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  -  สิ่ ง ดี ๆ จ า ก ผู้ ใ ห้ สู่ ผู้ รั บ  -  

ผู้ที่มอบผู้ท่ีมอบหนังสือเล่มนี้ให้แด่ท่ำน  คือผู ้ที่มีควำมเอำใจใส่และ
ปรำรถนำแต่สิ่งที่ดีท่ีสุด  จึงได้มอบหนังสือเล่มนี้ที่จะท�ำให้ท่ำนมีวิธีกำรและทักษะท่ี
ช่วยให้เด็กมีแรงบันดำลในกำรเรียนรู้และกระตุ้นวิธีคิด  ด้วยวิธีพูดท่ีดี เปลี่ยนแปลง
ชีวิตอนำคตให้ดีขึ้นได้

นี่คือสิ่งท่ีคนพิเศษผู้ท่ีรักและห่วงใยในตัวท่ำน  ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้   
เพียงเพื่อต้องกำรให้คนท่ีรักและห่วงใย  มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป

เพราะหนังสือดีเล่มนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีข้ึนได้

TO

FROM

การมอบหนังสือดีแก่ผู้ที่ท่านรักและห่วงใย  เป็นการเพิ่มสิ่งดีให้กับตนเองและผู้ได้รับส�าหรับ
ผู้รับนั้น  เมื่อท่านได้รับหนังสือดีเล่มนี้  ขอให้ตอบแทนสิ่งดีๆ คืนแก่ผู้ให้ด้วยการอ่านให้จบ  1  ครั้ง  
และให้ผู้อื่นยืมอ่าน  1  ครั้ง  เพราะเท่ากับท่านได้ช่วยให้ตัวท่านเองและคนรอบข้าง  มีชีวิตที่ดีขึ้น

สมชัย  เบญจมิตร
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ดร.เฮม  จีนอตต์  (Dr.Haim  Ginott)  ส�ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญำเอกจำก  Columbia  University  ท่ำนเป็นจิตแพทย์  
นกัจติวทิยำเดก็ท่ีมชีือ่เสยีง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองศำสตรำจำรย์
ด้ำนจิตวิทยำ  ที่  New York University  และ  Adelphi 
University ผลงำนหนังสือของท่ำนได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น

หนังสือที่ยอดเยี่ยม  และตีพิมพ์ท่ัวโลกกว่ำสี่สิบภำษำ

ดร.จีนอตต์  ได้เร่ิมจัดอบรมให้ควำมรู้แก่พ่อแม่เพื่อช่วยให้เข้ำใจถึง
ควำมรู้สกึของตัวเองและเข้ำใจในควำมรู้สกึของลกูๆ  สอนให้เรยีนรู้ทีจ่ะปลกูจิต
ส�ำนึกและสร้ำงวินัยให้กับเด็กหรือวิจำรณ์โดยไม่ท�ำร้ำยจิตใจ  ยอมรับในควำม
รู้สกึและควำมคดิเหน็รวมถงึวธีิกำรพดูทีท่�ำให้เดก็ๆ  เรียนรู้ทีจ่ะเช่ือในศกัยภำพ
และพัฒนำควำมเชื่อมั่นในตนเอง   ผลงำนของท่ำนจ�ำนวน 3 เล่มได้แปลเป็น
ภำษำไทยแล้วคอื วธีิพดูกบัลกู,  วธีิพดูกบัลกูวยัรุ่น,  และหนงัสอืเล่มน้ี  ปัจจบุนั
ท่ำนเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่  4  พฤศจิกำยน  คศ.1973  เมื่ออำยุได้  51  ปี

เกี่ยวกับผู้เขียน

ศรีสุชา  พิศาลบุตร  แมคเคบบ์  ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีจำกคณะ
ศิลปศำสตร์ (ภำษำอังกฤษ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  และปริญญำโทจำก  
University of Illinois at Urbana-Champaign  ทำงกำรสอนภำษำอังกฤษ
เป็นภำษำที่สอง  (TESL)  หลังส�ำเร็จกำรศึกษำเธอเข้ำรับรำชกำรเป็นอำจำรย์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ปัจจุบันพ�ำนักอยู่กับสำมีและลูกสำวสองคนท่ีเมือง 
อเล็กซำนเดรีย รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ  

ฝน  ลีสินสวัสดิ์  ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญำตรีทำงภำษำอังกฤษและ
ปริญญำโททำงวำทวิทยำ  ปัจจุบันเป็นแม่บ้ำนลูกสอง  เธอปลูกฝังกำรอ่ำนทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้กับลูกตั้งแต่เล็ก  และเป็นนักแปลอีกท้ังอำจำรย์
พิเศษทำงกำรสื่อสำรในมหำวิทยำลัยด้วย  ฝนชื่มชมผลงำนเขียนของ ดร.เฮม 
จีนอตต์  อย่ำงมำก  จึงตั้งใจถ่ำยทอดควำมรู้จำกหนังสือเล่มนี้ด้วยใจรักและน�ำ
ควำมรู้ที่ได้มำปรับใช้ในกำรเล้ียงลูกและกำรสอนในชั้นเรียน

-- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง --
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  บทสรุป จากใจของ ดร.อลิซ จีนอตต์

ดร.เฮม จีนอตต์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1973  
ด้วยอำยุ 51 ปี หลังจำกทรมำนจำกโรคร้ำยเร้ือรังมำนำน  ก่อน

เสยีชวีติเพยีงไม่กีอ่ำทติย์  เขำได้มองหนงัสอืทัง้สำมเล่มทีเ่ขำเขยีน  Between 

Parent and Child (วิธีพูดกับลูก โดยไม่ท�าร้ายจิตใจของเขา), Between 

Parent and Teenager (วิธีพูดกับลูกวัยรุ่น),  และ  Teacher and Child  

(หนังสือเล่มนี้)  ซ่ึงได้ช่วยเปลี่ยนวิธีกำรสื่อสำรระหวำ่งพ่อแม่และครูกับเด็กๆ 
อย่ำงสิ้นเชิง  เขำพูดขึ้นมำว่ำ  “อลิซ  วันหนึ่งหนังสือเหล่านี้จะเป็นหนังสือที่

ให้ประโยชน์  และเป็นท่ีนิยมตลอดไป”  ส่ิงที่เขำพูดได้เป็นจริงแล้วในวันนี้  

ก่อนท่ีจะมำเป็นนกัจิตวิทยำ  ดร.จีนอตต์  เป็นครูสอนเดก็ระดบัประถม
ทีเ่มอืงโฮลอนประเทศอสิรำเอล เขำจบกำรศกึษำจำกวทิยำลยัครูเดวดิ เยลลนิ  
ในเยรูซำเล็ม  แต่หลังจำกท่ีสอนหนังสือได้ไม่กี่ปี  เขำก็พบว่ำตัวเองไม่พร้อม
ทีจ่ะสอนเดก็ๆ ในห้องเรียน เขำมกัพดูว่ำ “ผมพยายามสอนให้เดก็ๆ มมีารยาท
เรียบร้อย  แต่พวกเขากลบัหยาบคายไร้มารยาท  พยายามสอนให้เขามรีะเบยีบ  
แต่เขากลับไม่มีระเบียบวินัยเลย  พยายามสอนให้เขาให้ความร่วมมือ  แต่เขา
กลับไม่ให้ความร่วมมือในห้องเรียน”  เขำได้ตัดสินใจเข้ำเรียนที่วิทยำลัยครูท่ี
มหำวิทยำลัยโคลัมเบียในสหรัฐอเมริกำ  แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขำ
ได้มำกนัก  เขาพบว่า  เขาก็เหมือนครูคนอื่นๆ ที่เร่ิมอาชีพการสอนหนังสือ

โดยมีเพียงความตั้งใจที่ดีเท่านั้น  แต่ขาดความสามารถที่จะใช้ความต้ังใจดี

นั้นให้บรรลุผลดีและมีประสิทธิภาพในห้องเรียนได้  เขาต้องการเรียนรู้วิธี

การสอนโดยไม่สร้างความอับอาย  วิธีการต่อว่าโดยไม่ท�าลายความมั่นใจใน

ตัวเองของเด็ก  วิธีการชมโดยไม่แสดงความคิดเห็น  วิธีการแสดงความไม่

พอใจโดยไม่ท�าร้ายความรู้สึกของเด็ก  วิธีแสดงการรับรู้โดยไม่ขัดความรู้สึก

ของเด็ก  วิธีการตอบสนองเด็กเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองของเด็ก

และท�าให้เด็กเป็นคนมั่นใจในตนเองตามความสามารถที่แท้จริงของตน

“เป้าหมายในการศกึษาคอือะไรกนัแน่” เขำถำมขึน้มำ  “ท้ายสดุแล้ว  

เราทุกคนต่างต้องการให้เด็กเติบโตมาเป็นคนดีมีคุณภาพ  คนที่มีจิตใจ
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เมตตากรุณา  มีความตั้งใจมุ่งมั่น  และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น”  เรำจะท�ำ
อย่ำงไรถึงจะท�ำให้คนๆ หนึ่งเป็นคนดีมีคุณภำพขึ้นมำได้  ค�าตอบก็คือการใช้

วิธีที่มีคุณภาพในการสอนเด็ก โดยมองเห็นว่ากระบวนการสอนเป็นเพียงวิธี

หน่ึงเท่าน้ัน  และกำรพยำยำมให้เด็กท�ำพฤติกรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์นั้นจะต้อง
ท�ำโดยไม่ท�ำร้ำยจิตใจของเขำ  จะต้องไม่พดูยัว่ให้เขำโมโห  รู้สกึน้อยเนือ้ต�ำ่ใจ 
รู้สึกเสียใจ  หรือท�ำให้เขำรู้สึกขำดควำมมั่นใจในควำมสำมำรถของตนเองอีก
ด้วย  เด็กๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีตนได้รับ  เหมือนกับปูนซีเมนต์ท่ียัง

ไม่แห้ง  เม่ือมีอะไรตกกระทบ ท้ังค�าพูดทั้งการกระท�า ก็จะส่งผลต่อพวกเขา

ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง เด็กเป็นวัยท่ีเปราะบาง สิ่งที่พ่อแม่หรือครูพูดโดยไม่คิด

หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์  อาจเกิดผลอย่างรุนแรงต่อชะตาชีวิตอนาคตเด็กได้

เม่ือได้มาเป็นนักบ�าบัด ดร.เฮม จีนอตต์ ได้เร่ิมพัฒนาเทคนิคการ

สื่อสำรที่ท�ำให้เขำสำมำรถรับฟังและพูดกับเด็กแบบพิเศษ  ท่ีสำมำรถเข้ำถึง
จิตใจและควำมรู้สกึทีแ่ท้จริงของเดก็ได้  แล้วจงึน�ำมำเล่ำให้ผูป้กครองหรือครู
ของเด็กได้รับทรำบ  เขำกล่ำวว่ำ “ผมเป็นนักจิตบ�าบัด  ผมช่วยเหลือเด็กที่มี

ปัญหา และท�าให้พวกเขาดขีึน้ ผมท�าอย่างไรพวกเขาถงึรู้สกึดีข้ึนได้  ค�าตอบ

ก็คือผมสื่อสารกับพวกเขาในแบบท่ีพิเศษ  ถ้าเราสามารถช่วยเหลือเด็กท่ีมี

ปัญหาให้หายได้ด้วยการสือ่สารแบบพเิศษน้ี  พ่อแม่และครกูค็วรจะได้เรียน

รู้หลักการและวิธีการในการสื่อสารแบบนี้ด้วยเช่นกัน  ถึงแม้ว่านักจิตบ�าบัด

จะสามารถช่วยรักษาเด็กได้  แต่ผู้ท่ีใช้ชีวิตอยู่ใกล้กับเด็กทุกวันๆ เท่านั้นที่

จะสามารถป้องกนัไม่ให้เด็กมปัีญหาจนต้องมาพบกบันกัจติบ�าบดั  ท้ังพ่อแม่

และครูต้องเร่ิมจากการเลิกใช้ภาษาที่ปฏิเสธหรือรับรู้ความรู้สึกท่ีแท้จริงของ

เด็ก  และเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาท่ีแสดงการยอมรับในตัวเด็กแทน”

อนัทีจ่ริงแล้วพ่อแม่และครูต่างรู้วธีิการสือ่สารแบบนีอ้ยูแ่ล้ว  พวกเขา

ต่างได้ยินพ่อแม่ใช้การสื่อสารแบบนี้กับแขกหรือกับคนแปลกหน้า  การ

สือ่สารแบบนีใ้ช้ภาษาท่ีไม่แสดงความรู้สกึทีแ่ท้จรงิออกมาและไม่แสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้อื่น  ครูจะพูดอย่ำงไรเวลำท่ีมีแขกมำเยี่ยม
ห้องเรียนแล้วลืมร่มเอำไว้  ครูคงจะไม่ว่ิงตำมไปแล้วพูดว่ำ  “คุณนี่มันยังไง
กันนะ  มาทีไรก็ลืมของเอาไว้ทุกที  ถ้าไม่ลืมร่มก็ลืมกระเป๋า  อายุก็ปาเข้าไป
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สี่สิบกว่าแล้ว  เมื่อไรจะเลิกลืมของสักที  คุณจะลืมหัวตัวเองด้วยหรือเปล่า  
ถ้ามันไม่ได้ติดอยู่กับตัวคุณน่ะ  ท�าไมถึงไม่เหมือนพี่สาวของคุณเลยนะ  พี่
ของคุณมีความรับผิดชอบมากกว่าคุณหลายเท่านัก”  ครูคงจะไม่พูดแบบนั้น
กับแขก  แต่คงจะพูดเพียงว่ำ  “นี่ค่ะ  ร่มของคุณ”  ครูจะพูดโดยไม่ใส่ควำม
คิดเห็นและควำมรู้สึกของตัวเองลงไปด้วย  พ่อแม่และครูควรจะเปลี่ยน

ทัศนคติเสียใหม่  ให้ความส�าคัญกับคนที่ใกล้ชิดที่ต้องการความมั่นใจจาก

พวกเขามากกว่าคนแปลกหน้าท่ีพวกเขาไม่รู้จัก  ค�าพูดที่พวกเขาใช้กับเด็ก

ควรแสดงความรัก  ไม่ใช่แสดงความเกลียดชัง  ไม่แสดงความขัดแย้ง  ไม่

ท�าลายความต้องการ  สร้างความสุข  ไม่ใช่ท�าให้เกิดความโกรธเกลียดขึ้น

พ่อแม่และครูหลายคนเกิดความสับสนเม่ือได้ฟัง ดร.จีนอตต์ 

พูดหรือได้อ่ำนหนังสือที่เขำเขียน พวกเขำไม่แน่ใจว่ำ ดร.จีนอตต์ เป็นคนเข้ม
งวดหรือไม่เข้มงวดกันแน่  พวกเขำกังวลว่ำถ้ำใช้วิธีท่ี ดร.จีนอตต์สอน  และ
พดูกบัเดก็โดยแสดงควำมเหน็อกเหน็ใจ พวกเขำจะไม่สำมำรถตัง้กฎหรือแสดง
ตัวอย่ำงท่ีดีให้เด็กๆ ดูได้ และเด็กจะกลำยเป็นเด็กที่ไม่มีระเบียบวินัย  

อันท่ีจริง  ดร.เฮม  จีนอตต์  เป็นท้ังคนที่เข้มงวด  และไม่เข้มงวด

ใดๆ เลย  เขาเข้มงวดเวลาที่เป็นเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรม  ซึ่งมีสองแบบคือ

แบบท่ียอมรับได้  และแบบที่ยอมรับไม่ได้  พ่อแม่และครูต้องตัดสินใจว่ำ
พฤติกรรมแบบไหนท่ีพวกเขำจะสำมำรถยอมรับและไม่สำมำรถยอมรับได้  แต่

เขาเป็นคนไม่เข้มงวดเวลาที่เป็นเรื่องของความรู้สึก  ท้ังการคิดทางบวกและ

ทางลบ  รวมทั้งความรู้สึกท่ีสับสน  เพรำะว่ำไม่ว่ำจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่ำงก็มี
ควำมรู้สึกด้วยกันทั้งนั้น  เขำเคยกล่ำวไว้ว่ำ  “นกบินได้  ปลาว่ายน�้าได้  และ

คนก็มีความรู้สึกได้”  เป็นเร่ืองธรรมดำของมนุษย์ท่ีจะมีควำมรู้สึก  ดังนั้นเรำ
จึงไม่ควรท�ำให้เด็กรู้สึกไม่สบำยใจหรือรู้สึกผิด  เวลำที่เขำรู้สึกเช่นใดก็ตำม

เวลำท่ีเด็กบอกพ่อแม่ว่ำ  “ผมเกลียดครูจริงๆ”  จะไม่เกิดผลดีใดๆ 
ถ้ำพ่อแม่จะปฏิเสธควำมรู้สึกหรือต่อต้ำนควำมรู้สึกนี้ของเด็กโดยกำรพูดว่ำ  
“ลูกไม่ได้เกลียดครูหรอก  ลูกจะเกลียดครูได้ยังไง  ครูท�าอะไรหลายๆ อย่าง
เพื่อลูก  และอีกอย่าง  เราจะไม่เกลียดใครทั้งนั้น  เรามีแต่ความรักต่อกัน
เท่านั้น”  นอกจำกเด็กจะไม่เลิกที่จะเกลียดครูท่ำนนี้แล้ว  แต่ผู้ใหญ่ยังพลำด
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โอกำสท่ีดีในกำรสอบถำมว่ำอะไรท�ำให้เด็กถึงรู้สึกเช่นนั้น  เด็กจะได้รับผลดี
มำกกว่ำ  ถ้ำมีคนแสดงกำรรับรู้ควำมรู้สึกของพวกเขำ  ด้วยค�ำพูดว่ำ  “ครู
ท�าให้ลูกโกรธมาก  ลูกอยากจะเล่าให้แม่ฟังหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียน”

หลายปีท่ีผ่านมา  พ่อแม่และครูหลายท่านได้มีโอกาสศึกษา

ร่วมกับ ดร.เฮม  จีนอตต์ พวกเขำได้ช่วยให้เขำเข้ำใจและให้ตัวอย่ำงมำกมำย
แก่เขำในกำรเขียนหนังสือเล่มนี้  ทั้งครูและพ่อแม่ต่ำงก็ได้รับประโยชน์จำกวิธี
กำรท่ีเขำสอน  พวกเขำน�ำติดตัวกลับไปใช้ท่ีบ้ำนหรือในห้องเรียนอีกด้วย  วิธี
ใหม่นี้ได้ช่วยพวกเขำเวลำที่เกิดเหตุกำรณ์ยำกล�ำบำกให้ห้องเรียนหรือที่บ้ำน  
เช่น  จุดเร่ิมต้นของความรู้ใหม่น้ีคือ  การเงียบ  และการรับฟัง  ผู้ท่ีมีอ�านาจ

มากกว่าจ�าเป็นที่จะต้องหัดเป็นคนใช้ค�าพูดต่อเมื่อจ�าเป็น  เรียนรู้ที่จะพูดให้

น้อย  แต่รับฟังให้มาก เพราะในเวลาที่เกิดปัญหา  ไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะสั่งสอน  
(“เวลาที่เห็นคนก�าลังจะจมน�้า  ไม่ใช่เวลาที่จะสอนคนนั้นให้ว่ายน�้า”)  อย่า

ต่อว่า แต่หาทางออกให้ปัญหา  ให้พยายามตอบรับกับปัญหาโดยไม่แสดง

การต่อต้านหรือท�าให้ปัญหาใหญ่โตข้ึนไปอีก  หรือไม่ท�าให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดี

ที่สร้างปัญหานั้นขึ้นมา  และควรสื่อสารกับจิตใจของเขา  ไม่ใช่ตัวของเขา

และถึงแม้ว่ำภำษำอังกฤษจะไม่ใช่ภำษำแม่ของ ดร.เฮม  จีนอตต์  แต่
เขำกรั็กภำษำองักฤษมำก งำนเขยีนของเขำเตม็ไปด้วยกำรอปุมำอุปไมย  นทิำน
เปรียบเทียบ  และส�ำนวนค�ำคมต่ำงๆ  อำทิเช่น  “จงอย่าเป็นเพียงแค่ครู

เท่านั้น  ควรจะเป็นมนุษย์ที่ท�าหน้าที่ครูจะดีกว่า”

มเีรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพระชาวยิว ที่เสียชีวิตเมื่ออายุ

ได้เพียง  48  ปีว่ำ  ระหว่ำงทำงกลับจำกงำนศพนั้น  ลูกชำยคนโตของเขำพูด
ข้ึนว่ำ  “พ่อผมมีอายุที่ยืนยาวจริงๆ”  ทุกคนต่ำงหนัมำมองเขำอย่ำงประหลำด
ใจ  “พูดอย่างน้ันได้ยังไงกัน  พ่อเธอเสียตอนอายุยังน้อยมากเลยนะ”  

ลกูชำยคนโตตอบกลบัมำว่ำ  “เพราะว่าพ่อผมได้ใช้ชีวติอย่างคุ้มค่า  พ่อเขียน

หนังสือดีๆ ตั้งหลายเล่ม  และได้เปลี่ยนชีวิตคนในทางที่ดีขึ้นตั้งมากมาย”

... เร่ืองเล่าเร่ืองน้ีปลอบโยนจิตใจฉันได้เสมอ

     ดร.อลิซ  จีนอตต์
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หมายเหตุบรรณาธิการ

ผมคงเสียดายและเสียใจอย่างมาก หากมิได้จัดพิมพ์

หนังสือเล่มนี้เพื่อเผยแพร่  เพรำะหนังสือเล่มนี้ท�ำให้เห็นถึงแสงสว่ำงปลำย

อุโมงค์ในกำรเปลี่ยนแปลงอนำคตของเด็กคนหนึ่ง  ที่ถูกหนดจำกบุคคล

ที่มีอิทธิพลที่สำมำรถก�ำหนดชะตำชีวิตของเขำให้ดีขึ้นได้  นั่นคือ  พ่อแม่

และครูในโรงเรียน  เพรำะกำรเรียนกำรสอนและกำรสื่อสำรพูดคุยกับเด็ก

ในแต่ละวนันัน้อำจเปลีย่นชวีติของเขำไปในทำงท่ีดหีรือร้ำยได้  เด็กๆ เรียน

รู้จากประสบการณ์ท่ีตนได้รับ  เหมือนกับปูนซีเมนต์ที่ยังไม่แห้ง  เมื่อมี

อะไรตกกระทบ  ท้ังค�าพูดท้ังการกระท�า  ก็จะส่งผลต่อพวกเขาไม่ทาง

ใดก็ทางหนึ่ง  เด็กเป็นวัยที่เปราะบาง  สิ่งท่ีพ่อแม่หรือครูพูดโดยไม่คิด

หรือรู้เท่าไม่ถงึการณ์อาจเกดิผลอย่างรุนแรงต่อชะตาชีวติอนาคตของเด็ก 

และที่ส�ำคัญ ในกำรเรียนรู้ของเด็กนั้น เด็กจะรักเรียนในวิชำที่ครูเข้ำใจเขำ  

มำกกว่ำครูทีบ่ัน่ทอนจิตใจของเขำ ดงันัน้เรำจึงไม่สำมำรถสอนเดก็ให้เข้ำใจ

วิชำควำมรู้วิชำกำรได้จนกว่ำเรำจะเข้ำใจควำมรู้สึกข้ำงในจิตใจของเขำ

หนังสือ  “Teacher and Child - ถ้าครูและพ่อแม่ พูดกับเด็ก

แบบน้ี  เด็กจะรักเรียนและรักดี มีชีวิตในอนาคตที่เปลี่ยนไป”  เล่มนี้  

เป็น หนังสือดี  ที่เขียนโดย  ดร.เฮม จีนอตต์  นักจิตวิทยำที่มีชื่อเสียง  

ผู้เขียนหนังสือขำยดี  “วิธีพูดกับลูก  โดยไม่ท�าร้ายจิตใจของเขา”  ท่ีมียอด

ขายกว่า 5 ล้านเล่ม  ซ่ึงจะช่วยให้ท่ำนมีทักษะและวิธีกำรพูดกับเด็กกว่ำ 

300 ตัวอย่ำง  ท่ีสำมำรถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  ช่วยสร้ำงแรงบันดำล  

กระตุ้นวิธีคิดของเขำได้เป็นอย่ำงดี

ส�ำนักพิมพ์                    มีควำมภูมิใจที่ได้น�ำเสนอ หนังสือดี  

เล่มนี้  เพื่อให้ท่ำนสำมำรถประยุกต์วิธีพูดที่ดี  เพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตของ

ลูกหลำนของท่ำนและเด็กทุกคนทุกวัย  ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตลอดไป

เพราะหนังสือดีเล่มน้ี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่ท่านรักให้ดีขึ้นได้

สมชัย  เบญจมิตร
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8.  ปัญหาเร่ืองการบ้าน  : ครูและพ่อแม่ จะมีวิธีที่ดีในกำรแก้ปัญหำเร่ือง
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9.  ครูและพ่อแม่มีวิธีสร้างแรงจูงใจอย่างไร เพื่อให้เด็กมีแรงบันดาลใจ

อยากเรียนรู้     152

10. ข้ันตอนและตัวอย่างการสอนที่ดี  ท่ีช่วยลดปัญหาและท�าให้เด็ก 
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11. วิธีสร้างความร่วมมือท่ีดี  ระหว่างครูและพ่อแม่     174

12. ครูในความทรงจ�าของเด็ก     184

  



ค�ำน�ำ

อาชีพการเป็นครูน้ันไม่ง่ายและถูกคาดหวัง  

โดยมีเป้ำหมำยท่ียิ่งใหญ่แต่ยำกเย็นในกำรสร้ำงอนำคตของ

เด็กคนหนึ่งให้เป็นอนำคตของพ่อแม่และของชำติ  นอกจำก

นี้ครูยังต้องมีทักษะวิธีกำรและจิตวิทยำในกำรกระตุ้นให้เด็กมีก�ำลังใจใน

กำรเรียนรู้และอื่นๆ อีกมำกมำย  เป้าหมายอันยิ่งใหญ่น้ีไม่ง่ายและไม่

อาจใช้แค่ปาฏิหาริย์เพียงอย่างเดียว  เพราะอุปสรรคส�าคัญของเป้าหมาย

นี้ก็คือการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันและอารมณ์ของเด็กๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

โรงเรียน  ซึ่งยากท่ีจะรับมือ  คุณครูทุกคนควรได้รับเคร่ืองมือ  ทักษะ

วิธีการ  และหลักจิตวิทยาที่เหมาะสม  เปี่ยมประสิทธิภาพ  จึงจะแก้

ปัญหาเหล่านี้ได้  แต่ค�าถามคือ  จะมีทักษะวิธีการอย่างไรล่ะ  มีใครช่วย

เหลือคุณครูเหล่าน้ีได้  นักจิตวิทยาสามารถให้เคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีว่า

นี้ได้หรือไม่  อีกท้ังแนวทางและแนวคิดในการใช้จิตวิทยาการบ�าบัดน้ัน

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้หรือไม่?

โชคดีท่ีค�าตอบของหนังสือเล่มน้ีคือ  “ได้”  ด้วยเทคนิควิธีกำรท่ี

พัฒนำข้ึนจำกกำรใช้จิตวิทยำกำรบ�ำบัดเด็กและได้ทดสอบแล้วในชั้นเรียน  

ซ่ึงจะน�ำเสนอออกมำเป็นค�ำแนะน�ำต่ำงๆ ที่ชัดเจน  อีกท้ังมีตัวอย่ำง

มำกมำยท่ีสำมำรถน�ำไปประยกุต์แก้ปัญหำในชวีติประจ�ำวันและปัญหำทำง

อำรมณ์ท่ีครูทุกคนต้องพบเจอทุกๆ วันในโรงเรียนได้เป็นอย่ำงดี

หลักและวิธีการในหนังสือเล่มน้ีสามารถสรุปไว้ได้ตามค�า

ของครูคนหนึ่ง  ดังนี้  “ผมได้บทสรุปที่น่าตกใจว่าตัวผมเองมีส่วนส�าคัญ

อย่างมากในช้ันเรียน  บรรยากาศในห้องเรียนนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการและ

อารมณ์ของผม  ในฐานะครู  ผมมีอิทธิพลและอ�านาจอย่างมากท่ีจะท�าให้

ชีวิตของเด็กเป็นทุกข์หรือเป็นสุข  ครูอาจเป็นเคร่ืองมือในการท�าลายล้าง
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หรือเคร่ืองมือที่ช่วยท�าให้เด็กมีแรงบันดาลใจ  ครูอาจแกล้งท�าให้อับอาย

ขายหน้า ท้อใจ ทุกข์ใจ  หรือท�าให้นักเรียนสนุกสนานร่าเริง  มีความเชื่อ

มัน่  ในทุกสถานการณ์ทกุอย่างนัน้ถอืเป็นความรับผดิชอบของครูทีก่�าหนด

ชะตาชีวิตของเด็ก  และเป็นผู้ท่ีจะท�าให้ปัญหาในชั้นเรียนรุนแรงหรือมี

บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดีได้”  

แม้เทคนิคกำรสอนจะเปลี่ยนแปลงไปในเวลำสองสำมทศวรรษ  ซ่ึง

จะต้องมีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ใหม่เกิดขึ้น  รวมทั้งสื่อกำรสอน

ใหม่ๆ ไม่ว่ำจะเป็นคอมพิวเตอร์  หรือโน้ตบุ๊ค  หรืออุปกรณ์แท็บเล็ตท่ี

ท�ำให้เด็กได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ 

แต่หน้ำที่ที่ส�ำคัญหน้ำท่ีหนึ่งของครูก็คือ ยังต้องมีครูผู้สอน

ที่จะเป็นผู้สร้ำงบรรยำกำศทำงอำรมณ์ในกำรเรียนรู้ให้เด็ก  

ซ่ึงไม่มีอุปกรณ์เครื่องกลใดที่จะท�ำหน้ำที่สลับซับซ้อนนี้แทนได้

การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คนั้น

ยังไม่ส�าคัญเท่ากับการท่ีครูต้องรีบเรียนรู้

ทักษะและวิธีการพูดท่ีดี ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรัก 

ความเข้าใจให้แก่เด็ก เพื่อเปิดใจให้พวกเขามีแรงบันดาลใจ

ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตอนาคต ด้วยตัวของเขาเอง



1
ปัญหำของครู

: ความคับข้องใจกับแนวทางในการแก้ไข
“‘แล้วเราจะเอาตัวรอดกันได้อย่างไร

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปในระบบการศึกษา’
หรือ  ‘เราจะท�าอย่างไรให้ชีวิตการสอนดีขึ้นได้บ้าง’”

คุณครูกลุ ่มหน่ึง เปิดใจพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์กำรสอนในชั้นเรียนของตนเอง  ครูรุ่นใหม่ 

เหล่ำนี้ยังอ่อนด้วยวัยและประสบกำรณ์ในกำรสอน  ทว่ำอยู่

ในสภำพท้อแท้สิ้นหวังกับอำชีพ  บำงคนถึงข้ันเลิกล้มควำมตั้งใจที่จะสอน

หนังสือ  บำงคนอยู่ต่ออย่ำงแกนๆ  ครูกลุ่มนี้เล่ำระบำยควำมรู้สึกที่มีอย่ำง

ตรงไปตรงมำ  ดังนี้

คนแรกท่ีเร่ิมระบำยควำมรู้สึกที่อัดอั้น  คือ  ครูแอน  ซ่ึงสอน

หนังสือได้เพียงปีเดียว  แต่กลับคิดว่ำตัวเธอเองนั้นไม่เหมำะกับอำชีพครู  

แม้ว่ำจะเร่ิมต้นด้วยใจรักอยำกที่จะเป็นครูท่ีดี  กลับกลำยเป็นคิดว่ำงำน

สอนเป็นเสมือนกำรฆ่ำตัวตำยผ่อนส่ง

คนที่สองคือ  ครูบ็อบ  ซ่ึงเป็นครูดนตรีที่เกลียดงำนสอน  เกลียด

ผู้บริหำรโรงเรียน  ตำมมำด้วย ครูคลาร่า ท่ีผิดหวังในอำชีพ  เช่นเดียว

กับ ครูดอริส  ท่ีบอกว่ำตัวเองนั้นเคยรักเด็ก  ครูเอิร์ล  ผู้ไม่เชื่อว่ำกำร

สอนที่ดีเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้โดยไม่มีใจรักในอำชีพเลย  ในขณะท่ีครูบำง

คนมำท�ำงำนนี้ด้วยเหตุผลเพียงเพรำะอำชีพนี้ได้หยุดพักร้อนช่วงปิดเทอม  

และได้รับสวัสดิกำรดี!
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ครูผู้หญิงส่วนมำกจะบ่นว่ำเหนื่อยกับกำรสอนเด็กๆ ท้ังวัน  ทน

ปวดหัวกับเสียงในห้องเรียนท่ีท�ำให้ลืมควำมรู้สึกดีๆ ท่ีเคยมีต่อกำรเป็น

ครู  กลัวคนมองจับผิด  จำกที่เร่ิมต้นต้ังใจดี  กลำยเป็นจบลงด้วยเสียง

ตะคอก  ขู่  ด่ำ  ว่ำจะตีเด็กๆ ท่ีเถียงกัน  ทะเลำะกัน  ตีกัน  หลำยคน

ถอดใจกับเร่ืองยุ่งๆ ที่เกิดขึ้น  

แม้ว่ำครูทุกคนเคยพยำยำมจะให้ควำมยุติธรรมต่อเด็ก  แต่ควำม

เป็นจริงกลับท�ำได้ยำก  ครูบอกว่ำควำมรู้ท่ีเรียนมำกับกำรสอนจริงใน

ห้องเรียนนั้นไม่ครอบคลุม  ไม่เพียงพอ  โลกประชำธิปไตยทุกวันนี้ท�ำไม่

ได้จริงในห้องเรียน ครูต้องใช้กำรบังคับ ได้รับแต่ควำมเกลียดชังจำกเด็ก  

ท�ำให้ครูหลำยคนกลำยเป็นพวกชอบออกค�ำสั่ง  บ้ำระเบียบ  บ้ำอ�ำนำจ  

เพรำะทนเสียงตะโกน  ทะเลำะ  ด่ำทอกันและค�ำพูดหยำบคำยของเด็ก 

ไม่ไหว อกีท้ังหมดหนทำงแก้นอกจำกใช้วิธีกำรวำงอ�ำนำจบงัคบัและลงโทษ

ครูบางท่านคิดว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้เกิดจากระบบการศึกษา

ที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรสอน  โรงเรียนมีแต่กำรประชุมยืดเยื้อ  มีแต่กำรท�ำ

รำยงำน  ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนไม่ยอมตัดสินปัญหำ  พูดแต่เร่ืองท่ีไม่

สำมำรถน�ำมำปฏิบัติจริงได้  ทำงแก้นั้นมี  แต่ท�ำได้ยำก  เพรำะคนท่ีมี

อ�ำนำจไม่ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง  

ครูท่ำนหนึง่ยกประเดน็ของนกัโทษในคกุ  ท�ำให้เฝ้ำครุ่นคดิถงึควำม

รับผิดชอบของครูต่อสังคม  เพรำะฆำตกรทุกคนล้วนเคยเป็นนักเรียนใน

โรงเรียน  หัวขโมยทุกคนต่ำงเคยได้รับค�ำสอนเร่ืองศีลธรรมต่ำงๆ จำกครู

และมองว่ำเรือนจ�ำนั้นเป็นสถำนท่ีท่ีแสดงถึงควำมล้มเหลวของระบบกำร

ศึกษำ  ซ่ึงครูทุกคนควรจะกลับมำทบทวนบทบำทหน้ำท่ีของตนเองเสีย

ใหม่  ท�ำให้พบว่ำครูเองก็ยังโทษครูด้วยกันที่สอนให้เด็กรู้จักควำมไม่

ซ่ือสัตย์  ไม่ยอมรับควำมจริงแม้เร่ืองเล็กน้อย  คอยแต่จะฟังค�ำโกหกที่

ฟังดูน่ำเชื่อ  ผลที่ได้คือเด็กจะกลำยเป็นคนมีนิสัยแกมโกง  เด็กรู้ว่ำครู

ต้องกำรอะไรแล้วก็แค่ท�ำตำมที่ครูต้องกำรเพื่อเอำตัวรอดเท่ำนั้น 



  171.  ปัญหาของครู  :  ความคับข้องใจกับแนวทางในการแก้ไข

เมื่อพูดถึงเร่ืองผู้บริหำร  ครูเกือบทุกคนต่ำงเจ็บปวดเสียใจกับกำร

มีครูใหญ่ท่ีเย็นชำ  ชอบแต่จะคอยวิจำรณ์กำรท�ำงำน  ท�ำงำนแบบเช้ำชำม

เย็นชำม  รอวันเกษียณ  วันๆ เอำแต่บ่นเร่ืองชีวิตของตัวเอง

สุดท้ำยของกำรพูดคุยจบท่ีประเด็นกำรศึกษำคณะคุรุศำสตร์สมัย

ท่ีพวกเขำยังเป็นนักศึกษำที่มุ่งเน้นแต่ควำมต้องกำรของนักเรียน  ของ 

ผู้ปกครองและของสังคม  ไม่ใส่ใจควำมต้องกำรของตัวครูผู้สอน  ไม่ฝึก

ครูให้ดีก่อนออกไปสอนจริง เหมือนกับกำรขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้ำไปเขตร้อน

แต่เคร่ืองดันลงจอดท่ีขั้วโลกเหนือที่หนำวเหน็บ ท�ำให้รู้สึกช็อคอย่ำงสุดขั้ว

จะท�าอย่างไรให้ชีวิตการสอนของครูดีขึ้น

บทส่งท้ำยของกำรสนทนำของครูที่ระบำยควำมอัดอั้นตันใจ  โยน

ควำมหวังไปทีก่ำรเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้ำงระบบกำรศกึษำหรือกำรปฏรูิป

กำรศึกษำ  สรุปได้ว่ำกำรพูดคุยและถกเถียงในเร่ืองนี้  มีแต่ตอกย�้ำควำม

ไม่พอใจ  ควำมผิดหวังและควำมเสียใจของครูรุ่นใหม่  บำงคนยังคงเรียก

ร้องให้มีกำรปฏิรูประบบเสียใหม่และวิธีกำรอื่นๆ  แต่เอ...  ควำมรู้สึกของ

ครูก็คือ มีวิธีกำรที่จะท�ำให้ครูอยู่รอดโดยมีศักดิ์ศรีในห้องเรียนได้บ้ำงไหม

ในยำมที่เกิดปัญหำนั้น  มันเป็นเหมือนนิทำนเร่ืองหนึ่งว่ำ  ชำยคน

หนึ่งก�ำลังเผชิญปัญหำร้ำยแรงจึงได้มำพบอำจำรย์เพื่อขอควำมช่วยเหลือ  

อำจำรย์พูดว่ำ  “จงเชื่อม่ันในพระผู้เป็นเจ้า ท่านจะหาทางออกให้เจ้าเอง”  

ชำยคนนั้นตอบกลับไปว่ำ  “ขอรับ  แต่ช่วยบอกกระผมหน่อยว่า  ผมต้อง

ท�ายังไงตอนที่ก�าลังรอพระองค์ครับ!”

เช่นเดียวกัน  ครูก็คงก�ำลังถำมค�ำถำมเดียวกันนี้ว่ำ  

“แล้วเรำจะเอำตัวรอดกันได้อย่ำงไร

จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงปฏิรูปในระบบกำรศึกษำ”

หรือ  “เรำจะท�ำอย่ำงไรให้ชีวิตกำรสอนดีข้ึนได้บ้ำง”

...โชคดีที่หนังสือเล่มนี้  ช่วยตอบค�าถามของครูได้
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“เวลาท่ีเกิดปัญหาระหว่างการสอนนักเรียนนั้น  
หลักการทฤษฎีทางการศึกษาไม่สามารถช่วยอะไรครูได้เลย  

ดังนั้นเวลาที่เกิดปัญหาข้ึน “ทักษะในการแก้ปัญหา” จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นยิ่ง”

ทักษะในการแก้ปัญหานั้น ส�าคัญอย่างยิ่ง

นกัปรชัญาคนหน่ึง ก�าลงัน่ังเรอืแจวข้ามแม่น�า้  

ระหว่ำงอยู่บนเรือ  เขำถำมฝีพำยว่ำ  “นี่แกรู้จักปรัชญาสัก

เร่ืองมั้ย”  

ฝีพำยตอบว่ำ  “ไม่เลยจ้ะนาย”  

เขำจึงพดูว่ำ  “เสยีดายนะ  เหมอืนเสยีเวลาหนึง่ในสามของชวีติเลย”  

นักปรัชญำถำมต่อว่ำ  “แล้วเคยอ่านวรรณกรรมมาบ้างมั้ย”  

ฝีพำยยังคงตอบเช่นเดิม “เฮ้อ เหมือนเสียไปอีกสองในสามเลยทีนี้”  

ขณะท่ีพูดน้ันเอง  เรือเกิดชนหินใต้น�้าเป็นรูร่ัว  ก�าลังจะจม  

ฝีพายจึงถามนักปรัชญาว่า  “นาย  นายว่ายน�้าเป็นหรือเปล่า”  

นักปรัชญำสั่นหน้ำ  “ไม่เป็น”  

 ฝีพำยจึงพูดว่ำ  “สงสัยนายจะไม่รอดแน่ละ!”  
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เม่ือเกิดวิกฤติขึ้น  หลักการทฤษฎีมักไม่ค่อยมีประโยชน์  

เพรำะเมื่อเรือก�ำลังจะล่ม  ควำมรู้ท้ังหลำยมีแต่จะไร้ค่ำ  แต่ทักษะของกำร

ว่ำยน�้ำเป็นต่ำงหำกท่ีจะช่วยชีวิตเรำได้  เช่นเดียวกัน  เวลาที่เกิดปัญหา

ระหว่างการสอนนักเรียนน้ัน  หลักการทฤษฎีทางการศึกษาไม่สามารถ

ช่วยอะไรครูได้เลย  การเรียนท่ีคณะคุรุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยไม่ได้สอน  

“ทักษะและวิธีแก้ปัญหาในชั้นเรียน”  มาด้วย  จึงท�าให้ชั้นเรียนมีแต่จะ

วุ่นวายไม่มีประสิทธิภาพ  ดังน้ันเวลาท่ีเกิดปัญหาข้ึน “ทักษะวิธีการแก้

ปัญหาในห้องเรียน” จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นยิ่ง

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการเรียนการสอน  คือ “ทัศนคติ” ที่แสดงออก

ด้วย  “ทักษะท่ีฝึกปรือ”  มาแล้วอย่างดี  ในขณะที่เร่ืองทัศนคตินั้นเป็น

สิ่งที่ครูทุกคนต่ำงรู้จักกันดี  ได้ยิน  ได้เรียนกันมำก  ท้ังจำกกำรประชุม

และกำรสัมมนำ  จนเบ่ือที่จะฟัง  ครูคนหนึ่งกล่ำวว่ำ  “ท�าไมฉันจะไม่รู้ว่า

เด็กต้องการอะไร  แถมยังรู้แก่ใจดีว่าเด็กต้องการเป็นที่ยอมรับ  ต้องการ

ให้เคารพสิทธิของเขา  อยากให้คนมาชอบ  ต้องการความเชื่อมั่น  การ

สนับสนุน  การส่งเสริม  ความกระตือรือร้น  ความสนุกในการเรียน  เด็ก

ต้องการที่จะแสวงหาความรู้  ทดลองด้วยตนเอง  แล้วก็ท�ามันได้ส�าเร็จ!  

ปัดโธ่เยอะซะเหลือเกิน  แต่ครูก็ไม่ได้เกิดมาฉลาดเหมือนไอน์สไตน์  

วิเคราะห์จิตมนุษย์ได้เก่งอย่างฟรอยด์  แล้วก็ใจดียังกับแม่พระนะ”  

ในทำงทฤษฎีแล้ว  ครูทุกคนต่ำงรู้ว่ำระบบกำรศึกษำท่ีดีควรเป็น

เช่นไร แต่ล�าพังแค่เพียงแนวคิดทฤษฎีนั้น  ยังใช้รับมือกับเด็กไม่ได้  

ปัญหำของเดก็จะไม่หำยไปเฉยๆ เพยีงเพรำะว่ำครูมคีวำมยติุธรรม มคีวำม

รัก  ให้ควำมเคำรพ  กำรยอมรับ  รับรู้ในควำมแตกต่ำง  และพื้นเพนิสัย

ที่ไม่เหมือนกันของเด็กแต่ละคน  ถึงแม้หลักกำรเหล่ำนี้จะฟังดูดีมำก  ทว่ำ

จับต้องไม่ได้และกว้ำงเกินไป  เปรียบเหมือนพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นหรือ

ทองท่ีมีค่ามากแต่ใช้งานไม่ได้ในชีวิตประจ�าวัน  เอาไปซื้อกาแฟสักถ้วย

ก็ไม่มีใครรับ  ข้ึนรถแท็กซี่หรือหยอดตู้โทรศัพท์ก็ไม่ได้  เพราะส�าหรับ
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ชีวิตประจ�าวัน  คนส่วนใหญ่ต้องการใช้แบงก์ปลีกและเศษเหรียญ   

ดังนั้นส�าหรับในห้องเรียน  ครูต้องการ  “วิธีปฏิบัติที่น�ามาใช้ได้จริง”  วิธี

การทีมี่ประสทิธิภาพในการรับมอืกบัเหตกุารณ์ทีน่่าร�าคาญใจเลก็ๆ น้อยๆ 

ที่เกิดข้ึนแต่ละวัน  และปัญหาใหญ่ท่ีอาจเกิดข้ึนในบางคราว  เหตุกำรณ์

ทุกรูปแบบท่ีว่ำนี้จ�ำเป็นต้องได้รับกำรลงมือด้วยวิธีที่เหมำะสมและท�ำได้

จริง  เพราะวิธีท่ีครูสนองตอบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  เป็นตัวก�าหนดว่า

เหตุการณ์นั้นๆ จะด�าเนินต่อไปแบบใด  จะท�าให้เกิดความรู้สึกยอมรับ

หรือความรู้สึกขัดแย้ง  ความรู้สึกท่ีดีข้ึนหรือแย่ลง  ความรู้สึกที่อยากจะ

แก้ไขหรืออยากจะแก้แค้น  สิ่งท่ีครูท�าจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กไป

ในทางที่ดีหรือในทางตรงกันข้าม

สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ท�ำให้กำรเรียนกำรสอนเป็นทั้งเร่ืองง่ำยและเร่ืองที่

ยำกในครำวเดียวกัน  ครูที่เข้ำใจจะทรำบดีถึงควำมจริงที่ว่ำ  “การเรียนรู้

ของเด็กเกิดด้วยความมีสติในปัจจุบัน  และเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลเสมอ”

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ และวิธีพูดที่ดีของครู

ตัวอย่างด้านล่างน้ีแสดงให้เห็นรูปแบบการสื่อสาร

ระหว่ำงครูและศิษย์ท่ี  “มีประสิทธิภาพ”  หรือ  “ท�าสุดความสามารถ”  

- ข้อความอันอบอุ่นใจ

ครูคนหนึ่งแจกหนังสือใหม่ให้กับนักเรียนในห้อง  แต่มีจ�ำนวน 

ไม่พอแจกเด็กทุกคน  และหมดลงก่อนท่ีจะถึงพอลวัยเก้ำขวบ  พอลเร่ิม

ส่งเสียงคร�่ำครวญ  “ผมไม่เคยได้อะไรเหมือนคนอื่นบ้างเลย”  เขำตัดพ้อ

ว่ำ  “เพราะช่ือผมเป็นตัวท้ายๆ ผมก็เลยไม่เคยได้อะไรเลย  ผมเกลียดชื่อ

ตัวเองจริงๆ  ผมเกลียดโรงเรียน  เกลียดทุกคน”  ครูของพอลครุ่นคิดว่ำ

จะท�ำอย่ำงไรถึงจะช่วยให้พอลรู้สึกดีขึ้นได้บ้ำง  จึงเขียนโน้ตถึงพอลว่ำ
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พอลจ๊ะ...

“ครูรู้ว่าเธอคงจะเสียใจมาก  อุตส่าห์ตั้งตารอหนังสือเล่มใหม่  

แล้วก็ต้องผิดหวัง  ครูจะไปหาหนังสือมาเพิ่มให้นะ  แล้วเธอจะได้

หนังสือเล่มใหม่เหมือนกับทุกคน”     รักจ้ะ  จาก ครู

พอลหำยงอแงหลังจำกได้อ่ำนข้อควำมที่แสนอ่อนโยนจำกครู  และ

เด็กน้อยคนนี้จะจ�ำข้อควำมอันอบอุ่นใจท่ีอ่ำนไปได้อีกนำน  

ในทางกลับกัน  หำกครูคนเดียวกันนี้พูดว่ำ  “เธอน่าจะหัดท�าใจ

กับความผิดหวังบ้างไว้บ้างสิ”  มันจะยิ่งซ�้ำเติมแผลใจของเด็ก  

การพดูว่า “ท�าไมต้องท�าเร่ืองเลก็ให้เป็นเรือ่งใหญ่ด้วย  แค่หนงัสอื

เล่มเดียว  วันน้ีไม่ได้  พรุ่งน้ีต้องก็ได้อยู่ดีแหละ  เธออายุเก้าขวบแล้ว

นะ ยังท�าเป็นโยเยเป็นเด็กอมมือไปได้!”  วิธีพูดท่ีว่าน้ียิ่งจะท�าให้เด็ก

รู้สึกแย่หนักขึ้นไปอีก  และยิ่งมีทัศนคติท่ีเป็นลบกับครูที่ใจด�า  อีกทั้ง

คิดไปว่าตนเป็นคนโชคร้าย

- “ไม่มีดี”  

วันเปิดเทอมช้ันประถมห้ำของเวนดี้  ครูให้เธอไปหยิบหนังสือวิชำ

ภำษำอังกฤษมำให้  พอหนูเวนดี้เอื้อมมือไปหยิบหนังสือออกมำจำกชั้น  

หนังสือทั้งหมดก็หล่นลงมำ  ...เวนดี้เร่ิมร้องไห้  

ครู : “เวนดี้  หนังสือหล่นลงมาจากชั้นหมดเลย  เราต้องช่วย

กันเก็บแล้วจ้ะ”

เวนดี้ : “หนูท�าไม่ดีเลย เป็นวันเปิดเทอมวันแรกแท้ๆ ไม่มีอะไร

ดีเลย”

ครู : “หนูเจอเช้าที่ไม่สดใสเลยนะ”

เวนดี้ : “ค่ะครู  หนูอยากระบายเหมือนกัน”

ครู : “เล่ามาสิ  ครูอยากฟัง”
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ครูช่วยเก็บหนังสือพร้อมกับรับฟังเร่ืองท่ีเวนดี้เล่ำ  แล้ววันนั้นเร่ือง

รำวต่ำงๆ ก็จบลงด้วยควำมเรียบร้อย

เร่ืองข้ำงต้นนี้  ครูได้ท�าในสิ่งท่ีเป็นการช่วยเหลือเด็กได้อย่างมาก  

ครูไม่ได้วิจารณ์  หรือแนะน�าว่าควรท�าอย่างไร  แต่พูดอย่างชัดเจนถึง

ปัญหาที่เกิดข้ึนและฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจเด็ก

- โจทย์สมการ

เอด้ำ  อำยุสิบสี่ปีแล้ว  แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้ำใจเร่ืองกำรแก้โจทย์

สมกำรคณิตศำสตร์  เธอจึงรู้สึกอำยและไม่กล้ำที่จะถำม  ครูสังเกตเห็น

จึงเข้ำไปถำมเพื่อช่วยเอด้ำโดยไม่ให้เธอรู้สึกเสียหน้ำ

ครูพูดว่ำ  “การแทนค่าในสมการเป็นเร่ืองยากนะ  หลักๆ ต้องใช้

สัญลักษณ์แทนค�าตอบ  จากน้ันต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์มาเป็นตัวเลข  

แล้วก็สลับเครื่องหมายเวลาย้ายข้างอีกด้วย  มันออกจะซับซ้อนและบางที

ต้องมีคนมาช่วย  ถ้าหนูสงสัยตรงไหนก็ถามครูได้เลยนะ”  

ครูของเอด้ำแสดงข้อเท็จจริงพ้ืนฐำนของวิชำนี้  ครูไม่ได้ถามจี้หรือ

แสดงออกมาว่าเอด้ายังแก้สมการเองไม่เป็น และไม่ได้พูดแบบเฝือๆ ให้

เธอมั่นใจว่าเธอจะต้องเข้าใจวิชาน้ีได้อีกด้วย  แต่ครูแสดงความเห็นใจ

ถึงความซับซ้อนในเร่ืองสมการ  และบอกวิธีการให้เธออย่างเป็นข้ันตอน

- โกงกันเห็นๆ 

คำบวิชำพละคำบหนึ่งหมดลง  ครูบอกให้นักเรียนหยุดเล่น

บำสเกตบอล  โจเซฟโพล่งขึ้นมำว่ำ  “คนอื่นได้เล่นตั้งหลายตา  ผิดกับผม

แบบนี้มันโกงกันเห็นๆ”  

ครูตอบเขำว่ำ  “ครูให้เธอโยนลูกลงตะกร้าอีกสามที  จะได้ไม่ต้อง

น้อยใจ”  
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โจเซฟหูผ่ึง  เขำรีบโยนลูกลงห่วงแล้วเก็บลูกบำสมำส่งคืนให้ครู

อย่ำงรวดเร็ว  เด็กชำยรู้สึกสดชื่นและสมหวัง

ส่วนส�ำคัญของเหตุกำรณ์ข้ำงต้นนี้  คือการที่ครูได้แสดงความ

เข้าใจต่อความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก  และไม่เข้มงวดกับกฎจนเกินไป  

ท�าให้เด็กนักเรียนรับรู้ว่าครูมองเห็นถึงความรู้สึกของนักเรียนว่าส�าคัญ

- แทรกให้น้อย

จูนไม่ชอบกำรบ้ำนหัวข้อที่เธอได้รับในวิชำสังคมศึกษำ  จึงมำขอ

เปลี่ยนหัวข้อกับครู  ครูตอบเธอว่ำ  “ครูรู้นะว่าหนูไม่ชอบหัวข้อท่ีได้รับ  

หนูไม่สนใจเร่ืองศาสนาของชาวอียิปต์  แต่สนใจเกี่ยวกับศิลปะมากกว่า  

จีน่าได้หัวข้อศิลปะอียิปต์  ลองไปคุยกับเค้าดูว่าจะแลกหัวข้อกันได้มั้ย  

หรือว่าจะช่วยกันท�าก็ได้”  

จูนขอบคุณครูท่ีเข้ำใจและไปคุยกับเพื่อนเร่ืองเปลี่ยนหัวข้อท�ำ

รำยงำนด้วยตัวเขำเอง

- ก�าลังใจ

แอน  อำยุเก้ำขวบ  ฝึกซ้อมดนตรีกับเด็กอีกสำมสิบคนที่เรียนกับ

ครูสอนดนตรีท่ีบ้ำนครู  แอนรู้สึกกลัวและไม่มั่นใจ  จึงปลีกตัวออกมำ

หลบอยู่ที่มุมห้อง  ไม่สุงสิงกับเพื่อนๆ  ซ่ึงครูก็สังเกตเห็น

ครู : “หนูแอนคงชอบสีฟ้ามากเลยนะจ๊ะ”  

แอน : “หนนูกึว่าครูคงไม่มเีวลาจะสงัเกตเหน็หนซูะอกี  นกัเรียน

ออกจะเยอะมาก”

ครู : “ทุกคนมาเรียนกับครูนี่คะ  ครูก็ต้องเห็นสิจ๊ะ”

แอน : (น�้าตาคลอ)  “ไม่น่าเชือ่เลยว่าครูจะเห็น  มคีนเกง่ๆ เยอะ

มากเลย  หนูยังเล่นไม่ค่อยเป็น”
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ครู : “ครไูม่ได้มองเดก็ทีรู่ปร่างหรือความเก่งหรอกจ้ะ  ครูชอบ

เด็กๆ ที่มาเรียนด้วย”

แอน : (เร่ิมยิ้มออก)  “หนูวาดรูปสวยนะคะ  หนูจะวาดให้ครู

ค่ะ  หนูวาดเองกับมือเลยนะคะ”  

ครู : “โอ้โห... ครูชอบทุกรูปเลยจ้ะ”

พอหนูแอนอารมณ์ดี  ก็สามารถเล่นดนตรีได้ไพเราะและถูกต้อง  

พอเล่นจบ  เธอส่งยิ้มและคุยเล่นกับเพื่อนๆ ได้อย่างสบายใจ

- ศิลปะในภาพล้อ

ค รูผู้ชำยก�ำลังยืนมองรูปวำดล้อเลียนตัวเองบนกระดำนด�ำใน

ห้องเรียน  รูปวำดนั้นมีรำยละเอียดท่ีตรงกับใบหน้ำของครู  แต่เป็นกำร

วำดล้อเลียนตลกขบขัน  เด็กๆ ในชั้นต้ังหน้ำตั้งตำรอว่ำครูจะพูดอย่ำงไร

เกี่ยวกับรูปนั้น  

ครูดูรูปตัวเองด้วยควำมสนใจ แล้วพูดขึ้นว่ำ “ครูคงลบรูปนี้ไม่ลง  

เพราะวาดได้ดีมาก  คนวาดช่วยวาดรูปน้ีลงบนกระดาษให้ครูหน่อยได้

มั้ย  ครูขอชมคนวาดด้วยนะว่าเป็นนักวาดภาพล้อที่มีพรสวรรค์”  

ครูคนนี้แสดงออกในความเป็นผู้ใหญ่  โดยไม่เอาเร่ืองล้อเลียน

ส่วนตัวมาเป็นประเด็น  ไม่ได้พยายามท�าให้เด็กท่ีวาดต้องเจ็บอาย   

ไม่มองหาคนท�าผิด  ครูไม่ได้สอนมารยาทหรือเทศนานักเรียนที่ไม่เกิด

ผลดีใดๆ  แต่กลับช่ืนชมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนคนที่วาด  และ

แสดงความใส่ใจต่อผลงานศิลปะ

- ต่ืนเวที

เด็กนักเรียนก�ำลังซ้อมละครเวที  เร่ือง  “ปีเตอร์ แพน”  รำล์ฟได้

เล่นบทของกัปตันฮุค  แต่จู่ๆ เกิดตื่นเวทีขึ้นมำ  รำล์ฟบอกครูว่ำไม่อยำก
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เล่นบทนี้อีกแล้ว  ครูตอบรำล์ฟว่ำ  “ครูคิดว่าเธอคงไม่อยากพูดบทแบบ

ท่องเอาอย่างนี้นะ  เธอลองเปลี่ยนบทพูดให้เป็นแบบตัวเองถนัดดูสิ”  

รำล์ฟเปลี่ยนบทพูดของตัวละคร  และยอมซ้อมละครต่อไปได้จนจบ

ครูช่วยให้เหตุการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี  ไม่ได้ต�าหนิเด็กและไม่ได้

พยายามโน้มน้าวให้เด็กเปลี่ยนใจ  ครูไม่ได้พูดให้ราล์ฟรู้สึกผิด  (เช่น

ค�ำประเภท “เธอท�าให้ละครล่ม” หรือ “ครูเชื่อว่าเธอท�าได้แน่”) ตรงกันข้าม  

ครูแสดงความเห็นอกเห็นใจเด็ก  และเสนอทางออกท่ีเหมาะสมให้แทน

- มหาตมะ คานธี

ครูที่มำสอนแทนครูประจ�ำชั้น  ถำมชื่อนักเรียนชำยคนหนึ่ง  เมื่อ

ตอบว่ำเขำชื่อ  “มหาตมะ  คานธี”  นักเรียนคนอื่นๆ หัวเรำะออกมำเสียง

ดังลั่นห้อง  ครูพูดขึ้นว่ำ  “มหาตมะ  คานธี  เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าใส่ใจ

และช่ืนชม”  นักเรียนทั้งหลำยสงบลง  ครูจึงเร่ิมกำรเรียนกำรสอนได้

ความม่ันคงในตัวของครู  ช่วยท�าประหยัดเวลา  หากเหตุการณ์

นี้เกิดกับครูปากร้ายขี้โมโหคงจะจบลงด้วยความขมขื่น  กลายเป็นการ

ต่อว่ากันเร่ืองวินัยและมารยาท

- คุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ

นิน่า : (ห้าขวบ)  “ครูคะ  ครูมีลูกหรือคะ”

ครู : “จ้ะ  หนูรู้หรือจ๊ะ”

นิน่า : “หนเูหน็ชือ่ครูมคี�าว่านาง  และครูกส็วมแหวนแต่งงานด้วย“

ครู : “หนูช่างสังเกตดีจัง”  

นิน่า : “พี่สาวของหนูก�าลังจะมีน้อง”  

ครู : “ง้ันหนูก็ก�าลังจะได้เป็นน้าแล้วสิจ๊ะ”

นิน่า : “ค่ะ  แต่พี่สาวหนูยังไม่ได้แต่งงาน”  
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ครู : “อ้าว  เหรอคะ”  

นิน่า : “คนเราควรจะแต่งงานก่อนจะมีลูกหรือเปล่าคะ”  

ครู : “ครูว่าหนูคงจะสงสัยเกี่ยวกับเร่ืองนี้อยู่สินะ”

นิน่า : “ค่ะ คนในบ้านของหนเูค้ากลุม้ใจกนัแต่หนดูใีจมากเลยค่ะ”  

ครู : “หนูอยากเป็นคุณน้าหรือจ๊ะ”

นิน่า : “ค่ะ  และหนูก็อยากให้ทุกคนดีใจเหมือนกับหนู”  

ครู : “หนูอยากให้คนอื่นๆ ดีใจท่ีจะมีน้องเหมือนหนู”  

นิน่า : “ค่ะ”

แล้วนิน่ำก็วิ่งเข้ำมำกอดครู  

บทสนทนาระหว่างครูกับนิน่า  แสดงถึงความเข้าใจในสิ่งที่เด็ก

หญงิพยายามจะบอกและสะท้อนความรู้สกึของเด็กออกมาเป็นค�าพดู  ครู

มีความชื่นชมต่อเด็กท่ีเป็นคนช่างสังเกตและรับรู้ว่านิน่าต้องการอะไร  

นิน่ารับรู้ได้ว่าครูเข้าใจ  ยอมรับ  และพอใจท่ีได้ฟังเร่ืองของเธอ  จึง

แสดงความรักออกมาด้วยการกอดครู

- ปลอบใจโดยไร้ค�าพูด

ครูสอนชั้นประถมสำมคนหนึ่งเล่ำถึงเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ท่ีน่ำสนใจ  

“ช่วงพักกลางวัน  เวลาท่ีเด็กเดินร้องไห้มาหา  ดิฉันก็จะปลอบ

เด็ก  และไม่ถามถึงสาเหตุว่าท�าไมจึงร้องไห้  พอเด็กหยุดร้องไห้  ก็จะหัน

มามองด้วยสายตาที่ราวกับก�าลังพูดว่า  ‘ขอบคุณครูที่เข้าใจหนู’”  

“วันหนึ่งขณะที่ก�าลังอยู่ในโรงอาหารช่วงพักกลางวัน  ราโมน  อายุ

แปดขวบ  เดินเข้ามาพร้อมกับร้องไห้สะอึกสะอื้น  ดิฉันเกือบจะหลุดปาก

ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา  แต่แล้วก็นึกได้ว่า  ไม่จ�าเป็นต้องรู้ว่าเกิดอะไร

ขึ้น  เด็กมาเพื่อหาความอบอุ่นใจ  ไม่ได้มาขอค�าวินิจฉัย  ครูก็ลูบหลังลูบ

ไหล่เด็กไป  แล้วพูดว่า  ‘ครูเข้าใจค่ะ  ครูเข้าใจ’  สักพักเด็กก็เร่ิมคลาย
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อารมณ์เศร้า  เลยพูดหลายค�าที่บอกเด็กว่าครูเห็นใจเธอ  ราโมนเองก็ไม่

อยากจะเล่าต้นสายปลายเหตุ  แต่แล้วเด็กน้อยก็ยิ้มออกมาได้  และกลับ

ไปนั่งทานอาหารกลางวันต่อ”  

- ปฐมพยาบาลความรู้สึก

สตีเฟ่น  อำยุเจ็ดขวบ  อุตส่ำห์ปั้นเรือจำกดินเหนียวอย่ำงขมีขมัน  

เขำข้ึนรูปโครงเรือ  ปั้นไม้พำย  และปั้นคนใส่ลงไปในเรืออีกด้วย  หนูน้อย

ต้องกำรจะเอำงำนปั้นช้ินเอกนี้ไปให้ครูดู  แต่ขณะท่ีเขำก�ำลังเดินถือเรือไป

ให้ครูดู  บรูซเดินมำชนเขำเข้ำอย่ำงจัง  เรือปั้นตกลงบนพื้นแตกเป็นเสี่ยงๆ 

สตีเฟ่นระเบิดน�้ำตำและเร่ิมทุบตีบรูซอย่ำงหน้ำมืด  ครูรู้ว่ำควรจะรับมือ

กับเหตุกำรณ์อย่ำงไร จึงแยกเด็กทั้งสองคนออกจำกกัน  และให้ควำม

สนใจกับควำมเจ็บปวดที่สตีเฟ่นรู้สึก  ครูพูดว่ำ  

“ครูเห็นความต้ังใจในการปั้นเรือล�าน้ีนะ  อุตส่าห์ใส่ใจปั้นอย่าง

สุดฝีมือ  หนูคงเสียใจมากท่ีเห็นมันแตกหมดเลย  มันน่าเสียใจออกนะ  

เอาอย่างนี้นะจ๊ะ  ครูมีดินเหนียวใหม่ให้หนูเอาไปปั้นเรือล�าใหม่  หนูจะ

ท�าเมื่อไหร่ก็ได้จ้ะ”  

ครูไม่ได้พุ่งเป้าไปที่การต่อยตีของสตีเฟ่น  และก็ไม่ได้ต่อว่าบรูซ  

หรือไต่สวนเอาผิดถูก  ใครผิด  ใครท่ีไม่ระวัง  ครูมุ่งที่จะช่วยปลอบใจ

สตีเฟ่น  และช่วยให้เด็กมองเห็นว่าตนเองเกิดความรู้สึกอย่างไร  ซึ่ง

เป็นพื้นฐานในการควบคุมอารมณ์ท่ีดี

- โน้ตสั้นๆ 

เลอำ  อำยุแปดขวบ  ได้รับจดหมำยแจ้งเร่ืองกำรฉีดวัคซีนจำกห้อง

พยำบำล  เด็กหญิงเร่ิมร้องไห้  

ครู : “พอนึกถึงว่าต้องไปฉีดยานี่  ท�าให้รู้สึกกลัวเหมือนกันนะ”

เลอา : “ใช่ค่ะ”



28  Teacher and Child - ถ้าครูและพ่อแม ่พูดกับเด็กแบบนี้ เด็กจะรักเรียน...  by เฮม จีนอตต์

ครู : “หนูไม่อยากไปเลยใช่มั้ย”

เลอา : “ใช่ค่ะ  หนูกลัว”  

ครู : “ครูก็คิดว่าอย่างง้ัน  เดี๋ยวครูเขียนโน้ตให้พยาบาล  บอก

ว่าให้ฉีดหนูเบาๆ มากเป็นพิเศษเลยนะคะ”  

ครูเขียนโน้ตให้เลอำเอำไปให้พยำบำล  เมื่อเลอำกลับมำพร้อมกับ

ครำบน�้ำตำ  ครูถำมเธอด้วยควำมเห็นใจ  “เจ็บใช่มั้ยลูก”  “เจ็บค่ะ  ตอน

แรกเจ็บมากเลยค่ะ  แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้ว”  

ครูได้ช่วยเด็กโดยการไม่ได้พยายามท�าให้เด็กกลัวน้อยลง  ด้วย

ค�าพูดประเภท  “โตป่านน้ีแล้วยังท�าเป็นกลัวเข็มไปได้”  ครูไม่ได้อธิบาย

เหตุผล  “ฉีดเพื่อสุขภาพของหนูเองนะ”  รวมท้ังไม่ได้หลอกให้เชื่อ  

“เหมือนโดนมดกัดเองจ้ะ”  แต่ครูรับรู้ความรู้สึกและรับทราบถึงความ

ปรารถนาของเด็ก  แล้วเสนอวิธีการช่วยเหลือ

- โมโหแล้วนะ

รัสเซล  อำยุเจ็ดขวบ  ก�ำลังโมโหท่ีครูไม่ได้เรียกให้เขำได้เล่นเกม

ในชั้นเรียน  เมื่อจบเกม  เขำออกอำกำรโมโหครู

รัสเซล : “ครูล�าเอียง”

ครู : “เธอรู้สึกว่าครูรักนักเรียนไม่เท่ากันหรือจ๊ะ”

รัสเซล : “ก็ครูไม่เคยเรียกผมตอบเลย”

ครู : “เธออยากให้ครูเรียกเธอให้ตอบค�าถามบ่อยๆ ใช่มั้ย”

รัสเซล : “ครับ”

ครู : “ขอบคุณที่บอกครูนะว่ารู้สึกยังไง  ครูจะได้ไม่ลืมว่าเธอ

รู้สึกยังไงเวลาครูไม่เรียกให้ตอบ”

ครูไม่ได้ปฏิเสธความรู้สกึของนักเรียน ไม่ได้พยายามแก้ต่าง  และ

ไม่ได้ต่อว่าหรือลงโทษนักเรียน  แต่ครูสามารถชนะใจนักเรียนแทน



  292.  ตัวอย่างวิธีพูดที่ “ดี” ของครู  :  ครูที่ “มีประสิทธิภาพ” เป็นอย่างไร

- มองเสียใหม่

เดวิด  อำยุเก้ำขวบ  ถือกำรบ้ำนมำให้ครูตรวจ

ครู : (เห็นว่าเด็กท�ามาผิด) “โจทย์พวกนี้ต้องลองท�าดูใหม่จ้ะ”

เดวิด : “ครูมองยังกับผมเป็นคนโง่”

ครู : “อย่างนั้นครูจะเปลี่ยนท่าทางการมองซะใหม่ให้นิ่มนวลกับ

เธอมากขึ้น”

เดวิด : “นิ่มนวลแปลว่าอะไรฮะ”

ครู : “ก็คือ  อ่อนโยนและอ่อนหวานไงล่ะจ๊ะ  การบ้านที่ให้ไป

นั้นออกจะยากมากนะ  มีหลายข้อด้วย  ต้องใช้เวลาและ

ต้องพยายามท�าซ�้าในข้อที่เคยท�าไปแล้ว”

เดวิด : “ผมก็ว่าอย่างนั้นฮะ”

เดวิดกลับไปแก้กำรบ้ำน  ดูข้อที่ท�ำพลำดด้วยอำรมณ์ที่ดี

ความนุ่มนวลท่ีครูใช้ช่วยปัดเป่าเอาค�าต่อล้อต่อเถียงของเด็กออก

ไป  เมื่อเวลาปะทะกัน  ครูไม่ได้พูดแก้ตัวหรือโจมตี  หรือปฏิเสธค�ากล่าว

หาของเด็ก  ครูเลือกท่ีจะปรับเปลี่ยนท่าทีแทนที่จะเถียงกับเด็ก  ให้ทาง

เลือกใหม่กับเด็กในการพูดคุยกัน  ด้วยการยอมรับความเห็น  แทนที่จะ

มัวแต่อธิบายต่อความยาวสาวความยืด

- มุ่งตรงต่อความรู้สึก  

รูดี้  อำยุเจ็ดขวบ  จู่ๆ ก็ร้องไห้  ครูเดินเข้ำไปหำแล้วพูดว่ำ  “ต้อง

เกิดอะไรแย่ๆ สักอย่างแน่เลย”  

รูดี้พยักหน้ำ  แล้วชี้ไปที่รถของเล่นคันใหม ่“ล้อมันหลุดแล้ว ฮูลิโอ

เป็นคนท�า”  เขำร้องไห้ต่อ

“มันเป็นอุบัติเหตุฮะ”  ฮูลิโอพูดขึ้นมำบ้ำง
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“เป็นรถคันใหม่ของเธอใช่มั้ยรูดี้”  ครูพูดอย่ำงเห็นใจ

“ฮะ”  รูดี้ตอบ

“ว้า... แย่จัง”  ครูกล่ำว

รูดี้หยุดร้องไห้  แล้วเงียบไปสักครู่  จำกนั้นก็พูดขึ้นมำว่ำ  “ผมมี

รถคันอื่นอีกที่บ้าน”  แล้วเหตุกำรณ์นี้ก็จบลงด้วยดี

ครูแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจเด็ก  ไม่ได้ตั้งค�าถาม  กล่าวหา  

ต่อว่า  สั่งสอนใคร  ครูไม่ได้ถามรูด้ีว่าท�าไมถึงเอาของเล่นมาโรงเรียน  

หรือต่อว่าฮูลิโอว่าท�าไมไปท�าของเล่นของเพื่อนพัง  แต่ครูมุ่งให้ความ

ส�าคัญต่อความรู้สึกของรูด้ี  จากน้ันทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดี

- รักษาค�าพูด

ซูซำน  อำยุสิบสองปี  อำสำไปช่วยจัดหนังสือเข้ำชั้นที่ห้องสมุดใน

ช่วงหยุดสุดสัปดำห์  แต่พอวันเสำร์  ซูซำนมีกำรบ้ำนท่วมท้นจนเธอคิดว่ำ

ไม่น่ำรับปำกจะไปช่วยท่ีห้องสมุดเลย  เธอรู้สึกไม่พอใจและกดดัน  เธอ

ไปถึงท่ีห้องสมุดในตอนเช้ำพร้อมกับครำบน�้ำตำ  ครูฟังซูซำนเล่ำเร่ืองด้วย

ควำมใส่ใจโดยไม่ขัดคอ  แล้วพูดว่ำ  “ขนาดหมดเร่ียวแรงแล้วหนูก็ยัง

อุตส่าห์มาตามที่รับปาก  น่ีแหละท่ีเรียกว่าความมีวินัยรับผิดชอบ”   

ค�ำพูดของครูรำวกับเป็นยำสมำนแผลอันวิเศษ  ซูซำนรู้สึกรำวกับเป็น

นำงเอกแสนดีที่มีควำมรับผิดชอบ

แต่เหตุกำรณ์นี้คงจบไม่สวย  ถ้ำครูต่อควำมด้วยกำรเทศนำและให้

ควำมเห็นกดค่ำควำมดีลง  อย่ำงเช่น  

“ท�าไมถึงไม่ท�าการบ้านซะเนิ่นๆ หา”  

“ถ้ารู้ว่าจะมีการบ้านเยอะก็ไม่น่ามารับปากว่าจะมาช่วยนี่นา”  

“ทีหน้าทีหลังหัดคิดหลายๆ รอบก่อนเอ่ยปากพูดนะ”  

“นี่เธอต้องหัดเรียนรู้จากห้องสมุดบ้างนะ”  



  313.  ตัวอย่างวิธีพูดที่ “สร้างปัญหา” ให้เด็ก  :  ครูสอนแบบ “ขอไปที” เป็นอย่างไร 

เป็นความสามารถของครูท่ีได้แสดงให้เห็นถึงการเคารพให้เกียรติ

กัน  และรักษาสถานการณ์เอาไว้ได้  การโต้ตอบเพียงสั้นๆ ของครูสื่อ

ให้เด็กรู้ว่างานท่ีเธอท�ามีคุณค่า  และบุคลิกของเธอน้ันดีงาม

เป้าหมายนั้น ส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใด

ครูท่ีท�าหน้าท่ีได้อย่าง  “มีประสิทธิภาพ”  จะไม่ยกตน

ข่มนักเรียน  ครูเหล่ำนี้จะไม่มัวเทศนำหรือสั่งสอนศีลธรรม  ไม่คอยแต่

จะท�ำให้นักเรียนรู้สึกผิด  หรือเฝ้ำเรียกร้องค�ำมั่นสัญญำใดๆ จำกเด็ก  

และยังจะไม่พยำยำมขุดคุ้ยปัญหำอันเกิดจำกควำมประพฤติไม่ดีเล็กๆ 

น้อยๆ ไม่แง้มพรำยสำเหตุของเร่ืองวุ่นวำยที่เกิดในห้องเรียน  ครูที่ดีจะ

ไม่ยดึติดกบัภำพลบๆ ในอดตีของนกัเรียน  และไม่คดิฟุง้ไกลไปถงึอนำคต  

แต่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยทักษะและวิธีกำรท่ีดี  

ประเด็นส�าคัญส�าหรับครูคือความกลัดกลุ้มท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของ

เด็กที่อยู่ตรงหน้าในขณะน้ีเท่าน้ัน  ดังท่ีครูคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า  “ฉันเคย

สนใจแต่พัฒนาการท่ีดีในอนาคตของเด็ก  ตอนน้ีฉันมีสิ่งที่ต้องให้ใสใจ

มากข้ึน  ซึ่งก็คือภาวะอารมณ์ในปัจจุบันท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและความ

ต้องการที่เคลือบคลุมจิตใจดวงน้อยๆ  แทนที่จะจะคิดถึงดินแดนแห่ง

อุดมคติ  เราควรกลับมาให้ความส�าคัญกับความส�าเร็จท่ีเกิดตรงหน้า  

นาทีต่อนาที  ท่ีมีความหมายต่อความจิตใจมนุษย์ในห้องเรียน”  

“การท�าสุดความสามารถ” ของครูนั้น  

เป็นส่ิงพิสูจน์ให้เห็นว่ำ

กำรเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กนักเรียนไปในทำงท่ีดีขึ้น

เป็นส่ิงที่เป็นไปได้และสำมำรถท�ำให้เป็นจริงได้!



3
ตัวอย่ำงวิธีพูดท่ี “สร้ำงปัญหำ” ให้เด็ก

: ครูสอนแบบ “ขอไปที” เป็นอย่างไร

“ความสัมพันธ์ท่ีดีของครูและเด็กนั้นต้องไม่มีความเห็น
หรือค�าวิจารณ์อันกรีดแทงใจ  เพราะค�าพูดเหล่านี้

มีแต่จะท�าให้เกิดความเกลียดชังและท�าให้เด็กคิดภาพร้ายๆ ในใจ”

นักถ่ายภาพคนหน่ึง  บรรยายถึงสภาพท่ี 

ตัวเขำเห็นชำยชำวอินเดียผู้ซึ่งอยู่ในสภำพของควำมหดหู่และ

สิ้นไร้ไม้ตรอกคนหนึ่งให้เพ่ือนฟัง  “...ฉันเห็นเมียเขาก�าลัง

ท้อง  ลูกๆ ก็ไม่สบาย  ตัวเขาเองก็ตกงาน  สภาพหมู่บ้านก็ย�่าแย่  บ้านก็

แสนจะโกโรโกโส”  

เพื่อนเขำถำมขึ้นมำว่ำ  “แล้วนายท�ายังไงล่ะ”  

ช่ำงภำพตอบว่ำ  “ก็ถ่ายรูปเก็บไว้ไง!”  

กำรเป็นครูก็เช่นเดียวกัน  คนเป็นครูนั้นไม่อำจมองดูปัญหำแบบ  

“รู้แต่ไม่ใส่ใจ”  เช่นเดียวกับที่ช่ำงภำพคนดังกล่ำวท�ำ  ครูต้องไม่ท�าเป็น

ไม่รู้ไม่ช้ี  หรือท�าเป็นธุระไม่ใช่  อาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องให้ความส�าคัญ

ต่อสิ่งที่เกิดข้ึนกับนักเรียนเป็นอันดับแรก  ครูต้องกระท�าอย่างถูกต้อง

และเหมาะสมภายใต้สถานการณ์อันตึงเครียด  แสดงให้เห็นความดีงาม

ในยามท่ีถูกกดดัน ตอบสนองด้วยความเข้าอกเข้าใจอย่างแท้จริง และ

ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างหุนหันพลันแล่นต่อเหตุการณ์ที่เกิดตรงหน้า



  333.  ตัวอย่างวิธีพูดที่ “สร้างปัญหา” ให้เด็ก  :  ครูสอนแบบ “ขอไปที” เป็นอย่างไร 

ครูทุกคนแบกภำระอันหนักอึ้ง  เด็กนักเรียนต่ำงเรียกร้องเอำนั่น

เอำนี่ไม่ว่ำงเว้นและให้ครูต้องคอยสนองควำมต้องกำรไม่สิ้นสุด  ครู 

บางคนท�างานหนักเกินกว่าท่ีควรจะเป็น  เพราะมัวแต่เสียแรงเสียเวลา

ไปกับการปะทะกันในสมรภูมิที่ควรหลีกเลี่ยง  การทุ่มเถียงที่ควรจะ

ละเว้น หรือสงครามท่ีควรป้องกันไม่ให้เกิดต้ังแต่ต้นมือ โรงเรียนแต่ละ

แห่งต่ำงสิ้นเปลืองทรัพยำกรแรงงำน  เวลำ  และมันสมองอย่ำงมำกไปกับ

กำรถูกน�ำมำสังเวยควำมขัดแย้งที่ไร้สำระและกำรถกเถียงที่ไร้ประโยชน์

ตัวอย่างเหตุการณ์และวิธีพูดของครู
ที่ “สร้ำงปัญหำ” ให้แก่เด็ก

ตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปน้ีแสดงถึงอ�านาจท�าลายล้าง

ของกำรพูดที่ไม่เข้ำท่ำ  และกำรกระท�ำทั้งหลำยในชั้นเรียนของครูเป็นชนิด

ที่เรียกว่ำท�ำแบบ  “ขอไปที”  

- ช้าเป็นเต่า

ครูสั่งนักเรียนในห้อง  “เอาละ  ไปนั่งที่ได้”  แต่เด็กชำยอัลเฟรด

ยังยืนอยู่ตรงแถวทำงเดิน ครูพล่ำมพ่นโทสะใส่เด็กออกมำเป็นชุด  “นี่เธอ  

ท�าไมยังไม่ไปนั่งที่ จะรอให้มีใครมาส่งเทียบเชิญรึไง เธอนี่มันชอบท�าอะไร

ร้ังท้ายตลอดเลย  มัวแต่อืดอาดยืดยาด ช้าเป็นเต่าต้วมเต้ียมอยู่ได้... 

คุณชายจะรอใครมาอุ้มไปนั่งไม่ทราบ” อัลเฟรดนั่งลงท�ำหน้ำบูด  พอครู

เร่ิมสอน  อัลเฟรดไม่ได้สนใจฟังครูอีกแล้ว  มัวแต่จินตนำกำรแก้แค้น  

อยำกให้ครูตำยๆ ไปซะ และคดิต่อว่ำจะจัดงำนศพครูอย่ำงไรถงึจะสมแค้น

ระหว่างความสัมพันธ์ท่ีดีของครูและเด็กน้ันต้องไม่มีความเห็น

หรือค�าวิจารณ์อันกรีดแทงใจ  เพราะค�าพูดเหล่านี้มีแต่จะท�าให้เกิดความ

เกลียดชังและท�าให้เด็กคิดภาพร้ายๆ ในใจ  ทำงออกคือ  ครูควรจะพูด

ให้สั้นกระชับ  แค่เพียงว่ำ  “อัลเฟรด  ครูก�าลังจะเร่ิมอ่านกลอนให้ฟัง”  
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เด็กส่วนใหญ่จะให้ควำมร่วมมือกับค�ำบอกใบ้ที่ว่ำนี้ด้วยดี  ถ้ำเด็กยัง 

ไม่ยอมนั่งลงอีก  ครูสำมำรถบอกให้เด็กรับรู้ถึงควำมไม่พอใจและควำม

คำดหวังของครู  โดยไม่มีกำรโจมตีตัวเด็กว่ำ  “อัลเฟรด  ครูไม่ชอบนะ  

เวลาท่ีทุกคนพร้อมที่จะเร่ิมเรียนกันแล้ว  แต่เธอยังไม่เข้าไปน่ังท่ี”  

- ประชดประชัน

ครูสอนศิลปะเอำรูปวำดสองรูปมำให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียน

เลือกว่ำชอบรูปไหนมำกกว่ำกัน  พอถึงครำวของเฮนร่ี  วัยสิบสองปี  ซ่ึง

ตั้งใจว่ำจะตอบแล้ว  แต่ครูกลับโพล่งข้ึนมำก่อนที่เขำจะได้ตอบว่ำ  “นี่

เธอ... จะตอบพรุ่งนี้หรือไง ว่ามาเร็วๆ”  เพื่อนในชั้นหัวเรำะคิกคัก  เฮนร่ี

รู้สึกวูบวำบหน้ำร้อนผ่ำวด้วยควำมอำย

การล้อเล่นให้ได้เสียงหัวเราะท่ีน�ามาซึ่งความอับอายนั้น  ไม่ถือ

เป็นการสอนท่ีดี  เด็กท่ีเรียนรู้ช้าจะไม่ท�าอะไรได้เร็วข้ึนเพียงเพราะค�า

ประชดประชัด  ขั้นตอนกำรใช้ควำมคิดนั้นไม่ใช่เร่ืองที่แก้ไขได้โดยกำร

เยำะเย้ย  กำรเย้ยหยันรังแต่จะสร้ำงควำมเกลียดชัง  เวลาท่ีเด็กมีปัญหา  

ครูมีหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือ ครูอาจพูดกับเฮนร่ีว่า “เลือกยากนะ 

ทั้งสองรูปคงมีอะไรท่ีเธอชอบอยู่ ลองดูซิว่ารูปไหนถูกใจมากท่ีสุดจ๊ะ”  

เพราะไม่มีวันที่เด็กจะเรียนรู้เร่ืองศิลปะจากค�าพูดท่ีตอกด้วยลิ่ม  

และความสุนทรีก็ไม่อาจสอนด้วยความกักขฬะ!

- เลขหารยาว

แมท  อำยุเก้ำขวบ  ท�ำโจทย์เลขหำรยำวไม่ได้  จึงขอให้ครูช่วย  

ครูตอบเขำว่ำ  “เธอไปอยู่ซะที่ไหนตอนท่ีครูสอน  ท�าไมไม่รู้จักฟัง  มัวแต่

เล่นอยู่ล่ะสิ  ทีนี้จะมาท�าขออภิสิทธ์ิ  เธอไม่ใช่นักเรียนคนเดียวในห้องนี้

นะ  จะให้ครูมาสอนเธอเป็นพิเศษคนเดียวได้ยังไง”  แมทเดินคอตกกลับ

ไปที่โต๊ะ  แล้วจำกนั้นมำ  เด็กชำยคอยหำเร่ืองป่วนทั้งชั่วโมง



  353.  ตัวอย่างวิธีพูดที่ “สร้างปัญหา” ให้เด็ก  :  ครูสอนแบบ “ขอไปที” เป็นอย่างไร 

ไม่ว่ำครูจะยุ่งขนำดไหน  ครูก็ควรจะช่วยสอนเด็กท่ียังไม่เข้ำใจใน

บทเรียน  ครูอำจจะพูดว่ำ  “การหารยาวนี่เข้าใจยากเหมือนกันนะ  ครูก็

อยากจะมีเวลาช่วยอธิบายให้เธอฟัง  แต่ตอนนี้ครูยังไม่สะดวก  เดี๋ยวดู

ตารางก่อนว่าครูจะช่วยเธอได้ตอนไหนนะ”  

พฤติกรรมไม่ดีของเด็กเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อเด็กเจอปัญหาที่เกิดจาก

การท�างานในบทเรียน  เด็กๆ กลัวที่จะขอความช่วยเหลือ  เพราะ

ประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกเขาว่าการถามครูน้ันเสี่ยงต่อการถูกด่าว่า  

ต�าหนิให้อาย  เด็กจึงเลือกที่จะถูกท�าโทษมากกว่าถูกต่อว่าในความเหลว

ไหลหรือไม่ใส่ใจเรียน  ซึ่งครูสามารถช่วยลดสิ่งท่ีว่ามาน้ีด้วยการแสดง

ความเต็มใจและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเด็กท่ีไม่เข้าใจในเร่ืองท่ีสอน

- ต้ังฉายาให้เด็ก

โมน่ำ  อำยุเก้ำขวบ มีอยู่คร้ังหนึ่งที่เธอท�ำงำนเสร็จไม่ตรงเวลำ  ครู

พูดว่ำ  “เธอนี่มันขี้เกียจสันหลังยาวและไม่มีความรับผิดชอบเอาซะเลย”  

หลังจำกหมดชั่วโมง  โมน่ำพูดกับครูว่ำ  “ครูไม่รู้เลยว่าหนูเป็นคน

ยังไง  หนูไม่ใช่คนขี้เกียจหรือไม่มีความรับผิดชอบอย่างท่ีครูว่าเลย  หนู

ตั้งใจในท�างานในห้องเรียนมากนะคะ  สุดความสามารถเลยด้วย  หนูมา

เรียนกับครูแค่สี่สิบนาที  ครูก็เลยไม่รู้ว่าหนูเป็นคนยังไงแบบครูคนอื่นๆ”  

ครูตอกกลับไปว่ำ  “เธอน่ะยังเด็ก  แทบจะยังไม่สิ้นกลิ่นน�้านม  แต่

ปากดีนักนะ  กลับไปบอกให้แม่เธอมาท่ีโรงเรียน  จะได้คุยกันเร่ืองแม่

ลูกสาวปากเปราะ”  โมน่ำกลับบ้ำนไปพร้อมกับน�้ำตำ

การตั้งฉายาให้เด็กเป็นสิ่งต้องห้ามในการสอนหนังสือ  เพราะจะ

ท�าให้เด็กเลียนแบบ  ท�าให้เด็กเกิดความคับแค้นใจ  เด็กส่วนใหญ่จะ

มองตัวเองเป็นคนในแบบที่ครูชี้ให้เห็น  ดังนั้นสิ่งท่ีครูพูดต่อเด็กนั้นมี

ผลในทางลบอย่างฉกรรจ์
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