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บทคัดย่อ
ในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาถูกเร่งให้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ด้วยหลากหลายปัจจัย แม้ไม่มี “ไวรัสโคโรนา 2019” เป็นตัวเร่งการศึกษาของไทยซึ่งจำาเป็นต้องปรับ
เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิง จึงไม่นับเป็นวิกฤตที่กระตุ้นให้วงการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน ผู้บริหาร ครู นักวิชาการ และทุกภาคส่วนต้องปรับกระบวนทัศน์ กระบวนการ วิธี วิถีคิดให้อยู่
รอดได้เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่จะได้ทบทวนความท้าทาย เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า โดยใช้บทเรียนจาก
นานาชาติ ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทที่แท้จริงของเรา ซึ่งผู้เรียนที่เกิดในยุคหลังปี ค.ศ. 1996 
(พ.ศ. 2539) มีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นำาตนเอง มีเหตุผล มีจุดสนใจและสิ่งที่ต้องการเรียน
รู้ เพื่อจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน ขณะเรียนรู้กับผู้อื่น มีศักยภาพที่จะเรียนรู้เป็นรายบุคคล และมี
การแสดงออกอย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายให้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อยกระดับคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเรียนรู้ของเด็กไทยในยุคการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดโรค 
โควิด-19

คำ�สำ�คัญ: การเปลี่ยนผ่าน การเรียนการสอนทางไกล โควิด 19 ยุควิถีชีวิตปกติใหม่

Abstract
In a world full of rapid changes education is accelerated to change over time with a 

variety of factors, even without the “Corona virus 2019” as the catalyst for Thai education,  
which needs to be completely transformed. Therefore, it is not a crisis that encourages  
the education community and all stakeholders, including teachers, parents, students,  
administrators, teachers, academics and all sectors to adjust paradigms, processes, ways 
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of thinking to survive only. But also an opportunity to review challenges to move forward 
using lessons from international adapted to fit our real context the learner born after 1996 
has the potential to be self-directed, self-directed, rational, with focus and what they want 
to learn. To participate in learning together While learning with others have the potential to 
learn individually and has a critical expression by focusing on education as a tool to enhance 
the quality of human resources to support the learning of Thai children in the era of the 
COVID-19 epidemic.
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บทนำา
มนุษ ย์ เป็นสิ่ งมี ชี วิ ตที่ มี อิ นทรี ย์ อั น

ประกอบขึ้นจากระบบอวัยวะต่างๆ จำานวน 11 
ระบบย่อย (Marieb, 2015: 255-257) รวมตัว 
อยู่ร่วมกัน อวัยวะแต่ละระบบต่างทำาหน้าที่เพื่อ
บรรลุหน้าที่ของตนเอง แต่ผลการทำางานของ
อวยัวะระบบหนึง่จะสรา้งผลลพัธอ์อกไป ให้อวยัวะ
ระบบอื่นๆ นำาไปใช้เป็นทรัพยากรนำาเข้า และจัด
ทำาต่อทรัพยากรที่นำาเข้าจากผลลัพธ์ของระบบ
อ่ืน เพือ่สรา้งผลลพัธอ์อกไป ใหอ้วยัวะระบบอืน่ๆ 
นำาไปใช้เป็นทรัพยากรนำาเข้าเป็นวัฏจักรเช่นนี้อยู่
ภายใต้ขอบเขตของอินทรีย์ คือ ผิวหนังของระบบ
ร่างกายของมนุษย ์ซึง่มสีถานะเปน็มวลสสารทีค่น
ท่ัวไปสงัเกตและสมัผสัได้ด้วยอวยัวะรบัสัมผสั เช่น 
ดวงตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย องค์รวมทั้งหมด
ที่เกิดจากผลลัพธ์การผนึกพลังปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
และกันของทั้ง 11 ระบบอวัยวะย่อยๆ ดังกล่าว 
แสดงออกถึงลักษณะความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ตัวของระบบร่างกายมนุษย์แต่ละคน เช่น ความ
แข็งแรงความอดทนของอินทรีย์ ระดับสติปัญญา 
บุคลิกภาพ และความถนัด เป็นต้น ซึ่งองค์รวมที่
เกิดจากผลการผนึกกำาลังดังกล่าวมีคุณค่าสูงกว่า
ผลบวกของระบบย่อยๆ แต่ละระบบบวกรวมของ
ระบบยอ่ยๆ แต่ละระบบบวกรวมกนัทัง้หมด และ

เปน็ปจัจยัสำาคญัทีส่ง่ผลตอ่ความสามมารถในการ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมใน
การดำาเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคน ส่งผลทำาให้
มนุษย์ที่ดำารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน แต่
กลบัมคีณุภาพชวีติแตกตา่งกนัอยา่งนา่อศัจรรยใ์จ

ในวงการศึกษาไทย “การเปลี่ยนผ่าน” 
ถอืวา่เปน็ทฤษฎทีางวฒันธรรมทีม่รีากฐานมาจาก 
สงัคมประชาธปิไตยตะวนัตกท่ีพฒันาจากฐานแนว
คิดโพส์ทโมเดิร์น ที่มองว่าความรู้ไม่อาจนิยาม 
ไดอ้ย่างแนน่อนตายตวัแตค่วามรูค้อื ผลทีเ่กดิจาก 
การพยายามทำาความเข้าใจสิ่ งที่ ได้ รับการ
ตรวจสอบแล้ว ซึ่งทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านเป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ มีพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนอย่างมี 
ข้ันตอน มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน  
ดงันัน้ สำาหรับนกัการศกึษาแลว้ ทฤษฎกีารเปลีย่น
ผ่านคือกระบวนการเรียนรู้ที่เปลี่ยนจากการใช้
แนวความคิดที่ไม่ได้รับการตรวจสอบไปเป็นแนว
ความคิดที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และมีการ
ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ซึ่งสามารถ
เรียกได้ว่าเป็นแนวความคิดที่เชื่อถือและพึ่งพิงได้  
สิง่ทีน่กัการศกึษาใหค้วามสำาคัญคือ การเอ้ืออำานวย 
ใหเ้กิดกระบวนการสบืสอบคน้ควา้ทีมี่ความหมาย
อย่างต่อเน่ืองเพียงใด ภายใต้ความร่วมมือของ
องคก์รตา่งๆ ในสงัคม เพือ่ใหบ้รรลผุลตามทีส่งัคม
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ของตนต้องการ

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
องัคารท่ี 7 เมษายน 2563 มมีตใิหเ้ลือ่นเปดิเทอม
จากวัน ที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจ
สง่ผลกระทบในหลายด้านทัง้ตอ่ตวัเด็ก ผูป้กครอง
ไปจนถึงครูและโรงเรียน ด้วยเหตุผลและความ
จำาเป็น ดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำาหนด
แนวนโยบายการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณว์กิฤตโควดิ-19 ตามแนวคดิ “การเรยีน
รู้นำาการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้
หยุดไม่ได้” ในทุกระดับช้ันและทุกประเภทการศึกษา
ท้ังการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาสำาหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รวม
ทั้งการเตรียมความพร้อมทักษะที่สำาคัญในช่วง
ปิดเทอมให้แก่ผู้เรียน ทั้งภาษาอังกฤษและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โค้ดดิ้ง (Coding) เป็นต้น 
แนวนโยบายดังกล่าวมีพื้นฐานการดำาเนินการ 6 
แนวทางและออกแบบการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 โดยมีรายละเอียดในภาพรวมการดำาเนิน
การพืน้ฐาน 6 แนวทางดงันี ้(สำานกังานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563: 57)

1. จัดการเรียนการสอน โดยคำานึงถึง
ความปลอดภยัสูงสุดของทุกคนท่ีเก่ียวข้อง “การเปิด
เทอม” หมายถึง การเรียนทีโ่รงเรยีนหรอืการเรยีนที่
บา้น ท้ังน้ีการตดัสนิใจจะขึน้อยู่กบัผลการประเมนิ
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2. อำานวยการให้นักเรียนทุกคน สามารถ
เข้าถึงการเรียนการสอนได้ แม้จะไม่สามารถไป
โรงเรียนได้

 3. ใช้ส่ิงท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่น การเสนอขอช่องดิจิทัล TV จากสำานักงานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้งหมด 17 
ช่อง เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้น สามารถเรียน
ผ่าน DLTV ได้ ทั้งนี้ ไม่มีการลงทุนเพื่อจัดซื้อ 
อปุกรณใ์ดๆ เพ่ิมเติมโดยไม่จำาเป็น ซ่ึง กสทช. อนุมัติ
แล้วให้เร่ิมออกอากาศเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 
16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่า 
จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
โดยช่องดิจิทัล TV จำานวน 15 ช่อง เป็นของ
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาพืน้ฐาน (สพฐ.) 
จำานวน 1 ช่อง เป็นของสำานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) และอีก 1 ช่องเป็นของ
สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศัย (กศน.) โดยใหอ้อกอากาศแบบ
ความคมชัดปกติ

4. ตัดสินใจนโยบายต่างๆ บนพื้นฐาน
ของการสำารวจความต้องการ ทั้งจากนักเรียน ครู 
และโรงเรยีน โดยคำานงึถงึการจดัการเรยีนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่ตั้ง และกระทรวง
ศึกษาธิการจะสนับสนุน เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

5. ปรับปฏิทินการศึกษาของไทย ให้เอื้อ
ตอ่การ “เรยีนเพือ่รู”้ ของเดก็มากขึน้ รวมทัง้มกีาร
ปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม โดยเวลาที่
ชดเชยจะคำานึงถึงภาระของทุกคนและการได้รับ
ความรู้ครบตามช่วงวัยของเด็ก

6. บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จะได้
รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และทำาให้ทุกฝ่ายได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

จากนโยบายจากส่วนกลางท่ีเร่งด่วนและ 
ไม่ได้มีการกำาหนดแผนการดำาเนินการล่วงหน้า ทำาให้ 
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ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถเตรียมความพร้อม
เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การสือ่สารถึงแนวทางการปฏบิตัไิม่มคีวามชัดเจน
ระหว่างหน่วยนโยบายและหน่วยปฏิบัติส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนและเข้าใจคลาด
เคลือ่น การดำาเนินงานไมเ่ปน็ไปตามวตัถปุระสงค์
ของนโยบาย ซ่ึงขัดกับนโยบายจากส่วนกลางที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ “ทดลองเรียน” เป็นการเตรียม
ความพรอ้มสำาหรบัการเปิดเทอมจรงิเทา่น้ันหนว่ย
นโยบายไม่มีเวลาสำารวจข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้ท่ีไดร้บัผลกระทบจากการใช้นโยบาย มเีพียง
นำาข้อมูลดังกล่าวเท่าที่มีมาประกอบการตัดสินใจ 
กอ่นนำานโยบายประกาศไปปฏิบตัจิริง ทำาให้ระบบ
การเรียนในประเทศไทยที่ผู้เรียนจำาเป็นต้องมี
การปรับตัว รักษาเสถียรภาพความสมดุล เรียก
กระบวนการปรับตัวน้ีว่า Homeostasis ซึ่งเกิด
ขึน้ในตวัผูเ้รยีนทัง้ในระบบรา่งกาย และระบบของ 
จิต เพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เรียน 
ให้สามารถอยู่รอดให้ได้ท่ามกลางส่ิงแวดล้อมของ
โรคระบาดท่ัวประเทศและท่ัวโลกท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาและมีระยะยาวนานน้ี

ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์
ในรา่งกายของมนษุยจ์ดัเปน็ระบบเปดิ ที่

ดำารงอยู่ในสิ่งแวดล้อม โดยมีผิวหนังเป็นขอบเขต
ของระบบร่างกาย ภายใต้ผิวหนังประกอบด้วย
ระบบอวัยวะจำานวน 11 ระบบย่อย (Marieb, 
2015: 325) ดังนี้ 1) ระบบกระดูก 2) ระบบ
กล้ามเนื้อ 3) ระบบขับถ่าย 4) ระบบต่อมไร้ท่อ 
5) ระบบประสาน 6) ระบบผิวหนัง 7) ระบบ
ภูมิคุ้มกัน 8) ระบบย่อยอาหาร 9) ระบบสืบพันธุ์ 
10) ระบบหายใจ และ11) ระบบไหลเวียนเลือด

โดยระบบอวัยวะภายในร่างกายท้ัง 11 
ระบบ ดงักลา่วเรยีกวา่ระบบยอ่ย แตล่ะระบบตา่ง

มีหน้าที่เฉพาะของตนเอง ผลผลิต (Output) จาก
กระบวนการ การทำางานของระบบอวัยวะหนึ่งจะ
กลายเป็นปัจจัยนำาเข้าให้แก่ระบบอวัยวะอ่ืน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบอวัยวะทั้ง 11 ระบบ 
ทำาให้เกิดการผนึกพลังร่วม เป็นพลังสำาหรับการ
ดำารงชีวิตของคนแต่ละคน บุคคลที่ระบบร่างกาย
มีพลังร่วมสูงจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ในทาง
ตรงกันข้ามบุคคลท่ีระบบร่างกายมีพลังร่วมสูง
จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่อนแอ ดังนั้น เมื่อ
พิจารณาระบบร่างกายมนุษย์และระบบการรู้คิด
ของมนุษย์ด้วยหลักการของทฤษฎีระบบ จะทำาให้
สามารถจัดระบบร่างกายและระบบการรู้คิดของ
มนุษย์เป็นระบบเปิดที่ดำารงอยู่ ในสิ่งแวดล้อม 
ระบบร่างกายและระบบการรู้คิด จึงมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่ งแวดล้อมรอบตัวอ ยู่ตลอดเวลา เมื่อ 
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อระบบร่างกายและระบบการรู้คิดของมนุษย์
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง มนุษย์จึงจำาเป็นต้อง
อาศัยกระบวนการปรับตัวให้เท่าทันตามการ
เปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อม เพื่อทำาให้ตน
สามารถดำารงชวิีตอยูใ่นสิง่แวดลอ้มนัน้ใหไ้ดอ้ย่างมี 
ความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังที่ตนคาดหวัง

ซึ่งนโยบายดังกล่าวสามารถนำาไปปรับใช้
ตามความหลากหลายและตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ในแตล่ะบริบทพืน้ที ่โดยออกแบบการจดัการเรยีน
การสอนที่อิงบริบทพื้นที่ ผ่านการทางานร่วมกัน
และประสานความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานตา่งๆ 
ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่

การปรับตัวในระบบร่างกายมนุษย์
ร่างกายของมนุษย์จำาเป็นต้องมีการ 

ปรับตัวรักษาเสถียรภาพความสมดุล เรียก
กระบวนการปรบัตวันีว่้า Homeostasis ซึง่เกิดขึน้ 
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ท้ังในระบบร่างกาย และระบบของจิต เพื่อปรับ
สภาพร่างกายและจิตใจของบุคคลให้สามารถอยู่
รอดให้ได้ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา (Marieb, 2015: 128-130) การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยเชิง
สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ระบบร่างกายและระบบของ
จิตจำาเป็นต้องปรับตัวเพื่อรักษาเสถียรภาพความ
สมดุลให้ระบบยังคงดำาเนินต่อไปได้ พฤติกรรม
การปรับตัวของระบบร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การปรับตัวเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ความสมดุลในระบบร่างกาย และการปรับตัวเพื่อ
รักษาเสถียรภาพความสมดุลภายในระบบของจิต 
ดังนี้ (ประจักษ์ ปฏิทัศน์, 2562: 247-249). 

1. การปรับตวัเพ่ือรกัษาเสถยีรภาพความ
สมดุลภายในระบบร่างกาย 

เม่ือเปรยีบเทยีบรา่งกายมนษุย์เปน็ระบบ 
1 ระบบ มีผิวหนังเป็นขอบเขต ระบบร่างกาย
มนุษย์ประกอบด้วยระบบอวัยวะย่อยๆ จำานวน
ทั้งสิ้น 11 ระบบที่ประสานการทำางานโดยมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ทำาให้เกิดพลังร่วมที่
วัดได้จากระดับความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย
ของบุคคลแต่ละคน สมมติว่าประสิทธิภาพการ
ทำางานของระบบอวัยวะย่อย 1 ระบบมีคะแนน
เต็ม 1 คะแนน ผลรวมของคะแนนประสิทธิภาพ
การทำางานของร่างกายทั้ง 11 ระบบจึงมีคะแนน
เต็มอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ 11 คะแนน

การปรับตัวเพ่ือรักษาเสถียรภาพความ
สมดุลภายในระบบร่างกายมีความจำาเป็นมากต่อ
การอยู่รอดของบุคคลแต่ละคน เน่ืองจากระบบ
ร่างกายมนุษย์แต่ละคนเกิดขึ้นและดำารงอยู่ใน
ฐานะที่เป็นระบบย่อย 1 ระบบ ในระบบของ 
ส่ิงแวดล้อมที่เรียกว่า โลก ระบบโลกมีขอบเขต
กว้างขวางและประกอบด้วยองค์ประกอบ ที่เป็น
ระบบนิเวศย่อยๆ จำานวนมากมายมหาศาล การ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศย่อยๆ จำานวน
มากมายมหาศาลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา 
และเป็นเหตุที่บีบบังคับให้ร่างกายมนุษย์ทุกคน
ต้องปรับตัวเพื่อรักษาเสถียรภาพความสมดุล
ภายใน ตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
ณ บริเวณที่บุคคลแต่ละคนอาศัยอยู่ตลอดเวลา 
เช่นเดียวกัน

2. การปรบัตวัเพือ่รกัษาเสถยีรภาพความ
สมดุลภายในระบบของจิต 

ก า ร ป รั บ ตั ว ใ น ร ะบบขอ ง จิ ต เ ป็ น
พฤติกรรมภายในพฤติกรรมของจิตเกิดข้ึนภายใน
เนื้อสมอง จึงไม่สามารถสังเกตด้วยอวัยวะรับ
สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น หรือผิวกายสัมผัสตาม
ธรรมชาติของคนทั่วไป ทำาได้เพียงการใช้สิ่งเร้า
ที่เหมาะสมกระตุ้นให้บุคคลถ่ายทอดพฤติกรรม
ของจิตออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมทางกาย 
ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายนอก ท่ีสามารถสังเกตด้วย
อวัยวะรับสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น หรือผิวกาย
สัมผัสตามธรรมชาติของคนทั่วไป ระบบของจิตมี
อำานาจควบคุมระบบร่างกายได้

สรปุไดว่้า ระบบรา่งกายของมนษุยจ์ำาเปน็
ต้องมีกระบวนการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในระบบร่างกายและการ
เปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ตนสามารถ
มีชีวิตรอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตามบริบท
ของสังคมทีต่นเองดำารงชวิีตดงักลา่ว กระบวนการ
ปรบัตวัของระบบรา่งกายและระบบของจติมคีวาม
สัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกันและกัน

สมอง
สมองเป็นอวัยวะที่สำาคัญมากสำาหรับ

รา่งกายมนษุย ์ถอืไดว้า่เปน็โครงสรา้งทีม่คีวามซบั
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ซอ้น มนี้ำาหนักประมาณ 1.4 กก. สมองมีโครงสรา้ง
ที่ซับซ้อนประกอบขึ้นจากเซลล์ที่มีหน้าที่แตกต่าง
กนัจำานวนมาก รว่มกนัทำางานในขอบเขตของระบบ
ประสาท และระบบต่อมไร้ท่อทำาหน้าที่ควบคุม
ระบบกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย (Starr, 2016: 214)

การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่การ
ทำางานของสมองในยุคก่อนทำาได้ยากมาก เพราะ
ขาดเครื่องมือที่ทันสมัย แต่ปัจจุบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญก้าวหน้ามาก 
ทำาให้มีเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี 
ขั้นสูงในการตรวจวัดและสังเกตโครงสร้างและ
หน้าที่การทำางานของสมองได้อย่างชัดเจนขึ้นอีก
ระดับหน่ึง เคร่ืองอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวข้าง
ต้นนี้ทำางานโดยการตรวจจับกระแสไฟฟ้าระดับ 
ออ่นๆ ทีส่มองปลอ่ยออกมาในขณะทีส่มองทำางาน 
เชน่ เคร่ือง EEG: Electrocephalogram (Teplan, 
2002: 352), PET scan (Kitson et al., 2009: 
246): Position Emission Tomograph, MRI: 
Magnetic Resonance Imaging (Thanos, 
Wang & Volkow, 2008: 247) และ fMRI: 
Functional Magnetic Resonance Imaging 
(Casey, Davidson & Rosen, 2002: 223) 
เป็นต้น

เซลล์ประสาท
เซลลป์ระสาท (Nerve Cell หรอื Neuron)  

ทำาหน้าท่ีรับ-ส่งกระแสประสาท เซลลป์ระสาทเปน็
ส่วนประกอบโครงสร้างที่สำาคัญในระบบประสาท
ส่วนกลางคือสมองและไขสันหลัง (Shapshak, 
2018: 470) การรับส่งกระแสประสาทอยู่ในรูป
แบบสญัญาณเคมไีฟฟ้าชีวภาพ เมือ่เซลลป์ระสาท
สร้างและเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าบนตัวเซลล์ทำา
ให้แอมพลิจูดของศักย์ไฟฟ้าสูงถึงจุด “Threshold 
Potential” ก็จะมีการชักนำาให้เกิดกระแสประสาท

ข้ึนที่บริเวณ Axon ซึ่งกระแสประสาทก็จะมีการ
เหนี่ยวนำาต่อไปบนเส้นใย Axon โดยความถี่ของ
กระแสประสาทนัน้จะเกดิขึน้เปน็ชดุๆ สง่ตอ่ขอ้มลู
สัญญาณประสาทให้กับเซลล์ประสาทอื่นต่อไป 
โดยผ่านกลไกที่เรียกว่าซินแนปส์ ซึ่งเป็นการเชื่อม
ต่อกับเซลล์อ่ืนในลักษณะเครือข่ายเซลล์ประสาท 
บุคคลแต่ละคนอาจมีเซลล์ประสาทมากถึง 100 
ล้านล้านเซลล์ (Johnson, 2017: 358)

1.	เทรสโฮล

เทรสโฮล (Threshold) หมายถึง ระดับ
ความแรงของสิ่งเร้าที่สามารถกระตุ้นเร้าทำาให้
เซลล์ประสาทเกิดการตอบสนองข้ึน (Meyer, 
Land, & Baillie. 2010: 387-389) ระดับความ
แรงน้อยที่สุดของการกระตุ้นและมีความสามารถ
ในการระบุจดุทีเ่กดิความแตกตา่งในการรบัรู ้(Just 
Noticeable Difference) ไม่เท่ากัน (Johnson, 
2017: 226) 

2.	 คว�มต่�งศักย์ ในเยื่อหุ้ม เซลล์
ประส�ท

ความต่างศักย์ของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท
มีค่าประมาณ -70 มิลลิโวลต์ เมื่อเซลล์ประสาท
ถูกสิ่งเร้ากระตุ้นจนถึงระดับ Threshold ทำาให้
เกิดการตอบสนองขึ้นได้ อาจทำาให้เกิดความต่าง
ศกัยบ์วกและลบภายในเซลลป์ระสาทกบัภายนอก
เซลลป์ระสาทระหวา่ง +30 ถงึ -90 มลิลโิวลต ์การ
เคล่ือนทีข่อง Action Potential ในเสน้ประสาทดงั
กล่าวเรียกว่าการนำากระแสประสาท (Johnson. 
2017: 254) ความเร็วในการนำากระแสประสาท
ในเส้นใยประสาทแต่ละเส้นมีความแตกต่างกัน 
เส้นประสาทที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก เส้น
ประสาที่มี Myelin Sheath หุ้มสามารถนำากระแส
ประสาทได้เร็วกว่าเส้นประสาทที่ไม่มี Myelin 
sheath หุ้ม และอุณหภูมิสูงช่วยให้การนำากระแส
ประสาทเร็วขึ้น (Meyer et al., 2010: 370)
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3.	ก�รถ่�ยทอดสัญญ�ณประส�ท

การถ่ายทอดสัญญาณประสาทระหว่าง
เซลล์ประสาทกับเซลล์ประสาทหรืออวัยวะที่
เกี่ยวข้องเรียกว่าซินแนปส์ (Synapse) ซึ่งการ
ถา่ยทอดสญัญาณประสาทผา่นซินแนปสแ์บง่ออก 
เป็น 2 วิธี (Johnson, 2017: 354-357) ได้แก่ 
การถ่ายทอดสัญญาณโดยไฟฟ้า ซึ่งพบมากใน
กระบวนการถ่ายทอดสัญญาณประสาทของสัตว์
ชั้นต่ำาท่ีไม่มีกระดูกสันหลังและการถ่ายทอด
สัญญาณโดยสารเคมี ซึ่งพบมากในกระบวนการ
ถ่ายทอดสัญญาณประสาทของสัตว์ ช้ันสูงที่ มี
กระดูกสันหลัง โดยกลุ่มที่เล้ียงลูกด้วยน้ำานม 
ท้ังน้ีกระบวนการถ่ายทอดสัญญาณประสาทใน
เซลล์กล้ามเนื้อลาย มีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก
ซินแนปส์ท่ีกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจ 
(Grau et al., 2014: 364-366)

ส่วนประกอบของเซลล์ประสาท
เซลล์ประสาทของมนุษย์มีส่วนประกอบ

ที่สำาคัญ 3 ส่วน ได้แก่

1.	 ตัวเซลล์	 โซม�	 หรือเพอริค�ร์ยอน	
(Cell	Body,	Soma	หรือ	Perikaryon)	ศนูย์กลาง
ของเซลล์ มีส่วนประกอบใกล้เคียงกับเซลล์สิ่งมี
ชีวิตทั่วๆ ไป คือ มีนิวเคลียส (Nucleus) ไซโท
พลาซึม (Cytoplasm) และพลาสมา เมมเบรน 
(Plasma Membrane) เปน็สว่นทีม่กีารสงัเคราะห์
โปรตีนมากที่สุด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 
0.1 นาโนเมตร ถึง 13.5 นาโนเมตร (Johnson, 
2017 ; Ekbalusika et al., 2004: 465)

2.	เดนไดรต์	(Dendrites)	เป็นแขนงของ
เซลล์ประสาทมีลักษณะคล้ายรากไม้ส่วนปลายข
อง เดนไดรต์บางแห่งมีลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆ เป็น
ส่วนที่รับกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ประสาท 

กระแสประสาทเข้าสู่เซลล์ประสาททางเดนไดรต์
แลว้ออกจากเซลลป์ระสาททางแอกซอน ทำาใหก้าร
ถ่ายทอดกระแสประสาท ในสมองมนุษย์เป็นไป
ในทางเดียวไม่แตกซ่ายอย่างในสัตว์ที่เริ่มมีระบบ
ประสาท (Johnson, 2017)

3.	แอกซอน	(Axon)	เป็นแขนงประสาที่
มีเพียงเส้นเดียวยื่นออกมาจากตัวเซลล์ประสาท
แต่ละตัว แอกซอนทำาหน้าที่นำากระแสประสาท
ออกจากตวัเซลลป์ระสาท ทัง้นีป้ลายของแอกซอน 
มักแตกแขนงเล็กๆ เพื่อไซแนปส์กับโครงสร้าง
อื่นๆ เช่น เซลล์ประสาท กล้ามเนื้อ เป็นต้น  
แอกซอนของเซลล์ประสาทส่ังการ (Motor  
Neurons) ที่ยาวที่ สุดของมนุษย์มีความยาว
มากกว่า 1 เมตร ทอดยาวจากกระดูกสันหลังไป
สูน่ิว้หวัแมเ่ทา้ สว่นแอกซอนของเซลลป์ระสาทรบั
ความรู้สกึ (Sensory Neurons) มคีวามยาวถงึ 1.5 
เมตร จากนิ้วหัวแม่เท้าถึงไขสันหลัง (Johnson, 
2017: 520)

กระแสการเจริญเติบโตแบบก้าว
กระโดด

เด็กและเยาวชนในปัจจุบันเติบโตขึ้นใน
บริบทของระบบเศรษฐกิจดิจิตัลท่ีมีความเช่ือมโยง
ถึงกันท่ัวโลกความเปล่ียนแปลงและผันผวนเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ในขณะที่นวัตกรรมทางการผลิต 
การบริการ และใช้งานก็เปลี่ยนผ่านและพัฒนา
ต่อยอดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ในสภาวการณ์ดัง
กล่าว สังคมไทยได้หันมาให้ความสนใจกับการ
เป็นผู้ประกอบการ ทั้งในลักษณะของผู้ประกอบ
การธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ผูป้ระกอบการวิสาหกจิต้ังใหม ่และผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ซ่ึงสอดรับกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในมิติของความรวดเร็ว
ในการปรับตวั มติขิองศักยภาพในการเจรญิเตบิโต
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แบบก้าวกระโดด และมิติของความสร้างสรรค์ใน
การผลิตสินคา้และบริการสูต่ลาดความเคลือ่นไหว
ดงักลา่วนำามาสูก่ารกอ่ตัง้สมาคม Thailand Tech 
Startup Association เพ่ือสนับสนุนการสร้างธรุกจิ
สตาร์ทอัพ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐใน 
รูปแบบของโครงการ SMEs Spring UP เพ่ือ 
สง่เสรมิใหเ้กดิผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่และการผลกั
ดันให้ระบบการชำาระเงินเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
ขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกต่อการประกอบการ 
เป็นต้น นอกจากนี้ การสร้าง “สังคมผู้ประกอบ
การ” ก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เชิงรุกของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหวังให้
ฐานการผลติและบรกิารของเศรษฐกจิไทยยกระดับ
ขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น

ในมิติของการเรียนรู้ ความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนำามาซึ่งชุดความคิดที่สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพบนฐานของความคิดสร้างสรรค์
และความเป็นอิสระ เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน
กำาลังเรียนรู้ค่านิยมชุดใหม่ที่ให้ความสำาคัญกับ
การสรา้งสิง่ทีใ่หมแ่ละแตกต่าง การเพ่ิมมลูค่าด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและ
เร่งแก้ไข การทำากำาไรและเติบโตอย่างรวดเร็ว และ
การเป็นตัวของตัวเองและพึ่งพาตนเอง ในขณะ
เดียวกัน กระแสดังกล่าวก็อาจกลายเป็นดาบส
องคมที่ทำาให้เด็กและเยาวชนหลายคนตกหลุม
พรางของการขาดพ้ืนฐานความรู้และความเข้าใจท่ี
ลึกซ้ึงก่อนลงมือปฏิบัติ และขาดความมุ่งมั่นในการ
สานต่อสิ่งที่ตนริเริ่มในระยะยาว ค่านิยมต่อการ
ประกอบอาชีพที่เปลี่ยนไปอาจส่งผลให้มุมมอง
เกี่ยวกับการหาเลี้ยงชีพของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนมา
พึ่งพาการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างขาด
สมดุล Giulia Baccarin (2017: 317) ผู้ก่อตั้ง 
บริษัท I-care และ MIPU ในประเทศอิตาลี
ยกประเด็นกระแสการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพของ

คนรุ่นใหม่ขึ้นมากล่าว โดยตั้งข้อสังเกตว่า คน
รุ่นใหม่กำาลังหมกมุ่นอยู่กับการเป็นเจ้าของธุรกิจ
สตาร์ทอัพท่ีพยายามสร้างกำาไรอย่างรวดเร็วเพ่ือที่จะ
ได้ขายธุรกิจให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้มากกว่า
สนใจการประกอบอาชีพอย่างเป็นหลักเป็นฐาน
หรือตั้งใจฟูมฟักรักษาบริษัทที่ตนริเริ่มให้ดำาเนิน
ต่อไปได้ในระยะยาว ซึ่งปรากฏการณ์นี้ขัดแย้งกับ
ทักษะผู้ประกอบการท่ีรัฐบาลและองค์กรทางการ
ศึกษาพยายามบ่มเพาะ และเป็นการใช้ความคิด
สรา้งสรรคแ์ละการสรา้งนวตักรรมเพยีงเพือ่ดงึดดู
ผู้บริโภคในระยะสั้นเท่านั้น (Mikelionis, 2015.: 
235) นอกจากคา่นยิมการเตบิโตแบบกา้วกระโดด
จะส่งกระทบต่อทัศนคติในการประกอบอาชีพ
ของคนรุ่นใหม่แล้ว ค่านิยมน้ียังถูกตีความในเชิง
การเรียนรู้จากผู้ปกครองของเด็กเล็กไปในเชิงการ
พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านของเด็กเล็กให้เต็ม
ที่ ดังนั้น จึงมีผู้ปกครองไทยในครอบครัวที่มีความ
พร้อมในการสนับสนุนการศึกษาของลูกจำานวน
มากขึ้นที่เร่งรัดให้เด็กมีพัฒนาการเชิงวิชาการที่
เกินวัย โดยให้เด็กเริ่มกวดวิชาในช่วงวันหยุดและ
วันปิดเทอมตั้งแต่ช่วงอนุบาล

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของสภาพ
สังคมยุคปัจจุบันข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงความแตก
ต่างของคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนในยุค
ปัจจุบัน ที่มีคุณลักษณะ และถือครองค่านิยม
ที่แตกต่างไปจากคนในยุคสมัยรุ่นพ่อแม่ และ
รุ่น ปู่ย่า ตายายของเยาวชนเหล่านั้น นอกจากนี้ 
ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
เศรษฐกิจในแต่ละยุค ยังส่งผลต่อความต้องการ
ของทักษะในตลาดแรงงานที่แตกต่างกัน การ
สร้างข้อเสนอ ทิศทางการเรียนรู้สำาหรับเด็กและ
เยาวชนในยุคปัจจุบัน จึงควรต้องคำานึงถึงสภาพ
แวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ยุคสมัย ว่าสภาพแวดล้อมทางสังคม ส่งผลต่อ
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กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ในแต่ละยุค ว่า
สภาพแวดล้อมทางสังคม ส่งผลต่อกระบวนการ
เรียนรู้ของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยอย่างไร แต่ใน
ปจัจบัุนขอ้เสนอเก่ียวกบัการพัฒนาการเรยีนรูข้อง
เดก็และเยาวชน ยงัขาดการพจิารณาถงึปจัจยัทาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
ดังกล่าว ดังน้ัน ข้อเสนอเหล่านั้นมักมุ่งเน้นไป
ที่การมุ่งพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้เดิมๆ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน ค่านิยม 
ตลอดไปจนความด้านการของตลาดแรงงานใน
ยุคปัจจุบัน โดยหากจะพิจารณาเฉพาะเรื่องความ
สามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา ซึ่งเป็น 1 
ใน 5 ของปัจจัยย่อยในปัจจัยหลักด้านโครงสร้าง 
พืน้ฐานที ่IMD ใชเ้ปน็เกณฑใ์นการพิจารณาความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ไทยมี
อันดับด้านการศึกษาอยู่ในอันดับ 56 (จาก 63 
ประเทศ) ลดลง 2 อันดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2560 เมื่อพิจารณา 18 ตัวชี้วัดย่อย พบว่า  
ตัวชี้วัดที่มีอันดับดีขึ้น มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) งบ
ประมาณดา้นการศกึษาต่อประชากร (2) อตัราสว่น
นักเรียนต่อครู 1 คน ที่สอนระดับมัธยมศึกษา  
(3) ความคดิเหน็จากผูบ้รหิารธรุกจิ เรือ่งการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (4) ทักษะทางภาษาที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562: 38)

ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ใ น ยุ ค  
Generation Z

หลังจากปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) เกิด
ปรากฏการณก์ารเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญัหลายอย่าง
ในโลก ทมิ เบอรเ์นอรล์ ีนักฟิสิกส์จากห้องปฏิบัติการ
วิจัยเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำาเสนอระบบ
การแสดงผลข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ทีเ่รยีกวา่ เวริล์ไวด์เวบ็ (WWW) ทำาให้อนิเทอรเ์น็ต

แพรห่ลาย ใชง้านกนัอยา่งกว้างขวางในเวลาตอ่มา 
เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ข่าวสาร
ของผู้คน ในโลกอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกัน  
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองก็
เปลีย่นแปลงอยา่งมากในชว่งเวลานัน้เชน่เดยีวกนั 
โลกในยุคโลกาภิวัตน์ สังคมเกิดการเปล่ียนแปลง
อย่างขนานใหญ่ เพราะมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พัฒนาข้ึนมาใหม่ๆ มากมาย  
ผู้เรียนที่เกิดในยุคหลังปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) 
นี้ว่า Gen Z (อ่านว่า เจ็นแซต/เจ็นซี)

 

10 

10 

สารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาข้ึนมาใหม ๆ มากมาย ผูเรียนที่เกิดในยุคหลังป ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) นี้
วา Gen Z (อานวา เจ็นแซต/เจ็นซี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 คนในยุคเทคโนโลยีตางๆ 
ที่มา : บุญเลี้ยง ทุมทอง. 2559 : 5 

 โดยผูคนในยุค Gen Z สวนใหญยังอยูในวัยศึกษาเลาเรียน มีความคิดและลักษณะพิเศษหลายอยางที่
แตกตางจากยุคกอน ๆ ดังนี้ (บุญเลี้ยง ทุมทอง. 2558 : 5-7) 
  1. ความคิดแบบขนาน (Parallelism) ผูคนในยุคนี้มีความสามารถพิเศษที่ทํางานหลาย ๆ อยางได
ในเวลาเดียวกัน เดินไป พูดโทรศัพทไป ทําการบานพรอมฟงเพลง เลนเน็ต ดูทีวีในเวลาเดียวกันได หรือ
เรียกวา “พวกมัลติทาสก (Muti-task)” เพราะไดรับอิทธิพลจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มี ขีด
ความสามารถทํางานแบบหลายงานเวลาเดียวกัน เชน ระบบหลายวินโดว เปดสลับไปมาไดอยางรวดเร็ว 
  2. การเชื่อมตอสื่อสารระหวางผูคน (Connectivism) เกิดเปนเครือขายสังคม Social network 
สามารถติดตอสื่อสารเชื่อมตอกับคนตาง ๆ ระหวางกันงายดาย สื่อสารกันโดยไมตองเผชิญหนา ไมเห็น
แววตา รอยย้ิม ชอบการกดไลน ชอบแชร ใชขอความสื่อสารไดดีมีอีโมติคอน สติ๊กเกอร สื่อแทนอารมณ 
ดังนั้นคนในยุคนี้จึงทําใหภาษาไทยเราใหผิดเพ้ียน หรือสรางคําศัพทใหม ๆ เกิดข้ึนมากมาย เชน อิอิ อุอุ 
งุงุ งิงิ อะอะ 
  3. การมีจินตภาพ (Visualization) จินตนาการ ความนึกคิดจากภาพ หรือการดู ชอบดูรูปภาพ ดู
คลิป ชอบอานการตูนที่มีรูปภาพสื่อความหมาย ดูอินเทอรเน็ต ไมชอบอานอะไรที่เปนตัวหนังสือมาก ๆ 
ดังนั้น จึงมีการกลาวกันวา พวกนี้มีความอดทนอานหนังสือไดไมเกินเจ็ดบรรทัด 
  4. การสรางสิ่งเสมือนจริง (Virtual Reality) มีการสรางระบบสมมติใหเหมือนจริง มีสถานะเปนโลก
ใหมที่เรียกวา ไซเบอรสเปช (Cyber Space) มีความสามารถอวตาร เปน Avartar ดังที่เห็นในการเลนเกม
ออนไลน การใชโปรแกรมแตงภาพแลวนําสูสาธารณะ (Selfphy) สามารถอวตารเปนอาวารตาไดหลาย 
ๆ ตัว ชอบอวตารเปนตัวประหลาด ติดตามเฟซบุก(Facebook) เลนเกม ทําหนาตาในอาวารตาให
แอบแบว ดูดี 
  5. การประยุกตบนกอนเมฆ (Cloud Application) เปนพวกไมชอบเก็บขอมูล หรือจดจําไว กับตัว 
ชอบฝากขอมูลขาวสารไวกับคลาวด จดจําอะไรไดนอย บางคนหมายเลขโทรศัพทของตัวเอง ก็จําไมได ตอง

ภ�พที่	3 คนในยุคเทคโนโลยีต่างๆ 
ที่ม�: บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2559: 5

โดยผู้คนในยุค Gen Z ส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
วัยศึกษาเล่าเรียน มีความคิดและลักษณะพิเศษ
หลายอยา่งทีแ่ตกตา่งจากยุคก่อนๆ ดงันี ้(บญุเลีย้ง  
ทุมทอง, 2558: 5-7)

1. ความคิดแบบขนาน ผู้คนในยุคนี้
มีความสามารถพิเศษที่ทำางานหลายๆ อย่าง
ได้ในเวลาเดียวกัน เดินไป พูดโทรศัพท์ไป  
ทำาการบ้านพร้อมฟังเพลง เล่นเน็ต ดูทีวีใน
เวลาเดียวกันได้ หรือเรียกว่า “พวกมัลติทาส์ก 
(Muti-task)” เพราะได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยี
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คอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถทำางานแบบ
หลายงานเวลาเดียวกัน เช่น ระบบหลายวินโดว์ 
เปิดสลับไปมาได้อย่างรวดเร็ว

2. การเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างผู้คน 
เกิดเป็นเครือข่ายสังคม Social network สามารถ 
ติดต่อส่ือสารเช่ือมต่อกับคนต่างๆ ระหว่างกัน
ง่ายดาย ส่ือสารกันโดยไม่ต้องเผชิญหน้า ไม่เห็น 
แววตา รอยยิ้ม ชอบการกดไลน์ ชอบแชร์ ใช้
ขอ้ความส่ือสารไดดี้มอีโีมติคอน สต๊ิกเกอร์ สือ่แทน
อารมณ์ ดังนั้นคนในยุคนี้จึงทำาให้ภาษาไทยเราให้
ผิดเพีย้น หรอืสรา้งคำาศพัทใ์หม่ๆ  เกดิขึน้มากมาย 
เช่น อิอิ อุอุ งุงุ งิงิ อะอะ

3. การมีจินตภาพ จนิตนาการ ความนกึคดิ 
จากภาพ หรือการดู ชอบดูรูปภาพ ดูคลปิ ชอบอา่น
การ์ตูนที่มีรูปภาพสื่อความหมาย ดูอินเทอร์เน็ต 
ไม่ชอบอ่านอะไรที่เป็นตัวหนังสือมากๆ ดังนั้น  
จึงมีการกล่าวกันว่า พวกนี้มีความอดทนอ่าน
หนังสือได้ไม่เกินเจ็ดบรรทัด

4. การสร้างสิ่งเสมือนจริง มีการสร้าง 
ระบบสมมติใหเ้หมอืนจรงิ มสีถานะเปน็โลกใหมที่่
เรียกว่า ไซเบอร์สเปช มีความสามารถอวตาร เป็น 
Avartar ดังที่เห็นในการเล่นเกมออนไลน์ การใช้
โปรแกรมแต่งภาพแล้วนำาสู่สาธารณะ สามารถ
อวตารเปน็อาวารตา้ได้หลายๆ ตัว ชอบอวตารเปน็
ตัวประหลาด ติดตามเฟซบุ๊ก เล่นเกม ทำาหน้าตา
ในอาวาร์ต้าให้แอ๊บแบ๊ว ดูดี

5. การประยุกต์บนก้อนเมฆ เป็นพวกไม่
ชอบเก็บข้อมูล หรือจดจำาไว ้กับตวั ชอบฝากขอ้มลู
ข่าวสารไว้กับคลาวด์ จดจำาอะไรได้น้อย บางคน
หมายเลขโทรศัพทข์องตัวเอง กจ็ำาไมไ่ด้ ต้องเรยีกดู 
จากคลาวด์ มีการประยุกต์และทำางานบนคลาวด์
ได้ดี สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารบนคลาวด์เพื่อ
นำามาใช้งาน

6. มีความอดทนระยะสั้น ฝึกทำาอะไรให้
สำาเร็จต้องใช้เวลาสั้น เบื่อง่าย เขียนหนังสือหรือ
ข้อความแบบสั้นเหมือนส่ง SMS มีความอดทน
ต่อการรอคอยน้อย

น โ ย บ า ย ข อ ง สำ า นั ก ง า น ค ณ ะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
และเตรียมพร้อมสำาหรับการเปิดภาคเรียน โดยวิจิตร 
ศรีสอ้าน (2529 อ้างถึงใน สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2563: 38) ได้ให้ความหมาย 
ของการเรียนการสอนทางไกล ว่าหมายถึง ระบบ
การสอนที่ไม่มีช้ันเรียน แต่อาศัยสื่อประสม อัน
ได้แก่ ส่ือทางไปรษณีย์ วิทยุโทรทัศน์ และการ
สอนเสริม โดยมุ่งให้ผู้เรียนเรียนได้ด้วยตนเอง 
อยู่กับบ้าน ไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ อีกทั้ง 
ได้มีการให้ความหมายเพิ่มเติมไว้ว่า “การสอน 
ทางไกล” หมายถึง การสอนท่ีผู้เรียนผู้สอนอยู่ไกล
กันแตส่ามารถมกีจิกรรมการเรยีนการสอนรว่มกนั
ได้ โดยอาศัยสื่อประสมเป็นสื่อการเรียนการสอน  
โดยผู้เรียนผู้สอนมีโอกาสพบกันอยู่บ้าง ณ ศูนย์
บริการการศึกษาเท่าท่ีจำาเป็น การเรียนรู้ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากสื่อประสมที่ผู้ เรียนใช้ เรียนด้วย
ตนเองในเวลาและสถานทีท่ีส่ะดวกการศึกษาทาง
ไกล มีคำาที่ใช้เรียกอย่างแพร่หลายอยู่ 3 คำา คือ 
การศึกษาทางไกล การสอนทางไกลและการเรียน
ทางไกล คำาเหล่าน้ีมีความหมายใกล้เคียงกัน โดย 
สพฐ. ได้กำาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ระบบทางไกล แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
2563: 17)
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ระยะที่ 	 1 การเตรียมความพร้อม  
(7 เมษายน-17 พฤษภาคม 2563) ดำาเนิน
การสำารวจความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเข้าถึง
อนิเทอรเ์น็ตของนักเรยีน ผูป้กครอง คร ูและระบบ
การบริหารจัดการการเรียนการสอน ดำาเนินการ 
ขออนุมัติใช้ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
จาก กสทช. เพื่อจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อม
ขออนุมัติเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียน
ต้นทาง ในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียมฯ ดำาเนินการจัดทำาสื่อวีดิทัศน์การ
สอนโดยครูต้นแบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จำานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และรวบรวมส่ือการ
เรียนรู้ออนไลน์ในโปรแกรมสำาหรับให้บริการเผย
แพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ OBEC Content 
Center ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียน
รู้ครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น Tutor 
ติวฟรี.com, e-Book เป็นต้น รวมถึงการเตรียม
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่าย เพ่ือรองรับ

การให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้เช่ือมโยง 
กับระบบ Digital e-Learning ของกระทรวง
ศึกษาธิการ

ระยะที่	 2 การทดลองจัดการเรียนการ
สอนทางไกล (18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 
2563) ดำาเนินการทดลองจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในระดบัปฐมวยัถงึระดบัมธัยมศกึษาตอน
ต้น ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดย
การเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทาง
ไกลผา่นดาวเทยีม ในพระบรมราชูปถมัภ ์(DLTV) 
ระดับปฐมวัยเน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็ก 
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เน้นเนื้อหาตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการ
สอนผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและ
ระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ ด้วยเครื่องมือการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถาน
ศึกษา รวมท้ังเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการเรียน
การสอนทางไกลจากผู้ปกครอง ประชาชน และ 
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจ แนะนำาช่องทางการเรียนทางไกลให้กับผู้
ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

ระยะท่ี	 3 การจัดการเรียนการสอน  
(1 กรกฎาคม 2563-30 เมษายน 2564) มีการ
วางแผนไว้เพื่อรองรับทั้งสถานการณ์ ดังนี้

สถ�นก�รณ์ท่ี	 1 กรณีท่ีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ไม่คล่ีคลาย ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบทาง
ไกลผ่าน DLTV และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ด้วยวีดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ และระบบ
ออนไลน์ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา

 

11 

11 

เรียกดูจากคลาวด มีการประยุกตและทํางานบนคลาวดไดดี สามารถคนหาขอมูลขาวสารบนคลาวดเพ่ือ
นํามาใชงาน 
  6. มีความอดทนระยะสั้น (Short) ฝกทําอะไรใหสําเรจ็ตองใชเวลาสั้น เบ่ืองาย เขียนหนังสือหรือ
ขอความแบบสั้นเหมือนสง SMS มีความอดทนตอการรอคอยนอย 
 
นโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลและเตรียมพรอมสําหรับการเปดภาคเรียน โดยวิจิตร ศรีสอาน 
(2529 อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2563 : 38) ไดใหความหมายของการเรียนการสอน
ทางไกล (Distance Learning) วาหมายถึง ระบบการสอนที่ไมมีชั้นเรียน แตอาศัยสื่อประสม อันไดแก สื่อ
ทางไปรษณีย วิทยุโทรทัศน และการสอนเสริม โดยมุงใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเองอยูกับบาน ไมตอง
มาเขาชั้นเรียนตามปกติ อีกทั้งไดมีการใหความหมายเพ่ิมเติมไววา “การสอนทางไกล” หมายถึง การสอน
ที่ผูเรียนผูสอนอยูไกลกันแตสามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันได โดยอาศัยสื่อประสมเปนสื่อ
การเรียนการสอน โดยผูเรียนผูสอนมีโอกาสพบกันอยูบาง ณ ศูนยบริการการศึกษาเทาที่จําเปน การ
เรียนรูสวนใหญเกิดข้ึนจากสื่อประสมที่ผูเรียนใชเรียนดวยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวกการศึกษา
ทางไกล มีคําที่ใชเรียกอยางแพรหลายอยู 3 คํา คือ การศึกษาทางไกล (Distance Education) การสอน
ทางไกล (Distance Teaching) และการเรียนทางไกล (Distance Learning) คําเหลานี้มีความหมายใกลเคียง
กัน โดย สพฐ. ไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2563 : 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล 
ที่มา : www.moe.go.th 

  ระยะที่ 1 การเตรียมความพรอม (7 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563) ดําเนินการสํารวจความ
พรอมในดานอุปกรณการเขาถึงอินเทอรเน็ตของนักเรียน ผูปกครอง ครู และระบบการบริหารจัดการการ
เรียนการสอน ดําเนินการขออนุมัติใชชองรายการโทรทัศนในระบบดิจิทัลจาก กสทช. เพ่ือจัดการเรียน
การสอนตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมขออนุมัติเผยแพรการเรียนการสอนจาก

ภ�พที่	2 แนวทางการจัด 
การเรียนการสอนระบบทางไกล

ที่ม�: www.moe.go.th



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564

สถ�นก�รณ์ท่ี	 2 กรณีท่ีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 
19) คลี่คลายดำาเนินจัดการเรียนการสอนปกติใน
โรงเรียน โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) และมีแผนเตรียมการเพื่อรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ระยะที่	 4 การทดสอบและการศึกษา
ต่อ (1 เมษายน-15 พฤษภาคม 2564) ดำาเนิน
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การทดสอบและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ได้แก่ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เกี่ยวกับระบบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS, GAT, PAT) และ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เก่ียวกับ
การทดสอบ ONET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำาหรับครู โดย
พัฒนาครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนทางไกล โดยจัดทำาคู่มือแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลสำาหรับครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้
ในการใช้เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านช่องทาง DLTV และ OBEC 
Channel มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย

แนวทางการออกแบบการเรียนการ
สอนในชว่งสถานการณโ์รคโควดิ-19

1. รูปแบบการเรียนการสอนออกแบบ 
ให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพ้ืนที่ โดยมี
การเรยีนรูแ้บบ onsite ซึง่จะประเมินสถานการณ์
เพื่อจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ในพ้ืนที่

ที่มีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้ ขณะที่
พื้นท่ีไม่ปลอดภัยจะมีการเรียนรู้หลักผ่านทางการ  
On-Air หรือการเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ จากช่อง 
DLTV ของมลูนธิกิารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
ในพระบรมราชปูถมัภแ์ละมกีารเรยีนรูแ้บบ Online 
เสริมผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ (สุทธิดา จำารัส, 2563.: 
3-8)

2. นโยบายหลักท่ีนำามาใช้ คือ เพ่ิมเวลาพัก  
ลดการประเมิน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่จำาเป็น 
โดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก เพื่อให้
นักเรียนผ่อนคลายลง ซึ่งนักเรียนมีเวลาพักใน
ภาคเรียนที่ 1/2563 จำานวน 17 วัน และใน 
ภาคเรียนที่ 2/2563 จำานวน 37 วัน รวมท้ัง
สิ้น 54 วัน โดยแต่ละโรงเรียนอาจปรับเวลา
เรียนชดเชยที่แตกต่างกัน เพื่อให้การเปิดเทอม
ปีการศึกษาหน้า กลับมาปกติในวันจันทร์ที่ 17 
พฤษภาคม 2564
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ผูที่เก่ียวของ รวมทั้งใหความรูในการใชเครื่องมือ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
ชองทาง DLTV และ OBEC Channel มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลดวย 
 
แนวทางการออกแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณโรคโควิด-19 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนออกแบบใหสอดคลองกับความปลอดภัยของพ้ืนที่ โดยมีการเรียนรู
แบบ onsite ซึ่งจะประเมินสถานการณเพื ่อจัดการเรียนการสอนที ่โรงเรียน  ในพ้ืนที่ที่มีความ
ปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได ขณะที่พ้ืนที่ไมปลอดภัยจะมีการเรียนรูหลักผานทางการ On–Air หรือ
การเรียนรูผานโทรทัศน จากชอง DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภและมีการเรียนรูแบบ Online เสริมผานสื่อดิจิทัลตาง ๆ (สุทธิดา จํารัส, 2563. : 3-8) 
 2. นโยบายหลักที่นํามาใช คือ เพ่ิมเวลาพัก ลดการประเมิน และงดกิจกรรมตาง ๆ ที่ไมจําเปน โดย
เนนเรียนเฉพาะวิชากลุมสาระหลัก เพ่ือใหนักเรียนผอนคลายลง ซึ่งนักเรียนมีเวลาพักในภาคเรียนที่ 
1/2563 จํานวน 17 วัน และในภาคเรียนที่ 2/2563 จํานวน 37 วัน รวมทั้งสิ้น 54 วัน โดยแตละโรงเรียน
อาจปรับเวลาเรียนชดเชยที่แตกตางกัน เพ่ือใหการเปดเทอมปการศึกษาหนา กลับมาปกติในวันจันทรที่ 
17 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แนวทางการเปด-ปดภาคเรียนในสถานการณฉุกเฉิน 
ที่มา : www.moe.go.th 

 3. การเตรียมพรอมในดานระบบการเรียนรูทางไกลและระบบออนไลน โดยมีการทดสอบระบบเพ่ือ
เตรียมความพรอมใหมากที่สุดกอนการเปดเทอมจริง 
 4. กระทรวงศึกษาธิการจะเปนผูสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล ในสัดสวน 80% เพ่ือใหทุกคน
สามารถเขาถึงการเรียนข้ันพ้ืนฐานได อีก 20% หรือมากกวา โดยใหทางโรงเรียนและคุณครูในแตละ
พ้ืนที่พิจารณาออกแบบตามความเหมาะสม 

ภ�พที่	1 แนวทางการเปิด-ปิด 
ภาคเรียนในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ที่ม�: www.moe.go.th
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ครูผู้สอนเพียง 2% เท่านั้น ที่มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไรนอกจากนี้ต้อง
เปล่ียนระบบการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร โดยเฉพาะการคิดเป็นการวิเคราะห์ของ 
ผู้เรียนเป็นพื้นฐานสำาคัญของทักษะในศตวรรษ
ที่ 21

สรุป
ความท้าท้ายสู่กรอบความคิดใหม่ (New 

Paradigm) ทีม่ผีูเ้รยีนทีผ่า่นการเรยีนรูต้ามทฤษฎี
การเปลี่ยนผ่านความรู้ผ่านข้อมูลบนเครือข่าย
อนิเทอรเ์นต็ทีเ่รยีกว่า เวิรล์ไวดเ์ว็บ (WWW) ทำาให้
อินเทอร์เน็ตแพร่หลายใช้งานกันอย่างกว้างขวาง
ในเวลาต่อมาเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
รับรู้ข่าวสารของผู้คนในโลกอย่างกว้างขวาง ขณะ
เดียวกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองก็
เปลีย่นแปลงอยา่งมากในชว่งเวลานัน้เชน่เดยีวกนั 
โลกในยุคโลกาภิวัตน์ สังคมเกิดการเปล่ียนแปลง
อย่างขนานใหญ่ เพราะมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พัฒนาข้ึนมาใหม่ๆ มากมาย  
ผู้เรียนที่เกิดในยุคหลังปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) 
นี้ว่า Gen Z ที่ผู้เรียนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง นำาตนเอง มีเหตุผล มีจุดสนใจและ 
สิง่ทีต่อ้งการเรยีนรู ้เพือ่จะมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้
ร่วมกัน ขณะเรียนรู้กับผู้อื่น และมีศักยภาพที่จะ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล และมีการแสดงออกอย่างมี
วิจารณญาณ ควรออกแบบหลักสูตร โครงสร้าง
เวลาเรียน และกระบวนการติดตามประเมินใหม่ 
เพราะในช่วงดังกล่าวนี้ร่างกายของผู้เรียนจำาเป็น
ต้องมีการปรับตัวรักษาเสถียรภาพความสมดุล  
ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในระบบร่างกาย และระบบของจิต 
เพ่ือปรับสภาพร่างกายและจิตใจของบุคคลให้
สามารถอยูร่อดให้ไดท้า่มกลางสิง่แวดล้อมยคุชวิีต
ปกตใิหม ่มกีารเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมจึงเป็น

3. การเตรียมพร้อมในด้านระบบการ
เรียนรู้ทางไกลและระบบออนไลน์ โดยมีการ
ทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด
ก่อนการเปิดเทอมจริง

4 .  ก ร ะทรว งศึ กษาธิ ก า รจะ เป็ น 
ผู้สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล ในสัดส่วน 
80% เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนขั้น 
พื้นฐานได้ อีก 20% หรือมากกว่า โดยให้
ทางโรงเรียนและคุณครูในแต่ละพื้นที่พิจารณา
ออกแบบตามความเหมาะสม

5. การเรียนผ่านการสอนทางไกลจะใช้
โทรทศันใ์นระบบดจิิทัล และ DLTV เปน็หลกั ซึง่ได้
รับการอนุเคราะหส์ือ่จากมลูนธิกิารศกึษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีดิจิทัล
แพลตฟอรม์ของกระทรวงศกึษาธกิาร หรอื DEEP 
และการเรยีนการสอนแบบโต้ตอบออนไลนเ์ปน็สือ่
เสรมิ สพฐ. ไดก้ำาหนดแนวทางการจดัการเรยีนการ
สอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
ดำาเนนิการจดัประชมุทางไกลในวนัที ่7 พฤษภาคม 
2563 เพื่อสร้างความเข้าใจ

ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
เปลี่ยนผ่าน จะเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง นำาตนเอง มีเหตุผล มีจุดสนใจและสิ่ง
ที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ร่วมกัน ขณะเรียนรู้กับผู้อื่น และมีศักยภาพที่จะ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล และมีการแสดงออกอย่าง 
มีวิจารณญาณเมื่อหันมามองประเทศไทย ในส่วน
ของการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผน
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน จัดหลักสูตรให้ครอบคลุม
คนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปรับปรุงตำาราให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในความเป็น
จริงต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยนหลักสูตรบ้างแล้ว  
แต่ไม่ได้เปลี่ยนตำาราตามไปด้วย อีกทั้งยังมี 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ระบบร่างกายและ
ระบบของจิตของผูเ้รยีนเพ่ือรกัษาเสถยีรภาพความ
สมดุลให้ระบบยังคงดำาเนินต่อไปได้ สถานศึกษา
ศึกษาต่างๆ พยายามกระชับหลักสูตรและปรับ
ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโรคโค
วดิ-19 มกีารสือ่สารใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกภาคสว่น เพ่ิม
ความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความ
หลากหลายของรูปแบบการเรยีนรู ้ออกแบบหนว่ย
การเรียนรู้และมีแผนการสอนที่เหมาะสม ทั้งด้าน
ระบบการเรียนรู้ทางไกลและระบบออนไลน์ โดย
ทำาความเข้าใจให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การเปลี่ยนผ่าน สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์
ต่างๆ และประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์การปรับตัวในมิติของศักยภาพ
ในการเจรญิเติบโตแบบกา้วกระโดดของคนรุน่ใหม่

ท้ายที่สุดแล้วในโลกที่เต็มไปด้วยความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาถูกเร่งให้

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยหลากหลายปัจจัย 
แม้ไม่มี “ไวรัสโคโรนา 2019” เป็น “ตัวเร่ง” นัก
วิชาการต่างเห็นพ้องกันว่าการศึกษาจำาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิง ด้วยนัยนี้ ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควดิ-19) จงึไมน่บัเปน็ “วกิฤต” ทีก่ระตุน้
ให้วงการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งครู  
ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหาร ครู นักวิชาการ และ
ทุกภาคส่วนต้องปรับกระบวนทัศน์ กระบวนการ 
วิธีการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในระบบทางไกล
มาช่วย วิถีคิดให้เรียนรู้ไม่ใช่เพียงเพื่อการอยู่รอด
ได้เท่านั้น แต่ยังเป็น “โอกาส” ที่จะได้ทบทวน
ความท้าทาย เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต โดยใช้บทเรียนจากนานาชาติ ปรับ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทที่แท้จริงของเรา 
โดยมุ่งเน้นเป้าหมายให้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
เพื่อยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์อย่าง
แท้จริง
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