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ในปี 2013 สหรั ฐ อเมริ ก าแตะเส้ น ชั ย ทางการศึ ก ษา
เป็นครั้งแรกหลังจากที่นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนรัฐ หากพูด
ให้ชดั คือร้อยละ 51 มีรายได้ตำ่� กว่าฐานรายได้ขนั้ ต�ำ่ ทีร่ ฐั บาลกลาง
ก�ำหนด ซึง่ หมายความว่าพวกเขามีสทิ ธิไ์ ด้รบั อาหารกลางวันฟรี
หรืออาหารทีส่ นับสนุนโดยรัฐได้ ถึงแม้วา่ นีจ่ ะไม่ใช่ตวั เลขทีโ่ ตขึน้
ในชั่วข้ามคืน ตามข้อมูลที่จัดเก็บโดยมูลนิธิเซาเธิร์นเอดูเคชั่น
พบว่าสัดส่วนของนักเรียนอเมริกนั ในโรงเรียนรัฐทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์มี
รายได้น้อยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มูลนิธิได้เริ่มติดตาม
ข้อมูลนี้เมื่อปี 1989 (ตอนนั้นมีเพียงหนึ่งในสามของนักเรียนที่
เข้าข่ายนี้) การแตะหมุดหมายเกินร้อยละ 50 อาจดูเป็นเพียง
ความต่างเชิงสัญลักษณ์ แต่นัยครั้งนี้ส�ำคัญมาก มันบอกเรา
ว่ า ความท้ า ทายของการสอนเด็ ก รายได้ ต�่ ำ กว่ า เกณฑ์ ไ ม่ ใ ช่
ปัญหารองของการศึกษาอเมริกนั อีกต่อไป การช่วยเด็กรายได้ตำ�่
มุ่งสู่ความส�ำเร็จได้กลายเป็นพันธกิจหลักของโรงเรียนรัฐใน
สหรัฐฯ และท้ายที่สุดแล้วจะกลายเป็นความรับผิดชอบหลักของ
ชาวอเมริกันทุกคน
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นีค่ อื ความรับผิดชอบทีเ่ ราพลาดไป หากดูตามสถิตจิ าก
กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกาแล้ว ช่องว่างความแตกต่าง
ของคะแนนทดสอบการอ่านและการค�ำนวณของเด็ก ม.2 ระหว่าง
เด็กยากจนและเด็กทีร่ ำ�่ รวยกว่านัน้ ไม่ได้ลดลงเลยในช่วง 20 ปีที่
ผ่านมา (ช่องว่างนีล้ ดลงในกลุม่ เด็ก ป.4 ในระหว่างสองทศวรรษนี้
แต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น) ในทางกลับกัน ช่องว่างความต่าง
ระหว่างคะแนนสอบ SAT ของเด็กฐานะดีและเด็กยากจนในระดับ
ชั้นมัธยมปลายนั้นกลับสูงขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จากคะแนน
ที่ต่างกัน 90 คะแนน (คะแนนเต็ม 800 คะแนน) ในช่วงทศวรรษ
1980 กลายเป็นคะแนนต่างกัน 125 คะแนนในปัจจุบนั ความต่าง
อย่างเห็นได้ชดั ในอัตราการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยระหว่าง
เด็กฐานะดีและเด็กจากครอบครัวรายได้ต�่ำนั้นก็สูงขึ้นอย่างมาก
เช่นกัน และทุกวันนี้ การเลือ่ นสถานะทางเศรษฐกิจก็ยงั ถูกจ�ำกัด
อย่างมาก นอกเสียจากว่าผูป้ กครองจากครอบครัวรายได้ตำ�่ นัน้ จะ
เรียนจบปริญญา เยาวชนทีโ่ ตจากครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจนทีส่ ดุ
20 เปอร์เซ็นต์สดุ ท้ายของสังคม (รายได้ครัวเรือนต�ำ่ กว่า 21,500
ดอลลาร์สหรัฐ) และไม่ได้จบปริญญา มีโอกาสเพียงครึ่งหนึ่ง
เท่านั้นที่จะหลุดพ้นจากการอยู่ในชนชั้นล่างเมื่อเขาโตขึ้น
ความเหลื่ อ มล�้ ำ นี้ ยั ง คงขยายตั ว ขึ้ น ต่ อ ไป แม้ ว ่ า ใน
สองทศวรรษที่ ผ ่ า นมา การลดช่ อ งว่ า งคะแนนสอบระหว่ า ง
เด็กฐานะดีและฐานะยากจนจะเป็นเป้าหมายหลักของนโยบาย
การศึกษาระดับประเทศ ตามหัวใจของกฎหมาย “ไม่ทิ้งเด็ก
คนใดไว้ข้างหลัง” (No Child Left Behind) สมัยประธานาธิบดี
จอร์จ ดับเบิลยู. บุช และโครงการ “มุ่งสู่ยอด” (Race to the Top)
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สมัยประธานาธิบดีบารัก โอบามา ความพยายามของรัฐบาล
เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากกลุ่มไม่แสวงหาผลก�ำไร
และหนุนหลังโดยกลุ่มเศรษฐีใจบุญที่มีเงินถุงเงินถัง ทั้งยังมุ่งมั่น
ทีจ่ ะขจัดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา ในระหว่างนี้ แน่นอนว่า
ความพยายามทัง้ หลายได้สร้างความส�ำเร็จระดับปัจเจกมากมาย
โรงเรียนและโครงการต่างๆ ได้สร้างความแตกต่างแก่ชีวิตของ
นักเรียนฐานะยากจนหลายคน แต่มันก็ยังไม่น�ำไปสู่การพัฒนา
ผลการเรียนของนักเรียนยากจนโดยรวมเลย
ผูก้ ำ� หนดนโยบายและเศรษฐีใจบุญทัง้ หลายยังไม่จริงจัง
เท่าไรกับประเด็นระดับชาติที่หารือกันมายาวนานว่าเราจะลด
ความเหลื่อมล�้ำนี้ได้อย่างไร หรือแม้กระทั่งว่าเราควรจะลดมัน
ด้วยซ�ำ้ หรือไม่ ในขณะทีน่ กั การศึกษาทัว่ ประเทศต่างรูด้ วี า่ เด็กๆ
ที่เผชิญกับความยากล�ำบากนั้นต้องดิ้นรนอย่างหนักเพียงใด
รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ ที่ปรึกษา แพทย์เด็ก และผู้ปกครอง
เอง ถ้าคุณท�ำงานกับเด็กที่เติบโตมาพร้อมความยากจนหรือ
ความทุกข์ยาก คุณจะรู้ว่าไม่ง่ายเท่าไรที่ครูและผู้เชี่ยวชาญ
ต่างๆ จะเข้าถึงเด็กกลุ่มนี้ ไม่ง่ายที่จะกระตุ้นพวกเขา ไม่ง่ายที่
จะท�ำให้พวกเขาใจเย็นลง และไม่ง่ายเลยที่จะสร้างความผูกพัน
นักการศึกษาหลายคนท�ำลายก�ำแพงเหล่านี้ได้ (อย่างน้อยก็กับ
เด็กบางคน) แต่ผมเคยคุยกับอีกหลายร้อยคนทีใ่ นช่วงปีทผี่ า่ นมา
รู้สึกเหนื่อยล้า ท้อแท้ สับสนเหลือเกินกับงานของพวกเขา
พวกเราทั้งหลายที่พยายามเอาชนะความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษาต่างต้องเจอกับอุปสรรคอย่างมาก บ้างเรือ่ งการเงิน
บ้างเรื่องการเมือง บ้างก็ความเป็นราชการ แต่อุปสรรคแรกๆ
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ผมกลับมองว่าเป็นเรื่องของแนวคิด กล่าวคือเรายังไม่เข้าใจ
กลไกเบื้องหลังว่าความล�ำบากวัยเด็กส่งผลอย่างไร การเติบโต
มากับความยากจนจะน�ำไปสู่ปัญหามากมายได้อย่างไร หรือถ้า
จะเปลี่ยนค�ำถามใหม่คือ อะไรคือสิ่งที่การเติบโตท่ามกลางความ
มั่งคั่งสามารถให้กับเด็กได้ ขณะที่การโตมากับความยากจนไม่
สามารถให้ได้
นี่คือค�ำถามที่ผมพยายามหาค�ำตอบจากการท�ำงาน
มามากกว่าสิบปี หนังสือเล่มแรกของผม Whatever It Takes
ว่าด้วยงานของเจฟฟรีย์ แคนาดา (Geoffrey Canada) ผู้ก่อตั้ง
Harlem Children’s Zone รวมทัง้ วิเคราะห์ประเด็นอืน่ ๆ ว่าชุมชน
ส่งผลต่อเด็กอย่างไร และประสบการณ์ของการอยูใ่ นชุมชนแออัด
นั้นจ�ำกัดโอกาสของเด็กอย่างไร ส่วนหนังสือเล่มที่สองของผม
เลี้ยงให้รุ่ง (How Children Succeed) ว่าด้วยความท้าทายของ
เด็กด้อยโอกาสในมุมมองต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นทักษะ ความสามารถ
ที่พวกเขาพัฒนา (และไม่ได้พัฒนา) ตลอดช่วงวัยเด็ก
ความสนใจของ เลีย้ งให้รงุ่ นัน้ เกีย่ วข้องกับบทบาทของ
กลุ่มปัจจัยที่เรียกว่าทักษะด้านพฤติกรรม (noncognitive skills)
หรื อ ทั ก ษะทางอารมณ์ แ ละสั ง คม (soft skills) ต่ า งๆ เช่ น
ความอดทนอดกลั้น ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความสามารถใน
การควบคุมตัวเองและการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความ
ท้าทายที่เด็กฐานะยากจนต้องพบเจอ และกลยุทธ์ที่จะช่วยให้
พวกเขาประสบความส�ำเร็จได้ คุณลักษณะพวกนีท้ บี่ างทีเรียกว่า
อุปนิสัยที่เป็นจุดแข็ง (character strengths) กลายเป็นเรื่องที่
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ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นและสร้างความหวังให้ผู้คนที่ศึกษา
เรือ่ งพัฒนาการเด็ก ตอนนีห้ ลายๆ คน รวมทัง้ ผมด้วย เชือ่ ว่านีเ่ ป็น
เครื่องมือที่ส�ำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กที่มีฐานะยากจน
ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก ฐานสนั บ สนุ น ความเชื่ อ นี้ ม าจาก
ประสาทวิทยาศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์ ซึ่งงานวิจัยเมื่อไม่
นานมานี้ เผยให้ เห็ นว่ า สิ่ ง แวดล้ อ มที่ รุนแรงและไม่ มั่น คงนั้ น
สามารถสร้างความเปลีย่ นแปลงทางชีวภาพในสมองและร่างกาย
ของทารกและเด็ก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการ
พัฒนาศักยภาพทางจิตใจทีช่ ว่ ยให้เด็กสามารถควบคุมจิตใจและ
ความรู้สึกของตนเองได้ และความเสื่อมทางพัฒนาการนี้ท�ำให้
พวกเขาประมวลข้อมูลและจัดการอารมณ์ได้ยากขึน้ ไปอีก ซึง่ จะ
ส่งผลต่อการประสบความส�ำเร็จในโรงเรียนต่อไป
งานวิ จั ย ด้ า นประสาทวิ ท ยาศาสตร์ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ
การศึกษาด้านจิตวิทยาระยะยาวที่แสดงให้เห็นว่าเด็กที่มีทักษะ
ด้านพฤติกรรม (รวมทั้งความสามารถในการควบคุมตัวเอง
และความรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดี) นัน้ มีความเป็นไปได้ทจี่ ะมีพฒ
ั นาการ
ทีด่ กี ว่าเมือ่ เติบโตไป การศึกษาชิน้ ทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ นัน้ ติดตามเด็ก
ที่เกิดในเมืองดะนีดิน (Dunedin) ประเทศนิวซีแลนด์ จ�ำนวน
1,000 คนเป็นเวลานานหลายสิบปี ในช่วงต้นทศวรรษ 1970
ชี้ว่าเด็กที่มีทักษะด้านพฤติกรรมที่แข็งแรงนั้นสามารถเรียนต่อ
ได้ในระยะเวลาทีย่ าวกว่าและมีสขุ ภาพดีกว่า พวกเขายังมีโอกาส
น้อยกว่าที่จะเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว มีปัญหาการช�ำระคืนสินเชื่อ
หรือลงเอยในคุกอีกด้วย
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ตัง้ แต่ทหี่ นังสือของผมตีพมิ พ์ในช่วงฤดูใบไม้รว่ งปี 2012
แนวคิดว่าคุณสมบัติเหล่านี้ส�ำคัญ และมักถูกมองข้ามไปในมุม
ของพัฒนาการเด็กค่อยๆ กระจายตัวออกไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
ในวงการการศึกษา แต่การพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ในหลายปี
ที่ผ่านมา ยังแทบไม่มีข้อตกลงว่าแล้วเราจะช่วยเด็กพัฒนา
ทักษะเหล่านี้ได้อย่างไร นี่เป็นเรื่องน่าหงุดหงิดใจมากส�ำหรับ
นักการศึกษาทั้งหลาย และหลังจากหนังสือของผมออกมาแล้ว
เมื่อมีโอกาสได้ไปพูดต่อหน้าครูและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก
ผมมักพูดถึงงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับชีววิทยาของความทุกข์ยาก
และเล่าถึงแพทย์ ที่ปรึกษา ครู และเด็กๆ ที่ผมได้พบในบันทึก
รายงาน และเมื่อเล่าเรื่องจบลง ผมก็มักได้รับค�ำถามเดิมๆ
เสมอว่า โอเค ตอนนี้เรารู้แล้ว แล้วจะท�ำอย่างไรต่อไป? คุณครู
ที่ผมได้คุยด้วยล้วนเคยพบประสบการณ์ตรงที่ยืนยันว่าทักษะ
พฤติกรรมนั้นเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จทางการศึกษา
โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนฐานะยากจน แต่พวกเขาไม่เคยได้รับ
ค�ำอธิบายอย่างชัดเจนว่าจะสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้กับ
เด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ไม่วา่ จากหนังสือ
ของผมหรือแหล่งข้อมูลอื่นใด
ดังนัน้ ในฤดูรอ้ นปี 2014 ผมก็ตดั สินใจเริม่ ออกเดินทาง
เสีย่ งภัยครัง้ ใหม่ดว้ ยการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ ขียนถึงใน เลีย้ งให้รงุ่
และขยายขอบเขตรายงานถึงการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ชนิ้ ใหม่
ต้นแบบโรงเรียนใหม่ๆ และวิธีการใหม่ๆ ในการยื่นมือช่วยเหลือ
เด็กทั้งในและนอกโรงเรียน หนังสือเล่มนี้เป็นปลายทางส�ำคัญ

