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TO

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

ผู ้ ที่มอบผู้ที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้แด่ท่าน

คื อ ผู ้ ที่ มี ค วามเอาใจใส่ แ ละ
ปรารถนาแต่สิ่งที่ดีที่สุด จึงได้มอบหนังสือเล่มนี้ที่จะท�ำให้ท่านมีวิธีการและทักษะที่
ช่วยให้เด็กมีแรงบันดาลในการเรียนรู้และกระตุ้นวิธีคิด ด้วยวิธีพูดที่ดี เปลี่ยนแปลง
ชีวิตอนาคตให้ดีขึ้นได้
นี่คือสิ่งที่คนพิเศษผู้ที่รักและห่วงใยในตัวท่าน ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้
เพียงเพื่อต้องการให้คนที่รักและห่วงใย มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป
เพราะหนังสือดีเล่มนี้ เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

สมชัย เบญจมิตร
การมอบหนังสือดีแก่ผู้ที่ท่านรักและห่วงใย เป็นการเพิ่มสิ่งดีให้กับตนเองและผู้ได้รับสำ�หรับ
ผู้รับนั้น เมื่อท่านได้รับหนังสือดีเล่มนี้ ขอให้ตอบแทนสิ่งดีๆ คืนแก่ผู้ให้ด้วยการอ่านให้จบ 1 ครั้ง
และให้ผู้อื่นยืมอ่าน 1 ครั้ง เพราะเท่ากับท่านได้ช่วยให้ตัวท่านเองและคนรอบข้าง มีชีวิตที่ดีขึ้น
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เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.เฮม จีนอตต์ (Dr.Haim Ginott) ส�ำเร็จการศึกษา

ปริญญาเอกจาก Columbia University ท่านเป็นจิตแพทย์
นักจิตวิทยาเด็กทีม่ ชี อื่ เสียง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์
ด้านจิตวิทยา ที่ New York University และ Adelphi
University ผลงานหนังสือของท่านได้รับการยกย่องว่าเป็น
หนังสือที่ยอดเยี่ยม และตีพิมพ์ทั่วโลกกว่าสี่สิบภาษา
ดร.จีนอตต์ ได้เริ่มจัดอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่เพื่อช่วยให้เข้าใจถึง
ความรูส้ กึ ของตัวเองและเข้าใจในความรูส้ กึ ของลูกๆ สอนให้เรียนรูท้ จี่ ะปลูกจิต
ส�ำนึกและสร้างวินัยให้กับเด็กหรือวิจารณ์โดยไม่ท�ำร้ายจิตใจ ยอมรับในความ
รูส้ กึ และความคิดเห็นรวมถึงวิธกี ารพูดทีท่ ำ� ให้เด็กๆ เรียนรูท้ จี่ ะเชือ่ ในศักยภาพ
และพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ผลงานของท่านจ�ำนวน 3 เล่มได้แปลเป็น
ภาษาไทยแล้วคือ วิธพ
ี ดู กับลูก, วิธพ
ี ดู กับลูกวัยรุน่ , และหนังสือเล่มนี้ ปัจจุบนั
ท่านเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน คศ.1973 เมื่ออายุได้ 51 ปี

-- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง --

ศรีสุชา พิศาลบุตร แมคเคบบ์ ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะ

ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจาก
University of Illinois at Urbana-Champaign ทางการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง (TESL) หลังส�ำเร็จการศึกษาเธอเข้ารับราชการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันพ�ำนักอยู่กับสามีและลูกสาวสองคนที่เมือง
อเล็กซานเดรีย รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ฝน

ลีสินสวัสดิ์ ส�ำเร็จการศึกษาปริญาตรีทางภาษาอังกฤษและ
ปริญญาโททางวาทวิทยา ปัจจุบันเป็นแม่บ้านลูกสอง เธอปลูกฝังการอ่านทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับลูกตั้งแต่เล็ก และเป็นนักแปลอีกทั้งอาจารย์
พิเศษทางการสื่อสารในมหาวิทยาลัยด้วย ฝนชื่มชมผลงานเขียนของ ดร.เฮม
จีนอตต์ อย่างมาก จึงตั้งใจถ่ายทอดความรู้จากหนังสือเล่มนี้ด้วยใจรักและน�ำ
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเลี้ยงลูกและการสอนในชั้นเรียน
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บทสรุป จากใจของ ดร.อลิซ จีนอตต์
ดร.เฮม จีนอตต์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1973

ด้วยอายุ 51 ปี หลังจากทรมานจากโรคร้ายเรื้อรังมานาน ก่อน
เสียชีวติ เพียงไม่กอี่ าทิตย์ เขาได้มองหนังสือทัง้ สามเล่มทีเ่ ขาเขียน Between
Parent and Child (วิธีพูดกับลูก โดยไม่ท�ำร้ายจิตใจของเขา), Between
Parent and Teenager (วิธีพูดกับลูกวัยรุ่น), และ Teacher and Child
(หนังสือเล่มนี้) ซึ่งได้ช่วยเปลี่ยนวิธีการสื่อสารระหว่างพ่อแม่และครูกับเด็กๆ
อย่างสิ้นเชิง เขาพูดขึ้นมาว่า “อลิซ วันหนึ่งหนังสือเหล่านี้จะเป็นหนังสือที่
ให้ประโยชน์ และเป็นที่นิยมตลอดไป” สิ่งที่เขาพูดได้เป็นจริงแล้วในวันนี้
ก่อนทีจ่ ะมาเป็นนักจิตวิทยา ดร.จีนอตต์ เป็นครูสอนเด็กระดับประถม
ทีเ่ มืองโฮลอนประเทศอิสราเอล เขาจบการศึกษาจากวิทยาลัยครูเดวิด เยลลิน
ในเยรูซาเล็ม แต่หลังจากที่สอนหนังสือได้ไม่กี่ปี เขาก็พบว่าตัวเองไม่พร้อม
ทีจ่ ะสอนเด็กๆ ในห้องเรียน เขามักพูดว่า “ผมพยายามสอนให้เด็กๆ มีมารยาท
เรียบร้อย แต่พวกเขากลับหยาบคายไร้มารยาท พยายามสอนให้เขามีระเบียบ
แต่เขากลับไม่มีระเบียบวินัยเลย พยายามสอนให้เขาให้ความร่วมมือ แต่เขา
กลับไม่ให้ความร่วมมือในห้องเรียน” เขาได้ตัดสินใจเข้าเรียนที่วิทยาลัยครูที่
มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐอเมริกา แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขา
ได้มากนัก เขาพบว่า เขาก็เหมือนครูคนอื่นๆ ที่เริ่มอาชีพการสอนหนังสือ
โดยมีเพียงความตั้งใจที่ดีเท่านั้น แต่ขาดความสามารถที่จะใช้ความตั้งใจดี
นั้นให้บรรลุผลดีและมีประสิทธิภาพในห้องเรียนได้ เขาต้องการเรียนรู้วิธี
การสอนโดยไม่สร้างความอับอาย วิธีการต่อว่าโดยไม่ท�ำลายความมั่นใจใน
ตัวเองของเด็ก วิธีการชมโดยไม่แสดงความคิดเห็น วิธีการแสดงความไม่
พอใจโดยไม่ท�ำร้ายความรู้สึกของเด็ก วิธีแสดงการรับรู้โดยไม่ขัดความรู้สึก
ของเด็ก วิธีการตอบสนองเด็กเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองของเด็ก
และท�ำให้เด็กเป็นคนมั่นใจในตนเองตามความสามารถที่แท้จริงของตน

“เป้าหมายในการศึกษาคืออะไรกันแน่” เขาถามขึน้ มา “ท้ายสุดแล้ว

เราทุกคนต่างต้องการให้เด็กเติบโตมาเป็นคนดีมีคุณภาพ คนที่มีจิตใจ
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เมตตากรุณา มีความตั้งใจมุ่งมั่น และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น” เราจะท�ำ
อย่างไรถึงจะท�ำให้คนๆ หนึ่งเป็นคนดีมีคุณภาพขึ้นมาได้ ค�ำตอบก็คือการใช้
วิธีที่มีคุณภาพในการสอนเด็ก โดยมองเห็นว่ากระบวนการสอนเป็นเพียงวิธี
หนึ่งเท่านั้น และการพยายามให้เด็กท�ำพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์นั้นจะต้อง
ท�ำโดยไม่ทำ� ร้ายจิตใจของเขา จะต้องไม่พดู ยัว่ ให้เขาโมโห รูส้ กึ น้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจ
รู้สึกเสียใจ หรือท�ำให้เขารู้สึกขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเองอีก
ด้วย เด็กๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ตนได้รับ เหมือนกับปูนซีเมนต์ที่ยัง
ไม่แห้ง เมื่อมีอะไรตกกระทบ ทั้งค�ำพูดทั้งการกระท�ำ ก็จะส่งผลต่อพวกเขา
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เด็กเป็นวัยที่เปราะบาง สิ่งที่พ่อแม่หรือครูพูดโดยไม่คิด
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจเกิดผลอย่างรุนแรงต่อชะตาชีวิตอนาคตเด็กได้

เมื่อได้มาเป็นนักบ�ำบัด ดร.เฮม จีนอตต์ ได้เริ่มพัฒนาเทคนิคการ

สื่อสารที่ท�ำให้เขาสามารถรับฟังและพูดกับเด็กแบบพิเศษ ที่สามารถเข้าถึง
จิตใจและความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงของเด็กได้ แล้วจึงน�ำมาเล่าให้ผปู้ กครองหรือครู
ของเด็กได้รับทราบ เขากล่าวว่า “ผมเป็นนักจิตบ�ำบัด ผมช่วยเหลือเด็กที่มี
ปัญหา และท�ำให้พวกเขาดีขนึ้ ผมท�ำอย่างไรพวกเขาถึงรูส้ กึ ดีขนึ้ ได้ ค�ำตอบ
ก็คือผมสื่อสารกับพวกเขาในแบบที่พิเศษ ถ้าเราสามารถช่วยเหลือเด็กที่มี
ปัญหาให้หายได้ดว้ ยการสือ่ สารแบบพิเศษนี้ พ่อแม่และครูกค็ วรจะได้เรียน
รู้หลักการและวิธีการในการสื่อสารแบบนี้ด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่านักจิตบ�ำบัด
จะสามารถช่วยรักษาเด็กได้ แต่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้กับเด็กทุกวันๆ เท่านั้นที่
จะสามารถป้องกันไม่ให้เด็กมีปญ
ั หาจนต้องมาพบกับนักจิตบ�ำบัด ทัง้ พ่อแม่
และครูต้องเริ่มจากการเลิกใช้ภาษาที่ปฏิเสธหรือรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของ
เด็ก และเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาที่แสดงการยอมรับในตัวเด็กแทน”
อันทีจ่ ริงแล้วพ่อแม่และครูตา่ งรูว้ ธิ กี ารสือ่ สารแบบนีอ้ ยูแ่ ล้ว พวกเขา
ต่างได้ยินพ่อแม่ใช้การสื่อสารแบบนี้กับแขกหรือกับคนแปลกหน้า การ
สือ่ สารแบบนีใ้ ช้ภาษาทีไ่ ม่แสดงความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงออกมาและไม่แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้อื่น ครูจะพูดอย่างไรเวลาที่มีแขกมาเยี่ยม
ห้องเรียนแล้วลืมร่มเอาไว้ ครูคงจะไม่วิ่งตามไปแล้วพูดว่า “คุณนี่มันยังไง
กันนะ มาทีไรก็ลืมของเอาไว้ทุกที ถ้าไม่ลืมร่มก็ลืมกระเป๋า อายุก็ปาเข้าไป
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สี่สิบกว่าแล้ว เมื่อไรจะเลิกลืมของสักที คุณจะลืมหัวตัวเองด้วยหรือเปล่า
ถ้ามันไม่ได้ติดอยู่กับตัวคุณน่ะ ท�ำไมถึงไม่เหมือนพี่สาวของคุณเลยนะ พี่
ของคุณมีความรับผิดชอบมากกว่าคุณหลายเท่านัก” ครูคงจะไม่พูดแบบนั้น
กับแขก แต่คงจะพูดเพียงว่า “นี่ค่ะ ร่มของคุณ” ครูจะพูดโดยไม่ใส่ความ
คิดเห็นและความรู้สึกของตัวเองลงไปด้วย พ่อแม่และครูควรจะเปลี่ยน
ทัศนคติเสียใหม่ ให้ความส�ำคัญกับคนที่ใกล้ชิดที่ต้องการความมั่นใจจาก
พวกเขามากกว่าคนแปลกหน้าที่พวกเขาไม่รู้จัก ค�ำพูดที่พวกเขาใช้กับเด็ก
ควรแสดงความรัก ไม่ใช่แสดงความเกลียดชัง ไม่แสดงความขัดแย้ง ไม่
ท�ำลายความต้องการ สร้างความสุข ไม่ใช่ท�ำให้เกิดความโกรธเกลียดขึ้น

พ่อแม่และครูหลายคนเกิดความสับสนเมื่อได้ฟัง ดร.จีนอตต์

พูดหรือได้อ่านหนังสือที่เขาเขียน พวกเขาไม่แน่ใจว่า ดร.จีนอตต์ เป็นคนเข้ม
งวดหรือไม่เข้มงวดกันแน่ พวกเขากังวลว่าถ้าใช้วิธีที่ ดร.จีนอตต์สอน และ
พูดกับเด็กโดยแสดงความเห็นอกเห็นใจ พวกเขาจะไม่สามารถตัง้ กฎหรือแสดง
ตัวอย่างที่ดีให้เด็กๆ ดูได้ และเด็กจะกลายเป็นเด็กที่ไม่มีระเบียบวินัย
อันที่จริง ดร.เฮม จีนอตต์ เป็นทั้งคนที่เข้มงวด และไม่เข้มงวด
ใดๆ เลย เขาเข้มงวดเวลาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม ซึ่งมีสองแบบคือ
แบบที่ยอมรับได้ และแบบที่ยอมรับไม่ได้ พ่อแม่และครูต้องตัดสินใจว่า
พฤติกรรมแบบไหนทีพ่ วกเขาจะสามารถยอมรับและไม่สามารถยอมรับได้ แต่
เขาเป็นคนไม่เข้มงวดเวลาที่เป็นเรื่องของความรู้สึก ทั้งการคิดทางบวกและ
ทางลบ รวมทั้งความรู้สึกที่สับสน เพราะว่าไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็มี
ความรู้สึกด้วยกันทั้งนั้น เขาเคยกล่าวไว้ว่า “นกบินได้ ปลาว่ายน�้ำได้ และ
คนก็มีความรู้สึกได้” เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่จะมีความรู้สึก ดังนั้นเรา
จึงไม่ควรท�ำให้เด็กรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกผิด เวลาที่เขารู้สึกเช่นใดก็ตาม
เวลาที่เด็กบอกพ่อแม่ว่า “ผมเกลียดครูจริงๆ” จะไม่เกิดผลดีใดๆ
ถ้าพ่อแม่จะปฏิเสธความรู้สึกหรือต่อต้านความรู้สึกนี้ของเด็กโดยการพูดว่า
“ลูกไม่ได้เกลียดครูหรอก ลูกจะเกลียดครูได้ยังไง ครูท�ำอะไรหลายๆ อย่าง
เพื่อลูก และอีกอย่าง เราจะไม่เกลียดใครทั้งนั้น เรามีแต่ความรักต่อกัน
เท่านั้น” นอกจากเด็กจะไม่เลิกที่จะเกลียดครูท่านนี้แล้ว แต่ผู้ใหญ่ยังพลาด

8

Teacher and Child - ถ้าครูและพ่อแม่ พูดกับเด็กแบบนี้ เด็กจะรักเรียน... by เฮม จีนอตต์

โอกาสที่ดีในการสอบถามว่าอะไรท�ำให้เด็กถึงรู้สึกเช่นนั้น เด็กจะได้รับผลดี
มากกว่า ถ้ามีคนแสดงการรับรู้ความรู้สึกของพวกเขา ด้วยค�ำพูดว่า “ครู
ท�ำให้ลูกโกรธมาก ลูกอยากจะเล่าให้แม่ฟังหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียน”

หลายปีที่ผ่านมา พ่อแม่และครูหลายท่านได้มีโอกาสศึกษา

ร่วมกับ ดร.เฮม จีนอตต์ พวกเขาได้ช่วยให้เขาเข้าใจและให้ตัวอย่างมากมาย
แก่เขาในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ทั้งครูและพ่อแม่ต่างก็ได้รับประโยชน์จากวิธี
การที่เขาสอน พวกเขาน�ำติดตัวกลับไปใช้ที่บ้านหรือในห้องเรียนอีกด้วย วิธี
ใหม่นี้ได้ช่วยพวกเขาเวลาที่เกิดเหตุการณ์ยากล�ำบากให้ห้องเรียนหรือที่บ้าน
เช่น จุดเริ่มต้นของความรู้ใหม่นี้คือ การเงียบ และการรับฟัง ผู้ที่มีอ�ำนาจ
มากกว่าจ�ำเป็นที่จะต้องหัดเป็นคนใช้ค�ำพูดต่อเมื่อจ�ำเป็น เรียนรู้ที่จะพูดให้
น้อย แต่รับฟังให้มาก เพราะในเวลาที่เกิดปัญหา ไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะสั่งสอน
(“เวลาที่เห็นคนก�ำลังจะจมน�้ำ ไม่ใช่เวลาที่จะสอนคนนั้นให้ว่ายน�้ำ”) อย่า
ต่อว่า แต่หาทางออกให้ปัญหา ให้พยายามตอบรับกับปัญหาโดยไม่แสดง
การต่อต้านหรือท�ำให้ปัญหาใหญ่โตขึ้นไปอีก หรือไม่ท�ำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดี
ที่สร้างปัญหานั้นขึ้นมา และควรสื่อสารกับจิตใจของเขา ไม่ใช่ตัวของเขา
และถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะไม่ใช่ภาษาแม่ของ ดร.เฮม จีนอตต์ แต่
เขาก็รกั ภาษาอังกฤษมาก งานเขียนของเขาเต็มไปด้วยการอุปมาอุปไมย นิทาน
เปรียบเทียบ และส�ำนวนค�ำคมต่างๆ อาทิเช่น “จงอย่าเป็นเพียงแค่ครู
เท่านั้น ควรจะเป็นมนุษย์ที่ท�ำหน้าที่ครูจะดีกว่า”

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพระชาวยิว ที่เสียชีวิตเมื่ออายุ

ได้เพียง 48 ปีว่า ระหว่างทางกลับจากงานศพนั้น ลูกชายคนโตของเขาพูด
ขึน้ ว่า “พ่อผมมีอายุที่ยืนยาวจริงๆ” ทุกคนต่างหันมามองเขาอย่างประหลาด
ใจ “พูดอย่างนั้นได้ยังไงกัน พ่อเธอเสียตอนอายุยังน้อยมากเลยนะ”
ลูกชายคนโตตอบกลับมาว่า “เพราะว่าพ่อผมได้ใช้ชวี ติ อย่างคุม้ ค่า พ่อเขียน
หนังสือดีๆ ตั้งหลายเล่ม และได้เปลี่ยนชีวิตคนในทางที่ดีข้ึนตั้งมากมาย”
... เรื่องเล่าเรื่องนี้ปลอบโยนจิตใจฉันได้เสมอ
				
ดร.อลิซ จีนอตต์
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หมายเหตุบรรณาธิการ

ผมคงเสียดายและเสียใจอย่างมาก หากมิได้จัดพิมพ์

หนังสือเล่มนี้เพื่อเผยแพร่ เพราะหนังสือเล่มนี้ท�ำให้เห็นถึงแสงสว่างปลาย
อุโมงค์ในการเปลี่ยนแปลงอนาคตของเด็กคนหนึ่ง ที่ถูกหนดจากบุคคล
ที่มีอิทธิพลที่สามารถก�ำหนดชะตาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้ นั่นคือ พ่อแม่
และครูในโรงเรียน เพราะการเรียนการสอนและการสื่อสารพูดคุยกับเด็ก
ในแต่ละวันนัน้ อาจเปลีย่ นชีวติ ของเขาไปในทางทีด่ หี รือร้ายได้ เด็กๆ เรียน
รู้จากประสบการณ์ที่ตนได้รับ เหมือนกับปูนซีเมนต์ที่ยังไม่แห้ง เมื่อมี
อะไรตกกระทบ ทั้งค�ำพูดทั้งการกระท�ำ ก็จะส่งผลต่อพวกเขาไม่ทาง
ใดก็ทางหนึ่ง เด็กเป็นวัยที่เปราะบาง สิ่งที่พ่อแม่หรือครูพูดโดยไม่คิด
หรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์อาจเกิดผลอย่างรุนแรงต่อชะตาชีวติ อนาคตของเด็ก
และที่ส�ำคัญ ในการเรียนรู้ของเด็กนั้น เด็กจะรักเรียนในวิชาที่ครูเข้าใจเขา
มากกว่าครูทบี่ นั่ ทอนจิตใจของเขา ดังนัน้ เราจึงไม่สามารถสอนเด็กให้เข้าใจ
วิชาความรู้วิชาการได้จนกว่าเราจะเข้าใจความรู้สึกข้างในจิตใจของเขา
หนังสือ “Teacher and Child - ถ้าครูและพ่อแม่ พูดกับเด็ก
แบบนี้ เด็กจะรักเรียนและรักดี มีชีวิตในอนาคตที่เปลี่ยนไป” เล่มนี้
เป็น หนังสือดี ที่เขียนโดย ดร.เฮม จีนอตต์ นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง
ผู้เขียนหนังสือขายดี “วิธีพูดกับลูก โดยไม่ท�ำร้ายจิตใจของเขา” ที่มียอด
ขายกว่า 5 ล้านเล่ม ซึ่งจะช่วยให้ท่านมีทักษะและวิธีการพูดกับเด็กกว่า
300 ตัวอย่าง ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ช่วยสร้างแรงบันดาล
กระตุ้นวิธีคิดของเขาได้เป็นอย่างดี
ส�ำนักพิมพ์
มีความภูมิใจที่ได้น�ำเสนอ หนังสือดี
เล่มนี้ เพื่อให้ท่านสามารถประยุกต์วิธีพูดที่ดี เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
ลูกหลานของท่านและเด็กทุกคนทุกวัย ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตลอดไป
เพราะหนังสือดีเล่มนี้ เปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่ท่านรักให้ดีขึ้นได้

สมชัย เบญจมิตร
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ค�ำน�ำ

อโดยมีาชีเป้พาหมายที
การเป็นครูนั้นไม่ง่ายและถูกคาดหวัง
่ยิ่งใหญ่แต่ยากเย็นในการสร้างอนาคตของ

เด็กคนหนึ่งให้เป็นอนาคตของพ่อแม่และของชาติ นอกจาก
นี้ครูยังต้องมีทักษะวิธีการและจิตวิทยาในการกระตุ้นให้เด็กมีก�ำลังใจใน
การเรียนรู้และอื่นๆ อีกมากมาย เป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ง่ายและไม่
อาจใช้แค่ปาฏิหาริย์เพียงอย่างเดียว เพราะอุปสรรคส�ำคัญของเป้าหมาย
นี้ก็คือการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวันและอารมณ์ของเด็กๆ ที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน ซึ่งยากที่จะรับมือ คุณครูทุกคนควรได้รับเครื่องมือ ทักษะ
วิธีการ และหลักจิตวิทยาที่เหมาะสม เปี่ยมประสิทธิภาพ จึงจะแก้
ปัญหาเหล่านี้ได้ แต่ค�ำถามคือ จะมีทักษะวิธีการอย่างไรล่ะ มีใครช่วย
เหลือคุณครูเหล่านี้ได้ นักจิตวิทยาสามารถให้เครื่องมือหรือวิธีการที่ว่า
นี้ได้หรือไม่ อีกทั้งแนวทางและแนวคิดในการใช้จิตวิทยาการบ�ำบัดนั้น
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้หรือไม่?
โชคดีที่ค�ำตอบของหนังสือเล่มนี้คือ “ได้” ด้วยเทคนิควิธีการที่
พัฒนาขึ้นจากการใช้จิตวิทยาการบ�ำบัดเด็กและได้ทดสอบแล้วในชั้นเรียน
ซึ่งจะน�ำเสนอออกมาเป็นค�ำแนะน�ำต่างๆ ที่ชัดเจน อีกทั้งมีตัวอย่าง
มากมายทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์แก้ปญ
ั หาในชีวติ ประจ�ำวันและปัญหาทาง
อารมณ์ที่ครูทุกคนต้องพบเจอทุกๆ วันในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

หลักและวิธีการในหนังสือเล่มนี้สามารถสรุปไว้ได้ตามค�ำ

ของครูคนหนึ่ง ดังนี้ “ผมได้บทสรุปที่น่าตกใจว่าตัวผมเองมีส่วนส�ำคัญ
อย่างมากในชั้นเรียน บรรยากาศในห้องเรียนนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการและ
อารมณ์ของผม ในฐานะครู ผมมีอิทธิพลและอ�ำนาจอย่างมากที่จะท�ำให้
ชีวิตของเด็กเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ครูอาจเป็นเครื่องมือในการท�ำลายล้าง

:
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หรือเครื่องมือที่ช่วยท�ำให้เด็กมีแรงบันดาลใจ ครูอาจแกล้งท�ำให้อับอาย
ขายหน้า ท้อใจ ทุกข์ใจ หรือท�ำให้นักเรียนสนุกสนานร่าเริง มีความเชื่อ
มัน่ ในทุกสถานการณ์ทกุ อย่างนัน้ ถือเป็นความรับผิดชอบของครูทกี่ ำ� หนด
ชะตาชีวิตของเด็ก และเป็นผู้ที่จะท�ำให้ปัญหาในชั้นเรียนรุนแรงหรือมี
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีได้”
แม้เทคนิคการสอนจะเปลี่ยนแปลงไปในเวลาสองสามทศวรรษ ซึ่ง
จะต้องมีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ใหม่เกิดขึ้น รวมทั้งสื่อการสอน
ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์แท็บเล็ตที่
ท�ำให้เด็กได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ

แต่หน้าที่ที่ส�ำคัญหน้าที่หนึ่งของครูก็คือ ยังต้องมีครูผู้สอน
ที่จะเป็นผู้สร้างบรรยากาศทางอารมณ์ในการเรียนรู้ให้เด็ก
ซึ่งไม่มีอุปกรณ์เครื่องกลใดที่จะท�ำหน้าที่สลับซับซ้อนนี้แทนได้
การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คนั้น
ยังไม่ส�ำคัญเท่ากับการที่ครูต้องรีบเรียนรู้
ทักษะและวิธีการพูดที่ดี ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรัก
ความเข้าใจให้แก่เด็ก เพื่อเปิดใจให้พวกเขามีแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตอนาคต ด้วยตัวของเขาเอง

1

ปัญหาของครู

: ความคับข้องใจกับแนวทางในการแก้ไข
“‘แ

ล้วเราจะเอาตัวรอดกันได้อย่างไร
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปในระบบการศึกษา’
หรือ ‘เราจะท�ำอย่างไรให้ชีวิตการสอนดีข้ึนได้บ้าง’”

คุประสบการณ์
ณครูกลุ่มหนึ่ง เปิดใจพูดคุยแลกเปลี่ยน
การสอนในชั้นเรียนของตนเอง ครูรุ่นใหม่

เหล่านี้ยังอ่อนด้วยวัยและประสบการณ์ในการสอน ทว่าอยู่
ในสภาพท้อแท้สิ้นหวังกับอาชีพ บางคนถึงขั้นเลิกล้มความตั้งใจที่จะสอน
หนังสือ บางคนอยู่ต่ออย่างแกนๆ ครูกลุ่มนี้เล่าระบายความรู้สึกที่มีอย่าง
ตรงไปตรงมา ดังนี้
คนแรกที่เริ่มระบายความรู้สึกที่อัดอั้น คือ ครูแอน ซึ่งสอน
หนังสือได้เพียงปีเดียว แต่กลับคิดว่าตัวเธอเองนั้นไม่เหมาะกับอาชีพครู
แม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยใจรักอยากที่จะเป็นครูที่ดี กลับกลายเป็นคิดว่างาน
สอนเป็นเสมือนการฆ่าตัวตายผ่อนส่ง
คนที่สองคือ ครูบ็อบ ซึ่งเป็นครูดนตรีที่เกลียดงานสอน เกลียด
ผู้บริหารโรงเรียน ตามมาด้วย ครูคลาร่า ที่ผิดหวังในอาชีพ เช่นเดียว
กับ ครูดอริส ที่บอกว่าตัวเองนั้นเคยรักเด็ก ครูเอิร์ล ผู้ไม่เชื่อว่าการ
สอนที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นไปได้โดยไม่มีใจรักในอาชีพเลย ในขณะที่ครูบาง
คนมาท�ำงานนี้ด้วยเหตุผลเพียงเพราะอาชีพนี้ได้หยุดพักร้อนช่วงปิดเทอม
และได้รับสวัสดิการดี!
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ครูผู้หญิงส่วนมากจะบ่นว่าเหนื่อยกับการสอนเด็กๆ ทั้งวัน ทน
ปวดหัวกับเสียงในห้องเรียนที่ท�ำให้ลืมความรู้สึกดีๆ ที่เคยมีต่อการเป็น
ครู กลัวคนมองจับผิด จากที่เริ่มต้นตั้งใจดี กลายเป็นจบลงด้วยเสียง
ตะคอก ขู่ ด่า ว่าจะตีเด็กๆ ที่เถียงกัน ทะเลาะกัน ตีกัน หลายคน
ถอดใจกับเรื่องยุ่งๆ ที่เกิดขึ้น
แม้ว่าครูทุกคนเคยพยายามจะให้ความยุติธรรมต่อเด็ก แต่ความ
เป็นจริงกลับท�ำได้ยาก ครูบอกว่าความรู้ที่เรียนมากับการสอนจริงใน
ห้องเรียนนั้นไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอ โลกประชาธิปไตยทุกวันนี้ท�ำไม่
ได้จริงในห้องเรียน ครูต้องใช้การบังคับ ได้รับแต่ความเกลียดชังจากเด็ก
ท�ำให้ครูหลายคนกลายเป็นพวกชอบออกค�ำสั่ง บ้าระเบียบ บ้าอ�ำนาจ
เพราะทนเสียงตะโกน ทะเลาะ ด่าทอกันและค�ำพูดหยาบคายของเด็ก
ไม่ไหว อีกทัง้ หมดหนทางแก้นอกจากใช้วธิ กี ารวางอ�ำนาจบังคับและลงโทษ

ครูบางท่านคิดว่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เกิดจากระบบการศึกษา

ที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการสอน โรงเรียนมีแต่การประชุมยืดเยื้อ มีแต่การท�ำ
รายงาน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนไม่ยอมตัดสินปัญหา พูดแต่เรื่องที่ไม่
สามารถน�ำมาปฏิบัติจริงได้ ทางแก้นั้นมี แต่ท�ำได้ยาก เพราะคนที่มี
อ�ำนาจไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ครูทา่ นหนึง่ ยกประเด็นของนักโทษในคุก ท�ำให้เฝ้าครุน่ คิดถึงความ
รับผิดชอบของครูต่อสังคม เพราะฆาตกรทุกคนล้วนเคยเป็นนักเรียนใน
โรงเรียน หัวขโมยทุกคนต่างเคยได้รับค�ำสอนเรื่องศีลธรรมต่างๆ จากครู
และมองว่าเรือนจ�ำนั้นเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความล้มเหลวของระบบการ
ศึกษา ซึ่งครูทุกคนควรจะกลับมาทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองเสีย
ใหม่ ท�ำให้พบว่าครูเองก็ยังโทษครูด้วยกันที่สอนให้เด็กรู้จักความไม่
ซื่อสัตย์ ไม่ยอมรับความจริงแม้เรื่องเล็กน้อย คอยแต่จะฟังค�ำโกหกที่
ฟังดูน่าเชื่อ ผลที่ได้คือเด็กจะกลายเป็นคนมีนิสัยแกมโกง เด็กรู้ว่าครู
ต้องการอะไรแล้วก็แค่ท�ำตามที่ครูต้องการเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้น
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เมื่อพูดถึงเรื่องผู้บริหาร ครูเกือบทุกคนต่างเจ็บปวดเสียใจกับการ

มีครูใหญ่ที่เย็นชา ชอบแต่จะคอยวิจารณ์การท�ำงาน ท�ำงานแบบเช้าชาม
เย็นชาม รอวันเกษียณ วันๆ เอาแต่บ่นเรื่องชีวิตของตัวเอง
สุดท้ายของการพูดคุยจบที่ประเด็นการศึกษาคณะคุรุศาสตร์สมัย
ที่พวกเขายังเป็นนักศึกษาที่มุ่งเน้นแต่ความต้องการของนักเรียน ของ
ผู้ปกครองและของสังคม ไม่ใส่ใจความต้องการของตัวครูผู้สอน ไม่ฝึก
ครูให้ดีก่อนออกไปสอนจริง เหมือนกับการขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าไปเขตร้อน
แต่เครื่องดันลงจอดที่ขั้วโลกเหนือที่หนาวเหน็บ ท�ำให้รู้สึกช็อคอย่างสุดขั้ว

จะท�ำอย่างไรให้ชีวิตการสอนของครูดีขึ้น

บทส่งท้ายของการสนทนาของครูที่ระบายความอัดอั้นตันใจ โยน

ความหวังไปทีก่ ารเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างระบบการศึกษาหรือการปฏิรปู
การศึกษา สรุปได้ว่าการพูดคุยและถกเถียงในเรื่องนี้ มีแต่ตอกย�้ำความ
ไม่พอใจ ความผิดหวังและความเสียใจของครูรุ่นใหม่ บางคนยังคงเรียก
ร้องให้มีการปฏิรูประบบเสียใหม่และวิธีการอื่นๆ แต่เอ... ความรู้สึกของ
ครูก็คือ มีวิธีการที่จะท�ำให้ครูอยู่รอดโดยมีศักดิ์ศรีในห้องเรียนได้บ้างไหม
ในยามที่เกิดปัญหานั้น มันเป็นเหมือนนิทานเรื่องหนึ่งว่า ชายคน
หนึ่งก�ำลังเผชิญปัญหาร้ายแรงจึงได้มาพบอาจารย์เพื่อขอความช่วยเหลือ
อาจารย์พูดว่า “จงเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้า ท่านจะหาทางออกให้เจ้าเอง”
ชายคนนั้นตอบกลับไปว่า “ขอรับ แต่ช่วยบอกกระผมหน่อยว่า ผมต้อง
ท�ำยังไงตอนที่ก�ำลังรอพระองค์ครับ!”

เช่นเดียวกัน ครูก็คงก�ำลังถามค�ำถามเดียวกันนี้ว่า
“แล้วเราจะเอาตัวรอดกันได้อย่างไร
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปในระบบการศึกษา”
หรือ “เราจะท�ำอย่างไรให้ชีวิตการสอนดีขึ้นได้บ้าง”
...โชคดีที่หนังสือเล่มนี้ ช่วยตอบค�ำถามของครูได้

2

ตัวอย่างวิธีพูดที่ “ดี” ของครู

: ครูที่ “มีประสิทธิภาพ” เป็นอย่างไร
“เ

วลาที่เกิดปัญหาระหว่างการสอนนักเรียนนั้น
หลักการทฤษฎีทางการศึกษาไม่สามารถช่วยอะไรครูได้เลย
ดังนั้นเวลาที่เกิดปัญหาขึ้น “ทักษะในการแก้ปัญหา” จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นยิ่ง”

ทักษะในการแก้ปัญหานั้น ส�ำคัญอย่างยิ่ง

นัระหว่กาปรังอยูช่บญาคนหนึ
ง่ ก�ำลังนัง่ เรือแจวข้ามแม่นำ�้
นเรือ เขาถามฝีพายว่า “นี่แกรู้จักปรัชญาสัก

เรื่องมั้ย”
ฝีพายตอบว่า “ไม่เลยจ้ะนาย”
เขาจึงพูดว่า “เสียดายนะ เหมือนเสียเวลาหนึง่ ในสามของชีวติ เลย”
นักปรัชญาถามต่อว่า “แล้วเคยอ่านวรรณกรรมมาบ้างมั้ย”
ฝีพายยังคงตอบเช่นเดิม “เฮ้อ เหมือนเสียไปอีกสองในสามเลยทีนี้”
ขณะที่พูดนั้นเอง เรือเกิดชนหินใต้น�้ำเป็นรูรั่ว ก�ำลังจะจม
ฝีพายจึงถามนักปรัชญาว่า “นาย นายว่ายน�้ำเป็นหรือเปล่า”
นักปรัชญาสั่นหน้า “ไม่เป็น”
ฝีพายจึงพูดว่า “สงสัยนายจะไม่รอดแน่ละ!”
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เมื่อเกิดวิกฤติขึ้น หลักการทฤษฎีมักไม่ค่อยมีประโยชน์

เพราะเมื่อเรือก�ำลังจะล่ม ความรู้ทั้งหลายมีแต่จะไร้ค่า แต่ทักษะของการ
ว่ายน�้ำเป็นต่างหากที่จะช่วยชีวิตเราได้ เช่นเดียวกัน เวลาที่เกิดปัญหา
ระหว่างการสอนนักเรียนนั้น หลักการทฤษฎีทางการศึกษาไม่สามารถ
ช่วยอะไรครูได้เลย การเรียนที่คณะคุรุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยไม่ได้สอน
“ทักษะและวิธีแก้ปัญหาในชั้นเรียน” มาด้วย จึงท�ำให้ชั้นเรียนมีแต่จะ
วุ่นวายไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเวลาที่เกิดปัญหาขึ้น “ทักษะวิธีการแก้
ปัญหาในห้องเรียน” จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นยิ่ง

สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการเรียนการสอน คือ “ทัศนคติ” ที่แสดงออก

ด้วย “ทักษะที่ฝึกปรือ” มาแล้วอย่างดี ในขณะที่เรื่องทัศนคตินั้นเป็น
สิ่งที่ครูทุกคนต่างรู้จักกันดี ได้ยิน ได้เรียนกันมาก ทั้งจากการประชุม
และการสัมมนา จนเบื่อที่จะฟัง ครูคนหนึ่งกล่าวว่า “ท�ำไมฉันจะไม่รู้ว่า
เด็กต้องการอะไร แถมยังรู้แก่ใจดีว่าเด็กต้องการเป็นที่ยอมรับ ต้องการ
ให้เคารพสิทธิของเขา อยากให้คนมาชอบ ต้องการความเชื่อมั่น การ
สนับสนุน การส่งเสริม ความกระตือรือร้น ความสนุกในการเรียน เด็ก
ต้องการที่จะแสวงหาความรู้ ทดลองด้วยตนเอง แล้วก็ท�ำมันได้ส�ำเร็จ!
ปัดโธ่เยอะซะเหลือเกิน แต่ครูก็ไม่ได้เกิดมาฉลาดเหมือนไอน์สไตน์
วิเคราะห์จิตมนุษย์ได้เก่งอย่างฟรอยด์ แล้วก็ใจดียังกับแม่พระนะ”
ในทางทฤษฎีแล้ว ครูทุกคนต่างรู้ว่าระบบการศึกษาที่ดีควรเป็น
เช่นไร แต่ล�ำพังแค่เพียงแนวคิดทฤษฎีนั้น ยังใช้รับมือกับเด็กไม่ได้
ปัญหาของเด็กจะไม่หายไปเฉยๆ เพียงเพราะว่าครูมคี วามยุตธิ รรม มีความ
รัก ให้ความเคารพ การยอมรับ รับรู้ในความแตกต่าง และพื้นเพนิสัย
ที่ไม่เหมือนกันของเด็กแต่ละคน ถึงแม้หลักการเหล่านี้จะฟังดูดีมาก ทว่า
จับต้องไม่ได้และกว้างเกินไป เปรียบเหมือนพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นหรือ
ทองที่มีค่ามากแต่ใช้งานไม่ได้ในชีวิตประจ�ำวัน เอาไปซื้อกาแฟสักถ้วย
ก็ไม่มีใครรับ ขึ้นรถแท็กซี่หรือหยอดตู้โทรศัพท์ก็ไม่ได้ เพราะส�ำหรับ
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ชีวิตประจ�ำวัน คนส่วนใหญ่ต้องการใช้แบงก์ปลีกและเศษเหรียญ
ดังนั้นส�ำหรับในห้องเรียน ครูต้องการ “วิธีปฏิบัติที่น�ำมาใช้ได้จริง” วิธี
การทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการรับมือกับเหตุการณ์ทนี่ า่ ร�ำคาญใจเล็กๆ น้อยๆ
ที่เกิดขึ้นแต่ละวัน และปัญหาใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในบางคราว เหตุการณ์
ทุกรูปแบบที่ว่านี้จ�ำเป็นต้องได้รับการลงมือด้วยวิธีที่เหมาะสมและท�ำได้
จริง เพราะวิธีที่ครูสนองตอบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นตัวก�ำหนดว่า
เหตุการณ์นั้นๆ จะด�ำเนินต่อไปแบบใด จะท�ำให้เกิดความรู้สึกยอมรับ
หรือความรู้สึกขัดแย้ง ความรู้สึกที่ดีขึ้นหรือแย่ลง ความรู้สึกที่อยากจะ
แก้ไขหรืออยากจะแก้แค้น สิ่งที่ครูท�ำจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กไป
ในทางที่ดีหรือในทางตรงกันข้าม
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ท�ำให้การเรียนการสอนเป็นทั้งเรื่องง่ายและเรื่องที่
ยากในคราวเดียวกัน ครูที่เข้าใจจะทราบดีถึงความจริงที่ว่า “การเรียนรู้
ของเด็กเกิดด้วยความมีสติในปัจจุบัน และเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเสมอ”

ตัวอย่างเหตุการณ์ และวิธีพูดที่ดีของครู
ตั วอย่างด้านล่างนี้แสดงให้เห็นรูปแบบการสื่อสาร

ระหว่างครูและศิษย์ที่ “มีประสิทธิภาพ” หรือ “ท�ำสุดความสามารถ”

- ข้อความอันอบอุ่นใจ

ครูคนหนึ่งแจกหนังสือใหม่ให้กับนักเรียนในห้อง

แต่มีจ�ำนวน
ไม่พอแจกเด็กทุกคน และหมดลงก่อนที่จะถึงพอลวัยเก้าขวบ พอลเริ่ม
ส่งเสียงคร�่ำครวญ “ผมไม่เคยได้อะไรเหมือนคนอื่นบ้างเลย” เขาตัดพ้อ
ว่า “เพราะชื่อผมเป็นตัวท้ายๆ ผมก็เลยไม่เคยได้อะไรเลย ผมเกลียดชื่อ
ตัวเองจริงๆ ผมเกลียดโรงเรียน เกลียดทุกคน” ครูของพอลครุ่นคิดว่า
จะท�ำอย่างไรถึงจะช่วยให้พอลรู้สึกดีขึ้นได้บ้าง จึงเขียนโน้ตถึงพอลว่า
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พอลจ๊ะ...
รูรู้ว่าเธอคงจะเสียใจมาก อุตส่าห์ตั้งตารอหนังสือเล่มใหม่
แล้วก็ต้องผิดหวัง ครูจะไปหาหนังสือมาเพิ่มให้นะ แล้วเธอจะได้
หนังสือเล่มใหม่เหมือนกับทุกคน”
รักจ้ะ จาก ครู

“ค

พอลหายงอแงหลังจากได้อ่านข้อความที่แสนอ่อนโยนจากครู และ
เด็กน้อยคนนี้จะจ�ำข้อความอันอบอุ่นใจที่อ่านไปได้อีกนาน
ในทางกลับกัน หากครูคนเดียวกันนี้พูดว่า “เธอน่าจะหัดท�ำใจ
กับความผิดหวังบ้างไว้บ้างสิ” มันจะยิ่งซ�้ำเติมแผลใจของเด็ก
การพูดว่า “ท�ำไมต้องท�ำเรือ่ งเล็กให้เป็นเรือ่ งใหญ่ดว้ ย แค่หนังสือ
เล่มเดียว วันนี้ไม่ได้ พรุ่งนี้ต้องก็ได้อยู่ดีแหละ เธออายุเก้าขวบแล้ว
นะ ยังท�ำเป็นโยเยเป็นเด็กอมมือไปได้!” วิธีพูดที่ว่านี้ยิ่งจะท�ำให้เด็ก
รู้สึกแย่หนักขึ้นไปอีก และยิ่งมีทัศนคติที่เป็นลบกับครูที่ใจด�ำ อีกทั้ง
คิดไปว่าตนเป็นคนโชคร้าย

- “ไม่มีดี”

วันเปิดเทอมชั้นประถมห้าของเวนดี้ ครูให้เธอไปหยิบหนังสือวิชา

ภาษาอังกฤษมาให้ พอหนูเวนดี้เอื้อมมือไปหยิบหนังสือออกมาจากชั้น
หนังสือทั้งหมดก็หล่นลงมา ...เวนดี้เริ่มร้องไห้
ครู :
“เวนดี้ หนังสือหล่นลงมาจากชั้นหมดเลย เราต้องช่วย
กันเก็บแล้วจ้ะ”
เวนดี้ : “หนูท�ำไม่ดีเลย เป็นวันเปิดเทอมวันแรกแท้ๆ ไม่มีอะไร
ดีเลย”
ครู :
“หนูเจอเช้าที่ไม่สดใสเลยนะ”
เวนดี้ : “ค่ะครู หนูอยากระบายเหมือนกัน”
ครู :
“เล่ามาสิ ครูอยากฟัง”
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ครูช่วยเก็บหนังสือพร้อมกับรับฟังเรื่องที่เวนดี้เล่า แล้ววันนั้นเรื่อง
ราวต่างๆ ก็จบลงด้วยความเรียบร้อย
เรื่องข้างต้นนี้ ครูได้ท�ำในสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือเด็กได้อย่างมาก
ครูไม่ได้วิจารณ์ หรือแนะน�ำว่าควรท�ำอย่างไร แต่พูดอย่างชัดเจนถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นและฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจเด็ก

เอด้า

- โจทย์สมการ

อายุสิบสี่ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการแก้โจทย์
สมการคณิตศาสตร์ เธอจึงรู้สึกอายและไม่กล้าที่จะถาม ครูสังเกตเห็น
จึงเข้าไปถามเพื่อช่วยเอด้าโดยไม่ให้เธอรู้สึกเสียหน้า
ครูพูดว่า “การแทนค่าในสมการเป็นเรื่องยากนะ หลักๆ ต้องใช้
สัญลักษณ์แทนค�ำตอบ จากนั้นต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์มาเป็นตัวเลข
แล้วก็สลับเครื่องหมายเวลาย้ายข้างอีกด้วย มันออกจะซับซ้อนและบางที
ต้องมีคนมาช่วย ถ้าหนูสงสัยตรงไหนก็ถามครูได้เลยนะ”
ครูของเอด้าแสดงข้อเท็จจริงพื้นฐานของวิชานี้ ครูไม่ได้ถามจี้หรือ
แสดงออกมาว่าเอด้ายังแก้สมการเองไม่เป็น และไม่ได้พูดแบบเฝือๆ ให้
เธอมั่นใจว่าเธอจะต้องเข้าใจวิชานี้ได้อีกด้วย แต่ครูแสดงความเห็นใจ
ถึงความซับซ้อนในเรื่องสมการ และบอกวิธีการให้เธออย่างเป็นขั้นตอน

- โกงกันเห็นๆ

ค าบวิชาพละคาบหนึ่งหมดลง

ครู บ อกให้ นั ก เรี ย นหยุ ด เล่ น
บาสเกตบอล โจเซฟโพล่งขึ้นมาว่า “คนอื่นได้เล่นตั้งหลายตา ผิดกับผม
แบบนี้มันโกงกันเห็นๆ”
ครูตอบเขาว่า “ครูให้เธอโยนลูกลงตะกร้าอีกสามที จะได้ไม่ต้อง
น้อยใจ”
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โจเซฟหูผึ่ง เขารีบโยนลูกลงห่วงแล้วเก็บลูกบาสมาส่งคืนให้ครู
อย่างรวดเร็ว เด็กชายรู้สึกสดชื่นและสมหวัง
ส่วนส�ำคัญของเหตุการณ์ข้างต้นนี้ คือการที่ครูได้แสดงความ
เข้าใจต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเด็ก และไม่เข้มงวดกับกฎจนเกินไป
ท�ำให้เด็กนักเรียนรับรู้ว่าครูมองเห็นถึงความรู้สึกของนักเรียนว่าส�ำคัญ

- แทรกให้น้อย

จูนไม่ชอบการบ้านหัวข้อที่เธอได้รับในวิชาสังคมศึกษา

จึงมาขอ
เปลี่ยนหัวข้อกับครู ครูตอบเธอว่า “ครูรู้นะว่าหนูไม่ชอบหัวข้อที่ได้รับ
หนูไม่สนใจเรื่องศาสนาของชาวอียิปต์ แต่สนใจเกี่ยวกับศิลปะมากกว่า
จีน่าได้หัวข้อศิลปะอียิปต์ ลองไปคุยกับเค้าดูว่าจะแลกหัวข้อกันได้มั้ย
หรือว่าจะช่วยกันท�ำก็ได้”
จู น ขอบคุ ณ ครู ที่ เ ข้ า ใจและไปคุ ย กั บ เพื่ อ นเรื่ อ งเปลี่ ย นหั ว ข้ อ ท� ำ
รายงานด้วยตัวเขาเอง

- ก�ำลังใจ

แอน อายุเก้าขวบ ฝึกซ้อมดนตรีกับเด็กอีกสามสิบคนที่เรียนกับ

ครูสอนดนตรีที่บ้านครู แอนรู้สึกกลัวและไม่มั่นใจ จึงปลีกตัวออกมา
หลบอยู่ที่มุมห้อง ไม่สุงสิงกับเพื่อนๆ ซึ่งครูก็สังเกตเห็น

ครู :
แอน :
ครู :
แอน :

“หนูแอนคงชอบสีฟ้ามากเลยนะจ๊ะ”
“หนูนกึ ว่าครูคงไม่มเี วลาจะสังเกตเห็นหนูซะอีก นักเรียน
ออกจะเยอะมาก”
“ทุกคนมาเรียนกับครูนี่คะ ครูก็ต้องเห็นสิจ๊ะ”
(น�้ำตาคลอ) “ไม่น่าเชือ่ เลยว่าครูจะเห็น มีคนเก่งๆ เยอะ
มากเลย หนูยังเล่นไม่ค่อยเป็น”
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ครู :
แอน :
ครู :

“ครูไม่ได้มองเด็กทีร่ ปู ร่างหรือความเก่งหรอกจ้ะ ครูชอบ
เด็กๆ ที่มาเรียนด้วย”
(เริ่มยิ้มออก) “หนูวาดรูปสวยนะคะ หนูจะวาดให้ครู
ค่ะ หนูวาดเองกับมือเลยนะคะ”
“โอ้โห... ครูชอบทุกรูปเลยจ้ะ”

พอหนูแอนอารมณ์ดี ก็สามารถเล่นดนตรีได้ไพเราะและถูกต้อง
พอเล่นจบ เธอส่งยิ้มและคุยเล่นกับเพื่อนๆ ได้อย่างสบายใจ

- ศิลปะในภาพล้อ

ค รูผู้ชายก�ำลังยืนมองรูปวาดล้อเลียนตัวเองบนกระดานด�ำใน

ห้องเรียน รูปวาดนั้นมีรายละเอียดที่ตรงกับใบหน้าของครู แต่เป็นการ
วาดล้อเลียนตลกขบขัน เด็กๆ ในชั้นตั้งหน้าตั้งตารอว่าครูจะพูดอย่างไร
เกี่ยวกับรูปนั้น
ครูดูรูปตัวเองด้วยความสนใจ แล้วพูดขึ้นว่า “ครูคงลบรูปนี้ไม่ลง
เพราะวาดได้ดีมาก คนวาดช่วยวาดรูปนี้ลงบนกระดาษให้ครูหน่อยได้
มั้ย ครูขอชมคนวาดด้วยนะว่าเป็นนักวาดภาพล้อที่มีพรสวรรค์”
ครูคนนี้แสดงออกในความเป็นผู้ใหญ่ โดยไม่เอาเรื่องล้อเลียน
ส่วนตัวมาเป็นประเด็น ไม่ได้พยายามท�ำให้เด็กที่วาดต้องเจ็บอาย
ไม่มองหาคนท�ำผิด ครูไม่ได้สอนมารยาทหรือเทศนานักเรียนที่ไม่เกิด
ผลดีใดๆ แต่กลับชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนคนที่วาด และ
แสดงความใส่ใจต่อผลงานศิลปะ

- ตื่นเวที

เด็กนักเรียนก�ำลังซ้อมละครเวที เรื่อง “ปีเตอร์ แพน” ราล์ฟได้

เล่นบทของกัปตันฮุค แต่จู่ๆ เกิดตื่นเวทีขึ้นมา ราล์ฟบอกครูว่าไม่อยาก

2. ตัวอย่างวิธีพูดที่ “ดี” ของครู : ครูที่ “มีประสิทธิภาพ” เป็นอย่างไร 25

เล่นบทนี้อีกแล้ว ครูตอบราล์ฟว่า “ครูคิดว่าเธอคงไม่อยากพูดบทแบบ
ท่องเอาอย่างนี้นะ เธอลองเปลี่ยนบทพูดให้เป็นแบบตัวเองถนัดดูสิ”
ราล์ฟเปลี่ยนบทพูดของตัวละคร และยอมซ้อมละครต่อไปได้จนจบ
ครูช่วยให้เหตุการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี ไม่ได้ต�ำหนิเด็กและไม่ได้
พยายามโน้มน้าวให้เด็กเปลี่ยนใจ ครูไม่ได้พูดให้ราล์ฟรู้สึกผิด (เช่น
ค�ำประเภท “เธอท�ำให้ละครล่ม” หรือ “ครูเชื่อว่าเธอท�ำได้แน่”) ตรงกันข้าม
ครูแสดงความเห็นอกเห็นใจเด็ก และเสนอทางออกที่เหมาะสมให้แทน

- มหาตมะ คานธี

ครูท่ีมาสอนแทนครูประจ�ำชั้น ถามชื่อนักเรียนชายคนหนึ่ง เมื่อ

ตอบว่าเขาชื่อ “มหาตมะ คานธี” นักเรียนคนอื่นๆ หัวเราะออกมาเสียง
ดังลั่นห้อง ครูพูดขึ้นว่า “มหาตมะ คานธี เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าใส่ใจ
และชื่นชม” นักเรียนทั้งหลายสงบลง ครูจึงเริ่มการเรียนการสอนได้
ความมั่นคงในตัวของครู ช่วยท�ำประหยัดเวลา หากเหตุการณ์
นี้เกิดกับครูปากร้ายขี้โมโหคงจะจบลงด้วยความขมขื่น กลายเป็นการ
ต่อว่ากันเรื่องวินัยและมารยาท

- คุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ

นิน่า : (ห้าขวบ) “ครูคะ ครูมีลูกหรือคะ”

ครู :
นิน่า :
ครู :
นิน่า :
ครู :
นิน่า :

“จ้ะ หนูรู้หรือจ๊ะ”
“หนูเห็นชือ่ ครูมคี ำ� ว่านาง และครูกส็ วมแหวนแต่งงานด้วย“
“หนูช่างสังเกตดีจัง”
“พี่สาวของหนูก�ำลังจะมีน้อง”
“งั้นหนูก็ก�ำลังจะได้เป็นน้าแล้วสิจ๊ะ”
“ค่ะ แต่พี่สาวหนูยังไม่ได้แต่งงาน”
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ครู : “อ้าว เหรอคะ”
นิน่า : “คนเราควรจะแต่งงานก่อนจะมีลูกหรือเปล่าคะ”
ครู : “ครูว่าหนูคงจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่สินะ”
นิน่า : “ค่ะ คนในบ้านของหนูเค้ากลุม้ ใจกันแต่หนูดใี จมากเลยค่ะ”
ครู : “หนูอยากเป็นคุณน้าหรือจ๊ะ”
นิน่า : “ค่ะ และหนูก็อยากให้ทุกคนดีใจเหมือนกับหนู”
ครู : “หนูอยากให้คนอื่นๆ ดีใจที่จะมีน้องเหมือนหนู”
นิน่า : “ค่ะ”
แล้วนิน่าก็วิ่งเข้ามากอดครู
บทสนทนาระหว่างครูกับนิน่า แสดงถึงความเข้าใจในสิ่งที่เด็ก
หญิงพยายามจะบอกและสะท้อนความรูส้ กึ ของเด็กออกมาเป็นค�ำพูด ครู
มีความชื่นชมต่อเด็กที่เป็นคนช่างสังเกตและรับรู้ว่านิน่าต้องการอะไร
นิน่ารับรู้ได้ว่าครูเข้าใจ ยอมรับ และพอใจที่ได้ฟังเรื่องของเธอ จึง
แสดงความรักออกมาด้วยการกอดครู

- ปลอบใจโดยไร้ค�ำพูด

ครูสอนชั้นประถมสามคนหนึ่งเล่าถึงเหตุการณ์ต่อไปนี้ที่น่าสนใจ
“ช่วงพักกลางวัน

เวลาที่เด็กเดินร้องไห้มาหา ดิฉันก็จะปลอบ
เด็ก และไม่ถามถึงสาเหตุว่าท�ำไมจึงร้องไห้ พอเด็กหยุดร้องไห้ ก็จะหัน
มามองด้วยสายตาที่ราวกับก�ำลังพูดว่า ‘ขอบคุณครูที่เข้าใจหนู’”
“วันหนึ่งขณะที่ก�ำลังอยู่ในโรงอาหารช่วงพักกลางวัน ราโมน อายุ
แปดขวบ เดินเข้ามาพร้อมกับร้องไห้สะอึกสะอื้น ดิฉันเกือบจะหลุดปาก
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา แต่แล้วก็นึกได้ว่า ไม่จ�ำเป็นต้องรู้ว่าเกิดอะไร
ขึ้น เด็กมาเพื่อหาความอบอุ่นใจ ไม่ได้มาขอค�ำวินิจฉัย ครูก็ลูบหลังลูบ
ไหล่เด็กไป แล้วพูดว่า ‘ครูเข้าใจค่ะ ครูเข้าใจ’ สักพักเด็กก็เริ่มคลาย
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อารมณ์เศร้า เลยพูดหลายค�ำที่บอกเด็กว่าครูเห็นใจเธอ ราโมนเองก็ไม่
อยากจะเล่าต้นสายปลายเหตุ แต่แล้วเด็กน้อยก็ยิ้มออกมาได้ และกลับ
ไปนั่งทานอาหารกลางวันต่อ”

- ปฐมพยาบาลความรู้สึก

สตีเฟ่น อายุเจ็ดขวบ อุตส่าห์ปั้นเรือจากดินเหนียวอย่างขมีขมัน

เขาขึ้นรูปโครงเรือ ปั้นไม้พาย และปั้นคนใส่ลงไปในเรืออีกด้วย หนูน้อย
ต้องการจะเอางานปั้นชิ้นเอกนี้ไปให้ครูดู แต่ขณะที่เขาก�ำลังเดินถือเรือไป
ให้ครูดู บรูซเดินมาชนเขาเข้าอย่างจัง เรือปั้นตกลงบนพื้นแตกเป็นเสี่ยงๆ
สตีเฟ่นระเบิดน�้ำตาและเริ่มทุบตีบรูซอย่างหน้ามืด ครูรู้ว่าควรจะรับมือ
กับเหตุการณ์อย่างไร จึงแยกเด็กทั้งสองคนออกจากกัน และให้ความ
สนใจกับความเจ็บปวดที่สตีเฟ่นรู้สึก ครูพูดว่า
“ครูเห็นความตั้งใจในการปั้นเรือล�ำนี้นะ อุตส่าห์ใส่ใจปั้นอย่าง
สุดฝีมือ หนูคงเสียใจมากที่เห็นมันแตกหมดเลย มันน่าเสียใจออกนะ
เอาอย่างนี้นะจ๊ะ ครูมีดินเหนียวใหม่ให้หนูเอาไปปั้นเรือล�ำใหม่ หนูจะ
ท�ำเมื่อไหร่ก็ได้จ้ะ”
ครูไม่ได้พุ่งเป้าไปที่การต่อยตีของสตีเฟ่น และก็ไม่ได้ต่อว่าบรูซ
หรือไต่สวนเอาผิดถูก ใครผิด ใครที่ไม่ระวัง ครูมุ่งที่จะช่วยปลอบใจ
สตีเฟ่น และช่วยให้เด็กมองเห็นว่าตนเองเกิดความรู้สึกอย่างไร ซึ่ง
เป็นพื้นฐานในการควบคุมอารมณ์ที่ดี

- โน้ตสั้นๆ

เลอา อายุแปดขวบ ได้รับจดหมายแจ้งเรื่องการฉีดวัคซีนจากห้อง

พยาบาล เด็กหญิงเริ่มร้องไห้
ครู : “พอนึกถึงว่าต้องไปฉีดยานี่ ท�ำให้รู้สึกกลัวเหมือนกันนะ”
เลอา : “ใช่ค่ะ”
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ครู : “หนูไม่อยากไปเลยใช่มั้ย”
เลอา : “ใช่ค่ะ หนูกลัว”
ครู : “ครูก็คิดว่าอย่างงั้น เดี๋ยวครูเขียนโน้ตให้พยาบาล บอก
ว่าให้ฉีดหนูเบาๆ มากเป็นพิเศษเลยนะคะ”
ครูเขียนโน้ตให้เลอาเอาไปให้พยาบาล เมื่อเลอากลับมาพร้อมกับ
คราบน�้ำตา ครูถามเธอด้วยความเห็นใจ “เจ็บใช่มั้ยลูก” “เจ็บค่ะ ตอน
แรกเจ็บมากเลยค่ะ แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้ว”
ครูได้ช่วยเด็กโดยการไม่ได้พยายามท�ำให้เด็กกลัวน้อยลง ด้วย
ค�ำพูดประเภท “โตป่านนี้แล้วยังท�ำเป็นกลัวเข็มไปได้” ครูไม่ได้อธิบาย
เหตุผล “ฉีดเพื่อสุขภาพของหนูเองนะ” รวมทั้งไม่ได้หลอกให้เชื่อ
“เหมือนโดนมดกัดเองจ้ะ” แต่ครูรับรู้ความรู้สึกและรับทราบถึงความ
ปรารถนาของเด็ก แล้วเสนอวิธีการช่วยเหลือ

- โมโหแล้วนะ

รัสเซล อายุเจ็ดขวบ ก�ำลังโมโหที่ครูไม่ได้เรียกให้เขาได้เล่นเกม

ในชั้นเรียน เมื่อจบเกม เขาออกอาการโมโหครู
รัสเซล : “ครูล�ำเอียง”
ครู :
“เธอรู้สึกว่าครูรักนักเรียนไม่เท่ากันหรือจ๊ะ”
รัสเซล : “ก็ครูไม่เคยเรียกผมตอบเลย”
ครู :
“เธออยากให้ครูเรียกเธอให้ตอบค�ำถามบ่อยๆ ใช่ม้ัย”
รัสเซล : “ครับ”
ครู :
“ขอบคุณที่บอกครูนะว่ารู้สึกยังไง ครูจะได้ไม่ลืมว่าเธอ
รู้สึกยังไงเวลาครูไม่เรียกให้ตอบ”
ครูไม่ได้ปฏิเสธความรูส้ กึ ของนักเรียน ไม่ได้พยายามแก้ตา่ ง และ
ไม่ได้ต่อว่าหรือลงโทษนักเรียน แต่ครูสามารถชนะใจนักเรียนแทน
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- มองเสียใหม่

เดวิด อายุเก้าขวบ ถือการบ้านมาให้ครูตรวจ

ครู : (เห็นว่าเด็กท�ำมาผิด) “โจทย์พวกนี้ต้องลองท�ำดูใหม่จ้ะ”
เดวิด : “ครูมองยังกับผมเป็นคนโง่”
ครู : “อย่างนั้นครูจะเปลี่ยนท่าทางการมองซะใหม่ให้นิ่มนวลกับ
เธอมากขึ้น”
เดวิด : “นิ่มนวลแปลว่าอะไรฮะ”
ครู : “ก็คือ อ่อนโยนและอ่อนหวานไงล่ะจ๊ะ การบ้านที่ให้ไป
นั้นออกจะยากมากนะ มีหลายข้อด้วย ต้องใช้เวลาและ
ต้องพยายามท�ำซ�้ำในข้อที่เคยท�ำไปแล้ว”
เดวิด : “ผมก็ว่าอย่างนั้นฮะ”
เดวิดกลับไปแก้การบ้าน ดูข้อที่ท�ำพลาดด้วยอารมณ์ที่ดี
ความนุ่มนวลที่ครูใช้ช่วยปัดเป่าเอาค�ำต่อล้อต่อเถียงของเด็กออก
ไป เมื่อเวลาปะทะกัน ครูไม่ได้พูดแก้ตัวหรือโจมตี หรือปฏิเสธค�ำกล่าว
หาของเด็ก ครูเลือกที่จะปรับเปลี่ยนท่าทีแทนที่จะเถียงกับเด็ก ให้ทาง
เลือกใหม่กับเด็กในการพูดคุยกัน ด้วยการยอมรับความเห็น แทนที่จะ
มัวแต่อธิบายต่อความยาวสาวความยืด

- มุ่งตรงต่อความรู้สึก

รูดี้ อายุเจ็ดขวบ จู่ๆ ก็ร้องไห้ ครูเดินเข้าไปหาแล้วพูดว่า “ต้อง

เกิดอะไรแย่ๆ สักอย่างแน่เลย”
รูดี้พยักหน้า แล้วชี้ไปที่รถของเล่นคันใหม่ “ล้อมันหลุดแล้ว ฮูลิโอ
เป็นคนท�ำ” เขาร้องไห้ต่อ
“มันเป็นอุบัติเหตุฮะ” ฮูลิโอพูดขึ้นมาบ้าง
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“เป็นรถคันใหม่ของเธอใช่มั้ยรูดี้” ครูพูดอย่างเห็นใจ
“ฮะ” รูดี้ตอบ
“ว้า... แย่จัง” ครูกล่าว
รูดี้หยุดร้องไห้ แล้วเงียบไปสักครู่ จากนั้นก็พูดขึ้นมาว่า “ผมมี
รถคันอื่นอีกที่บ้าน” แล้วเหตุการณ์นี้ก็จบลงด้วยดี
ครูแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจเด็ก ไม่ได้ตั้งค�ำถาม กล่าวหา
ต่อว่า สั่งสอนใคร ครูไม่ได้ถามรูดี้ว่าท�ำไมถึงเอาของเล่นมาโรงเรียน
หรือต่อว่าฮูลิโอว่าท�ำไมไปท�ำของเล่นของเพื่อนพัง แต่ครูมุ่งให้ความ
ส�ำคัญต่อความรู้สึกของรูดี้ จากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดี

- รักษาค�ำพูด

ซูซาน อายุสิบสองปี อาสาไปช่วยจัดหนังสือเข้าชั้นที่ห้องสมุดใน

ช่วงหยุดสุดสัปดาห์ แต่พอวันเสาร์ ซูซานมีการบ้านท่วมท้นจนเธอคิดว่า
ไม่น่ารับปากจะไปช่วยที่ห้องสมุดเลย เธอรู้สึกไม่พอใจและกดดัน เธอ
ไปถึงที่ห้องสมุดในตอนเช้าพร้อมกับคราบน�้ำตา ครูฟังซูซานเล่าเรื่องด้วย
ความใส่ใจโดยไม่ขัดคอ แล้วพูดว่า “ขนาดหมดเรี่ยวแรงแล้วหนูก็ยัง
อุ ต ส่ า ห์ ม าตามที่ รั บ ปาก นี่ แ หละที่ เ รี ย กว่ า ความมี วิ นั ย รั บ ผิ ด ชอบ”
ค�ำพูดของครูราวกับเป็นยาสมานแผลอันวิเศษ ซูซานรู้สึกราวกับเป็น
นางเอกแสนดีที่มีความรับผิดชอบ
แต่เหตุการณ์นี้คงจบไม่สวย ถ้าครูต่อความด้วยการเทศนาและให้
ความเห็นกดค่าความดีลง อย่างเช่น
“ท�ำไมถึงไม่ท�ำการบ้านซะเนิ่นๆ หา”
“ถ้ารู้ว่าจะมีการบ้านเยอะก็ไม่น่ามารับปากว่าจะมาช่วยนี่นา”
“ทีหน้าทีหลังหัดคิดหลายๆ รอบก่อนเอ่ยปากพูดนะ”
“นี่เธอต้องหัดเรียนรู้จากห้องสมุดบ้างนะ”
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เป็นความสามารถของครูที่ได้แสดงให้เห็นถึงการเคารพให้เกียรติ
กัน และรักษาสถานการณ์เอาไว้ได้ การโต้ตอบเพียงสั้นๆ ของครูสื่อ
ให้เด็กรู้ว่างานที่เธอท�ำมีคุณค่า และบุคลิกของเธอนั้นดีงาม

เป้าหมายนั้น ส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใด

ครูที่ท�ำหน้าที่ได้อย่าง

“มีประสิทธิภาพ” จะไม่ยกตน

ข่มนักเรียน ครูเหล่านี้จะไม่มัวเทศนาหรือสั่งสอนศีลธรรม ไม่คอยแต่
จะท�ำให้นักเรียนรู้สึกผิด หรือเฝ้าเรียกร้องค�ำมั่นสัญญาใดๆ จากเด็ก
และยังจะไม่พยายามขุดคุ้ยปัญหาอันเกิดจากความประพฤติไม่ดีเล็กๆ
น้อยๆ ไม่แง้มพรายสาเหตุของเรื่องวุ่นวายที่เกิดในห้องเรียน ครูที่ดีจะ
ไม่ยดึ ติดกับภาพลบๆ ในอดีตของนักเรียน และไม่คดิ ฟุง้ ไกลไปถึงอนาคต
แต่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยทักษะและวิธีการที่ดี
ประเด็นส�ำคัญส�ำหรับครูคือความกลัดกลุ้มที่เกิดขึ้นในจิตใจของ
เด็กที่อยู่ตรงหน้าในขณะนี้เท่านั้น ดังที่ครูคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า “ฉันเคย
สนใจแต่พัฒนาการที่ดีในอนาคตของเด็ก ตอนนี้ฉันมีสิ่งที่ต้องให้ใสใจ
มากขึ้น ซึ่งก็คือภาวะอารมณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับเด็กและความ
ต้องการที่เคลือบคลุมจิตใจดวงน้อยๆ แทนที่จะจะคิดถึงดินแดนแห่ง
อุดมคติ เราควรกลับมาให้ความส�ำคัญกับความส�ำเร็จที่เกิดตรงหน้า
นาทีต่อนาที ที่มีความหมายต่อความจิตใจมนุษย์ในห้องเรียน”

“การท�ำสุดความสามารถ” ของครูนั้น
เป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กนักเรียนไปในทางที่ดีขึ้น
เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และสามารถท�ำให้เป็นจริงได้!
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“ความสัมพันธ์ที่ดีของครูและเด็กนั้นต้องไม่มีความเห็น

หรือค�ำวิจารณ์อันกรีดแทงใจ เพราะค�ำพูดเหล่านี้
มีแต่จะท�ำให้เกิดความเกลียดชังและท�ำให้เด็กคิดภาพร้ายๆ ในใจ”

นัตัวเขาเห็
กถ่ายภาพคนหนึ่ง บรรยายถึงสภาพที่
นชายชาวอินเดียผู้ซึ่งอยู่ในสภาพของความหดหู่และ

สิ้นไร้ไม้ตรอกคนหนึ่งให้เพื่อนฟัง “...ฉันเห็นเมียเขาก�ำลัง
ท้อง ลูกๆ ก็ไม่สบาย ตัวเขาเองก็ตกงาน สภาพหมู่บ้านก็ย�่ำแย่ บ้านก็
แสนจะโกโรโกโส”
เพื่อนเขาถามขึ้นมาว่า “แล้วนายท�ำยังไงล่ะ”
ช่างภาพตอบว่า “ก็ถ่ายรูปเก็บไว้ไง!”

การเป็นครูก็เช่นเดียวกัน คนเป็นครูนั้นไม่อาจมองดูปัญหาแบบ
“รู้แต่ไม่ใส่ใจ” เช่นเดียวกับที่ช่างภาพคนดังกล่าวท�ำ ครูต้องไม่ท�ำเป็น
ไม่รู้ไม่ชี้ หรือท�ำเป็นธุระไม่ใช่ อาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องให้ความส�ำคัญ
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นอันดับแรก ครูต้องกระท�ำอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมภายใต้สถานการณ์อันตึงเครียด แสดงให้เห็นความดีงาม
ในยามที่ถูกกดดัน ตอบสนองด้วยความเข้าอกเข้าใจอย่างแท้จริง และ
ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างหุนหันพลันแล่นต่อเหตุการณ์ที่เกิดตรงหน้า
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ครูทุกคนแบกภาระอันหนักอึ้ง เด็กนักเรียนต่างเรียกร้องเอานั่น
เอานี่ไม่ว่างเว้นและให้ครูต้องคอยสนองความต้องการไม่สิ้นสุด ครู
บางคนท�ำงานหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็น เพราะมัวแต่เสียแรงเสียเวลา
ไปกับการปะทะกันในสมรภูมิที่ควรหลีกเลี่ยง การทุ่มเถียงที่ควรจะ
ละเว้น หรือสงครามที่ควรป้องกันไม่ให้เกิดตั้งแต่ต้นมือ โรงเรียนแต่ละ
แห่งต่างสิ้นเปลืองทรัพยากรแรงงาน เวลา และมันสมองอย่างมากไปกับ
การถูกน�ำมาสังเวยความขัดแย้งที่ไร้สาระและการถกเถียงที่ไร้ประโยชน์

ตัวอย่างเหตุการณ์และวิธีพูดของครู
ที่ “สร้างปัญหา” ให้แก่เด็ก
ตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้แสดงถึงอ�ำนาจท�ำลายล้าง

ของการพูดที่ไม่เข้าท่า และการกระท�ำทั้งหลายในชั้นเรียนของครูเป็นชนิด
ที่เรียกว่าท�ำแบบ “ขอไปที”

- ช้าเป็นเต่า

ครูสั่งนักเรียนในห้อง

“เอาละ ไปนั่งที่ได้” แต่เด็กชายอัลเฟรด
ยังยืนอยู่ตรงแถวทางเดิน ครูพล่ามพ่นโทสะใส่เด็กออกมาเป็นชุด “นี่เธอ
ท�ำไมยังไม่ไปนั่งที่ จะรอให้มีใครมาส่งเทียบเชิญรึไง เธอนี่มันชอบท�ำอะไร
รั้งท้ายตลอดเลย มัวแต่อืดอาดยืดยาด ช้าเป็นเต่าต้วมเตี้ยมอยู่ได้...
คุณชายจะรอใครมาอุ้มไปนั่งไม่ทราบ” อัลเฟรดนั่งลงท�ำหน้าบูด พอครู
เริ่มสอน อัลเฟรดไม่ได้สนใจฟังครูอีกแล้ว มัวแต่จินตนาการแก้แค้น
อยากให้ครูตายๆ ไปซะ และคิดต่อว่าจะจัดงานศพครูอย่างไรถึงจะสมแค้น
ระหว่างความสัมพันธ์ที่ดีของครูและเด็กนั้นต้องไม่มีความเห็น
หรือค�ำวิจารณ์อันกรีดแทงใจ เพราะค�ำพูดเหล่านี้มีแต่จะท�ำให้เกิดความ
เกลียดชังและท�ำให้เด็กคิดภาพร้ายๆ ในใจ ทางออกคือ ครูควรจะพูด
ให้สั้นกระชับ แค่เพียงว่า “อัลเฟรด ครูก�ำลังจะเริ่มอ่านกลอนให้ฟัง”
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เด็กส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือกับค�ำบอกใบ้ที่ว่านี้ด้วยดี ถ้าเด็กยัง
ไม่ยอมนั่งลงอีก ครูสามารถบอกให้เด็กรับรู้ถึงความไม่พอใจและความ
คาดหวังของครู โดยไม่มีการโจมตีตัวเด็กว่า “อัลเฟรด ครูไม่ชอบนะ
เวลาที่ทุกคนพร้อมที่จะเริ่มเรียนกันแล้ว แต่เธอยังไม่เข้าไปนั่งที่”

- ประชดประชัน

ครูสอนศิลปะเอารูปวาดสองรูปมาให้นักเรียนดู

แล้วให้นักเรียน
เลือกว่าชอบรูปไหนมากกว่ากัน พอถึงคราวของเฮนรี่ วัยสิบสองปี ซึ่ง
ตั้งใจว่าจะตอบแล้ว แต่ครูกลับโพล่งขึ้นมาก่อนที่เขาจะได้ตอบว่า “นี่
เธอ... จะตอบพรุ่งนี้หรือไง ว่ามาเร็วๆ” เพื่อนในชั้นหัวเราะคิกคัก เฮนรี่
รู้สึกวูบวาบหน้าร้อนผ่าวด้วยความอาย
การล้อเล่นให้ได้เสียงหัวเราะที่น�ำมาซึ่งความอับอายนั้น ไม่ถือ
เป็นการสอนที่ดี เด็กที่เรียนรู้ช้าจะไม่ท�ำอะไรได้เร็วขึ้นเพียงเพราะค�ำ
ประชดประชัด ขั้นตอนการใช้ความคิดนั้นไม่ใช่เรื่องที่แก้ไขได้โดยการ
เยาะเย้ย การเย้ยหยันรังแต่จะสร้างความเกลียดชัง เวลาที่เด็กมีปัญหา
ครูมีหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือ ครูอาจพูดกับเฮนรี่ว่า “เลือกยากนะ
ทั้งสองรูปคงมีอะไรที่เธอชอบอยู่ ลองดูซิว่ารูปไหนถูกใจมากที่สุดจ๊ะ”
เพราะไม่มีวันที่เด็กจะเรียนรู้เรื่องศิลปะจากค�ำพูดที่ตอกด้วยลิ่ม
และความสุนทรีก็ไม่อาจสอนด้วยความกักขฬะ!

แมท

- เลขหารยาว

อายุเก้าขวบ ท�ำโจทย์เลขหารยาวไม่ได้ จึงขอให้ครูช่วย
ครูตอบเขาว่า “เธอไปอยู่ซะที่ไหนตอนที่ครูสอน ท�ำไมไม่รู้จักฟัง มัวแต่
เล่นอยู่ล่ะสิ ทีนี้จะมาท�ำขออภิสิทธิ์ เธอไม่ใช่นักเรียนคนเดียวในห้องนี้
นะ จะให้ครูมาสอนเธอเป็นพิเศษคนเดียวได้ยังไง” แมทเดินคอตกกลับ
ไปที่โต๊ะ แล้วจากนั้นมา เด็กชายคอยหาเรื่องป่วนทั้งชั่วโมง

3. ตัวอย่างวิธีพูดที่ “สร้างปัญหา” ให้เด็ก : ครูสอนแบบ “ขอไปที” เป็นอย่างไร 35

ไม่ว่าครูจะยุ่งขนาดไหน ครูก็ควรจะช่วยสอนเด็กที่ยังไม่เข้าใจใน
บทเรียน ครูอาจจะพูดว่า “การหารยาวนี่เข้าใจยากเหมือนกันนะ ครูก็
อยากจะมีเวลาช่วยอธิบายให้เธอฟัง แต่ตอนนี้ครูยังไม่สะดวก เดี๋ยวดู
ตารางก่อนว่าครูจะช่วยเธอได้ตอนไหนนะ”
พฤติกรรมไม่ดีของเด็กเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กเจอปัญหาที่เกิดจาก
การท�ำงานในบทเรียน เด็กๆ กลัวที่จะขอความช่วยเหลือ เพราะ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกเขาว่าการถามครูนั้นเสี่ยงต่อการถูกด่าว่า
ต�ำหนิให้อาย เด็กจึงเลือกที่จะถูกท�ำโทษมากกว่าถูกต่อว่าในความเหลว
ไหลหรือไม่ใส่ใจเรียน ซึ่งครูสามารถช่วยลดสิ่งที่ว่ามานี้ด้วยการแสดง
ความเต็มใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กที่ไม่เข้าใจในเรื่องที่สอน

- ตั้งฉายาให้เด็ก

โมน่า อายุเก้าขวบ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอท�ำงานเสร็จไม่ตรงเวลา ครู

พูดว่า “เธอนี่มันขี้เกียจสันหลังยาวและไม่มีความรับผิดชอบเอาซะเลย”
หลังจากหมดชั่วโมง โมน่าพูดกับครูว่า “ครูไม่รู้เลยว่าหนูเป็นคน
ยังไง หนูไม่ใช่คนขี้เกียจหรือไม่มีความรับผิดชอบอย่างที่ครูว่าเลย หนู
ตั้งใจในท�ำงานในห้องเรียนมากนะคะ สุดความสามารถเลยด้วย หนูมา
เรียนกับครูแค่สี่สิบนาที ครูก็เลยไม่รู้ว่าหนูเป็นคนยังไงแบบครูคนอื่นๆ”
ครูตอกกลับไปว่า “เธอน่ะยังเด็ก แทบจะยังไม่สิ้นกลิ่นน�้ำนม แต่
ปากดีนักนะ กลับไปบอกให้แม่เธอมาที่โรงเรียน จะได้คุยกันเรื่องแม่
ลูกสาวปากเปราะ” โมน่ากลับบ้านไปพร้อมกับน�้ำตา
การตั้งฉายาให้เด็กเป็นสิ่งต้องห้ามในการสอนหนังสือ เพราะจะ
ท�ำให้เด็กเลียนแบบ ท�ำให้เด็กเกิดความคับแค้นใจ เด็กส่วนใหญ่จะ
มองตัวเองเป็นคนในแบบที่ครูชี้ให้เห็น ดังนั้นสิ่งที่ครูพูดต่อเด็กนั้นมี
ผลในทางลบอย่างฉกรรจ์
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ปณิธานและความรับผิดชอบ ของส�ำนักพิมพ์ BeeMedia

“มุ่งมั่นท�ำหนังสือที่ดีที่สุด... เพื่อผู้อ่านทุกคน”

รับประกันความพึงพอใจสูงสุด ส�ำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือเล่มนี้
ยินดีคืนเงินให้ทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็น...
“ปัญหาจากการผลิต” หรือ “ไม่พอใจเนื้อหา” ของหนังสือ

ส�ำนักพิมพ์
ขอขอบคุณที่ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ และขอบคุณ
ทีท่ า่ นแนะน�ำหรือมอบหนังสือเล่มนีใ้ ห้ผอู้ นื่ เพราะท่านได้มสี ว่ นช่วยสนับสนุน
เรา และเป็นส่วนหนึ่งในการน�ำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสู่สังคมร่วมกัน
แม้เราจะท�ำสิ่งที่ดีที่สุด แต่อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่พอใจเกิดขึ้น จึงต้อง
ขออภัยและขอรับผิดชอบในทุกกรณี ดังนั้นหากท่านพบ “ปัญหาจากการผลิต”
อันเนือ่ งจากการพิมพ์ หนังสือช�ำรุด ฯลฯ หรือหากท่าน “ไม่พงึ พอใจในเนือ้ หา”
อันเนือ่ งมาจากเนือ้ หาทีผ่ ดิ พลาด แนวทางวิธกี ารที่ไม่เหมาะสม มุมมองความคิดเห็น
ของท่านที่แตกต่าง กระทั่งไม่คุ้มค่ากับราคาของหนังสือ ท่านสามารถติดต่อมายัง
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