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จากส�านักพิมพ์ ๐๐๕

จากสำ�นักพิมพ์

นบัเป็นความโชคดขีองส�านกัพิมพ์สวนเงนิมมีาท่ีมโีอกาสได้เป็นผูจ้ดัพิมพ์

เผยแพร่หนงัสอื ครแูท้แพ้ไม่เป็น: เทคนคิและก�ำลงัใจเพ่ือครมูอืใหม่ถึงครวูยัเก๋ำ	

โดยได้รบัการอนุเคราะห์ต้นฉบบัแปลจากส�านกังานส่งเสรมิสังคมแห่งการเรยีน

รู้และคุณภาพเยาวชน	(สสค)	

เรฟ	 เอสควิท	 เป็นท้ังผู้เขียนและครูประจ�าชั้นประถม	๕	ห้อง	๕๖	แห่ง

โรงเรียนโฮบาร์ต	 โรงเรียนประถมศึกษาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอเมริกา	 เรฟ

หลงรักบทละครของเชกสเปียร์และคลั่งไคล้ดนตรีร็อคแอนด์โรล	 เขาน�าศิลปะ

สองอย่างน้ีมาสอดแทรกในการเรยีนการสอนของตวัเอง	แต่เหนอือืน่ใด	เขาทุม่เท

ชวิีตให้กับการสอนอย่างสดุหัวใจ	เรือ่งราวท่ีคละเคล้าด้วยเสยีงหวัเราะและหยาด

น�้าตาในหนังสือเล่มนี้	กลั่นมาจากประสบการณ์ตรงของชีวิตการเป็นครูของเขา

นั่นเอง	 เรฟมุ่งมั่นท่ีจะเป็นครูผู้สอนวิชา	 “ทักษะชีวิต”	 ให้แก่เด็กนักเรียน	 ที่

ครอบครัวส่วนใหญ่อพยพมาจากลาตินอเมริกาและเอเชีย	และไม่ได้พูดภาษา

อังกฤษเป็นภาษาแม่	ร้อยละ	๙๐	ของเด็กๆ	อาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีฐานะต�่า

กว่าระดับเส้นความยากจน		

เรฟเป็นครูมืออาชีพ	 จากประสบการณ์การสอนมายาวนานท�าให้เขา	

เรียนรู้ว่า	การที่ครูสักคนจะเป็น	“ครูแท้”	หรือ	“ครูแกนน�า”	ได้นั้น	ปัจจัยส�าคัญ

คอืต้อง	“ลงมอืท�า”	อย่างมวิีนยั	แน่วแน่ในเป้าหมาย	และจดัการกับความขดัแย้ง

อย่างมีวุฒิภาวะและเป็นมิตร	สิ่งเหล่านี้	“ไม่มีทางลัด”	ครูต้องสั่งสมและเรียนรู้

ท่ีจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา	 เพราะรูปแบบการสอนและการแก้ปัญหาที่

ส�าเร็จรูปไม่มีอยู่จริง	 เส้นทางในสายอาชีพครูไม่ได้สวยงามโรแมนติกเหมือนใน

หนังฮอลลีวูด	ดังนั้น	การเป็นคนคิดบวกและมองสิ่งต่างๆ	ตามสภาพความเป็น

จริง	จะช่วยให้ครูผ่านพ้นวันที่เลวร้ายไปได้

เรฟตัง้ข้อสงัเกตว่า	สภาพ	“สอนๆ	ไปแล้วไฟมอด”	เป็นปรากฏการณ์ปกติ

ของคนเป็นครู	 ปัญหารายวันท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน	ปัญหากับชุมชนผู้ปกครอง		



ครูแท้แพ้ไม่เป็น๐๐๖

กับเพ่ือนร่วมงาน	และกับระบบบริหารการศึกษา	จะวนเวียนเข้ามาท้าทายอยู่

เสมอ	เมือ่สัง่สมมากเข้า	ย่อมท�าให้ครอู่อนล้าและหมดแรง	ไม่เหลอืประกายสดใส

ในดวงตาให้เด็กๆได้สัมผัสอีกต่อไป	ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้า	เรฟมีเคล็ดลับมากมาย

มาบอกเล่า	 ให้ครูได้น�าไปใช้จัดการกับช่วงเวลาท่ียากล�าบากเหล่านี้	 เพ่ือเป็น

ก�าลังใจและหล่อเลี้ยงความหวัง	อุดมการณ์ให้คงอยู่กับจิตวิญญาณครูต่อไป	

เราเชื่อว่า	ประสบกาณ์โหด	มัน	ฮา	ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า	๓๐	ปี

ของเรฟ	 เอสควิท	 ที่ร้อยเรียงอยู่ในหน้ากระดาษเหล่าน้ี	 จะมีส่วนช่วยให้ครูได้	

แง่คิด	มุมมอง	และเครื่องมือที่จะจัดการกับความอึดอัดคับข้องใจ	และก้าวผ่าน

ช่วงเวลาที่เลวร้ายไปได้	แม้บางขณะของชีวิต	จะอับเฉาอมทุกข์ไปบ้างก็ตาม	

ส�านักพิมพ์สวนเงนิมมีาขอขอบคณุคณุหมอสุภกร	บวัสาย	ผู้จดัการ	สสค.	

ที่อนุญาตให้ส�านักพิมพ์ใช้ต้นฉบับแปล	ครูแท้แพ้ไม่เป็น	 มาตีพิมพ์เผยแพร	่

ขอบคุณคุณหมอวิจารณ์	พานิช	ที่อนุญาตให้เราน�าบทความ	“ครูผู้วางรากฐาน

ชีวิต”	 จากหนังสือครูแท้แพ้ไม่เป็น	 ฉบับจัดพิมพ์โดย	สสค.	มารวมไว้ในฉบับนี้	

และขอบคุณคุณธันว์ธิดา	 วงศ์ประสงค์	 ที่แนะน�าให้เราได้รู้จัก	 “ครูเรฟ”	และ

หนังสือที่ยอดเย่ียมของเขา	 ขอบคุณ	สสส.	ที่ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนา	

สุขภาวะทางปัญญาด้วยนวัตกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือการเปลีย่นแปลง	(New	Spirit)	

ซึ่งทางโครงการฯ	ไดน้�าหนงัสอืเลม่นีม้าเป็นหนังสืออา่นประกอบโครงการล�าดบั

ที่	๓	และสุดท้ายขอขอบคุณ	ผศ.อุบลรัตน์	เต็งไตรรัตน์	ผู้แปล	และบรรณาธิการ

ต้นฉบับ	รศ.	ดร.	สรณัฐ	ไตลังคะ	และคุณกรรณิการ์	พรมเสาร์	ตลอดจนทีมงาน

ทุกคนที่มีส่วนช่วยกันรังสรรค์จน	ครูแท้แพ้ไม่เป็น	แล้วเสร็จในที่สุด		

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในแวดวง

การศึกษาทุกระดับ	 เห็นความส�าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มีชีวิต	 เปิด

โอกาสให้เด็กทุกคนได้เติบโตและพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นธรรมชาติ	 ส่งเสริม

และผลกัดนัให้เกิดห้องเรยีนแห่งการเรยีนรูอ้ย่างแท้จรงิขึน้ในสังคมไทยอย่างเป็น

รูปธรรม	



ส�านกังานส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน	(สสค.)	เห็น

ความส�าคญัของการพัฒนากระบวนการเรยีนรูอ้นัมคีรเูป็นผูท้ีม่บีทบาท

ส�าคัญที่สุด	สสค.	จึงได้จัดแปลหนังสือเรื่อง	Real Talk for Real Tea- 

chers หรือใช้ชื่อภาษาไทยว่า	ครูแท้แพ้ไม่เป็น	หนังสือเล่มน้ีเขียนโดย

ประสบการณ์เป็นครูนานกว่า	๓๐	ปี	ของครูเรฟ	เอสควิท	โดยครูเรฟได้

รับรางวัลต่างๆ	ตลอดจนมีผู้คนชื่นชมอย่างกว้างขวางว่าเป็นครูทุ่มเท

ชีวิตเพ่ือศิษย์ของท่านรุ่นแล้วรุ่นเล่า	 สสค.	 เคยแปลหนังสือของท่านท่ี

มชีือ่ว่า	Teach Like Your Hair's on Fire: The Methods and Madness 

Inside Room 56	หรอื	ครนูอกกรอบกับห้องเรยีนนอกแบบ	เมือ่ปี	๒๕๕๔	

ได้รบัความนยิมจากบรรดาครไูทยและผูอ่้านจ�านวนมาก	หนงัสอื	ครนูอก

กรอบกับห้องเรียนนอกแบบ	เน้นเรื่องราวการเรียนรู้จากความส�าเร็จ	ใน

ขณะที่หนังสือ	ครูแท้แพ้ไม่เป็น	 นี้เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

อุปสรรค	ความล้มเหลว	และเทคนิคการท�างานของครูที่ท�าให้ก้าวผ่าน

ปัญหาต่างๆ	เพื่อลูกศิษย์	

นอกจากเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แล้ว	สสค.	ได้เชิญครูเรฟ	เอส-	

ควิท	มาประเทศไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูไทยเมื่อวันที่	๒๐	

กันยายน	๒๕๕๙		ผูท้ีส่นใจสามารถชมคลปิแปลภาษาไทย	ได้ที	่https://

youtu.be/U1vkNwF4Luw	(หรอืค้นหาในยูทูปด้วยค�าว่า	เสวนำวชิำกำร 

ครูแท้แพ้ไม่เป็น)	

สสค.	ขอขอบคุณครูวิจารณ์	พานิช	ผู้ที่แนะน�าหนังสือเล่มนี้	โดย

ท่านได้ศึกษาและอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างตีความ	ครูวิจารณ์ยังได้เขียน

ค�านิยม ๐๐๗

คำ�นิยม



ครูแท้แพ้ไม่เป็น

แนะน�าหนังสือของครูเรฟให้ผู้อ่านในประเทศไทยได้รู้จัก

ขอขอบคุณส�านักพิมพ์สวนเงินมีมาที่สนใจตีพิมพ์หนังสือ	ครูแท้

แพ้ไม่เป็น	ไปสู่คุณครูในวงกว้าง		สสค.	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือ	ครู

แท้แพ้ไม่เป็น	เล่มนี้	จะมีส่วนในการจุดประกายแนวคิดและพัฒนาการ

เรียนการสอนของคุณครูของทุกๆ	ท่านต่อไป	

นายสุภกร บัวสาย 

ผู้จัดกำร 

ส�ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน

๐๐๘



คำรูผู้วางรากฐานชีวิต

ในหนังสือ	ครูแท้แพ้ไม่เป็น	นี้	ครูเรฟบอกเราว่า	ครูที่แท้จริงนั้น	ชีวิตไม่ได้

โรยด้วยกลีบกุหลาบ	ครูที่แท้จริงต้องพร้อมท่ีจะเผชิญอุปสรรคท่ีบั่นทอน

ก�าลังใจที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ	ทั้งจากศิษย์ในชั้นเรียน	จากพ่อแม่ของเด็ก	และ

จากหน่วยเหนือทางการศึกษา	แต่จะต้องไม่ยอมแพ้	ต้องมวิีธีฟันฝ่า	หนังสอื

เล่มนี้เล่าวิธีฟันฝ่าของครูเรฟ

พลังของหนังสือเล่มน้ีมาจากเรื่องเล่าท่ีเป็นประสบการณ์ตรงของ

ครูเรฟ	เอสควิท	ผู้เขียนที่วงการศึกษาไทยน่าจะรู้จักดี	เพราะ	สสค.	เคยจัด

แปลหนังสือ	ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ: สรรพวิธีและสำรพัดลูก

บ้ำในห้อง ๕๖	มาก่อนเล่มหน่ึงแล้ว	พร้อมท้ังได้เชญิท่านมาปรากฏตวัและ

เล่าประสบการณ์ของท่านในงานสัมมนา	เมื่อวันที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๔	ซึ่ง

ชมวีดิทัศน์	ได้ที่	http://www.qlf.or.th/Mobile/Details?contentId=315

ครูเรฟบอกว่า	 อุปสรรคใหญ่ของครูที่อุทิศตนคือ	 การเมืองใน

โรงเรยีน	อ่านแล้วผมตกใจกับการใช้ระบบควบคมุสัง่การ	(command	and	

control)	ในระบบการศึกษาอเมริกัน	เรื่องราวที่ครูดีๆ	คนแล้วคนเล่าถูกขัด

ขวางจากหน่วยเหนือ	ท�าให้ผมตีความว่า	หน่วยเหนือเขาก็จ�าเป็นต้องท�า

ตามกฎระเบยีบทีก่�าหนดไว้	เขาจ�าเป็นต้องท�าเช่นน้ันเพ่ือปกป้องตัวเขาเอง

ในกรณีที่เกิดเหตุไม่พึงปรารถนา	 เขาจะได้ไม่ถูกกล่าวหาว่าท�าผิด	 เขาไม่

ต้องการเสี่ยงเอาตนเองไปยกเว้นกติกา	เพื่อให้ครูที่มีไฟและต้องการสร้าง

เยาวชนให้เป็นคนทีไ่ด้รบัการพัฒนาครบทุกด้าน	ได้ท�างานตามความใฝ่ฝัน

ของครู

ครูผู้วางรากฐานชีวิต ๐๐๙



ครูแท้แพ้ไม่เป็น

การพัฒนาเด็กกับการท�าตามกฎระเบียบเพ่ือความมั่นคงในหน้าท่ี

ของฝ่ายบรหิารเป็นคนละเรือ่ง	เป็นสภาพท่ี	“ครแูท้”	หรือ	“ครูเพ่ือศิษย์”	ต้อง

เผชิญและอดทน

บททีแ่ปดเป็นความเหน็เก่ียวกับการประเมนิ	ทีค่รเูรฟเปรยีบว่าเป็น

ซาตาน	และผมตีความว่า	ครูเรฟก�าลังบอกว่า	ฝ่ายบริหารการศึกษาของ

สหรัฐอเมริกาตีความเป้าหมายของการศึกษาผิด	 หลงไปเน้นที่ผลกำร

ประเมิน แต่ครูเรฟเห็นว่า	เป้าหมายที่แท้จริงอยู่ที่การเรียนรู้ของศิษย์และ

การประเมินตามรูปแบบที่ฝ่ายบริหารก�าหนดไปไม่ถึง	หรือประเมินได้ไม่

ครบด้าน	ผู้ที่จะประเมินการเรียนรู้ของเด็กได้ครบด้าน	คือ	ตัวครูเอง	และ

จรงิๆ	แล้ว	“ครเูพ่ือศษิย์”	ประเมนิความก้าวหน้า	(หรอืไม่ก้าวหน้า)	ของกำร

เรยีนรูข้องศษิย์	บ่อยกว่าทีฝ่่ายบรหิารก�าหนดเสยีอกี	เรือ่งการประเมนิน้ีผม

ขอแนะน�าให้ครูและผู้ท่ีสนใจการศึกษาอ่านหนังสือ	ประเมินเพ่ือมอบ

อ�ำนำจกำรเรียนรู้ ท่ีผมตีความมาจากหนังสือ	Embedded Formative 

Assessment เขียนโดย	Dylan	William	ซึ่งอ่านได้ที่	 https://www.goto	

know.org/posts/tags/ประเมินเพื่อมอบอ�านาจ

การประเมินตามรูปแบบมาตรฐานการศึกษาคืออุปสรรคของ	 “ครู

เพ่ือศษิย์”	ทีต้่องการท�าหน้าท่ีช่วยเหลอืศษิย์ในการปทูาง	หรอืวางรากฐาน

ชีวิตที่ดีของศิษย์	ซึ่งมีมากกว่าการสอนวิชา	และการทดสอบว่าศิษย์รู้วิชา

ตลอดท้ังเล่มในหนังสือ	 ครูแท้แพ้ไม่เป็น	 ครูเรฟเขียนโดยมี

สมมตุฐิานหรอืความเชือ่ในใจว่า	“ครแูท้”	หรอื	“ครเูพ่ือศษิย์”	คือครทูีมุ่ง่มัน่	

(และเรียนรู้)	 ต่อการท�าหน้าท่ีช่วยเหลือศิษย์ในการเรียนรู้เพ่ือปูทาง	 หรือ

วางรากฐานชีวิตที่ดีของศิษย์	ซึ่งมีมากกว่าการสอนวิชา	โปรดอ่านบรรทัด

ที	่๓	ของหน้า	๒๐๑	ซึง่หมายความว่า	“ครแูท้”	หรอื	“ครเูพ่ือศษิย์”	ท�าหน้าที	่

“ช่วยเด็กๆ	 เชื่อมโยงเรื่องในหนังสือกับชีวิตจริงของพวกเขา”	หน้า	๒๐๒	

๐๑๐



บรรทัดที่	๑๖-๑๗	“ครูแท้”	หรือ	“ครูเพื่อศิษย์”	ไม่ใช่แค่สอนให้ศิษย์	“รู้วิชา”	

แต่ช่วยให้ศิษย์	 “เชื่อมโยงวิชากับชีวิตจริง”	ได้	ช่วยให้การเรียนรู้ของศิษย์

เป็นการเตรียมพื้นฐานชีวิตที่ดีขึ้น

คุณลักษณะของศิษย์ท่ีครูเรฟเอาใจใส่หล่อหลอม	อยู่ในบทท่ีสอง

หน้า	๔๑	โดยมีรายละเอียดอยู่ที่หน้า	๔๔-๔๕

ชาวเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ต

๑.	พันธกิจของเรา:	นิสัยดี	ขยันท�างาน

๒.	ค�าขวัญของเรา:	ไม่มีทางลัด

๓.	ชาวเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตซื่อสัตย์

๔.	ชาวเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตคิดเองท�าเอง

๕.	ชาวเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตรับผิดชอบการกระท�าของตัวเอง

๖.	ชาวเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตรู้กาลเทศะ

๗.	ชาวเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตไม่กลัวที่จะถามค�าถาม

๘.	ชาวเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตเข้าใจความส�าคัญของการน�าเสนอ

๙.	ชาวเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตมีความเป็นระเบียบ

๑๐.	ชาวเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ตอ่อนน้อมถ่อมตน

ค�าขวัญของชาวเชกสเปียร์แห่งโฮบาร์ต	 คือ	 ไม่มีทำงลัด	 ซึ่ง

หมายความว่า	อยากมคีวามสามารถและมชีวิีตทีด่	ีก็ต้องมานะอดทนขยัน

หมั่นเพียรฝึกฝนตนเอง

ตลอดท้ังเล่มอีกเช่นกัน	ครูเรฟบอกเราว่า	 ความเชื่อดังกล่าวแตก

ต่างหรือบางครั้งตรงกันข้ามกับความเชื่อของวงการศึกษาของรัฐหรือของ

ประเทศของผู้บริหารระดับต่างๆ	ของสังคมโดยทั่วไป	ของสื่อมวลชน	และ

ของพ่อแม่

๐๑๑ครูผู้วางรากฐานชีวิต



ครูแท้แพ้ไม่เป็น

ครูเรฟจึงเขียนเตือน	“ครูแท้”	หรือ	 “ครูเพื่อศิษย์”	ว่าจะต้องเตรียม

ตวัเตรยีมใจ	เตรยีมยุทธศาสตร์	เผชญิ	ประนปีระนอม	หรืออยู่กับความแตก

ต่างดงักล่าวให้ได้	ให้การท�าตนแตกต่างจากครโูดยท่ัวไป	ไม่ก่อความเครียด

แก่ตนเองมากเกินไปนัก	อย่าให้เป็นอย่างครูซี	ในหน้า	๑๓๘-๑๔๐	ที่การ

ท�าหน้าทีค่รกู่อความเครยีดจนเส้นโลหิตในสมองแตก	และถึงแก่ความตาย	

ผมตคีวามว่า	“ครแูท้”	หรอื	“ครเูพ่ือศษิย์”	ต้องเรยีนรู้และพัฒนาทักษะด้าน

ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของตน	 ผ่านการเผชิญความท้าทายท้ังปวงท่ีเล่า

ในหนังสือเล่มนี้	 เพ่ือด�ารงอุดมการณ์และเป้าหมายของการเป็น	 “ครูแท้”	

หรือ	“ครูเพื่อศิษย์”	และเพื่อหาวิธีฝึกทักษะดังกล่าวให้แก่ศิษย์

สาระในหลายๆ	บทเป็นเรือ่งโลกธรรม	เช่น	บททีส่บิ เร่ืองควำมอจิฉำ

รษิยำ	ทีค่วามอดทนและเรยีนรูข้องคร	ูจะช่วยให้	“ครแูท้”	หรอื	“ครเูพ่ือศษิย์”	

หาทางพัฒนาคณุธรรมหมวด	พรหมวิหาร	๔	โดยเฉพาะข้อ	มทุติา	ยินดีเมือ่

ผู้อื่นได้ดี	ขึ้นในตนและในศิษย์ของตน

ทีจ่รงิ	ไม่ว่าชวิีตของ	“ครแูท้”	หรอื	“ครเูพ่ือศษิย์”	หรอืของใครๆ	ก็ตาม	

ย่อมมอีปุสรรคขวากหนามเสมอ	หลายคนเมือ่ต้องเผชญิความยากล�าบาก

ก็แก้ปัญหาโดยลดอุดมการณ์ลง	 เพ่ือประนีประนอมกับระบบ	ดังกรณีครู

เดนีส	ในหน้า	๒๑๒	ท�าให้โลกขาด	“ครูแท้”	หรือ	“ครูเพื่อศิษย์”	ไปคนหนึ่ง

แต่ครูเรฟเอง	 ก็ไม่ใช่ว่าจะประสบความส�าเร็จในการปูพ้ืนอุปนิสัย

ท่ีดีแก่ศิษย์ได้ทุกคน	ดังตัวอย่างในหน้า	๒๑๓	ครูเรฟถึงกับบอกว่าได้ผล	

“สองในสามก็ไม่เลว”	 ผมตีความว่า	 ไม่ว่าท�ากิจการงานใด	ความมานะ

อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค	เป็นธรรมะที่จ�าเป็น

บทที่ผมประทับใจท่ีสุดคือบทท่ีสิบสาม	 วิธีแบ่งเด็กออกเป็นสาม

กลุ่ม	และเน้นยกระดับเด็กกลุ่มท่ีสอง	 ให้เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ	

๐๑๒



ก่อพลงัเชงิบวกหรอืการเสรมิพลงั	(synergy)	ขึน้ในชัน้เรยีน	ช่วยแก้ปัญหา

เดก็กลุม่ท่ีสาม	และช่วยขบัดนัเดก็กลุม่ท่ีหนึง่ขึน้ไปอกี	เป็นยุทธศาสตร์การ

ท�างานที่น่าชื่นชมมาก

ชื่อบทที่สิบสี่	 “ทิ้งเด็กบางคนไว้ข้างหลัง”	 เป็นข้อความยุทธศาสตร์

จัดการกับเด็กเหลือขอ	 ท่ีก่อกวนสร้างความปั่นป่วนในชั้นเรียน	ครูไทย	

โชคดีกว่าครูอเมริกันท่ีสอนในโรงเรียนกลางเมืองใหญ่อย่างครูเรฟ	 (อ่าน

เองนะครับ)	จะเห็นว่าเด็กนักเรียนเหลือขอของอเมริกันมันร้ายแค่ไหน	แต่

ที่น่าสนใจกว่าคือยุทธศาสตร์ทิ้งเด็กพวกน้ีไว้ข้างหลังจนกว่าจะกลับตัว

เปลีย่นความประพฤตมิคีณุต่อเดก็เพียงใด	คอืสดุท้ายแล้ว	เดก็เหลอืขอใน

ชั้นได้เข้าร่วมการเรียนและจบชั้นร่วมกับเพื่อนๆ

ทิ้งเด็กบางคนไว้ข้างหลัง	เป็นยุทธศาสตร์	ไม่ใช่เป้าหมาย

หวัใจของชัน้เรยีนทีม่พีลงั	คอืการท่ีนกัเรยีนมแีรงบนัดาลใจ	หรอืแรง

จงูใจต่อการเรยีน	ได้เข้าใจว่าการเรยีนมคีณุต่อชวิีตในอนาคตของตนเพียง

ใด	และเคล็ดลับส�าคัญในการสร้างแรงจูงใจต่อนักเรียนอายุ	๘-๑๐	ขวบ	

คอืค�าแนะน�าจากรุน่พ่ี	ซึง่ครเูรฟมใีห้อย่างเหลอืเฟือ	เพราะสอนมานาน	และ

ประสบความส�าเร็จมาก	รายละเอียดอยู่ในบทที่สิบเจ็ด

เมือ่ท�าหน้าท่ี	“ครแูท้”	หรอื	“ครเูพ่ือศิษย์”	อย่างจรงิจงั	ก็จะมคีนเห็น

และมแีนวร่วม	ครเูรฟแนะน�าว่า	อย่ารรีอท่ีจะขอความช่วยเหลอื	และความ

ชว่ยเหลอืจากคนทีท่�าเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อย่างมอือาชีพให้มาฝึกเดก็ให้สร้าง

ผลงานอย่างมอือาชพี	เป็นความสนุกและความภาคภมูใิจร่วมกัน	เรือ่งราว

ในบทที่ย่ีสิบสอง	 อ่านแล้วจะเห็นว่า	 เด็กอายุ	๑๐	 ขวบสามารถท�างาน

สร้างสรรค์ได้อย่างเหลอืเชือ่	นีค่อืบทเรยีนท่ีจะติดตวัเดก็ไปในชวิีตข้างหน้า

ให้กล้ามุ่งมั่นท�าสิ่งยาก

๐๑๓ครูผู้วางรากฐานชีวิต



ครูแท้แพ้ไม่เป็น

ในตอนท่ีสามชั้นเรียนระดับมาสเตอร์	 ซึ่งมีสามบทนั้น	บอกเราว่า

เป็นชั้นเรียนที่ศิษย์ได้เรียนรู้หลากหลายทักษะและจริยะ	 ท่ีเป็นพ้ืนฐาน

ส�าหรบัชวิีตทีดี่	ทีไ่ม่มอียู่ในระบบการประเมนิตามมาตรฐานการศึกษา	แต่

มีความส�าคัญย่ิงต่อชีวิตในภายหน้าของเด็กๆ	และผมตีความว่าสิ่งท่ีเด็ก

จะได้เรียนรู้จากวิถีปฏิบัติของ	“ครูแท้”	หรือ	“ครูเพื่อศิษย์”	อย่างครูเรฟ	ก็

คือโอกาสดีๆ	 ไม่ใช่สิ่งท่ีจะได้มาฟรีๆ	หรือไม่มีเงื่อนไข	คนท่ีไม่รับผิดชอบ	

หรือความประพฤติไม่ดี	ไม่ควรได้รับสิทธิบางอย่าง	เช่น	การไปทัศนศึกษา	

ตวัอย่างน้ีใช้ได้ในอกีมากมายหลายบรบิทในชวีติเมือ่เด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่	

ความเข้าใจหรือโลกทัศน์นี้จะเป็นพลังแฝงที่ส่งเสริมให้มีชีวิตที่ดี	 เป็นท่ี

ยอมรับของคนรอบข้างและสังคมวงกว้าง	ผมเรียกคุณสมบัติน้ีว่า	 “ความ

ฉลาดทางคณุธรรม”	การศึกษาทีด่ต้ีองช่วยให้ผูเ้รียนได้พัฒนาความฉลาด

เชิงคุณธรรมด้วย

เมือ่ความใฝ่ฝันของ	“ครแูท้”	หรอื	“ครเูพ่ือศิษย์”	คือการวางรากฐาน

ชีวิตที่ดีให้แก่ศิษย์	ภารกิจนี้ย่อมท้าทายอยู่ตลอดเวลา	แม้ช่วงเวลาเป็นครู

จะยาวนานถึง	๓๐	ปี	แล้ว	การเรียนรู้เพื่อท�าหน้าที่ให้ดีที่สุดจึงไม่ควรหยุด

นิ่ง	 ผมอ่านระหว่างบรรทัดในหนังสือท้ังเล่มว่า	 ทุกกิจกรรม	ทุกขั้นตอน	

ผลลพัธ์ทุกแบบ	เป็นการเรยีนรู	้แม้จะได้รบัการยกย่อง	ได้รับรางวลัมากมาย	

การเรยีนรูก็้ไม่จบ	เพราะในแต่ละบรบิทเป็นการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั	ครูเรฟ

เล่าเรื่องราวชีวิตของการเป็น	“ครูแท้”	หรือ	“ครูเพื่อศิษย์”	ที่หมกมุ่นอยู่กับ

การเรียนรู้ของศิษย์และการเรียนรู้ของตนเอง

ผมเชื่อว่าคนที่เป็น	“ครูแท้”	หรือ	“ครูเพื่อศิษย์”	เมื่ออ่านหนังสือเล่ม

นี้แล้ว	 จะได้ข้อเรียนรู้มากกว่าท่ีผมเสนอแนะในค�านิยมน้ีมากมายหลาย

เท่า	โดยที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนแบบครูที่มีประสบการณ์	เขียนแนะน�าครูที่ยัง

อ่อนประสบการณ์แต่ต้องการเป็น	 “ครูแท้”	 หรือ	 “ครูเพ่ือศิษย์”	 ท้ังครูเรฟ

๐๑๔



และครูไทยท่ีอ่านหนังสือเล่มน้ี	 ต่างก็เข้าใจบริบทของการเป็นครูมากกว่า

ผม

หนังสือเล่มน้ีชี้ให้เห็นว่า	 แม้ชีวิตของ	 “ครูแท้”	หรือ	 “ครูเพ่ือศิษย์”	

ต้องท�างานหนกั	ต้องฟันฝ่า	แต่ในระยะยาว	ก็เป็นชวีติท่ีทรงคณุค่า	ให้ความ

สขุทัง้แก่ตนเองและแก่คนรอบข้าง	ผลตอบแทนทีไ่ด้มกัจะไม่ใช่ความมัง่คัง่

ทางการเงิน	แต่เป็นความมั่งค่ังในการมีศิษย์ที่ประสบความส�าเร็จในชีวิต

และย้อนกลบัมาช่วยเหลอืให้ครเูรฟท�าหน้าท่ีได้สะดวกย่ิงขึน้	รวมท้ังมัง่ค่ัง

เพราะมผีูเ้หน็คณุค่าของการท�าหน้าที	่“ครแูท้”	หรือ	“ครูเพ่ือศิษย์”	และยินดี

ช่วยเหลอืเมือ่ครเูอ่ยปาก	ซึง่ครเูรฟก็แนะน�าว่าอย่าเกรงใจท่ีจะออกปากขอ

ความช่วยเหลือ

ผมพยายามค้นหาว่า	มตีอนใดบ้างท่ีครเูรฟกล่าวถึงการสนับสนนุจาก

ฝ่ายบรหิาร	ปรากฏว่าไม่ม	ีสะท้อนว่าในกรณีของครเูรฟ	ความส�าเรจ็ในการ

ท�าหน้าท่ี	 “ครแูท้จรงิ”	หรอื	 “ครเูพ่ือศษิย์”	อยูท่ีก่ารประนีประนอมกับฝ่าย

บรหิาร	อดทน	และหาทางเลีย่งข้อจ�ากัดทีม่าจากฝ่ายบรหิาร	ไม่มุง่หวงัการ

สนบัสนนุหรอืให้การยกย่องหรอืรางวลัใดๆ	คล้ายๆ	จะบอกทางอ้อมว่าแม้

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมไม่เอือ้	ครก็ูสามารถท�าหน้าท่ี	 “ครแูท้”	หรอื	

“ครเูพ่ือศษิย์”	ได้ผลด	ีหรอืประสบความส�าเรจ็สงูส่งได้

หนังสอื	ครแูท้แพ้ไม่เป็น: เทคนคิและก�ำลงัใจเพ่ือครมูอืใหม่และครู

วัยเก๋ำ (Real Talk for Real Teachers) ฉบับภาษาอังกฤษ	ออกตีพิมพ์ใน

ปี	พ.ศ.๒๕๕๖	หลังหนังสือ	ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ (Teach 

Like Your Hair’s on Fire) ๖	ปี	หนังสอืครนูอกกรอบฯ	แนะวิธีการจัดการ

เรียนการสอนที่ช่วยให้ศิษย์ได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ	ด้านทักษะชีวิต	และ

ด้านจิตใจสูง	(เป็นมนุษย์ระดับ	๖)	หรือได้เรียนรู้ฝึกฝน	เพื่อความเป็นคนดี

และความเป็นคนเก่ง	 ส่วนหนังสือครูแท้แพ้ไม่เป็น	 แนะวิธียืนหยัดด�ารง

๐๑๕ครูผู้วางรากฐานชีวิต



ครูแท้แพ้ไม่เป็น

ความเป็น	“ครแูท้”	หรอื	“ครเูพ่ือศษิย์”	ฝ่าอปุสรรคนานาประการ	หลากหลาย

ด้าน	หนังสือทั้งสองเล่มจึงเติมเต็มซึ่งกันและกัน

อาจกล่าวได้ว่าหนังสือครูนอกกรอบฯ	 เล่าเรื่องราวการเรียนรู้จาก

ความส�าเรจ็	และหนงัสอืครแูท้แพ้ไม่เป็น เล่าเรือ่งราวการเรียนรู้จากปัญหา	

อุปสรรค	และความล้มเหลว	ช่วยเติมเต็มกันพอดี

แต่ในบทท่ีย่ีสบิสอง	ครเูรฟก็ชีใ้ห้เหน็ว่า	“ครูแท้”	หรือ	“ครูเพ่ือศิษย์”	

มโีอกาสมากท่ีจะขอและได้รบัความร่วมมือจากผูค้นในหลากหลายสถานะ	

ช่วยให้การท�าหน้าที่	 “ครูแท้”	หรือ	“ครูเพื่อศิษย์”	ไม่โดดเดี่ยวและไม่ยาก

เกนิไป	เมือ่เวลาผ่านไป	ครคูนเดยีวจะกลายเป็นมทีมีงานอาสาทีเ่ข้ามาช่วย

กันจัดกิจกรรม	หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยอดเย่ียมให้แก่นักเรียน	 “ครู

แท้”	หรือ	“ครูเพื่อศิษย์”	จะไม่โดดเดี่ยว

คุณธันว์ธิดา	วงศ์ประเสริฐ	ผู้ติดต่อให้ผมเขียนค�านิยมนี้	ยกย่องว่า

ผมเป็นผูแ้นะน�าให้วงการศกึษาไทยรูจ้กัครเูรฟ	จงึขอเรียนว่า	ผมเขยีนเร่ือง

ครูเรฟครั้งแรกในหนังสือ	กำรศึกษำไทย ๒๕๕๒-๒๕๕๓ สู่เส้นทำงแห่ง 

อำจำริยบูชำ “ครูเพ่ือศิษย์”	 ซึ่งอ่านได้ที่	 http://www.qlf.or.th/Home/	

Contents/193

ผมขอแสดงความชื่นชมท่ี	 สสค.	 จัดแปลหนังสือครูแท้แพ้ไม่เป็น 

เล่มนี้ออกเผยแพร่แก่สังคมไทย

วิจารณ์ พานิช

๒๒ มีนำคม ๒๕๕๓

๐๑๖



แด่

ชาวคำณะละคำรเชกสำเปียร์แห่งโฮบาร์ต
ผู้น�บางสำิ่งคำืนสำู่ต้นไม้



จากส�านักพิมพ์		 ๐๐๕

ค�านิยม	โดย	สุภกร	บัวสาย	 ๐๐๗

ครูผู้วางรากฐานชีวิต	โดย	วิจารณ์	พานิช	 ๐๐๙

อำรัมภบท	โบสถ์น้อยซิสทีนและครัวของภรรยาผม	 ๐๒๑

ตอนที่หนึ่ง

กำลครั้งหนึ่งนำนมำแล้ว

บทที่หนึ่ง	ดินแดนทุรกันดาร	 ๐๒๙

บทที่สอง	ท�าเรื่องส�าคัญก่อน	 	๐๔๑

บทที่สำม	ทุกสิ่งที่น�ามาประกอบกันไม่ช้าก็เร็วย่อมพัง		 ๐๗๗

บทที่สี่	งานภายใน		 ๐๙๕

บทที่ห้ำ	นิ่งเสียต�าลึงทอง		 ๑๙๙

บทที่หก	สติแตกซ�้าซาก		 ๑๓๗

บทที่เจ็ด	เรื่องของความสมดุล		 ๑๔๗

บทที่แปด	ปีศาจคาบคัมภีร์		 ๑๕๙

บทที่เก้ำ	ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน		 ๑๗๓

บทที่สิบ	ก็คนมันเกลียด		 ๑๘๗

บทที่สิบเอ็ด	เป็นตัวของตัวเองไว้	ไม่ต้องเสแสร้ง	 ๑๙๙

ตอนที่สอง

เติบโต

บทที่สิบสอง	กล�้ากลืนฝืนทน	 ๒๐๙

บทที่สิบสำม	คนกลาง	 ๒๒๑

สำารบัญ



บทที่สิบสี่	ทิ้งเด็กบางคนไว้ข้างหลัง	 ๒๓๓

บทที่สิบห้ำ	เบิกตาให้กว้างเข้าไว้		 ๒๔๗

บทที่สิบหก	ขายอ้อมตะล่อมชวน	 ๒๕๙

บทที่สิบเจ็ด	พรุ่งนี้	และพรุ่งนี้	และพรุ่งนี้	 ๒๖๙

บทที่สิบแปด	ความผิดพลาดครั้งใหญ่ของโทมัส	เจฟเฟอร์สัน	 ๒๘๑

บทที่สิบเก้ำ	รับกรรมไป	 ๒๙๕

บทที่ยี่สิบ	ดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบ		 ๓๐๗

บทที่ยี่สิบเอ็ด	อย่างนี้มีหนึ่งเดียว	 ๓๑๕

บทที่ยี่สิบสอง	ทั้งหมดเพื่อหนึ่งเดียว	และหนึ่งเดียวเพื่อทั้งหมด	 ๓๒๙

ตอนที่สำม

ห้องเรียนต้นแบบ

บทที่ยี่สิบสำม	ดีขึ้นตลอดเวลา		 ๓๔๙

บทที่ยี่สิบสี	่	มองออกไปทางประตูหลัง			 ๓๕๕

บทที่ยี่สิบห้ำ	บันไดสู่สวรรค์			 ๓๖๙

บทส่งท้ำย	อย่าถอย	อย่ายอมแพ้!		 ๓๘๑

ภำคผนวก ก วันหนึ่งในชีวิต		 ๓๘๕

ภำคผนวก ข ที่ส�าคัญคือละคร		 ๔๐๙

ค�ำขอบคุณ	คนละไม้คนละมือ		 ๔๔๑





อารัมภบท
โบสำถ์น้อยซิสำทีนและคำรัวของภรรยาผม

ผมรักภรรยาผม

ช่วงฤดูร้อนสองปีก่อน	บาร์บารากับผมได้รบัของขวัญทีน่่าประทับ

ใจอย่างหน่ึง	 เพ่ือนท่ีห่วงใยเราคนหนึ่งคิดว่าเราท�างานหนักเกินไปจึง

อาศัยพรรคพวกที่เขารู้จักในวงการท่องเท่ียวส่งเราไปเที่ยวอิตาลีโดย

แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย	 เราอยากไปนานแล้ว	หนึ่งในจุดเด่นของการ

เดนิทางครัง้นี	้และน่าจะเป็นสิง่ท่ีดท่ีีสดุคอืเย็นวันหน่ึงทีติ่ดตาตรึงใจเมือ่

เราได้ชมโบสถ์น้อยซิสทีนเป็นการส่วนตัว	

ใครก็ตามท่ีเคยเห็นโบสถ์น้ีจะบอกคุณว่า	 (ขออภัย)	 มันเป็น

ประสบการณ์ทางจติวิญญาณ	มนัเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะบอกเล่าถึงความ

รู้สึกตื้นตันอย่างน่าพิศวงที่เกิดขึ้น	 	 ไม่ว่าภาพถ่ายหรือภาพยนตร์ไหนๆ

ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับการเห็นด้วยตัวเอง	 อันที่จริงเราสามารถนั่งเอนหลัง

บนเก้าอีพิ้เศษทีม่ทีีร่องรบัศรีษะ	และเกือบจะเข้าถึงสวรรค์ด้วยการดืม่ด�า่

กับภาพเขียนที่ทะยานอยู่บนเพดาน

แต่สิง่ทีน่่าสนใจกว่าส�าหรบัผม	คอืภาพเขียนบนผนงัด้านหน้าของ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้น	

ตามที่มัคคุเทศก์บรรยาย	มีเกลันเจโลเขียนภาพส่วนนี้ของโบสถ์

หลังจากที่ภาพบนเพดานเสร็จเรียบร้อยไปแล้วย่ีสิบสามปี	 และมันก็มี

๐๒๑อารัมภบท



ความแตกต่างออกไป	มันดูอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวกว่าภาพที่ดูสนุกสนาน

เบกิบานเหนอืศีรษะ	มเีกลนัเจโลได้กลายเป็นคนอบัเฉากว่าสมยัท่ียังเป็น

หนุ่ม	 และภาพเขียนของเขาก็สะท้อนความรู้สึกเย้ยหยันโลกที่เพ่ิมขึ้น	

อายุและประสบการณ์ท�าให้คนเราเป็นอย่างนัน้	ผมเองตอนน้ีก็มองโลก

ในแง่ร้ายกว่าเมื่อสามสิบปีก่อนตอนที่เพ่ิงเริ่มสอนหนังสือแน่ๆ	 	 รู้สึกดี

แหะเมื่อคิดว่าตัวเองมีอะไรเหมือนกับมีเกลันเจโล	

ผมว่าเรายังมีอย่างอื่นที่เหมือนกันอีก	ถึงแม้ว่าเขาจะอับเฉากว่า

เดมิ	แต่เขาก็ยังวาดภาพอยู่	เขาเติบโต	เปลีย่นแปลง	และอมทกุข์	แต่เขา

ยังคงซือ่สตัย์ต่อตวัเอง	เขายังคงเป็นศลิปิน	ผมก็ภูมใิจท่ีตวัเองยังเป็นครู

ประจ�าชั้นอยู่

มเิชล	ร	ีอดตีผูอ้�านวยการของโรงเรยีนในวอชงิตนั	ด.ีซ.ี	ซึง่มกัเป็น

แกนน�าในประเด็นโต้แย้งที่เผ็ดร้อนเรื่องการศึกษาหลายเรื่อง	เคยกล่าว

ไว้ครั้งหนึ่งว่า:

ไม่มใีครผกูมดัตวัเองกบัอาชีพเดยีวนานเป็นสบิปีหรอืสามสบิ

ปีหรอก	ลองเอ่ยมาสักอาชีพสิ	 ที่คิดว่าทันทีที่จบปริญญามาแล้วคน

ส่วนใหญ่จะท�าอาชพีนัน้ตลอด		มนัไม่จรงิอกีต่อไปแล้ว		อาจจะยกเว้น

ก็สายงานแพทย์	 แต่ถ้าไม่นับอาชีพแพทย์	 ก็ไม่มีใครเข้าท�างานและ

อยู่กับงานนั้นตลอดกาลอีกต่อไปแล้ว

เรื่องนี้อาจจะจริง	แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องดี	ผมคิดว่าอัน

ที่จริงมันเป็นเครื่องเตือนใจท่ีน่าเศร้า	 ว่าสังคมเรามีอะไรบางอย่างท่ีผิด

พลาด	การไม่ยอมผกูมดัตวัเองกับอะไรนีม้อียู่ในทกุแง่มมุของชวิีตประจ�า

ครูแท้แพ้ไม่เป็น๐๒๒



วันของเรา	 ต้ังแต่เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวไปจนถึงการเจรจาต่อรอง

แก้ไขสัญญา

เวลาผ่านไปสามสิบปี	 ผมยังสอนอยู่	 	 ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่จะ

วิพากษ์วิจารณ์คนเก่งๆ	 มากมายท่ีทิ้งห้องเรียนไปเป็นผู้บริหาร	 หรือ

เปลี่ยนไปท�าอาชีพอื่นๆ	ที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง	แต่มีบางอย่างที่น่าจะ

พูดถึงเกี่ยวกับครูที่ยังคงอยู่แนวหน้า	เมื่อครูมีประสบการณ์หลายๆ	ปี	มี

วุฒิภาวะในวิชาชีพ	ครูอย่างนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กและเข้าถึง

เด็กๆ	ที่ก่อนหน้านี้เข้าไม่ถึง	 ในสังคมยุคอาหารจานด่วน	ครูอาวุโสเป็น

เครื่องเตือนใจได้ว่าไม่มีใครเป็นครูท่ีดีเลิศมาตั้งแต่ต้น	บางคนอาจเป็น

ครูที่ยอดเย่ียมในปีที่สอง	แต่ไม่มีใครท่ีมีประสบการณ์สอนในชั้นเรียน

แค่ปีสองปีแล้วจะโดดเด่นได้อย่างแท้จริง	 ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตทีเดียวจึง

จะเป็นปรมาจารย์

ผมเป็นครทูีโ่ชคดี	ผมได้รบัความช่วยเหลอืจากเพ่ือนร่วมงาน	ศษิย์

เก่า	เหล่าคนดัง	และโลกธุรกิจทีช่่วยสร้างชัน้เรยีนมหศัจรรย์ซึง่เป็นท่ีรูจ้กั

กันไปทั่วโลกในชื่อห้อง	๕๖		มีช่วงเวลาแห่งความสุขทุกวันเมื่อเด็กๆ	ค้น

พบสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเอง		มีนักเรียนมาหาผมเกือบจะทุกวัน	เป็นศิษย์เก่า

ที่แวะมาเย่ียมเพ่ือบอกขอบคุณ	และหัวเราะเรื่องที่เราผจญมาด้วยกัน

ในอดีต

ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่านั้นก็คือ	หลังจากตื่นเต้นกับการสอนทั้ง

วันแล้ว	ผมได้กลบับ้านไปหาผูห้ญิงทีผ่มรกัย่ิง	เราแต่งงานอยู่กินกันอย่าง

มีความสุขมายี่สิบกว่าปีแล้ว	มีลูกๆ	ที่น่ารัก	และเดี๋ยวนี้ก็มีหลานๆ	ผม

ท�าดทีีส่ดุแล้วทีใ่ห้ความรกั	ให้วันเวลาท่ีดี	และให้ความเป็นเพ่ือนทีด่ท่ีีสดุ

แก่บาร์บารา

๐๒๓อารัมภบท



แต่มีอย่างหนึ่งที่เธอต้องการ	และจนแล้วจนรอดผมก็ยังให้ไม่ได้	

คือภรรยาผมอยากได้ครัวใหม่	 เราอยู่ในบ้านหลังงามที่สร้างขึ้นเมื่อ

ทศวรรษ	๑๙๓๐	บาร์บารา	ซึง่เป็นฝ่ายท่ีฉลาดในการใช้ชวิีตคูข่องเราซือ้

บ้านหลังนี้ตอนที่การซื้อบ้านสักหลังยังพอท�าได้		มันเป็นบ้านที่สวยงาม

น่าอยู่	 แต่ห้องครัวอย่างเก่งก็แค่พอใช้	 บาร์บาราอยากจะปรับปรุงห้อง

ครัวใหม่ให้มีเครื่องอ�านวยความสะดวกที่ทันสมัย	แต่ยังเป็นไปไม่ได้

ผมเป็นครโูรงเรยีนรฐับาล	รายได้ไม่ได้มากมายอะไร	จะว่าไป	เงนิ

เดือนผมอยู่ระดับล่างสุดส�าหรับครูในลอสแอนเจลิส	 คนเป็นครูจะไต่

บันไดเงินเดือนขึ้นไปได้ก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมตอนเย็น	สุดสัปดาห์	หรือ

เรยีนออนไลน์	แต่ผมเลอืกทีจ่ะใช้เวลาช่วงนัน้สอนหนงัสอื	นีผ่มไม่ได้บ่น

นะ	ภรรยาผมก็ไม่ได้บ่น	แต่ผมรู้ว่าเธออยากได้ครัวใหม่

หลงัจากส่งลกูสีค่นเรยีนจบปรญิญาตรแีละปรญิญาโทหมดแล้ว		

เราก็เหลือเงินไม่มากนักส�าหรับของฟุ่มเฟือย	 เราใช้ชีวิตอย่างค่อนข้าง

เรยีบง่าย	และไม่ค่อยได้ออกไปเท่ียวนอกบ้าน	เพราะเราระมดัระวังเรือ่ง

การใช้จ่าย	ก็เลยพอมเีงนิเหลอืเก็บนิดหน่อยทกุปี	ตามทีผ่มค�านวณด	ูถ้า

ผมสอนราวห้าร้อยปี	 เราก็น่าจะมีเงินเก็บพอจะท�าห้องครัวใหม่ให้บาร์

บาราได้

เพราะฉะนั้น	ผมยังต้องสอนต่อไปอีก	๔๗๐	ปี	 เพื่อให้บาร์บารา

ได้ครัวใหม่ที่เธอต้องการ	ซึ่งผมก็ยอมรับได้	ผมโชคดีที่ได้ประสบการณ์

ทางโลกมากมายจากงานนี้		ไม่มีอะไรดีไปกว่าการสอนเด็กๆ	ห้อง	๕๖

แต่แค่อยู่ในห้องเรยีนไม่ได้ท�าให้ใครเป็นครทูีโ่ดดเด่นข้ึนมาได้เลย	

ผู้สังเกตการณ์ที่ตรงไปตรงมายอมรับความจริงว่าครูบางคนไม่ควรจะ

สอนเลยด้วยซ�้าไป	อย่างไรก็ตาม	ผมหวังว่า	 หนังสือเล่มนี้จะเป็นแรง

ครูแท้แพ้ไม่เป็น๐๒๔



บนัดาลใจให้ครหูนุม่สาวทัง้หลายยังคงสอนต่อไปแม้จะเป็นการท�าสิง่ที่

เป็นไปไม่ได้		ท่านผูอ่้านโปรดทราบ:	ขอจงให้เกียรตคิรอูาวุโสผูก้ล้าหาญ

ซึ่งยังคงสู้ต่อไป	และบรรลุซึ่งความเป็นเลิศอย่างแท้จริง	 แม้เมื่อสังคม

ของเราจะปฏบิตัต่ิอพวกเขาอย่างกระจอกงอกง่อย	ผมปรารถนาอย่างย่ิง

ที่จะเห็นครูผู้น�ากิจกรรมท่ีมีศักยภาพโดดเด่นจ�านวนมาก	 ได้ก้าวไปถึง

ยอดเขาทั้งที่ยังอยู่ในห้องเรียนนานสามสิบปี

ถ้าเราทุกคนสอนไปเรื่อยๆ	และพัฒนาขึ้นเป็นมืออาชีพที่พิเศษ

สดุ		เราก็สามารถท้าทายและหล่อหลอมนกัเรยีนผูท้ีจ่ะเปลีย่นแปลงโลก

และท�าให้โลกดีขึ้น	หลังจากนั้น	บางทีเราทุกคนอาจได้ห้องครัวใหม่

๐๒๕อารัมภบท




