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กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหสถานศึกษาสามารถเปดการเรียนการสอนตามปกติในหองเรียนตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

อยางไรก็ตาม หากสถานศึกษาไมสามารถเปดไดตามปกติเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ในพื้นท่ี โรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบเรียนการสอนทางไกล 4 

รูปแบบ ไดแก 1. การเรียนการสอนผานทีว ี (OnAir) 2. การเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต (Online) 3. การเรียนการสอนผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส 

(OnDemand) เชน ผานทางเว็บไซต DLTV ชอง Youtube และแอปพลิเคชั่น DLTV และ 4. การเรียนการสอนโดยใหนักเรียนรับหนังสือ แบบฝกหัด ใบงาน 

ไปเรียนรูท่ีบาน (OnHand)  

จากรายงานสถานการณการเปดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสำรวจสถานศึกษาจำนวน 35,554 แหง 

ขอมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 พบวา มีสถานศึกษารอยละ 52.3 ท่ีสามารถจัดเรียนการสอนตามปกติได ในขณะท่ีรอยละ 18.2 เปนการเรียนการ

สอนแบบ OnHand รอยละ 16.4 เปนการเรยีนการสอนแบบ Online รอยละ  8.8 เปนการเรียนแบบ OnDemand และรอยละ 4.1 เปนการเรยีนแบบ OnAir 

จะเห็นไดวา หากนักเรียนไมสามารถเรียนที่โรงเรียนตามปกติได โรงเรียนโดยสวนมากจะใหเด็กนำใบงานกลับไปเรียนรูเองที่บาน ซึ่งในกลุมเด็กเล็กแทบจะไม

สามารถเรียนรูอะไรไดเลย หากไมมีผูใหญคอยเปนครูพ่ีเลี้ยงท่ีบาน  

 

 

ท่ีมา: ศบค. กระทรวงศึกษาธิการ 

 

“ ความพรอมในการเรียนออนไลน

ของเด็กไทยมีมากนอยเพียงใด จาก

การตามติดผลกระทบของโควิด-19 

ในประเทศไทยโดยธนาคารโลก 

พบวา  รอยละ 57 บงชี ้วาเด็กใน

ครัวเรือนประสบกับปญหาดานการ

เรียนออนไลน ” 



 

ในกรณีที่สถานศึกษาเปดการเรียนการสอนตามปกติ จะตองดำเนินตามมาตรการปองกันการแพรระบาด 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 

มาตรการเขมงวด เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนใหมีความปลอดภัย โดยสำหรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อดวยวิธีการ ATK นั้น ปริมาณและ

ความถี่ของการสุมตรวจจะใหอำนาจแกคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดกำหนดตามความเหมาะสมของการระบาดในพื้นที่แยกระดับอำเภอของแตละจังหวัด 

ซึ่งเงื่อนไขเหลานี้มีความยุงยากในทางปฏิบัติ1 และกอใหเกิดตนทุนตอผูปกครอง และสถานศึกษาเปนอยางมาก เชน สถานศึกษารอยละ 44 ระบุวา ไมมี

งบประมาณในการจัดซ้ือชุดตรวจคัดกรอง ATK และไมสามารถประสานภาคีในการซ้ือชุดตรวจ ATK ไดทำใหผูปกครองตองเปนผูแบกรับคาใชจาย เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธกิาร 

 

ในกรณีที่สถานศึกษาไมสามารถเปดไดตามปกติได คำถามตอมา คือ ความพรอมในการเรียนออนไลนของเด็กไทยมีมากนอยเพียงใด จากการตามติด

ผลกระทบของโควิด-19 ในประเทศไทยโดยธนาคารโลก พบวา  รอยละ 57 บงชี้วาเด็กในครัวเรือนประสบกับปญหาดานการเรียนออนไลน เนื่องจากไม

สามารถโฟกัสไดโดยปราศจากการดูแลของผูใหญ และขาดการเขาถึงอุปกรณการเรียนรู โดยเฉพาะเด็กในพ้ืนท่ีชนบทและครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ำมีแนวโนมวาจะ

มีอุปสรรคดานการเขาถึงอุปกรณในการเรียนสูงกวา2 

 

ท่ีมา : Impact of COVID - 19 On Thailand’s Households (2021) ธนาคารโลกรวมกับ Gallup Poll ไดทำการสำรวจแบบเรงดวนทางโทรศัพท  

 

โดยปญหาอุปสรรคสำคัญในการเรียนออนไลนประกอบดวยปจจัย 3 ประการ ไดแก  

1. ความพรอมดานอุปกรณและเทคโนโลยี  

ขอมูลการสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครัวเรือน พ.ศ. 2563 พบวา มีความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูงระหวาง

ครัวเรือนท่ีมีรายไดสูงและครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ำ โดยกลุมครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ำกวา 20,000 บาทตอเดือน มีอัตราการเขาถึง Broadband internet นอยกวา

 
 
1 สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย. (2565). เปดโรงเรียนอยางไร ชวยเด็กไทยรับศึกสองดาน เขาถึงไดจาก https://tdri.or.th/2022/01/reopen-schools-reduce-learning-losses/ 
2 Worldbank. (2564). การตามติดผลกระทบของโควิด-19 ในประเทศไทย เขาถึงไดจาก https://www.worldbank.org/th/country/thailand/publication/monitoring-the-impact-of-covid-19-in-

thailand 



รอยละ 20 เปรียบเทียบกับกลุมครัวเรือนที่มีรายไดตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป จะมีสัดสวนการเขาถึง Broadband internet มากกวารอยละ 50 นอกจากนั้น 

ครัวเรือนสวนใหญอยูในกลุมท่ีมีรายไดต่ำกวา 20,000 บาทตอเดือน  

 

ท่ีมา: สำนักงานสถิติแหงชาติ และศูนยวิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คำนวณจากขอมูลสำรวจการมีการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (Q4/2561) 

 

2. สภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออำนวยตอการเรียน  

การเก็บขอมูลโดย OECD พบวา นักเรียนอายุ 15 ป มากกวารอยละ 30 ระบุวาตนเองไมมีหองสวนตัวหรือพื้นที่เงียบ ๆ ในการเรียน และเม่ือ

เปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลวพบวา มีสัดสวนเด็กท่ีขาดแคลนพ้ืนท่ีสวนตัวสำหรับการเรียนนอยกวารอยละ 153 

3. ปญหาดานเนื้อหาและระบบการเรยีนการสอน  

การใชเทคโนโลยีเพื่อจัดการศึกษาทางไกล และการออกแบบหลักสูตรหรือเนื้อหาการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีเปนสื่อกลางจำเปนตองจัดรูปแบบ

ใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ โดยการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยในรูปแบบทางไกลทำไดยากกวาปกติ และครูจะตองมีความเชี่ยวชาญเปนอยางมากใน

การทำสื่อทางไกลเพ่ือดึงดูดความสนใจในเด็กเล็ก ซ่ึงครูจำนวนไมมากนักท่ีไดรับการฝกอบรม และสามารถนำไปใชจริงได  

จากการสำรวจของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อป พ.ศ. 2563 พบวา สิ่งที่คุณครูตองการในการสนับสนุนการ

เรียนการสอนออนไลน ไดแก 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 2) งบประมาณสำหรบัจัดทำบทเรยีนออนไลน 3) ระยะเวลา

เตรียมและสรางระบบออนไลน 4) บุคลากรสนับสนุนดานเทคโนโลยี ดังนั้น ภาครัฐควรจะสนับสนุนในดานเหลานี้อยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาระบบการเรยีน

ทางไกลท่ียั่งยืน  

 

 
 
3 OECD. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. Retrieved from  https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126988-

t63lxosohs&title=A-framework-to-guide-an-education-response-to-the-Covid-19-Pandemic-of-2020 


