหรับเล่นสองคน (duet) สามคน (trio) หรือสี่คน (quartet) ปกติ 
เด็กๆ อาจไม่ค่อยได้ฟังดนตรีคลาสสิก แต่เมื่อได้เล่นเมื่อไร พวกเขา
จะติด แม้แต่ร็อกเกอร์และแรปเพอร์ที่ร้อนแรงที่สุดของผมก็ชอบเล่น
ดนตรีคลาสสิก วีวัลดี (Antonio Vivaldi) คีตกวีชาวอิตาลีเป็นคนหนึ่ง
ที่พวกเราชื่นชอบเป็นที่สุด 
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กีต�ร์ไม่ได้งอกจ�กต้นไม้

ถา้คุณอยากสอนเดก็ของคณุใหเ้ล่นกตีาร ์คณุมเีรือ่งตอ้งตดัสนิ
ใจหลายเร่ืองด้วยกัน  อย่างแรกเลย ถ้าคุณทำางานกับเด็กที่ยากจน 
คุณจะไปเอากีตาร์มาจากไหน ผมเริ่มต้นด้วยการผูกมิตรกับเจ้าของ
ร้านดนตรีเล็กๆ ในชุมชนของผม พวกเขายินดีขายกีตาร์มือสองแก่
ผมในราคาย่อมเยา ผมมักจ่ายเงินราว 50-100 ดอลลาร์ต่อกีตาร์หนึ่ง
ตัว  บางคร้ังนักเรียนและครอบครัวก็เต็มใจซื้อกีตาร์เป็นของตัวเอง  
พวกเขาจะไปทีร่า้นและบอกเจ้าของรา้นวา่ “ครเูรฟบอกใหม้า” เจา้ของ
ร้านจะดูแลเป็นอย่างดี เมื่อก่อนนี้นักเรียนจะใช้กีตาร์ร่วมกัน แต่ตอน
นี้ผมมีกีตาร์มากเกินจำาเป็นแล้ว แม้ว่าผมจะสอนนักกีตาร์คลาสสิกใน
ช่วงพักถึง 40 คนก็ตาม  

ถ้านักเรียนซื้อกีตาร์เอง พวกเขามักถามผมว่าควรใช้สาย
ไนลอนหรือสายเหล็กดี จริงๆ แล้วมันขึ้นกับเป้าหมายของพวกเขา   
ถา้เด็กๆ พุง่เป้าไปทีก่ารเล่นดนตรคีลาสสกิ กต็อ้งใชส้ายไนลอนแนน่อน  
ถ้าเด็กอยากเล่นดนตรีป๊อป สายเหล็กอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 

เราสามารถหาซื้อกีตาร์ไฟฟ้าราคาถูกได้ แต่น่ันไม่ใช่สไตล์
ของผม เวลาฝึก เราจะใช้กีตาร์ธรรมดาๆ แต่เวลาแสดงจริง เราจะ
นำาอาวุธหนักของเราออกมาใช้ เฟนเดอร์สเตรโตคาสเตอร์ (Fender 
Stratocaster) น่าจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าท่ีใช้ได้อเนกประสงค์ที่สุดแล้ว  
ยี่ห้อโปรดอีกตัวหนึ่งของห้อง 56 ก็คือกีตาร์คลาสสิกริกเคนแบ็กเกอร์ 
(Rickenbacker) เสียงที่เหมือนระฆังราวของมันทำาให้เล่นเพลงของ
ศิลปินอย่างวงเดอะบีเทิลส์ เดอะเบิดส์ (The Byrds) ทอม เพตตี 
(Tom Petty) และ จอห์น โฟเกอร์ตี (John Fogerty) ได้อย่างวิเศษ  
โอเวชนัทำากตีารอ์ะคสูตกิชัน้ดทีีส่ามารถเลน่โดยใชไ้ฟฟา้ไดแ้ละใหเ้สยีง
ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเข้าวงไหน ภาพที่ตลกที่สุดในห้องของผมน่าจะเป็น
ภาพเด็กๆ อายุ 10 ขวบเล่นกีตาร์เฟนเดอร์แจ๊ซเบสที่ใหญ่กว่าตัวเด็ก
เสียอีก แต่ผู้ชมก็ต้องหยุดหัวเราะทันที่ที่ได้ฟังพวกเขาเล่น
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แล้วนกน้อยของคุณก็ร้องเพลงได้

เช่ือหรอืไมว่า่ ความสามารถในการรอ้งเพลงของผมแยย่ิง่กวา่
ความสามารถทางศิลปะเสียอีก บางครั้งผมพูดเล่นกับเด็กๆ ว่า ถ้าผม
ต้องร้องเพลงเมื่อไร จะต้องเกิดการอพยพออกจากห้องเรียนที่เทียบได้
กับการอพยพของชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์เลยทีเดียว แต่ถึงอย่าง
น้ัน นักเรียนของผมจำานวนมากกลับรอ้งเพลงไดด้ ีพวกเขาทำาไดอ้ยา่งไร

ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ผมได้เรยีนรูว้า่นกัเรยีนจำานวนมากไมไ่ด้
พฒันาทกัษะในการฟงัของตวัเอง หากมกีารฝกึฝน เดก็ๆ จะสามารถฟงั
โน้ตตา่งๆ ไดด้ ี ผมรูค้วามจรงิขอ้นีจ้ากประสบการณส์ว่นตวัของผมเอง  
ตอนทีเ่ปน็เดก็ ผมมปีญัหากบัการจูนกตีารโ์ดยไมม่เีปยีโนหรอืเครือ่งชว่ย
จูน  ทุกวันนี้ผมสามารถจูนกีตาร์ด้วยหูได้ดี  เพราะผมทำามาเป็นร้อยๆ 
ครัง้จนเสยีงของตวัโนต้ฝงัแนน่อยูใ่นสมองทีบ่กพรอ่งดา้นดนตรขีองผม

เมือ่เดก็นกัเรยีนของผมอยากรอ้งเพลง ผมเริม่ดว้ยการคดัลอก
เพลงใส่แผ่นซีดีให้เด็กทุกคน วิธีนี้ช่วยให้เด็กนำากลับไปฝึกเองที่บ้านได้
แทนที่จะใช้เวลาที่มีค่าในชั้นเรียนไปหัดร้องเพลง เมื่อเด็กๆ รู้ทำานอง
เพลงและเนื้อเพลงแล้ว เราก็เลือกคีย์ มีเพลงร็อกน้อยมากที่ร้องด้วย
คยีท์ีเ่ดก็ๆ พอจะรอ้งไดส้บายๆ ผมมกัจะเอากตีารอ์อกมาเลน่เพลงดว้ย
คอร์ดง่ายๆ พอเราเริ่มด้วยคีย์ที่วงนั้นใช้ร้อง เด็กๆ ก็จะเริ่มหัวเราะ 
เพราะคีย์นั้นมักจะต่ำาเกินไปสำาหรับพวกเขา ไม่มีอะไรตลกไปกว่า 
การฟังเด็กผู้หญิงอายุ 10 ขวบร้องเพลงด้วยคีย์สำาหรับผู้ชายอายุ 
25  ด้วยเหตุนี้ผมจึงใช้คาโปคาดบนคอกีตาร์แล้วเปล่ียนคีย์ไปเรื่อยๆ  
จนกระทั่งเหมาะกับระดับเสียงของเด็กๆ     

เด็กๆ ชอบร้องเพลงประสานเสียง นี่เป็นเรื่องของพรสวรรค์  
เดก็บางคนอาจตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมาก แตท่กุปจีะมนีกัเรยีนบาง
คนที่ร้องเสียงประสานได้อย่างน่าทึ่ง คุณเปิดโอกาสให้นักเรียนหลาย
คนๆ มสีว่นรว่มไดด้ว้ยการแบง่เพลงออกเปน็ทอ่นทำานองหนึง่ทอ่นและ
ท่อนเสียงประสานอีกหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งท่อน เด็กๆ จะรู้สึกว่าตัว
เองมีความสำาคัญ ถ้าทุกคนร้องท่อนทำานองเหมือนกัน เด็กๆ อาจคิด
ว่า ฉันไม่เห็นจำาเป็นต้องร้องเลย มีเด็กอีกตั้ง 15 คนร้องเพลงนี้อยู่ด้วย  
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ถงึฉันไมอ่ยูต่รงน้ีกไ็มม่ใีครรู ้การรอ้งเพลงประสานเสยีงนัน้ นกัเรยีนจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีมากขึ้น พัฒนาทักษะการฟังและการร้องเพลง 
และรู้สึกดีที่ตนมีส่วนร่วมในการร้องเพลงนั้นด้วย

ในห้อง 56 เรามีซาวนด์บอร์ดพร้อมกับไมโครโฟนสี่ตัว เราใช้
เวลาอยูน่านเพือ่ลองหาเสยีงผสานของนกัรอ้งแบบตา่งๆ จนลงตวั  เดก็
คนไหนที่อยากร้องเพลงจะได้โอกาสนั้น เด็กๆ เรียนรู้ว่าเด็กนักเรียน
ส่ีคนร้องเพลงคีย์เดียวกันอาจไม่ทำาให้เพลงนั้นพิเศษขึ้นมาได้ เราจะ
ลองเปลี่ยนตัวนักร้องไปเรื่อยๆ เพื่อหาเสียงร้องที่ผสานกันได้อย่าง
ไพเราะกลมกลืน วงร็อกและวงป๊อปดังๆ ก็พยายามสร้างเสียงผสาน
ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว ไม่ว่าจะเป็นวงเดอะบีชบอยส์ (The Beach 
Boys) วงเดอะเทมเทชันส์ (The Temptations) วงเนอร์วานา  
(Nirvana) หรือวงกรีนเดย์ (Green Day) เด็กๆ สนุกสนานกับ
กระบวนการทดลองนี้ เราพบสิ่งท่ีทำาให้เราตื่นเต้นโดยไม่คาดคิดอยู่
บ่อยๆ เวลาที่นักร้องพยายามลองอะไรใหม่ๆ แล้วทุกคนก็จะร้อง
ตะโกนว่า “นี่แหละ ใช่เลย!” ชัยชนะแต่ละครั้งเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กๆ  
ใช้ความพยายามมากขึ้น และลองร้องเพลงที่ยากขึ้น มันเป็นกระบวน
การที่เด็กๆ ทดลอง เรียนรู้ และสนุกสนานไปเรื่อยๆ อย่างไม่จบสิ้น

คำาแนะนำาสุดท้ายของผมเกี่ยวกับการเปล่ียนคีย์ดนตรีคือ  
ถึงคุณจะสามารถเปลี่ยนคีย์กีตาร์ด้วยคาโปและเปลี่ยนคีย์ของคีย์บอร์ด
อิเล็กทรอนิกด้วยการกดปุ่ม แต่ทางลัดแบบนี้ทำาให้เด็กหมดโอกาส
พยายามเล่นคยีท์ีแ่ตกตา่งไป เมื่อเราเลือกคยีท์ีเ่ราจะเล่นเพลงสักเพลง
ได้แล้ว เราก็จะเล่นตามคีย์นั้น มันอาจจะยากกว่า แต่เด็กๆ จะเป็นนัก
ดนตรีที่ดีขึ้น และนั่นคือสิ่งที่สำาคัญ

โน้ตดนตรีจ�กอินเตอร์เน็ต

ผมปลื้มอินเตอร์เน็ต มันเปล่ียนแปลงชีวิตของเราทั้งหมด  
และโดยมากจะเปลีย่นไปในทางทีด่ขีึน้  ผมยงัจำาตอนทีเ่ริม่สอนหนงัสอื
ใหม่ๆ ในทศวรรษ 1980 ได้ ตอนนั้นถ้าผมอยากสอนบทกวีของวอลต์ 
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วิตแมน (Walt Whitman) สักบท ผมต้องไปที่ห้องสมุดแล้วถ่าย 
เอกสารมา  ถา้จะสอนตารางธาตุ ผมกต้็องดัน้ดน้ไปรา้นขายอปุกรณก์าร
ศึกษาตอนเช้าวันเสาร์เพื่อซื้อโปสเตอร์มาติดบนบอร์ดข่าวสารของห้อง  
วันเก่าๆ แบบนั้นหมดไปแล้วเมื่ออินเตอร์เน็ตมาถึง -- เราทำาทุกอย่าง
ได้เพียงแค่กดปุ่มบนคีย์บอร์ดเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป ในยุคแรกๆ ของวง      
รอ็กหอ้ง 56 ผมเคยหลงเขา้ใจวา่ผมพบเครือ่งมอืดีๆ  บนอนิเตอรเ์นต็ มี
เว็บไซต์หลายร้อยเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลด “แทเบลเชอร์”  (tablature) 
ได้ฟรีๆ เทเบลเชอร์เป็นระบบท่ีแสดงเสียงโน๊ตดนตรีแบบเข้าใจง่าย  
ชว่ยใหน้กักตีารม์อืใหมเ่ลน่ทอ่นลดีและทอ่นเบสของเพลงรอ็กและปอ๊ป
ที่โปรดปรานได้ไม่ยาก ปัญหาอยู่ตรงที่แทบจะหา “แทบ” ที่ถูกต้องทาง
ดนตรีบนอินเตอร์เน็ตไม่ได้เลย ส่วนใหญ่จะฟัง คล้ายๆ กับเพลงที่เรา
ต้องการ แต่จะเป็นคีย์ที่เพี้ยนหรือถูกทำาให้ง่ายจนเกินไป นอกจากน้ี  
บนอินเตอร์เน็ตยังแทบไม่มีการตรวจความถูกต้องหรือการควบคุมดูแล 
คนหยาบช้าลามกที่ไหน นึกอยากจะเขียนอะไรก็เขียนได้ตามใจ คุยโว
เกี่ยวกับชีวิตตัวเองก็ได้ หรือทำาเว็บไซต์ชื่อ www.lincolnwasanazi.
com (ลิงคอล์นเคยเป็นนาซี) ก็ได้ โดยไม่มีใครทำาอะไรได้

เราจำาเป็นต้องพิจารณาแหล่งท่ีมาด้วย ผมพบนักดนตรีมือ
อาชพีคนหนึง่ซึง่สอนกตีารอ์ยูท่ีร่า้นเครือ่งดนตร ี คณุกท็ำาแบบเดยีวกนั
ได ้หากคณุเป็นคนรกัดนตรแีตไ่มม่คีวามสามารถ คณุตอ้งแสวงหาความ
ช่วยเหลือ ร้านดนตรีเกือบทุกร้านจ้างครูสอนดนตรีมืออาชีพ น่ีเองที่
ทำาใหผ้มไดพ้บกบัแดน นกัดนตรขีัน้เทพทีช่ว่ยเรยีบเรยีงโนต้เพลงใหเ้รา  
ด้วยความช่วยเหลือของแดนและคอมพิวเตอร์ เสียงเพลงของนักเรียน
ของผมฟังไม่ เหมือน ของวงกรีนเดย์ แต่ เป็น วงกรีนเดย์มาเองเลย
ละ ผมไม่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเหมือนแดน แต่เมื่อผมนึกถึง
เวลาหลายร้อยชั่วโมงที่ผมใช้เพื่อช่วยให้เด็กๆ เล่นดนตรีร็อกโดยไม่ได้
ค่าตอบแทน ผมคิดว่าผมคงทำาถูกแล้ว

เด็กๆ นักเรียนได้เรียนโน้ตเพลงที่สมบูรณ์ ด้วยการใช้แนว 
เพลงรอ็กทีถ่กูตอ้งทางดนตร ีเดก็ๆ จงึเลน่ไดเ้หมอืนมอือาชพี นอกจาก

ก็แค่ร็อกแอนด์โรล (แต่ผมชอบ)
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น้ี ความสามารถในการอา่นโนต้และเล่นดนตรคีลาสสกิชว่ยใหเ้ดก็เรยีน
เพลงป๊อปได้อย่างรวดเร็วเหลือเชื่อ  ลองหาเด็กที่เล่นกอนแชร์โตในดี
เมเจอร์ของวิวัลดีได้สามท่อนรวดมาให้ผมสักคนสิ (อย่างที่เด็กอายุ 10 
ขวบของผมทำาได้) แล้วผมจะทำาให้เขาเล่นเพลงของวงยู 2 ได้อย่าง
สบายๆ ในเวลาเพียงไม่กี่วัน  

คีย์บอร์ดกับกลอง

เมื่อผมมองย้อนไปในสมัยแรกๆ ที่เราเร่ิมตั้งวงร็อก ผมมัก
จะหัวเราะเมื่อคิดถึงเครื่องมือแบบโบราณที่เราใช้ เรามีกลองแบบ
แผ่นไฟฟ้า (electronic pad) สองอันสำาหรับเคาะจังหวะตามดนตรี  
คีย์บอร์ดของเราเป็นคาสิโอมือสอง เสียงที่ได้ก็แบบมือสองแหละ 

อย่างที่รู้ๆ กัน คุณจ่ายเท่าไรก็ได้เท่านั้น ตลอดเวลาที่ผ่าน
มา ผมจ่ายเงินไปจำานวนมากเพื่อซื้อเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพ เหตุผล
ประการหนึ่งที่เด็กๆ เล่นดนตรีได้เหมือนมืออาชีพก็คือ พวกเขาได้เล่น
เครื่องดนตรีแบบเดียวกับที่ใช้ในสตูดิโอนั่นเอง

ผมเล่นกีตาร์ได้นิดหน่อย ไม่เอาไหนหรอกครับ  และแย่หนัก
กว่านี้อีกถ้าต้องเล่นคีย์บอร์ดหรือกลอง เรื่องนี้อีกเหมือนกัน ที่ผมขอ
ความช่วยเหลือจากร้านขายเครื่องดนตรี ผมส่งนักเรียน 2-3 คนไป
เรียนตีกลองขั้นพื้นฐานโดยจ่ายค่าเรียนให้ มือกลองรุ่นแรกน้ีแหละที่
กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้นักเล่นเครื่องตีรุ่นหนึ่งที่สอนนักดนตรีรุ่น
ต่อมาของคณะละครเชกสเปยีรแ์หง่โฮบารต์ ผมใชก้ลยทุธเ์ดยีวกนันีก้บั
เปียโน พอมีเด็กในห้องเรียนได้สัก 3-4 คน ผมก็จะจัดระบบให้พวกเขา
สอนเด็กคนอื่นๆ ต่อไป

ผมยังซื้อกลองไฟฟ้าให้เด็กนักเรียนบางคนใช้ด้วย เพราะมือ
กลองสามารถฟังเสียงกลองท่ีตัวเองตีทางหูฟังได้ ซึ่งหมายความว่า
พวกเขาเอากลองไปหวดเล่นท่ีบ้านได้โดยไม่กวนประสาทพ่อแม่หรือ
เพื่อนบ้าน กลองไฟฟ้ามีราคาแพง แต่หากเราอยากได้มือกลองฝีมือดี
ประจำาห้อง เด็กๆ จำาเป็นต้องฝึกซ้อมนอกโรงเรียนด้วย เรามีกลองชั้น
เยี่ยมชุดหนึ่งที่เราใช้สำาหรับการแสดงละครเชกสเปียร์ แต่เด็กๆ ฝีมือ
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ดีขึ้นได้ด้วยการฝึกซ้อมที่บ้าน ทุกวันเสาร์ มือกลองที่เป็นศิษย์เก่าของ
ผมจะช่วยสอนมือใหม่หัดตีที่อพาร์ตเมนต์ของพวกเขา ผมสนับสนุนให้ 
นักดนตรีของผมทำาตามคำาแนะนำาอันชาญฉลาดของแกนดาล์ฟ ที่ว่า 
“สิง่ทีเ่ธอตอ้งทำาคอืตดัสนิใจวา่จะทำาอะไรภายในเวลาเทา่ทีม่ใีห”้ ฉะนัน้ 
เด็กๆ ห้อง 56 จึงฝึกซ้อมดนตรีเมื่อใดก็ตามที่พวกเขามีเวลาว่าง 

เปรยีบไปกเ็หมอืนกบักอ้นหมิะท่ีกลิง้ลงมาจากเนนิเขา ย่ิงเดก็ๆ 
เลน่ดเีทา่ไร กย็ิง่รบัสมคัรนกัดนตรหีนา้ใหมท่ีก่ระตอืรอืรน้ไดง้า่ยเทา่นัน้  
ถงึจดุน้ี มเีดก็เกรด 3 ทีอ่ยากเล่นกลองมาหาผม พวกเขาอยากเริม่เรยีน
จากเด็กปัจจุบันเลย ผมต้องการคุณสมบัติเพียงสองอย่างเท่านั้น หนึ่ง 
ต้องเอาจริงเอาจัง สอง ต้องเล่นเครื่องดนตรีอื่นอีกอย่างหนึ่ง ผมไม่
ได้ต้องการแค่มือกลอง ผมต้องการนักดนตรี  มือกลองคนปัจจุบันของ
ผม มือดีที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมา เป็นทั้งนักเล่นทรอมโบนและกีตาร์ฝีมือ
ขั้นเทพด้วย ไม่น่าแปลกใจหรอกที่เขาเล่นด้วยความหลงใหลแบบนั้น

เล่นคอนเสิร์ต

การเข้าวงเป็นเรื่องสนุก สำาหรับนักเรียนหลายคนเพียงแค่
ประสบการณ์ในการเล่นดนตรีกับเพื่อนๆ ก็เป็นแรงจูงใจที่มากพอแล้ว  
แตเ่ชน่เดยีวกบันกัดนตรรีอ็กไรเ้ดยีงสาอกีนบัไมถ่ว้นทีต่ัง้วง -- จะวา่ยงั
ไงดีล่ะ? -- เพื่ออวดเพศตรงข้าม นักเรียนบางคนของผมก็มีเหตุจูงใจ
จากการมีโอกาสแสดงต่อหน้าผู้ชมเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนสามารถใช้ดนตรีเพื่อเสริมสาระ
สำาคัญของการประชุมใหญ่หรืองานอื่นๆ อย่างในวันที่ระลึกถึงมาร์ติน  
ลเูทอร์ คิง จูเนยีร ์โรงเรยีนตา่งๆ มกัจัดการแสดงหรอืละครสัน้เพือ่เปน็
เกียรติแก่ ดร. คิง เด็กอาจอ่านสุนทรพจน์ “I have a dream” หรือ
ห้องเรียนอาจจัดปา้ยเปน็ตวัอกัษรแตล่ะตวัในชือ่ของ ดร. คงิ และขยาย
ความเพิ่มว่า “เอ็ม คือมาร์ติน ท่านช่วยคนจำานวนมาก” อะไรทำานอง
นี้ ทั้งหมดนี้มันก็ดีอยู่หรอก แต่ถ้ามีนักเรียนสักห้องหนึ่งโก่งคอร้อง 
เพลง “Pride” ของยู 2 ทั้งผู้แสดงและผู้ชมก็น่าจะมีอารมณ์ร่วม

ก็แค่ร็อกแอนด์โรล (แต่ผมชอบ)
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มากกว่า  ไม่ว่าจะเป็นงานฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา งานวัน
ทหารผา่นศกึ งานวนัพหวุฒันธรรม หรอืงานวนัหยดุอืน่ๆ เพลงสามารถ
เพิ่มความสนุกสนานหรือความสะเทือนอารมณ์ให้งานได้เสมอ

มีอยา่งหนึ่งทีผ่มขอเตอืนไวก้อ่น  ถา้คณุวางแผนจะเลน่ดนตรี
นอกโรงเรียน ขอใหท้ำาใหด้กีวา่ท่ีผมเคยทำามาครัง้หนึง่ หาข้อมลูทกุอย่าง
ทีท่ำาไดเ้กีย่วกบัสถานทีท่ีค่ณุจะใชแ้สดง  เมือ่หลายปกีอ่น ตอนทีว่งของ
เรายงัใหมอ่ยู ่เราไดร้บัเชญิไปแสดงในงานประชมุทีม่คีรเูขา้รว่มประชมุ
จำานวนมาก เราขนเครือ่งดนตรแีละอปุกรณต์า่งๆ ขึน้รถและขบัไปตาม
ที่อยู่ที่ผมจดไว้ในเศษกระดาษ เด็กๆ ตื่นเต้นเพราะเรากำาลังจะเปิดตัว
เพลงใหม่ล่าสุดของเราซึ่งจะมีแมนโดลินเล่นกับวงด้วย ผมไปเรียนมา 
2-3 ครั้ง และตอนนี้ซูซี นักเรียนคนหนึ่งของผมก็สามารถเล่นแมนโด
ลินได้ดีด้วย เราขับรถเข้าไปจอดตามที่อยู่ที่ได้มา เด็กๆ เงียบเสียงลง 
เราเขา้ไปขา้งในและเล่นดนตรอียา่งสดุฝมีอื พวกครชูอบมาก แตข่ณะที่
เราเดินกลับมาที่รถตู้ ซูซีบอกผมว่าเราทั้งหมดกำาลังจะตกนรกหมกไหม้ 
อาจจะจริงของเธอ ผมก็ไม่แน่ใจว่า โบสถ์ จะเป็นสถานที่ที่เหมาะจะ
เล่นเพลง “Losing My Religion” ของวงอาร์อีเอ็ม (REM) หรือเปล่า

ท�สร็อกแอนด์โรล

เมื่อใดที่ห้องของคุณรู้จักร็อกแล้วละก้อ คุณจะหลงมันไปชั่ว 
นิรันดร์ ผมไม่ดื่ม ไม่สูบบุหรี่ หรือใช้ยาเสพติดใดๆ ทั้งสิ้น แต่ผมติด 
ร็อกชนิดที่ดูท่าจะเลิกไม่ได้ง่ายๆ ถ้ามีเพลงใหม่ดีๆ หรือเพลงคลาสสิก
จากอดีตแว่วมาเข้าหูผม ผมจะไม่สามารถฟังเฉยๆอย่างมีความสุขได้ 
ผมมักจะประเมินดูว่าสามารถจะนำาเพลงนั้นมาใช้กับเด็กๆ ของผมได้
ไหม ทำานองเพลงดีพอที่จะไม่ทำาให้เด็กๆ เบื่อระหว่างฝึกซ้อมหรือไม่ 
ดนตรนี่าสนใจหรอืเปลา่ ในเพลงมีอะไรทีท่า้ทายใหน้กัเรยีนไดย้กระดบั
ฝีมือของตัวเองขึ้นไหม และผมจะถามตัวเองเสมอว่า เพลงนี้สามารถ
ใชใ้นบริบททีก่ว้างขวางกวา่นัน้ไดไ้หม ซึง่มกัจะหมายถงึการแสดงละคร 
เชกสเปียร์ของเราในปีนั้น หรืออะไรทำานองนั้น
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นี่เป็นเหตุผลท่ีจู่ๆ ภรรยาผมก็จะทำาผมตกใจตื่นขึ้นมาตอน
ตี 3:15 นาที เธอตะครุบตัวผมและกระซิบอย่างร้อนรนว่า “เรฟ 
‘Tears in Heaven’ ของแคลปตันไง คุณเอาไปใช้ในฉากพิธีศพในเรื่อง 
The Winter’s Tale ได้!” ผมเองก็ไม่ยอมน้อยหน้า คืนหนึ่ง ผมเลย
ตอบแทนน้ำาใจของเธอโดยปลกุเธอขึน้มาดว้ยเพลงทีเ่หมาะทีส่ดุสำาหรบั
บทรำาพึงตอนเปิดฉากละครเรื่อง Hamlet นั่นคือ “Paint It Black”  
ของเดอะโรลลงิสโตนส ์(The Rolling Stones) มเีพลงยอดเย่ียมมากมาย  
แต่มีเวลาท่ีจะร็อกกับเด็กๆ น้อยไป แต่เด็กๆ ก็ไม่เคยเบื่อเลย  
ผมก็เหมือนกัน นักเรียนในห้อง 56 เล่นจนนิ้วของพวกเขาเลือดออก
และเสียงแหบแห้ง เมื่อผมคิดถึงความกดดันอย่างหนักหน่วงที่เด็กๆ 
สมัยนี้ต้องเจอ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่มักคล้ายคลึงกับ
สถานการณ์ในหนังสือเรื่อง Lord of the Flies ผมก็รู้สึกขอบคุณที่
ค้นพบสื่อที่ช่วยให้เด็กนักเรียนของผมเรียนรู้ สนุกสนานและระบาย
ความเครียดได้ในเวลาเดียวกัน

บา้แคไ่หนนะท่ีเอาชวีติของคณุมารอ็กกับเดก็นกัเรยีนกลุม่หนึง่ 
มนัไมใ่ชแ่คบ่า้เทา่นัน้นะ มนัไมรู่จ้บเสยีดว้ยส ิเมือ่ไมน่านมานี ้นกัเรยีน
ห้องผมพยายามจัดแสดง Hamlet ซึง่เปน็ละครทีท่า้ทายสดุๆ  ดเูหมอืน
ว่าทีเ่ราใชเ้วลาทัง้ปเีรยีนและฝกึซอ้มละครทีน่บัไดว้า่ยิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก
โดยไม่มีการตัดทอนนั้นยังไม่มากพอ เด็กๆ ยังใส่เพลงร็อกถึง 14 เพลง
ไว้ในการแสดงด้วย เรากำาลังพูดถึงผลงานเพลงยากๆ อย่าง “Funeral 
for a Friend (Love Lies Bleeding)” ทั้งเพลงของเอลตัน จอห์น 
(Elton John) นะครับ เด็กๆ ร้องประสานเสียงเพลง “The Sound 
of Silence” ของพอล ไซมอน (Paul Simon) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  
แถมเล่นเพลง “Paranoid Android” ของเรดิโอเฮดได้อย่างไม่ผิด
เพี้ยน ก่อนจะจบการแสดงด้วยความโศกสลดแบบมหากาพย์ด้วยเพลง  
“While My Guitar Gently Weeps” ของเดอะบีเทิลส์ และปิด
ท้ายอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการลีดกีตาร์ท่ีร้อนแรงจนลืมไม่ลงแบบ 
เอริก แคลปตัน (Eric Clapton)

นัน่นา่จะมากพอทีจ่ะไดเ้วลาพกัสกัหนอ่ยแลว้ใชไ่หม เปลา่เลย 
หลังจากการแสดงนานหนึ่งเดือนเต็ม โจแอนน์ ศิษย์เก่าของผมชวน

ก็แค่ร็อกแอนด์โรล (แต่ผมชอบ)
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ผมออกไปกินอาหารเย็น เธอบินมาจากฝ่ัง
นอรท์เวสเทริน์เพือ่มาดูการแสดงรอบสดุท้าย 
เราหัวเราะกันขณะเดินข้ามลานจอดรถมืดๆ 
ที่เธอเคยข้ามไปมาหลายต่อหลายครั้งสมัยที่
ยังเป็นเด็ก เนื่องจากมีเวลาน้อย เราจึงไป
ที่ร้านอาหารใกล้ๆ โรงเรียน ขณะที่นั่งลงที่
โต๊ะ ยังไม่ทันที่บริกรจะเสิร์ฟน้ำา ยังไม่ทันจะ
ประเมนิการแสดง Hamlet รอบสดุท้าย และ
ใช้เวลาสักหนึ่งนาที หายใจ ย้อนคิดถึงและ
อิ่มใจกับความสำาเร็จที่เยี่ยมยอดของเด็กๆ 
สกันิดหน่ึง โจแอนนก์บัผมกถ็ามขึน้พรอ้มกนั
ว่า “แล้วเราจะเล่นเพลงอะไรดีสำาหรับเรื่อง 
Taming of the Shrew  ปีหน้า?”

เราหัวเราะจนน้ำาตาไหล เราเสพ
ติดเข้าขั้นเสียจริตไปแล้ว  คนในร้านต่างหัน
มามองเราเหมือนกับว่าเราบ้า จริงของเขา 
เราบ้าและเราก็ภูมิใจ เหมือนที่ครั้งหนึ่งพีต  
ทาวน์เซนด์ (Pete Townshend) มือกีตาร์
และนกัแตง่เพลงวงเดอะฮ ู(The Who) เคย
ตัง้ขอ้สังเกตไว้ว่า “Rock ‘n’ roll might not 
solve your problems, but it does let 
you dance all over them.” (ร็อกแอนด์
โรลอาจไม่ได้แก้ปัญหาให้คุณ แต่มันช่วยให้
คุณกระแทกใส่ปัญหาพวกนั้นได้อย่างสะใจ)



277

เด็กๆ เล่นเครื่องดนตรีได้หลายชิ้นและหลายสไตล์ 
ที่สำาคัญพวกเขาเข้าใจดนตรีที่เขาเล่น

ก็แค่ร็อกแอนด์โรล (แต่ผมชอบ)



สมาชิกคณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันจะกลับ
มาพบกันทุกวันที่ 24 ธันวาคม เพื่อสร้างความสุขให้คนไร้บ้าน
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“เจอกันวันที่ 24” เป็นคำาร่ำาลาที่ผมได้ยินจากศิษย์เก่าซึ่ง
กำาลังเรียนในโรงเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย หรือมหาวิทยาลัยที่แวะ
มาทักทาย ในห้อง 56 ถ้อยคำามหัศจรรย์ไม่กี่คำานี้สรุปรวมทุกสิ่งทุก
อย่างที่ผมต้องการสอนเด็กของผม และสัมพันธ์กับประเพณีประจำาปี
ของเราที่พยายามจะช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น วิธีหนึ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีจะช่วย
เด็กของเราให้เติบโตเป็นคนที่น่ายกย่องคือการดึงพวกเขาให้เข้าร่วม
ในโครงการช่วยเหลือผู้อื่น

หลายโรงเรียนมีโครงการบริการชุมชน ความจริงโครงการนี้
ก็ดี แต่โรงเรียนส่วนใหญ่มองว่าการบริการชุมชนเป็นงานที่มอบหมาย
ให้เด็กทำา เด็กๆ จะเก็บขยะ ลบภาพพ่นสีสเปรย์ตามกำาแพง แล้วก็ได้
ใบรับรองพร้อมลายเซ็นว่าได้ทำางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จลุล่วงแล้ว 
แน่ละ ก็ยังดีกว่าไม่ทำาอะไรเลย แต่ในห้อง 56 เราทำาต่างไปจากน้ี 

Do They Know It’s Christmas?

Do They Know It’s Christmas?
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เล็กน้อย ผมอยากให้เด็กของผมไปให้ถึงคุณธรรมระดับ 6 เราช่วยคน
อื่นเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรทำา

ทุกวันที่ 24 ธันวาคม คณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตจะ
เลีย้งอาหาร ใหค้วามบนัเทงิ และแจกจา่ยเสือ้ผา้แกค่นไรบ้า้น 500 คน 
โครงการเลี้ยงอาหารโลก (Feed the World Project) ของเรา สอน
เด็กๆ ให้มองโลกที่อยู่นอกหน้าต่างของพวกเขาและสร้างแรงบันดาล
ใจให้เด็กๆ รับใช้ชุมชนด้วยตัวเอง ผมลังเลที่จะเขียนถึงโครงการของ
เราเพราะการพร่ำาพูดถึงการทำาความดีของตัวเองเป็นสิ่งที่ค้านกับจิต
วิญญาณของห้องเรียนเรา บ่อยครั้งเหลือเกินที่ผมเห็นบทความใน
หนงัสือพมิพท์ีโ่รงเรยีนตขีา่วปา่วรอ้งเรือ่งการบรกิารชมุชนของโรงเรยีน  
ผมคดิวา่โรงเรยีนเหล่านีพ้ลาดโอกาสท่ีจะสอนเดก็นกัเรยีนของตนใหรู้จ้กั
ถ่อมตัวอยู่เงียบๆ อันเป็นคุณธรรมหนึ่งของห้อง 56 ผมเพียงแต่อยาก
จะส่งผ่านความคิดที่ผมหวังว่าครูและพ่อแม่คนอื่นๆ อาจจะอยากนำา
ไปใช้ในโรงเรียนของตัวเองหรือเพิ่มเติมจากสิ่งที่ทำาไว้ดีอยู่แล้วเท่านั้น

คำ�เชิญท�งโทรศัพท์

ประมาณ 20 ปีก่อน ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงที่น่าทึ่งคน
หนึ่งชื่อ มีมี แอดัมส์ เธอทำางานอยู่ในองค์กรชื่อเฟท (Faith) หนึ่งใน
บรกิารสงัคมหลายอยา่งของเฟทคอืการชว่ยเหลือผู้ไรท้ีอ่ยูอ่าศยั  องคก์ร
แห่งนี้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันในวันก่อนวันคริสต์มาสแก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย
ซึง่อยูใ่นละแวกใกล้เคยีงทีห่อ้งใตด้นิของโบสถแ์หง่หนึง่ มมีไีดข้า่ววา่ผม
มีกลุ่มเด็กที่น่ารัก และถามว่าเด็กๆ จะไปช่วยร้องเพลงสัก 2-3 เพลง
ในช่วงอาหารกลางวันได้หรือไม่ เราตอบรับคำาเชิญของเธอ

สองสามวนัใหห้ลงั มเีดก็ประมาณ 5 คนไปทีโ่บสถก์บัผม  ผม
เอากีตาร์ไปด้วย เด็กๆ ร้องเพลงคริสต์มาส 3-4 เพลง เมื่อเด็กๆ ร้อง
เพลงเสร็จและกำาลังจะลงจากเวที ผู้ชมก็ขอเพลงอีก เมื่อเด็กๆ อธิบาย
ว่าร้องเพลงอื่นนอกจากนี้ไม่เป็น ผู้ชมก็ขอให้ร้องเพลงเดิมซ้ำา ซึ่งเด็กๆ 
กร็อ้ง ผมคดิวา่นา่จะมอีะไรบางอยา่งในเสยีงเพลงของเดก็ๆ ทีส่ามารถ
พาคนเหล่านี้ออกจากปัญหาของตัวเองได้
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ผมรูส้กึประหลาดใจในปฏกิริยิาของพวกเดก็ๆ และอทิธพิลทีพ่วก
เขามีต่อสิ่งที่กำาลังดำาเนินอยู่ในเวลานั้น มันเป็นฉากที่หม่นเศร้า สำาหรับ
เด็กๆ น่ีเป็นครัง้แรกท่ีพวกเขาใชเ้วลายาวนานกบัคนทีป่กตแิลว้พวกเขาจะ
พยายามหลีกเลี่ยง เด็กๆ เห็นผลของความยากจน การใช้ยาเสพติด การ
ดื่มสุรา และความเจ็บป่วยทางจิต พวกเขายังแปลกใจที่ได้พบคนจรจัดที่
พูดจาฉาดฉาน เอื้อเฟื้อ และตลก ประสบการณ์ครั้งนั้นทำาให้เราเข้าใจ
ปัญหาคนจรจัดมากขึ้น

ขณะท่ีเรานั่งอัดกันอยู่ในรถคันเล็กของผมตอนขับรถกลับบ้าน 
วันนั้น เด็กๆ เริ่มพูดคุยกันว่าจะกลับไปที่นั่นอีกในวันคริสต์มาสปีหน้า  
ไม่นานนัก พวกเขาก็เริ่มวางแผนกันว่าจะกลับไปอีกครั้งโดยพาเพื่อนๆ  
ไปหลายๆ คนและเตรียมเพลงไปร้องให้มากกว่านี้ 

 

เพลงคริสต์ม�สในเดือนเมษ�ยน

 ทุกวันนี้เด็กนักเรียนของผมซ้อมเพลงคริสต์มาสกันตลอดทั้งปี 
พวกเขามเีพลงท่ีซกัซอ้มจนพรอ้มแสดงเพิม่ขึน้รวมแลว้ประมาณ 50 เพลง 
เป็นเพลงที่นิยมกัน ตั้งแต่เพลงอมตะอย่าง “Silent Night” จนถึงเพลง
ป๊อปร่วมสมัย เช่น “Father Christmas” ของเดอะคิงกส์ (The Kinks) 
และ “Happy Christmas (War is Over)” ของจอห์น เลนนอน และ
โยโกะ โอโนะ (Yoko Ono) เพลงโปรดตลอดกาลของพวกเด็กๆ คือเพลง 
“Do They Know It’s Christmas?” เมื่อปี 1984 ของวงแบนด์เอด 
(Band Aid) ที่วงนำาไปเล่นในคอนเสิร์ตไลฟ์เอด (Live Aid) ให้ได้ยินได้
ฟังกันทั่วโลกในปี 1985 นักเรียนทุกคนจะได้รับหนังสือเพลงที่มีเนื้อเพลง
ที่เราร้องครบทุกเพลงพร้อมแผ่นซีดีเพลงเหล่านี้ด้วย

เด็กๆ ฝึกร้องเพลงกันตลอดทั้งปี เรามักใช้เวลาสัปดาห์ละ
ประมาณ 30 นาทีในการฝึก ซึ่งง่ายมากเพราะนักเรียนได้ฟังมาก่อนแล้ว
จากซีดีที่ได้รับแจกไป เราเพียงแต่เรียบเรียงเสียงประสานและเลือกเด็ก
หลายๆ คนมาร้องท่อนนำา เรามักจะขำาเสมอเวลาที่เห็นแขกที่มาเยี่ยมชม
โรงเรยีนทำาหน้างงๆ ตอนท่ีเดนิผ่านหอ้งเราและไดย้นิเรารอ้งเพลง “Jingle 
Bell Rock” ในเดือนเมษายน 
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เพลงเหล่านี้และโครงการเลี้ยงอาหารโลกเปิดโอกาสให้เด็กๆ 
พัฒนาตัวเองในฐานะนักดนตรีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มที่เริ่มจากนักเรียน
แค่หยิบมือเดียวร้องเพลงกับกีตาร์ฝีมือไม่เอาไหนของผมได้พัฒนาไป
สู่วงประจำาห้องที่เล่นเพลงคริสตมาสทุกรูปแบบกับกีตาร์ คีย์บอร์ด  
ฟลุต ไวโอลิน และเชลโล นี่เป็นอีกวิธีเยี่ยมๆ อีกวิธีหนึ่งที่นักดนตรี
พวกนี้จะได้ลับฝีมือ

หลายวันก่อนถึงวันที่ 24 ธันวาคม พวกคนไร้บ้านเริ่มถามคน
ทำางานทีโ่บสถว์า่ “คุณรูบ้้างไหมวา่เด็กๆ จะมาท่ีนีอ่กีหรอืเปลา่?”  ผูช้าย
ไร้บ้านหลายคนบอกผมว่าความอบอุ่นในน้ำาเสียงและรอยย้ิมที่งดงาม
ของเดก็ๆ มคีวามหมายของพวกเขายิง่กวา่อาหารทีเ่ลีย้งเสยีอกี ปญัหา
อย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือทุกปีจะมีเด็กนักเรียนอีก 30 คนที่เตรียมมาร้อง
เพลง แต่เวทีที่โบสถ์มีขนาดเล็ก เนื่องจากผมไม่อยากทำาให้เด็กเก่าเสีย
กำาลังใจด้วยการไม่ให้เขาเข้าร่วม เราจึงตกลงกันว่าใครที่อยู่ตั้งแต่เกรด 
7 ขึ้นไปจะช่วยเสิร์ฟอาหาร  

เตรียมง�นใหญ่

ในวันที่ 23 ธันวาคม ศิษย์เก่าหลายคนที่ตั้งใจจะช่วยเสิร์ฟ
อาหารมาทีโ่บสถเ์พ่ือชว่ยจัดเตรยีมหอ้งประชมุ  ในเวลาเพยีงไมก่ี่ชัว่โมง 
โต๊ะเก้าอี้ก็ถูกจัดเรียบร้อย  เครื่องประดับประดาตกแต่งต่างๆ ถูกติดไว้
ทัว่หอ้ง  หอ้งประชมุท่ีปกตดินูา่เบ่ือถกูเปล่ียนเป็นหอ้งบอลรมูทีค่รกึครืน้   
ทกัษะทกุอยา่งทีเ่ดก็ๆ ไดเ้รยีนรูใ้นหอ้ง 56 ถกูนำามาใชห้มด  พวกเดก็ๆ 
เป็นคนจัดระบบ แยกย้ายกันทำางาน แสดงความคิดริเริ่ม และทำางาน
เป็นทีมที่สมบูรณ์แบบ เด็กๆ แบ่งงานกันทำา ไม่มีปากเสียงกัน ไม่เกี่ยง
กันทำางาน  เพื่อนของผมซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนชื่อดังในกำากับของ
รัฐ (charter school) เคยมาดูอยู่ครั้งหนึ่ง เขาสนใจจะทำาอะไรแบบนี้
กบันกัเรยีนของเขาบ้าง นกัเรยีนของเขาไดค้ะแนนทดสอบสงู และความ
สำาเรจ็ของนกัเรยีนเหล่านัน้กไ็ดร้บัการยกยอ่งในหนา้หนงัสอืพมิพอ์ยา่งที่
สมควรได้รับจริงๆ แต่เมื่อเขามาดูเด็กๆ สามสิบคนของผมแยกย้ายกัน
ทำางานและจัดห้องสำาหรับเลี้ยงอาหารคน 500 คนได้อย่างไม่ขาดตก



283

บกพร่อง เขาสา่ยหนา้และพดูวา่ “นกัเรยีนของผมทำาแบบนีไ้มไ่ดห้รอก” 
“เรายังไม่ถึงขั้นนี้ ผมอยากให้เด็กของผมทำา แบบนี้ ได้บ้าง” โครงการ
เลี้ยงอาหารโลกของเราอาจจัดขึ้นเพียงปีละครั้ง แต่ผมกับนักเรียนของ
ผมทำางานทุกวันเพื่อให้โครงการนี้เป็นไปได้

เสื้อผ้�และเครื่องใช้

ตลอดทั้งปี เด็กๆ จะเก็บรวบรวมเสื้อผ้าและสิ่งของที่ไม่ได้
ใช้ พ่อแม่บางคนก็ช่วยรวบรวมและซื้อถุงเท้าใหม่ บ้างก็ช่วยเตรียมชุด
ของใชส่้วนตวัทีม่สีบู ่แปรงสฟีนั ยาสฟีนั และแชมพ ูเรือ่งนีไ้มเ่สยีเวลา
มากมายอะไร นกัเรยีนเพยีงแตเ่กบ็ขา้วของบางอยา่งไวใ้นระหวา่งปหีรอื
ซื้อของเพิ่มเล็กน้อยเวลาที่ไปซื้อของให้ตัวเอง พอถึงวันที่ 23 ธันวาคม 
เราก็จะรวบรวมท้ังเสื้อผ้าและเครื่องใช้ในห้องน้ำาได้เป็นจำานวนมาก  
เด็กๆ จะจัดการเก็บสิ่งของเหล่านี้ไว้ในห้องสองห้องที่โบสถ์ ห้องหนึ่ง
เก็บของใช้ของผู้หญิง อีกห้องของผู้ชาย เด็กๆ จะต่อชั้นวางของขึ้นมา
แล้วจัดเสื้อผ้าแยกตามขนาด พอถึงวันก่อนวันคริสต์มาส คนไร้บ้าน
ทั้งชายและหญิงจะได้เจอห้องที่มีเสื้อผ้าและของใช้จำาเป็นจัดวางอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ศิษย์เก่�ร่วมแรง

 ในวนัที ่24 ธนัวาคม จะมทีัง้นักเรยีนเกา่และนักเรยีนปัจจุบนั
ประมาณ 100 คนมาช่วยงาน นักเรียนเกรด 5 และ เกรด 6 รับหน้าที่
ร้องเพลงและเล่นดนตรี นักเรียนชั้นมัธยมต้นทำาหน้าที่เสิร์ฟอาหาร  
พูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือ เด็กชั้นประถมตัวเล็กเกินกว่าจะเสิร์ฟ
อาหารแก่คนอนาถา คนไร้ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่น่ารักมาก แต่นานๆ ที
ก็จะมีคนก่อเรื่องชกต่อยบ้าง  เวลาเกิดเรื่องขึ้นมาพวกผู้ใหญ่จะเข้าไป
จดัการ  แตผ่มจะรูส้กึเบาใจกวา่ถา้เดก็เล็กๆ ของผมปลอดภยัอยูบ่นเวท ี 
ส่วนนักเรียนมัธยมจะหลบหลีกสถานการณ์แบบนี้ได้ไวกว่า 
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แต่ละโต๊ะมีคนไร้ที่อยู่อาศัยนั่ง 8 คนและมีเด็กโตสองคนคอย
เสิร์ฟอาหาร พวกเขาจะวิ่งวุ่นไปมาระหว่างโต๊ะกับครัวทั้งวันเพื่อให้
แน่ใจว่าทกุคนทีโ่ตะ๊ไดส้ิง่ทีต่อ้งการ ขณะทีร่อ้งเพลงอยูบ่นเวท ีพวกเดก็
เล็กจะมองลงมาข้างล่างนั้นด้วยความอยากวิ่งวุ่นอย่างน้ันด้วย เด็กๆ 
บอกว่าพวกเขาอดทนรอให้โตพอจะช่วยเสิร์ฟอาหารแทบไม่ไหว

นักเรียนเก่าท่ีมาจากโรงเรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย
คอยดูแลอยูใ่นห้องแจกจ่ายเสือ้ผา้และของใช ้มนัเปน็งานทีย่ากเอาการ  
นักเรียนมัธยมปลายที่ขยันขันแข็งคนหนึ่งชื่อรูดี้เคยมาหาผมด้วยความ
หงุดหงิด ชายไร้บ้านคนหนึ่งอยากได้เสื้อแจ็กเกต รูด้ีจึงให้ชายผู้นั้น
เลือกดูในชั้นที่มีเสื้อโค้ตอย่างดีอย่างน้อย 50 ตัว ชายคนน้ันบอกรูดี้
ว่า “นั่นไม่ใช่แบบที่ฉันชอบ ฉันจะเอาสีเขียว” รูด้ีอยากจะบอกกับชาย
คนนั้นตะหงิดๆ ว่า “นี่คุณ มันก็มีเท่าที่มีนี่แหละ ยังกับว่าผมจะไปเอา
จากสตอ็กข้างหลังมาใหคุ้ณไดน้ี่” แน่นอน เราหวัเราะกนั แต่เวลาที่น่า
หงดุหงิดแบบน้ีแหละทีเ่ปน็ตวัอยา่งของความเปน็จรงิสำาหรบัเดก็ๆ ของ
เราไดอ้ยา่งด ีการทำางานกบัคนไรท้ีอ่ยูอ่าศยัชว่ยใหเ้ดก็ๆ มคีวามเหน็อก
เหน็ใจและความเขา้ใจผูท้ีโ่ชคดนีอ้ยกวา่พวกเขาเพิม่ขึน้ ขณะเดยีวกนัก็
ชว่ยใหเ้ด็กๆ ปรบัปรงุการวางตวั มารยาท และความรูเ้กีย่วกับโลกของ
ความเป็นจริงให้ดีขึ้น พ่อแม่และครูที่ให้การสนับสนุนโครงการบริการ
ชุมชนก็ได้ช่วยโลก บ้านของตัวเอง และห้องเรียนของเด็กๆ ในขณะ
ที่ลูกๆ ของพวกเขากลายเป็นเด็กหนุ่มสาวที่ใครอยู่ใกล้ๆ ก็มีความสุข

โลกสวย เพร�ะเร�ช่วยกัน

ผมอยากจะย้ำาว่า โครงการเลี้ยงอาหารโลกนี้เกิดจากความฝัน
ของเด็กนักเรียนของผม นี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่จะเกิด
ขึ้นเมื่อเด็กๆ ได้รับการยอมรับนับถือและการสนับสนุนให้ใช้ชีวิตด้วย
ความรับผิดชอบ เด็กๆ พัฒนาความตระหนักรู้ต่อโลกรอบตัวที่ไม่มีใน
เยาวชนอีกเป็นจำานวนมาก และเมื่อพวกเขาเติบโตข้ึน ไม่ว่าพวกเขา
จะประกอบอาชีพอะไร พวกเขาก็ยังคงทำาสิ่งดีๆ คืนให้กับชุมชนของ
ตัวเองต่อไปเรื่อยๆ 
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เด็กๆ เรียนรู้ที่จะเห็นใจและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
คุณธรรมนี้จะหยั่งรากลึกอยู่ในตัวพวกเขาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ศิษย์เก่าของผมหลายคนซึ่งตอนนี้บ้างก็เป็นนักกฎหมายที่
ทำางานบริการสังคมเพื่อคนยากจน บ้างเป็นสถาปนิกที่ใช้เวลาว่างช่วย
ออกแบบศนูยบ์รกิารชมุชนหรอืบา้นสำาหรบัองคก์รทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ชมุชน 
(Habitat for Community) ศิษย์เก่าคนหน่ึงของผมพักการเรียนที่
มหาวทิยาลยัไปหนึง่ปีเพือ่ไปทำางานกบัเดก็ยากจนในมองโกเลยี  สว่นอกี
คนใชเ้วลาสัปดาห์ละ 2 คืนให้คำาปรกึษาปัญหาแกว่ยัรุน่ทางโทรศพัทส์าย
ดว่น  แลว้ยงัศิษยเ์กา่ท่ีไดร้บัปรญิญาโทดา้นผงัเมอืงจากเอม็ไอทคีนหนึง่   
เธอทำางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือเหยื่อพายุเฮอริเคน
แคทรินา นักเรียนพวกนี้ไม่ใช่แม่ชีเทเรซา พวกเขาเพียงแต่เอื้ออาทร
ต่อโลกที่เราอาศัยอยู่นี้และใช้เวลาส่วนหนึ่งเพื่อช่วยทำาให้โลกน่าอยู่ขึ้น 

ผมภูมิใจในตัวเด็กผมด้วยเหตุผลมากมายหลายประการ  
ผมชอบเล้ียงฉลองกับพวกเขาเมื่อมหาวิทยาลัยรับพวกเขาเข้าเรียน  
อีกส่ีปีหลงัจากนัน้ ผมกเ็ขา้รว่มในพธิจีบการศกึษา ถ่ายรปูกับพวกเขาใน
วันที่น่าภาคภูมิใจนั้น แต่ที่พูดมาทั้งหมด ผมภูมิใจที่สุดกับการอาสารับ
ใช้ผู้อื่นของพวกเขา รูปภาพใบโปรดของผมคือภาพที่ผมได้จากเอมีและ
แจเนต ศิษย์เก่าของผมสองคนที่ทำางานกับองค์กรที่อยู่อาศัยเพื่อชุมชน
ที่อินเดีย ทั้งสองยืนอยู่หน้าทัชมาฮาล ยิ้มและถือป้ายที่อ่านว่า “เราคิด
ถึงครูเรฟ” ผมขนลุกทุกครั้งที่มองภาพนี้ เป็นความรู้สึกแบบเดียวกับที่
ผมรูส้กึทกุครัง้ท่ีศิษยเ์กา่คนหนึง่ลงท้ายอเีมล ์วางสายโทรศพัท ์หรอืจาก
ไปหลังจากมาเยี่ยมพร้อมกับคำาพูดที่ว่า “แล้วเจอกันวันที่ 24”
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ผู้ชมรอชมการแสดงของคณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ต
แน่นเวทียุคเอลิซาเบทที่ 1 ที่โอเรกอนเชกสเปียร์เฟสติวัล 
ในแอชแลนด์
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พลังเชกสเปียร์
 
 การที่ผู้คนรู้จักเด็กนักเรียนห้อง 56 ในฐานะคณะละคร 
เชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตมากกว่าอื่นใดนั้นมีเหตุผลอยู่ แต่ละปี  
นอกเหนือจากโครงงานต่างๆ และการเรียนหนังสือแล้ว เด็กๆ ยังจัด
แสดงละครของเชกสเปียร์อีกด้วย สิ่งนี้เรียกร้องให้เด็กๆ ต้องทำางาน
หนักกว่าที่เคยทำามาทั้งชีวิต รวมทั้งครูเองก็ต้องเต็มใจสละเวลาส่วน
ตัวนับพันชั่วโมง ผู้สังเกตการณ์หลายต่อหลายคน และแม้กระทั่งผู้ที่
ชืน่ชมโครงการนีแ้ละหวงัวา่เราจะไปไดส้วย ยงัอดตัง้คำาถามกบัความ
บา้บิน่ของผมไมไ่ดแ้ละอาสาจะหาวธิบีำาบดัให ้อาจจะจรงิของพวกเขา 
แตส่ิง่เดยีวทีผ่มม่ันใจคือไม่มีโครงการอ่ืนใดทีจ่ะชว่ยใหผ้มสอนทกุอยา่ง
ทีอ่ยากใหเ้ดก็ๆ เรยีนรูไ้ดใ้นกจิกรรมเดยีวอยา่งเชน่โครงการนีอ้กีแลว้

พลังเชกสเปียร์
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 ทุกวันนี้ คณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตเป็นที่รู้จักไปทั่ว
โลก ผู้คนเดินทางข้ามน้ำาข้ามทะเลมาชมการแสดงของเรา เซอร์เอียน  
แมกเคลเลนเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังโครงการนี้ ส่วนฮัล ฮอลบรูก (Hal 
Holbrook) ไมเคิล ยอร์ก เซอร์ปีเตอร์ ฮอลล์ (Sir Peter Hall) และ
บรรดายักษ์ใหญ่ในวงการละครทั้งหลายก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ 
บรรดาผูช้มของเรามกัไมเ่ชือ่สายตาตวัเองเมือ่เหน็เดก็อาย ุ10 ขวบแสดง
ละครของเชกสเปียร์ได้อย่างไม่มีที่ติ และถามว่า “เรื่องแบบนี้เป็นไปได้
ยังไง?” ผมจึงขอเล่าถึงเวลาหนึ่งปีของการสร้างละครตามสไตล์ของคณะ
ละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตให้ฟังตรงนี้

เรียนรู้และสนุกด้วยกัน

 ก่อนอื่น ผมจะอธิบายให้เด็กๆ ฟังว่า ผมหวังว่าพวกเขาจะ
ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากประสบการณ์ครั้งนี้ เด็กๆ ไม่ใช่นักแสดงละคร 
เชกสเปียร์ และคงไม่ได้คิดที่จะเป็นด้วย ผมไม่รู้อะไรเลยสักนิดเกี่ยวกับ
การกำากับละคร (ถ้าคุณไม่เชื่อผม ก็ให้มาดูตอนเราซ้อมกัน -- เหมือน
ให้คนตาบอดจูงคนตาบอดยังไงยังงั้น) เรามาอยู่ตรงนี้เพื่อเรียนรู้พลังของ
ภาษา และสนุกกับการทำางานร่วมกันเป็นทีม เด็กๆ จะใช้เวลาตลอดทั้ง
ปีเพื่อเอาชนะอุปสรรค แก้ปัญหา และเอาตัวเข้าเสี่ยง พวกเขาจะเรียน
ดนตรียากๆ มากมายและซ้อมอย่างหนักเพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุด 
เด็กๆ ต้องฝึกเต้นและเล่าเรื่อง ต้องศึกษาแก่นของละครอย่างลึกซึ้งและ
นำามาประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเอง เด็กๆ ต้องวิเคราะห์ ชำาแหละ ศึกษาทุก
รายละเอียดก่อนจะลงมือสร้างละครที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อตัวเอง
และต่อโลก
 เด็กๆ ไม่ได้มาเล่นละครเพื่อสร้างความประทับใจให้ใคร  
การแสดงจริงตอนสิ้นปีนั้นเป็นความสนุกสนาน การได้รับเกียรติจากผู้
ชมที่ยืนขึ้นปรบมือให้เป็นความรู้สึกที่ดีก็จริง แต่รางวัลที่แท้จริงอยู่ในการ
ทำางานแลว้ ไมม่เีสยีงปรบมอืท่วมท้นขนาดไหนจะเปรยีบไดก้บัการเดนิทาง
เพือ่คน้หาของเดก็ๆ ซึง่หมายถงึเวลาหลายพนัชัว่โมงของการทำางานเพือ่ให้
ละครทกุเร่ืองทีผ่ลติขึน้มคีวามพเิศษสดุ กระบวนการจงึเปน็ทกุสิง่ทกุอยา่ง
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ก�รเลือกละคร

 นกัเรยีนสว่นใหญรู่จ้กัผลงานของเชกสเปยีรอ์ยูไ่มก่ีเ่รือ่ง เดก็ๆ 
อาจได้เรียนเรื่อง Hamlet, Julius Caesar, Romeo and Juliet,  
A Midsummer Night’s Dream หรือ Macbeth นี่เป็นบทละคร 
ยิ่งใหญ่ที่ควรค่าแก่การอ่านหรือนำามาแสดง แต่ผมอยากให้เด็กของ
ผมเดินทางบนถนนสายที่ไม่ค่อยมีคนเดินนัก ด้วยเหตุนี้คณะละคร 
เชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตจึงจัดแสดงละครเรื่อง Henry IV ภาค 1  
และ ภาค 2, Twelfth Night, Measure for Measure, Love’s Labour’s 
Lost, The Comedy of Errors, King Lear,  Much Ado About  
Nothing, The Winter’s Tale, The Tempest และ Henry V  
โดยไม่ตัดทอน  นี่เป็นเพียงตัวอย่างไม่กี่เรื่อง  ละครทั้งหมดนี้มีแก่น
เรื่องที่เชื่อมโยงกับเด็กๆ ได้อย่างเข้มข้นและลึกซึ้ง
 คนชอบวิจารณ์ที่ยังไม่เคยชมการแสดงของเราเลยสักครั้ง
ไม่เชื่อว่าเด็กๆ จะเข้าใจถ้อยคำาท่ีพูดหรือความหมายที่แฝงอยู่จริงๆ  
ผิดถนัด เด็กๆ ดื่มด่ำาในปณิธานของพรอสเพอโร (ในละครเรื่อง The 
Tempest) ที่จะให้อภัยต่อศัตรู การแสวงหาเกียรติยศของฮัลในโลกที่
ไร้เกยีรต ิการตดัสนิใจอนัปวดรา้วของอซิาเบลลาทีจ่ะไมเ่อาพรหมจรรย์
เขา้แลกเพือ่ชว่ยชวีตินอ้งชาย และความทกุขข์องเฮนรทีี ่5 ในบาปทีพ่อ่
ตัวเองก่อ นี่เป็นแค่เพียงไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้น เซอร์เอียน แมกเคลเลน
ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “สิ่งที่ดีที่สุดของคณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตก็
คอื เดก็ๆ รูว้า่ตวัเองพดูอะไร ซึง่นกัแสดงละครเชกเสปยีรอ์าชพีอาจไม่
เป็นแบบนี้ทุกคน” ผมว่านี่เป็นความเห็นที่เชื่อถือได้ เพราะเซอร์เอียน
ย่อมรู้ว่าตัวเองกำาลังพูดอะไรอยู่
 ผมเลือกบทละครไว้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะแสดงสักปีหน่ึงหรือ
สองปี ซึ่งทำาให้ผมมีเวลามากมายท่ีจะศึกษาบทละครอย่างรอบคอบ
และวางแผนการซ้อม ไม่มีเวลาที่จะ “ทำาๆ ไปแล้วก็รู้เอง” สำาหรับงาน
ใหญ่ขนาดนี้ ผมต้องพร้อมถ้าผมจะนำาพานักเรียนของผมให้ไปถึงจุดสูง
ที่สูงสุด
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เอ�จริงเอ�จัง

 คณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตพบกันหลังเลิกเรียนเพื่อ 
ฝึกซ้อม เราทำาอย่างนี้ด้วยเหตุผลสองข้อ ข้อแรก การให้เด็กๆ  
สมคัรใจเขา้รว่มกจิกรรมเองทำาใหเ้ราสามารถคดัคนทีอ่าจไมเ่ตม็ใจจะฝกึ
ซอ้มอยา่งหนกัเหมอืนเดก็คนอืน่ๆ ออกไป  นีไ่มใ่ชโ่ครงงานสำาหรบัเดก็ๆ 
ทีไ่มส่นใจ การจดัแสดงละครตอ้งใชเ้วลาหนึง่ปขีองชวีติ ซึง่หมายความ
ว่าพวกเขาต้องยอมเลิกอะไรหลายอย่างเป็นต้นว่า โทรทัศน์ วิดีโอเกม 
และเรื่องจิปาถะอื่นๆ ในวัฒนธรรมป๊อป โครงงานน้ีเป็นเรื่องจริงจัง  
ข้อสอง การนดัซอ้มหลังเลกิเรยีนทำาใหเ้ดก็หอ้งอืน่มโีอกาสเขา้รว่มสนกุ
ได ้เราไมใ่ชค่ลบัเฉพาะของเรา ใครกต็ามทีเ่ตม็ใจจะทำาตวัดแีละทำางาน
หนักสามารถเข้าร่วมได้ทั้งนั้น
 มีหนังสือสรุปบทละครของเชกสเปียร์ดีๆ อยู่หลายเล่ม  
ตอนเป็นเด็ก แม่เคยอ่านหนังสือคลาสสิกชื่อ Tales from Shake-
speare ของชาลส์และแมรี แลมบ์ (Charles and Mary Lamb)  
ให้ผมฟงั  ผมจำาไดว้า่ผมรูเ้รือ่ง The Tempest กอ่นเข้าโรงเรยีนอนบุาล
เสยีอกี เมือ่เรว็ๆ นีเ้อง ผมไดเ้จอหนงัสอืรวมเรือ่งยอ่ชือ่ Stories from 
Shakespeare ของมาร์แชตต์ ชูต (Marchette Chute) ซึ่งผมชอบ
มาก หนังสือเลม่นีต้า่งจากของแลมบต์รงท่ีสรปุบทละครไวค้รบ ทกุเรือ่ง 
ใช้ภาษาง่ายๆ และตรงไปตรงมา
 ผมจะทำาสำาเนาเรื่องย่อมานั่งอ่านกันในห้อง พอจบการพบ
กันครั้งแรกของเรา เด็กนักเรียนก็จะเข้าใจเรื่องที่เราจะแสดงกันในปี
นั้นตลอดจนตัวละครในเรื่อง เด็กๆ เข้าใจแก่นเรื่องและวัตถุประสงค์
ที่เราพยายามบรรลุร่วมกันในปีนั้น เด็กๆ ออกจากที่ประชุมด้วยความ
กระหายที่จะอ่านบทละครจริง มีปัญหาอยู่เรื่องเดียว เราไม่เคยอ่าน 
งานของเชกสเปียร์เลย
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ฟังอย่�งดื่มดำ�

 งานของเชกสเปียร์เป็นงานที่อ่านยาก! แต่บทละครของเขา
ไม่ได้มีไว้เพื่ออ่าน ไมเคิล ยอร์ก นักแสดงที่เล่นเป็นไทบอลต์ (Tybalt) 
ใน Romeo and Juliet ที่สร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปี 1968 เคยเตือน
นักเรียนของผมครั้งหนึ่งว่า ในยุคของเชกสเปียร์ ผู้คนจะไม่พูดว่ากำาลัง
จะไป ดู แต่จะไป ฟัง ละคร บทกวีของเชกสเปียร์อาจจะสับสนและ
น่าเบื่อเวลาที่เราอ่าน -- แต่ไม่มีอะไรไพเราะไปกว่าได้ยินถ้อยคำาแสน
มหัศจรรย์เหล่านั้น ตอนที่แพทริก สจ๊วต (Patrick Stewart) มาเยี่ยม
ชั้นเรียนของเรา เขาเล่าให้เด็กๆ ฟังถึงวัยเด็กของเขา เขาจะฟังการ
แสดงละครของเชกสเปียร์ทางวิทยุ  เขายอมรับว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่
เขาได้ฟังสักเท่าไร  แต่ถ้อยคำาเหล่านั้นฟังแล้วรู้สึกดีจนเขาไม่สนว่าจะ
เข้าใจหรือเปล่า!  สจ๊วตยังบอกเด็กๆ ด้วยว่าแม้ว่าเขาจะประสบความ
สำาเรจ็ทางโทรทัศนแ์ละภาพยนตร ์แตว่นัท่ีนา่ตืน่เตน้ทีส่ดุในชวีติของเขา
กลับเป็นวันที่เขาได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกของคณะละครรอยัล 
เชกสเปียร์ (Royal Shakespeare Company) 
 เช่นเดียวกับแพทริก สจ๊วตและไมเคิล ยอร์ก คณะละคร
เชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตของเราเรียนบทละครด้วยการฟัง บทละคร
ของเชกสเปียร์มีจำาหน่ายเป็นซีดีโดยบริษัทอาร์กเอนเจิล (Arkangel)  
เราสามารถซื้อละครแยกเป็นแผ่นๆ หรือเป็นกล่องครบชุดก็ได้ ซีดี
พวกนี้มีค่าสำาหรับนักเรียนของผมมาก การได้ฟังนักแสดงมืออาชีพ
กล่าวถ้อยคำาในบทละครช่วยให้เด็กๆ เข้าใจบทละครที่กำาลังฟังอยู่น้ัน
ได้อย่างลึกซึ้ง
 เช่นเดียวกับการสอนโดยใช้เทปเสียง ผมจะหยุดซีดีเป็นระยะ
เพื่ออธิบายข้อความบางวรรค ครั้งแรกผมจะผ่านสำานวนบางสำานวน
ไปก่อน แต่หลังจากฟังฉากหนึ่งซ้ำาหลายๆ ครั้ง เด็กๆ ก็จะเริ่มเข้าใจ  
เมือ่เดก็ๆ เขา้ใจความหมายของคำาแล้ว พวกเขาจะจดจำาบทพดูไดอ้ยา่ง
รวดเร็วจนน่าทึ่ง มันไม่ต่างไปจากเพลงป๊อปที่เด็กจำามาจากวิทยุ

่
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หนังสือรวมบทละคร
 
 มีคนพิมพ์งานของเชกสเปียร์ไว้มากมายจนเราสับสนเลือก 
ไม่ถูก ผมว่าครูแต่ละคนต่างก็มีเล่มโปรดของตัวเอง ส่วนเราพอใจกับ
ฉบับพิมพ์ของโฟลเจอร์ (Folger edition) ซึ่งราคาไม่แพงและมีสรุป
ยอ่ใหก้อ่นทกุฉาก ซึง่จะชว่ยบอกเดก็ๆ ลว่งหนา้วา่อะไรกำาลงัจะเกดิขึน้ 
ฉบับพิมพ์ของโฟลเจอร์ยังมีเชิงอรรถตลอดทั้งเรื่อง ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
ความบางบทบางตอนได้โดยไม่ต้องพลิกไปดูด้านหลัง 
 เชกสเปียร์ฉบับพิมพ์ใหม่ๆ จะจัดวางเนื้อหาของบทละครไว้
ที่หน้าซ้ายและแปลความหมายเป็นสำานวนภาษาสมัยใหม่ไว้ที่หน้าขวา  
ผมเข้าใจว่าครูบางคนชอบใจวิธีจัดหน้าแบบนี้เพราะทำาให้ผู้เริ่มเรียน
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น แต่ผมเกรงว่าจะเข้าใจได้ง่าย เกินไป จนเด็ก
อาจจะไมอ่า่นคำาประพนัธข์องเชกสเปยีรเ์ลย อยา่ลืมวา่วตัถปุระสงคข์อ้
หนึง่ของเราคอืการขดุหาอญัมณทีีซ่อ่นอยูใ่นบทกวเีหลา่นี ้เราไมไ่ดม้อง
หาทางลดั ผมอยากใหน้กัเรยีนไดด้ิน้รนบา้ง กา้วขา้มกำาแพงภาษา และ
ตืน่เต้นทีไ่ด้ค้นพบพลังแหง่ถอ้ยคำาของเชกสเปยีร ์การศกึษาตน้ฉบบัจรงิ
จะทำาให้นักเรียนเข้าถึงท่วงทำานองแบบเชกสเปียร์ได้เมื่อถึงเวลาที่พวก
เขาต้องพูดบทของตัวเอง  

เชกสเปียร์บนแผ่นฟิล์ม
 
 บทละครทุกเรื่องของเชกสเปียร์ได้รับการถ่ายทอดเป็น
ภาพยนตร์ ในช่วงทศวรรษ 1980 บีบีซี ถ่ายทำาบทละครทุกเรื่องที่
เขาเขียนไว้ และส่วนมากจะมีให้ชมหลายเวอร์ชัน เป็นธรรมดาที่มีทั้ง
เวอร์ชันดัดแปลงดีๆ และที่ไม่ดีนัก อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าภาพยนตร์นั้น
จะดีหรือไม ่ผมพบวา่การดฉูากใดฉากหนึง่ทนัททีีเ่ราอา่นบทละครจบจะ
ช่วยได้มาก  เราจะไม่พูดถึงเรื่องรสนิยมนะครับ ต่อไปนี้เป็นภาพยนตร์
เชกสเปียร์เรื่องโปรดของผมที่จะช่วยเสริมการศึกษาบทละคร
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 Macbeth บทละครเรื่องนี้มีที่เป็นภาพยนตร์ดีๆ  
   อยู่หลายเวอร์ชัน ผมจะใช้ของ  
   คณะละครรอยัลเชกสเปียร์ ที่มีเซอร์เอียน 
    แมกเคลเลน และเดมจูดี เดนช์ 
    (Dame Judy Dench) แสดง เด็กๆ 
   จะได้เห็นว่าพื้นที่เล็กๆ ก็สามารถใช้ในการ 
   แสดงละครได้ เวอร์ชันของโรมัน 
   โปลันสกีเป็นประเภทเลือดท่วมจอแต่ก็ 
   ทำาได้ดีมาก
 Henry V ผมชอบให้เด็กๆ เปรียบเทียบภาพยนตร์ 
   ของเซอร์ลอว์เรนซ์ โอลิเวียร์ (Sir 
   Laurence Olivier) ที่มีการดัดแปลงบท
   เพื่อปลุกเร้าความรักชาติอย่างโจ่งแจ้ง 
   กับโศกนาฏกรรมหลังสงครามเวียดนาม 
   ของเคนเนท บรานา (Kenneth   
   Branagh)
   Richard III  เวอร์ชันของโอลิเวิยร์ตลกอย่างร้ายกาจ 
   มีดาราอย่างเซอร์จอห์น กีลกุด 
   (Sir John Gielgud) และเซอร์ราล์ฟ 
   ริชาร์ดสัน (Sir Ralph Richardson)  
   ร่วมแสดง ส่วนเวอร์ชันของเซอร์เอียน  
   แมกเคลเลน ก็แหลมคมไม่แพ้กันและ 
   เสนอเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์
Twelfth Night  เทรเวอร์ นันน์ (Trevor Nunn) สร้าง 
   เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ดีเรื่อง  
   หนึง่เมือ่ 2-3 ปกีอ่น มเีซอรเ์บน คงิสลยี ์ 
   (Sir Ben Kingsley) แสดงเป็นเฟสตี
   หน้าโง่ (Feste the Fool)
A Midsummer   ถ้าคุณอยากให้เด็กๆ ของคุณได้ฟังถ้อยคำา 
Night’s Dream  สำานวนของเชกสเปียร์ในแบบที่ผู้ประพันธ์ 

พลังเชกสเปียร์
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   ตั้งใจจะให้ฟัง ต้องไม่พลาดภาพยนตร์
   ปี 1968 ของเซอร์ ปีเตอร์ ฮอลล์
   โดยเฉพาะฉากรวมดารา ที่ไดอานา ริกก์
    (Diana Rigg) จูดี เดนช์ เฮเลน มีร์เรน  
   (Helen Mirren) และเอียน โฮล์ม 
   (Ian Holm) ปล้ำากันเลอะเทอะในแอ่ง 
   โคลน
 
 แมแ้ตภ่าพยนตรท์ีไ่มไ่ดเ้รือ่ง กย็งัชว่ยเดก็ๆ ในการเตรยีมการ
แสดงละครเชกสเปียร์ได้ เมื่อไม่นานมานี้นักเรียนของผมได้ดู Love’s 
Labour’s Lost เวอรช์นัของบบีซี ีซึง่เดก็ๆ ไมช่อบเลย แตก่ารใหเ้ดก็ๆ 
สำารวจตัวเองว่าทำาไมพวกเขาถึงไม่เห็นด้วยกับภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง
ช่วยให้นักแสดงน้อยของเราเข้าใจว่าพวกเขาต้องการถ่ายทอดตัวละคร
ที่ตนแสดงออกมาอย่างไร

พูดจ�ภ�ษ�เชกสเปียร์

 ผู้ที่มาเยี่ยมชมห้องของเราแปลกใจว่าทำาไมเด็กๆ ถึงสามารถ
จดจำาบทพูดยาวๆ ได้ สิ่งที่คนภายนอกส่วนมากไม่เข้าใจก็คือ ที่จริง
แล้ว ความยากอยู่ที่การเข้าใจความหมายของถ้อยคำาที่ใช้ ไม่ใช่การ
ท่องจำา ผมใช้เวลาในการไล่ดูทุกพยางค์ทุกคำาร่วมกับเด็กๆ ขณะที่เรา
ฟังซีดีบท ละคร เราจะหยุดแล้วย่อยภาษาให้เข้าใจง่ายขึ้น มันง่ายกว่า
กันเยอะเลยสำาหรับเด็กๆ ที่จะจำาคำาพูดที่ตัวเองเข้าใจ จากนั้น ผมก็
คัดลอกซีดีของฉากนั้นให้นักแสดงทุกคนเอากลับไปฟังที่บ้าน บทละคร 
เชกสเปียร์ก็เหมือนดนตรี แต่แทนที่จะจำาดนตรีป๊อปเป็นพันๆ บรรทัด  
คณะละครเชกสเปยีรแ์หง่โฮบารต์กใ็ชพ้ลังงานนัน้มาจำาภาษาทีส่วยงาม
แทน  น่าทึ่งที่เด็กๆ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการฟัง กลยุทธ์น้ีมี
ข้อเสียเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากละครแสดงโดยนักแสดงชาว
องักฤษ  ทกุๆ ปี จงึมนีกัเรยีนของผมบางคนเริม่พดูดว้ยสำาเนยีงองักฤษ  
เราต่างหัวเราะและสนับสนุนให้แต่ละคนพูดด้วยน้ำาเสียงของตัวเอง  
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เราไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นโอลิเวียร์หรือแมกเคลเลน ก็แค่เด็กเล็กๆ 
กลุ่มหนึ่งเล่นสนุกกัน   
 เราเล่นเกมสองเกมในหอ้งเรยีนเพือ่ชว่ยใหเ้ดก็คุน้กบัการเปลง่
เสียงออกมาดังๆ เกมแรกคือเกมง่ายๆ ที่เรียกว่าเกมบทละคร 37 
เรื่อง เกมนี้ง่ายเหมือนชื่อ เด็กจะผลัดกันบอกชื่อบทละครที่เชกสเปียร์
แต่ง แต่ละชื่อจะพูดได้เพียงครั้งเดียว เรามักเริ่มการฝึกซ้อมด้วยวิธีนี้  
ขณะที่เด็กๆ ตะโกนว่า Hamlet, Henry V, The Comedy of Errors   
พวกเขาต้องคอยฟังคนอื่นด้วยเพื่อไม่ให้พูดชื่อเรื่องซ้ำากัน ตอนต้นปี
ที่เราเริ่มเล่นแรกๆ เด็กๆ จะพูดผิดพูดถูก ทำาให้พวกเราหัวเราะกัน
สนุกสนาน  ครั้งหนึ่งผมต้องอธิบายให้นักเรียนคนหนึ่งฟังว่า แม้ว่าผม
จะชืน่ชมคำาตอบของเขาทีเ่ปล่งออกมาดว้ยความกระตอืรอืรน้ แตจ่รงิๆ 
แล้ว Green Eggs and Ham ไม่ได้แต่งโดยเชกสเปียร์ 
 เกมที่สองเกิดขึ้นมาจากความเรียงสั้นๆ สุดคมคายเรื่อง “On 
Quoting Shakespeare” โดยเบอร์นาร์ด เลวิน (Bernard Levin) 
นักหนังสือพิมพ์ชาวอังกฤษซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว กูเกิลเสิร์ชจะช่วยคุณ
ค้นหาได้ ร้อยแก้วที่หลักแหลมชิ้นนี้ทำาให้เรานึกได้ว่ามีสำานวนของ 
เชกสเปียร์อยู่มากมายท่ีเราใช้กันอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัว เมื่อคุณพูดว่า 
“vanish into thin air” (หายเขา้กลีบเมฆ) หรอื “too much of a good 
thing” (มากไปก็ไม่ดี) หรือไม่ได้ “sleep a wink” (ไม่ได้หลับได้นอน)  
คุณกำาลงัเอาถอ้ยคำาของเชกสเปยีรม์าใช ้ถา้คณุเคย “refuse to budge 
an inch” (ยืนกระต่ายขาเดียว) หรือ “played fast and loose” 
(มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก) หรือแม้แต่ “knitted your brows” 
(ขมวดค้ิว) คุณก็กำาลังเอาถ้อยคำาของเชกสเปียร์มาใช้ เด็กๆ จะพูด
ถ้อยคำาเหล่านี้ออกมาติดต่อกันอย่างรวดเร็วราวจรวด นี่เป็นอีกวิธีที่ดี
มากก่อนเริ่มหรือจบการฝึกซ้อม

พลังเชกสเปียร์



296 ครูนอกกรอบ กับ ห้องเรียนนอกแบบ

คัดเลือกตัวนักแสดง

 ในโรงเรยีนของเราซึง่มกีารเรยีนการสอนตลอดทัง้ป ีเราเปดิเทอม
ในเดือนกรกฎาคม เราจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนศึกษาบทละครเรื่อง
ทีเ่ราจะแสดงในเดอืนเมษายนปหีนา้ หลังจากพบกนัสปัดาหล์ะสีค่รัง้ ครัง้
ละหนึ่งชั่วโมง เด็กก็จะรู้จักละครเรื่องนั้นเป็นอย่างดี เด็กๆ ได้ฟังละคร
ทั้งเรื่อง ได้ดูภาพยนตร์ดัดแปลงหลายๆ เวอร์ชัน ต่อให้ผมเปิดบทละคร
แล้วอ่านประโยคที่ไม่มีอะไรพิเศษเลย เด็กๆ ก็ยังสามารถบอกได้ว่าใคร
เป็นคนพูดประโยคนั้น 
 การคัดเลือกตัวผู้แสดงทำาได้ไม่ยาก แต่การเลือกให้ เหมาะสม 
นั้นยาก ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ผมจะแจกกระดาษให้เด็กๆ เขียน
ชื่อตัวละครที่อยากเล่นเรียงตามลำาดับความชอบมาสัก 2-3 ชื่อ โปรด
สังเกตว่าเด็กไม่จำาเป็นต้องทดสอบบทพูดในละคร บางคนอยากอยู่ในวง
ดนตร ีบางคนอยากเปน็ทมีงานดา้นเทคนคิ นกัเรยีนสว่นใหญจ่ะทำาหนา้ที่
มากกว่าหนึ่งอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ข้อดีอย่างหนึ่งของการจัดแสดงละครก็
คือมีอะไรที่ท้าทายให้เด็กได้ทำาทุกคน
 ต่อจากนั้นเรามีการทดสอบการแสดง ซ่ึงผมจะได้เห็นว่าใคร
เหมาะสมกับบทบาทไหนมากที่สุด แต่การแสดงที่ดีก็เหมือนกับการ
พยายามทำาสิ่งอื่นๆ คือเกิดจากแรงบันดาลใจร้อยละ 10 ที่เหลืออีกร้อย
ละ 90 มาจากหยาดเหงื่อแรงงาน ณ จุดนี้ของปี ผมเพิ่งรู้จักเด็กได้เพียง
เดือนเดียวและแทบเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะทำานายว่าเด็กคนไหนจะทุ่มเท
ความเพียรพยายามเพื่อจะเล่นบทนำาให้ได้ดี ผมทำางานกับเด็ก 60 คน
หลังเลิกเรียน บางคนไม่ได้อยู่ในห้องที่ผมสอนด้วยซ้ำาไป
 ผลก็คือ รายชื่อตัวแสดงที่ผมเตรียมไว้คร่าวๆ ในเดือนสิงหาคม
มักจะเปลี่ยนไปหลายครั้งกว่าจะได้แสดงจริงในอีก 8 เดือนต่อมา  อาจ
มีเด็กบางคนที่ทำาไม่ได้ตามมาตรฐานที่คุณตั้งไว้ อย่างไรก็ดี จะมีเด็กบาง
คนที่พัฒนาขึ้นจนถึงระดับท่ีคุณก็ไม่คาดคิดมาก่อนตอนพบกันครั้งแรก
เสมอ หลายปีก่อนผมให้เด็กคนหนึ่งชื่อแลร์รีเล่นเป็นแคลิแบนใน The 
Tempest ผมทำางานกับแลร์รีอยู่หลายเดือน พยายามกระตุ้นให้เขาเล่น
ใหด้ทีีส่ดุ แลรร์ไีดบ้ทนีไ้ปเพราะเขาทำาไดด้มีากในการอา่นบทครัง้แรก แต่
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จรยิธรรมในการทำางานของเขาเรยีกไดว้า่อยูร่ะหวา่งข้ันโคมากับเสยีชวีติ
กอ่นถงึมือแพทย ์ผมไมอ่ยากถอดใจกบัแลรร์ ีแตก่ารแสดงละครใกลเ้ข้า
มาทุกที และเด็กคนอื่นๆ ก็เล่นได้อย่างวิเศษ วันหนึ่งแลร์รีมาซ้อมไม่
ได้ นักเรยีนคนหนึง่ชือ่แดนนซีึง่ตลอดหกเดอืนทีผ่า่นมาไดร้อ้งเพลงบา้ง
นดิหนอ่ยแตน่ัง่ดเูสยีมากถกูขอใหเ้ขา้มาเล่นแทน ปรากฎวา่แดนนแีสดง
ได้เร้าใจมาก! เขาจำาบทได้ทั้งหมดและเดินอยู่บนเวทีราวกับเล่นเป็นแค
ลิแบนมานานหลายปี
 เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆ ผมจึงยืดหยุ่นกับการคัดเลือกตัว
แสดง หลังจากซ้อมไป 2-3 เดือน นักเรียนทุกคนก็จะจำาบทละคร
ได้ขึ้นใจ เด็กๆ เรียนรู้ที่จะปล่อยวางอัตตาของตัวเอง พวกเขาจะถูก
พร่ำาสอนว่า ในการแสดงละครมีดาราอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น นั่นคือ  
เชกสเปียร์

ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้�น

 เราจัดแสดงละครเชกสเปียร์ในห้องเรียนของเรานั่นแหละ  
เราจะเอาโต๊ะเก้าอี้ออก แล้วเอาอัฒจรรย์ที่นั่งได้ 33 คนเข้ามาตั้งแทน  
พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการแสดงจรงินา่จะมปีระมาณ 200 ตารางฟตุ แมพ้ืน้ทีจ่ะมี
ขนาดเลก็ แตเ่รากส็ามารถจัดแสดงละครโดยไมม่กีารตดัทอน ครบถว้น
ด้วยลีลาการเต้นที่เร้าใจ และวงร็อกแอนด์โรลเต็มรูปแบบ ทั้งยังเป็น 
เชกสเปียร์ที่สมบูรณ์แบบทุกถ้อยกระบวนความ
 เราไม่มีฉากหรือเสื้อผ้าใดๆ ทั้งสิ้น เพราะของพวกนี้เสียเวลา
ในการจัดเตรียมมากเกินไป และแม้จะดูสวยงามดี แต่มันไม่มีอะไร
เกี่ยวข้องกับภารกิจของเราเลย เด็กๆ ใส่กางเกงยีนส์และเสื้อยืดของ
คณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ต เสื้อยืดซึ่งมีสีต่างๆ กัน สีเหล่านี้
เป็นเพียงสัญญลักษณ์แทนเครื่องแต่งกายในการแสดง พวกราชวงศ์
จะสวมเสื้อสีม่วง วงดนตรีสีเทอร์คอยส์ กบฏสีแดง และสามีขี้หึงใส่สี
เขียว ทุกอย่างลงตัวสวยงามเลยละ การไม่ใช้ฉากและเครื่องแต่งกาย
จงึทำาใหเ้รามัน่ใจไดว้า่มแีตภ่าษาของเชกสเปียรเ์ทา่น้ันทีเ่ปน็ดาวเดน่ของ

พลังเชกสเปียร์
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ละคร ผูช้มซึง่นัง่หา่งจากนกัแสดงไมถ่งึสีฟ่ตุจะสมัผัสกับการแสดงละคร
อย่างไม่เคยมีมาก่อน คนที่เคยดูละครเชกสเปียร์มาเป็นเวลานานตั้งข้อ
สังเกตว่า ละครของเราทำาให้พวกเขาตั้งอกตั้งใจฟังคำาพูดของตัวละคร
ยิ่งกว่าที่ผ่านๆ มา
 แน่นอน ความใกล้ชิดอย่างนี้มีข้อเสียเหมือนกัน หลายปี
ก่อน ตอนที่เด็กๆ แสดงละครเรื่อง Macbeth ครูผู้หญิงที่ผมรู้จัก
คนหน่ึงพาพ่อซึ่งเป็นอัลไซเมอร์ระยะต้นมาดูด้วย เมื่อแม็กเบทกำาลัง
เข้าถึงบทพูดเค้นอารมณ์ที่ว่า “Is this a dagger I see before 
me?” (ที่เห็นต่อหน้าข้านี้คือกริชหรือไม่?) และดึงมีดในการแสดง
ที่จะใช้สังหารกษัตริย์ดันแคนออกมา พอเห็นมีดเท่านั้นแหละ คุณ
พ่อผู้น่าสงสารก็ร้องเอะอะขึ้นมาว่า “โอ๊ะ เขามีมีด! เขามีมีด! เขา
กำาลังจะ ฆ่า คน” ผมไม่แน่ใจว่าอะไรน่าขำากว่ากัน ระหว่างผู้ชมที่
พยายามจุ๊ปากให้ชายผู้นี้หยุดส่งเสียง กับเด็กชายซึ่งสวมบทแม็กเบทที ่
อยากจะเอามีดแทงใครบางคนแทนกษัตริย์ดันแคน! 
 แต่เอาเข้าจริง ก็ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านหรอกครับ แม้ว่า
นกัเรยีนของผมจะไดร้บัเชญิไปแสดงบนเวทีใหญโ่ตตอ่หนา้ผูช้มมหาศาล 
แตเ่ราพบวา่การเล่นละครเวทีในห้องเรยีนนัน้นา่จดจำาและใหค้วามรูม้าก
กวา่ อยา่งไรเสยี การจัดแสดงละครของเรากไ็มใ่ชเ่รือ่งของเสยีงปรบมอื
กึกก้องหรือการที่ผู้ชมลุกขึ้นยืนปรบมืออยู่นาน แต่เป็นเรื่องของภาษา 
ดนตรี การทำางานเป็นทีม ความเสี่ยง วินัย การทำางานหนัก และการ
ค้นพบตัวเอง  และด้วยการแสดงละครในห้องเรียนของเราเองนี่แหละ
ที่ทำาให้เราเข้าใกล้สิ่งที่เชกสเปียร์ทำาในยุคของเขามากยิ่งขึ้น

อัดแน่นด้วยดนตรีและฉ�กเต้น
 
 หลายปีกอ่นคณะละครเชกสเปยีรแ์หง่โฮบารต์แสดงเรือ่ง The 
Midsummer Night’s Dream ตอนนั้นเป็นช่วงที่เราเพิ่งเริ่มจัดแสดง
ละครได้ไม่นาน ซึ่งเราก็ทำาได้แจ๋ว แต่ไม่มีอะไรเหมือนกับที่เราแสดง
อยู่ทุกวันน้ีเลย องค์ประกอบของการแสดงยังคงเป็นแบบเรียบง่าย
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และน้อยชิ้น และเด็กนักเรียนก็ได้เรียนรู้อะไรมากมาย เมื่อถึงฉากที่ 
ไทเทเนียเข้านอนและขอให้เหล่านางฟ้าร้องเพลงกล่อม เราก็ใส่เพลง
ป๊อปเข้าไปแทนที่จะเป็นเสียงดนตรีที่เชกสเปียร์เคยใช้ ผมคิดว่าฉากนี้
ตอ้งใสอ่ะไรแรงๆ เขา้ไปหนอ่ย จำาเปน็เลยละ เพราะระหวา่งการแสดง
รอบหนึ่ง เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่เล่นเป็นไทเทเนียเผลอหลับไปบนเวที
จริงๆ อา... ช่างแสดงได้สมจริงเหลือเกิน!
 เพลงเป็นไฮไลต์ของการแสดง มันเป็นทำานองง่ายๆ ที่เด็กๆ 
ร้องและผมเล่นกีตาร์ตัวเล็กอยู่หลังฉาก (สมัยนั้นผมยังไม่รู้เรื่อง
อะไรนัก) นางฟ้าเริงระบำากร่อยๆ ตามแบบท่าเต้นที่ผมลอกเลียนมา
จากที่เห็นในภาพยนตร์หลายเรื่องอย่างมั่วๆ ถึงผมไม่มีจินตนาการ 
อะไรนัก ฉากนั้นก็ไปได้สวย แต่อีกหนึ่งปีต่อมา คณะละครเชกสเปียร์
แห่งโฮบาร์ตก็เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
 ทุกวันนี้ผู้ชมกล่าวถึงการแสดงของเราว่าเป็นร็อกคอนเสิร์ต
ที่จำาแลงเป็นเชกสเปียร์ เราจะไม่ดัดแปลงบทละครเลย แต่เราจะใส่
เพลงเข้าไปราวสิบกว่าเพลงเพื่อให้ละครมีสีสันยิ่งขึ้น ในช่วงสองเดือน
แรกของการฝึกซ้อม นักเรียนจะหัดเล่นดนตรีและร้องเพลงที่เราคิดว่า 
น่าจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นให้บางฉากในละครเผื่อไว้เป็นสิบๆ เพลง  
พอถึงเดือนที่สามของการฝึกซ้อม เราก็ได้รายชื่อเพลงที่เราจะใช้แสดง
จริง ตลอดหกเดือนหลังจากนั้น วงดนตรีของเราจะฝึกซ้อมอย่าง
สม่ำาเสมอ ส่วนนักร้องก็ตั้งอกตั้งใจพัฒนาเสียงร้องของตน ไม่ช้า 
ซาวนด์แทร็กของการแสดงก็พร้อม
 ท่ีเจ๋งท่ีสุดก็คือเพลงเหล่านี้สอดประสานเข้ากับบทประพันธ์  
เมื่อมีบทรำาพึงของตัวละคร หรือฉากทั่วไปที่สามารถสอดแทรกเพลง
ได ้เสียงเพลงกจ็ะดงัขึน้และหยดุลงเมือ่เรือ่งดำาเนนิตอ่ กอ่นจะเริม่และ
หยดุแบบนีไ้ปเรือ่ยๆ เหมอืนอปุรากร  เราเคยใชเ้พลง “Jealous Guy”  
ของจอห์น เลนนอนตอนที่เลโอนเทสวิงวอนขอให้ยกโทษใน The  
Winter’s Tale เราใส่เพลง “Please Don’t Let Me be Misunder-
stood” ของดิแอนมิอลส ์(The Animals) ไวใ้นฉากทีเ่ฮนรทีี ่5 สวดมนต ์
ก่อนทำาศึก ใช้เพลง “Ain’t Too Proud to Beg” ของเดอะ 
เทมเทชันส์ ในฉากที่มาสเตอร์ฟอร์ดอ้อนวอนภรรยาให้ยอมให้เขา 

พลังเชกสเปียร์



300 ครูนอกกรอบ กับ ห้องเรียนนอกแบบ

กลบัไปอยูด่ว้ยใน The Merry Wives of Windsor ใชเ้พลง “Everybody  
Hurts” ของอาร์อีเอ็มคลอไปกับบทรำาพึง “To be, or not to be”  
ของแฮมเลต เด็กๆ ใสใ่จในรายละเอยีดของเพลงทกุเพลงทีพ่วกเขาเลน่
และร้อง ไม่เพียงเท่านั้น เพื่อนของผม บาร์บารา เฮย์เดน (Barbara 
Hayden) ยังช่วยสอนภาษามือให้เด็กๆ หลายคน การให้นักแสดงบาง
คนใช้ภาษามือประกอบเพลงเป็นการเพิ่มการสื่อสารให้การแสดงอีก
ระดับหนึ่ง หซึ่งทรงพลังมาก
 นักเรียนยังแสดงลีลาการเต้นที่ตื่นตาตื่นใจ 2-3 ฉากในละคร
แต่ละเรื่องด้วย เป็นท่าเต้นที่ออกแบบโดยผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถ
หลายคนจากแถบนั้น ซึ่งล้วนแต่เป็นนักเต้นโมเดิร์นแดนซ์ที่ประสบ
ความสำาเร็จในอาชีพของตน ผมรู้ว่านักเรียนของผมไม่ใช่นักแสดง 
เชกสเปียร์ และครูสอนเต้นก็รู้ว่าเด็กๆ ไม่ใช่นักเต้นอาชีพ (แม้ว่าพวก
เขาจะกลายเป็นมืออาชีพจริงๆ หลังจากฝึกกันมาหนึ่งปี) แต่เราทุกคน
ตระหนักในคุณค่าของการผสมผสานสื่อศิลปะแขนงต่างๆ เพื่อสร้าง
ละครทีเ่ยีย่มยอดสกัเรือ่ง และเพือ่สอนเดก็ๆ ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้
อย่างใน The Taming of the Shrew นักเรียนให้ตัวละครแคเทอริน
ดูฉากเต้นตลกเสียดสีประกอบเพลง “Wishin’ and Hopin” ของดัสตี 
สปริงฟิลด์ (Dusty Springfield) และให้ตัวละครเบียงกาชมท่าเต้นอัน
ยั่วยวนเร่าร้อนประกอบเพลง “You’re So Damn Hot” ของโอเคโก 
(OK Go)  ตอนนีเ้รากำาลงัฝกึซอ้มฉากเดด็ของพวกแมม่ดใน Macbeth 
ที่จะวาดลวดลายสุดเหวี่ยงขณะที่วงดนตรีเล่นเพลง “Sympathy for 
the Devil” ของโรลลิงสโตนดังสนั่น
 การเอ้ือนเอ่ยถ้อยคำาของเชกสเปียร์ การเล่นเพลงชั้นยอด 
พรอ้มกบัการเตน้รำาไปตลอดเป็นการผสมผสานท่ีวเิศษทีส่ดุ เพราะเดก็ๆ 
สนุกสนานกับการฝึกซ้อมมากเสียจนไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากำาลังเรียนรู้
อะไรตั้งมากมาย
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ช่วงพักก�รแสดง

 ตอนที่ผมเริ่มเป็นครูใหม่ๆ ผมเที่ยวไปดูการแสดงศิลปะในที่
ตา่งๆ เพือ่เสาะหาไอเดยีท่ีนา่สนใจ คนืวนัหนึง่ ผมไปทีโ่รงเรยีนเอกชนที่
มชีือ่แหง่หนึง่เพือ่ชมละคร เปน็ละครทีด่ทีเีดยีว โรงเรยีนนีเ้ปน็โรงเรยีน
ของลกูเศรษฐแีละเดก็หลายคนฝกึซอ้มการแสดงกบัครสูอนพเิศษ  ทาง
โรงเรียนทุ่มเงินจำานวนมากไปกับเวที  อีกทั้งติดตั้งแสงสี เสียง เทคนิค
พเิศษอยา่งอลังการ และเตรยีมการอยา่งละเอยีดรอบคอบเพือ่สรา้งนาที
ประทับใจแก่ผู้ชม แล้วก็มาถึงช่วงหยุดพักการแสดง คืนนั้นเป็นคืนฤดู
ใบไม้ผลิที่ร้อนอบอ้าว ผู้ชมต้องแหวกฝูงชนไปที่หลังหอประชุมเพื่อรับ
ลม  ในห้องรับรอง ผมเห็นจานกระดาษ กล่องแครกเกอร์โฮลวีตกลิ่น
อับๆ ที่หมดไปครึ่งหนึ่งหลายกล่อง และขวดน้ำาอัดลมที่ไม่เย็นแล้ว
วางอยู่บนโต๊ะพับได้ 2-3 ตัว ถ้วยกระดาษกระจัดกระจายจนผมบอก
ไม่ถูกว่าอันไหนใช้แล้วอันไหนยังไม่ใช้ ผมสาบานว่าจะเรียนรู้จากสิ่งนี้   
ผมตัดสินใจว่าจะต้องใช้ช่วงหยุดพักการแสดงเป็นเครื่องมือเพื่อการ
เรียนรู้ของเด็กๆ
 ละครของเรามกัจะแสดงกนันาน 3 สัปดาห ์ การแสดงแตล่ะ
รอบกินเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้น 
จะมีนักเรียนเข้าไปในห้องข้างๆ ห้องของพวกเรา พวกเขาจะตั้งโต๊ะ 
เช็ดถูให้สะอาด และคลุมด้วยผ้าปูโต๊ะสวยๆ ผู้ปกครองจะมาถึงพร้อม
ด้วยแจกันที่จัดดอกไม้อย่างงดงาม พ่อแม่กลุ่มเดียวกันนี้อีกนั่นแหละที่
นำาผักผลไม้สด และอาหารว่างนานาชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มทั้งร้อนและ
เยน็มากมายมารว่มดว้ย ผมเปน็คนจดัหาทนุ สว่นพอ่แมเ่สยีสละสิง่ทีม่ี
ค่าที่สุดของตน -- เวลา
 ระหวา่งพกั นกัแสดงของคณะละครจะคอยบรกิารผูช้ม  ผูค้น
ทีม่าชมการแสดงเปน็แขกของเรา และเราอยากใหพ้วกเขารูส้กึวา่ไดร้บั
การตอ้นรบัและการขอบคณุจากพวกเรา นกัแสดงฟงัคำาตชิม พดูคยุกบั
คนด ูและประพฤตติวัใหผู้ใ้หญว่างใจไดว้า่พวกเขาจะมอีนาคตทีด่รีออยู่
 เมือ่การแสดงจบและเสยีงปรบมอืคอ่ยๆ เงยีบลง นกัแสดงจะ
กลับไปที่ห้องข้างๆ และทำาความสะอาดห้อง แฮมเล็ตกับโอฟีเลียอาจ

พลังเชกสเปียร์
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เพิง่ไดรั้บความชืน่ชมจากคนดทูีย่นืปรบมอืใหอ้ยูห่ยกๆ แตอ่กีหา้นาทตีอ่
มา พวกเขาก็อยู่ในห้องนั้น เช็ดถูพื้น ย้ายโต๊ะเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆ 
เด็กๆ รู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขาทำาอยู่ในขณะนั้นบอกเล่าถึงตัวตนของพวกเขา
เท่าๆ กับสิ่งที่พวกเขาทำาเมื่อสามชั่วโมงก่อนหน้า

พบกันใหม่ปีหน้�

   ที่ด้านนอกเวทีละครยุคเอลิซาเบทที่ 1 (Elizabethan Stage) 
ของโรงละครโอเรกอนเชกสเปียร์เฟสติวัล (Oregon Shakespeare 
Festival) เมืองแอชแลนด์มีโล่จารึกชื่อละครทุกเรื่องที่เล่นที่นั่นมา 
ตั้งแต่ปี 1935 แขวนอยู่ เราขอยืมไอเดียดีๆ นี้มาทำาโล่แขวนไว้ในห้อง
ของเราด้วย  
 ทุกปี เราจะมีพิธีการเล็กน้อยหลังจากโค้งรับเสียงปรบมือของ
ผู้ชมเป็นครั้งสุดท้าย ขณะที่นักแสดงนำาเดินออกไปจากเวที นักเรียนที่
อายุน้อยสุดจะยังอยู่บนนั้น เด็กน้อยเหล่านี้เป็นนักเรียนเกรด 4 ที่ไม่
ได้อยู่ในห้อง 56 ในเวลาเรียนปกติ แต่จะมาร่วมการฝึกซ้อมตอนหลัง
เลิกเรียน เมื่อเวทีโล่งแล้ว เด็กเล็กๆ เหล่านี้จะเอื้อมมือไปข้างหลัง
ภาพขนาดใหญ่ของเชกสเปียร์ที่จ้องมองผู้ชมจากหน้าห้องมาตั้งแต่ต้น 
และดึงโล่อันใหม่เอี่ยมออกมา บนโล่มีตัวอักษรขนาดใหญ่บอกชื่อละคร
ที่จะจัดแสดงในปีหน้า เมื่อเด็กๆ โบกมืออำาลาผู้ชมพร้อมกับตะโกนว่า 
“พบกนัปีหนา้” ผูช้มกจ็ะวางแผนแลว้วา่จะกลบัมาใหม ่กษตัรยิอ์งคเ์กา่
สวรรคตไปแล้ว ขอกษัตริย์องค์ใหม่จงทรงพระเจริญ คณะละครเชกส
เปียร์แห่งโฮบาร์ตเริ่มเตรียมการแสดงของปีต่อไปก่อนที่ละครที่กำาลัง
แสดงอยู่จะสิ้นสุดลงด้วยซ้ำา
 มันเป็นสัญลักษณ์ว่าวัฏจักรของการเรียน เล่น และเป็นเลิศ
ของห้อง 56 จะดำาเนินต่อไปอย่างไม่มีวันจบ ไม่มีเส้นชัย เด็กๆ แสดง
ได้อย่างน่ามหัศจรรย์ก็จริง แต่นั่นเป็นเพียงอีกวันหนึ่งในชีวิตของ 
พวกเขา มันเป็นส่วนหนึ่งของคนที่พวกเขาเป็น และเรื่องราวของ 
เชกสเปียรก์จ็ะประทบัอยูใ่นจติวญิญาณของพวกเขาตลอดไป ไมม่อีะไร
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เซอร์เอียน แมกเคลเลนพร้อมด้วยนักแสดงของคณะละครรอยัล
เชกสเปียร์เดินทางมาเยี่ยมชมการแสดงละครถึงห้อง 56

ที่เห็นชัดไปกว่าเมื่อเร็วๆ นี้ตอนที่ทีมงานของพีบีเอสขอให้นักเรียนคน
หนึง่บอกชือ่หนงัสอืเลม่โปรดของเขา เดก็ตอบวา่ The Adventures of  
Huckleberry Finn เมื่อถูกถามว่าทำาไม เด็กชายคนนั้นก็ตอบว่า  
“มาร์ก ทเวนได้ใช้กระจกเงาสะท้อนธรรมชาติ” (Mark Twain held 
the mir ror up to na ture.) เด็กคนนี้ตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิด  
เขาใช้ถ้อยคำาของแฮมเล็ตอธิบายความเช่ือและความคิดของตัวเอง  
ผมว่ากวีและนักเขียนบทละครอย่างเบน จอห์นสัน (Ben Johnson) 
พดูถกู  เชกสเปยีรไ์มไ่ดเ้ปน็ของยคุใดสมยัหนึง่ แตเ่ปน็อมตะตลอดกาล

พลังเชกสเปียร์



ความสำาเร็จของครูไม่ได้วัดจากผลคะแนนสอบปลายปี
ของเด็ก แต่อยู่ที่อนาคตของเด็กหลังจากจบ
จากโรงเรียนไปแล้ว
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หลับให้สบ�ย
 
 มันเป็นงานที่ไม่ได้รับคำาขอบคุณ และยากที่จะหาเหตุผลมา 
สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
 ไม่มีใครซาบซึ้งในสิ่งที่คุณทำา และยิ่งทำาก็ยิ่งยากเหมือนเข็น
ครกขึน้ภเูขา คณุจะตอ้งเผชญิกบัสภาพจติใจทีท่อ้แท ้ขาดทนุทางความ
รู้สึกเหมือนบัญชีรับ-จ่ายที่รายจ่ายสูงกว่ารายรับ ต่อให้คุณยกสารพัด
เหตุผลมาสร้างความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำา เมื่อมีเด็กที่คุณช่วยได้หนึ่ง
คน กจ็ะมเีดก็อกีเปน็สบิคนทีท่ำาใหค้ณุถอดใจ เดก็เกอืบทกุคนทีเ่ดนิเขา้
มาในห้องเรียนของเราไม่ได้เข้าใจเลยแม้สักนิดว่าการศึกษาจะช่วยให้
ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นได้อย่างไร เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากครอบครัว
ทีย่ากจน ขวญัเสยีหรอืใจจดืใจดำาเสยีจนคณุไมอ่าจไปขอใหช้ว่ยอะไรได ้

หลับให้สบาย
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 พวกผู้บริหารหลายคนพากันขายวิญญาณไปก่อนหน้านี้หลาย
ปีแล้ว คุณมีเด็กที่เป็นตัวอันตรายอยู่ในห้องหรือเปล่า จะมีใครคอย
หนุนหลังคุณในการจัดการกับปัญหานี้บ้างไหม ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหรอก  
พวกนักกฎหมายเข้ามาจัดการ ข่มขู่เขตพื้นทีการศึกษาเสียจนไม่มีใคร
กล้ายืนหยัดในเรื่องใดๆ อีก ความจริงเมื่อเด็กนั่นคุกคามชีวิตใครสัก
คน คุณนั่นแหละที่อาจถูกตำาหนิว่าดูแลนักเรียนไม่ดีถึงได้มีปัญหาอย่าง
นี้เกิดขึ้น 
 “กระทรวงสัจจะ” ยังเดินหน้าเผยแพร่คำาเท็จต่อไป บริษัทสิ่ง
พมิพแ์ละศนูยบ์รกิารทดสอบทัง้หลายสมรูร้ว่มคดิกบัผูบ้รหิารเพือ่บงัคบั
เอาความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น หรือเสรีภาพที่ครั้งหนึ่งคุณ
อาจเคยมใีนฐานะทีเ่ปน็ครปูระจำาชัน้ไปจากคณุ นบัแตน่ีต้อ่ไปเราทกุคน
จะสอนสิ่งเดียวกัน ด้วยวิธีการเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุผล
เดียวกัน ศาสดาพยากรณ์ออร์เวลล์พูดถูก
 คุณจึงพยายามแสวงหาเหตุผลที่จะทำาให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำา
ต่อไป และการค้นหานำาคุณไปยังเด็กนักเรียนของคุณ  อย่างน้อย พวก
เขาอาจทำาใหค้ณุสบายใจ แตห่ลายคนกไ็มไ่ดเ้ปน็อยา่งนัน้  แมจ้ะมเีดก็
คนหนึ่งที่พร้อมและเต็มใจที่จะลองพยายาม แต่จะมีเด็กอีกมากที่ยอม
แพ้เพราะแรงบีบคั้นเดียวกันกับที่ทำาให้คุณอยากยกธงขาว
 บางทีพวกสัจจนิยมอาจพูดถูก บางทีความปรารถนาที่จะ
ให้การศึกษาที่ดีเลิศแก่นักเรียนของเราอาจเป็นเรื่องเพ้อฝัน มีหลายวัน  
(และหลายคืน) ที่ผมหวุดหวิดจะยอมแพ้เสียแล้ว แต่เมื่อใดที่ผมนอน
ไม่หลับเพราะเฝ้าแต่ครุ่นคิดถึงความล้มเหลวทั้งหลายแหล่ของผม  
ผมจะเอาเรียงความของแจเนตออกมาอ่าน เป็นเรียงความที่เธอ
เขียนที่มหาวิทยาลัยโนตร์ดาม ผมพาเธอไปที่นั่นตอนเธออายุสิบสาม  
ผมบอกเธอว่ามันเป็นไปได้และเดี๋ยวนี้เธอก็ได้เป็นนักเรียนหัวกะทิของ
ที่นั่น การแสวงหาเหตุผลสักอย่างที่จะเชื่อมั่นศรัทธาของผมยุติลงตรง
นี้เอง
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 “หวัใจของฉันเริม่เตน้แรงขณะท่ีแสงไฟบนเวทหีรีล่ง และเสยีง
พูดคุยของนักเรียนค่อยๆ เปลี่ยนจากงึมงำาเป็นความเงียบ แสงไฟส่อง
ห้องเล็กๆ ของเราจนสว่างจ้า ฉันมองออกไปยังผู้ชม เด็กอายุ 11 ปี
เดินออกไปที่หน้าเวที ก็หน้าห้องนั่นแหละ เพื่อกล่าวบทเปิดฉากของ
เบเนดิกต์ ตัวละครที่เขาแสดง 
 หัวใจฉันเริ่มเต้นรัวอีกครั้งเมื่อมาถึงตาของฉัน ผู้ชมหัวเราะ
และน่ันเป็นควิทีบ่อกใหฉ้นักา้วออกไปทีเ่วท ี“ฉนัแปลกใจทีค่ณุยงัพดูอยู่
อีก ซินยอร์เบเนดิกต์ ไม่มีใครฟังคุณหรอกนะ” (I wonder that you 
will still be talking, Signior Benedict: nobody marks you.) 
ตอนนั้นเป็นเวลา 6 โมงเย็น ของวันที่ 15 มิถุนายน 1998 และฉัน
เพิ่งจะเริ่มการแสดงรอบที่ 12 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของการแสดงละคร
เรื่อง Much Ado About Nothing ของเชกสเปียร์
 ฉันเริ่มรู้จักเชกสเปียร์ตอนอายุ 9 ขวบโดยการแนะนำาของครู
เรฟ เอสควทิ ซึง่เป็นท่ีรูจั้กกนัดท่ีีโรงเรยีนประถมของฉนัในฐานะผูก้ำากับ
การแสดงละครเชกสเปยีรท์กุป ี เนื่องจากฉนัไม่อยากพลาดโอกาสทีจ่ะ
ได้อยู่ในละครที่ “โด่งดัง” เรื่องหนึ่งของครูเรฟ เมื่อครูทาบทาม ฉันจึง
ตอบตกลงทันที 
 ที่ฉันเอาคำาว่า “โด่งดัง” ไว้ในเครื่องหมายคำาพูดก็เพราะที่
โรงเรียนประถมของเรา การได้รับการชักชวนให้ร่วมแสดงในละคร 
เชกเสปียร์สกัเรือ่งกเ็หมอืนกบัไดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มในกลุม่คนทีพ่เิศษสดุ
ของโรงเรียนนั่นเอง
 ปีต่อมา ฉันมีโอกาสได้เล่นในละครเรื่อง The Winter’s Tale  
เราจัดแสดงละครทุกเรื่องในห้องเรียนเล็กๆ ของเรา ห้อง 56 และใน
คืนสุดท้ายของการแสดง ฉันได้แต่ภาวนาให้ฉันหยุดเวลาเอาไว้ได้
 ฉนัอยากเกบ็ความรูส้กึทกุอยา่งในวนันัน้ใสข่วดโหลไวแ้ละเอา
มนัไปทกุหนแหง่ทีฉ่นัไป เพราะอารมณค์วามรูส้กึในหอ้ง 56 คนืนัน้เตม็
ไปดว้ยพลงั ความหลงใหล และความปล้ืมปีต ิการจดัการแสดงละครทกุ
ปีไม่เพียงแต่สอนฉันเรื่องเชกสเปียร์เท่านั้น แต่ยังสอนเรื่องการทำางาน
เป็นทมีและความออ่นนอ้มถอ่มตน  เมือ่ใดทีเ่พือ่นของเราคนหนึง่อยู่บน
เวที นั่นเป็นช่วงเวลาของเขาที่จะโดดเด่นอยู่ในแสงไฟ ไม่ใช่ฉัน
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 ฉนัได้ฝึกเล่นเครือ่งดนตรหีลายชิน้ เพราะเราเอาเพลงปอ๊ปเขา้
มาใช้ในฉากหลายฉาก  ฉนัไดเ้รยีนรูค้ณุคา่ของความรบัผดิชอบและการ
ทำางานหนัก หากฉันท่องบทของตัวเองไม่ได้ในเวลาที่กำาหนด ไม่ใช่ตัว
ฉันคนเดียวที่แย่ แต่การแสดงทั้งหมดต้องล่าช้าเสียเวลาไปด้วย
 ใครจะไปคิดมาก่อนล่ะว่าการเข้าร่วมแสดงละครจะทำาให้เรา
ได้เรียนรู้อะไรมากมายขนาดนี้ ฉันได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าที่สุดของฉัน
ในช่วงสองปีที่อยู่ห้อง 56 และฉันก็จะเก็บประสบการณ์ที่ฉันได้รับจาก
ห้องเรียนเล็กๆ นี้ไว้ในใจตลอดไป  
 โรงเรียนประถมโฮบาร์ตตั้งอยู่ใจกลาง แอล.เอ. ทุกครั้งที่หวน
นึกถึงสมัยที่ยังเรียนอยู่ที่นั่น ฉันก็อดคิดถึงสภาพแวดล้อมเลวร้ายที่ฉัน
เติบโตขึ้นมาไม่ได้
 มีเด็กๆ ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แม้แต่ครูเองก็ยังพูดภาษา
องักฤษไมถ่กู  มกีารขม่ขนืหรอืการกระทำาทารณุเกดิขึน้อยา่งนอ้ยสปัดาห์
ละครั้งที่โรงเรียน เรามักเห็นตำารวจมาที่โรงเรียนเสมอ
 ถึงอย่างนั้น ตอนที่ฉันเรียนอยู่เกรด 5 ทุกครั้งที่ฉันเดินเข้าไป
ในห้อง 56 ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป โลกภายนอกหายวับไปหมด แทนที่จะ
พบเห็นแต่อันธพาลยกพวกตีกันหรือขอทาน ชีวิตฉันกลายเป็นเรื่องของ
การฝกึซอ้มกตีาร ์การเดนิทางไปทัศนศกึษา และตวัละครของเชกสเปยีร์
 ความกลวัและเรือ่งเลวรา้ยของฉนัถกูแทนทีด่ว้ยความสขุและ
เสยีงหวัเราะ หอ้งเรยีนกลายเปน็บา้นหลังทีส่องของฉนั สว่นเพือ่นรว่ม
ห้องกลายเป็นครอบครวัทีส่อง ฉนัใชเ้วลาสว่นใหญเ่ตบิโตขึน้ในหอ้ง 56 
ที่หล่อหลอมให้ฉันเป็นฉันในวันนี้
 ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนในโลก ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลของ
ฉนัสามารถแกไ้ขไดใ้นทีท่ีป่ลอดภยัแหง่นี ้และฉนัมกัจะหลบมาทีน่ีเ่สมอ
เวลาที่มีปัญหากับทางบ้าน แม้กระทั่งทุกวันนี้ เมื่อฉันมองหาสถานที่ที่
มีแต่ความรักและความสุข ที่ที่ไม่มีความเกลียดความโกรธ ฉันก็ยังคง
มาพักพิงที่ห้อง 56 นี้”



 เชน่เดียวกบัทกุๆ ครัง้ เดก็นกัเรยีนนัน่เองทีเ่ปน็ครทูีด่ทีีส่ดุของผม มเีหตผุล
ที่จะเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่เราทำาเสมอ ขอเพียงเราทุกคนทำางานหนักเพื่อสร้างสถาน
ท่ีพักพงิอนัอบอุน่ปลอดภยัขึน้มา เรยีงความของเจแนตทำาใหผ้มนอนหลบัสบาย พรุง่
นี้ เช่นเดียวกับที่เคยเป็นเสมอมา ผมเองก็จะหลบไปพักพิงที่ห้อง 56 ไม่มีที่ไหนอีก
แล้วที่เหมือนบ้านของเรา.





คำ�ขอบคุณ

 ห้อง 56 เปรียบเสมือนความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในจักรวาล  
ที่ซ่ึงองค์รวมยิ่งใหญ่กว่าผลบวกขององค์ประกอบทั้งหลายของจักรวาล  
ไม่ต่างจาก เดอะบีเทิลส์ เดอะบรูกลินด็อจเจอร์ส และ Casablanca  
ที่ความมหัศจรรย์ดังกล่าวเป็นผลของจังหวะเวลา พรสวรรค์ และโชค  
ทัง้ผูใ้หค้วามอปุถมัภ ์ผูม้ชีือ่เสยีง ครทูา่นอืน่ๆ ตลอดจนบารบ์ารา ภรรยา
ผม ล้วนมีบทบาทสำาคัญในการสร้างสถานพักพิงที่ปลอดภัยแห่งนี้ขึ้นมา
 ตัวแทนของผม บอนนี โซโลว์ ผู้จัดพิมพ์หนังสือ แคลร์  
เฟอรร์าโร บรรณาธกิาร โจฟเีฟอรร์าร-ีแอดเลอร ์และเวนด ีวฟูล ์ตลอด
จนเพือ่นๆ ของผมทีส่ำานกัพมิพไ์วกงิเพนกวนิ ทกุคนทีก่ล่าวมานีไ้ดใ้ห้การ
สนับสนุนผมอย่างเต็มที่ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ 
 แตผู่ท้ีม่สีว่นสำาคญัทีส่ดุทีจ่ะลมืไมไ่ดเ้ลยคอืเดก็ๆ  เดก็ทกุคนใน
ห้อง 56 ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ ความเพียร ความหลงใหล
คลั่งไคล้อย่างที่เพื่อนนักเรียนของพวกเขาอีกหลายคนไม่มี  เด็กๆ เหล่า
นีค้อืผู้ทีก่า้วเดนิไปบนถนนรา้งผูค้นอยา่งกลา้หาญ พวกเขามนี้ำาใจเมือ่โลก
รอบข้างโหดร้าย และมานะบากบั่นขณะที่คนอื่นๆ ยอมแพ้ เด็กเหล่านี้
ไม่เคยมีข้ออ้าง พวกเขาคว้าโอกาสที่หยิบยื่นให้เขาและให้ความหวังต่อ
อนาคตแก่ทุกคนที่ได้พบกับพวกเขา
 ขอขอบคณุคณะละครเชกสเปยีรแ์หง่โฮบารต์ทีส่รา้งแรงบนัดาล
ใจให้คนเป็นครูอย่างผมได้พากเพียรพยายามยิ่งขึ้น  ขอบคุณสำาหรับการ
ชี้แนะ ความหลักแหลม และเสียงหัวเราะของพวกเธอ ไม่มีหนังสือเล่ม
ไหนสามารถบรรยายความสขุท่ีทกุคนสมัผสัไดเ้มือ่เขา้มาในหอ้งทีพ่วกเธอ
สร้างขึ้น ครูโชคดีเหลือเกินที่ได้เป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของที่นี่



ภ�คผนวก 1
“Hooray for Hollywood”1 

 การดูภาพยนตร์ ไม่ว่าจะดูที่บ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์ ดูหลัง
เลิกเรียนทุกวันอังคาร หรือดูเพราะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของเรา  
ทำาให้นักเรียนทุกคนในห้อง 56 ได้ดูภาพยนตร์รวมแล้วกว่า 100 เรื่อง
ในหนึง่ปกีารศกึษา ตอ่ไปนีเ้ป็นรายชือ่ภาพยนตร ์25 เรือ่งทีเ่ดก็ทกุคนได้
ชม และชว่ยใหพ้วกเขาสรา้งความเกีย่วขอ้งและเชือ่มโยงประวตัศิาสตร ์ 
วรรณกรรม และคุณค่าที่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักแสดงละคร
เชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตเข้าด้วยกัน

 1. The African Queen
 2. The Best Year of Our Lives
 3. Casablanca
 4. Charade
 5. E.T.
 6. Glory
 7. A Hard Day’s Night
 8. High Noon
 9. In the Heat of the Night
 10. Inherit the Wind
 11. It’s a Wonderful Life  
 12. Malcolm X
 13. Miracle on 34th Street
 14. Mr. Smith Goes to Washington
 15. Modern Times
 16. On the Water Front

1ชื่อเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Hollywood Hotel (1937) คำาร้องโดยจอห์นนี เมอร์เซอร์ (Johnny 
Mercer) ดนตรีโดย ริชาร์ด เอ. ไวติง (Richard A. Whiting) งานมอบรางวัลอะคาเดมีอะวอร์ดใช้เป็น
ซาวด์แทร็กหลักของงานนับแต่นั้นมา



 17. Saving Private Ryan
 18. Schindler’s List
 19. Some Like It Hot
 20. Star Wars
 21. The Sting
 22. To Kill a Mockingbird
 23. Twelve Angry Men
 24. West Side Story
 25. The Wizard of Oz



ภ�คผนวก 2
ตัวอย่�งร�ยก�รทัศนศึกษ�ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

 เนื่องจากคณะละครเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตวางแผนการ
ทัศนศึกษาโดยใช้ปรัชญา “น้อยคือมาก” จึงทำาให้ต้องตัดกิจกรรมที่มี
สาระประโยชน์หลายอยา่งออกจากโปรแกรมการเดนิทาง นีเ่ปน็เพยีงไอ
เดยีในการจดัการเดนิทางของคณุเทา่นัน้ สภาพอากาศ เวลา และเรือ่ง
ราวที่ห้องเรียนของคุณสนใจเป็นพิเศษจะช่วยวางกรอบให้กับแผนการ
เดนิทางในฝันสำาหรบันกัเรยีนของคณุ เปน็ตน้วา่ เราจะไมไ่ปพพิธิภณัฑ์
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว (The Holocaust Museum) เพราะมีสถานที่
คลา้ยคลงึกนัคอื พพิธิภณัฑแ์หง่อหงิสธรรม (Museum of Tolerance) 
อยู่ที่ลอสแอนเจลิสแล้ว
 อาหารเย็นมักจะเป็นเวลาสี่โมงครึ่ง ที่ร้านอาหารใกล้จุดท่อง
เที่ยวจุดสุดท้ายของวันหรือที่โรงแรม  หลังจากอ่านหนังสือ เด็กมักจะ
เข้านอนราวสองทุ่มครึ่ง 
 วันเสาร์  เราบนิจากลอสแอนเจลสีไปวอชงิตนั ด.ีซ.ี  
   ที่เราบินวันเสาร์ เพราะเมื่อเราไปถึงรถไฟ 
   ใต้ดิน คนจะไม่พลุกพล่านนัก ทำาให้
   เดินทางจากสนามบินแห่งชาติเรแกนไป 
   โรงแรมได้ง่าย
 วันอาทิตย์ 
  เช้า สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน 
   อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธินอเมริกา
  บ่าย เรามักรับประทานอาหารกลางวันที่ยูเนียน 
   สเตชัน ใกล้ๆ โรงแรมที่เราพัก เป็นวัน 
   สบายๆ ของการทัศนศึกษาครั้งนี้เพราะ 
   เดก็ๆ ยงัออ่นเพลียจากการอยูบ่นเครือ่งบนิ 
   เป็นเวลานาน เรากลับโรงแรมตอนบ่าย
   สามโมง



 วันจันทร์  
  เช้า อนุสาวรีย์วอชิงตัน (ซื้อตั๋วเข้าชมล่วงหน้า 
   ทางออนไลน์)
   อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2
  บ่าย อาหารกลางวันที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
   แห่งชาติอเมริกาสถาบันสมิทโซเนียน 
   ก่อนที่จะชมนิทรรศการที่เราเลือก
 วันอังคาร  
  เช้า เข้าคิวรอทัวร์นำาชมโรงละครฟอร์ดรอบ 
   9 โมงเช้า (เราโทรถามล่วงหน้าหนึ่งวันว่า 
   จะมีทัวร์นำาชมสถานที่หรือเปล่า)
   บา้นปเีตอรส์นั (สถานทีท่ีล่งิคอลน์เสยีชวีติ)
  บ่าย อาหารกลางวันที่หอศิลป์แห่งชาติ เลือก 
   ชมนิทรรศการทางปีกด้านตะวันออกและ
   ปีกด้านตะวันตกของอาคาร
 วันพุธ  
  เช้า เที่ยวชมทำาเนียบขาว (ใช้เวลาหลายเดือน 
   ในการติดต่อผ่านสมาชิกสภาคองเกรสให้ 
   ช่วยจัดแจงตั๋วเข้าชม)
  บ่าย รับประทานอาหารกลางวันที่พิพิธภัณฑ์ 
   ประวัติศาสตร์แห่งชาติอเมริกา สถาบัน 
   สมิทโซเนียน ก่อนเลือกชมนิทรรศการ
 วันพฤหัสบดี  
  เช้า เมานต์เวอร์นอนกับทัวร์เกรย์ไลน์ หรือทัวร์
   โมบีล ทานอาหารกลางวันที่นี่
  บ่าย กลับโรงแรมเวลาบ่ายสองโมงเพื่อนอนพัก 
   สักงีบ
  ค่ำา ชมการแสดงที่โรงละครเชกสเปียร์



 วันศุกร์ 
  เช้า ศาลสูงสหรัฐอเมริกาอาคารรัฐสภา 
   (ติดต่อเรื่องทัวร์ชมสถานที่ผ่านสำานักงาน 
   สมาชิกสภาคองเกรส) 
   หอสมุดโฟลเจอร์เชกสเปียร์ 
  บ่าย อาหารกลางวันที่พิพิธภัณฑ์อากาศและ 
   อวกาศแห่งชาติ สถาบันสมิทโซเนียน 
   ชมนิทรรศการ
 วันเสาร์  
  เช้า เตรียมอาหารกล่องสำาหรับเดินทัวร์
   อนุสรณ์สถานแอลเบิร์ตไอน์สไตน์
   อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม
   อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี
   อนุสรณ์สถานลิงคอล์น
   
  เที่ยง ปิกนิกในสวนสาธารณะหน้าอาคารรัฐสภา
  บ่าย อนุสรณ์สถานแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์
   อนุสรณ์สถานทอมัส เจฟเฟอร์สัน
  ค่ำา เก็บของ เตรียมตัวเดินทางกลับ
 วันอาทิตย์  
  เช้า กลับลอสแอนเจลิส  
   ถา้เราเดนิทางดว้ยเท่ียวบนิเชา้ เราจะไมล่มื
   ว่ารถไฟใต้ดินลดเวลา ทำาการในวันอาทิตย์

หมายเหตุ: เรามักกินอาหารกันที่ยูเนียนสเตชันใกล้อาคารรัฐสภา  
เพราะมีอาหารราคาไม่แพงให้เลือกมากมาย ท่ีที่ดีที่สุดอีกแห่งคือที่
สวนอาหารในอาคารโรนัลด์เรแกน ที่เฟเดอรัลไทรแองเกิล (Federal 
Triangle) ผู้ใหญ่ต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้าอาคาร 



ภ�คผนวก 3
เชกสเปียร์แบบร็อกแอนด์โรล

 การแสดงละครของคณะละครเชกสเปียร์โฮบาร์ตเป็นการผสม
ผสานบทละครเขา้กบัดนตรอียา่งไมม่ใีครเหมอืน วงรอ็กเลน่เพลงกนัสดๆ 
นกัรอ้งแผดเสยีงรอ้งเตม็เสยีง สว่นนกัเตน้กโ็ลดแลน่อยูบ่นเวทเีลก็ๆเพือ่
ช่วยบอกเล่าเรือ่งราว ตอ่ไปนีเ้ปน็ตวัอยา่งของละครทีเ่ราแสดงและดนตรี
ประกอบที่เราใส่เข้าไปด้วย  ซึ่งนับวัน เราก็ยิ่งแสดงได้ดีขึ้นและอลังการ
มากขึ้น

The Tempest 
1994

“Venus and Mars”  ละครเปิดเรื่องตอนที่พรอสเพอโรกำาลัง
(Paul McCartney) ศึกษาเวทย์มนตร์

Suite in E Minor ตอนที่พรอสเพอโรเล่าเรื่องราวในอดีตให้
(J.S. Bach)  มิแรนดา ลูกสาวฟัง

“Are you sitting มิแรนดาช่วยเฟอร์ดินานด์ขนฟืนหลังจากที่ 
comfortably”   พ่อของเธอสั่งให้เขาทำางานยากๆ
(The Moody Blues)

“Dream on”  พรอสเพอโรใช้เวทมนตร์กับคนที่ติดอยู่บน 
(Aerosmith)  เกาะ
 
“Grow Old with Me” มิแรนดากับเฟอร์ดินานด์แต่งงานกัน
(John Lennon)

“The Heart of the  เด็กๆ โค้งคำานับในช่วงเพลงแห่งการให้อภัยนี้
Matter” (Don Henry)



The Merchant of Venice
1995

“Right Now”   ละครเปิดฉาก เชื่อมโยงให้เห็นความ
(Van Halen)  เคียดแค้นชิงชังที่ไชล็อกมีต่อคนทั้งโลกว่ามี 
   ที่มาจากอคติที่คนอื่นๆ มีต่อเขา

“I Still Haven’t Found  นายวาณิชอันโตเนียวเล่าปัญหาของตัวเอง 
What I’m Looking ให้ผู้ชมและบาสซานิโอ เพื่อนผู้อ่อนวัยกว่า
For” (U2)  ฟัง

Suite in C Major กีตาร์ 4 ตัว
(Paul Peuerl)  เพลงคลาสสิกเพลงนี้ใช้ทุกครั้งที่เปลี่ยน
   เป็นฉากโรแมนติกที่เบลมอนต์

“Love Will Keep  ลอว์เรนโซชวนเจสซิกาลูกสาวของไชล็อก
Us Alive” (The Eagle) ให้หนีตาม

“Sympathy for the ไชล็อกวางแผนแก้แค้นอันโตเนียว
Devil” (The Rolling เจสซกิาครุน่คดิถงึความทกุขข์องเธอเมือ่เขา้
Stones)   สู่โลกของชาวคริสต์และเต้นรำาอย่างเศร้า 
“One” (U2)  สร้อยในงานปาร์ตี้ 

“Losing My Religion” เราปิดการแสดงและโค้งคำานับแก่นักดนตรี 
(REM)   ร็อกวงนี้

Hamlet 2004

“Funeral for a Friend”  ละครเริ่มต้นด้วยฉากพระราชพิธีศพของ
(Love Lies Bleeding)  กษัตริย์แฮมเล็ต
(Elton John)



“Paint It Black”  แฮมเล็ตรำาพึงถึงความเบื่อโลก
(The Rolling Stones)

“Dream of Our  ปีศาจมาเยือนแฮมเล็ต
Fathers” (Dave
Matthews)
  
“Lithium” (Nirvana) แฮมเล็ตเริ่มเสียสติ เขาวางแผนจัดแสดง 
   ละคร

“Lonesome Day” เป็นเพลงเปิดฉากหลงัพกัการแสดงชว่งแรก
(Bruce Springsteen) 

“Everybody Hurts” เล่นตอนที่แฮมเล็ตกล่าวบทรำาพึง 
(R.E.M)   ใช้ภาษามือร่วมอยู่ด้วย   
   “To be or not to be”

“Reason to Believe” แฮมเล็ตตกหลุมรักโอฟีเลีย
(Rod Stewart) 

“Paranoid Android” คลอดีอัสกำาลังสวดมนต์ขณะที่แฮมเล็ตจะ 
(Radiohead)  เข้าไปฆ่าเขา

“I’ll Feed a   แฮมเลต็เปลีย่นจดหมายและวางแผนสงัหาร 
Whole Lot Better” โรเซินครานซ์และกิลเดินชเทิร์น  
(The Byrd)  
    
“Ruby Tuesday” โอฟีเลียเสียสติ
(The Rolling Stones) 



“Out of Time”  โอฟีเลียฆ่าตัวตาย
(The Rolling Stones) 

“The Sound of  โอฟีเลียถูกฝัง
Silence”  แฮมเล็ตปรากฏตวัออกมาดวลกับเลเออรท์สี
(Paul Simon)    
“Lost Cause” (Beck)

“While My Guitar  จอร์จ แฮริสันเดี่ยวกีตาร์อะคูสติก
Gently Weeps”  ประกอบ ฉากที่แฮมเล็ตตาย 
(The Beatles)  เพลงรอ็กคลาสสกิเพลงเลน่สง่ทา้ยการแสดง
   ตอนนักแสดงโค้งรับเสียงปรบมือ  
   จากผู้ชม

The Taming of the Shrew
2005

Concerto in D Major ใช้กีตาร์คลาสสิกสี่ตัวกับคีย์บอร์ดสองตัว
(Vivaldi)   เล่นดนตรีเพื่อเชื่อมแต่ละฉากเข้าด้วยกัน

“Refugee”  ใช้เปิดฉากละครและแสดงให้เห็นวิธีที่ 
(Tom Petty)  ครอบครัวปฏิบัติต่อเคต
 
“You Are So Damn บรรดาหนุ่มๆ ที่ปาดัวชื่นชมเบียงกา 
Hot” (OK Go)  การเต้นรำานี้ตามมาด้วยการเปิดตัวเธอ

“I’m Not like  เพลงนี้เล่นตอนเคตกับเพทรูชิโอพบกันครั้ง 
Everybody Else” แรก
(The Kinks) 

“Substitute”  ฮอร์เทนซิโอ ทรานิโอ และ 
(The Who)  ลูเซ็นทิโอ ปลอมตัว
 



“Tired of Waiting  เคตถกูทิง้ใหย้นือยูท่ีแ่ทน่บชูาคนเดยีวเพราะ 
for You” (The Kinks) ที่เพทรูชิโอมาไม่ทัน
    
“We Can Work It Out” เคตตัดสินใจออกจากบ้านตามเพทรูชิโอ
(The Beatles)  ไปหลังวิวาห์ล่ม 
  
“Such Great Heights” ใช้เปิดการแสดงหลังช่วงหยุดพัก
(The Postal Service)

“Under My Thumb” เพทรูชิโอปราบพยศเคตด้วยการงดอาหาร
(The Rolling Stones) และไม่ให้นอน    
  
“Wishin’ and Hopin’” เคตฝนัเหน็นางฟา้มาสอนวธิเีธอเอาใจสาม ี  
(Dusty Springfield) มีการเต้นรำาตลกขบขันประกอบเพลง

“Maybe I’m Amazed”  เคตช่วยสามีให้ชนะพนัน เป็นฉากสรุป
(Paul McCartney) ของเรื่อง
 
“I Feel Fine”   ด้วยเสียงกีตาร์ลีดที่ลืมไม่ลง เพลงนี้ใช้
(The Beatles)  ประกอบ ฉากจบและโค้งคำานับผู้ชม  
    

Love’s Labour’s Lost
2006

Concerto in D Major  กอนแชร์โตนี้เล่นด้วยกีตาร์สี่ตัวตลอด โดย
(Vivaldi)   ใช้มูฟเมนต์ เปิดการแสดงตอนที่ 2 หลัง 
   ช่วงหยุดพักการแสดงคนละมูฟเมนต์

“I Am a Rock”  กษัตริย์เฟอร์ดินานด์เขียนคำา
(Paul Simon)  ประกาศแห่งนาวาร์
 



“Boulevard of Broken คำาประกาศถูกอ่านให้ชาวเมืองนาวาร์ฟัง   
Dreams” (Green Day) พระสหายของกษัตริย์พากันลงนาม
   ในคำาปฏิญาณ

“The Village Green  ราชินีของฝรั่งเศสและข้าราชบริพารมาถึง
Preservation Society”  นาวาร์และพบกับกฎระเบียบใหม่ตามคำา  
(The Kinks)  ประกาศ นักแสดงใช้ภาษามือ
   บอกเนื้อหาของเพลง
“I Can’t Explain” พวกผู้ชายละเมิดกฎห้ามรักผู้หญิง
(The Who)

“The One I Love” พวกผู้ชายแอบส่งจดหมายรักถึงพวกผู้หญิง
(R.E.M)

“Vertigo” (U2)  พวกผู้ชายและผู้หญิงเต้นรำาและตกหลุมรัก

“Ticket to Ride”  เริ่มตอนที่สอง บรรดาพวกผู้หญิงเต็มใจ
(The Beatles)  อย่างยิ่งที่จะไปจากพวกผู้ชายและอาณาจักร
   ของพวกเขา

“Wonder Wall”  พวกผู้ชายวางแผนส่งของกำานัลไปให้หญิง  
(Oasis)   เพื่อเอาชนะใจเธอ

“Back in the USSR”  พวกผู้ชายแต่งการเป็นชาวรัสเซียและเต้น
(The Beatles)  เพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้หญิง

“Fix You”   เจ้าหญิงจากฝรั่งเศสได้รับข่าวพระบิดา 
(Coldplay)  สวรรคต

“Patience”   พวกผู้ชายมีเวลาหนึ่งปีพิสูจน์ว่าตนคู่ควรกับ
(Guns n’ Roses) พวกผู้หญิง



“Days” (The Kinks) เดก็ๆ โคง้คำานบัผูช้มขณะวงเลน่เพลงอมตะ
   นี้ประกอบ

Macbeth
2007

“Riders on the Storm” แม่มดเข้าฉากมาพร้อมเพลงอมตะที่เรย์  
(The Doors)  แมนซาเรก (Ray Manzarek) 
   เดี่ยวเปียโนทั้งเพลง 
   
“Beware of Darkness” แบนโกเตือนแม็กเบทเรื่องสิ่งล่อใจ 
(George Harrison) มีบทร้อย กรองแทรกอยู่ในบทสนทนาเป็น 
   ช่วงๆ ฉากนี้มีการใช้ภาษามือเข้ามาช่วยให้
   สมบูรณ์ขึ้น

“Here We Go”  เลดีแ้มก็เบทอา่นจดหมายของแมก็เบทแลว้ 
(Jon Brion)  เลือกการกระทำาของเธอเอง

“A Town Called  กษัตริย์ดันแคนและประชาชนเต้นรำา 
(The Jam) Malice”  กันอย่างบ้าคลั่งที่ปราสาทของแม็กเบทเพื่อ 
   ฉลองชัยชนะจากสงคราม

“For Your Love”  แมกเบ็ทถูกเลด้ีแม็กเบทโน้มน้าวให้ฆ่า
(The Yard Birds) กษัตริย์ดันแคนขณะที่งานปาร์ตี้กำาลัง 
   ดำาเนินอยู่ นักเต้นเต้นค้างเป็นฉากหลัง 
   ระหว่างบทร้อยกรองแทรก เข้ามาขณะ
   แม็กเบทวางแผนฆาตกรรม

“How to Disappear กษัตริย์ดันแคนถูกปลงพระชนม์
Completely” 
(Radiohead)  



“I’m So Tired”  แม็กเบทบ่นกับภรรยาว่าใจของเขา 
(The Beatles)  “เต็มไปด้วยแมงป่อง” เขาแย้มแผนการฆ่า
   แบนโก

“Come As You Are” แบนโกถูกฆาตกรรมในป่า ขณะที่ลูกชาย 
(Nirvana)  ของเขานีไปได้ จบตอนที่ 1

“Scarborough Fair” เปดิฉากตอนที ่2 ดว้ยนกัเรยีนสีค่นรอ้งเพลง
/“Canticle” (Simon)  นี้คลอเสียงฮาร์ปซิคอร์ด กีตาร์ของโอเวชัน
and Garfunkel)  และการร้องเสียงประสานคู่สี่

“Sympathy for the  การเต้นรำาข่มขวัญของแม่มด เตรียมพร้อม
Devil”    สำาหรับการมาถึงของแม็กเบท
(The Rolling Stones) 
   
“No Surprises”  เชื่อมต่อไปยังฉากถัดไป
(Radiohead)  ตอนที่แม็กดัฟฟ์ได้ข่าวร้าย
  
“Trouble”   เลดี้แม็กเบทเดินละเมอ เผยถึงความทุกข์
(Cat Stevens)  ทรมานในจิตใจ   
 
“Sixty Years On”  ภายใต้แสงเทียน แม็กเบทได้ข่าวการตาย
(Elton John)  ของเลดีแ้มก็เบทและเอย่วรรคทีม่ชีือ่เสยีง  
   “tomorrow, tomorrow and tomorrow”
   
“Sunday Bloody  ผูแ้สดงโคง้คำานบัผูช้มขณะวงดนตรเีลน่เพลง 
Sunday” (U2)  ของรอ็กเกอรว์งนี ้และเผยวา่การแสดงหน้า 
   (2008) จะเป็นละครเรื่อง As You like It  



ภ�คผนวก 4
หนึ่งวันของชีวิต

 6.30 น.  ประตูห้อง 56 เปิด  
   เด็กนักเรียนจะมาเร็วกว่านี้ก็ได้ 
   เด็กๆ ทำาโครงงาน ซ้อมดนตรี ทำาความ 
   สะอาดห้อง
 7.00 น.  รวมทีมทำาคณิตศาสตร์ (เลือกได้) 
   แก้โจทย์คณิตศาสตร์ร่วมกัน
 8.00 น.  เวลาเข้าเรียน 
   แบบฝึกหัดไวยากรณ์
 8.30 น.  คณิตศาสตร์
 9.30 น.  วรรณกรรม
 10.30 น. ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
 11.00 น. พัก
   กตีารค์ลาสสกิ (เลอืกได)้ สำาหรบัเดก็ทีส่นใจ
 11.20 น. วิทยาศาสตร์
 12.00 น. ภูมิศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
 12.30 น. อาหารกลางวัน 
   กตีารเ์พลงรอ็ก (เลอืกได)้ สำาหรบัเดก็ทีส่นใจ
 13.20 น. ศิลปะ
 14.20 น. พลศึกษา
 15.00 น. โรงเรียน (ปกติ) เลิก  เริ่มซ้อมละคร
 16.30 น. เลิกซ้อมละคร  
   เด็กกลับบ้าน หรืออยู่ในห้องเรียนเพื่อ
   ทำาการบ้าน หรือทำาความสะอาดห้อง 
 18.00 น. นักเรียนส่วนใหญ่กลับบ้านแล้ว บางคนยัง 
   อยู่ดูหนังสือต่อ



ภ�คผนวก 5
7 วิธีที่พ่อแม่ส�ม�รถช่วยลูกนอกห้องเรียน

 1. ทุกวันนี้เด็กจำานวนมากไม่สามารถทำาในสิ่งที่พวกเราเคย 
  เรียนกันในวิชาคหกรรมศาสตร์หรือการงานพื้นฐานอาชีพ 
   วิชาพวกนี้หายไปเกือบหมดแล้ว คุณสามารถสอนลูกทำา 
  ลาซานยา เย็บกระดุม เพาะเมล็ดพันธุ์ หรือเปลี่ยนยางรถ 
   หากลูกของคุณมีทักษะง่ายๆ และเป็นประโยชน์เช่นทักษะ 
  พวกนี้และทักษะอื่นๆ ลูกของคุณจะพึ่งตนเองได้ และ 
  เป็นไปได้มากที่จะประสบความสำาเร็จในมหาวิทยาลัยเมื่อ 
  ชีวิตจริงเริ่มต้นขึ้น
 2. พอ่แมข่องเดก็ชัน้ประถมตอ้งใชเ้วลาในหอ้งเรยีนกบัลกู ทกุ 
  เดือนหากเป็นไปได้ พวกลูกๆ วัยรุ่น จะไม่ชอบเวลาที่มีพ่อ 
  แมม่าอยูด่ว้ย แตเ่ดก็เล็กๆ จะดใีจมากเวลาพอ่แมม่าทีห่อ้ง 
  และร่วมทำากิจกรรมกับเด็กๆ แม้เพียงชั่วโมงสองชั่วโมง 
  การนำาเค้กบราวนีที่ทำาเองมาร่วมงานปาร์ตี้หรืองานละคร 
  โรงเรียนจะทำาให้ลูกของคุณมีความสุขที่สุด
 3. มีคืนที่ดูภาพยนตร์ด้วยกันสัปดาห์ละครั้ง (คืนที่ไม่ต้อง 
  ตื่นไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้น) ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกภาพยนตร์ 
  คลาสสิกที่สอดคล้องกับช่วงเวลานั้นของปีหรือวิชาที่กำาลัง 
  เรยีนทีโ่รงเรยีน  ชว่ยใหล้กูของคณุเขา้ใจวา่การเรยีนรูเ้กดิ 
  ขึ้นตลอดเวลา ไม่ใช่จบลงตอนบ่ายสามโมง
 4. ไอพอดเปน็ของด ี(ไมม่ใีครรกัดนตรมีากไปกวา่ผมแลว้) แต ่
  ไม่ใช่ในที่สาธารณะ เด็กๆ ควรเปิดหูเปิดตาสนใจโลก 
  รอบๆ ตัว ไม่ใช่ปิดหูปิดตาไม่รับรู้
 5. ชว่ยใหลู้กๆ ของคณุอยูห่า่งจากหนา้จอดว้ย  ทวีมีอียูท่กุหน 
  ทุกแห่ง ทั้งที่ปั๊มน้ำามัน สนามบิน ห้องน้ำา คิวชำาระเงินใน 
  ซูเปอร์มาร์เก็ต รถโดยสารสาธารณะ เหมือนกับสิ่งที่เกิด 



  ขึ้นในหนังสือเรื่อง Fahrenheit 4512 เลย เด็กควรจะดูทีวี 
  ใหน้อ้ยลงและทำาอยา่งอืน่ใหม้ากข้ึนเมือ่ออกสูโ่ลกภายนอก 
   และพอ่แมเ่องกค็วรทำาตวัเป็นแบบอย่าง อย่าใหจ้บัไดว้า่ตวั 
  เองกำาลังดูขา่วซเีอน็เอน็ขณะท่ีรอโตะ๊วา่งในรา้นอาหาร  ทัง้ 
  คุณหรือลูกต้องไม่ดูทีวีในวันที่ต้องไปโรงเรียนด้วย มีสิ่งที่ 
  ดีกว่านี้อีกตั้งมากมายให้ทำา
 6. ให้ลูกของคุณมีส่วนร่วมในอาหารมื้อเย็น ซึ่งรวมถึงการ 
  เตรียมอาหารและการทำาความสะอาดหลังจากนั้นด้วย 
  อยา่เพยีงแตน่ัง่โตะ๊รบัประทานดว้ยกัน และไมค่วรกินหนา้ 
  จอทีวีเป็นอันขาด คุณจะคุยกันได้อย่างไรถ้าแต่ละคนมัว 
  แต่จ้องมองทีวี นี่ก็อีกเครื่องหนึ่งแล้ว
 7. วนัหยดุราชการเป็นโอกาสดีๆ  ทีม่ากกวา่การเอาแตก่นิและ 
  ดูฟุตบอล เด็กๆ ทุกวันนี้ไม่รู้หรอกว่าทำาไมพวกเขาจึงไม่ 
  ต้องไปโรงเรียนในวันทหารผ่านศึก หรือวันประธานาธิบดี 
  วันหยุดแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันแรงงานหรือวันที่ระลึก 
  ถงึทหารท่ีเสยีชวีติในสงครามเปน็โอกาสสำาหรบัพอ่แมท่ีจ่ะ 
  สอนลูกเรื่องประวัติศาสตร์ ประเพณี และทำาให้เด็ก 
  รูส้กึผกูพนักบัชาตขิองเรา การดภูาพยนตรท์ีเ่หมาะสม อา่น 
  หนงัสอื หรอืไปเยีย่มชมสสุานทหารดว้ยกนั และวางดอกไม ้
  บนหลมุศพในวนัที ่11 พฤศจกิายน จะทำาใหเ้ดก็ๆ ตระหนกั 
  ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ แล้วพวกเขาก็จะ 
  พัฒนาไปเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

2ชื่อนวนิยายที่มาจากนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง The Fireman (1951) ของเรย์ แบรดเบอรี (Ray  
Bradbury) เกี่ยวกับสังคมอเมริกันในอนาคตที่ผู้คนเอาแต่ดูทีวีขนาดเท่าฝาผนัง ฟังเพลงจากหฟูัง และขับ
รถเรว็ การอา่นหนงัสือเปน็ส่ิงผดิกฎหมาย ตวัเอกของเร่ืองเปน็เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิมหีนา้ทีเ่ผาทำาลายหนงัสอื





 ปีที่ 29 ของชีวิตการเป็นครูของเรฟ เอสควิท เพิ่งเริ่มต้น
ได้ไม่นาน และเป็นปีที่ 26 ของการสอนที่โรงเรียนประถมศึกษา 
โฮบาร์ตในลอสแอนเจลีส เรฟได้รับยกย่องให้เป็น Disney’s  
National Teacher of the Year ได้รับรางวัล Use Your 
Life จากโอปราห์ วินฟรีย์ ได้รับแต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชินีนาถ 
เอลิซาเบทที่ 2 ให้เป็น Member of the British Empire  
และเปน็ครเูพยีงคนเดยีวท่ีไดร้างวลั National Medal of Arts เรว็ๆ นี ้
เรฟเพิง่ไดร้บัรางวลั The Sondheim Award จาก Kennedy Center  
ประจำาปี 2011 แต่สิ่งที่เรฟ เอสควิท ภูมิใจมากที่สุด คือการที่เขายัง
คงสอนหนังสืออยู่จนทุกวันนี้ และการที่ทั่วโลกชื่นชมความสามารถ
ในการเรยีนและความประพฤตทิีง่ดงามของเดก็นกัเรยีนในคณะละคร
เชกสเปยีรแ์หง่โฮบารต์ เอสควทิเขียนหนงัสอืสามเลม่ คอื There Are 
No Shortcuts (2004) Teach Like Your Hair’s on Fire (2007) 
และ Lighting Their Fires (2009) เขาพำานักอยู่ที่ลอสแอนเจลีส 
กับภรรยา บาร์บารา ตอง (Barbara Tong)

เยีย่มชมเวบ็ไซต์ของเรฟ เอสควทิและเดก็ๆ ของเขาไดท้ี ่www.
hobartshakespeareans.org
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