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ทิม วอล์กเกอร์ ไม่เคยอยากเดินทางออกจากอเมริกา ทว่าตั้งแต่

ย้ายมาทีเ่ฮลซิงกิเม่ือปี 2013 เขาก็เร่ิมสงสยัว่าคนอืน่อาจคาดเดาเก่ียวกับ 

เขาไปในทางตรงกันข้าม พวกเขามองว่าทิมหนีจากการสอนที่เลวร้าย

ในสหรัฐฯ และมาค้นพบที่หลบภัย ณ ดินแดนในฝันของฟินแลนด์ แต่

ในความเป็นจริงครูประถมหนุ่มแน่นผู้นี้ไม่มีความฝันอื่นใดนอกจาก 

สอนหนงัสอืไปอีก 40 ปีในโรงเรียนอาร์ลิงตนั รฐัแมสซาชเูซตส์ และเกษยีณ

จากงานสอนอย่างมีความสุข ถ้าเขาจะยอมเกษียณละนะ

  ตอนอายุ 26 ปี ทิมค้นพบทุกสิ่งที่เขาหวังว่าจะพบในฐานะผู้ให้ 

การศกึษา ท้ังเป้าหมาย ชุมชน ความเป็นตวัของตวัเอง และความก้าวหน้า

ในวชิาชพีทีม่ั่นคง แม้ถอืว่ายังขาดประสบการณ์แต่ทมิก็เข้าใจว่าโรงเรียน

เช่นนี้ทรงคุณค่าไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลก และเขารู้สึกว่าตนเองมีพร้อมแล้ว 

ในแง่การงาน

  ด้วยเหตุนี้ เม่ือคร้ังแรกที่โจฮันนา ภรรยาชาวฟินแลนด์ของเขา

แนะน�าให้ย้ายกลับไปบ้านเกิดของเธอเมื่อต้นปี 2013 เขาไม่แม้แต่จะเก็บ

ไปคดิ แต่ปัญหาทีช่ดัเจนอย่างหนึง่ซึง่เขาไม่อยากให้ค้างคาอยูอ่ย่างนัน้คอื 
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เขากับภรรยารูสึ้กเหมือนตดิหล่ม ทิมและโจฮนันาอาศยัอยูท่ี่ชัน้ใต้ดินของ

อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเป็นเวลาหลายปี ซึ่งพวกเขาได้มาเพราะช่วยกัน 

ดูแลลูกๆ ของเพือ่นบ้าน (ทีน่ีเ่ป็นแห่งเดียวทีพ่วกเขาคิดว่าจ่ายไหวในย่าน

ทีพ่กัราคาแสนแพงของบอสตนั) ขณะทีโ่จฮนันาเป็นนกัศกึษาปริญญาตรี

เต็มเวลา เงินเดือนครูของทิมก็มากพอจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐานใน

แต่ละเดือนของพวกเขา แต่ไม่มากไปกว่านั้น

  ชีวิตยากไปขึ้นอีกเมื่อมิไซเอล ลูกคนแรกของพวกเขาเกิด

  ในขณะท่ีทิมท�างานเป็นครูเต็มเวลา ท�างานพาร์ตไทม์อีก 

หลายอย่าง และเรียนรายวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาโทจนครบ โจฮันนา

ก็รบัหน้าท่ีเป็นคุณแม่เตม็เวลาไปพร้อมๆ กับเป็นพีเ่ลีย้งเด็ก เม่ือพวกเขา

สลบัมาใช้แผนประกันสขุภาพแบบครอบครัว พวกเขาก็ได้แต่มองเงนิเดือน

ครูของทมิจ�านวนหนึง่ในสามหายไป ทิมและโจฮนันาได้แต่ฝันว่าจะจ่ายหนี้

เงินกู้เพื่อการศึกษาของพวกเขาทั้งคู่ได้สักวัน

  ในฐานะคุณแม่วัยสาวชาวฟินแลนด์ทีอ่าศัยอยู่ในอเมริกา โจฮนันา 

เร่ิมตระหนักถึงความแตกต่างส�าคัญหลายอย่างระหว่างชีวิตในประเทศ

บ้านเกิดของเธอกับสหรัฐฯ ความจ�าเป็นท�าให้เธอต้องกลับไปท�างาน 

พาร์ตไทม์หลังจากคลอดลูกได้หนึ่งสัปดาห์ ขณะที่เพื่อนๆ ชาวฟินแลนด์ 

ของเธอท่ีมีลูกสามารถพักผ่อนอยู่บ้านได้นานถึงสามปีโดยที่ท�างาน

อนญุาตให้ลาและรัฐบาลจ่ายค่าดูแลบุตรให้ เพือ่นๆ ชาวฟินแลนด์ของเธอ 

ไม่ต้องกังวลเรือ่งประกันสุขภาพด้วย เพราะทกุคนมีสทิธิเ์ข้าถงึการรกัษา 

ในราคาย่อมเยา ไม่เพียงเท่านั้น มหาวิทยาลัยต่างๆ ยังให้เรียนฟรี  

ด้วยเหตุนี้ หนี้การศึกษามหาศาลของทิมกับโจฮันนาจึงเป็นเรื่องที่ไม่เคย

พบในประเทศกลุ่มนอร์ดิก ดังนั้นทิมน่าจะคาดเดาค�าแนะน�าของภรรยา

ได้นานแล้ว

  ในปี 2010 หนังสือพิมพ์ Newsweek เรียกประเทศบ้านเกิดของ 

โจฮันนาว่าประเทศที่ดีที่สุดในโลก โดยสรุปจากผลการศึกษาเก่ียวกับ 

ปัจจัยต่างๆ ห้าด้าน ได้แก่ สุขภาพ คุณภาพชีวิต พลวัตทางเศรษฐกิจ 
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง และการศึกษา ในปี 2020 ฟินแลนด์ได้รับ 

การยอมรับว่าเป็น “ประเทศท่ีมีความสุขทีสุ่ด” และยังคงเป็นผูน้�าระดับโลก 

ในด้านต่างๆ มากมาย ซึง่รวมไปถงึสขุภาวะ ธรรมาภบิาล และสทิธมินษุยชน  

(Statistics Finland, 2019) “ถ้าคุณต้องการคว้าความฝันแบบอเมริกนั ให้ไป 

ประเทศฟินแลนด์” เอ็ด มิลิแบนด์ (Ed Miliband) ผู้น�าพรรคแรงงานของ

สหราชอาณาจกัรกล่าวไว้อย่างเฉยีบคม (อ้างถงึใน Ripley, 2013, p. 193) 

  ทิมและโจฮันนาไม่ได้มุ่งสู่ฝันแบบชาวอเมริกันถึงข้ันนั้น ทว่า 

พวกเขาปรารถนาจะปีนป่ายออกจากกองหนีแ้ละต้องการมีลกูอกีหลายคน  

เหนือสิ่งอื่นใด ทิมเกลียดที่ตนมีเวลาแค่น้อยนิดส�าหรับใช้ร่วมกับมิไซเอล

ลูกชายของเขา วันท่ีเขาขยาดท่ีสุดในปีนัน้คือวันทีเ่ขาไม่อาจหาเวลาแม้แต่

ชั่วโมงเดียวอยู่กับลูกชายเนื่องจากติดงานสอน งานพาร์ตไทม์ และการ

เรียนปรญิญาโท ตามรายงานขององค์การเพือ่ความร่วมมือทางเศรษฐกจิ

และการพัฒนา (OECD, 2019a, p.427) ระบุว่า ครูโรงเรียนประถมศึกษา

ในสหรัฐฯ สอนเกือบ 1,000 ชั่วโมงต่อปีโดยประมาณ ขณะที่ครูโรงเรียน

ประถมศึกษาในฟินแลนด์มีภาระการสอน 677 ช่ัวโมงต่อปี เม่ือนับเป็น

ชัว่โมงการสอนต่อวนั เท่ากับครูประถมในสหรัฐฯ สอนประมาณ 330 นาที 

(หรือ 5.5 ชั่วโมง) เทียบกับในฟินแลนด์ที่สอนประมาณ 210 นาที (หรือ 

3.5 ชั่วโมง) ต่อวัน

  ด้วยเหตุท่ีทิมรู้สึกว่าตนเองมีพันธะผูกพันกับโรงเรียนขนาดเล็ก

ของสหรัฐฯ แห่งนี ้เขาจงึล�าบากใจพอสมควรเม่ือต้องคดิเร่ืองไปสอนทีอ่ืน่ 

แม้ว่าครอบครัวของเขาก�าลังอยู่ในช่วงเผชิญบททดสอบก็ตาม ทิมเคยไป 

เยีย่มเยือนและสอนทีโ่รงเรียนอืน่ในสหรัฐฯ มาแล้ว และทราบว่าวฒันธรรม

ของโรงเรียนแต่ละแห่งแตกต่างกันมาก เขาเองก็เหมือนกับนักการศึกษา

คนอื่นๆ ที่เคยพบ เขาไม่ได้อยากไปสอนที่ไหนก็ได้ แต่อยากสอนในที่ซึ่ง

เขารู้สึกว่าได้รับความเคารพ สนับสนุน และไว้วางใจ

  ความมุ่งม่ันอันแข็งแกร่งของทิมงอกเงยข้ึนจากความพยายาม

ของเขาในฐานะนักการศึกษาแห่งแมสซาชูเซตส์ ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมือง
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ใกล้บอสตนัท่ีมีกลุม่แรงงานหลากหลายเช้ือชาต ิหลังจากส�าเร็จการศกึษา

ระดับปริญญาตรีไม่นาน ทิมในวัย 21 ปีก็เริ่มต้นเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์

ในเดือนมกราคม และใช้เวลาคร่ึงปีท�างานท่ีโรงเรียนประถมของรัฐสองแห่ง  

ทมิต้องเดินทางไปๆ มาๆ ระหว่างโรงเรียนทัง้สองในฐานะครูสอนคอมพวิเตอร์  

สัปดาห์หนึ่งเขาต้องประจ�าอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน และใช ้

ห้องนั้นสอนหลายคาบต่อวัน จากนั้นก็สลับไปโรงเรียนอีกแห่งและ 

ท�าเหมือนเดิมในสัปดาห์ถัดไป ตลอดสองสัปดาห์เขาสอนเด็กมากกว่า 

พันคนในชั้นเกรดหนึ่งถึงสี่1

  ไม่ก่ีวันหลังจากเร่ิมท�างานสอน ทิมพบกระดาษแผ่นหนึ่งบน 

โต๊ะท�างาน ในจดหมายที่เขียนด้วยลายมือนั้น ครูรุ่นพี่ได้ต้อนรับเขาเข้าสู่

โรงเรียน และแนะน�าว่าทิมน่าจะมาช่วยเธอสอนนักเรียนชั้นเกรดสองใน

คาบคอมพิวเตอร์คร้ังถัดไป เธอยังแนะน�าเว็บไซต์สอนคณิตศาสตร์แบบ 

อินเทอร์แอ็กทีฟให้เขาด้วย ซึ่งต่อมาทิมก็ใช้ในการสอนนักเรียนของเธอ  

เขาอยู่ในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญการปรับใช้เทคโนโลยี” และถูกคาดหวังให้

สนบัสนนุการสอนของครูคนอืน่ในลักษณะเดียวกัน ครูในระดับชัน้เกรดสอง

ผูน้ีไ้ด้มอบภาพจ�าแรกอันชดัเจนแก่ทมิ ท�าให้เขาเช่ือว่าตวัเองเชีย่วชาญใน

การช่วยเหลือครูคนอื่นๆ ปรับใช้เทคโนโลยี แต่แล้วครูหนุ่มอายุ 21 ปีผู้นี้ 

ก็ได้เรยีนรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนทีส่นใจการร่วมมือกันท�างานในลักษณะดังกล่าว 

  แม้ครูแต่ละคนจ�าเป็นต้องเข้าร่วมชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ราย 

สองสัปดาห์ของทิมด้วย แต่ภาระนี้คงหนักหนาเกินไปส�าหรับบางคน  

เพื่อนร่วมงานหลายคนของเขาแค่มาส่งนักเรียนเข้าห้องคอมพิวเตอร ์

แล้วกลับไปท่ีห้องเรียนหรือไม่ก็นั่งกระวนกระวายเตรียมงานสอนของ

ตนเองอยู่หลังห้อง ในวันแรกของทิมที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ผู้ช่วยครูใหญ่

ยนืยนักับเขาว่าแค่ท�าตามมาตรฐานการเรียนรู้ก็ถอืว่าเขาท�างานส�าเร็จแล้ว  

แต่ความคาดหวังขั้นพื้นฐานนี้ดูเหมือนจะไม่เพียงพอส�าหรับทิม ในฐานะ

1 เทียบเท่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
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ครูสอนคอมพิวเตอร์ เขาควรเชี่ยวชาญด้านการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ากับ 

การเรยีน แต่เม่ือเวลาผ่านไป เขาก็พบว่าตนเองต้องสอนวชิาคอมพวิเตอร์

ซึ่งแยกตัวโดดเดี่ยว ถูกตัดขาดจากกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างครูกับ

นักเรียนในชั้นเรียนของพวกเขา สถานการณ์นี้รบกวนจิตใจทิม

  เม่ือเข้าพบผู้อ�านวยการโรงเรียน ทิมขอเข้าร่วมการประชุม

แผนการสอนกับผู้บริหารโรงเรียนและเพื่อนร่วมงาน เขาหวังว่าการ

กระท�านี้จะช่วยพัฒนาความร่วมมือของพวกเขาและท�าให้เกิดชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นในท้ายที่สุด ผู้อ�านวยการเห็นด้วย  

ทิมจึงได้เข้าร่วมการประชุมในเช้าวันหนึ่ง การได้ฟังครูหลายๆ กลุ่มและ 

รับรู้สิง่ท่ีนกัเรียนของพวกเขาได้เรียนในห้องเรียน ท�าให้เขาเร่ิมจนิตนาการ

ถึงความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นในการปรับใช้เทคโนโลยีในโรงเรียนแห่งนี้  

แต่บางอย่างท่ีเกิดขึน้ในวันนัน้ดับความกระตอืรือร้นของเขาไปโดยสิน้เชงิ 

  ก่อนจะก้าวออกจากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ทิมได้ยิน

ครูสองคนเดินกระซิบกระซาบกันท่ีโถงทางเดินเร่ืองการประชุมวางแผน 

การสอน พวกเขาล้อเลียนความปรารถนาของครูคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ

เรียนรู้อะไรจากพวกเขาอย่างร้ายกาจ เม่ือทิมออกไปยังโถงทางเดิน  

ครูเหล่านั้นก็หันขวับและกลับเข้าไปในห้องเรียนของพวกเขา ทิมผิดหวัง

อย่างยิ่ง

  เขาล�้าเส้นที่มองไม่เห็นหรือเปล่า ทิมตอบไม่ได้ เขาแค่ขอเข้าไป

นั่งฟังการประชุมแผนการสอนด้วยความหวังว่าตนเองจะช่วยเหลือ 

เหล่าครูและนักเรียนได้ดีขึ้น ทั้งหมดมีเพียงเท่านั้น แต่ครูทั้งสองคน

กลับท�าเหมือนทิมเป็นคนโง่ที่ขออะไรแบบนั้นและตั้งค�าถามเก่ียวกับ

วัตถุประสงค์ของทิม นั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เชื่อใจทิม

  วันนั้นนับเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของการเติบโตทางวิชาชีพครู 

ของทิม การท�างานเป็นทีมดูเหมือนเป็นหนทางก้าวเดินไปข้างหน้าท่ีดี

ทีส่ดุ แต่สิง่นีเ้กิดข้ึนไม่ได้เม่ือปราศจากความสมัพนัธ์ท่ีเชือ่ใจกนั การได้ยิน

ค�าดูถูกจากครูทั้งสองคนเผยให้เห็นความไร้เดียงสาของเขาเกี่ยวกับการ

ร่วมมือกัน เขาเดาไปเองว่าเพื่อนร่วมงานจะเช่ือในความมุ่งม่ันของเขา  
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และบางทีบางคนอาจเชื่อ แต่ก็ชัดเจนว่าบางคนไม่เป็นเช่นนั้น สิ่งท่ีเกิด 

ตามมาคือ ทิมพบว่าตัวเองไม่ไว้ใจเพื่อนร่วมงานและแรงจูงใจในการ 

ร่วมมือกับคนเหล่านัน้กห็ายไปอย่างรวดเร็ว ยิง่ไปกว่านัน้ ทมิรู้สกึส้ินหวัง

ท่ีจะได้ท�างานใกล้ชิดกับใครสักคนท่ีเขาเช่ือใจในโรงเรียนและจะเชื่อใจ 

เขากลับ

  เขาคิดว่าครูบางคนมองการสอนเป็นสิ่งที่ต้องฝ่าฟันด้วยตัวเอง 

ครูเหล่าน้ีมองงานสอนเป็นการแข่งขนัของแต่ละคนแทนทีจ่ะเป็นภารกิจที่

ต้องร่วมมือกัน และการขอความช่วยเหลืออย่างท่ีทมิท�าเป็นการเอาเปรียบ 

ในการแข่งขัน ทิมเกิดความรู้สึกว่าเขาคงเป็นครูได้ไม่นานภายใต้กรอบ

ความคิดนี้ แค่นึกถึงเรื่องของเพื่อนร่วมงานประจ�าชั้นเกรดหนึ่งคนเดียว

ก็พอจะพิสูจน์ได้แล้ว ในบ่ายวันหนึ่งทิมส่งข้อความไปหาครูคนดังกล่าว 

แต่เมื่อก้าวเข้าไปในห้องเรียนทึมๆ ของเธอ เขาก็เห็นเธออยู่ตรงมุมหนึ่ง 

สะอื้นร้องไห้ไม่หยุด ขณะเดียวกันนักเรียนของเธอก็เดินไปมารอบๆ 

ห้องเรียน ท�าประหนึ่งว่าครูไม่ได้อยู่ตรงนั้น ทิมไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดข้ึน 

กับเขา เขารู้ตัวว่าตนเองต้องการครูพี่เลี้ยง

  ทิมนึกถึงคุณครูประจ�าชั้นเกรดสองคนนั้น (ต่อไปนี้จะเรียกเธอ

ว่าเอมี) คนที่ท้ิงกระดาษโน้ตไว้บนโต๊ะของเขา เธอดูเหมือนคนที่เขาจะ 

เชื่อใจได้ ตั้งแต่ก่อนจะพบกัน เอมีก็สื่อให้เห็นความตั้งใจที่จะร่วมมือกัน

ท�างาน เมื่อทิมเข้าไปพบเธอด้วยเรื่องที่อยากให้เธอช่วยเป็นพี่เลี้ยง เอมี

ตอบรับว่ายินดีจะพูดคุยกับเขาเป็นประจ�า

  แม้ทิมไม่มีโอกาสเข้าไปสังเกตชั้นเรียนของเอมีระหว่างฤดู 

ใบไม้ผลิน้ัน แต่เขาก็เห็นความเชี่ยวชาญในการสอนเด็กชั้นเกรดสอง 

ของเธอได้อย่างชัดเจน เอมีเป็นครูที่ทั้งอบอุ่นที่สุดและเข้มงวดที่สุดที่เขา

เคยเจอ ขณะที่ครูบางคนชอบคุยกับเด็กๆ เหมือนพวกเขาเป็นทารก เอมี 

จะใช้เสียงจริงๆ อย่างที่ใช้คุยกับผู้ใหญ่ และเท่าท่ีทิมเห็น เธอปฏิบัติต่อ

เด็กทุกคนเหมือนพวกเขาเป็นลูกของเธอเอง นัน่คือเป็นแบบอย่างของทัง้ 

คนท่ีรู้ความและมีความรับผดิชอบ ในระหว่างช้ันเรียนคอมพวิเตอร์ของทมิ  
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เอมีมักยกมือร่วมแสดงความคิดเหน็และช่วยเหลือนกัเรยีนของเธอให้รู้สึก 

เชือ่มโยงกับวชิาคอมพวิเตอร์ ขณะทีค่รูเกือบทัง้หมดนิง่เฉยในระหว่างคาบ  

เอมีกลับใส่ใจและอยู่ร่วมกับนักเรียนของเธอเสมอ

  ก่อนพบเอมี ทิมไม่เคยมองการสอนเป็นอาชีพเหมือนอย่าง 

การรักษาคนหรือการใช้กฎหมาย แต่ครูชั้นเกรดสองคนนี้เปลี่ยนมุมมอง

ของเขา เมื่อเธอพูดถึงงานของเธอ เอมีมักใช้ค�าอย่าง “ประดิษฐ์” (craft) 

และ “ฝึกฝน” (practice) ราวกับการสอนเป็นหลักวิชาที่เธอต้องเรียนรู ้

อยู่ตลอดเพือ่ให้ช�านาญและวิจยัได้ ในขณะทีค่รูจ�านวนมากดูเหนด็เหนือ่ย

กับการท�างานใกล้ชิดผู้บริหารโรงเรียน แต่เอมีกลับรักษาความสัมพันธ์

ทางการงานกับครูทัง้หมดในโรงเรียนซึง่รวมถงึผูบ้ริหารด้วย ในเช้าบางวนั

ทิมพบเอมีก�าลังพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อ�านวยการอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 

เอมีไม่เพยีงเป็นแบบอย่างให้นกัเรียนของเธอเท่านัน้ เธอยงัเป็นแบบอย่าง

ทางวิชาชีพของทิมและสมาชิกคนอื่นๆ ในหน่วยงานด้วย

  เมื่อได้ตัวอย่างและค�าแนะน�าของเอมีมาช่วย ความกระตอืรอืร้น

ของทิมก็กลบัมางอกงามอกีคร้ังในฤดูใบไม้ผลินัน้ เขาก้าวข้ามค�าเหยยีดหยัน 

ที่เคยได้ยินจากเพื่อนร่วมงานสองคนและมุ่งม่ันยึดการสอนเป็นอาชีพ  

ทิมอยากเป็นครูอย่างเอมีให้ได้ในสักวัน

  ตอนสิ้นปีการศึกษา ครูคอมพิวเตอร์คนเก่ากลับมาท�างานและ

ทิมก็ออกจากงาน การสอนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นท่ีน่าพอใจ แต่สิ่งท่ีทิม

ต้องการจริงๆ คือการดูแลชั้นเรียนของตัวเอง แม้เขาไม่ได้เรียนด้านนี้มา

โดยตรง แต่เขาเชือ่ในความมุ่งม่ันในสายอาชพี และประสบการณ์การเป็น

ครูคอมพวิเตอร์ก็ช่วยเตมิเตม็ช่องว่างดังกล่าว เม่ือไม่มีใบอนญุาตประกอบ

วิชาชีพครู การหางานในโรงเรียนรัฐที่แมสซาชูเซตส์ก็แทบเป็นไปไม่ได้  

ทิมจึงติดต่อโรงเรียนเอกชนหลายแห่งที่มีต�าแหน่งว่างในแถบบอสตัน  

มีเพียงโรงเรียนในอาร์ลิงตันแห่งเดียวเท่านั้นที่ให้โอกาสเขาได้สอบสอน

  ก่อนการสอบ เอมีให้ค�าแนะน�าและช่วยทิมคิดเค้าโครงการสอน

ครั้งนั้น แต่แม้ได้รับความช่วยเหลือจากเอมี ทิมก็น่าจะประหม่ามากกว่า
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ที่เขารู้สึกจริงๆ ในวันสอบ เช้าวันนั้นมีครูเกือบสิบคนมาสังเกตการณ์การ

สอบสอนของเขา ทว่าทิมกลับรู้สึกสงบอย่างยิ่งในห้องเรียนที่ไม่คุ้นเคย 

อาจเป็นเพราะเขาไม่มีอะไรจะเสียมากนัก

  เม่ือค�านึงว่าเขาไม่มีประสบการณ์และไม่ได้เรยีนมาโดยตรง นีจ่งึ 

นับเป็นปาฏิหาริย์ตั้งแต่แรกที่เขามีโอกาสได้สอบสอน อย่างไรก็ตาม  

การสอบออกมาดีกว่าท่ีทิมจินตนาการไว้ และเขาได้รับโอกาสให้สอน 

ชั้นประถมในฤดูใบไม้ร่วง

  เม่ือถงึกลางปีทมิก็หมดไฟในการท�างาน (ดูรายละเอยีดในหนงัสือ

ของเขาเรื่อง Teach Like Finland: สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์, 

Walker, 2017) และเขาจ�าเป็นต้องลางานหนึ่งเดือนด้วยความอับอาย  

แต่เพราะมีแรงสนับสนุนอย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน เขาจึงกลับเข้ามาใน

ห้องเรียน ก้าวหน้าทางวิชาชีพ และสอนประจ�าอย่างม่ันคงท่ีโรงเรียน 

แห่งนั้น ความคิดว่าจะต้องย้ายไปฟินแลนด์ท�าให้ทิมเจ็บปวดเพราะเขา

รู้สึกเหมือนตนทอดทิ้งเพื่อนร่วมงานที่มอบสิ่งต่างๆ ให้เขามากมาย

  หลังจากใคร่ครวญและค้นหาตัวเองอยู่เนิ่นนาน ทิมก็เห็นพ้อง 

กับภรรยาและตัดสินใจย้ายไปฟินแลนด์เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของ

ครอบครัว เม่ือเขาบอกผูอ้�านวยการชาวสหรัฐฯ เรือ่งการตดัสนิใจดังกล่าว  

ผู้บริหารคนนี้เรียกมันว่า “ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” แต่ทิมกลับรู้สึก 

ไปในทางตรงกันข้าม เขาไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่าจะหางานสอนในฟินแลนด์

ได้หรือไม่ มีโรงเรียนไม่กี่แห่งในเมืองหลวงของประเทศนั้นที่เขาไปสอน

ภาษาองักฤษได้ เนือ่งจากฤดูร้อนเหลืออกีเพยีงสามเดือน ทิมและโจฮนันา 

รู้ว่าพวกเขาต้องเร่งตัดสินใจ ทิมส่งอีเมลไปหาผู้อ�านวยการของโรงเรียน

ภาษาอังกฤษในเฮลซิงกิเท่าที่เขาจะหาได้ แล้วก็รอ ระหว่างเฝ้ารออย่าง

กระตอืรือร้น พวกเขาก็ซือ้ตัว๋เท่ียวเดียวไปเฮลซงิก ิไม่ว่าอย่างไรพวกเขา

ก็จะย้ายไปฟินแลนด์ในเดือนกรกฎาคม

  พอถึงต้นมิถุนายน 2013 ทิมก็ถอดใจจากความคิดจะท�างาน

เป็นครูประถมในฟินแลนด์ อย่างน้อยก็ในระยะสั้น ตอนที่เขากลับไป 
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เยีย่มพ่อแม่ในรฐัคอนเนตทคัิตเดือนนัน้ เขายังไม่ได้ข่าวจากผูอ้�านวยการ 

คนใดในเฮลซงิกิท่ีเขาตดิต่อไปเม่ือหลายเดือนก่อนเลย ช่วงร่วมโต๊ะม้ือค�า่ 

กับครอบครัวคืนหนึ่ง เขาถึงกับออกปากว่าการตัดสินใจคราวนี้อาจเป็น

ความผิดพลาดครั้งใหญ่

  เช้าวันต่อมาทิมนั่งอยู่ที่โต๊ะในครัวตัวเดิม ตรวจดูกล่องข้อความ

อีเมล แล้วพบข้อความจากผู้อ�านวยการโรงเรียนรัฐสองภาษาในกรุง

เฮลซิงกิ เธอแจ้งว่ามีต�าแหน่งว่างในชั้นเกรดห้าและอยากพูดคุยกับเขา

เร่ืองนี้ ท้ังสองสนทนากันผ่านสไกป์ และหลังจากการสัมภาษณ์ส้ันๆ  

ผูอ้�านวยการชาวฟินแลนด์ก็เสนองานให้ทมิ ซึง่เขาตอบรับด้วยความยินดี

  นบัจากวันทีเ่ร่ิมคดิจนถงึวันทีพ่วกเขาก�าลงัจะโยกย้าย ทมิอยาก

อ่านแนวทางการศึกษาของฟินแลนด์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เขาซื้อ

หนังสือ Finnish Lessons (2011) ของปาสิ ซอห์ลเบิร์ก และเรียนรู้ว่า

ประเทศนอร์ดิกเล็กๆ สร้างระบบโรงเรียนช้ันเลิศระดับโลกภายในช่วง 

ไม่ก่ีทศวรรษได้อย่างไร ต้นปี 2012 หนงัสอื Finnish Lessons เริม่เป็นทีส่นใจ

อย่างเหนือความคาดหมายในแวดวงการศึกษาของสหรัฐฯ และท่ัวโลก  

แรกสดุส�านกัข่าวซเีอ็นเอน็กล่าวถงึหนงัสือเล่มนีใ้นรายการยอดนยิม GPS  

ซึ่งมุ่งหาหนทางฟื้นฟูโรงเรียนในอเมริกาโดยมองไปยังระบบการศึกษา

ที่ประสบความส�าเร็จสองแห่ง ได้แก่ เกาหลีใต้และฟินแลนด์ ฟารีด  

ซากาเรีย (Fareed Zakaria) เรียกฟินแลนด์ว่ายอดผู้เกียจคร้านแห่ง 

วงการการศึกษาโลก เพื่อเน้นข้อเท็จจริงว่าประเทศนี้ผลิตผลลัพธ์ทาง

วิชาการที่น่าประทับใจโดยมิได้สิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และงบประมาณ

ในโรงเรียนเหมือนอย่างที่สหรัฐฯ และที่อื่นๆ เป็น ไม่กี่เดือนหลังจากนั้น  

New York Review of Books ตีพิมพ์บทความของไดแอน ราวิตช์ (Diane 

Ravitch) (2012) นักประวัติศาสตร์ ที่กล่าวถึงหนังสือ Finnish Lessons 

ของปาสิ ท�าให้หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นทีรู้่จกัไปทัว่โลก ไม่นาน Finnish Lessons 

ก็แปลออกมา 25 ภาษา และความสนใจในการเปิดเผยความลับของ

โรงเรียนแบบฟินแลนด์ก็พุ่งทะยาน 



40     In  Teachers  We Trust

  ขณะทิมก�าลังเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือ Finnish Lessons 

เขาก็สงสัยว่าปาสิ ซอห์ลเบิร์ก นักวิชาการผู้อาศัยในเฮลซิงกิก�าลังโอ้อวด

ลักษณะส�าคัญของระบบโรงเรียนในฟินแลนด์เกินจริงหรือเปล่า  ในสายตา

ชาวอเมริกันอย่างเขา จุดเด่นต่อไปนี้ดูดีเกินกว่าจะเป็นเรื่องจริง

• ชั่วโมงเรียนในแต่ละวันของครูและนักเรียนมีระยะเวลาสั้น

• โรงเรียนอนุบาลจนถึงมัธยมมีช่วงพักระหว่างวันบ่อยครั้ง

• ไม่มีการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

• ไม่มีภาระรับผิดชอบในเชิงลงโทษส�าหรับครูหรือโรงเรียน

• หลักสูตรสร้างสมดุลทุกด้านให้เด็ก เน้นศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต

เพื่อการเติบโตและเรียนรู้เป็นองค์รวม

• ไม่มีการตรวจสอบภายนอกจากหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐ

• มีวัฒนธรรมการเป็นผู้น�าและการสอนแบบร่วมมือ

• ครูมีอัตราการลาออกต�่าและมีสถานะทางสังคมสูง

• มีการสนับสนุนทุนและทรัพยากรอย่างเท่าเทียม

• ไมมี่การจ�าแนกนักเรียนตามความสามารถหรือภมูหิลงัของครอบครัว

• ใช้คุณวุฒิท่ีเน้นด้านการวิจัยเป็นคุณสมบัติพื้นฐานส�าหรับครูท่ี 

ผ่านการประเมินทุกคน

  ก่อนเร่ิมต้นสอนในโรงเรียนเม่ือเดือนสิงหาคม 2013 ทิมเปิด

บล็อกชื่อ Taught by Finland เพื่อบันทึกประสบการณ์ของเขาในฐานะครู

จากสหรัฐฯ ที่มาท�างานในโรงเรียนรัฐ ณ กรุงเฮลซิงกิ ปาสิ ซอห์ลเบิร์ก  

ได้อ่านบันทึกของเขา เป็นโพสต์สั้นๆ เก่ียวกับความล�าบากในการเรียน

ภาษาฟินแลนด์พร้อมกับนกัเรยีนชัน้เกรดห้าของเขา จากนัน้ปาสิก็ตดิต่อ

ทิมเพื่อชวนมาดื่มกาแฟและพูดคุยกัน

  ณ ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในย่านกลางเมืองเฮลซิงกิ ทิมได้แบ่งปัน

ประสบการณ์แรกเร่ิมในระบบโรงเรียนของฟินแลนด์กับปาสิ แล้วครูชาว
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ฟินแลนด์ผูม้ากประสบการณ์คนนีก้ช่็วยเขาทบทวนการเดินทางทีผ่่านมา 

การพูดคุยนี้กลายมาเป็นบทสนทนาที่ยังคงด�าเนินต่อมานับแต่คราวนั้น

  ขณะท่ีทมิก�าลังปรบัตวัให้เข้ากับชวิีตในโรงเรียนรัฐของฟินแลนด์

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ปี 2013 ปาสิก็ได้รับต�าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 

ท่ีบัณฑิตวทิยาลัยครุศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เขาและครอบครัว

เตรียมย้ายไปอยู่ที่เคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ห่างจากอาร์ลิงตัน  

รัฐแมสซาชูเซตส์ที่ทิมเคยอยู่ไม่ก่ีไมล์ เนื่องจากนี่เป็นคร้ังแรกที่ปาสิไป 

สอนหนังสือในสหรัฐฯ และก�าลงัพจิารณาเรือ่งการศกึษาในสหรัฐฯ ให้ลูกชาย  

ไม่ช้าปาสิจึงมีเร่ืองราวการพบเจอวัฒนธรรมการศึกษาที่แตกต่างไป 

มาแบ่งปันกับทิมด้วย

  สิง่ทีค่รูทัง้สองคนนีไ้ด้เข้าใจคือ การผจญภยันอกดินแดนบ้านเกิด

เพือ่สมัผสักับระบบการศกึษาอกีแบบหนึง่เป็นเร่ืองท้าทาย วธิคิีดของคณุ

จะเปล่ียนไป คณุเริม่มองเหน็จดุประสงค์ของการศกึษาต่างออกไป คุณเร่ิม 

ตั้งค�าถามกับสมมติฐานที่มีมานานเร่ืองวิธีปฏิบัติท่ีดีที่สุดในการศึกษา  

คุณเรียนรู้ที่จะหันกลับมาชื่นชมสิ่งต่างๆ ที่เคยมองข้ามในบ้านเกิด

  แม้ทิมและปาสิจะแนะน�าให้ย้ายไปต่างประเทศสักช่วงหนึ่ง  

แต่พวกเขาก็ทราบดีว่าแนวคิดนี้ไม่ได้เหมาะส�าหรับทุกคน นี่เป็นเหตุผล

หนึ่งท่ีพวกเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ ทั้งสองต้องการเปิดหน้าต่างให้ผู้อ่าน 

ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาเฉพาะท่ีจะกระตุ้นชาวต่างชาติออกจากพื้นที่

สบายใจ นักการศึกษาทั้งสองสรุปว่า ระบบโรงเรียนของฟินแลนด์สร้าง

ข้ึนบนพืน้ฐานความเชือ่ใจอนักว้างขวางท่ีมีต่องานของบรรดาครูในระบบ

การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ 

  ครท่ัูวโลกต่างกระหายต้นแบบลักษณะเดียวกัน ลองดูอเีมลท่ีทมิ

ได้รับจากมาร์ธา อินฟันเต (Martha Infante) เพื่อนครูของเขา ซึ่งส่งมาใน

ช่วงการประท้วงหยุดงานของครูในลอสแอนเจลิสเม่ือปี 2019 เธออาศัย

และเรยีนอยูท่ีฟิ่นแลนด์เม่ือปี 2018 ในฐานะนกัวชิาการทนุฟลุไบรต์ นีคื่อ 

สิ่งที่เธอเขียน


