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ถอดประเดน็ EDUCA ZOOM: EP 3 

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสทิธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน  

ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัคณิตศาสตร์ศกึษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วนัอาทิตย์ท่ี 12 เมษายน 2563 

สมัภาษณ์โดย ดร.นิภาพร กลุสมบรูณ์  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

พธีิกร:  สวสัดีคะ่ คณุครูทกุท่านนะคะ ตอนนีเ้ราอยู่กบัรายการ EDUCA ZOOM นะคะ แล้ววนันีเ้ราก็ได้รับเกียรติ

พิ เศษนะคะ  จากท่านรองศาสตราจารย์  ดร .ไมตรี  อินท ร์ประสิท ธ์ิ  ท่านรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา

มหาวิทยาลยัขอนแก่น และผู้อ านวยการศนูย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษาของมหาวิทยาลยัขอนแก่น วนันีอ้าจารย์มาคยุ

พดูคยุกนักบัเรา ในเร่ืองท่ีก าลงัฮิตกนัตอนนีเ้ลย จากวิกฤตการณ์โควิด ก็คือ เร่ืองการเรียนรู้ออนไลน์ การสอนออนไลน์

คะ่ ยินดีต้อนรับอาจารย์คะ่  

 

รศ.ดร.ไมตรี: ครับ สวสัดีครับ ผมไมตรี อินทร์ประสิทธ์ินะครับ อย่างที่เราทราบแล้วในวงการศกึษา ก็มีอะไรท่ีเราใช้

ความพยายามมาโดยตลอด และสิ่งท่ีอยากจะคยุกันสบายๆ วนันีก็้คือ อนันัน้มนัจะเป็นเง่ือนไขของการเปลี่ยนแปลง

การเรียนรู้ได้จริงหรือเปลา่ครับ ผมว่าประเด็นน่าจะอยู่ตรงนี ้เพราะว่าประวตัิศาสตร์ในวงการศกึษา ก่ีร้อยก่ีปีเน่ียเร่ือง

การเรียนรู้ก็มีมาโดยตลอด ประเด็นส าคญัก็คือจุดท่ีท าให้เปลี่ยนการเรียนรู้ อาจจะไม่เหมือนในวงการอ่ืนไม่เหมือน

วงการธุรกิจอตุสาหกรรม การหาจดุเปลี่ยนให้มนัได้จริงๆทัง้โลกเน่ีย ก็เห็นว่าเป็นความพยายามข้ามศตวรรษกนัได้เลย

ทีเดียว ผมคดิวา่อยา่งงัน้นะ 

 

ท่ีผมก็ปีนีก็้อยูใ่นวงการศกึษา มาตัง้แตเ่ป็นนกัศกึษาฝึกหดัครูอาย ุ19 จนปีนีจ้ะเกษียณแล้วน่ี ก็ถือว่า 40 กว่าปีแล้ว ก็

ช่วงท้ายน่ี มาเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาลยัขอนแก่นอยู่ 8 ปี มารับต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ซึ่ง

เขาก็คดิวา่ผมอาจจะพอมีประสบการณ์อะไรอยูบ้่าง ตอนนีท้า่นอธิการ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชาญชยั พานทอง

วิริยะกลุ ก็ให้ keyword ผมมาเร่ือง Transform Education ซึง่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ ผมเพิ่งมานัง่ได้ 6-7 เดือนนะครับ ยงัมี

งานอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมท ามานาน อย่างท่ีหลายๆท่านก็อาจจะทราบ อย่างที่เราท าเร่ืองวิจยัและพฒันานวตักรรม ผ่าน

การท างานร่วมกับพวกคนรุ่นใหม่ เครือข่ายคนท างานทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา แต่ว่าเป็นการวิจัยและพฒันาเชิง
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นวตักรรมของศนูย์วิจยัคณิตศาสตร์ศกึษา ซึ่งล่าสดุเม่ือปี 2557 สภามหาวิทยาลยัขอนแก่นได้ใช้งานของตรงเน่ีย มา

จดัตัง้เป็นสถาบนัวิจยัและพฒันาวิชาชีพครูอาเซียน ซึง่ผมก็ดแูลเป็นผู้อ านวยการ จะเห็นได้ว่ามีงานท่ีจะมาคยุกนัวนันี ้

ซึง่เป็นงานท่ีไม่ใช่ว่า พอโควิด นึกอะไรได้ แล้วก็ออกมาคยุกนั จะไม่ใช่แต่ไม่ใช่ลกัษณะนัน้ แต่ว่าภายใต้เง่ือนไขโควิด 

ซึง่ยงัไม่ได้แจงกนัวา่ เง่ือนไขท่ีแท้จริงของมนัคืออะไรกนัแน่ แล้วเราปลอ่ยค าใหม่ๆออกมา ตอนนีท่ี้รู้สกึเหมือนกบัวา่มนั

จะส าเร็จแล้ว เช่นค าว่า Online Learning จะเอามาขยายค าว่า learning หรือการเรียนรู้แบบออนไลน์ online หรือถ้า

เรา ….online เหมือนกบัมนั timely มาก เน่ียเลยมนัเวลาโอกาสเง่ือนไขนีเ้พียงอย่างเดียว จะท าให้เกิดการเรียนรู้เน่ีย 

ในฐานะท่ีอยู่ในวงการศกึษามา 40 กว่าปี ก็คือ ต้องตัง้สติคยุกนัจริงๆก่อนไหมว่า ไอ้จดุจดุจดุออนไลน์ท่ีเอามาขยาย 

Learning เน่ียมนัคืออะไรกนั อยา่งท่ีนิถามผมวา่ Online Learning ที่แท้จริง มันจะเป็นยังไง หมายความว่าอย่างไร 

เพ่ือให้การคยุของเราวนันีม้นัเคลียร์ ผมก็เลยคิดว่าผมแยกค าว่า online  ออกไปก่อนดีไหมครับ แล้วเดี๋ยวมาเติมทีหลงั 

ผมจะพดูค าวา่ Learning ก่อน เพราะผมคิดว่าในวงการศกึษาไทยคุ้นเคย ค าว่า การเรียนรู้ว่ามนัคืออะไร แล้วเดี๋ยวถ้า

เราค่อยมาขยายค าว่า online ซึ่งเราเพิ่งผลิตมาในยคุนี ้จริงๆแล้วค านี ้ในมิติของการใช้ค าว่าออนไลน์มีมานานแล้ว

ตัง้แต่ยคุก่อนเข้าศตวรรษท่ี 21 แล้ว จากท่ีเรามีการพฒันาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมทัง้มีการพฒันาทางด้าน

อินเทอร์เน็ต ความเร็ว การเก็บข้อมลูอย่างมากมายเน่ีย ไอ้ค าว่าออนไลน์นีก็้พฒันามาตัง้แต่ก่อนศตรวรรษท่ี 21 และ

มนัพุ่งเร็วมากในช่วงศตวรรษท่ี 21 ในช่วง 20 กว่าปีมาเน่ีย อนันีอ้ยู่ในความหมายค าว่าออนไลน์ รวมทัง้ท่ีเราก าลงันัง่

คยุกนัอยู่น่ีได้ ห่างกนั 500 กว่ากิโลเมตร ได้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งแต่ก่อนเราท าไม่ได้ ท าไม่ได้ขนาดนี ้แล้วก็ไม่

ชดัเจนไม่ทัง้หน้าทัง้เสียง ทัง้อะไร ไม่ได้ขนาดนี ้อนันีเ้ด๋ียวเราคอ่ยกลบัมาเติมทีหลงัดีไหมครับ 

 

พธีิกร: ดีคะ่ งัน้เรากลบัไปท่ีค าวา่อาจารย์บอก ค าว่า learning การเรียนรู้คืออะไร  

 

รศ.ดร.ไมตรี: เพื่อให้เข้าใจง่าย แล้วก็ไม่ใช้เวลามาก เน่ืองจากมันก็สลบัซบัซ้อนนะ ผมเอามาคยุกันแบบเพื่อนครู

ด้วยกนัให้เข้าใจง่ายเลยดีกว่า ไม่ได้คยุในเชิงวิชาการระดบัลกึลบัซบัซ้อนมาก เอาว่าฟังแล้วก็เข้าใจไปด้วยกนัเลยว่า 

การเรียนรู้ท่ีภาษาอังกฤษใช้ค าว่า learning ผมจะขออนุญาตแบ่งเป็น 3 ช่วงนะครับโดยอาศัยมุมมองเชิง

ประวตัศิาสตร์ ซึง่ผมก าหนดของผมขึน้เองเพ่ือให้เข้าใจง่าย  

ช่วงแรกผมจะใช้ค าว่า 1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จากการท่ีเราต้องด ารงชีวิตในแตล่ะวนัเรา ซึ่งผมคิดว่าอนันี ้

เราก็เข้าใจได้ง่าย ซึง่ภาษาองักฤษเรียกวา่ Experiential Learning ถามวา่การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ในความหมายท่ี

ผมพยายามตีความ มนัก็คือการท่ีเราต้องมีประสบการณ์ในการท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ เราก็เรียนรู้จากสิ่งนัน้  ไม่อยากเลย 
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ส าหรับท่ีเราเรียนหนงัสือชัน้ประถมมา ไม่ได้คิดว่าอะไรยากเลย มนัไม่มีอะไรที่ส าคญัมากไปกว่าปัจจยั 4 อาหาร ท่ีอยู่

อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ซึง่ตอนนีใ้นยคุโควิด เห็นไหมครับยารักษาโรค แข่งกนัวิจยัอยู่ตลอดเลย ง่ายๆเลยเป็น

เพราะวา่เรากลวัตาย  พดูให้เข้าใจง่าย คือความท่ีเราจะอยูใ่นโลกนี ้มนัต้องมี 4 อย่างเน่ีย เราต้องมีประสบการณ์ และ

เรียนรู้ก่อนไง ก็เรียนรู้จากการที่ต้องหาอาหาร ต้องรีบรักษาโรคได้ง่ายเลย แล้วเง่ือนในการเรียนรู้ชดัเจนหรือไม่ คณุไม่

เรียนรู้ท่ีจะหาอะไรกินใครช่วยคณุครับ คณุไม่เรียนรู้ท่ีจะหาเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม คณุก็อยู่แบบเมาคลีหรืออะไรของคณุ

ไป คณุไม่เรียนรู้ท่ีจะหาท่ีอยูอ่าศยั ฝนตกคณุเปียก คณุป่วยตายไปไม่มีรักษาโรค อนันีง้่ายมาก ประเด็นท่ีผมต้องการชี ้

คือวา่ น่ีคือเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แบบนี ้ไม่ต้องมีใครบงัคบัเลยครับ ตวัเง่ือนไขท่ีจะต้อง 

survive หรือด ารงชีวิตรอดให้ได้ ท าให้มีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ อนันีเ้ข้าใจง่าย point ท่ีผมต้องการจะพดูคือ จ าไว้

ให้ดีวา่เง่ือนไขคืออะไร แตพ่อเราย้าย มาในยคุท่ีน าการเรียนรู้ในห้องเรียน ผมกด Forward เร็วๆเลยนะ  

 

เอาการเรียนรู้มาอยู่ในชัน้เรียน ผมใช้ค าว่าการเรียนรู้ท่ีอาศยัชัน้เรียนเป็น 2) Classroom based Learning ผมก็

อยากจะถามคณุครูทกุท่าน ว่ามีอะไรท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม เม่ือกีก้ารเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั ว่าต้อง

หาอาหารกิน ต้องหาเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค ไม่งัน้คณุตาย เง่ือนไขนีส้ าคญัมากนะครับในการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์  แต่เม่ือเราย้ายการเรียนมาไว้ในชัน้เรียน แต่ละคนท่ีอยู่ในชัน้เรียนตอนนีมี้ความสนใจหลากหลายนะนิ 

พอเข้ามาอยู่ในชัน้เรียน เง่ือนไขเดิมท่ีมีเม่ือกีห้มดไปเลยนะครับ เพราอะไร มีคนหาข้าวให้กิน ป่วยก็มีคนรักษา เสือ้ผ้า

มีคนจดัหา เง่ือนไข 4 อนัเม่ือกีไ้ม่เหลือเลยนะครับ เม่ือไม่เหลือเน่ีย อะไรเป็นเง่ือนไขในการเรียนรู้ในชัน้เรียนไม่มีเลย

ครับ ถ้าจะพูดความสนใจทุกคน เด็กนักเรียนท่ีอยู่ในชัน้เรียน ก็ไม่มีใครสนใจอะไรเหมือนกันอยู่แล้ว ด้วยภูมิหลัง 

background สภาวะอนันีค้ณุครูอาจจะไม่ได้ตระหนกัหรือเปลา่ แล้วเราก็ไม่สามารถ ในประวตัิศาสตร์การเรียนรู้แบบ

ชัน้เรียน classroom based learning ร้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ท่ีเขาแซวกนันะครับ มีคลิปวีดีโอออกมาตลอดท่ีเขาว่า ชัน้

เรียนห้องสี่เหลี่ยมเม่ือ 100 ปีท่ีแล้วเป็นอย่างไร ตอนนีร้ถ โทรศัพท์มือถือ เปลี่ยนไปถึงไหนแล้ว ชัน้เรียนยังคง

เหมือนเดิมครับ ยงัเป็นห้องสี่เหลี่ยมอยู่ เน่ียร้อยกว่าปีแล้ว แปลว่าเง่ือนไขท่ีท าให้สิ่งนีเ้กิดในชัน้เรียน มนัหินจริงๆนะ

ครับ แล้วหาไม่เจอก็ไม่เกิด คราวนีผ้มจะลองแบง่ซอยๆดนูะครับวา่เง่ือนไขท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้มีอะไรบ้าง  

 

ในสมัยก่อนเลยนะ สมยัผมเข้าไปอยู่ในชัน้เรียนประถม เง่ือนไขท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้มีอะไรบ้าง สมยัก่อนเขาผกูไว้ท่ี

การสอน หมายความว่าอะไร หมายความว่า “ถ้ามีการสอนจะต้องมีการเรียนรู้” นึกภาพออกไหมครับ บอกว่า “การ

สอนเป็นเหตุของการเรียนรู้” เพราะฉะนัน้ ถ้าถือว่ามีการสอนก็มีการเรียนรู้ สมยัก่อนในชัน้เรียนใครท าหน้าท่ีสอน
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ครับ ก็ครู นกัเรียนมีหน้าท่ีเรียน ย า้ผมใช้ค าว่า ฟังดีนะครับ ครูมีหน้าท่ีสอน นกัเรียนก็มีหน้าท่ีเรียน น่ีคือเงื่อนไขของ

การเรียนรู้ในสมัยนัน้ในชัน้เรียนนะครับ แล้วยิ่งไปกว่านัน้เขาก็รู้อยู่ว่า ไม่มีใครอยากเรียนหรอก เพราะเราวิ่งเล่น

อยูน่อกห้องสนกุกวา่ อยา่งเป็นผมเน่ียผมเป็นเดก็ตา่งจงัหวดั ข่ีจกัรยานไป เลน่อะไรโน่นน่ีอะไรไป สนกุกว่า แล้วใครจะ

อยากไปอยู่ในห้องเรียนล่ะครับ ไม่มีใครอยากอยู่ ก็เลยต้องบงัคบักนั งัน้ทัว่โลกก็เลยต้องสารภาพว่าต้องมีการบงัคบั 

อ้าวอยา่งน้อยก็เอามนัมากกัไว้ตัง้แต ่ 3 ขวบถึง 10 กวา่ๆ 12 13 14 15 16 เท่าไรก็วา่กนั วา่รัฐมีตงัค์จ่ายประมาณไหน

มีงบประมาณประมาณไหน คือผมอยากชีใ้ห้เห็นว่า เราตระหนกักนัไหมว่า เง่ือนไขเน่ียเราไม่เคยพดูถึงมนัจริงๆ เม่ือกี ้

ผมลองซ้อมพดูว่า ในชัน้เรียนสมยัผมเรียนชัน้ประถม ซึง่เราเข้าใจกนัว่า การสอนท าให้เกิดการเรียนรู้ เพราะฉะนัน้ครู

ซึง่มีหน้าท่ีสอน ได้สอนแล้ว ถือวา่ในชัน้เรียนต้องมีการเรียนรู้นะครับ ถ้าไม่เกิด ก็ไม่เก่ียวอะไรกบัครู เพราะครูสอนแล้ว

ดงันัน้ ในสมยัก่อนเน่ีย เราเป็นนกัเรียน เราถึงไม่มีทางเลือกไง ก็ครูเขาบอกว่าครูเขาก็สอนแล้วไง ถ้าเรียนรู้ไม่ได้เน่ีย 

เขาไม่ได้โทษครูนะครับ เขาโทษว่าคณุไม่ฉลาด คณุไม่สนใจเรียน คืออะไรทกุอย่างมนัอยู่ท่ีนกัเรียนหมด เพราะเขาผกู

กับเง่ือนไขท่ีว่า มีการสอนก็ต้องมีการเรียนรู้ ในเม่ือมีครูมาท าหน้าท่ีการสอนและการเรียนรู้เกิด ไม่เกิดเป็นเร่ืองของ

นกัเรียนเอง จะเห็นวา่ประเดน็ท่ีผมพดูเน่ีย ยงัไม่ได้หายไปจนกระทัง่ศตวรรษนีน้ะครับ  

 

พธีิกร: คือทกุวนันีก็้ยงัเป็นแบบนีอ้ยู่ 

 

รศ.ดร.ไมตรี: ผมก็เห็นว่าเป็น ไม่เห็นว่ามนัเปลี่ยน เพราะฉะนัน้เง่ือนไขนี ้ผมเห็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับ และน่ีคือเรา

คิดว่า น่ีคือเง่ือนไขของการเรียนรู้ กว่าจะตระหนกัว่าอนันีไ้ม่ใช่เหตแุละผลกนัท่ีแท้จริง ไม่ใช่ว่าการสอนเป็นเหตทุ าให้

เกิดการเรียนรู้ในวงการศกึษาไม่เคยตระหนกัง่ายๆ ในมหาวิทยาลยัก็ยงัใช้ตรรกะอนันีอ้ยู่ ก็ผมสอนแล้วน่ีครับในระดบั

มหาวิทยาลยั คณุโตจนอายขุนาดนี ้คณุเรียนไม่ได้มนัเร่ืองของคณุ มหาวิทยาลยัอดุมศกึษายงัใช้ตรรกะนีอ้ยูเ่ลย 

 

พธีิกร: โห อาจารย์  

 

รศ.ดร.ไมตรี: รู้สกึอยา่งไร รู้สกึอึง้ 

 

พธีิกร: รู้สกึอึง้คะ่ (หวัเราะ) 
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รศ.ดร.ไมตรี: ผมรู้สกึอยากเคลียร์ว่า ท่ีนิถามผมว่า เง่ือนไขอะไรท าให้เกิดการเรียนรู้ เม่ือกีผ้มก าลงัพดูถึงการเรียนรู้

ประเภทท่ีสอง คือ การเรียนรู้ท่ีอาศยัชัน้เรียน  อ้าวผมลองขยับมาอีกนิดนึง ผมลองคิดว่า ประเทศหรือสงัคมท่ีเร่ิม

ตระหนักว่า เฮ้ย การสอนไม่ใช่เหตท่ีุจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้จริงๆหรอก เขาพยายามลองลดการสอนลงหน่อย ลด 

teaching ปรากฎว่า การเรียนรู้เพิ่มขึน้ นโยบายของสิงคโปร์ Teach Less Learn More เพิ่งจะหาเจอเม่ือ 1990 น่ี

เองมัง้ 

 

พธีิกร: คะ่ ใช่คะ่ 

 

รศ.ดร.ไมตรี: ผ่านมาเป็นร้อยปีเหมือนกัน แต่สิงคโปร์ไม่ได้ประวตัิศาสตร์ยาวนานขนาดนัน้ 50 60 ปีมัง้ แต่เขา

ตระหนกัได้เร็วว่า การสอนไม่ได้เป็นเง่ือนไข หรือเป็นเหตเุพียงประการเดียวท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ เพราะอะไร เม่ือกี ้

สงัเกตว่าผมไม่ได้ใช้ค าว่าครูนะครับ ผมใช้ค าว่าการสอนนะครับ แต่ปัญหาท่ีเราต้องพิจารณ่าต่อไปว่า ใครมาท าการ

สอน ถ้าบอกว่าครู โห แล้วคณุภาพของครูแตกต่างกัน ในโลกนี ้เพราะฉะนัน้จากท่ีเราเช่ือว่า การสอนท าให้เกิดการ

เรียนรู้ แล้วครูมาท าหน้าท่ีสอนแล้วท าให้เกิดการเรียนรู้ มนัไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายๆเลย 

 

ขนาดสิงคโปร์หรือหลายประเทศท่ีรู้สกึว่า โอย มนัไม่ใช่แล้ว Teach Less  ยงั  Learn More เลยแปลว่าอะไรครับ ใน 

classroom based learning การเรียนรู้ท่ีมีฐานในชัน้เรียน เร่ิมมีการพยายามท่ีจะเคลื่อนย้ายวิธีคิด จาก การสอน 

(teaching) ไป ท่ี learning ถ้ามองใน paradigm กว่าจะไป learning paradigm มนัใช้เวลายาวนาน และวนันีเ้ราก็ยงั

ไม่ไปเตม็รูปแบบนะครับ เพราะอะไร เพราะครูก็ยงัคิดว่าการสอนเป็นเร่ืองของตวัเอง หมายถึงว่าเป็นหน้าท่ีของครูหรือ

เป็นภารกิจของครู การเรียนรู้เป็นเร่ืองของนกัเรียน ยงัแยกกนัอยู่อย่างนี ้ไม่ได้มองในเชิงสมัพนัธ์กนัในมิติอ่ืน แต่มอง

กนัความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผล เหตมีุการสอน การเรียนรู้ก็ต้องเกิด ต้องเกิดนะครับ  

 

อนันีป้ระเด็น กว่าจะขยบัไปว่าการเรียนรู้ท่ีมนัเป็นของนกัเรียนเองก็ได้นะ อยู่ในยคุท่ีเราเรียกว่า Student Centered 

หรือการเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัเน่ีย แม้วา่ paradigm จะ shift ไปแล้วนะ บางทีไม่ต้องอาศยัเหตเุร่ืองการสอนของครูก็ได้

แต่ให้ความส าคญักับนักเรียนหรือผู้ เรียน เดี๋ยวการเรียนรู้จะเกิด โอ้ นานเลยครับ อันนีถ้้าพูดกันในเชิงปรัชญาการ

เรียนรู้ (Philosophy of Learning) Constructivism มาก่อนนะ หมายความว่า นิก็เห็นว่า ปรัชญาการเรียนรู้แบบนีม้า

ละ แต่วิธียงัไม่มานะ คือเรารู้แล้วว่า ไม่ต้องเอาเหตเุป็นการสอน หรือพดูง่ายไม่ต้องเอาเหตเุร่ืองการสอนมาผกูอยู่กับ
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ครูเท่านัน้ แต่ว่าการเรียนรู้เน่ียไปผูกกับผู้ เรียนก็ได้ หมายความว่านกัเรียนเน่ียสามารถจะเรียนรู้ด้วยตวัเองได้อยู่ใน

ปรัชญาการเรียนรู้ ท่ีเราเรียกว่า Constructivism นัน่ก็เป็นแค่ระดบัปรัชญา ไม่รู้ก่ีปี แต่ถามว่าพอเข้ามาในชัน้เรียน

ปรัชญาการเรียนรู้อนันี ้เราเช่ือวา่นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตวัเอง หรือเราเน้นผู้ เรียนเถอะ ครูท าบทบาทอ่ืนในชัน้เรียน ไม่ใช่มี

หน้าท่ีมาสง่ความรู้ โอโห้การเรียนรู้แบบนีเ้น่ีย ยงัไม่มีวิธีท่ีชดัเจนเลยนะครับ ในเชิง pedagogy แบบนีย้งัไม่มี แตใ่นเชิง 

philosophy (ปรัชญา)น่ีเคลียร์ ชัดเจน พอเรามองการเรียนรู้แบบท่ีเราเข้าใจว่า ปรัชญาการเรียนรู้เปลี่ยนเป็น 

Constructivism แตว่ิธีก็ยงัไม่ชดัเจนนะ วา่ท าในชัน้เรียนอยา่งไร ใช่ไหม 

 

พธีิกร: ใช่คะ่ นิคดิวา่ กลบัไปท่ีประเดน็คือ ครูโดยสว่นใหญ่ ยงัเช่ือวา่ครูต้องท าหน้าท่ีสอน แล้วนกัเรียนจะต้องเรียนรู้ 

 

รศ.ดร.ไมตรี: ซึง่ก็ไม่ได้ผิด 

 

พิธีกร: กลายเป็นว่า เร่ืองเง่ือนไขน่ี เราไม่ต้องกลบัมาคยุกนัอีกทีว่า การเรียนรู้มนัจริงๆแล้วเป็นของนกัเรียนเองก็ได้

แล้วครูจะมีหน้าท่ีอะไร คือมนัก็จะเช่ือมกบัประเด็นท่ีจะบอกว่ามนัเป็นเร่ืองวิธีการ ศาสตร์การสอนมนัก็จะเกิดขึน้จาก 

ปรัชญาเหลา่นัน้ 

 

รศ.ดร.ไมตรี: ไว้ท่ี อยากจะคยุกันช้าๆนิดนึง คือ อย่าหลดุประเด็นนะครับ เวลาเราย้าย paradigm จากการให้

ความส าคญักบั Teaching ในความหมายเดมิไม่เป็น Learning ในความหมายใหม่เน่ีย เราไม่ได้ก าลงับอกวา่ ไม่ต้องมี

ครู ครูไม่ส าคญั ครูไม่ต้องอยู่ในห้องเรียน ผมไม่ได้พูดแบบนัน้เลยสักค าเลยครับคุณครู ผมก าลงัพูดว่า Teaching 

Paradigm ย้ายไปเป็น Learning Paradigm หมายความว่า เราก็ต้องมาคิดใหม่ว่าได้ Learning Paradigm นกัเรียน

ท าอะไร ครูท าอะไร แตมี่อยู่ยคุหนึ่งจ าได้ไหมครับท่ีแซวกนันะ learn centered child centered ควายเซ็นเตอร์ ท่ีแซว

กันนะ ความหมายก็คือเราเสียเวลาไปเป็นสิบปี เพราะเราคิดกับมันไม่ลึก แล้วเราสื่อสารไป เน้นเร็ว การเรียนท่ีเน้น

ผู้ เรียนเป็นส าคญั เพราะฉะนัน้ครูไม่ต้องอยูใ่นห้อง ครูไปนัง่เม้าท์ นัง่คยุกนัได้ ซึง่เวลาผมไปอบรม ผมต้องบอกว่าไม่ใช่

นะคุณครู ยิ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ตัวเอง เง่ือนไขคืออะไร เรายังไม่พูดกันเลยนะ เรายังไม่เคยคุยกันเลยว่าเวลา

นกัเรียนจะเรียนรู้ด้วยตวัเอง มนัจะหมายความวา่อะไร เขาต้องท าอะไร แล้วครูต้องท าอะไรเน่ีย 
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หลายคนอาจจะรู้ประวตัิผม ผมอยู่ญ่ีปุ่ นมา 10 กว่าปี เรียนหนงัสือด้วย ฝึกอบรมด้วย แล้วท างานอีกสิบกว่าปี พบว่า 

เง่ือนไขท่ีจะให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตวัเองความรู้ โอ้โห ยากกว่าของเดิมอีก เพราะของเดิมความรู้อยู่ท่ีครู ครูก็ถ่ายทอด

ไป ก็มีเท่าไรก็ถ่ายทอดไป แล้วครูก็ไปหามาอีก แตพ่อบอกวา่จะให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตวัเอง มนัหมายความวา่อะไร ใช้

เวลากบัตรงนีนิ้ดนึง  

 

Learning by themselves แปลว่าอะไร มีอนัหนึ่งผมเห็นแล้ว ก็ท่ีเขาปฏิบตัิจริงมากในญ่ีปุ่ นมาหลายปี เขานิยามการ

เรียนรู้ด้วยตวัเองของนกัเรียนว่า นกัเรียนต้องแก้ปัญหาของตวัเอง เห็นไหมครับว่า เขาย้อนกลบัไปในยคุแรกท่ีผมพดู

ถึงเลย หมายความว่าการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของตัวเองต่างหากท่ีส าคญัท่ีสุด อาจจะไม่ใช่ความหมายในเชิง 

survive แบบเดมิ ก็จริงอยูแ่ตใ่นความหมายท่ีว่า การให้ความส าคญักบัประสบการณ์ของเจ้าตัว ยงัเป็นเร่ืองที่ทนัสมยั

อยู่เสมอ ไม่ใช่เอาประสบการณ์ของครูมาถ่ายให้นักเรียน ไม่เวิร์คครับ เพราะนักเรียนมันก็คนละอารมณ์ คนละ

ประสบการณ์ คนละ generation ไม่มีอะไรร่วมกนัเลย ครูก็ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในวนัเก่าๆของครูไป ไม่มี

อะไรเข้ากนักบันกัเรียนเลย  

 

เพราะฉะนัน้ตรงนี ้ผมคดิวา่เป็นเง่ือนไขท่ีส าคญั อยากเน้นกบัคณุครูวา่ การเรียนรู้ด้วยตวัเองเน่ียยงัติดความหมายเดิม

อยู่ (ความหมายตัง้แตย่คุแรก Experiential learning) หมายความว่า ใครจะเรียนรู้อะไรต้องมีประสบการณ์กบัสิ่งนัน้

ด้วยตวัเอง ท่ีนีค้วามยากของการท าสิง่นีใ้นชัน้เรียนหนงัสือวา่ โอ้โห ไม่รู้วา่จะท าอยา่งไร สมยัก่อนไม่มีกิน ก็เจอเลย ไม่

มีกิน คณุต้องหากิน คณุป่วยคณุต้องไปหายาสมนุไพรนวดนัน่โน่นน่ี แต่ตอนนีจ้ะสร้างเง่ือนไขนัน้ชัน้เรียนนะครับ ผม

คดิวา่แม้กระทัง่ตอนนีใ้นศตวรรษท่ี 21 กระทัง่ในวินาทีท่ีเราก าลงัคยุกนันี ้ก็ยงัไม่ได้เกิดขึน้มากมายในชัน้เรียนทัว่โลก  

 

ครูจึงมีบทบาทส าคญัในความหมายนี ้ย า้นะครับ ครูไม่ได้ถ่ายความรู้จริง แต่การท่ีครูต้องสร้างเง่ือนไขท่ีจะท าให้

นกัเรียนเขาได้เรียนรู้ด้วยตวัเอง หรือซูมเข้าไปอีกนิด ขยายเข้าไปอีกนิด คือ นกัเรียนต้องมีปัญหาของตวัเองแบบใน

สมยัยคุแรก นกัเรียนต้องมีปัญหาของตวัเอง ถ้านกัเรียนไม่มีปัญหาของตวัเองก็เป็นไปไม่ได้ แตก่ารที่จะท าให้นกัเรียน

มีปัญหาของตวัเอง เง่ือนไขคืออะไร จากท่ีผมท าวิจัยมาหลายปีก็เห็นว่า “การสร้างสถานการณ์ปัญหา” อันนีถ้ือ

เป็นวิชาชีพอันใหม่ของเราเลยครับ อันนีฝ้ากคุณครูนะครับ วันหลังค่อยมาขยายกันความว่า ถ้าเราสร้าง

สถานการณ์ปัญหาท่ีนกัเรียนเข้าร่วมไม่ได้หรือไม่มีบริบทจริง โอกาสท่ีเขาจะเกิดการเรียนรู้ไม่มี แล้วยิ่งในชัน้เรียนซึง่ทกุ

คนก็มีความสนใจแตกต่าง นกัเรียนก็มีความสนใจแตกต่าง ครูก็แตกต่าง ฉะนัน้การท าสิ่งนีใ้ห้เกิดขึน้ในชัน้เรียนไม่ได้
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ง่ายเลย ตอนนีผ้มคิดว่าความหมายของการเรียนรู้ ผมอยากเคลียร์ให้เราชินกบัว่า classroom based Learning เองก็

มีพฒันาการย่อยๆๆ ในนัน้ เม่ือกีท่ี้เรากด forward มาเร็วๆว่า การเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนแก้ปัญหาแต่ต้องมีคนช่วยเซต

เง่ือนไข ตัวอย่างของเง่ือนไขอันหนึ่ง ก็คือ การสร้างสถานการณ์ปัญหาซึ่งมีบริบทจริง ตรงนีเ้ดี๋ยวเราค่อยไปลง

รายละเอียดกัน ตรงนีถ้้าเคลียร์ก็จะเห็นว่า เราพอจะไปลงรายละเอียดด้านอ่ืนกัน จะเห็นว่าเรายงัอยู่ท่ี Classroom 

based learning กนัอยูน่ะครับ 

 

เอ้า คราวนีม้าเข้าประเด็นท่ีเราต้องการคยุกนัว่า สมมติว่าเราจะเอา ........ออนไลน์ เข้าไปใส่แทนก่อนค าว่า learning 

จะเห็นว่าขณะนี ้ตวั classroom based เอง ก็มี movement มีพฒันาการของมนัเองจากท่ีเน้นการสอนให้ความรู้ มา

เป็น ถ้าจะลงละเอียดกนัอีก ก็อย่างเช่น  พลิกปรับเปลี่ยนวิธีการใน classroom ท่ีเรียกว่า Flipped classroom ไม่รู้ว่า 

flip อะไรกนัได้บ้าง เช่น ครูเคยให้ความรู้ไหนลอง flip สิไม่ให้โดยการบอก ก็ยงั flip กนัไม่คอ่ยจะได้ flip เองก็ยงัไม่ได้

สมบรูณ์แบบ พยายามจะ flip กนัตัง้ทัง้หลายด้าน ก็ยงั flip กนัไม่ได้ หลายคนไปเข้าใจผิดว่า flip classroom แคก่าร

เอาอะไรไปให้นกัเรียนอ่านบนเน็ต แล้วก็เป็น flip มนัก็เป็นสว่นหนึ่งแตไ่ม่ได้ประกนัชดัเจนว่าการเรียนรู้ท่ีแท้จริงจะเกิด 

ผมอยากให้ความส าคญักบัตรงนีม้ากกว่าว่า เราเน้น classroom based learningไว้ก่อนเพราะทัว่โลกชัน้รียนก็ยงัอยู่

ในระบบโรงเรียนเป็นสว่นใหญ่ ชัน้เรียนท่ีอยูน่อกห้องเรียนอนันัน้เรายงัไม่พดูถึงนะ ก็มีเยอะแยะไป 

 

ท่ีนีก้ลบัมาตรงต าแหน่งว่า เอาออนไลน์ใส่เข้าไปตรง Learning เช่น ลองใส่ไปหน้า classroom เลยไหม (online 

classroom learning) ความหมายก็เป็น classroom learningน่ีแหละแต่จะท าแบบออนไลน์ ต้องมาพดูแล้วว่า เรา

ก าลงัหมายความวา่อะไร “ออนไลน์”  เพราะวา่เราไม่ได้เข้าใจตรงกนันะ ออนไลน์น่ีแปลว่าอะไร ออนไลน์แปลว่าเราอยู่

หา่งกนั ก็อยูใ่นความหมายของออนไลน์ ถกูไหมครับ อยูห่า่งกนัเชิงกายภาพแล้วออนไลน์แล้วก็มีเทคโนโลยีนู่นนัน่น่ีมา

ช่วย อนันีก็้ยงัเป็น classroom learning อยู ่แตอ่ยา่งนีอ้ยา่งนิกบัผมก็อยูห่า่งกนั ไม่ได้เห็นกนัด้วยสายตาใกล้ๆ อย่างนี ้

เห็นกนัไกลๆผ่าน media อะไรอย่างอ่ืน ก็ยงัมีความหมายแบบ classroom learningได้ แตไ่ม่ได้จริงเชิงกายภาพแต่

กลายเป็น virtual classroom learning แตพ่อเป็น virtual มนัเหมือนเดิมไหม อนัชดัๆ ก็คือ ในเชิงกายภาพเราไม่ได้อยู่

ใกล้กนั ปกติในชัน้เรียน ย้อนกลบัไปในชัน้เรียน ครูมีนกัเรียนหลายคนก็จริง ตาของครูท่ีสงัเกตนกัเรียนในห้องเรียนกบั

กล้องไม่เหมือนกันนะครับ คุณครูอย่าลืมข้อเท็จจริงเร่ืองนีถ้้าครู 1 คนยืนอยู่ในห้องเรียนเห็นเด็กทุกคนนะครับ แต่

กล้องไม่เห็นนะครับ ถึงกล้องคณุภาพดีขนาดไหนก็ต้องมีคนหมนุหรือจะกล้อง auto มนัก็ต้องด้วยตัง้เง่ือนไขท่ีว่า หมนุ

ตามเสียงเรา หมนุตามความเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต ่ไม่วา่จะยงัไงก็สู้ตาครูไม่ได้ อย่าลืมความจริงข้อนีเ้พราะอนันีม้นั
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จะไปผกูกบัเร่ืองหลงัที่เราจะคยุกนั เร่ืองการประเมินด้วย เพราะว่าอะไรใน classroom based learning ท่ีครูยืนอยู่

ตรงนัน้ ครูสามารถประเมินโดยการสงัเกตและก็ประมวลผลได้อย่างดีว่าตอนนี ้30 คนมีคนสนใจฟังครูอยู่ 3 คนอยู่

ข้างหน้า กล้องไม่ได้ท าไม่ได้นะครับ กล้องประมวลผลไม่ได้ กล้องก็หมนุของมนัไป นกัเรียนหลบๆบ้าง นอนหลบับ้าง 

กล้องก็ท าอะไรไม่ได้ แต่ครูไม่ได้นะ ขว้างชอล์กถึงได้ ส่งสายตา ส่งสายตาได้ แล้วยงับวกด้วย body language 

นกัเรียนขยบัตวั ไม่ขยบัตวั ไม่สนใจ ครูจดัการให้หมดเลยนะครับ ใน classroom แล้วสิง่นีค้ือสิ่งท่ีเราต้องตระหนกั เม่ือ

ไม่มีสิ่งนีแ้ล้วเราอยู่ห่างกันในเชิงกายภาพ สมมติลองเลยตอนนี ้ผมอยู่ตรงนีห้นึ่งคน มีนักเรียนอยู่ใน virtual 

classroom 30 คนจะเหมือนเดิมไหม never ไม่มีทางเหมือนเดิม ตรงนีต้ระหนกักนัหรือเปลา่ ว่าเง่ือนไขของการเรียนรู้

ในชัน้เรียน ท่ีส าคัญอีกอันก็คือ การประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ ซึ่งครูท่ีอยู่ในชัน้เรียนท าได้ แต่เม่ืออยู่

ระยะห่างท าไม่ได้ ผมอยากให้ความส าคญักบัตรงนีนิ้ดนึง ไม่งัน้เราใช้ค าว่า ออนไลน์ ออนไลน์ ออนไลน์  แล้วหวงัว่า

ทกุอย่างจะเกิดขึน้ได้ เออ มนัอาจจะไม่ใช่อย่างนัน้ เพราะว่าเม่ือครูประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ ขออนญุาตกด 

forward ไปตรงนีนิ้ดนึงเลย คือ เม่ือครูประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ในชัน้เรียนไม่ได้ มนัไปตอ่ยาก เพราะการ

เรียนรู้ในชัน้เรียนท่ีแท้จริงมีอีกมิติหนึ่งท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา แต่เราไม่อาจจะไม่ได้พูดถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ

นักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ยิ่งช่วงหลังเราเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยตัวเองมากขึน้เน่ีย  เราปล่อย

นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียน มีการอภิปราย มีอะไรตอ่อะไร ซึง่ในชัน้เรียนแบบจริงที่ไม่ใช่ virtual มนัท าได้หมด พอ

เราเป็น virtual จะมีเคร่ืองมืออะไรมาช่วยท่ีท าให้ครูเห็นว่า ตอนนีค้รูยู่น่ี โน่นนกัเรียน 2 คนอยู่อีก 100 กิโลเมตรห่างไป

แล้ว 2 คนก าลงั discuss กัน กล้องตวัไหนจะจบัให้เรา ใครจะเป็นคนท าให้เราเห็นกระบวนการเหล่านี ้โอ้ยากครับ 

นิยายเร่ืองยาวเลยนะครับ ตรงนีเ้ป็นตวัอย่างให้เห็นว่า online เพิ่งมิติเดียวเลยนะคะ ใสเ่ข้าไปในความหมาย online 

หมายถึงห่างกนัในเชิงกายภาพ แล้วเคร่ืองมือมาท าหน้าท่ีแทน ก็ฝากคณุครูไปคิดตอ่ว่าผมให้ classroom Learning 

แบบเดิมเป็นตวัเทียบ จะได้เข้าใจได้ว่า ถ้าเราจะใสค่ าว่า online learning เข้าไปจะใสไ่ปด้วยความหมายไหน เพราะ

ถ้าเราไม่ตระหนกัถึง classroom based learning แบบเดิม หรือการเรียนรู้ในชัน้เรียนท่ีครูกบันกัเรียนอยู่ใกล้ๆกนั ถ้า

ไม่มีแบบนัน้แล้วเน่ีย อะไรเป็นเง่ือนไขท่ีจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  อะไรเป็นเง่ือนไขท่ีจะช่วยให้ครูประเมิน

ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ อนันีย้งัไม่มีค าตอบเลยนะคะ 

 

ผมคิดว่าตรงนีอ้ยู่ในความหมายของออนไลน์ ผมไม่อยากรู้สึกว่าเวลาเราพูดเร่ืองออนไลน์ เราคิดว่าเง่ือนไขเชิง  

infrastructure การจะต้องมีแท็บเล็ต มีนัน่มีโน่น มีอะไรต่างๆเหล่านีจ้ะเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีสดุ ผมไม่ได้บอกว่าไม่

ส าคญั แต่ว่าไม่ใช่เง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ เพียงแต่ว่าเม่ือมีสิ่งนัน้เข้ามา ท่ีเม่ือกีผ้มยกตวัอย่าง 
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repeat อีกทีก็ได้ เราอยูห่า่งกนัเชิงกายภาพ ไม่มีปัญหา อินเตอร์เน็ตช่วยเราได้ Notebook iPad ช่วยเราได้หมดนะครับ 

ท่ีจะท าให้เราเห็นหน้ากนั เห็นเสียงกนั มีระยะสายตาอะไรก็ได้ น่ีคือคนต่อคนนะครับ คิดดนูกัเรียนอยู่ปลายสายอีก 30 

อนันีน้ึกไม่ออกนะว่าจะท าได้อย่างไร แล้วยิ่งบวกโควิด ห้ามอยู่แบบนัน้อีก นกัเรียนผมอยู่ 1 คนส่วนนกัเรียน 30 คน

ต้องอยู่คนละท่ี infrastructureพร้อมหรือเปล่า น่ียงัไม่พร้อม แล้วเราจะจดัการเชิงปฏิสมัพนัธ์ยงัไง หลายคนก็บอกว่า 

อ.ไมตรี คิดมาก เร่ืองนีก้ารเรียนรู้ด้วยตวัเอง นกัเรียนก็ต้องอ่านนัน่โน่นน่ีมาก่อน ผมคิดว่า ถ้า....แล้ว.....ผมคิดว่าวนันี ้

ไม่คอ่ยจริงส าหรับประเทศไทย มีหลายคนพดูว่ามี Khan Academy มีอะไรอยู่ในอินเตอร์เน็ตเยอะแยะไปหมด ครูก็แค่

ให้นกัเรียนเอาไปอ่าน ผมวา่ พดูอยา่งนีเ้ป็นคนไม่ใช่คนทางการศกึษา เพราะ”แค”่ น่ีคือเง่ือนไขท่ียากท่ีสดุไง 

 

พธีิกร: ใช่คะ เพราะเม่ือกีท่ี้อาจารย์บอกวา่การเง่ือนไขก็คือ ครูต้องสร้างสถานการณ์ท่ีกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้

ให้ได้ใช่ไหมคะ เหมือนกบันกัเรียนเอง ซึง่ตรงเนีย้ค าว่า “แค”่ เน่ียมนัไม่ใช่ เพราะอาจารย์บอกว่าจากปรัชญาสู่วิธีการ

ปัจจบุนั มนัยงัไม่มีอะไรท่ีชดัเจนเลยในเร่ืองนี ้และบทบาทจะต้องส าคญัมากๆส าหรับครูในเร่ืองนี ้

 

รศ.ดร.ไมตรี: นะ เราก็อยากรู้ว่าคนท่ีไม่ได้อยู่ในวงการศกึษาเน่ีย ก็คิดว่าเป็นเง่ือนไขหรือเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีจะท าให้

เกิดการเรียนรู้แล้ว มีความรู้อยู่ในอินเตอร์เน็ตเยอะแยะ จริงแค่บางส่วน เพราะสิ่งท่ีไม่อยู่ในความสนใจเรา ยงัไงก็ไม่

เป็นความรู้ส าหรับเรา สิ่งท่ีเราไม่ตระหนกัก็ไม่เป็นการเรียนรู้ส าหรับเราอยู่แล้วครับ หรือถ้าจะพดูภาษานกัการศกึษาก็

คือว่า ถ้าเราไม่ตระหนกัแล้วเราจะเรียนรู้ได้อย่างไรครับ อนันี ้จอห์นดิวอี ้ปรมาจารย์ทางการศกึษาของอเมริกาในยคุ 

Progressive Education พดูไว้ตัง้แต่1933 ใน How we think ว่า ขนาดเราท าอะไรเยอะแยะ Learning by doing ท่ี

เราเอามาเลยครับ Learning by doing ถ้าพดูให้ครบตามภาษาจอห์นดิวอีน้ะ  แค ่doing ยงัไม่เกิด learning ต้อง with 

reflecting คือ ต้องมีความตระหนกักบัสิง่ท่ีท าก่อน ถึงจะเกิดการเรียนรู้  

 

ซึ่งสิ่งนีจ้ึงท าให้เกิดในห้องเรียนอย่างไรครับในกรณีของออนไลน์ ยงัไม่มีค าตอบนะครับ เพราะการท่ีเราเซ็ตเง่ือนไข 

อยา่งผมเรียนคณิตศาสตร์น่ี ถ้า p แล้ว q ขออนญุาตสอนคณิตศาสตร์นิดนึง ถ้า p แล้ว q คนชอบพดูกนัเยอะมากและ

คนท่ีไม่ได้อยู่ในวงการการศกึษาชอบพดูประโยคนี ้ว่าถ้าอย่างนีแ้ล้วมนัก็จะเป็นนี ้แต่ผมเรียนคณิตศาสตร์ผมไม่ค่อย

เช่ือเทา่ไหร่ ประโยคถ้าแล้วเน่ียคือทางข้างหน้าเป็นเพชรเน่ียมนัจริงเสมอเลยครับข้างหน้าเป็น f คะ่สนใจข้างหลงัมนัจะ

จริงเสมอครับประโยคถ้า….แล้ว….เน่ีย ถ้าข้างหน้าเป็นเท็จ แล้วมนัจะมีจริงๆ เสมอครับ ข้างหน้าเป็น f เน่ียไม่ต้อง

สนใจข้างหลงัครับ มนัจริงเสมอ ประโยคถ้าแล้ว เพราะในตรรกศาสตร์ คือ ถ้า...แล้ว.... มนัจะจริงเสมอ มนัจะมีจริงจริง
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จริง จริงจริงเท็จ ส าหรับคนท่ีเรียนคณิตศาสตร์จะรู้ เพราะถ้าคณุพดูเง่ือนไขท่ีเป็นเท็จ พดูอย่างไรก็จริง เช่น บอกว่า ถ้า

นกัเรียนไปอ่าน ไปท าอะไรโน่นน่ี เดี๋ยวเข้ามา แต่ถ้านัน้มนัเท็จแล้วน่ีครับ อย่างนีใ้ครก็พดูได้ ถ้านกัเรียนไปอ่านโน่นน่ี

นัน่แล้วน ามา discuss แต่ถ้านัน้มนัไม่มีครับ เพราะนกัเรียนไม่เคยอ่าน ยิ่งถ้าเราแจงเป็นเด็กประถม เด็กมต้น เขาก็มี

อยา่งอ่ืนสนใจ ถ้าครูได้ไปอ่านใน Khan Academy ครูก็จะสามารถ.... แตค่รูไม่ได้ไปอ่านครับ ครูไม่มีเวลาไปอ่าน น่ีผม

ยกตวัอยา่ง 

 

เพราะฉะนัน้ ถ้า...แล้ว...อันนี ้จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายในวงการศึกษา ก็อยากจะเคลียร์ตรงนีว้่าจะท าอย่างไรให้ถ้า.....มัน

เกิดขึน้ได้จริงในวงการศึกษา ซึ่งเม่ือกีย้้อนกลบัมาประเด็นของเราก็คือว่า การท่ีเราบอกว่าตอนนีเ้ราให้นักเรียนไป

เรียนรู้ด้วยตวัเองก่อน อนันีส้ าคญันะคณุครู เราก าลงัจะให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตวัเองในชัน้เรียน สิ่งนีย้งัไม่ค่อยจะเกิด

เลย จริงไหมครับ ความพยายามจะให้เขาเรียนรู้ขนาดอยูใ่นห้องเรียนก็ยงัไม่คอ่ยจะเกิดเลย แตต่อนนีเ้ราไปเซ็ตเง่ือนไข

ใหม่ว่า ภายใต้โควิด ภายใต้ยคุเทคโนโลยีว่า นกัเรียนไปเรียนรู้ด้วยตวัเองก่อนแล้วมา discuss กบัครู อนันี ้พดูท าไม

เน่ีย พดูไม่มีความจริงเลย ครูยงัไม่เคยฝึกให้นกัเรียนเรามีนิสยัในการเรียนรู้ด้วยตวัเองเลย ก็ระบบโรงเรียนก าลงัจะท า

สิ่งนีอ้ยู่ แล้วเรามาขีโ้กงว่าก็ให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตวัเอง แล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้ครู ก็ไม่มีสิ เพราะเวลาท่ีเราให้เขาไป

เรียนรู้ด้วยตวัเอง เขาก็ไปสนใจอยา่งอ่ืน 

 

เพราะฉะนัน้ เร่ืองที่ดเูหมือนง่ายๆนีแ้หละ จึงกลายเป็นเร่ืองยากว่า online learning ท่ีแท้จริงคืออะไรครับ เราพดูถึง

อะไร ไม่ใช่แคว่่าเราสามารถมีเคร่ืองมือท่ีเราท าให้เราเห็นหน้าได้ยินเสียง ด้วยสปีด real time ยงัไม่หลดุเลยน่ี ไม่มี

ปัญหาเลย แตห่ากเปลี่ยนตรงนีเ้ป็นปลายสายผมเป็นนกัเรียน 30 คน ผมก็ยงัไม่รู้ท าไงนะ แล้วผมต้อง assign ให้เขา

ไปท าอะไรก่อน ให้เขาไปก่อน แล้วไปท่ีบ้านเขาจะท าไหมครับ ผมก็ยงัไม่รู้ แล้วยิ่งเป็นเด็กประถม เด็กมธัยมต้น ขนาด

เด็กมหาวิทยาลยัน่ี assign ให้ไปอ่านก่อนแล้วกลบัมา discuss กนัก็ยงัไม่คอ่ยจะได้ เพราะฉะนัน้สิ่งท่ีผมต้องการคือ 

assumption หรือสมมติฐานท่ีว่า เวลาจะเข้าไปในชัน้เรียน virtual เหลา่นี ้นกัเรียนต้องท าอะไรก่อน ครูก็ต้องท าอะไร

ก่อน ประเดน็ของผมคือท าอะไรครับ หมายถึงวา่ให้ท าอะไร ครูต้องท าอะไร แล้วนกัเรียนต้องท าอะไร อย่างเช่นตอนนีก็้

เล่ือนเปิดเทอมไป 1 กรกฎาคม ระหวา่งนีค้รูต้องท าอะไรครับ ผมยงัคิดไม่ออกนะ ผมยงัคิดไม่ออกเลย  

 

เพราะปกติส าหรับครูน่ี ความรู้มนัอยู่ท่ีเราครับ แล้วเช้าเราก็ไปโรงเรียน เราก็ว่าของเราไป สัง่ให้นกัเรียนท าโน่นท าน่ี 

แล้วเราก็ประเมินของเราไป สงัเกตไป พอสงัเกตว่านกัเรียนยงัไม่ค่อยรู้ เราไปสัง่ให้ท าเพิ่ม นู่นนัน่น่ี แต่พอบอกว่าไม่มี
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แบบนัน้ให้เราท าแล้ว แตใ่ห้เราเตรียม เตรียมอะไรครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเตรียมอะไร เพราะมนัก็อยู่ในตวัผม ผมได้แตช่ินกบั

การถ่ายทอด หรือไม่ถ่ายทอดก็ไปให้นกัเรียนอภิปรายซกัถามโน่นนัน่น่ี แปลว่าเราต้องเตรียมสร้างเง่ือนไขให้นกัเรียน

ท าอะไรบางอยา่ง แล้วเราต้องเตรียมค าถาม เตรียมประเมิน โอ้ งานเยอะมากนะครับ แล้วพอ response ท่ีอยู่กนัไกลๆ 

ไม่ได้เป็นอย่างท่ีเราคาดหวงั เน่ียเอ้าแต่ก่อน (ใน classroom) เราก็ยงัโมโหในห้องเรียนได้นะว่า อาละวาดนู่นนัน่น่ี 

ท าไมเธอไม่ท า แต่ตอนนีผ้มนัง่อยู่คนเดียว มีแต่เคร่ืองนัน่น่ี แล้วจะอาละวาดใครล่ะ แล้วเสร็จแล้ว อยากจะประเมิน

ความก้าวหน้าแต่ก่อนใช้สายตากวาดด ูเดินๆดก็ูได้แล้ว อนันีไ้ม่ได้ละ โอเคมีอะไรเขียนส่งมาให้ผมแชร์โน่นนัน่น่ีหมด

แตภ่าระงานท่ีต้องจดัการเอกสารเหลา่นี ้ได้จริงๆเหรอใน 1 วนั คือ ประเดน็ผมเน่ีย ผมไม่ได้ conservative ท่ีจะบอกว่า

ท าไม่ได้ แล้วไม่ได้ก าลงัส่งสญัญาณแบบนัน้กบัคณุครู แต่ก าลงับอกว่าเรามีเร่ืองต้องคิดกบัมนัอีกเยอะเลยนะครับ ท่ี

จะท าให้จะท าให้เกิดการเรียนรู้แบบ online learning ท่ีแท้จริง  

 

มีการบ้าน ต้องมีการเตรียมการในหลายlevel แล้วชมุชนโรงเรียนท่ีเคยอยู่ด้วยกนั มีผู้อ านวยการ โรงเรียนในบริบทยงั

ไม่สามารถท่ีจะไปออนไลน์หรืออะไรแบบนัน้ได้แต่รูปแบบจะท ายังไงล่ะ  เอาเป็นว่าขอเปิดเป็นประเด็น ฝากเป็น

การบ้านให้เราไปขบคิดกันต่อว่า เราใช้ออนไลน์มีความหมายไหน วิธีคิดท่ีเข้าใจง่ายหน่อยคือ ให้ไปเทียบกับการ

จดัการเรียนการสอนแบบ classroom แบบท่ีเราคุ้นเคยแบบเดิม ว่าเม่ือท าแบบออนไลน์ปุ๊ ป อะไรที่ไม่เหมือนเดิม แล้ว

เราจะปรับหรือเปลี่ยนอย่างไร อย่างท่ีเราพดูเม่ือกีว้่าเนือ้หาจะส่งอย่างไร หากเนือ้หาส่งแบบท่ีเราก าลงัท าอยู่อย่างนี ้

นกัรียนปลายสายผม คงไปหมดแล้ว ถ้าเป็นนกัเรียนประถมก็คงหายไปตัง้แต ่5 นาทีแรก ถกูไหมครับ ไม่มีอะไรมากัน้

ไม่มีห้องเรียน เขาคงไปไหนกนัหมด นกัเรียนของผมคงหายไปตัง้แตน่าทีท่ี 7ละ่มัง้ สมมติอย่างนี ้แล้วเราจะท าอย่างไร 

มีบนัทกึอะไรมาให้นกัเรียนเปิด แล้วใครจะเป็นคนคมุให้นกัเรียนเปิด พอ่แม่ใช่ไหม ตกลงพ่อแม่ต้องมาก ากบัมาร่วมมือ 

โอเค คิดเชิงบวกก็คือ ดีเหมือนกนัพ่อแม่กบัครูจะได้มาร่วมมือกนั แต่พ่อแม่ต้องท างานจะยอมไหมเน่ีย ก็จะเป็นเร่ือง

ปัญหาความเหลื่อมล า้อีกว่า พ่อแม่ท่ีสามารถมีคนท่ีช่วยดแูลแทนตวัเอง มาร่วมมือกับครูในการท่ีจะก ากับดแูล ให้

นกัเรียนอยูท่างบ้านเรียนหนงัสือ โอ้ นิยายน่ีเร่ืองยาวอยูน่ะครับ  

 

ก็ฝากเป็นประเด็นคิดตอ่ดีกว่า เตือนสติสงัคมว่าอย่าเพิ่งรีบสรุปเร็วว่า Online Learning จะเกิดขึน้ได้จริง เพียงแคใ่ห้

เคร่ืองมือจริงหรือ อยากเตือนสติ เพราะไม่อยา่งนัน้เราจะรีบลงทนุเร็วในสิ่งท่ีไม่ได้ท าให้เกิด Online Learning ท่ีแท้จริง 

สมมตุวิ่าจะต้องมีชัน้เรียนตวัอย่าง ให้ครู ให้อะไรตอ่อะไร แล้วถามว่าครูจะพฒันาทกัษะการท าชัน้เรียนตวัอย่างได้เร็ว

หรือเปล่า ผมอยู่ญ่ีปุ่ นมานาน เขามีรายการทางการศกึษา ชัน้เรียนตวัอย่างมากมาย ออกอากาศผ่าน NHK สารคดีท่ี
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ดีๆมากมายทัง้วนัเลยนะ ช่องทางการศึกษาเขา แต่ถามว่ามันจะไปถึงทุกโรงเรียนได้จริงหรือเปล่า ขนาดญ่ีปุ่ นเป็น

สงัคม knowledge based ขนาดนัน้ยงัไม่ค่อยจะได้เลยแล้วสงัคมของเรา เราไม่ใช่สงัคมการเรียนรู้ขนาดนัน้เราเป็น

สงัคมท่ีมันเป็นข่าวลือไปวนัๆ บ้านเรายงัอยู่ประมาณนัน้ มนัจะได้เร็วหรือเปล่าเน่ีย ย า้อีกครัง้นะว่าไม่ได้พูดเพื่อจะ

ขวางคลอง หรือจะเอา...ราน า้อะไร แตพ่ดูในความหมายเตือนสตวิา่ เราต้องมาช่วยกนัคิดวา่แตล่ะมิติ ซึง่กระโดดไปใน

ประเดน็ท่ีนิถามผมวา่เคร่ืองมือกบั pedagogy แนวทางการสอนแบบของครู เม่ือกีย้งัไม่เข้ากนัเลย  

 

ผมทวนอีกครัง้นะ สมมตวิา่แนวทางการสอนความรู้ ผมเป็นแบบให้ความรู้ ผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยั ผมใช้การเล็ค

เชอร์ ผมมีความรู้ติดตวัผม ผมเลคเชอร์ มีนกัศกึษาป.ตรี ก็อาจจะพอทน ป.โท ป.เอก มนัก็ต้องทน เพราะมนัอยากจบ 

แต่พอม.ปลาย ไม่ได้โอเค เล็คเชอร์ปลายทาง อนันีห้มายถึงแนวทางการสอนของผมเป็นบรรยาย เป็น  lecture นะ

มัธยมต้นก็ไม่น่าจะโอ ประถมคงไปกันหมดแล้ว อย่างนี ้ผมตอบค าถามเร่ืองท่ีถามว่า ถ้าแยกเป็นประถม มัธยม 

อดุมศกึษาแตล่ะสว่นจะตา่งกนัอยา่งไร อนันีใ้นแงท่ี่ผมมีลกัษณะบรรยายความรู้ไปปลายทางผ่านออนไลน์แทบไม่เวิร์ค

เลย คือ เคร่ืองมืออะไรจะช่วยให้การบรรยายผมดดูีขึน้ ต้องมีvideo มีกราฟฟิคมา insert มาแทรกนู่นนัน่น่ี ลดเอาหน้า

ผมหายไปบ้าง หรือเอาสื่อมาโผลแ่ทน อะไรแล้วอนันีใ้ครช่วยท า โอเคหรือยงั เรามี Media Center Academy ช่วยท า

โปรดกัชัน่ตรงนีห้รือยงั อย่างในมหาวิทยาลยั ผมก็ในการมอบหมายงานนี ้ผมยงัไม่ได้เร่ิมต้นเลยเน่ีย ศนูย์เทคโนโลยี

ทางการศกึษาแบบเดิมก็ไม่ได้ช่วยครูในความหมายนี ้ 

 

อยากไปพดูประเด็นเร่ืองเคร่ืองมือ เอาเป็นว่าถ้าผมยงัใช้การบรรยายเหมือนเดิม แต่ท าให้มนัดนู่าสนใจขึน้มาหน่อย 

ลดเสียงพดูผม ลดหน้าผมออกไป เอาอะไรเข้ามาแทรก ใครช่วยผมน่ี สมมติว่าในมหาวิทยาลยัคิดซะว่า 1,000 วิชาจะ

ท าได้ภายในวันสองวันเหรอ ถึงเลื่อนเปิดเทอมไปอีกสกัเดือนสองเดือนอีก 4 เดือน 5 เดือนด้วยโควิด ท าทันเหรอ 

เพราะเราไม่เคยท ามาก่อน ขนาดมหาวิทยาลยัยงัอาการประมาณนี ้โรงเรียนมธัยมโรงเรียนประถมใครจะช่วยท า แล้ว

โรงเรียนบนเขาบนดอย ไม่งา่ยนะครับ อนันีพ้ดูเร่ืองเคร่ืองมือกบั pedagogy หรือแนวทางการสอนของครู มนัจะบรูณา

การร่วมกนัอยา่งไร  

 

สมมติเอา advance ขึน้มาอีกหน่อย วิชาผม ผมไม่ใช่บรรยายนะ ผมต้องการให้มีการปฏิสมัพนัธ์จดักิจกรรมกลุ่ม

ออนไลน์ ท าอย่างไรครับ ใครจะช่วยผม ผมมีประสบการณ์นะครับ ผมท ามาตัง้หลายสิบปีแล้ว ปรากฏว่าผมอยู่เมือง

นอกแล้วผมต้องจดัอบรมครู ผมต้องใช้ทีมเยอะมาก กล้อง 2 ตวัจบัเพื่อให้ผมเห็นว่าตอนนีค้รูก าลงัท าอะไร เขียนอะไร
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กนั เอาไมค์ไปวางในการอภิปรายกลุม่ เสียงตีกนัอีก อะไรอีก พวกนีโ้ดยเชิงเทคโนโลยีอาจจะไม่มีประเด็น แตใ่นแง่การ

บริหารจดัการใครครับ ขนาดผมมีห้อง I class ไมค์ฝังอยู่ตามท่ีตา่งๆ กล้องหมนุจบัความเคลื่อนไหวได้ มีตัง้เยอะ แต่

พอจะเอาเข้าจริง ประเดน็ท่ีผมอยากน าสูก่ารอภิปรายไม่รู้วา่จะเอาไปตรงไหน  

 

เกาหลีเคยท าเร่ือง Cyber ยคุ 1990 จนกระทัง่ขึน้ศตวรรษท่ี 21 เขาสรุปไว้ ผมไปเกาหลีประมาณปี 2005 เขาสรุปไว้ 

ผมจ าตวัเลข exactly ไม่ได้ แตเ่ขาวา่ยงัไงเน่ียนะ Technology ทัง้หลายแหล ่เขาท า smart classroom มาตัง้นานแล้ว

นะ เทคโนโลยียงัไงเต็มท่ีไม่เกิน 2 ใน 3 ท่ีเหลือ 1 ใน 3 ก็ยงัต้องเป็น Face to Face เพราะมนษุย์ก็คือมนษุย์ เรายงัมี

part ท่ีเรียกว่า affective พาร์ทของจิตพิสยั คณุลกัษณะ อารมณ์ความรู้สกึ ท่ีจะเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้ ซึ่ง

พาร์ทนีเ้ป็นพาร์ท่ียากท่ีสดุอยู่แล้วซึง่เทคโนโลยีไม่ได้ช่วยเราได้ในความหมายนี ้ฉะนัน้ประเด็นท่ีนิถามผมว่า เคร่ืองมือ

อีกเท่าไร เพราะเวลาเราพูดเร่ืองเคร่ืองมือป๊ับ เม่ือเราเอาสิ่งนีไ้ปในชัน้เรียน ใครจะช่วย หมายถึงคนท่ีต้องมาช่วย

manage ครูคนเดียวท าไม่ได้อยูแ่ล้ว สมมตวิา่เราตัง้ assumption วา่ นกัเรียนแตล่ะคนอยู่บ้าน เม่ือกีเ้ราพดูไปแล้ว อยู่

บ้านนีเ้ป็นเง่ือนไข อยูบ้่านแล้วเขาเข้าร่วมเรียนรู้กบัเราแน่นะ อนันีเ้ป็นเง่ือนไขประเภท ถ้า....แล้ว.... ข้างหน้าเป็นเท็จ 

ค าตอบคือจริงเสมอนะครับ พดูยงัไงก็จริง คือ ถ้านกัเรียนเข้าร่วม แล้วการเรียนรู้ทกุอย่างก็จะราบร่ืน แตใ่นความเป็น

จริงเขาไม่ได้เข้าร่วมน่ีครับ ก็ถกูเสมอสิครับ ดงันัน้เร่ืองเคร่ืองมือกบัแนวทางการสอน ก็คงจะยงัไม่ง่ายเท่าไรนะ แล้วก็

ยงัไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร เอาแคต่รงนี ้ผมบอกว่านิ share อะไรให้ผมหน่อยสิ หรือผมจะ share ให้แตผ่มยงัไม่รู้เลย ยงั 

clumsy อยู่ เอ้ย  share ยงัไง กดปุ่ มตรงไหน นกัเรียนหมดอารมณ์เรียนไปแล้ว กว่าจะ training ให้คนท่ีมี skills ไปถึง

ระดบัท่ีแชร์นัน่โน่นน่ีได้อีกเท่าไร ตอนนีเ้รายงัอยูร่ะดบั คยุกนัแล้วทกุคนไมค์หอนใสก่นัอยูเ่ลยเน่ีย  

 

ความหมายของผมคือวา่ โอเคในเม่ือมนัเป็นเง่ือนไขท่ีเกิด ก็ต้องให้เวลากบัมนัในการพฒันา เพราะไม่ใช่เร่ืองเดียว แต่

เกือบทกุเร่ืองเลยน่ี อย่าลืมว่าต้องรือ้หลายเร่ือง เราต้องตระหนกัว่าเง่ือนไขท่ีจ าเป็นท่ีสดุท่ีรอไม่ได้ท่ีจะท าให้เกิดการ

เรียนรู้มนัคืออะไร ซึง่อนันีย้าก หลายยคุหลายสมยัท่ีผ่านมาน่ี เรามกัจะ set priority ไปท่ีเชิงกายภาพก่อน อย่าลืมว่า 

resource เรามีอยู่อย่างจ ากดั การพดูว่าเราต้องมี ipad มีโน่นน่ีนัน่ ต้องมีแท็บเล็ตแจกเด็ก ก็ดวู่าจะจริงอยู่ แตพ่อเรา

เอาเงินไปลงตรงนัน้หมด เราไม่ได้พัฒนาครูไม่ได้อะไร ก็นิยายเร่ืองเดิมกลบัมาอีกในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ท่ีนีเ้ราก็

อยากจะพดูในประเภทกนัไว้ก่อนว่า จะซ า้เติมอีกไหมเน่ีย เพราะคราวนีม้นัจะลงทนุแพงกว่าเดิมอีกนะ ไม่ใช่แท็บเล็ต

ราคาแบบเดมิอีกแล้ว ไม่แน่ใจวา่เหลือประเดน็ไหนท่ียงัไม่ได้คยุกนัจริงๆ 
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พิธีกร: มีแค่ประเด็นเดียวค่ะอาจารย์ แต่บางส่วน คิดว่าอาจารย์ได้ตอบมาแล้ว คือว่าวิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึน้ตอนนีใ้น

ท่ีสดุแล้วการเรียนรู้มนัจะเปลี่ยนไปไหม การศกึษาจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหน เม่ือกีอ้าจารย์ได้ตอบมาแล้ววา่ บางครัง้ 

Classroom based learning กบั Online classroom based learning ท่ีแท้จริงมนัคืออะไร แล้วบางครัง้ แก่นจริงๆ

เน่ียมนัอาจจะยงัไม่ได้เปลี่ยนเลย เผ่ืออาจารย์จะมีอะไรเสริมอีก 

 

รศ.ดร.ไมตรี: คือผม คือไม่อยากให้คิดว่าเฉพาะเง่ือนไข ตรงท่ีเรียกว่า ท าให้เรา อย่างโควิดน่ีท าให้พวกเราไปรวมกนั

ไม่ได้ ซึง่ก็ฝืนธรรมชาตมินษุย์เรามากในความหมายท่ีว่า ไม่ว่าจะเป็น Social distancing เห็นว่ามีคนแหก (กฎ) ทกุวนั

เลยน่ี ไม่ว่าจะเป็น 20 30 คน ซึง่ถ้ามองจากคนท่ีกลวัตายก็จะดวู่า ท าไมยงัไปรวมกนัอีก แตถ้่าเรามองลงลกึ เน่ียคือ

ธรรมชาติท่ีแท้จริงของมนษุย์ คณุจะให้เราอยู่อย่างนีท้ัง้วนัทัง้คืน ก่ีปีก่ีชาติ เฮ้ย มนัเป็นไปไม่ได้นะ แล้วยิ่งถ้าคิดกัน

ยาวๆ อย่างตอนนี ้เราดึงกราฟลงต ่าได้ก็ดี โอเคแหละ เราไม่ตายเป็นหม่ืนเป็นแสนในแบบของเขา ณ ขณะนีน้ะครับ 

แต่แปลว่าเราก็ดงึยาว จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรอวคัซีน รอให้คนมีภมูิต้านทาน อะไรในทางการแพทย์ ก็ว่า

กนัไป ก็หากนัไป มีความพยายามอยู ่แตใ่นทางการศกึษาเราเคยคดิวา่ เด๋ียวรออะไรได้แล้วมนัก็จะกลบัคืนมา แตก่รณี

นีน่ี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างนัน้ ก็เลยต้องตระหนักไว้ก่อนว่า เม่ือมันไม่กลบัคืนมาเน่ียคิดเชิงบวกจะท ายังไง ให้การ

เรียนรู้เน่ียท่ีแท้มนัเกิดขึน้  

 

จดุเปลี่ยนท่ีส าคญัอนัหนึ่ง คือผมพดูไปแล้วคนจะรู้สึกไม่ดีกบัผมหรือเปล่านะ เอ้าคือคณุครูอย่าโกรธกันนะครับ เอา

เป็นว่า ปกติเน่ียเราก็ให้ความรู้ท่ีเด็กก็ไม่คอ่ยอยากเรียนกบัเราอยู่แล้ว หมายความว่าเด็กก็ไม่ได้อยากเรียนรู้เท่าไร แต่

ก็ถกูบงัคบัให้มาเรียนในชัน้เรียน มาเรียนท่ีโรงเรียน แล้วก็ถกูวดั ถกูอะไรด้วยประเมินระดบัชาติอะไร ขออนญุาตไม่

ออกช่ือนะครับ คือ เราก็ประเมินกนัแหละตาม policy สารพดัการประเมิน แล้วเราก็ได้คะแนนอะไรต่ออะไร ซึ่งเราก็

ตระหนกัแหละว่า ปฏิรูปการศึกษามารอบหลงั น่ีก็ครบ 20 ปี เข้าปีท่ี 21 ตัง้แต่ 42 เราก็รู้ว่าเรายงัไม่ส าเร็จก็แปลว่า

เง่ือนไข การท่ีเราเอาเด็กมาอยู่ในห้องเรียน แล้วก็สอนแบบเดิมนะ ครูให้ความรู้แบบเดิม สอบกันแบบเดิมเน่ีย มัน

อาจจะไม่ใช่ค าตอบแล้วแหละ เพราะฉะนัน้อนันีถ้้าคิดเชิงบวกคือ เป็นเง่ือนไขเดียวท่ีท าให้ทัง้ประเทศหรือทัง้โลกไม่

สามารถท าสิง่นัน้ได้  (คือให้นกัเรียนไปโรงเรียน มาอยูใ่นห้องเรียนเหมือนเดิม) เพราะมนัโควิดไง ถ้าคิดเชิงบวกก็คิดว่า

อนันีม้นัเป็นเง่ือนไขท่ีดี เพราะถ้าพดูไปภายใต้เง่ือนไขเดิมก็คงไม่ท าให้เปลี่ยนแปลงได้ แต่พอไม่มีแบบนัน้ปุ๊ บ อย่างท่ี

เราคยุกนัมายาวเป็นชัว่โมง แล้วเง่ือนไขใหม่ ท่ีจะมาแทน classroom based learning ซึง่เม่ือกีเ้ราก็มีไกด์ว่า ถึงแม้จะ

อยูใ่นห้องเรียนแตถ้่าไม่ผกูกบัประสบการณ์ หรือ การเรียนรู้ท่ีแท้จริงของนกัเรียน ยงัไงก็ fail อยูด่ี ตรงนีใ้ห้ค าตอบได้ 
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คือวา่ ท าอย่างไรเราจะใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักเรียน เพราะอย่างไรตอนนีน้กัเรียนก็

ไม่ต้องใช้เวลามาเสียเวลาอยู่ในห้องเรียนแล้วล่ะ พดูอย่างนีค้รูอย่าเพิ่งโกรธกันนะครับ เราก็ไม่เหน่ือยมาก จริงๆแล้ว

ช่วงนีค้รูอาจจะมีความสขุบ้างก็ได้นะครับ เราก็ไม่ต้องไปโรงเรียนทกุวนัก็ไม่เหน่ือยมาก แตว่่าเราจะมาคิดว่า ถ้าอย่าง

นัน้น่ะ เราต้องหาให้เจอไหมว่านกัเรียนเราเขาสนใจอะไรเน่ีย ช่วงนีเ้ขาไม่ไปโรงเรียน แล้วเราใช้ประโยชน์จากตรงนัน้

เขาสนใจอะไร เขาท าอะไร เขาเลน่เกม เลน่บอล ผ่อนคลาย เขาจะเลน่อะไร เดก็ๆ ที่คณุครูดแูล เดก็ม.ต้นสนใจอะไรกนั

แน ่เพราะตรงนัน้น่ะ เราถือวา่ตรงนัน้เป็นประสบการณ์ของเขา แล้วหาการเรียนรู้จากตรงนัน้ให้ได้ แน่นอนวา่สิง่นัน้เป็น

การเรียนรู้ตามความสนใจเขาเลย ซึง่อนันีผ้มคิดว่า ถ้าถามผมว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงการศกึษาจะเป็นอย่างไรถ้า

คณุครูสามารถใช้ประโยชน์จากเง่ือนไขตรงนีไ้ด้ มนัจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ย า้ว่าตัง้แต่ก่ีร้อยก่ีพนัปีมาแล้ว การท่ี

เขาต้องมีประสบการณ์แก้ปัญหาเร่ืองนัน้โดยตรง ตามความสนใจของเขาเน่ีย มนษุย์เรียนรู้แน่นอน ซึง่ผมคิดว่าอนันีย้งั

ไม่เปลี่ยน เพียงแต่ว่าเง่ือนไขและสิ่งแวดล้อมมนัเปลี่ยนไป เราก็ Back To The Basic ซึ่งเท่ากับเป็นการให้

ความส าคญัแก่ผู้ เรียนด้วย แต่บทบาทของครูก็คือเราจะท าอย่างไร เราจะ manage อย่างไรในขณะท่ีเรามีระยะห่าง

เช่น สมมตุิผมบอกนกัศกึษาผมว่า คณุอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ ผมอยากจะให้คณุเข้าใจปัญหาเร่ืองความจนความเหลื่อมล า้

บอกให้คณุไปท าคลิปวิดีโอมาให้ผมดหูน่อย แล้วเรามาอภิปรายกนั เร่ืองนี ้ซึ่งแน่นอนเด็กท่ีอยู่ตามทุ่งนาชนบท เวลา

พดูถึงความจน เขาอาจจะนิยามตามเชิงเศรษฐศาสตร์ เร่ืองเงินเร่ืองทอง ดงันัน้เขาอาจจะไปถ่ายท า หาเด็กในเมืองที่มี

ฐานะ ดมีูเงินมีทองตา่งจากเขา ค าว่าจนของเขามนัคืออย่างนี ้ในขณะท่ีเด็กท่ีอยู่ในเมือง ค าว่าจนของเขาอาจจะไม่ได้

มีความหมายนี ้แตอ่าจจะหมายถึงการขาดโอกาสท่ีจะอยูใ่นท่ีดี ธรรมชาต ิอากาศบริสทุธ์ิ นัน่โน่นน่ี ซึง่ผมคิดว่าอย่างนี ้

มนัก็ตามความสนใจของเขาแล้ว อนันีผ้มพดูถึงระดบัเด็กโตนะครับ แตย่ิ่งเด็กยิ่งเล็กลงไปก็ยิ่ง manage ยากในการที่

จะจดัการ แตใ่นขณะเดียวกนัเด็กเล็กก็มีจดุดี คือ ยงัมีความสนใจร่วมกนั เช่นอยากจะไป field trip ไป observation 

โน่นนัน่น่ี มนัก็ง่ายกว่าผู้ ใหญ่มีความหมายนัน้ แตผู่้ ใหญ่ความสนใจเขาจะแตกตา่งกนัอย่างสิน้เชิง extremely กนัไป

เลย ในขณะท่ีเดก็น่ีอยูใ่นช่วงวยันีก็้จะสนใจคล้ายๆกนั  เพียงแตว่า่เราจะหาเจอไหมวา่เขาสนใจอะไร เช่น เด็กๆก็อยาก

ดสูตัว์ อยากไปเลน่นู่นนัน่น่ี ก็สนใจแคค่ล้ายกนั มีมมุงา่ย มีมมุที่ยาก ระหวา่งเดก็ตา่งอาย ุเดก็ประถม มธัยมต้น มธัยม

ปลาย ซึ่งอันนีก็้เป็นวิชาชีพท่ีส าคญั ซึ่งครูต้องให้ความส าคญั ถ้าเราจับจุดตรงนีไ้ด้ ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนท่ีส าคญั แต่

แน่นอนว่า management แตค่ราวนีม้นัไม่ใช่ classroom management แตม่นัเป็นการ เขาเรียกว่าเป็นการ manage 

ตวัประสบการณ์ของนกัเรียนแตล่ะคน เป็น experience management เป็นการ manage ประสบการณ์เพื่อจะบอก

วา่นัน่เป็นการเรียนรู้ของเขา เพ่ือให้เขาตระหนกัด้วย เด็ก เราเคยได้ยินเร่ืองเลา่เด็กสนใจท าอย่างนัน้อย่างนี ้แตป่รากฎ

ว่าเราประเมินว่ามนัไม่ใช่ แตส่ าหรับตวัเองเขาใช่ เขาชอบถ่ายรูป ชอบวาดภาพ ไม่ได้อยากเรียนคณะแพทย์ สมมติว่า



ถอดเทปการสมัภาษณ์ EDUCA ZOOM EP 3 รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ Page 17 

 

อยา่งนี ้แตพ่อ่แม่ผู้ปกครองครูบอกวา่ไม่ใช่ คณุเก่งคณุต้องมาเรียนแพทย์ สมมติว่าเป็นอย่างนี ้แตเ่ด็กบอกว่าชอบวาด

ภาพ ชอบศิลปะ ตอนนีจ้ะเป็นโอกาสท่ีเขาจะได้ท าอะไรตามความสนใจของเขา แต่เราจะต้องอธิบาย หรือ manage 

ให้ได้ว่านัน่คือการเรียนรู้ แต่ผมคิดว่าน่ีคือโอกาส ผมย า้ว่าปกติเราชอบท าอะไรท่ีฝีนความสนใจความถนดัของเด็กอยู่

เนืองๆ ความที่เราบงัคบัเอาเดก็มาอยูใ่นห้องเรียน แตใ่นโอกาสแบบท่ีไม่มีชัน้เรียน ไม่มีห้องเรียน แบบนี ้สภาวการณ์ท่ี

เด็กแตล่ะวยั แตร่ะดบัชัน้ เขาจะแสดงออกว่าคนสนใจ เขาถนดัอะไรมนัก็จะเป็นไปตามธรรมชาติ เพราะเขาไม่ต้องมา

อยู่ในชัน้เรียนแล้วไง อนัน่ีเป็นโอกาสส าคญัมาก ใช้โอกาสตรงนีเ้ป็นจุดเปลี่ยนการศกึษาบ้านเรา แต่แน่นอนว่าการท่ี

เรายงัติดอยูก่บัชัน้เรียน จะไม่ได้ท าให้เราท าสิง่นีไ้ด้ง่ายได้เร็วแบบนี ้ 

 

ในเม่ือถามผมว่า มนัจะมีจดุเปลี่ยนของการเรียนรู้ เพื่อจะเห็นว่าการศกึษาบ้านเรามนัเปลี่ยนไป ตรงนีก็้เป็นเป็นสิ่งท่ี

ส าคญัมากในการ Manage ถ้าพดูสรุปแล้วนะ คือ การ management ตวัประสบการณ์ของเด็กนกัเรียนหรือผู้ เรียน

ตามความถนดั ความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น เรามีโอกาสประสบความส าเร็จแน่นอน เพราะน่ีคือ classic ท่ีสดุ

ในวงการศกึษา หรือ การเรียนรู้ของมนษุย์ ถ้าเราสามารถจดัการประสบการณ์ตามความถนดัความสนใจความอยากรู้

อยากเห็น การอยากสร้างสรรค์โน่นน่ี ก็เติมไปได้อีกเยอะ ถ้าเราจดัการศกึษาตามแบบนี ้อนันีค้ือสิ่งท่ีเราฝันมาตลอด

ไม่ใช่เหรอ ดงันัน้ผมคิดว่าในสถานการณ์โควิด 19 ในสถานการณ์ท่ีเราต้องทบทวนการชัน้เรียนการเรียนรู้ในชัน้เรียน

แบบเดมิ แล้วก็เอาค าว่าออนไลน์ใสก็่ไปน่ี ผมก็ไม่อยากให้คิดแคเ่ฉพาะว่าในเชิงที่มนัมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แตอ่ยาก

ให้คิดในความหมายท่ีแท้จริงเร่ืองความถนดั ความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น ของผู้ เรียน ผมว่ามนัจะต้องเป็นสิ่งท่ี

เราให้ความส าคญัมาก่อน วนันีก็้ใช้เวลาพอสมควร จะไปมีประเดน็อะไรท่ียงัตกหลน่อยูอี่กไหมครับ  

 

พธีิกร: น่าจะครบแล้วอาจารย์ขา แตว่า่ถ้าเกิดมีคณุครูมีประเดน็หรือวา่ในเชิงท่ีจะปฏิบตัิ เพราะวา่จากการคยุวนันีเ้ห็น

ได้ว่าอาจารย์เหมือนตัง้ค าถามไว้เยอะมากกว่า และท าให้เรากลบัมาขบคิด เร่ืองการเรียนรู้ท่ีแท้จริง นะคะ เร่ืองการ

เรียนรู้ออนไลน์ด้วยว่า แท้จริงมนัคืออะไร ซึ่งเรากลบัไปถึง Key ส าคญัเลย แล้วก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยว่าเราจะ

จดัการ manage หรือว่า manage ตวัประสบการณ์ให้กับเด็กท่ีเขามีความสนใจหลากหลายอย่าง ตรงนีเ้ป็นสิ่งท่ี

คุณครูต้องขบคิด แล้วก็เร่ืองนีใ้ห้ท าให้เกิดจริงคงต้องใช้เวลาอีกยาวนาน เทคโนโลยีเป็นแค่ส่วนเดียวท่ีจะมาตอบ

ค าถาม  เหมือนวนันีเ้ราไม่ได้มาหาค าตอบกันอย่างเดียว แต่เรามาช่วยกัน อาจารย์กรุณาให้ค าถามเยอะๆ เดี๋ยวจะ

ลองลิสออกมาแล้วก็คยุกันว่า ค าถามนีค้รูควรจะต้องไปคิดให้มากขึน้ไม่ว่าจะเป็น ทัง้ครู ทัง้คณาจารย์ครุศาสตร์เอง 
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หรือวา่นกัการศกึษาระดบันโยบาย เราคงไม่ได้อยากให้เกิดแคอ่อนไลน์ การสอนออนไลน์ แตเ่ราอยากให้เกิดการเรียนรู้

ออนไลน์ท่ีแท้จริงกบัเด็กทกุคนคะ่ 

 

รศ.ดร.ไมตรี: เดี๋ยวสดุท้ายก็ผมฝากถึงจะเป็น FC ผมอยู่ ติดตามการประชมุ workshop หรือการเปิดชัน้เรียนซึง่ปีนี ้

เราก็จ าเป็นต้องยกเลิกไปจริงๆ เรา plan ไว้ประมาณ 21- 22 มีนาคมนี ้ด้วยสถานการณ์นี ้เราก็ยกเลิกไป ก็ขออนญุาต

สง่ message คนท่ีสนใจ แล้วก็เป็น FC อยูว่า่  

 

วนันีท่ี้เราคยุกนัเน่ีย เราคยุกนัเร่ือง What Online Learning ท่ีแท้จริงมนัคืออะไรกนัแน่ ไม่อยากให้สรุปเลยว่าเรารู้แล้ว

และเข้าใจตรงกนั อนัท่ีหนึ่งคือ What is online learning? อนัท่ีสองก็คือ Why ท าไม ท าไม ท าไมเราจะต้องมา Online 

Learning   แต ่How เน่ีย ถ้าเป็น FC ผม จะรู้ว่าผมจะไม่คอ่ยชอบพดู เพราะว่าอะไร How อยากให้แตล่ะคนช่วยกนั

พฒันาด้วยระบบคิดของเราคนไทยน่ี เรามีความรู้สกึว่าค าถามท่ีต้องถามก่อน คือ How อนันีท้ ายงัไงอ่ะ แตส่ าหรับผม 

ผมอยู่ญ่ีปุ่ นมานาน มนัดแูบบแปลกๆ ท าไมคณุมาถามว่าคณุจะท ายงัไง เพราะเขาอยู่ภายใต้ปรัชญาเร่ือง การเรียนรู้

ด้วยตวัเอง How คณุก็ต้องไปเรียนรู้ด้วยตนเอง คณุจะมาถามคนอ่ืนได้อย่างไร โอ้ยกว่าผมจะตระหนกัอนันีน้านมาก

เลยนะคะ คือ เราไม่ได้บอกว่า คือ How เน่ียเรามาช่วยกนัคิดในบริบทของแต่ละคน แล้วก็มาแชร์กนั แต่สิ่งท่ีเราต้อง

เคลียร์กนับอ่ยๆ คือ What เช่น Online Learning เราพดูเร่ืองเดียวกนัไหม แล้วถามวา่ท าไมเราต้องท าสิง่นี ้เรามีเหตผุล

เหมือนกันหรือเปล่า เพราะถ้าสองสิ่งนีไ้ม่เหมือนกัน  How เราก็ไม่ควรจะเหมือนกันไง หรือแม้ว่า what กับ why 

เหมือนกนั how ในแตล่ะบริบทก็ไม่ควรจะอีก ดงันัน้วนันีเ้ราไม่ได้พดู how เท่าไรนะครับ เดี๋ยววหลายคนจะหงดุหงิดว่า

อาจารย์ไม่เห็นบอกเลย ก็ไม่บอก เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ถามผมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน จะไปรู้ได้ยงัไงเพราะ

บริบทแตล่ะท่ีก็ไม่เหมือนกนั ก็ขออนญุาตใช้เวลาประมาณนี ้ 

 

พธีิกร: ได้คะ่อาจารย์ ขอบพระคณุมากเลยนะคะ ขอบพระคณุคะ่  

 


