
บทท่ี 1
กระแส Home School ในโลกแหงเสรีภาพการเรียนรู

ความหมายและขอพิจารณาเบื้องตนเกี่ยวกับ Home School
ความคิดเร่ือง “โรงเรียนในบาน” หรือ “Home School” หรือ “กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได

ถูกวางแผนขึ้นอยางตั้งใจส ําหรับเด็กท่ีเปนสมาชิกของครอบครัว โดยกิจกรรมสวนใหญเกิดข้ึนในบาน
หรือสภาพการณแบบครอบครัว ที่มีผูปกครองทํ าหนาท่ีครูหรือผูกํ ากับดูแลกิจกรรมเหลานั้น” 1  จะวาไป
แลวอาจจะดูเปนเร่ืองใหม ถาดูในแงของการยอมรับทางกฎหมายหรือรูปแบบการจัดระบบระเบียบเกี่ยว
กับมาตรฐานการศึกษาของเด็กท่ีไมไปโรงเรียนเหมือนเด็กท่ัวไปแตหาก “เรียนรูอยูกับบาน” เหลาน้ี  แต
ถาดูในแง “จิตใจพอแม” และ “กระบวนการเรียนรูสูลูกนอย” ท่ีเกิดข้ึนในวิถีทางของการจัดโรงเรียนใน
บานแลว  เราก็คงจะรูสึกเหมือน ๆ กันวา ความคิดเร่ืองน้ีเปนเร่ืองเกาแกแตโบราณท่ียังคงเกิดข้ึนอยูทุก
เม่ือเช่ือวัน ในครอบครัวท่ีอบอุนสักครอบครัวหน่ึงท่ีกิจกรรมการถายทอดความรู ทักษะ คานิยม ความ
เช่ือ บุคลิกภาพ ดํ าเนินไปอยางเปนธรรมชาติ ผานความสัมพันธอันเปนธรรมชาติระหวางพอ-แม-ลูก

แตท่ีมีการนํ าเรื่องนี้มาพูดกันมากในวงการศึกษาไทยในปจจุบัน ก็เพราะม ี “กระแส” ที่น ําโดย
หลายประเทศในปจจุบัน ที่รัฐใหสิทธิและเปดโอกาสใหพอแมผูปกครองที่สนใจใสใจการศึกษาของลูก
อยูแลว กาวเขามาจัด “โรงเรียนในบาน” เสียใหเปนรูปธรรม ใหเปน “การศึกษาทางเลือก” อีกแบบหน่ึง
ที่สอดคลองกับยุคสมัยแหงสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคล ที่ใคร ๆ ก็เรียกรองการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา

*ความคิดเร่ืองโรงเรียนในบานท่ีกํ าลังพูดกันอยูในปจจุบัน จึงเปนเพียงความพยายามท่ีจะ “จัด
ระบบ” ใหแกกิจกรรมอันเปนวิถีชีวิตและวิถีการด ํารงอยูของสถาบันครอบครัวที่มีมาชานาน  ใหเปนท่ี
ยอมรับในเชิงกฎหมาย  เปนที่วางใจในเชิงคุณภาพการศึกษา  และเปนส่ิงท่ีทรงคุณคาในเชิงการเรียนรู
สํ าหรับเด็ก ๆ*

แตในความพยายามที่จะ “จัดระบบ” ใหแกรูปแบบการเรียนอยูกับบานนี ้ ก็มีประเด็นที่ละเอียด
ออนและตองชวยกันขบคิดใหดีหลายเร่ือง เพ่ือการวาง “ฐานคิด” ที่ถูกตองใหแกรูปแบบการศึกษาทาง
เลือกดังเชนที่กลาวนี้

•  พอแมผูปกครองพึงมีสิทธิอันชอบธรรมในการจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตนมากนอย
เพียงไร  หากจะมีการใหสิทธิในเร่ืองน้ีแกพอแมผูปกครองตามนัยแหงรัฐธรรมนูญก็ดี หรือ
กฎหมายการศึกษาก็ดี  จะก ําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของพอแม หรือแบงสรรปนสวน
ความรับผิดชอบในเร่ืองน้ีระหวางพอแมกับหนวยงานการศึกษาของรัฐอยางไร  รัฐยังพึงมีสิทธิ



ที่จะแทรกแซงในเร่ืองน้ีแคไหนในฐานะที่การศึกษาคือกลไกพื้นฐานของการสนองอุดมการณ
รัฐ และการศึกษายังอาจกลายเปน “ความเสี่ยงรวม” ของคนทั้งสังคม หากรัฐปลอยปละละเลย
หรือใหสิทธิเสรีภาพในการจัดการศึกษาอยางไมเหมาะสม

•  หากมีการ “ใหสิทธิ”์ ในเร่ืองน้ีแลว  รัฐจะวางมาตรการ “กํ ากับ-สนับสนุน-ตรวจสอบ” อยางไร
ใหมีดุลยภาพอันควรระหวาง “สิทธิ์” กับ “ความรับผิดชอบ” ของพอแมผูปกครอง  และ
ระหวางมาตรการ “สงเสริมเสรีภาพ” กับมาตรการ “ประกันคุณภาพ” โดยรัฐ  พอแมผูปกครอง
จะมีวิถีทาง “ทวงสิทธิ-์รักษาสิทธิ”์ ควบคูไปกับการ “เปดรับการตรวจสอบจากภายนอก” ใน
เร่ืองน้ีไดอยางไร

•  ในทามกลางความยืดหยุนหลากหลายไมเปนทางการของรูปแบบการเรียนอยูกับบาน  อะไรคือ
“หลักการรวม” ของการเรียนรูท่ีดี ท่ีไมวาโรงเรียนในแบบ โรงเรียนนอกแบบ หรือโรงเรียน
ทางเลือกที่ใดลวนพึงยึดถือ  อะไรคือแนวทางการจัดโรงเรียนในบานที่พิสูจนแลววามีประสิทธิ
ภาพและมีคุณคาส ําหรับเด็ก ๆ  หลักการและแนวทางรวมเหลานี้จะเปนหลักประกันไมให
กระแส “Home School” กลายเปนเพียงการดิ้นรนหาทางออกจากความขมขื่นที่พอแมจ ํานวน
มากมีตอระบบการศึกษา ที่อาจพาความขมขื่นรูปแบบใหมมาสูเด็ก ๆ และสังคมโดยไมตั้งใจ

•  ความสัมพันธที่เหมาะสมระหวาง “บาน-โรงเรียน” ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
บานควรเปนอยางไร  โรงเรียนจะสงเสริมบานและบานจะใชประโยชนโรงเรียนไดอยางไรใน
การจัดโรงเรียนในบาน อะไรคือ “จุดเช่ือมตอ” ระหวางการศึกษาทางเลือกกับการศึกษาใน
ระบบ    เด็ก ๆ “Home School” ที่ตองการศึกษาตอจะเปนที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาได
อยางไร

•  เราจะเรียนรูอะไรไดบางจากปรากฏการณ Home School ที่เกิดขึ้นทั่วโลก  เพื่อการสงเสริมใหมี
“การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนระบบการบริหารการศึกษาในภาพรวม” 
เพื่อการเรียนรูที่ดีและมีความสุขของเด็กทุกคน

 

 สิ่งเหลานี้คือประเด็นคํ าถามสํ าคัญในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหเปดกวางส ําหรับ
การศึกษาทางเลือกแบบนี ้  ใหเปนการศึกษาทางเลือกที่ดีอยางแทจริงส ําหรับเด็กไทยจํ านวนหน่ึงและ
สังคมไทยในภาพรวม

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความคิดเร่ืองโรงเรียนในบานท่ีกํ าลังพูดกันอยูในปจจุบันจึงเปนเพียงความ
พยายามที่จะ “จัดระบบ” ใหแกกิจกรรมอันเปนวิถีชีวิตและวิถีการด ํารงอยูของ
สถาบันครอบครัวที่มีมาชานานใหเปนที่ยอมรับในเชิงกฎหมาย เปนที่วางใจในเชิง
คุณภาพการศึกษาและเปนสิ่งที่ทรงคุณคาในเชิงการเรียนรูส ําหรับเด็ก ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในทางตรงกันขาม หากไมมีการขบคิดใหรอบคอบในการสงเสริมการศึกษาทางเลือกแบบ
ตางๆ  แตเปดกวางไปตามกระแสเรียกรองหรือการเอาอยางตางประเทศ  โดยไมก ําหนดใหดีวาใคร



พึงทํ าอะไร อยางไร เพ่ือใครในเร่ือง “โรงเรียนในบาน” น้ี ก็อาจสงผลเสียตอเด็กไทยและสังคมไทยได
เชนกัน
 

 ปจจัยผลักดันความคิดเรื่อง Home School
 ปจจุบันการจัดโรงเรียนในบานแพรหลายมากขึ้นในหลายประเทศ โดยกระแสความเคลือ่นไหว
ในเร่ืองน้ีปรากฏชัดเจนในระยะสองทศวรรษท่ีผานมาน่ีเอง  ซึ่งปจจัยที่จุดกระแสการศึกษาทางเลือก
แบบนี้ขึ้นนั้นมีอยูหลายประการ ทั้งในสวนที่เปน ปจจัยเฉพาะประเทศ ไดแก บริบทหรือความเปล่ียน
แปลงอันเปนเครื่องอธิบายกระแสความตองการเรื่องการศึกษาทางเลือกในแตละประเทศ อาท ิ ในสหรัฐ
อเมริกาในชวงตนทศวรรษ 1980 ไดมีภาวะวิกฤตทางการศึกษาที่กอใหเกิดกระแสความตองการมหาชน
ตอการปฏิรูปการศึกษาอยางรุนแรง มีหนังสือที่ออกมาชี้ภาวะวิกฤตทางการศึกษา เชน “A Nation At
Risk”2 เปนตน  ปญหาความไมเหมาะสมของการศึกษาที่รัฐจัดใหจึงเปนมูลเหตุส ําคัญประการหนึ่งที่ท ํา
ใหครอบครัวจํ านวนหนึ่งหันไปพึ่งการศึกษาทางเลือกในรูป  Home School มากขึ้น

นอกจากน้ีกระแส Home School ยังอาจเกิดข้ึนจาก ปจจัยรวม ไดแก บริบทหรือความเปล่ียน
แปลงที่เกิดขึ้นรวมกันในหลาย ๆ ประเทศและเปนสวนผลักดันกระแสความนิยมเรื่อง Home School
เชนกัน อาท ิความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษาในรอบสองทศวรรษ
ท่ีผานมาไดเจริญรุดหนาไปมาก การเรียนดวยตนเองผานส่ืออิเลคโทรนิคสและมัลติมีเดียมีความเปนไป
ไดมากขึ้นและราคาถูกลงในประเทศที่เจริญแลว เปนเหตุใหรูปแบบการเรียนรูอยูกับบานท่ี “ผูเรียน
กํ ากับวิถีทางการเรียนรูของตนเอง” (Self-directed Learning) จึงมีความเปนไปไดโดยสะดวกและเปนที่
นิยมมากขึ้นเปนล ําดับ

 ในประการแรกจากเอกสารวิชาการตลอดจนบทความตาง ๆ เกี่ยวกับการจัด Home school ชี้วา
ความเสื่อมศรัทธาตอระบบโรงเรียนน้ันอาจจัดไดวาเปนปจจัยหลักและเปนปรากฏการณรวมในหลาย
ประเทศท่ีเกิดข้ึนเดนชัดนับต้ังแตทศวรรษ 1980 ( พ.ศ. 2523 ) เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาความ
ลมเหลวของระบบการศึกษาของหลายประเทศที่ไมอาจชวยยกระดับการรูหนังสือและศักยภาพของ
บุคคลไดอยางแทจริง

•  ในสหรัฐอเมริกามีการประมาณการในป 1986 วาคนอเมริกันวัยผูใหญถึง 1 ใน 3 ขาดทักษะ
การอานที่พอเพียงส ําหรับการดํ าเนินชีวิตประจํ าวัน เชน การอานบทความในหนังสือพิมพ
การอานฉลากค ําเตือนขางขวดยา หรือแมแตการอานตารางรถประจํ าทาง3

•  ในป 1987 มีผลการวิจัยจาก Lancaster University ในประเทศอังกฤษ ไดประมาณวามีคน
อังกฤษถึง 7 ลานคน หรือรอยละ 13 ของประชากรทั้งหมดที่ไมรูหนังสือ4

•  ในอังกฤษอีกเชนกนั ที่ผลการส ํารวจอีกช้ินหน่ึงพบวารอยละ 52 ของเด็กวัยรุนอังกฤษที่จบ
การศึกษาภาคบังคับออกมา ยังไมสามารถท ําความเขาใจกับค ําอธิบายเกี่ยวกับขอปฏิบัติเวลา



เกิดเพลิงไหมที่ติดอยูทั่วไปได นอกจากน้ีมีถึง 1 ใน 3 ที่ยังไมสามารถค ํานวณรอยละงายได
( เชน “ จํ านวนเทาไรคือ 50 % ของ 180 ?”  เปนตน ) และอีก 1 ใน 4 ท่ีไมสามารถกรอก
แบบฟอรมสมัครงานไดอยางถูกตอง5

 เฉพาะปรากฏการณความลมเหลวของระบบการศึกษาของอังกฤษนั้น รุนแรงถึงข้ันท่ีรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษขณะนั้นคือ Sir Keith Joseph ถึงกับออกมากลาววาเด็กอังกฤษ
รอยละ 40 เกือบจะไมไดสติปญญาอะไรเพิ่มเติมเลยจากการศึกษาภาคบังคับ 11 ปท่ีรัฐจัดให6

 ในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาคนหนึ่งไดเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ New York
Times ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 1991 มีความตอนหน่ึงวา

 “ดิฉันเชื่อวาสาเหตุหลักที่ทํ าใหประเทศเราตกไปอยูหางแถวในเร่ืองการศึกษาเปนเพราะเราถูก
สอนแตใหทองจํ าเปนหลักจนถึงเกรด 10 หรือ 11 ดวยซํ ้า จะดีกวามากถาครูในชั้นประถมและ
มัธยมตนของเราต้ังตนอธิบายเบ้ืองหลังสูตรคณิตศาสตร หรือชวนมาคุยถึงแงมุมตาง ๆ ในวรรณ
คดีและประวัติศาสตร ดิฉันจํ าไมไดเลยวาเคยถูกครูถามอะไรเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดที่ดิฉันมี
ตอเหตุการณบางอยางในสังคมหรือการตัดสินใจบางอยางที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของ
ประเทศ ถาเราไมรูจักจํ าแนกแยกแยะและวิเคราะหปญหาตาง ๆ รอบตัวเราต้ังแตอยูในโรงเรียน
เราจะไปแขงขันในโลกแหงความเปนจริงไดอยางไร ปญหาท่ีเราตองเผชิญในชีวิตจริงไมใช
ปญหาท่ีมีใครเขียนโจทยมาใหพรอมเฉลยทายเลมเหมือนในโรงเรียน……”7

 ความเสื่อมศรัทธาในระบบการศึกษาจึงเปนปจจัยสํ าคัญย่ิงอีกประการหนึ่งที่ทํ าใหคนอเมริกัน
จ ํานวนไมนอยเริ่มรูสึกถึงความตองการที่จะเขามาบัญชาการการศึกษาของลูกหลานดวยตนเองมากขึ้น

 นอกจากน้ีในสหรัฐอเมริกาน้ัน ขอมูลบงชี้ประการหนึ่งที่ทํ าใหคนทั่วไปเริ่มวิตกกังวลกับการ
ศึกษาคือการขาดแคลนครูด ีๆ มากขึ้นเปนล ําดับ และในระบบการศึกษาอเมริกันนั้น คนที่ท ําหนาที ่“ครู”
จริง ๆ ก็มีสัดสวนนอยกวาบุคลากรสายอื่น ๆ อยางเห็นไดชัดเม่ือเทียบกับประเทศช้ันนํ าอ่ืน ๆ จึงกลาย
เปนวางบประมาณเพื่อการศึกษาในแตละปไมไดทุมลงไปในตัว “ครู” จริง ๆ เทาใดนัก แตกลายเปนทุม
ไปที่บุคลากรสายบริหารและสนับสนุนวิชาการเปนสวนใหญ

 

 

 

 

 

 

 เปรียบเทียบสัดสวนบุคลากรทางการศึกษาของประเทศชัน้นํ า8



 ประเทศ  สัดสวนบุคลากร  สัดสวนจ ํานวนครูตอ
บุคลากรสายอื่น

  ครู  ผูบริหาร/
 ศึกษานิเทศก

 บุคลากรสนับสนุน/
ธุรการ

 

 เบลเยี่ยม
 ญ่ีปุน
 อิตาลี

 ออสเตรเลีย
 ฟนแลนด
 ฝร่ังเศส

 เดนมารค
 สหรัฐอเมริกา

 80.0
 77.4
 76.4
 69.1
 60.8
 60.0
 57.9
 43.6

 10.0
 -

 7.3
 7.1
 -
 -

 28.1
 24.2

 10.0
 22.6
 14.5
 28.6
 39.2*
 40.0*
 15.8
 33.9

 4.0 : 1
 3.4 : 1
 3.5 : 1
 1.9 : 1
 1.6 : 1
 1.5 : 1
 1.3 : 1
 0.8 : 1

 *รวมบุคลากรท่ีเปนผูบริหาร/ศึกษานิเทศก
 

 นอกจากนั้นแลว จากการศึกษาของ National Commission on Teaching and America ’s Future
ในป 1996 ยังพบอีกวามีครูแรกประจํ าการถึงรอยละ 25 ที่ยังขาดความพรอมหรือยังมิไดรับใบประกอบ
วิชาชีพครู และครูเหลานี้สวนใหญมักจะถูกสงไปประจ ําในพื้นที่ยากจนที่เต็มไปดวยเด็กที่ดอยโอกาส
แทนท่ีเด็กเหลาน้ีจะไดครูดี ๆ ท่ีอาจเปนผูหันเหชีวิตเขาไปสูหนทางท่ีดีข้ึน จึงกลับกลายเปนตองตกอยู
ในมือครู “มือใหม” ที่มักจะเปนการสอนแบบครูเปนศูนยกลาง เนนหนักการทองจํ ามากกวาจะเอาใจใส
ถึงปญหาความตองการและศักยภาพของเด็กเปนรายบุคคล9

 ประการท่ีสอง สิ่งที่ปรากฏชัดเจนเปนปรากฏการณของยุคโลกาภิวัตนและมีสวนผลักดัน
กระแส Home School ไมนอยก็คือ ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู โลก
ปจจุบันเปนโลกแหง “เสรีภาพการเรียนรู” ที่คนทุกคนมีโอกาสและเสนทางเขาถึงการศึกษาไดอยาง
หลากหลาย  และในขณะเดียวกันคนในยุคปจจุบันก็มีแนวโนมท่ีจะเรียกรองเสรีภาพเร่ืองน้ีมากข้ึนดวย

•  มีการประมาณกันวาปริมาณขอมูลองคความรูตาง ๆ ในโลกน้ันเพ่ิมข้ึนในอัตราทวีคูณอยาง
รวดเร็ว จนมีการกลาววาทุก ๆ 2-3 ป ปริมาณ “องคความรู” ในโลกจะเพิ่มขึ้น 1 เทาตัว10

•  ปจจุบันคนสามารถเรียนเองไดอยางมีประสิทธิภาพผานสื่ออิเลคโทรนิคสและมัลติมีเดีย
ตาง ๆ จนคนมีความจ ําเปนตองเรียนในระบบนอยลงเร่ือย ๆ ในอนาคตคนอาจเรียน
“วาความ” ผานการสอนทางคอมพิวเตอรซึ่งอาจรวมถึงการใหทดลองวาความผานสถาน
การณจ ําลองในโปรแกรมสํ าเร็จรูป ( Simulation ) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจุบันมีการ



ฝกเชนทีวานี้แลวในหลายวงวิชาชีพ เชน การฝกขับเครื่องบินในหองควบคุมสถานการณ
จ ําลองหรือการฝกผาตัดประสาทผานโปรแกรมสํ าเร็จรูปในลักษณะเดียวกัน เปนตน11

•  ในวงการแพทยมีการระบุวาความรูท่ีแพทยจบใหมไดร่ํ าเรียนมานั้นประมาณรอยละ 50
ของความรูและทักษะเหลานั้นจะลาสมัยใชประโยชนอะไรไมไดภายใน 10 ป เพราะวงการ
แพทยพัฒนาไปเร็วมากจน “อายุการใชงาน”  ของความรูแพทยส้ันลงเร่ือย ๆ12

 ในประเทศเสรีนิยมที่เจริญถึงพรอมดวยวิทยาการที่ทันสมัยแลว  กระแสการจัด Home School
จึงเปนไปไดงายขึ้น ดวยความชวยเหลือของเทคโนโลยสีารสนเทศ “นํ าความรูถึงบานการศึกษาถึงตัว”
ท ําใหบุคคลสามารคมีการเรียนรูดวยตนเองและสามารถเขาถึงแหลงความรูตาง ๆ ไดอยางสะดวกงาย
ดายและประหยัดยิ่งขึ้น

 ประการสุดทาย ปจจัยผลักดันดานความคิด ความตองการเรื่อง Home School มากขึ้น นั้นสวน
หน่ึงอาจเกิดจากปญหาเด็กและเยาวชนตลอดจนความรุนแรงในโรงเรียนท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน ท่ีทํ าใหพอ
แมผูปกครองรูสึกม่ันใจในโรงเรียนนอยลงเปนลํ าดับ ท้ังน้ีในรอบ 2-3 ทศวรรษท่ีผานมา สภาพปญหา
เร่ืองเด็กและเยาวชนในประเทศตาง ๆ ไดทวีความรุนแรงข้ึนเปนลํ าดับจนในปจจุบัน กรณีการทํ ารายราง
กาย ยาเสพติด ตลอดจนอาชญากรรมสารพดัประเภทไดกลายเปนปญหาแพรระบาดในโรงเรียนท่ีทํ าให
ท้ังครูและผูปกครองหนักใจอยางย่ิงและรัฐบาลหลายประเทศถึงกับตองประกาศนโยบาย “โรงเรียน
ปลอดภัย” หรือ “โรงเรียนสีขาว” กันถวนหนา

 

 ปญหาหนักใจของครูอเมริกันเก่ียวกับนักเรียน จากการส ํารวจความเห็น
 ในป 1940 เทียบกับป 198013

 1940  1980
 อันดับ 1    คุยกันในเวลาเรียน
 อันดับ 2    เค้ียวหมากฝร่ัง
 อันดับ 3    เลนสงเสียงดัง
 อันดับ 4    วิ่งตามทางเดิน
 อันดับ 5    ไมเขาคิว
 อันดับ 6    ไมท้ิงขยะในถังผง

 อันดับ 1    ขมขืนและลวงเกินทางเพศ
 อันดับ 2    ปลนทรัพย
 อันดับ 3    ทํ ารายรางกาย
 อันดับ 4    ขโมยของ
 อันดับ 5    วางเพลิง
 อันดับ 6    วางระเบิด
 อันดับ 7    ฆาตกรรม
 อันดับ 8    ฆาตัวตาย

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในอเมริกา มีเด็ก 135,000 คนท่ีพกอาวุธปนไปโรงเรียนทุกวัน และใน
ญ่ีปุนมีเด็กนักเรียนสาววัยรุนถึงรอยละ 23 ท่ีถูกชักชวนใหขายบริการทาง
เพศ และมีถึงรอยละ 6 ท่ีขายบริการทางเพศมาแลว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดัชนีหลายอยางไดบงชี้ปญหาเหลานี้อยางชัดเจน



•  คดีอาชญากรรมเกิดข้ึนกวา 3 ลานคด ีในบริเวณหรือละแวกโรงเรียน 85,000 แหงของสหรัฐ
ในป 199314

•  เด็กอเมริกัน 135,000 คน พกอาวุธปนไปโรงเรียนทุกวัน15

•  ในญ่ีปุน เด็กนักเรียนสาวัยรุนรอยละ 23 ถูกชักชวนใหขายบริการทางเพศและรอยละ 6 ตก
ลงใจขายบริการทางเพศ16

 กรณีลาสุดการสังหารหมูนักเรียนที ่Colorado สหรัฐอเมริกา17 และที่ Alberta แคนาดา18 เปนตัว
อยางท่ีชัดเจน ที่คงท ําใหหลาย ๆ คนไมแปลกใจจนเกินไปหนักเม่ือเห็นแนวโนมการจัด Home School
พุงสูงขึ้นอยางรวดเร็วในหลายประเทศ และจากสภาพปญหาเด็กและเยาวชนที่คอนขางจะเปนปรากฏ
การณรวมของแทบทุกสังคม จึงเปนท่ีนาเช่ือไดวาแนวโนมท่ีพอแมจะใหความสนใจเร่ืองน้ีมากข้ึน จึงนา
จะเปนกระแส “สากล” ท่ีคอย ๆ กอตัวขั้นในทุกสังคมเชนกัน

 

 กระแส Home School ในประเทศตาง ๆ
 เฉพาะในสหรัฐอเมริกา ขอมูลจาก National Home Education Research Institute (NHERI) ได

ประมาณการวาปจจุบันมีเด็กอเมริกันท่ีเรียนอยูกับบานเปนจํ านวนถึง 1.23 ลานคนและมีอัตราการขยาย
ตัวอยูระหวางรอยละ 20-65 ขึ้นอยูกับแตละมลรัฐ และคาดวาดวยอัตราการขยายตัวเชนน้ี ในป 2008 อาจ
มีเด็กท่ีเรียนอยูกับบานเปนจํ านวนถึง 6.87 ลานคน19

 พักหลังนี้ คนอเมริกันย่ิงสนใจเร่ือง Home School มากข้ึนเร่ือย ๆ เพราะขอเท็จจริงและผลการ
วิจัยตางชี้ไปในท ํานองเดียวกันวาเด็ก ๆ ท่ีเรียนรูอยูกับบานมิไดเปนเด็ก "ประหลาด" แตอยางใด ตรงกัน
ขามเด็กเหลานี้กลับมีผลการเรียนคอนขางดีกวาเด็กอเมริกันโดยเฉลี่ยอยางชัดเจน ผลการวิจัยในป 2538
พบวาคะแนนสัมฤทธิผลของเด็ก Home School ในวิชา ภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาและ
ทักษะการเรียนอยูในชวง percentile ที ่80-8720  (หมายถึงถามีเด็กอเมริกัน 100 คน มายืนเรียง ๆ กันตาม
ลํ าดับคะแนน เด็ก Home School โดยเฉลี่ยจะยืนอยูแถว ๆที่ 13-20 และมีเด็กถึง 80-87 คนท่ีคะแนนนอย
กวาเขา)

 นอกจากน้ีเด็ก Home School ยังโชวฟอรมดี โดยการไปควารางวัลท่ีโนนท่ีน่ีอยูบอย ๆ เชน การ
ประกวด "ผึ้งนอยนักสะกดคํ า" ระดับชาติ หรือ "National Spelling Bees" ท่ีเด็กท่ีควาตํ าแหนงแชมป
ทามกลางผูเขาแขงขันทั่วประเทศนับหมื่นคน ก็เปนเด็กที่เรียนอยูกับบานซึ่งกรณีเด็ก Home School ผู
หนึ่งที่เขียนรายงานวิจัยเล็ก ๆ เร่ือง "แมงมุม" ก็เปนที่ถูกอกถูกใจผูใหญถึงกับไดรับเชิญไปเสนอผลงาน
ถึงสถาบัน Smithsonian อันเปนสถาบันวิชาการชั้นเลิศของประเทศ เปนตน21

 กรณีสหรัฐอเมริกาน้ันอาจกลาวไดวาการจัดโรงเรียนในบานไดกลายมาเปนกระแสการจัดการ
ศึกษาทางเลือกอันเปนท่ียอมรับของสังคมอเมริกามากขึน้เปนล ําดับ ถึงขั้นที่นิตยสาร Newsweek ฉบับที่
5 ตุลาคม 2541 ไดอางวาจํ านวนเด็กอเมริกันท่ีเรียนอยูกับบานในป 2541 อาจมีจํ านวนสูงถึง 1.5 ลานคน



เทียบกับเมื่อป 2533 ซึ่งมีจํ านวนเพียง 300,000 คน  โดยนิตยสาร Newsweek ไดวิจารณวารูปแบบโรง
เรียนในบานน้ัน " ..Edging ever closer to the mainstream in American society." หรือ "ขยับเขาไป
ใกลจะเปนกระแสหลักในสังคมอเมริกากันอยูรอมรอ"22 นอกจากน้ี ในเวลาใกลเคียงกันหนังสือพิมพ
New York Times ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม 2541 ก็ไดเปดเผยขาวท ํานองเดียวกันวาเด็ก Home School ใน
สหรัฐอาจมีจํ านวนถึง 1.6 ลานคน ซํ ้ายังเสนอขาวท ํานองวา เด็กเหลานี้นอกจากจะเปนที่ยอมรับมากขึ้น
แลว ยังมีศักยภาพในการเรียนรูสูงกวาเด็กอเมริกันโดยเฉลี่ย โดยอางผลการส ํารวจจาก National Home
Education Research Institute (NHERI) วาในป 2539 เด็ก Home School รอยละ 86 มีคอมพิวเตอรใช
และไดใชคอมพิวเตอรในการเรียนอยูกบับาน23

 

 สรุปขอไดเปรียบของ Home School ที่มักจะถูกอางถึง24

•  พอแมผูปกครองมีเวลาอยูกับลูกเต็มที ่ความผูกพันอบอุนระหวางพอแมลูกยอมแนนแฟนยิ่งขึ้น
•  พอแมผูปกครองท่ีโอกาส “เลือก” และ “ปรับ” แนวทางการจัดหลักสูตรและการสอนใหเหมาะ
กับแบบแผนชีวิต ความเชื่อ ตลอดจนความตองการและความพรอมของลูกไดอยางยดืหยุน แทน
การสงลูกไปรับการศึกษาแบบ “เหมาโหล” ที่บังคับใหลูกตองเรียนทุกอยางเหมือน ๆ และพรอม
ๆ กับเด็กอ่ืน ๆ ในขณะท่ีลูกยังอาจไมสนใจหรือไมพรอมท่ีจะเรียนเร่ืองน้ัน ๆ

•  เด็กไดรับการปฏิบัติในฐานะเพื่อนมนุษยที่มีชีวิตจิตใจและสิทธิเสรีภาพของตนเอง ไมมีพอแม
คนใด “ตีตรา” ลูกวาเปน “เด็กเรียนชา” หรือ “เด็กมีปญหา” เหมือนในโรงเรียน

•  การเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดตอเน่ืองตลอดเวลาโดยไมมี “เปดเทอม” หรือ “ปดเทอม” ท่ีชัดเจน
การเรียนรูอยางสนุกสนานตอเน่ืองจะคอย ๆ ปลูกฝงจิตวิญญาณแหงการเรียนรูอยูเสมอเชนกัน

•  และในชีวิตจริงการเรียนรูและพัฒนาตนเองก็ไมมีเปดเทอมหรือปดเทอมเชนกัน การเรียนรูจาก
ประสบการณตรง ลงมือปฏิบัติจริง เปนไดงายข้ึนในบรรยากาศของครอบครัว ที่สามารถจัดกิจ
กรรมเสริมการเรียนรูท้ังในบานนอกบานไดมากมาย แทนท่ีจะใหเด็กเรียนแตจาก “หนังสือ”
และ “คํ าบรรยาย” เทาน้ัน

 

 ส ําหรับในประเทศแคนาดา จากการส ํารวจในป 1993 พบวามีชาวแคนาดาที่สอนลูกอยูกับบาน
ในรูปแบบ Home School  เปนจํ านวนถึงประมาณ 30,000 ครอบครัว และภูมิหลังอาชีพของครอบครัว
เหลานี้มีหลากหลายตั้งแตอาจารยมหาวิทยาลัยไปจนถึงเกษตรกร25

 ส ําหรับในออสเตรเลีย ซึ่งปกครองในลักษณะที่ใหอํ านาจการจัดการศึกษาแกรัฐ (State) ตาง ๆ
เชนเดียวกับ สหรัฐอเมริกา จึงมีความหลากหลายในการจัดHome Schoolในรัฐตางๆแตในภาพรวมแลวก็
มีแนวโนมจํ านวนเด็กท่ีเรียนอยูกับบานเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนเชนกันโดยจากจํ านวน 18,000 คน ในป 2540
มีการประมาณการวาในป 2551 จะมีเด็กที่เรียนอยูกับบานเพิ่มขึ้นเปน 83,000 คน26



 

 จ ํานวนเด็ก Home School ในบางประเทศ
 ประเทศ  จ ํานวน

          สหรัฐอเมริกา  1,230,000 ในป พ.ศ.2540 และประมาณวาจะเปน
 6,870,000 ในป พ.ศ. 2551

          ออสเตรเลีย  18,000 ในป พ.ศ.2540 และประมาณวาจะเปน
 83,000 ในป พ.ศ. 2551

          ฝร่ังเศส   ประมาณ 20,000 คน
          นอรเวย  ประมาณ 200 คน
          อังกฤษ  ประมาณ 20,000 คน
          แคนาดา  ประมาณ 30,000 ครอบครัว

 

 ในกรณีประเทศทางแถบยุโรป การจัด Home School ไดรับการยอมรับและมีแนวโนมที่จะขยาย
ตัวเพิ่มมากขึ้นในประเทศสมาชิก European Union สวนใหญ โดยอาจจํ าแนกความเปนไปเร่ือง Home
School ของประเทศในยโุรปไดเปน 4 ลักษณะใหญ คือ27

 

•  ประเทศท่ียอมรับการจัด Home School อยางเปนทางการและถูกตองตามกฎหมายมานาน
แลว ไดแก อังกฤษ ฝร่ังเศส อิตาลี สวิตเซอรแลนด เบลเยี่ยม เดนมารก นอรเวย โปรตุเกส
และลักเซ็มเบอรก

•  ประเทศที่เพิ่งจะใหการยอมรับการจัด Home School ไดอยางถูกตองตามกฎหมายไดแก ออส
เตรีย

•  ประเทศที่ไมมีการยอมรับทางกฎหมายตอการจัด Home School  แตอนุโลมหรือมีขอ
ยกเวนใหเปนกรณี ๆ ไป ไดแก สเปน กรีซ และเนเธอรแลนด

•  ประเทศที่กํ  าหนดวาเด็กทุกคนตองไดรับการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนเทาน้ัน 
(Compulsory Schooling) ไดแก เยอรมัน

 

 ส ําหรับจํ านวนและแนวโนมเด็กท่ีเรียนรูอยูกับบานในประเทศแถบยุโรปน้ัน เนื่องจากใน
หลายประเทศยังมิไดมีระบบการลงทะเบียนครอบครัวที่สอนลูกอยูกับบานอยางเปนทางการ จึงท ําใหตัว
เลขสถิติตาง ๆ ประมวลไดยากและหลายกรณีก็เปนเพียงการประมาณการเชนกัน เชน ฝร่ังเศส มีการ
ประมาณวามีเด็กที่เรียนอยูกับบานประมาณ 20,000 คน28 หรือในนอรเวย แมจะมีเด็กที่เรียนอยูกับบาน



เพียง 200 คน แตก็มีการประเมินวาเปนอัตราการเพ่ิมถึง 400 % ในระยะเวลาเพียง 2 ป29 สวนใน อังกฤษ
แมจะไมมีตัวเลขจํ านวนเด็กเปนทางการแตก็มีการประมาณการวามีครอบครัวชาวอังกฤษหลายพันครอบ
ครัวก ําลังดํ าเนินการจัดโรงเรียนในบานใหลูกหลานของตนอยูคิดเปนจํ านวนเด็ก Home School กวา
20,000 คน30

 แตแนนอนท่ีเม่ือเกิดกระแสความเคล่ือนไหวใด ๆ ที่แปลกใหมขึ้นในสังคมก็ยอมนํ ามาซึ่ง
“กระแสตาน” โดยธรรมชาติ  ในบางประเทศเชน สหรัฐอเมริกา กระแสตอตาน Home School เกิดข้ึน
จากกลุมครูและเจาหนาที่ทางการศึกษาซึ่งมองวาการจัดการเรียนการสอนในบานเปนการ  ขัดตอหลัก
การจัดการศึกษาที่ด ี  อาท ิ National Education Association ซึ่งเปนสหภาพครูในสหรัฐไดออกแถลง
การณในป 1992 วา การจัดโรงเรียนในบานน้ัน  “..ไมสามารถใหประสบการณการเรียนรูท่ีสมบูรณแกผู
เรียนได   หากผูปกครองประสงคจะจัดโรงเรียนในบานข้ึน  จะตองด ําเนินการภายใตขอกํ าหนดอยางเขม
งวดของรัฐ  ผูที่จะท ําหนาที่สอนจะตองไดรับใบอนุญาตและหลักสูตรที่จะใชสอนจะตองไดรับการ
อนุมัติจากหนวยงานที่รับผิดชอบ..”31   และในบางกรณีถึงกับมีการกลาวหาวา “..การสอนเด็กอยูกับบาน
เปนพฤติการณทารุณเด็ก (child abuse) แบบหน่ึง  เพราะเปนการพรากเด็กออกจากปฏิสัมพันธปกติ
ระหวางมนุษย..”32

 National Association of Elementary School Principals (NAESP) ของสหรัฐยังไดเคยออกมา
แจงความไมเหมาะสมของ Home School ดวยเหตุผลตาง ๆ ถึง 8 ประการ ไดแก33

•  เปนการปดกั้นเด็กจากประสบการณทางสังคม
•  เปนการแยกเด็กออกจากกลุมชนชั้นทางสังคมหรือกลุมเชื้อชาติอื่น ๆ ในสังคม
•  เปนการจํ ากัดโอกาสที่เด็กจะไดสัมผัสกิจกรรมการเรียนรูและสื่อการเรียนรูอยางกวาง   ขวาง
ตามที่มีในหลักสูตรปกติทั่วไป

•  อาจด ําเนินการสอนไปโดยผูที่ไมมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนครู
•  เปนการเพ่ิมภาระแกเจาหนาท่ีทางการศึกษาในการสอดสองดูแล
•  ทํ าใหการสอบวัดมาตรฐานการศึกษาเปนไปโดยยากล ําบาก
•  อาจเปนผลเสียตอสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก
•  อาจไมเหมาะสมในกรณีเด็กพิเศษที่มีความตองการตางจากเด็กทั่วไป
 

 อยางไรก็ตาม ก็มีการวิจารณวากระแสตอตานจากกลุมครูและเจาหนาที่ทางการศึกษาเหลานี้
สวนหนึ่งก็อาจเนื่องมาจากผลประโยชนที่ขัดกัน  เพราะโรงเรียนและหนวยงานการศึกษามักไดรับจัด
สรรงบประมาณในรูปเงินตอหัวนักเรียน ซึ่งตกถึงหัวละ 3,000 - 4,000 เหรียญสหรัฐตอป  การที่พอแม



หันไปจัดโรงเรียนในบาน ไมสงเด็กมาลงทะเบียนเขาโรงเรียนปกติ ยอมสงผลตอยอดงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐท่ีโรงเรียนพึงไดรับในระยะยาว34

 จะอยางไรก็ตาม แมจะมีกระแสตอตานอยูบาง  แตในภาพรวมอาจสรุปไดวาการจัดโรงเรียนใน
บานเปนรูปแบบการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับยุคสมัยที่บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการเรียนรูมากขึ้น  
และมีแนวโนมที่จะแพรหลายยิ่งขึ้นตอไป
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