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เกี่ยวกับผู้เขียน

อเดล และ เอเลน ได้รับกำรยกย่องจำกพ่อแม่และผู้ที่ท�ำงำนที่

เก่ียวข้องกับจิตวิทยำเด็กในอเมริกำ  ว่ำเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสื่อสำร

ระหว่ำงผู้ใหญ่กับเด็ก  หนังสือเล่มแรกของทั้งสองที่ชื่อว่ำ  Liberated 

Parents / Liberated Children  ได้รับรำงวัล Christopher Award  

ในฐำนะเป็นหนังสือที่ส่งเสริมคุณค่ำของมนุษย์  เล่มต่อมำเป็นเล่มที่ขำย

ดีมำก คือ  How To Talk So Kids Will Listen  (พูดกับลูกอย่ำงไร

ให้เขำเชื่อฟัง...) และ  Siblings Without Rvalry  (ท�ำอย่ำงไร พี่น้อง

ไม่ทะเลำะกัน)  ติดอันดับขำยดีของ  New York Times ตีพิมพ์มำกกว่ำ

เจ็ดล้ำนเล่ม  แปลเป็นภำษำต่ำง ๆ กว่ำ 20 ภำษำ  โปรแกรมสัมมนำและ

รำยกำรโทรทัศน์ของพวกเธอได้ถูกน�ำไปใช้อบรมผู้ปกครองมำแล้วเป็น 

พัน ๆ กลุ่มทั่วโลก  นอกจำกนี้เธอทั้งสองยังเขียนหนังสืออีกหลำยเล่ม  

รวมทั้งเล่มนี้  How To Talk So Kids Can Learn  ซึ่งได้รับกำรยกย่อง

จำกนิตยสำรส�ำหรับแม่และเด็กในอเมริกำว่ำเป็น  “หนังสือเล่มที่ดีที่สุดใน

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและโรงเรียน”  

ผลงำนเขียนขำยดีของ  อเดล เฟเบอร์  และ  เอเลน มาซลิซ   

ได้รับกำรแปลเป็นภำษำไทยแล้ว  โดยส�ำนักพิมพ์  บี มีเดีย  คือ

-	 พูดกับลูกอย่างไร		ให้เขาเชื่อฟังและไม่ต่อต้าน...

-	 พูดกับวัยรุ่นอย่างไร		เพื่อให้เขายอมรับ...

-	 ท�าอย่างไร		พี่น้องไม่ทะเลาะกัน...

-	 วิธีพูดและสอนเด็ก		เพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้		(เล่มนี้)
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เชื่อหรือไม่ว่ำค�ำพูดและวิธีสอนของพ่อแม่และคุณครูนั้น   
มีผลกระทบต่อชีวิตในอนำคตของเด็กอย่ำงยิ่ง  ดังค�ำของนักจิตวิทยำเด็ก

ท่ีมีชื่อเสียง ดร.เฮม จีนอตต์ ที่ว่ำ “วิธีท่ีพ่อแม่และครูพูดกับเด็กว่าพวก

เขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเด็กนั้น  ค�าพูดของพวกเขามีผลกระทบอย่าง

มากต่อการยอมรับนับถอืและคุณค่าในตัวของเดก็เอง  และโดยส่วนใหญ่

แล้ววิธีการสื่อสารของพ่อ  แม่  และครู  จะเป็นตัวก�าหนดชีวิตในอนาคต

ของเด็กคนนั้น”  ดังนั้นพ่อแม่และครู  ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบำทส�ำคัญต่อชีวิต

และชะตำกรรมของเด็ก  จึงไม่ควรใช้เพียงสำมัญส�ำนึกในกำรเลี้ยงดูและ

สั่งสอนเท่ำนั้น  แต่ควรเรียนรู้และศึกษำทักษะวิธีกำรที่ดีในกำรพูดสื่อสำร

และสอนเด็ก  เพื่อช่วยให้ชีวิตของเขำเหล่ำนั้นดีขึ้น

หนังสือ  “วิธีพูดและสอนเด็ก เพ่ือกระตุ ้นให้เขำอยำกเรียนรู ้  

- ทั้งที่บ้านและโรงเรียน  ฉบับปรับปรุง”  เป็น  หนังสือดี  ที่ประยุกต์

หลักกำรของ ดร.เฮม จีนอตต์  และน�ำทักษะวิธีกำรจำกหนังสือ  “How 

To Talk So Kids Will  Listen...  -  พดูกบัลกูอย่างไร  ให้เขายอมรบั...  

ฟังลูกพูดอย่างไร  ให้เขาไว้ใจ...”  มำประยุกต์ใช้  ช่วยให้พ่อแม่และ

คุณครู  มีแนวทำงในกำรพูดเพื่อกระตุ้นให้เด็กอยำกเรียนรู้  มีวินัยและ

รับผิดชอบต่อกำรเรียนของตน  ซึ่งจะท�ำให้เขำเป็นตัวของตัวเองและ

สำมำรถเปลี่ยนแปลงชีวิตอนำคตให้เป็นไปตำมสิ่งที่เขำอยำกจะเป็น

ส�านักพิมพ์                    ภูมิใจที่ได้น�ำเสนอ หนังสือดี เล่มนี้  

ซ่ึงจะช่วยให้พ่อแม่และครูทุกคน  มีทักษะวิธีกำรที่ดีในกำรพูดและสอน

เด็ก  เพื่อช่วยท�ำให้ชีวิตอนำคตของเด็กเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น

เพราะหนังสือดีเล่มน้ี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

หมายเหตุ  บรรณาธิการ

สมชัย  เบญจมิตร
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เกี่ยวกับผู้แปล - ดร.บุษกริน  นิติวงศ์

ดร.บุษกริน  นิติวงศ์  ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและโท   

สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   และ  

Warwick  University  สหรำชอำณำจักร  ปริญญำเอก   จำก

สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร   ธรรมศำสตร์   โดยรับทุน  

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย   (สกว.)   นอกจำกนี้เธอยังมีประสบกำรณ์ท�ำงำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ใน

แวดวงธนำคำรและบริษัทชั้นน�ำทั้งในและต่ำงประเทศ

ดร.บุษกริน  สนใจกำรพัฒนำกำรศึกษำของเด็กและสนใจกำรศึกษำแนว 

วอลดอล์ฟ  เด็ก ๆ ควรได้เล่นและเรียนรู้ตำมวัยโดยไม่เร่งรัดและไม่ใช้สื่อและ 

อุปกรณ์ดิจิตัล  ปัจจุบันเธอเป็นคุณแม่ของลูก  2  คนวัย  12  ปีและ  9  ขวบ  และ

เป็นอำจำรย์ประจ�ำที่คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรังสิต  

เกี่ยวกับบรรณาธิการร่วม - ภรณี  ภูรีสิทธิ์

ภรณ ี ภรูสีทิธ์ิ  ส�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำตร ี คณะวศิวกรรมศำสตร์  

คอมพิวเตอร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และรับทุนธนำคำรแห่ง

ประเทศไทย  ศึกษำปรญิญำโท ณ Duke  University  สหรฐัอเมรกิำ  

เคยท�ำงำนธนำคำรแห่งประเทศไทยและบริษัทช้ันน�ำระดับโลก  เป็น

ที่ปรึกษำด้ำนซอฟต์แวร์ในประเทศสิงคโปร์  และสหรัฐอเมริกำ

เมื่อมีลูกและกลับมำอยู่เมืองไทย  ภรณีลำออกมำเป็นคุณแม่เต็มตัวเพื่อ 

เลี้ยงดูลูก  ด้วยใจรักและสนใจเรียนรู้ด้ำนจิตวิทยำเด็ก  จึงมีผลงำนแปลหลำยเล่ม   

อำทิ  วิธีพูดกับลูก	 วิธีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง	 ลูกโชคดีที่มีพ่อแม่อย่างเรา	 ฯลฯ   

โดย  ส�านักพิมพ์ บี มีเดีย  ปัจจุบันภรณีผันตัวมำเป็นครูและท�ำกิจกำรสถำบันภำษำ

อังกฤษส�ำหรับเด็ก  Helen  Doron  English  เพรำะต้องกำรส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้

เรยีนรูภ้ำษำองักฤษตัง้แต่เลก็ด้วยวิธกีำรเรยีนกำรสอนทีส่นกุสนำนและเป็นธรรมชำติ  

คล้ำยกับท่ีเธอเคยได้รับกำรปลูกฝังมำตั้งแต่เล็ก  ท่ำนสำมำรถติดตำมบทควำม  

แนวทำงกำรเลี้ยงลูก  และกำรสอนภำษำอังกฤษส�ำหรับเด็กจำกภรณี  ในนำมปำกกำ   

“ครูเก๋”  ได้ที่  www.facebook.com/HelenDoronCentralRama9



“พอ่แม่  และ  ครู  จ�ำเป็นต้องร่วมมือกัน

และเป็นพันธมิตรกันในกำรสอนเด็ก

พวกเขำจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ถึงควำมแตกต่ำง

ระหว่ำง  ‘ค�าพูดที่ท�าลายก�าลังใจ’

กับ  ‘ค�าพูดที่เสริมสร้างก�าลังใจให้อยากเรียนรู้’

ระหว่ำง  ‘ค�าพูดที่ท�าให้เกิดการเผชิญหน้า

ที่ไม่สามารถกระตุ้นให้เด็กคิดหรือมีสมาธิได้’  

กับ  ‘ค�าพูดที่จะท�าให้เด็กเป็นตัวของตัวเองในการที่จะ

เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ด้วยแรงกระตุ้น  จากภายในของตัวเด็กเอง’

ทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กพัฒนำศักยภำพในกำรเรียนรู้  

และมีชีวิตอนำคตที่ดี  ด้วยตัวของเขำเอง”
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หนังสือ  “วิธีพูดและสอนเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เขำอยำกเรียนรู้  -  

ทัง้ทีบ้่ำนและโรงเรยีน” เล่มนี ้เขยีนโดยผูเ้ชีย่วชำญกำรสือ่สำรในครอบครวั  

อเดล เฟเบอร์ และ เอเลน มาซลิซ  โดยเขียนร่วมกับ  ดร.ลิซ่า ไนเบิร์ก  

(ผู้ซึ่งได้รำงวัล Presidential Award for Excellence  สอนหนังสือใน

ระดับเกรดสำมและสี่ ที่เมืองสปริงฟิลด์ รัฐโอเรกอน)  และ  ดร.โรซาลีน 

เท็มเพลตัน  (ผู้ซึ่งเป็นอำจำรย์มหำวิทยำลัยแบรดลีย์ รัฐอิลลินอยส์)  จะ

ท�ำให้ท่ำนได้เรียนรู้สิ่งส�ำคัญดังนี้...

- ในเรื่องทัศนคติและการใช้ค�าพูดเป็นหัวใจส�าคัญและช่วยใน

การกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง

- วิธีช่วยให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง  กล้าเผชิญหน้าและเรียนรู้

สิ่งใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย  

- วิธีพูดที่จะท�าให้เด็กมีส�านึกความรับผิดชอบ  และมีวินัยใน

ตนเอง

- วิธีส่งเสริมให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง  และสามารถ

พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพท่ีเขาควรจะเป็น

  
ตัวละคร “ฉัน” ในหนังสือเล่มนี้คือใคร

คำาว่ำ  “ฉัน”  ในหนังสือเล่มนี้คือ  ลิซ  แลนเดอร์  

ซ่ึงเป็นตัวละครที่สมมุติขึ้นเพื่อส่งผ่ำนควำมคิดของเรำ

โดย  ลิซ  ท�ำหน้ำที่เป็นเสมือนตัวแทนของเรำ

ท่ีพยำยำมถ่ำยทอดทักษะวิธีกำรในกำรพูดและสอนเด็ก  

ในเรื่อง  ลิซ  เป็นครูที่อำยุยังน้อยเหมือนอย่ำงที่เรำเคยเป็น  

กำรต่อสู้ดิ้นรนของ  ลิซ  ก็เพื่อกำรสร้ำงวินัย  ควำมรับผิดชอบ  

และกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ แก่เด็กทุกคน
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เกี่ยวกับผู้เขียน     4

หมายเหตุบรรณาธิการ    5

เกี่ยวกับผู้แปล  และบรรณาธิการร่วม    6

ความเป็นมาของหนังสือเล่มน้ี    11

1.   วิธีจัดการกับอารมณ์และความรู้สึก

 ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก     17

2.   ทักษะ  7  ประการ  ท่ีท�าให้เด็ก

 ร่วมมือกับพ่อแม่และครูด้วยควำมเต็มใจ     55

3.   วิธีสอนให้เด็กมีวินัย  และรับผิดชอบต่อหน้าที่

 และกำรเรียนของตัวเอง -  โดยไม่ต้องใช้กำรลงโทษหรือข่มขู่บังคับ    90

4. 6  ขั้นตอน  ในการส่งเสริมให้เด็ก

 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และมีควำมรับผิดชอบ     119

5.   ชมเชยเด็กอย่างไร  จึงไม่ท�าให้เกิดผลเสีย

 วิจำรณ์ลูกอย่ำงไร  ถึงไม่ท�ำให้เขำช�้ำใจ     157

6.   วิธีช่วยเด็กให้หลุดพ้น  จากการถูกตราหน้า

 ด้วยบทบำทที่คนอื่นก�ำหนดให้     188

7.   วิธีการร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและครู

 เพื่อให้เกิดผลดีต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก     223

8.   ตาข่ายดักฝัน    256

สารบัญ
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“วิธีที่  พ่อ  แม่  และ  ครู  พูดกับเด็ก
ว่ำพวกเขำรู้สึกอย่ำงไรเกี่ยวกับเด็กนั้น

ค�ำพูดของพวกเขำมีผลกระทบอย่ำงมำก
ต่อกำรยอมรับนับถือและคุณคำ่ในตัวของเด็กเอง  

แ ล ะ โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ แ ล้ ว
วิธีการสื่อสารของ  พ่อ  แม่  และ  ครู  

จะเป็นตัวก�าหนดชีวิตในอนาคตของเด็กคนนั้น”



ควำมเป็นมำของหนังสือเล่มนี้  เริ่มต้นข้ึน 
เมื่อครั้งที่เรำทั้งสองยังเป็นคุณแม่วัยสำวที่ได้เข้ำร่วม

สัมมนำกลุ่มผู้ปกครองซึ่งจัดโดย  ดร.เฮม  จีนอตต์*  

นักจิตวิทยำเด็กที่มีชื่อเสียง  หลังจำกกำรประชุมสัมมนำแต่ละครั้ง  เรำ

สองคนจะขับรถกลับบ้ำนด้วยกันและตื่นตะลึงกับพลังอ�ำนำจของทักษะ

กำรสื่อสำรใหม่ ๆ  ที่ก�ำลังเรียนรู้  อีกทั้งรู้สึกเสียดำยว่ำท�ำไมถึงไม่ได้รู้เรื่อง

พวกนี้มำก่อนที่จะมำท�ำงำนเกี่ยวข้องกับเด็ก - เรำคนหนึ่งท�ำงำนอยู่ใน

โรงเรียนมัธยมนิวยอร์กซิตี้  อีกคนท�ำอยู่แถวแมนฮัตตัน

ในช่วงนั้นเรำทั้งสองไม่ได้คิดว่ำจะได้รับผลตอบรับเป็นอย่ำงดีจำก

กำรเผยแพร่ประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรสัมมนำ  แต่  20  ปีให้หลัง  

หนังสือท่ีเรำเขียนให้กับผู้ปกครองได้ผ่ำนกำรตีพิมพ์กว่ำสองล้ำนเล่มและ

ได้รับกำรแปลเป็นภำษำอื่น ๆ นับสิบภำษำ  กำรบรรยำยที่พวกเรำได้จัด

ข้ึนในเกอืบทุกรฐัในสหรฐัอเมรกิำและทกุ ๆ  จงัหวดัในแคนำดำเป็นทีส่นใจ

ของผู้ฟังเป็นจ�ำนวนมำก  ผู้คนกว่ำ 50,000 กลุ่ม  ใช้โปรแกรมกำรประชุม 

เชิงปฏิบัติกำรของพวกเรำ  ทั้งที่เป็นภำพ  และเสียง  ในสถำนที่ไกลแสน

ไกล  เช่น  นิกำรำกัว  เคนยำ  มำเลเซีย  รวมทั้ง  นิวซีแลนด์  

และตลอดระยะเวลำ 24 ปีที่ผ่ำนมำ  พวกเรำได้รับข่ำวจำกคุณครู

ถึงเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภำยในห้องเรียน ซึ่งเป็นผลมำจำกกำร

เข้ำฟังบรรยำยหรืออ่ำนหนังสือของเรำ  ในที่สุดพวกเขำก็ขอให้เรำเขียน

หนังสือที่คล้ำย ๆ กันส�ำหรับพวกเขำโดยเฉพำะ  โดยมีคุณครูท่านหนึ่ง

จากเมืองดีทรอยต์  รัฐมิชิแกน  เขียนจดหมำยมำว่ำ...

 * ดร.เฮม  จีนอตต์  เป็นผู้เขียนหนังสือ  Between  Parent  and  Child  หรือ  “วิธีพูดกับลูก 

โดยไม่ท�ำร้ำยจิตใจของเขำ  และท�ำให้เขำร่วมมือยอมท�ำตำมคุณ - โดยส�ำนักพิมพ์ บี มีเดีย”  

ท่ำนเป็นนักจิตวิทยำที่มีชื่อเสียง  ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนจิตวิทยำในกำรสื่อสำรกับเด็ก

ความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้
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“หลังจากที่ดิฉันท�างานเป็นครูมานานกว่า	 20	ปี	 	ต้องเจอกับเด็ก

นักเรียนท่ีวุ่นวายและมีปัญหาจ�านวนนับไม่ถ้วน		ดิฉันรู้สึกทึ่งกับหลายวิธี

ที่ได้เรียนรู้จากหนังสือหลายเล่มที่คุณได้เขียนขึ้นส�าหรับผู้ปกครอง...		

ปัจจุบันนี้ในเขตการศึกษาที่ฉันท�างานเป็นครูที่ปรึกษานั้นก�าลังด�าเนินการ

ออกแบบแผนงานฝึกวินัยใหม่ของทั้งโรงเรียน		ฉันมีความเชื่อมั่นมากว่า

ทักษะความรู้ในหนังสือของคุณจะเป็นเสาหลักของแผนงานใหม่ดังกล่าว		

ไม่ทราบว่าคุณทั้งสองเคยคิดท่ีจะเขียนหนังสือวิธีพูดกับเด็ก	 	ส�าหรับครู

โดยเฉพาะมั้ยคะ”

นักสังคมสงเคราะห์จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองฟรอริสแซนท์  

รัฐมิสซูรี่  เขียนจดหมำยมำว่ำ

“เมือ่ไม่นานมานีด้ฉินัได้จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารจากหนงัสอื		‘How  

To Talk So Kids Will Listen... - พูดกับลูกอย่างไร  ให้เขาเชื่อฟัง...  

ฟังลูกพูดอย่างไร  ให้เขาไว้ใจ...’		ให้กับผู้ปกครองในเขตการศึกษาของ

ดิฉัน		ผู้ปกครองท่านหนึ่งซึ่งมีอาชีพเป็นครู		เริ่มใช้ทักษะใหม่ที่ได้เรียนรู้

กับนักเรียนในห้องเรียนและสังเกตเห็นว่าปัญหาพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็ก	

ลดลงอย่างเห็นได้ชัด		เรื่องนี้อยู่ในความสนใจของครูใหญ่ผู้ซึ่งก�าลังเป็น

ห่วงเร่ืองการใช้วิธีลงโทษทางร่างกายและการพักการเรียนที่เพิ่มขึ้นใน

โรงเรียน		ครูใหญ่ประทับใจกับการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนมาก		และขอ

ให้ดิฉันด�าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูทุกคนในโรงเรียน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่าทึ่งเป็นอย่างมาก	 	ปริมาณการลงโทษเด็ก 

ลดลงอย่างฮวบฮาบ	 	การท�าโทษโดยการกักบริเวณก็ลดลง	 	นอกจากนี้

การขาดเรียนของเด็กก็ลดน้อยลง		และความเคารพในตัวเองของเด็ก	ๆ	

ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นไปทั่วทั้งโรงเรียน”
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ที่ปรึกษาการแนะแนวของนิวยอร์กซิตี้  เขียนมำว่ำ

“ดิฉันรู้สึกกังวลอย่างมากกับปัญหาของเด็กที่พกมีดและปืนมา

โรงเรียนที่นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้น		ดิฉันไม่คิดว่าการเพิ่มจ�านวนรปภ.	และ

เครื่องตรวจจับโลหะจะเป็นค�าตอบ		แต่การส่ือสารที่ดีน่าจะช่วยได้		บางที

ถ้าบรรดาคุณครูรู้จักใช้ทักษะต่าง	ๆ	ที่คุณเขียนถึง	 	 เขาเหล่านั้นอาจจะ

ช่วยให้เด็ก	ๆ	ที่ขาดความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์โกรธของตัวเองนั้นมี

การแสดงออกในวิธีการที่ไม่รุนแรง	 	 ไม่ทราบว่าคุณคิดจะเขียนหนังสือ 

สักเล่มส�าหรับครู		ครูใหญ่		อาสาสมัครผู้ปกครอง		ผู้ช่วยครู		คนขับรถ

โรงเรียน		เลขานุการและบุคลากรอื่น	ๆ	ที่ท�างานในโรงเรียนมั้ยคะ”

เรำพิจำรณำข้อแนะน�ำต่ำง ๆ  เหล่ำนี้อย่ำงจริงจัง  แต่สุดท้ำยก็สรุป

กันว่ำพวกเรำคงไม่สำมำรถรับภำระกำรเขียนหนังสือส�ำหรับคุณครูได้  

เพรำะคิดว่ำเรำยังไม่มีประสบกำรณ์พอในแวดวงครูอำจำรย์  แต่จำกนั้น

ไม่นำนเรำได้รับโทรศัพท์จำก  ดร.โรซาลีน  เท็มเพลตัน  และ  ดร.ลิซ่า  

ไนเบิร์ก  ลิซ่ำสอนนักเรียนในช้ันเกรดสำมและเกรดสี่ที่โรงเรียนประถม

แบร็ทเท็น  ที่เมืองสปริงฟิลด์  รัฐโอเรกอน  ส่วนโรซำลีนสอนนักศึกษำ

ครูที่มหำวิทยำลัยแบรดลีย์ที่เมืองพีโอเรีย  รัฐอิลลินอยส์  ทั้งสองคนได้

ถ่ำยทอดควำมกังวลใจถึงธรรมเนียมปฏิบัติในกำรบังคับขู่เข็ญและลงโทษ

ซ่ึงมักจะเป็นวิธีที่บรรดำครูอำจำรย์ในโรงเรียนเลือกใช้เพื่อท�ำให้เด็ก

ประพฤติตัวดี  และกล่ำวว่ำ  พวกเขาได้ค้นหาสื่อการสอนที่จะเสนอให้

ครูบาอาจารย์พิจารณาทางเลือกอื่นที่ช่วยให้เด็กนักเรียนเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมให้สามารถควบคุมตนเองได้  ตอนที่พวกเขำอ่ำนหนังสือ  

“How  To  Talk  So  Kids  Will  Listen...  -  พูดกับลูกอย่างไร  

ให้เขาเชื่อฟัง...  ฟังลูกพูดอย่างไร  ให้เขาไว้ใจ...”  พวกเขำรู้สึกว่ำ

หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่พวกเขำรอคอยมำนำนแสนนำน  และขออนุญำตน�ำ

เนื้อหำในหนังสือไปเขียนบทควำมเพื่อประยุกต์ใช้กับครูอำจำรย์
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เมื่อพวกเรำได้คุยกัน  เรำก็เห็นชัดเจนว่ำ  ประสบกำรณ์ของเธอทั้ง

คู ่นั้นมำกมำยและหลำกหลำย  ทั้งสองท่ำนมีประสบกำรณ์สอนทั้งใน

โรงเรียนที่อยู่ในเมือง นอกเมือง และในชนบทที่ห่ำงไกลในบริเวณต่ำง ๆ 

ทั่วทั้งประเทศ  ทั้งคู่ได้รับปริญญำเอกด้ำนกำรศึกษำและเป็นที่ยอมรับใน

ฐำนะผู้น�ำกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส�ำหรับกำรประชุมผู้ปกครอง  และแล้ว  

จู่ ๆ โครงกำรท่ีพวกเรำรู้สึกลังเลอยู่นำนก็ดูเหมือนจะมีควำมเป็นไปได้  

นอกเหนือจำกประสบกำรณ์ในงำนสัมมนำของพวกเรำและเรื่องรำวต่ำง ๆ  

ที่ได้รวบรวมมำจำกบรรดำครูทั้งหลำยตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ 20 ปี  พวกเรำ

สำมำรถอ้ำงองิประสบกำรณ์ในอดตีและในปัจจบุนัของนกักำรศกึษำท้ังสอง

ท่ำนนี้ได้  ดังนั้น  จึงไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งโครงกำรของพวกเรำที่จะเขียน

หนังสือส�ำหรับครูอำจำรย์ได้อีกต่อไป

ช่วงหน้ำร้อนน้ัน  ครูโรซำลีนและครูลิซ่ำเดินทำงมำพบเรำ  เรำทุก

คนต่ำงรู้สึกอบอุ่นใจต่อกันตั้งแต่แรกพบ  หลังจำกที่ส�ำรวจรูปแบบต่ำง ๆ  

ที่เป็นไปได้ของหนังสือเล่มใหม่  พวกเราก็ตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องและ

บรรยายปัญหาจากมุมมองของครูสาวท่านหนึ่งผู้ที่พยายามค้นคว้าหาวิธี

การต่าง ๆ  ทีด่กีว่าเพือ่เข้าใจเดก็นกัเรยีนของเธอให้มากข้ึน  ประสบกำรณ์

ของเธอคือกำรหล่อหลอมประสบกำรณ์ของพวกเรำทุกคน  กำรเขียนใน

เชงิบรรยำยเรือ่งรำวจำกมุมมองของตัวละครคนหน่ึง  นบัเป็นส่วนเพิม่เตมิ

จำกองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เรำเคยใช้ในงำนเขียนก่อนหน้ำนี้  เช่น  ภำพ

กำร์ตูน  หน้ำเตือนควำมจ�ำ  ค�ำถำม  ค�ำตอบและเรื่องที่ยกเป็นตัวอย่ำง

เมื่อพวกเรำปรึกษำหำรือกันมำกขึ้น  ก็เป็นที่ชัดเจนอีกว่ำ  ถ้ำพวก

เรำต้องกำรสื่อภำพรวมท้ังหมดขององค์ประกอบต่ำง ๆ  ส�ำหรับกำรให้กำร

ศึกษำแก่เด็ก  พวกเรำต้องมองภำพมำกกว่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดในห้องเรียน  

และควรให้ควำมสนใจอย่ำงเท่ำเทียมกันกับผู้ที่เป็นครูคนแรกและเป็นครู

อย่ำงถำวรในชีวิตของเด็ก  ซึ่งน่ันก็คือพ่อแม่ผู้ปกครอง  อะไรก็ตำมที่เกิด

ขึ้นในโรงเรียนระหว่ำงเวลำเก้ำโมงเช้ำถึงสำมโมงเย็นจะมีผลกระทบอย่ำง
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ใหญ่หลวงต่อสิ่งท่ีเกิดข้ึนก่อนและหลังเวลำน้ัน  น่ันเป็นเพราะ  ไม่ว่าพ่อ

แม่และครูจะหวังดีเพียงใด  แต่ถ้าพวกเขาไม่มีเครื่องมือที่ดีพอที่จะช่วย

ท�าให้ความตั้งใจดีบรรลุผลส�าเร็จได้ละก็  เด็กย่อมจะตกเป็นผู้พ่ายแพ้

พ่อกบัแม่และคร ู จ�ำเป็นต้องร่วมมอืกนัและเป็นพนัธมติรกนั

ในกำรท�ำงำน  ทั้งสองฝำ่ยจ�ำเป็นต้องรู้ควำมแตกต่ำงระหว่ำง  

‘ค�าพูดที่ท�าลายก�าลังใจ’  กับ  ‘ค�าพูดที่เสริมสร้างก�าลังใจ’  

ต้องรู้ควำมแตกต่ำงระหว่ำง  ‘ค�าพูดที่ท�าให้เกิดการเผชิญ

หน้ากันที่ไม่สามารถกระตุ้นให้เด็กคิดหรือมีสมาธิได้’  กับ  

‘ค�าพูดที่จะท�าให้เด็กเป็นตัวของตัวเองในการที่จะเรียนรู ้

สิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวของเขาเอง’ 

นอกจำกนั้น  เรำยังมีภำระที่ใหญ่หลวงส�ำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน  

เพรำะมันไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อนเลยว่ำเด็กหนุ่มสำวจ�ำนวนมำกต้องพบเห็น

ภำพควำมโหดร้ำยโดยไม่จ�ำเป็น  พวกเขำได้เห็นกำรแก้ไขปัญหำด้วยควำม

รุนแรง  หรือกำรใช้กระสุนปืน  หรือใช้ระเบิด  มันมีความจ�าเป็นอย่างเร่ง

ด่วนท่ีเราต้องให้แบบอย่างการใช้ชีวิตแก่เด็ก ๆ  ในเรื่องการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้ง  ด้วยการสื่อสารท่ีซื่อตรงและใส่ใจต่อกัน  นี่คือการปกป้อง

คุ้มครองท่ีดีท่ีสุดที่พวกเราสามารถให้กับเด็ก ๆ ซึ่งจะช่วยต่อต้านแรง

กระตุ้นในตัวของพวกเขาเมื่อเกิดความขัดแย้ง  เมื่อเด็กต้องตกอยู่ใน

ช่วงเวลาท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้  เมื่อเกิดความไม่พอใจและอารมณ์เดือดดาล  

แทนที่พวกเขาจะหันไปหาอาวุธ  พวกเขาอาจฉุกคิดถึงค�าพูดที่ครั้งหนึ่ง

เคยได้ยินจากบุคคลส�าคัญในชีวิตของเขา

ด้วยควำมเชื่อมั่นดังกลำ่ว  งำนเขียนชิ้นนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้น  และสำม

ปีต่อมำเรำก็มีร่ำงต้นฉบับนับสิบร่ำง  ในที่สุด  พวกเรำก็ได้ต้นฉบับที่เสร็จ

สมบูรณ์อยู่ในมือ  เรำทุกคนรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่ำงยิ่ง  ซึ่งพวกเรำได้วำง
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แนวทำงท่ีชัดเจนส�ำหรับหนังสือเล่มนี้  “วิธีพูดและสอนเด็ก  เพื่อกระตุ้น

ให้เขาอยากเรียนรู้  มีวินัยและรับผิดชอบต่อการเรียนของตัวเอง  -  ทั้ง

ที่บ้านและโรงเรียน”  ดังนี้

- พวกเรำได้ให้ตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรม  ในเรื่องของทัศนคติและ

ค�าพูดที่เป็นหัวใจส�าคัญของกระบวนการเรียนรู้  

- พวกเรำได้แสดงให้เห็นถึง  วิธีการสร้างบรรยากาศที่ท�าให้เด็ก

รู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวของตัวเอง  กล้าเผชิญหน้าและเรียน

รู้กับสิ่งแปลกใหม่และไม่คุ้นเคย  

- พวกเรำได้แสดงให้เห็นถึง วิธีพูดที่เด็ก ๆ  จะได้รับการกระตุ้น

ให้มคีวามรู้สกึส�านึกในหน้าท่ีและรับผดิชอบ และฝึกฝนความ

มีระเบียบวินัยในตนเอง  

- พวกเรำได้น�ำเสนอวิธีกำรมำกมำย  ที่จะส่งเสริมให้เด็ก ๆ  เกิด

ความเชื่อมั่นในตัวตน  และสามารถพัฒนาตนเองเติมเต็ม

ตามศักยภาพท่ีเขาควรจะเป็น

สุดท้ำยนี้  เรำมีควำมหวังอยำ่งแรงกล้ำ

ว่ำแนวคิดในหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณพ่อคุณแม่

และคุณครูทุกคน  ให้สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจ  

อีกทั้งเติมพลังให้แก่ลูก ๆ 

รวมไปถึงลูกศิษย์ทั้งหลำยในชีวิตของท่ำนได้



ควำมทรงจ�ำในวัยเยำว์ของฉันเกี่ยวกับบรรดำ
คุณครูท่ีสอนหนังสอืฉันมำ  ทัง้ครทูีฉ่นัเคำรพรกั  และ

ครูที่ฉันรังเกียจ  เป็นแรงบันดำลใจส�ำคัญที่ท�ำให้ฉัน

ตัดสินใจประกอบอำชีพเป็นครู!

ฉันมีบัญชีรำยกำรในใจยำวเป็นหำงว่ำว  ไม่ว่ำจะเป็นค�ำพูดหรือ

กำรกระท�ำท่ีใจร้ำยที่ฉันจะไม่มีวันพูดหรือท�ำกับเด็กนักเรียนของฉันอย่ำง

เด็ดขำด  และมีภำพที่ชัดเจนของระดับของควำมอดทนที่ไร้ขีดจ�ำกัดและ

ควำมเข้ำอกเข้ำใจที่ฉันจะพยำยำมมอบให้กับลูกศิษย์  และตลอดช่วงเวลำ

ท่ีเรียนในคณะศึกษำศำสตร์ในมหำวิทยำลัยนั้น  ฉันยึดมั่นในแนวคิดและ

มุ่งมั่นที่จะสอนเด็ก ๆ ให้พวกเขำเกิดควำมใฝ่รู้

แต่ในวนัแรกทีฉ่นัได้เป็นคร ู “ตัวจริง”  กลับกลำยเป็นวันท่ีน่ำตกใจ  

สิ่งที่ฉันได้วำงแผนและตระเตรียมไว้มำกมำยนั้นมีมำกพอ ๆ กับสิ่งที่ฉัน

ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมำเพื่อรับมือกับเด็ก ๆ  ชั้นประถมหกทั้ง  32  คน  

เด็ก  32  คน  ที่โวยวำยเสียงดังลั่นห้อง  เด็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยพละก�ำลัง

วิธีจัดการกับ อารมณ์และความรู้สึก
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก

1
“ถ้ำพ่อแม่ของเรำรับฟังควำมกังวลใจต่ำง ๆ  และ

ให้เรำได้ระบำยออกมำ  เรำคิดว่ำตัวเรำเอง 

น่ำจะมกี�ำลงัใจมำกขึน้ทีจ่ะไปโรงเรยีนในวนัรุง่ขึน้  

และมีควำมฮึกเหิมที่จะพยำยำมมำกขึ้น”
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และมีควำมต้องกำรที่ไม่สิ้นสุด  แค่เวลำในช่วงเช้ำผ่ำนไปได้เพียงครึ่งวัน

ก็มีเสียงดังขึ้นมำในห้อง  “ใครขโมยดินสอของฉันไป...”  “ออกไปให ้

พ้น ๆ หน้ำฉันนะ...”  “เงียบหน่อยสิ  ฉันก�ำลังพยำยำมฟังครูพูด”

ฉันแสร้งท�ำเป็นไม่ได้ยินเสียงเอะอะโวยวำยเหล่ำนั้นและตั้งหน้ำ 

ตั้งตำสอนต่อไป  แต่ก็ยังคงได้ยินเสียงเอะอะโวยวำยอยู่  “ท�ำไมผมต้อง

น่ังติดกับไอ้คนนี้...”  “หนูไม่รู้ว่ำจะแก้โจทย์ข้อน้ีได้ยังไง...”  “ไอ้หมอนี่มัน

ต่อยหน้ำผม...”  “เค้ำท�ำหนูก่อนค่ะ”

ฉันเริ่มรู้สึกมึนตึบ  เสียงเด็ก ๆ ในห้องเรียนดังขึ้นเรื่อย ๆ  ฉันลืม

ค�ำสัญญำของตัวเองถึงเรื่อง  “ความอดทนและความเข้าอกเข้าใจ”  ไป

ซะสนทิ  เดก็ ๆ  ในช้ันเรียนน้ีสมควรจะได้เจอกบัครูทีส่ำมำรถควบคมุดแูล

พวกเขำได้  และฉันก็ได้ยินตัวเองพูดเสียงดังว่ำ

- “หยุดพูดกันซะที  ไม่มีใครขโมยดินสอของหนูหรอกน่ำ”

- “หนูต้องนั่งข้ำงเพื่อนคนนี้ตำมที่ครูบอก”

- “ครูไม่สนใจว่ำใครเริ่มก่อน  ครูต้องกำรให้พวกเธอหยุด  เดี๋ยวนี้”

- “ที่เธอบอกว่ำไม่เขำ้ใจโจทย์หมำยควำมวำ่ไง ครูเพิ่งอธิบำยหยก ๆ ”

- “ครูไม่อยำกเชื่อเลย  พวกเธอท�ำตัวยังกับเด็กนักเรียน  ป.1  นั่ง

นิ่ง ๆ กันบ้ำงได้มั้ยยย...”

เด็กชำยคนหนึ่งไม่สนใจฉัน  เขำลุกขึ้นจำกที่นั่ง  เดินไปที่เครื่อง

เหลำดินสอแบบหมุนที่หน้ำห้องและยืนเหลำดินสอจนแหลมเปี๊ยบ  ฉัน

ออกค�ำสั่งด้วยน�้ำเสียงหนักแน่น  “หยุดได้แล้ว  ไปนั่งที่เดี๋ยวนี้”

 “ครูสั่งให้ผมท�ำโน่นท�ำนี่  ไม่ได้หรอก”  เด็กชำยพูด

 “เดี๋ยวครูจะขอคุยกับเธอหลังเลิกเรียนนะ”

 “ผมอยู่ต่อไม่ได้ครับ  ผมต้องรีบขึ้นรถเมล์กลับบ้ำน”

 “ถ้ำอย่ำงนั้น  ครูจ�ำเป็นต้องเชิญพ่อแม่ของเธอมำคุยกับครู”

 “ครูโทรหำพ่อแม่ผมไม่ได้หรอกครับ  ที่บ้ำนผมไม่มีโทรศัพท์”



  191.  วิธีจัดการกับอารมณ์และความรู้สึก ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก

เมื่อนำฬิกำบอกเวลำบ่ำยสำมโมง  ฉันก็รู้สึกหมดเรี่ยวแรง  พวก

เด็ก ๆ  วิ่งพรวดพรำดออกจำกห้องและกรูไปที่ถนนใหญ่  พวกเขำยังมีแรง

เหลือเฟือ  เวลำนี้เด็ก ๆ ได้กลับสู่อ้อมอกของพ่อแม่ของพวกเขำ  และ

เวลำของฉันหมดลงแล้ว

ฉันทิ้งตัวลงน่ังและจ้องมองบรรดาโต๊ะที่ว่างเปล่า  มันต้องมีอะไร

ผิดพลาดเกิดขึ้นแน่ ๆ  ท�าไมเด็ก ๆ ไม่ยอมเชื่อฟังฉันเลย  แล้วนี่ฉัน

ควรจะท�าตัวอย่างไร  เด็ก ๆ ถึงจะยอมรับและเชื่อฟังฉันล่ะ!

รูปแบบกำรสอนหนังสือในแต่ละวันในช่วงเวลำสองสำมเดือนแรก

ค่อนข้ำงซ�ำ้ซำกจ�ำเจ  เริม่จำกช่วงเช้ำทีฉ่นัจะเริม่ต้นกำรสอนด้วยควำมหวงั

ที่เต็มเปี่ยม  และจบกำรสอนด้วยควำมรู้สึกที่แสนเบื่อหน่ำยในช่วงบ่ำย  

เมื่อมันเป็นกำรสอนที่ได้แต่ดันทุรังให้จบ ๆ  ไปตำมหลักสูตรของโรงเรียน  

แต่สิ่งที่เลวร้ำยกว่ำทุก ๆ เรื่องก็คือ  ฉันกลำยเป็นครูประเภทที่ฉันไม่เคย

ต้องกำรจะเป็นเลย ทั้งเจ้ำอำรมณ์ ฉุนเฉียว จู้จี้ และใจแคบ และลูกศิษย์

ของฉนัก็กลำยเป็นเดก็ทีม่ีอำรมณ์ขุ่นมัวและดือ้มำกกว่ำเดมิ  เมือ่เวลำล่วง

ไป  ฉันเริ่มย้อนมองดูตัวเองและอดสงสัยไม่ได้ว่ำจะทนต่อสถำนกำรณ์

เช่นนี้ได้อีกนำนแค่ไหน

เจน เดวิส  ครูประจ�ำชั้นห้องติดกันได้มำช่วยชีวิตฉันไว้  หลังจำก

ที่ฉันเล่ำเรื่องรำวทุกอย่ำงให้เธอฟัง  วันรุ่งขึ้นเจนแวะมำหำฉันที่ห้องเรียน

และน�ำหนังสือเก่ำ ๆ เล่มหนึ่งที่ชื่อ  ‘How  To  Talk  So  Kids  Will  

Listen...  -  พูดกับลูกอย่างไร  ให้เขาเชื่อฟัง...  ฟังลูกพูดอย่างไร  ให้

เขาไว้ใจ...’*  “ฉันไม่รู้ว่ำหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณได้รึเปล่ำนะ”  เจนพูด  

“แต่ทักษะวิธีกำรต่ำง ๆ ในหนังสือเล่มน้ีช่วยฉันเรื่องกำรใช้เหตุผลกับ 

ลูกของฉันท่ีบ้ำน  และยังได้ช่วยสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงในชั้นเรียนฉัน

ด้วยนะ”

*  How  To  Talk  So  Kids  Will  Listen...  หนังสือขำยดีได้รับกำรแปลเป็นภำษำไทยในชื่อ  

“พูดกับลูกอย่ำงไร ให้เขำเชื่อฟัง... ฟังลูกพูดอย่ำงไร ให้เขำไว้ใจ...” โดย บี มีเดีย
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ฉันกล่ำวค�ำขอบคุณ  และเก็บหนังสือเล่มนั้นไว้ในกระเป๋ำเอกสำร  

แล้วลืมมันไปเลย  หนึ่งสัปดำห์ให้หลัง  ขณะที่ก�ำลังนอนพักรักษำตัวจำก

อำกำรไข้หวัด  ฉันก็หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมำและเปิดอ่ำนด้วยควำมขี้เกียจ  

ฉันเห็นค�ำพูดที่เป็นอักษรตัวเข้มในบทแรก ๆ ปรำกฏเด่นชัดออกมำ

- เม่ือเด็กรู้สึกอย่างไร  เขาก็จะแสดงออกมาอย่างนั้น!

- เม่ือเด็กรู้สึกดี  เขาก็จะประพฤติตัวดี!

- แล้วเราจะช่วยให้พวกเขารู้สึกดีได้อย่างไร

- ก็โดยการยอมรับความรู้สึกของพวกเขา!

ฉันเอนตัวนอนและหลับตำลงทั้งสองข้ำง  แล้วนึกย้อนถำมตัวเอง

ว่ำเคยยอมรับควำมรู้สึกนึกคิดของพวกเด็กนักเรียนหรือไม่  ในหัวของฉัน  

ฉันนึกถึงแต่ค�ำพูดโต้ตอบของตัวเองกับเด็ก ๆ ในช่วงสัปดำห์นั้น

นักเรียน	:			 “หนูเขียนเรียงความไม่ได้ค่ะ		คุณครู”

ฉัน :   “ไม่จริงหรอกจ้ะ”

นักเรียน	:			 “แต่หนูคิดหัวข้อที่จะเขียนไม่ออกค่ะ”

ฉัน :   “ได้สิจ๊ะ  หนูท�าได้  เลิกบ่นกระปอดกระแปด  แล้ว

ลงมือเขียนซะที”

นักเรียน	:			 “ผมเกลียดวิชาประวัติศาสตร์ครับ	 	 ใครจะไปสนใจ

ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้ว”

ฉัน :   “เธอควรจะสนใจนะจ๊ะ  ประวัติศาสตร์ของประเทศ

เป็นสิ่งส�าคัญนะ”

นักเรียน	:			 “วิชานี้น่าเบื่อฮะ”

ฉัน :   “ไม่หรอกจ้ะ  ถ้าเธอให้ความใส่ใจ  เธอจะได้รู้ว่า

วิชาน้ีน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว”
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มันช่ำงขัดแย้งกันสิ้นดี  ฉันเป็นครูที่คอยพร�่ำสอนลูกศิษย์ในเรื่อง

สิทธิส่วนบุคคล  ว่ำเด็ก ๆ  สำมำรถแสดงออกถึงควำมรู้สึกนึกคิดของพวก

เขำ  แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว  เมื่อใดก็ตำมที่เด็ก ๆ พูดแสดงควำมรู้สึก

ออกมำ  ฉันกลับเพิกเฉยต่อควำมรู้สึกของพวกเขำ  และโต้เถียงกับพวก

เขำ  สิ่งที่ฉันสื่อกับนักเรียนคือ  ‘เธอมีความผิดในสิ่งที่เธอก�าลังรู้สึก  จง

ฟังครูและเชื่อในสิ่งท่ีครูพูดเถิด’  

ฉันนั่งบนเตียงและพยำยำมระลึกถึงเรื่องรำวในอดีตว่ำคุณครูของ

ฉันได้เคยกระท�ำสิ่งเหล่ำนี้ต่อฉันหรือไม่  มีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยที่ฉันก�ำลัง

เรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยม  ฉันมีควำมทุกข์ใจเหลือเกินที่สอบตกเป็นครั้ง

แรกในชีวิต  ครูวิชำคณิตศำสตร์พยำยำมพูดให้ก�ำลังใจฉัน  “ลิซ  เธอไม่

ต้องเสียใจไปหรอก  มันไม่ใช่ว่ำเธอขำดทักษะวิชำเรขำคณิตหรอกนะ  เธอ

แค่ยงัไม่รู้จักประยกุต์ใช้เท่ำนัน้เอง  เธอต้องตัง้ใจว่ำเธอจะท�ำให้ได้  ปัญหำ

ของเธอก็คือเรื่องทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวเองเท่ำนั้น”

ครูอาจจะพูดถูก  และฉันรู้ว่าครูมีเจตนาดี  แต่ค�าพูดของครูท�าให้

ฉันรู้สึกโง่และไม่ดีพอ มีอยู่ขณะหนึ่งที่ฉันไม่ได้ฟังครูพูดเลย ฉันมัวแต่

มองหนวดของครูท่ีขยับขึ้นขยับลงจนครูพูดจบ  แล้วฉันจะได้อยู่ห่าง ๆ 

ครูซะที  ซึ่งนั่นคงเป็นสิ่งท่ีลูกศิษย์ก�าลังรู้สึกต่อฉันในขณะนี้เช่นกัน

ในช่วงเวลำสองสำมสปัดำห์ต่อมำ  ฉนัพยำยำมตอบสนองต่อควำม

รู้สึกของเด็กนักเรียนให้มำกขึ้น  และพยำยำมสะท้อนภำพของพวกเขำให้

ถูกต้อง

“การเลือกหัวข้อเรียงความ  ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย ๆ เลยสินะ”

“ครูเข้าใจว่าหนูรู้สึกยังไงต่อวิชาประวัติศาสตร์  หนูก�าลังสงสัย 

ใช่มั้ยว่าท�าไมใครใครถึงต้องให้ความสนใจกับเรื่องราวที่เกิดข้ึนในอดีต”

และควำมพยำยำมของฉันก็บังเกิดผล  เห็นได้ทันทีเลยว่ำเด็ก ๆ 

รู้สึกถึงควำมเปลี่ยนแปลง  พวกเขำพยักหน้ำ  สบสำยตำ  และพูดคุยกับ
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ฉันมำกขึ้น  แต่แล้วหลังจำกนั้นวันหนึ่ง  เด็กนักเรียนคนหนึ่งชื่ออเล็กซ์

ประกำศก้องว่ำ  “ผมไม่ต้องกำรไปโรงยิม  และไม่มีใครบังคับผมได้”   

ในใจฉันคิดแต่ว่ำ  พอกันที  ฉันไม่ทนอีกแล้ว  และไม่ลังเลใจแม้แต่น้อย

ท่ีจะพูดตอบเขำไปด้วยน�้ำเสียงอันเย็นชำว่ำ  “อเล็กซ์  เธอจะไปโรงยิม  

หรือจะไปพบครูใหญ่!”

ท�ำไมมันถึงเป็นเรื่องที่ยำกเย็นเหลือเกินที่จะยอมรับควำมรู้สึกของ

พวกเด็ก ๆ นะ  ในขณะพักทำนข้ำวกลำงวัน  ฉันได้ถำมค�ำถำมเดียวกัน

นี้ที่โต๊ะอำหำร  และเล่ำให้เจนซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมงำนของฉันและครูคนอื่น 

ที่โต๊ะฟังถึงเรื่องรำวที่ได้อ่ำนพบจำกหนังสือและควำมคิดของฉัน

มำเรยี  เอสเทส์  ผูป้กครองทีม่ำช่วยงำนเป็นอำสำสมคัร  รบีออกตวั

แก้ต่ำงแทนครูทุกคน  เธอกล่ำวว่ำ  “ก็มันมีเด็ก ๆ ในห้องเรียนตั้งหลำย

คน  เนื้อหำที่ต้องสอนก็มีอยู่มำกมำย  ครูจะไปตั้งควำมคำดหวังในตัวครู

เองให้มำคอยกังวลใจต่อทุก ๆ ค�ำพูดของตัวเองได้ยังไงคะ”

เจนดูเหมือนก�ำลังคิดอะไรอยู่  เธอพูดว่ำ  “บำงที ถ้ำผู้ใหญ่ในชีวิต

ของเรำให้ควำมใส่ใจสักหน่อยต่อค�ำพูดของพวกเขำ  เรำคงไม่ต้องมำนั่ง

แก้ไขควำมเข้ำใจผิดหลำย ๆ อย่ำงในวันนี้  ยอมรับควำมจริงเถอะ  พวก

เรำเองเป็นผลพวงจำกในอดีต  พวกเรำพูดคุยกับนักเรียนของเรำในแบบ

ที่พ่อแม่และครูเคยพูดกับเรำ  ฉันรู้ว่ำ แม้แต่กับลูก ๆ ที่บ้ำน  ฉันก็ใช้

เวลำนำนกว่ำจะเลิกพูดค�ำพูดบทเดิม ๆ มันนับเป็นกำรก้ำวกระโดดที่ 

ยิ่งใหญ่ส�ำหรับฉัน  ท่ีเปลี่ยนวิธีกำรพูดจำก  ‘รอยถลอกแค่นี้ไม่เจ็บหรอก  

มันแค่เร่ืองเล็กน้อยเท่าน้ัน’  เปลี่ยนเป็น  ‘แผลถลอกนั่นเจ็บน่าดูเลย

นะ’”

เคน  วัตสัน  ครูสอนวิชำวิทยำศำสตร์ท�ำหน้ำงุนงง  “ผมพลำด

ประเด็นส�ำคัญอะไรไปรึเปล่ำครับ”  เคนถำม  “ผมไม่เห็นว่ำมันจะต่ำงกัน

ตรงไหนเลย”
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ฉันคิดหนัก  และหวังว่ำจะมีตัวอย่ำงท่ีสำมำรถท�ำให้เคนเข้ำใจถึง

ควำมแตกต่ำงนั้นได้  ในขณะนั้น  ฉันได้ยินเสียงเจนพูดว่ำ  “เคน  ลอง

จินตนำกำรว่ำคุณยังเป็นเด็กวัยรุ่นและเพ่ิงจะได้เข้ำร่วมทีมกีฬำของ

โรงเรียน  จะเป็นบำสเกตบอล  ฟุตบอล  หรือกีฬำอะไรก็ได้”

เคนยิ้ม  “ฟุตบอล”  เขำตอบ

“ตกลงค่ะ”  เจนพูดและพยักหน้ำ  “ตอนนี้ลองจินตนำกำรว่ำคุณ

ก�ำลังจะเข้ำร่วมซ้อมกีฬำกับทีมเป็นครั้งแรก  คุณมีใจที่เปี่ยมไปด้วยควำม

กระตือรือร้น  ครูฝึกเรียกหำคุณและบอกว่ำคุณถูกคัดชื่อออกจำกทีม”

เคนร้องครำง

“ต่อจำกนั้น”  เจนพูดต่อ  “คุณพบครูประจ�ำชั้นที่โถงทำงเดินและ

บอกครูถึงเรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้น  เอำละ  ลองสมมุติว่ำฉันเป็นครู  ฉันมีวิธี

โต้ตอบได้หลำยอย่ำง  ลองเขียนสิ่งที่  ‘เด็กคนที่อยู่ข้ำงในตัวคุณ’  รู้สึก

นึกคิดต่อกำรตอบโต้แต่ละอย่ำง”  เคนยิ้มยิงฟัน  หยิบปำกกำออกมำและ

เขียนลงบนกระดำษทิชชู 

และนี่เป็นกำรโต้ตอบหลำยรูปแบบที่  เจน  ทดลองกับ  เคน

- แบบ  “ปฏิเสธความรู้สึก”

 “มนัไม่มเีรือ่งอะไรต้องมานัง่เสยีอกเสยีใจหรอกนะ	โลกนีย้งัไม่แตก

เป็นเสี่ยง	ๆ	เพียงเพราะเธอไม่ได้เข้าร่วมทีม		ลืม	ๆ	มันไปเถอะ”

- แบบ  “นักปรัชญา”

 “ชีวิตคนเราไม่ได้มีแต่ความยุติธรรมเสมอไป		เธอต้องหัดเรียนรู้วิธี

การรับมือเรื่องท�านองนี้บ้าง”

- แบบ  “ให้ค�าแนะน�า”

 “อย่ายอมให้เรื่องแค่นี้ท�าให้เธอเกิดความท้อแท้		ลองสมัครเข้าทีม

กีฬาอื่นดูนะ”
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- แบบ  “ตั้งค�าถาม”

	 “เธอคิดว่าท�าไมถึงโดนคัดออกจากทีม	 	คนอื่นในทีมเก่งกว่าเธอ 

หรือเปล่า		แล้วตอนนี้เธอจะไปท�าอะไรล่ะ”

- แบบ  “แก้ต่างแทนคนอื่น”

	 “ลองคิดจากมุมมองครูฝึกสิ		ครูเขาต้องการให้ทีมได้ชัยชนะ		มัน

เป็นการตัดสินใจที่ยากทีเดียวที่จะเลือกให้ใครอยู่หรือใครไป”

- แบบ  “เสียอกเสียใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น”

	 “โอ้	 	น่าสงสารจริง	ๆ	ครูรู้สึกเสียใจแทนเธอจัง	 	 เธอได้พยายาม

อย่างหนักเพื่อเข้าร่วมทีม		แต่เธอคงจะไม่เก่งพอ		ป่านนี้เพื่อน	ๆ	

คงรู้ข่าวกันหมดแล้ว		ครูพนันว่าเธอคงรู้สึกขายหน้าแย่”

- แบบ  “จิตแพทย์สมัครเล่น”

	 “เธอเคยพิจารณาถึงเหตุผลที่แท้จริงที่เธอถูกคัดออกจากทีม	 	 ว่า

เป็นเพราะใจของเธอไม่อยู่กับการฝึกซ้อมหรือเปล่า	 	ครูคิดว่าใน

จิตใต้ส�านึกแล้ว	 	 เธอคงไม่ต้องการอยู่ในทีม	 	ดังนั้นเธอจึงรู้สึก

สับสนกับเป้าหมายที่ก�าลังต้องการ”

เคนยกมือขึ้น  “หยุด  พอแล้ว  ผมเข้ำใจแล้วครับ”

ฉันถำมเคนว่ำจะขอดูข้อควำมที่เขำเขียนได้มั้ย  เคนยื่นกระดำษ

ทิชชูนั่นมำให้ฉัน  ฉันอ่ำนออกเสียงดัง

- “อย่ำมำบอกฉันว่ำต้องรู้สึกอย่ำงนั้นรู้สึกอย่ำงนี้”

- “อย่ำมำบอกให้ฉันท�ำหรือไม่ท�ำอะไร”

- “ครูไม่มีวันเข้ำใจ”

- “ครูก็รู้ค�ำตอบอยู่แล้ว  แล้วจะถำมท�ำไม”

- “ครูก็ดีแต่เข้ำข้ำงคนอื่น  ยกเว้นฉัน”
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- “ฉันมันไอ้ขี้แพ้”

- “นี่เป็นครั้งสุดท้ำยที่ฉันจะเล่ำเรื่องต่ำง ๆ ให้ครูฟัง”

“โอ้  ไม่นะ”  มำเรียอุทำน  “หลำยประโยคที่เจนเพิ่งพูดกับเคน  ฟัง

ดูเหมือนที่ฉันพูดกับมำโก้ลูกชำยฉันไม่มีผิด  แล้วเรำควรจะพูดยังไงล่ะ”

“ยอมรับในควำมรู้สึกทุกข์ใจของเด็ก”  ฉันตอบอย่ำงรวดเร็ว

“ท�ำยังไงล่ะ”  มำเรียถำม

ไม่มีค�ำตอบออกมำจำกปำกฉัน  ฉันมองหำเจนให้ช่วยตอบ  เจน

หันไปทำงเคนและจ้องหน้ำเขำ  “เคน”  เจนพูด  “การค้นพบว่าตัวเธอถูก

คัดออกจากทีมที่เธอมั่นใจเหลือเกินว่าเธอสมควรอยู่ในทีมนั้น  คงเป็น

เรื่องน่าตกใจและน่าผิดหวังคร้ังใหญ่เลยสินะ”

เคนพยักหน้ำ  “นั่นเป็นเรื่องจริง”  เขำพูด  “มันเป็นเรื่องน่ำตกใจ

และน่ำผิดหวัง  และผมรู้สึกโล่งอกมำกเมื่อมีคนเข้ำใจควำมจริงข้อนี้”

พวกเรำทั้งหมดมีอะไรอีกมำกมำยที่จะคุยต่อจำกนั้น  มำเรียเปิด

เผยควำมลับของเธอต่อพวกเรำว่ำ  ตอนเด็ก ๆ  ไม่เคยมีใครยอมรับควำม

รู้สึกของเธอเลย  เคนถำมว่ำ  “พวกเรำจะให้นักเรียนได้รับในสิ่งที่พวกเรำ

ไม่เคยได้รับได้ยังไง”  

พวกเรำเห็นพ้องกันว่ำจ�ำเป็นต้องมีแบบฝึกหัดเพื่อสร้ำงควำม 

คุ้นเคยกับวิธีกำรพูดแบบใหม่ที่พวกเรำควรใช้โต้ตอบกับพวกเด็ก ๆ ฉัน

รับอำสำเป็นคนน�ำตัวอย่ำงแสดงวิธีกำรยอมรับควำมรู ้สึกของเด็กที่

โรงเรียนมำให้กับทุกคน  ในเวลำสองสำมวันถัดมำ  ฉันก็น�ำตัวอย่ำงที่ท�ำ

เป็นรูปกำร์ตูนมำให้เพื่อน ๆ ที่ทำนข้ำวเที่ยงด้วยกันดู  
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เคนมองภำพประกอบและส่ำยหัว  “ในทำงทฤษฎีแล้ว  เรื่องรำว

ทั้งหมดนี้ฟังดูน่ำพิศวง  แต่ส�ำหรับผมแล้ว  มันถือเป็นกำรเรียกร้อง 

อีกอย่ำงจำกครู  แล้วเรำจะไปหำเวลำจำกไหนมำช่วยเด็ก ๆ จัดกำรกับ

อำรมณ์และควำมรู้สึกของพวกเขำล่ะ”

ดวงตำของเจนเป็นประกำย  “คุณสำมำรถหำเวลำได้”  เธอพูด  “ไป

โรงเรียนให้เช้ำขึ้น  กลับบ้ำนเย็นนิดนึง  รีบทำนข้ำวเที่ยงและไม่ต้องพัก

เข้ำห้องน�้ำ”

“ใช่สิ”  เคนเสริม  “และในระหว่ำงกำรเตรียมแผนกำรเรียน  ให้

คะแนนกำรบ้ำน  ปรับปรุงกระดำนแจ้งข่ำว  เตรียมกำรประชุม  และสอน

หนังสือ  คุณต้องมำกังวลถึงสิ่งที่นักเรียนอำจจะรู้สึกหรือคิดหำวิธีสร้ำง

จินตนำกำรในสิ่งที่พวกเขำไม่สำมำรถมีได้ในควำมเป็นจริง”

ในขณะที่ฉันฟังเคนพูด  ฉันเริ่มคิดว่ำ  ‘น่ีอำจจะเป็นเรื่องท่ีเรำ

ร้องขอมำกเกินไปจำกครู’  รำวกับว่ำเจนจะอ่ำนใจของฉันออก  “มันไม่ใช่

เรื่องเล่น ๆ  นะ”  เธอพูด  “ฉันรู้ว่าเร่ืองท่ีร้องขอจากครูนั้นเยอะมาก  แต่

ฉันก็รู้ว่าเป็นเรื่องส�าคัญมากแค่ไหนส�าหรับเด็ก ๆ  ที่จะได้รับความเข้าอก

เข้าใจ  ความจริงมีอยู่ว่า  เมื่อเด็กนักเรียนไม่สบายอกสบายใจ  พวกเขา

จะขาดสมาธิ  และจะไม่สามารถซึมซับรับสิ่งใหม่ ๆ ได้  ถัาเราต้องการ

ให้อิสระแก่ความรู้สึกส�าหรับการคิดและเรียนรู้ของเด็ก ๆ เราก็ต้อง

จัดการความรู้สึกของพวกเขาด้วยความใส่ใจด้วย”

“และไม่เพียงแค่ท่ีโรงเรียนเท่าน้ัน  แต่ต้องที่บ้านด้วย”  มำเรีย

เสริมอย่ำงหนักแน่น

เรำท้ังหมดหันมำที่มำเรีย  “เมื่อตอนที่ฉันอำยุประมำณเก้ำขวบ”  

เธออธิบำย  “ครอบครัวของฉันย้ำยบ้ำน  และฉันก็ต้องไปโรงเรียนใหม่  

ครูสอนวิชำคณิตศำสตร์เป็นคนเข้มงวดมำก  ทุก ๆ  ครั้งที่ฉันเข้ำสอบวิชำ

เลข  ครจูะส่งกระดำษค�ำตอบคืนให้ฉนัและมีเครือ่งหมำยกำกบำทอันใหญ่
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สีด�ำบนค�ำตอบที่ผิดทุกข้อ  ครูจะบังคับให้ฉันแก้ไขกระดำษค�ำตอบครั้ง

แล้วครั้งเล่ำจนกว่ำจะได้ค�ำตอบที่ถูกต้อง  ฉันรู้สึกกลัววิชำของครูคนนี้  

บำงครั้งฉันก็พยำยำมลอกค�ำตอบจำกเด็กคนอื่น  คืนก่อนกำรทดสอบ  

ฉันมักจะรู้สึกปวดท้องเสมอ  ฉันจะบอกแม่ว่ำ  ‘แม่จ๋ำ  หนูกลัวจัง’  และ

แม่จะบอกว่ำ  ‘ไม่มีอะไรที่ต้องกลัว  ลูกท�ำให้ดีที่สุดก็พอแล้ว’  และพ่อ

ของฉันจะพูดว่ำ  ‘ถ้ำลูกตั้งใจเรียน  ลูกก็ไม่ต้องกลัวอะไร’  แต่มันท�ำให้

ฉันรู้สึกไม่ดีไปกว่ำเดิม”

เคนมองมำเรียอย่ำงล้อเลียน  “สมมุติว่ำคุณแม่หรือคุณพ่อของคุณ

พูดว่ำ  ‘ลูกดูกังวลใจเร่ืองการสอบมากเลยนะ  มาเรีย’  นั่นจะท�ำให้เกิด

ควำมแตกต่ำงมั้ย”

“โอ้  ใช่เลย”  มำเรียอุทำน  “เพรำะจำกนั้นฉันก็จะบอกพ่อแม่เรื่อง

กำกบำทสีด�ำและเรื่องขำยหน้ำของกำรสอบซ่อมต่อหน้ำทุกคนในห้อง”  

เคนยังสงสัย  “และนั่นมันเพียงพอที่จะท�ำให้คุณลดควำมกังวลใจ  และ

ท�ำข้อสอบวิชำเลขได้ดีขึ้นหรือเปล่ำ”

มำเรียหยุดคิด  “ฉันคิดอย่างน้ันนะ”  เธอพูดช้ำ ๆ  “เพราะถ้า

พ่อแม่ของฉันรับฟังความกังวลใจต่าง ๆ และให้ฉันได้ระบายออกมา  

ฉันคิดว่าตัวฉันเองน่าจะมีก�าลังใจมากขึ้นที่จะไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้น  

และมีความฮึกเหิมท่ีจะพยายามมากขึ้น”

สองสำมวันหลังจำกบทสนทนำน้ีเกิดข้ึน  มำเรียกลับมำพร้อมกับ

รอยยิ้มและดึงกระดำษแผ ่นเล็ก ๆ ที่พับไว ้ออกจำกกระเป ๋ำถือ   

“ฉันต้องกำรให้พวกคุณได้ฟังค�ำพูดบำงตอนที่ลูก ๆ คุยกับฉันในช่วง

สัปดำห์นี้  พอฉันพูดจบแล้ว  พวกคุณทุกคนต้องลองเดำว่ำฉันไม่ได้พูด

อะไรกับพวกเขำ  ประโยคแรกมำจำกแอนนำ  ลูกสำวของฉัน”  มำเรีย 

คลี่กระดำษออกมำอ่ำน  “แม่ขำ  ครูสอนพละให้หนูวิ่ง  เพรำะหนูแต่งตัว

ช้ำและเพื่อน ๆ ทุกคนก็จ้องมองหนู”
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เคนตอบทันที  “คุณคงไม่ได้พูดว่ำ  ‘ลูกหวังจะให้ครูท�ำอะไรหรือ  

ปรบมือให้  ให้เหรียญทองส�ำหรับกำรมำสำยหรือไง’”  ทุกคนที่โต๊ะหัวเรำะ  

มำเรียพูดว่ำ  “ประโยคนี้มำจำกมำโก้  ลูกชำยของฉัน  ‘แม่  อย่ำพึ่งฉุน

นะครับ  ผมท�ำถุงมือคู่ใหม่หำยไป’”

“ฉันขอตอบข้อนี้”  เจนพูด  “อะไรกัน  นี่เป็นถุงมือคู่ที่สองที่ลูกท�ำ

หำยในเดือนนี้แล้วนะ  ลูกคิดว่ำเรำพิมพ์เงินใช้เองได้หรือไง  ครำวหน้ำ

เวลำที่ลูกถอดถุงมือ  ให้เก็บไว้ในกระเป๋ำและก่อนที่จะลงจำกรถโรงเรียน  

ให้ส�ำรวจดูที่เก้ำอี้และพื้นรถว่ำท�ำถุงมือหล่นอยู่หรือเปล่ำ”

“เดี๋ยวก่อน  ที่พูดมำนี่มีอะไรเสียหำยตรงไหนหรือครับ”  เคนถำม  

“คุณก�ำลังสอนเด็กเรื่องควำมรับผิดชอบนี่”  

“สอนผิดเวลาค่ะ”  เจนพูด

“ท�ำไมล่ะครับ”

“เพราะเมื่อคนคนหน่ึงก�าลังจมน�้า  น่ันไม่ใช่เวลาที่จะมาสอนเขา

ว่ายน�้า”

“อืมมม...”  เคนพูด  “ผมต้องคิดถึงประเด็นนี้ด้วยสินะ  เอำละ  ถึง

คิวของคุณแล้ว ลิซ”  เขำพูด ชี้มำที่ฉัน  มำเรียอ่ำนต่อว่ำ  “ประโยคนี้ก็มำ

จำกแอนนำ ‘หนูไม่แน่ใจว่ำยังอยำกอยู่ในวงออร์เคสตรำอีกต่อไปหรือไม่’”

ฉันพูดสวนทันที  “หลังจำกที่พ่อกับแม่เสียเงินเสียทองไม่รู ้ตั้ง 

เท่ำไหร่เป็นค่ำเล่ำเรียนวิชำไวโอลิน  แล้วลูกก�ำลังบอกว่ำจะเลิกเล่นอย่ำง

นั้นหรือ  พ่อของลูกคงเสียใจมำกถ้ำได้ยินเรื่องนี้”

มำเรียมองหน้ำพวกเรำด้วยควำมประหลำดใจ  “พวกคุณรู้ได้ยังไง

ว่ำฉันเกือบหลุดปำกพูดประโยคพวกนี้”

“เรื่องกล้วย ๆ”  เจนพูด  “นั่นเป็นค�ำพูดที่พ่อแม่พูดกับพวกเรำ  

และเป็นค�ำพูดที่ฉันสะดุดใจตอนที่พูดกับลูก ๆ ของฉันเอง”
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“มำเรีย”  เคนพูด  “อย่ำทิ้งให้พวกเรำสงสัยคำใจอยู่เลย  คุณพูด

อะไรกับลูกของคุณบ้ำง”

“เอำละ”  มำเรียตอบอย่ำงภำคภูมิใจ  “ตอนที่มำโก้หำถุงมือคู่ใหม่

ไม่พบ  ฉันก็ไม่ได้พูดเทศนำลูก  ฉันพูดว่ำ  ‘ลูกคงรู้สึกอารมณ์ไม่ดีเวลา

ท�าของหาย...  ลูกคิดว่าลูกลืมถุงมือไว้บนรถโรงเรียนหรือเปล่า’  มำโก้

จ้องมองฉันรำวกับว่ำไม่เชื่อหูตัวเองและบอกว่ำพรุ่งนี้เช้ำเขำจะไปถำมคน

ขับรถโรงเรียนว่ำเห็นถุงมือของเขำหรือไม่”

“และตอนท่ีแอนนำ  บอกฉันเรื่องครูพละบังคับให้เธอวิ่งต่อหน้ำ

เพื่อน ๆ ฉันพูดว่ำ  ‘มันน่ำขำยหน้ำน่ำดูสินะ’  แอนนำพูดว่ำ  ‘ใช่เลยค่ะ

แม่’  แล้วเธอก็เปลี่ยนเรื่องพูด  ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติส�ำหรับแอนนำ  

เพรำะว่ำเธอไม่เคยเล่ำอะไรให้ฉันฟังว่ำเกิดอะไรขึ้น”

“แต่ที่น่ำแปลกใจมำกคือสิ่งที่เกิดขึ้นตำมมำต่ำงหำก  หลังจำกเรียน

ดนตรีเสร็จแล้ว แอนนำพูดวำ่ ‘หนูไม่แน่ใจว่ำยังอยำกอยู่ในวงออร์เคสตรำ

อีกต่อไปหรือเปล่ำ’  ค�ำพูดของแอนนำท�ำให้ฉันใจหำย  แต่ฉันพูดเพียงว่ำ  

‘ใจนึงลูกต้องการอยู่ในวงออร์เคสตรา  แต่อีกใจก็อยากจะเลิกสินะ’   

แอนนำเงียบไป  จำกน้ันเธอก็เริ่มพูดและเรื่องรำวทั้งหมดก็พรั่งพรูออกมำ  

เธอเล่ำว่ำเธอชอบเล่นไวโอลินแต่เนื่องจำกต้องใช้เวลำฝึกซ้อมมำก  เธอจึง

แทบไม่ได้เจอหน้ำเพื่อน ๆ  เลย  และตอนนี้เพื่อนของแอนนำก็ไม่เคยโทร

หำเธอหรืออำจจะเลิกคบเป็นเพื่อนกันไปแล้ว  จำกนั้นแอนนำเริ่มร้องไห้

และฉันก็กอดแอนนำไว้”

“โอ้  มำเรีย”  ฉันพูดขึ้น  ฉันรู้สึกซำบซึ้งใจในประสบกำรณ์ที่เธอ

ได้เล่ำให้เรำฟัง

“มนัเป็นเรือ่งตลกไม่ใช่หรอื”  เจนพดู  “แอนนำคงจะไม่เล่ำถงึต้นตอ

ของปัญหำของเธอ  หำกคุณไม่ได้ยอมรับในควำมรู้สึกอันสับสนของเธอ”
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“ใช่แล้วค่ะ”  มำเรียแสดงท่ำทีเห็นด้วยอย่ำงกระตือรือร้น  “และ

เมื่อปัญหำท่ีแท้จริงได้ถูกหยิบยกออกมำพูด  เธอก็มีควำมคิดว่ำจะแก้

ปัญหำด้วยตัวเองยังไง  วันรุ่งขึ้นแอนนำเดินมำบอกฉันว่ำ  เธอตัดสินใจ

ที่จะอยู่ในวงออร์เคสตรำต่อ  และอำจจะคบหำเพื่อนใหม่ ๆ ในวง”

“วิเศษเลย”  ฉันพูด

“ใช่”  มำเรียพูดและขมวดคิ้ว “แต่ฉันบอกพวกเธอเฉพำะเรื่องดี ๆ 

ที่ฉันท�ำเท่ำนั้น  ยังมีอีกตอนที่มำโก้พูดว่ำเขำเกลียดครูเพทเทอซัน”

“โอ้...  โจทย์ข้อนี้ยำกนะ”  ฉันพูด  “คุณอำสำท�ำงำนในชั้นเรียนครู

เพทเทอซันตลอดปีที่แล้วใช่มั้ยคะ”

มำเรียดูหน้ำตำสลด  “ใช่  เขำเป็นครูที่ดีมำก”  เธอพูดพึมพ�ำ  “เป็น

คนที่อุทิศตัวท�ำงำนอย่ำงเต็มที่”

“นั่นละที่ฉันหมำยถึง”  ฉันกล่ำว  “คุณเข้ำตำจนซะแล้ว  ด้ำนหนึ่ง  

คุณต้องกำรอยู่ข้ำงเดียวกับลูกชำยของคุณ  แต่อีกด้ำนหนึ่ง  คุณก็คิดถึง

หัวอกครูเพทเทอซันและไม่ต้องกำรวิจำรณ์เขำ”

“ไม่ใช่แค่ครูเพทเทอซนัหรอกนะ”  มำเรยีพูด  “ฉนัอำจจะหวัโบรำณ

ไปหน่อย  แต่ฉันถูกอบรมให้เชื่อว่ำกำรที่เด็กพูดจำต่อต้ำนครูเป็นส่ิงท่ี 

ไม่เหมำะสม”

“แต่กำรเข้ำข้ำงลูกชำยของคุณ”  เจนอุทำน  “ไม่ได้แปลว่ำคุณต้อง

ไม่พอใจครูเพทเทอซันไปด้วย”  เจนเริ่มเขียนร่ำงกำรตอบโต้ทั่ว ๆ  ไปของ

พ่อแม่เมื่อเด็กบ่นถึงครู  

จากนั้นเราทั้งหมดก็ร่วมกันคิดหาบทสนทนาที่เป็นประโยชน์  

ความท้าทายของเราคือการหลีกเลี่ยงการเห็นดีเห็นงามไปกับเด็กหรือ

แสดงความเห็นเรื่องครู  

และนี่คือผลงานของเรา...
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