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หนั งสือแปลเล ่มนี้มี เนื้ อหา เกี่ ยวข ้องกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการคิดค้น

แนวการเรียนการสอนแบบใหม่เพื่อเสริมพัฒนาการของ

เด็กในรูปแบบต่าง ๆ และมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับปรัชญา

พิพัฒนาการนิยม ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดย

ยดึผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลางในการจดักจิกรรมการเรยีนรูต่้าง 

ๆ เป็นหนังสือที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทม์ ยกย่องให้

เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปการจัดการศึกษาของ

เด็กๆในอเมริกาและเป็นหนังสือ Bestseller ในปี 2007

หนังสือ ครูนอกกรอบกับห ้องเรียนนอก

แบบ สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง 56 เขียนจาก

ประสบการณ์ของ เรฟ เอสควิท (Rafe Esquith) 

ครูผู้สอนในห้อง 56 โรงเรียนประถมศึกษาโฮบาร์ตใน

นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เรฟ เอสควิท 

ปฏิเสธงานที่เสนอเงินเดือนมากกว่าการเป็นครูถึงสี่เท่า 

เพียงเพ่ือจะได้อยู่ในท่ีๆ เด็กๆต้องการเขา สิ่งท่ีได้

พบเหน็ในโรงเรียนแห่งนีท้�าให้ครเูรฟสะเทอืนใจอย่างมาก

เนื่องจาก เด็กร้อยละ 90 มาจากครอบครัวผู้อพยพเชื้อ

สายละตินและเกาหลี มีความเป็นอยู่ต�่ากว่าระดับความ

ยากจนและไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ อาศัย

ในย่านเสื่อมโทรม ท่ีเด็กสิบขวบบางคนพกอาวุธปืน

มาโรงเรียน ส่วนแก๊งอันธพาลและยาเสพติดเป็นเรื่องที่

พบเห็นเป็นเร่ืองปกติในชีวิต เด็กท่ีจบจากช้ันประถม

ศึกษาเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่อาจจะได้เรียนต่อจนจบ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในแต่ละวันของครูเรฟยาวนานกว่าของครู

คนอ่ืน ๆ เพราะครูเรฟใช้เวลาอยู่กับเด็กๆ มากกว่า

ชั่วโมงเรียนตามปกติท�าให้เขาสอนวิชาต่างๆ ท่ีจะต้อง

มีการทดสอบมาตรฐานและสอนสิ่งท่ีเขารักเป็นเป็น

ชีวิตจิตใจได้แก่ วรรณกรรมของ เชกสเปียร์ และมาร์ค 

ทเวน รวมทั้งสอน เบสบอล ควบคู่กันไปอย่างได้ผล 

เขามีปรัชญาการสอนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจใน

ธรรมชาติของเด็กและการให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการ

เรียนการสอนอย่างแท้จริง ครูเรฟคดิค้นแนวการเรียนการ

สอนแบบใหม่โดยท�าให้ ห้องเรียนเป็นที่ๆ เด็กได้เรียนรู้
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และสนกุสนานไปพร้อมๆ กัน ความตัง้ใจจรงิกบัการเรยีน

รู้ความต้องการของเด็กน�ามาประยุกต์กับการเรียนสอน

ในแบบฉบับของตนเอง เนื้อหาส�าคัญของหนังสือแบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน 16 บท ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 ไฟในห้องเรียน ครูเรฟ กล่าวว่าสิ่ง

ส�าคัญคือครูต้องไม่ยอมจ�านนต่อพลังบางอย่างที่จะมา

บัน่ทอนศกัยภาพในการท่ีจะพฒันาความเป็นเลศิของเดก็ 

ซึ่งความเป็นเลิศที่แท้จริงนั้นจะต้องอาศัยความเสียสละ 

ความผิดพลาด และความพยายามอย่างมหาศาล โดย

ไม่มีทางลัด

ตอนที่ 2 ไม่มีท่ีไหนเหมือนบ้าน ห้อง 56 

แหล่งพักพิงที่อบอุ่นของเด็กๆอ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

1. ยอมรับความจริงกันเถอะ กล ่าวถึง

สถานการณ์ในปัจจุบันท่ีครูส่วนใหญ่ใช้วิธีแก้ปัญหาใน

การดูแลห้องเรียนให้เรียบร้อยด้วยวิธีการขู่เด็กให้กลัว 

แต่ผู้เขียนให้ทศันะว่าขณะครทู�าการสอนจะต้องพยายาม

มองจากมุมมองของเด็กเสมอ และไม่ใช้ความกลัวของ

เด็กเป็นทางลดัในการให้การศกึษา ซ่ึงผูเ้ขยีนได้ปรบัปรงุ

วัฒนธรรมในห้องเรียนเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ โดยพยายาม

ทุกวิถีทางที่จะขจัดความกลัวออกจากห้องเรียน เปลี่ยน

ความกลัวเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจ ท�าตัวเป็นที่พึ่งของ

เด็กๆมีความยุติธรรมมีเหตุผลและเป็นแบบอย่างได้

2. ไปให้ถึงระดับ 6 เป็นการค้นพบชัยชนะ

ในการสอนของผู้เขียนที่เขาเรียกว่า “ยูเรก้าทางการ

ศึกษา”คือ การบ่มเพาะคุณธรรม 6 ระดับ เกี่ยวกับ

พฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่ควรมองข้าม ได้แก่ การท่ี

จะให้เด็กประพฤติตัวดีน้ันต้องไม่ใช่เพราะกลัวการถูก

ท�าโทษ การให้รางวัลแก่เด็กอาจกลายเป็นการติดสินบน

ได้ การทีเ่ดก็พยายามเอาใจครหูรือพ่อแม่อาจส่งผลเสยีถึง

อนาคต เดก็ต้องรูจ้กักฎระเบยีบซึง่ไม่ใช่เพราะมเีขยีนตดิ

ไว้ที่ฝาผนัง การสอนให้เด็กรู้จักเกรงใจผู้อื่น และสอนให้

เด็กมีจรรยาบรรณฝังอยู่ภายในจิตวิญญาณ

ตอนที่ 3 วิธีการ แนวคิดเพื่อเสริมพัฒนาการ

ของเด็ก ประกอบด้วย

1. อ่านเพ่ือชีวิต เมื่อไม่สามารถปฏิเสธได้

ว่า “การอ่านเป็นพ้ืนฐานของชีวิต” การอ่านจึงไม่ใช่

เคร่ืองมือเพ่ือการสอบ หรือเพ่ือแสดงระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเท่านั้น ความส�าเร็จของผู้เขียนหรือครูเรฟ

ในการสอนให้เด็กอ่าน จึงมีจุดเร่ิมต้นจากวิธีการท่ีช่วย

ให้นักเรียนในห้อง 56 รักการอ่าน ร่วมกับการชี้แนะ

วรรณกรรมท่ีเหมาะสม สนุกท้าทาย สร้างบรรยากาศ

แห่งการคลั่งไคล้ในการอ่านหนังสือให้แก่นักเรียน และ

ประเมินความส�าเร็จในการอ่านจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นใน

ขณะทีน่กัเรยีนห้อง 56 อ่านวรรณกรรมเล่มนัน้ ซึง่หมาย

ถึงนักเรียนของครูเรฟสามารถเชื่อมโยงการอ่านให้เป็น

ส่วนหนึ่งของชีวิต และจะสามารถพัฒนาเป็นนักอ่าน

ตลอดชีวิตได้ในอนาคต

2. การเขียน การสอนการเขียนนั้นเป็นการ

สอนท่ียากและใช้พลังงานมากท่ีสุด แต่ความส�าเร็จท่ียิ่ง

ใหญ่ในห้อง 56 ซ่ึงนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี

สองนั้น ได้แสดงถึงทั้งความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และ

ความสามารถของครูเรฟได้เป็นอย่างดี โดยแสดงให้เห็น

ถึงความเข้าใจปัญหา และสามารถเลือกวิธีการที่แยบยล

มาใช้ในการสอน โดยเริ่มต้นจากแบบฝึกหัดไวยากรณ์

ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเขียน ขั้นต่อมาคือการเขียนเรียง

ความประจ�าสัปดาห์ รายงานการอ่านหนังสือรายเดือน 

และขั้นสุดท้ายโครงการนักเขียนน้อย ซึ่งหากครูไทย

ท่านใดท่ีก�าลังท้อหรือหมดพลังในการสอนการเขียน

แล้ว ประสบการณ์ของครูเรฟในห้อง 56 นั้น สามารถ

เป็นแนวทางในการสอนการเขียนให้ประสบความส�าเร็จ

ได้อย่างดียิ่ง

3. คณติคดิสนุก ปัญหาผลการเรียนคณติศาสตร์

ท่ีตกต�า่ลงเมือ่ผูเ้รียนเรียนในระดบัชัน้ท่ีสูงขึน้นัน้อาจเป็น

เพราะนักเรียนให้ความส�าคัญกับการเตรียมตัวสอบให้

ผ่านมากกว่าการเข้าใจในตวัเลขท่ีแท้จรงิ ตวัเลขจงึกลาย

เป็นเรือ่งลีล้บัในทีส่ดุ แต่ครเูรฟสามารถสร้างปรากฏการณ์

ให้ห้อง 56 ให้เป็นห้องเรียนที่รักคณิตศาสตร์โดยใช้

กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม“บั๊ซซ์” (Buzz) และ คณิต
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คิดในใจ เป็นต้น ซึ่งพิสูจน์ได้ว่า ความเป็นเลิศทาง

คณติศาสตร์ได้มาจากกระบวนการ ไม่ใช่จากแบบทดสอบ

ท้ายบทเรียน

4. เราจะไม่ถูกหลอกอีก ครูเรฟ ได้น�าเสนอ

แนวคดิด้านการจดัการเรยีนการสอนของรฐัแคลฟิอร์เนยี 

ที่ให้เด็กหมกมุ่นอยู่กับการทดสอบ ซึ่งแท้จริงแล้วไม่

ได้ส่งผลถึงศักยภาพที่แท้จริงในตัวเด็กแม้แต่น้อย แต่

การเรียนรู ้ถึงวิธีการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ

จริยธรรมในตัวตนต่างหากที่มีศักยภาพเหนือคะแนน

สอบ น่าจะเป็นสิ่งสะท้อนให้ระบบการศึกษาไทยและ

ครูไทยได้เห็นว่าคุณภาพการเรียนการสอนไม่ได้วัดกันท่ี

ผลสัมฤทธิห์รอืคะแนนเท่านัน้ หากแต่วดัทีค่ณุค่าภายใน

ตัวเด็กทีจ่ะสะท้อนออกมาเมือ่พวกเขาออกสูส่งัคมซ่ึงเป็น

สิ่งที่วิเศษกว่า

5. โลกนี้แสนมหัศจรรย์ เรื่องเล่าเรื่องนี้ของครู

เรฟได้จุดประกายความคิดให้แก่ครูจ�านวนมากเมื่อต้อง

สอนวิชาที่แสนน่าเบื่อ เช่น สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ ให้กลายเป็นวิชาที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน 

ผ่านเครื่องมือบนเว็บไซต์ เกม ภาพยนตร์ สารคดี และ

เทปเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูเรฟให้เด็กได้เรียนรู้จาก

การลงมือท�า โครงงานศิลปะร่วมกัน ที่เด็กได้ทั้งความรู ้

ความสนุกสนาน และมิตรภาพ

6. ลองผิดลองถูก ครูเรฟ กล่าวหัวเรื่องย่อยไว้ 

5 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวกับแนวคิดที่เชื่อว่าวิธีการสอนเชิงปฏิบัติ 

มีความส�าคัญย่ิงต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือ 

ลงมือท�า หาเงิน ฉันไม่มีเวลาสอนวิทยาศาสตร์ ความล้ม

เหลวเป็นเรื่องดี และหนูทดลอง ซ่ึงที่กล่าวมาทั้งหมด

เป็นการสอนให้นักเรียนของครูเรฟเรียนวิทยาศาสตร์

อย่างสนุกสนาน ใช้ศิษย์เก่าของโรงเรียนเป็นต้นแบบแห่ง

การเรียนวิทยาศาสตร์ให้น้อง ๆ 

7. คนรักศิลปะ เมื่อครูเรฟได้เห็นคุณค่าของ

ศิลปะที่มีต่อเด็กๆ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูสอนดุริยางค์

คนหนึ่ง เขาจึงพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของ

ศิลปะในชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นทั้งที่ครูเรฟเองไม่มีความถนัด

ในงานศิลปะ โครงงาน 5 อย่างซึ่งเขาน�าไปใช้ในชั้นเรียน 

ศิลปะสอนให้ผู้เรียนรู้มากกว่าความรู้ในรายวิชา ศิลปะ 

สอนให้รู้จกัท�างานเป็นทีม การมรีะเบยีบวนิยั ความรับผดิ

ชอบ ความเสียสละ และแม้กระทั่งการบริหารเวลา

8. ขอผมเล่นด้วยคน ครูเรฟปรารถนาให้เด็ก

เห็นคุณ ค่าของกีฬา และได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมี

ท้ังการฝึกฝนและสร้างประสบการณ์ร่วม โดยบูรณาการ

เนือ้หาวชิาพละศกึษาให้สอดคล้องกบัความรูใ้นวชิาอืน่ๆ

ไปในเวลาเดียวกัน ขณะเดียวกันครูเรฟมีเป้าหมายการ

สอนที่ส�าคัญยิ่งคือ สอนให้เด็กมีน�้าใจในท่ามกลางโลก

ท่ีแล้งน�้าใจ ซ่ึงสิ่งน้ีจะก่อประโยชน์อย่างย่ิงท้ังต่อตัวเด็ก

และสังคมต่อไป

9. เศรษฐศาสตร์ในห้องเรียน ครูเรฟ กล่าวหัว

เรื่องย่อยไว้ 5 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวกับการปลูกฝังนิสัยความ

รับผิดชอบเก่ียวกับคุณค่าของ “เงิน” เช่น อดเปร้ียวไว้

กินหวาน สอนให้เด็กๆรู้ว่าการอดทนรอคอยย่อมได้สิ่ง

ที่ดีกว่าการหุนหันพลันแล่นตัดสินใจ ครูเรฟจัดระบบ

เศรษฐศาสตร์ในห้องเรียน 56 โดยให้เด็กๆ ทุกคนมีหน้า

ท่ีการงานท่ีต้องรบัผดิชอบ ทุกอาชพีมรีายได้ แต่หากใคร

ท�า กิจกรรม (งาน) อื่นเสริมก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น

บทบาทของเด็กทุกคนคือทุกคนต้องท�า งานเพ่ือให้มี

รายได้และต้องรูจั้กบริหารจดัการรายได้ของตนเองให้เกดิ

ความคุ้มค่าท่ีสุด เพราะแม้กระท่ังท่ีน่ังเรียนในห้องเรียน

ก็ยังต้องซื้อเอง กิจกรรมเหล่านี้ล้วนปลูกฝังความรับ

ผิดชอบให้เด็กๆเพราะเมื่อเขาซ้ือของก็ต้องคิดให้คุ้มค่า

กับเงินที่ตนเองหามาได้ แม้จะมองว่าเศรษฐศาสตร์ใน

ห้องเรียนมุ่งเรื่อง “เงิน” แต่เงินก็สามารถสอนคนได้ ยิ่ง

รบีสอนตัง้แต่ยังเดก็กจ็ะเป็นบทเรยีนและประสบการณ์ทีม่ี

คณุค่าเมือ่เขาต้องเผชญิโลกแห่งความเป็นจรงิในอนาคต

ได้เป็นอย่างดี

ตอนที่ 4 ลูกบ้าไม่จำากัด ช่างแม่งตอร์ปิโด! 

เดินหน้าเต็มพิกัด! ประกอบด้วย

10. คดิด้วยตนเอง เรือ่งราวในบทที ่12 กล่าวถงึ 

วิธีการสอนทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ของครูเรฟท่ีมุ่ง
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พัฒนากระบวนการคิดและวิเคราะห์ วิธีการสอนนี้เป็น

แนวทางทีด่แีก่ครสูอนคณติศาสตร์ ให้ปรบัเปลีย่นวธิกีาร

สอนเดมิทีส่นับสนุนให้เดก็แก้ปัญหาด้วยการมองหา “ค�า

ส�าคัญ” (keyword) โดยเน้นให้ได้ค�าตอบที่ถูกต้อง แต่

มักมองข้ามกระบวนการทีแ่สดงให้เดก็เหน็ว่าจะท�า ความ

เข้าใจ ตโีจทย์และแก้ปัญหาอย่างไร ขัน้ตอนพืน้ฐานเหล่า

นีจ้ะท�าให้เดก็สามารถแก้ปัญหาได้ทัง้ในวิชาคณติศาสตร์

และในชีวิตประจ�า วัน

11. ฮีโร่ในภาพยนตร์ ครูเรฟมีมุมมองที่ว่า 

การน�า ภาพยนตร์ที่ดีๆ มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

สามารถช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ เรียนรู้ถึงผลกระทบ

ด้านดีและร้ายของการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถพัฒนา

ความซาบซึ้งเกี่ยวกับภาพยนตร์พร้อมทั้งฝึกทักษะ

การเขียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดขึ้นแก่

เด็กๆได้อีกด้วย

12. ท่องโลก ครูเรฟมองการทัศนศึกษาว่าเป็น

โอกาสที่ดีส�า หรับเด็กเพื่อให้ได้เรียนรู้โลกกว้างอีกทั้งยัง

มองไกลถงึการเตรยีมเดก็ให้พร้อมกบัการอยูด้่วยตนเอง

ในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเช่น การเอาตัวรอด 

การจดัการเรือ่งเงนิ ความสมัพนัธ์ อืน่ๆ เดก็หลายคนไม่มี

โอกาสได้เรยีนรู้ชวิีตมากพอ ดงันัน้ทกัษะทีจ่�าเป็นเหล่านี้ 

ล้วนเริ่มต้นที่ทัศนศึกษานอกห้องเรียนทั้งสิ้น

13. กแ็ค่รอ็กแอนด์โรล (แต่ผมชอบ) นกัเรียน

ในห้อง 56 สามารถเล่นดนตรีได้ซ่ึงเริ่มต้นจากทักษะ

การร้องเพลงอันน้อยนิดของทั้งครูและเด็กๆ สู่การเป็น

วงดนตรีร็อคเล็กๆ ที่สามารถเปิดการแสดงนอกโรงเรียน

ได้ ครูเรฟสอนโดยเน้นให้เด็กเข้าใจดนตรีท่ีเขาเล่น 

ครเูรฟใช้เทคนคิการสอนโดยสอนจากเพลงง่ายๆ จากนัน้

ให้จับคู่เล่น 2 คน และเพิ่มเป็น 3 คน 4 คน จนกลายเป็น

วงดนตรีขนาดใหญ่

14. Do They Know It’s Christmas? 

การเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมการรับใช้ชุมชนภายใต้

โครงการเลี้ยงอาหารโลก เด็กๆ จะท�า กิจกรรมเล่นดนตรี

ร้องเพลงคริสต์มาสท่ีซักซ้อมกนัไว้ เลีย้งอาหารและพูดคุย

กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยละแวกโบสถ์ ท�าให้เด็กๆเห็นผลของ

ความยากจน การใช้ยาเสพติด การดื่มสุราและความเจ็บ

ป่วยทางจิต เด็กๆ จะเข้าใจผู้คนท่ีแตกต่างจากตัวเอง

เช่น คนจรจดั มากขึน้ เด็กๆ ได้เรียนรูท่ี้จะเหน็ใจและช่วย

เหลือผู้ด้อยโอกาส

15. พลังเชกสเปียร์ ครูเรฟ เอสควิทได้พยายาม

อธิบายให้เห็นถึงพลังของกิจกรรมการจัดการแสดงละคร

ในช้ันเรียนว่า สามารถบูรณาการการสอนได้หลากหลาย

เพียงใด ครูเรฟ เองได้ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้ เพื่อ

พัฒนาเด็กๆ ของเขา ให้มีทักษะการใช้ภาษาขั้นสูง การ

แสดงละครอย่างสมบทบาท การเล่นดนตรี การท�างาน

เป็นทีม ความมวีนิยั การรู้จกัป้องกนัความเสีย่งการท�างาน

หนกั ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการค้นพบตนเอง พวก

เขาสร้างจดุแขง็ของการแสดงโดยเน้นไปทีอ่ารมณ์ของตัว

ละคร การใช้ภาษา และดนตรีประกอบ 


