
 บทท่ี 2
 ปรับกระบวนทัศนการจัดการศึกษา “ใครมีสิทธิ์ในเด็ก  ใครมีสิทธ์ิเหนือเด็ก”

 

 แนวโนมการท่ีมีปจเจกบุคคลมีเสรีภาพในการเรียนรูมากข้ึน ที่ท ําใหรูปแบบการศึกษาทางเลือก
เชน Home School แพรหลายไปอยางรวดเร็วน้ี อาจกลาวไดวาเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามพัฒนาการ
ของสังคมทั่วโลกที่มีความเปนประชาธิปไตยสูงขึ้น และบุคคลไดรับการปกปองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
อยางดียิ่งขึ้น ในดานการศึกษานั้นจัดเปนสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่งที่บุคคลพึงมีสิทธิไดรับและมีเสรี
ภาพในการแสวงหา โดยเฉพาะในเร่ืองการ “แสวงหา” นี้เองที่ชี้ถึงกระบวนทัศนรวมสมัยที่เปนไปใน
แนวทางของการใหพอแมผูปกครองมีสิทธิมีเสียงในการจัดการศึกษามากขึ้น ดังจะเห็นไดจากหลาย
ประเทศที่ไดมีการปรับตัวปรับเงื่อนไขทางสังคมตาง ๆ ใหเอ้ือตอรูปแบบการศึกษาทางเลือกเชนน้ีมาก
ขึ้น  โดยเฉพาะเงื่อนไขในเชิงกฎหมาย เพ่ือใหโอกาสพอแมผูปกครองเขามีสวนสรางสรรคการเรียนรูให
บุตรหลาน สมดังค ําประกาศวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาต ิ (United Nation Universal
Declaration of Human Right) ที่ไดประกาศวา

 “ บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษา โดยที่การศึกษาพึงถูกจัดใหเพิ่อเปนการพัฒนาบุคลิก
ภาพของมนุษยใหสมบูรณสูงสุด ทั้งนี้ผูปกครองพึงมีสิทธิในเบื้องตนที่จะเลือกรูปแบบการ
ศึกษาที่เหมาะแกบุตรหลานของตน ”1

 

 กรณีสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
 ในสหรัฐอเมริกาน้ัน การจัด Home School ถือเปนการ “ทวงสิทธ์ิ” ข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ
เสียดวยซํ้ า ดังตัวอยางกรณีการฟองรองในช้ันศาลกรณีหน่ึงเม่ือป ค.ศ. 1925 ระหวางหนวยงานการศึกษา
ของรัฐท่ีกลาวหาวาพอแมครอบครัวหน่ึงไมมี “สิทธ์ิ” ในการสอนลูกเองอยูกบับาน โดยศาลไดตัดสินให
พอแมครอบครัวน้ันเปนฝายชนะ โดยคํ าพิพากษาของศาลตอนหนึ่งไดประกาศถึงเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญวา

 “ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลที่รัฐพึงยึดถืออยางมั่นคงประการหนึ่ง คือความเช่ือ
วารัฐไมมีสิทธิหรืออํ านาจในการหลอหลอมเด็กโดยการบีบบังคับใหเด็กตองไดรับการศึกษาใน
แบบท่ีรัฐตองการจากสถานศึกษาท่ีรัฐจัดใหเทาน้ัน รัฐไมใชเจาของชีวิตเด็ก และดังนั้น ครอบ
ครัวที่เลี้ยงดู ทะนุถนอมเด็กแตละคนมาจึงมีสิทธิและความรับผิดชอบในการเตรียมเขาเหลานั้น
ใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคมดวย”2

อยางไรก็ตามความเคลื่อนไหวในการออกกฎหมายรองรับการจัดโรงเรียนในบานในสหรัฐ
อเมริกาเพ่ิงเกิดข้ึนอยางจริงจังในชวง 20 ปน้ีเอง  โดยในป 1980 มีเพียง 3 มลรัฐที่มีกฎหมายอนุญาตใหมี
การจัดโรงเรียนในบานไดอยางเปนทางการ  แตในชวงเวลาเพียงสิบกวาป มลรัฐตาง ๆ ไดมีการ
เปล่ียนแปลงแกไขในเร่ืองน้ีไปอยางรวดเร็ว  จนในปจจุบันท้ัง 50 มลรัฐในสหรัฐไดมีกฎหมายอนุญาต



อยางเปนทางการ หรือมีการผอนปรนใหมีการจัดโรงเรียนในบานไดท้ังส้ิน3  ซ่ึงกอนหนาท่ีจะมีการออก
กฎหมายการศึกษามารองรับเชนนี ้  เม่ือมีกรณีพิพาทระหวางครอบครัวท่ีจัดโรงเรียนในบานกับ
หนวยงานของรัฐในมลรัฐตาง ๆ  กลุมพอแมก็ไดแตอางสิทธิตามรัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลเปนหลักในการสูความในชั้นศาล  ซึ่งก็ปรากฏวามีนอยครั้งที่ศาลจะตีความรัฐธรรมนูญในทางที่
เปนประโยชนแกพอแมเหลาน้ี ในขณะเดียวกันก็มีไมนอยที่กลุมพอแม Home School มักถูกตัดสินให
เปนฝายที่กระท ําผิดกฎหมาย ฝายรัฐท่ีเปนโจทยไดรับการเขาขางโดยอางวาแมรัฐธรรมนูญจะประกัน
สิทธิเสรีภาพของบุคคลก็ตาม  แตหนวยงานของรัฐก็มีหนาที่ตามกฏหมายเชนกันในการจัดการศึกษาให
แกเยาวชน ดังนั้นการที่หนวยงานในบางมลรัฐกลาวหาวาพอแมไมมีสิทธิในการเปดโรงเรียนสอนลูกตน
เองในบาน จึงเปนขอกลาวหาที่รับฟงไดและมีเหตุผลชอบธรรมในการวินิจฉัยของศาลหลายมลรัฐใน
ขณะนั้น

ในชวงป 1970 เปนตนมา การมีกฎหมายการศึกษาหรือกฎหมายวาดวยสิทธิเสรีภาพของพอแมผู
ปกครองออกมาเปนการเฉพาะในมลรัฐตาง ๆ จึงท ําใหการจัดโรงเรียนในบานในสหรัฐเปนไปไดโดยถูก
ตองและสะดวกยิ่งขึ้นโดยไมตองพะวงกับการตีความรัฐธรรมนูญอีกตอไป4

 อยางไรก็ตาม ลักษณะการออกกฎหมายยังมีความหลากหลายอยูมากในแตละมลรัฐของสหรัฐ
ขึ้นอยูกับเจตนารมยวาจะมีการกํ ากับดูแลในเร่ืองน้ีอยาง “เขม” เพียงไร5

•  บางมลรัฐมีการกํ าหนดเพียงใหพอแมมีหนังสือแสดงเจตจํ านงค (Notice of Intent) ที่จะสอน
ลูกอยูกับบานใหหนวยงานของรัฐรับทราบก็พอ

•  บางมลรัฐมีการกํ าหนดคุณสมบัติของพอแมที่จะท ําหนาท่ีครู  เชน ตองมีการศึกษาระดับ
ปริญญาหรือไมต่ํ ากวามัธยมปลายหรือตองมีการศึกษาสูงกวาระดับที่จะสอนลูกไมตํ ่ากวา 4
ป เปนตน

•  บางมลรัฐมีการก ําหนดรายวิชาพ้ืนฐานท่ีจะตองทํ าการสอน ตลอดจนกํ าหนดใหมีการยื่น
“หลักสูตรและแผนการสอน”  ใหหนวยงานของรัฐเห็นชอบ

•  บางมลรัฐมีการก ําหนดใหม ี “การตรวจเย่ียมตามบาน” (Home Visit) โดยครูที่อยูใกลเคียง
เพ่ือสอดสองดูแลคุณภาพ

•  บางมลรัฐมีการก ําหนดใหมีการสอบวัดมาตรฐานความรูของเด็กอยางเปนระบบ เชน สอบป
เวนป  หรือสอบท่ีระดับช้ันบางช้ัน เปนตน

 ในภาพรวมนั้นอาจกลาวไดวาการด ําเนินการสอนแบบ Home School ในสหรัฐอเมริกาน้ัน
สามารถกระทํ าไดโดยมีกฎหมายรองรับลักษณะใดลักษณะหน่ึงซึ่งมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละ
มลรัฐ มลรัฐสวนใหญมีการยอมรับสถานะทางกฎหมายของ  “โรงเรียนในบาน” อยางเปนทางการ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 “ ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลที่รัฐพึงยึดถืออยางมั่นคงประการ
หน่ึงคือความเช่ือวารัฐไมมีสิทธิหรืออํ านาจในการหลอหลอมเดก็โดยการบีบบังคบัให
เด็กตองไดรับการศึกษาในแบบที่รัฐตองการจากสถานศึกษาที่รัฐจัดใหเทานั้น รัฐไม
ใชเจาของชีวิตเด็กและดังน้ัน ครอบครัวที่เลี้ยงด ูทะนุถนอมเด็กแตละคนมาจึงมีสิทธิ
และความรับผิดชอบในการเตรียมเขาเหลาน้ันใหเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมดวย”
 

 

 จากค ําพิพากษาตอนหน่ึงในคดีฟองรอง
    ระหวางหนวยงานการศึกษาของมลรัฐหนึ่งใน
 สหรัฐอเมริกากับครอบครัวท่ีจัด Home School
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในขณะที่มลรัฐอีกจํ านวนหน่ึงยอมรับอยางออม ๆ โดยตีความใหโรงเรียนในบานมีฐานะเทียบ
เทาหรือเสมือนหน่ึง “โรงเรียนเอกชน” 6



 อยางไรก็ตาม ประเด็นสํ าคัญในเชิงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของน้ี ไมไดอยูแคที่วาการจัด
Home School จะจัดไดหรือไมไดอยางถูกตองตามกฎหมายเทานั้น แตประเด็นท่ีสํ าคัญกวานั้นก็คือ การ
จัด Home School จะตกอยูภายใตการกํ ากับควบคุมตามกฎหมายหรือระเบียบมากนอยแคไหน ซึ่ง
ประเด็นนี้จะมีผลกระทบโดยตรงตอเสรีภาพและความยืดหยุนที่ครอบครัว Home School แตละ
ครอบครัวจะไดรับในการจัดการศึกษาใหลูกของตน

 กรณีตัวอยางบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกานาจะช้ีถึงประเด็นน้ีไดแจมชัดย่ิงข้ึน
 กรณีรัฐเพนซิลวาเนีย การจัด Home School  ในรัฐเพนซิลวาเนียแมวาจะสามารถกระท ําไดโดย

มีกฎหมายซึ่งออกมาในป 1986 รองรับสถานภาพของโรงเรียนในบานอยางเปนทางการก็ตาม แต
กฎหมายของรัฐนี้จัดไดวาเปนกฎหมายที ่ “คุมเขม” และมีรายละเอียดที่พอแมตองถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดหลายเร่ือง กฎหมายของรัฐนี้ใหความสะดวกแกคนกลุมเดียวคือคนที่มีวุฒิหรือถือใบประกอบ
วิชาชีพครูซึ่งหากคนกลุมน้ีจะจัดโรงเรียนในบานใหลูกของตนก็สามารถทํ าไดโดยรัฐไมไปเขมงวด
อะไรมาก แตนอกเหนือจากกรณีน้ีแลว พอแมอ่ืน ๆ ที่มิไดมีวุฒิหรือใบประกอบวิชาชีพครูจะตองถือ
ปฏิบัติดังนี้7

•  พอแมหรือผูปกครองจะตองสงเอกสารประกอบการจดทะเบียน Home School ในตอน
เร่ิมตนและสงเอกสารประกอบการขอตออายุทุกวันท่ี 1 สิงหาคมของทุกปโดยระบุชื่อที่อยู
ของผูปกครอง ช่ือและอายุของเด็ก ที่อยูและหมายเลขติดตอของสถานที่ที่สอน ตลอดจน
ระบุวัตถุประสงคและเคาโครงของหลักสูตรที่จะใชสอน

•  ในสวนเน้ือหาการสอนจะตองเปนไปตามกรอบเน้ือหาที่ทางกรรมการการศึกษาของรัฐ
กํ าหนดโดยเครงครัด ไมวาจะเปนการสอนในระดับประถมหรือมัธยมศึกษา ซึ่งมีการระบุ
รายวิชาที่จะตองครอบคลุมไวโดยละเอียด

•  นอกจากน้ี ผูปกครองจะตองมีการจัดทํ าแฟมสะสมงาน ( Portfolio ) ของบุตรในความดูแล
โดยประมวล บันทึกหลักฐานการเรียน ตลอดจนวัสดุและสื่อการสอนไวให
ครบถวน เพ่ือการตรวจสอบโดยครูและนักจิตวิทยาจากโรงเรียนใกลเคียงท่ีไดรับ
มอบหมาย ซึ่งจะรายงานผลตอผูตรวจการการศึกษาประจ ําโรงเรียน (School Superintendent)
อีกทีหน่ึง

•  ที่สํ าคัญคือหากผูตรวจการการศึกษาประจํ าโรงเรียนพิจารณาแลวเห็นวาการศึกษาที่
ผูปกครองจัดใหบุตรไมเหมาะสมแตประการใดก็ตาม ผูปกครองจะตองทํ ารายงาน
ชี้แจงการแกไขขอบกพรองใหทราบภายใน 20 วัน โดยมีผูทรงคุณวุฒิที่เปนกลางมาชวย
พิจารณาอีกเพ่ือความยุติธรรมหลังจากน้ันหากยังเห็นวามีขอบกพรองอยูอีก ผูตรวจการ

 สิทธิสั่งใหผูปกครองน ําเด็กไปเขาเรียนในโรงเรียนใกลเคียงแทน และมีสิทธิสั่งหามไมให
ผูปกครองจัดการศึกษาในบานอีกเปนเวลาอยางนอย 1 ป

 



 จะเห็นไดวามาตรการกํ ากับดูแล Home School ในรัฐเพนซิลวาเนียน้ันเปนมาตรการท่ีคอนขาง
“เขม” และท ําใหผูปกครองที่ประสงคจะจัดโรงเรียนในบานมีภาระคอนขางสูงในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ที่ส ําคัญคือความเปนอิสระในการจัดการเรียนการสอนตามความเช่ือของคนน้ัน กลายเปนเร่ือง
ท่ีถูกวางกรอบคอนขางแนนหนาทีเดียว ดังจะเห็นไดจากขอก ําหนดเกี่ยวกับหลักสูตรของมลรัฐนี้ ดังน้ี

 “ ในระดับประถมศึกษา ตองมีการจัดรายงานตอไปน้ีไดแก 1) ภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมถึงการ
สะกดค ํา การอาน การเขียน; 2) คณิตศาสตร ; 3) วิทยาศาสตร ; 4) ภูมิศาสตร ; 5) ประวัติศาสตร
สํ าหรับอเมริกาและประวัติศาสตรรัฐเพนซิลวาเนีย ;  6) หนาท่ีพลเมือง ; 7) สวัสดิภาพศึกษาซึ่ง
รวมถึงการสอนเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัย ;  8) สุขศึกษา ;  9) พลศึกษา ;  10) ดนตรี ;  และ
11) ศิลปศึกษา”
 “ ในระดับมัธยมศึกษา ตองมีการจัดรายงานตอไปน้ี ไดแก 1) ภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมถึงภาษา
วรรณกรรม การพูดและการเขียนความเรียง ; 2) วิทยาศาสตร ; 3) ภูมิศาสตร ; 4) สังคมศึกษา
ซ่ึงรวมถึงหนาท่ีพลเมือง ประวัติศาสตรโลก ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาและรัฐเพนซิลวาเนีย ;
5) คณิตศาสตร ซึ่งรวมถึงคณิตศาสตรทั่วไป และเรขาคณิต ;  6) ดนตรีและศิลปศึกษา ; 7) พล
ศึกษา;  8) สุขศึกษาและสวัสดิภาพศึกษาซึ่งรวมถึงการปองกันอัคคีภัย นอกจากน้ียังอาจรวมถึง
รายวิชาดานเศรษฐศาสตร ชีววิทยา เคม ีภาษาตางประเทศ ตรีโกณมิติ หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ข้ึนอยู
กับดุลยพินิจและความรับผิดชอบของผูปกครอง….”8

 

 นอกจากน้ี ขอกํ าหนดตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดท ําแฟมสะสมงานหรือ Portfolio น้ันก็ดุเดือด
ไมนอย โดยระเบียบที่ทางรัฐเพนซิลวาเนียไดออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดระบุวา

 

 “ แฟมสะสมงานจะตองประกอบดวยบันทึกการสอนซึ่งจัดท ําตอเน่ืองควบคูไปกับการสอนแต
ละหัวขอ ซึ่งในบันทึกการสอนรายหัวขอดังกลาว จะตองผนวกดวยตัวอยางหนังสือที่ใช ตัว
อยางแบบฝกหัดตัวอยางงานเขียนของนักเรียนตลอดจนส่ือการสอนอ่ืน ๆ นอกจากนี้ส ําหรับนัก
เรียนในระดับช้ันเกรดสาม หา และแปด จะตองมีการรายงานผลการสอบวัดความรูดานการอาน
ภาษา และคณิตศาสตร ดวยแบบสอบมาตรฐานระดับชาติหรือระดับรัฐแนบมาดวย”9

 

 การดํ าเนินการจัดโรงเรียนในบานในมลรัฐเพนซิลวาเนียจึงเปนสิ่งที่ไมสะดวกงายดายนัก
ส ําหรับพอแมผูปกครอง เพราะมีกฎระเบียบคอยกํ ากับอยูทุกข้ันตอนนอกจากน้ีตัวแปรสํ าคัญอีกประการ
หน่ึงก็คือการอยูภายใตการตรวจสอบของครูและนักจิตวิทยาจากโรงเรียนในพ้ืนท่ี ซึ่งหากปราศจากความ
เขาใจอันดีตอกันระหวางพอแมผูปกครองกับ “นักการศึกษา”  เหลาน้ี งาน Home School  ก็อาจยิ่งยาก
ข้ึนเปนทวีคูณ



 กรณีรัฐเซาทแคโรไลนา  กรณีรัฐเซาทแคโรไลนามีการออกกฎหมายรองรับการจัด Home
School เชนกัน โดยกฎหมายของรัฐน้ีเปดทางเลือกใหพอแมจัด Home School ได 2 ลักษณะ คือ10

•  จัดโดยอิสระโดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาเขตนั้น ๆ โดยมีเง่ือนไข
กํ ากับ คือ
1) ผูปกครองตองมีการศึกษาข้ันต่ํ าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) เวลาการสอนตองไมนอยกวา 4 ช่ัวโมงคร่ึงตอวัน และไมนอยกวา 180 วันตอป
3) หลักสูตรตองครอบคลุมเน้ือหาวิชาการอาน การเขียน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา และส ําหรับในระดับมัธยมต้ังแตเกรด 7-12 ตองเพิ่มวิชาการเขียนความเรียงและ
วรรณกรรม

4) มีการจัดเก็บแผนการสอน ตัวอยางงานของนักเรียน ตลอดจนผลการสอบวัดความรูดาน
ตางๆ ไวเพือ่การตรวจสอบโดยสํ านักงานการศึกษาเขตตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ตลอดจนมีการรายงานเวลาเรียนของนักเรียนตอทางส ํานักงานทุก 6 เดือน

5) มีการดํ าเนินการใหนักเรียนสามารถไปใชหองสมุดไดอยางเหมาะสม
6) นักเรียนเขารับการทดสอบความรูประจํ าปของรัฐ
7) ผูปกครองมีการลงนามในเอกสารยินยอมวาหากมีขอบกพรองได ๆ ที่เกิดจากการจัด
การศึกษาเองในบาน ทางรัฐจะไมตองรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี ้ หากการจัดโรงเรียนในบานไมเปนไปตามขอกํ าหนดน้ีแลว ทางส ํานักงานการศึกษาเขต
สามารถนํ าเด็กกลับมาเขาโรงเรียนปกติไดเชนกัน

•  จัดโดยเขาเปนสมาชิกในสังกัด South Carolina Association of  Independent Home School
( SCAIHS ) ที่กฎหมายของรัฐยอมรับสถานภาพและบทบาท โดยครอบครัว Home School
ที่เขามาจดทะเบียนเปนสมาชิกสมาคมน้ีจะตองปฏิบัติตามขอกํ าหนดตามเหมือนการจัด
แบบแรก หากมีมาตรการเพิ่มเติมไดแกการสงหลักสูตรใหเจาหนาที่ของสมาคมพิจารณา
การเขารับการอบรมของสมาคม การจัดท ํารายงานความกาวหนาพรอมทั้งแฟมสะสมงาน
ของนักเรียนเสนอตอสมาคม ตลอดจนการจายคาบํ ารุงใหสมาคม ซ่ึงหากครอบครัวท่ีเปน
สมาชิกไมปฏิบัติตามนี้อาจถูกถอนสมาชิกภาพและสิทธิที่จะจัก Home School แบบน้ีได

 จะเห็นไดวา กรณีรัฐเซาทแคโรไลนาน้ี ก็มีระเบียบขอก ําหนดที่หยุมหยิมพอฟดพอเหวี่ยงกับรัฐ
เพนซิลวาเนียเชนกัน แมจะดูยืดหยุนกวาในแงทางเลือกในการจดทะเบียน Home School ได 2 แบบ แต
โดยวิธีการก ํากับควบคุมมาตรฐานการศึกษาให “เทียบเทา”  ระบบการศึกษาปกติ

 กรณีรัฐวอชิงตัน กรณีรัฐวอชิงตันจัดไดวามีขอกํ าหนดท่ี “เปนมิตร” กับพอแม Home School
มากกวา 2 รัฐที่กลาวมา โดยรัฐน้ีมีการกํ าหนดการศึกษาภาคบังคับส ําหรับเด็กอายุ 8-18 ป โดยมีขอ
กํ าหนดใหเปนการเฉพาะส ําหรับ “การสอนในบาน” ( Home-based instruction ) ดังน้ี



  “การดํ าเนินการสอนสามารถทํ าไดจากบาน หากการสอนน้ันมีแผนและการตรวจสอบท่ีเปน
ระบบ รวมถึงการมีหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา
สังคมศึกษา ประวัติศาสตร สุขศึกษา การอาน การเขียน การสะกดค ํา ดนตรี ศิลปศึกษา ตลอดจนอาชีว
ศึกษา ท้ังน้ีโดยมีช่ัวโมงการสอนเทียบเทาไดกับระดับช้ันเรียนเดียวกันในโรงเรียนเอกชนท่ัวไป”11

 ส ําหรับขอก ําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของพอแมผูปกครองที่จะจัด Home School นั้นก็ก ําหนดไว
ถึง 4 ทางเลือก ซ่ึงพอแมผูปกครองอาจมีคุณสมบัติไดตามขอใดขอหน่ึงตอไปน้ีคือ 1) ผานการเรียนหลงั
มัธยมมาไมนอยกวา 45 หนวยกิตจตุภาค (quarter ) หรือเทียบเทา ; หรือ 2) จัดการสอนภายใตการก ํากับดู
แลและใหคํ  าปรึกษาของครูผู มีใบประกอบวิชาชีพโดยมีการพบปะกันระหวางนักเรียนกับครู
ผูน้ันอยางนอย 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห ; หรือ 3) ไดรับการพิจารณาแลววาเหมาะสมโดยดุลยพินิจของ
ผูตรวจการการศึกษาประจํ าโรงเรียนในทองถ่ินน้ัน ; หรือ 4) เขารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการสอนใน
บานจากสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสม12

 นอกจากน้ี ผูปกครองตองมีการเก็บรวบรวมหลักฐานบันทึกความกาวหนาในการเรียน รวมถงึ
ผลการทดสอบตาง ๆ ของนักเรียนไวเชนกัน แตไมไดมีการก ําหนดชัดถึงกลไกตรวจสอบ หากระบุแต
เพียงวาในกรณีท่ีนักเรียนผูน้ันจะไปศึกษาตอในโรงเรียนปกติ ผูปกครองจะตองสามารถสง “หลักฐาน
การเรียนรู” เหลาน้ีใหแกนักเรียนได

 ผูปกครองในรัฐวอชิงตันจึงมีอิสระสูงกวาโดยไมถูก “จัดกรอบ” หรือถูกกํ ากับควบคุม
ใกลชิดจากทางรัฐ ส ํานักงานการศึกษาเขตเองก็มิไดรับมอบอํ านาจตามกฎหมายที่จะเขาไปก ํากับดูแล
อะไรไดมากนัก พอแมผูปกครองเพียงแตตองมีหนังสือแสดงเจตนจํ านงตอทางส ํานักงานเพ่ือเปน
หลักฐานเทานั้น

 จุดที่นาสนใจที่สะทอนปรัชญาเสรีนิยมของรัฐน้ีคือการที่กฎหมายไดระบุเจตนารมณไวตอน
หน่ึงวา

 “ฝายนิติบัญญัติของรัฐตระหนักดีวา การสอนในบานมีแบบแผนโครงสรางที่ยืดหยุนกวาการ
สอนในช้ันเรียนปกติ ดังน้ันขอกํ าหนดใด ๆ ในกฎหมายนี้ที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในบานพึงไดรับการตีความบนฐานความคิดแบบเสรีนิยมดวย”13

 กรณีรัฐเทกซัส กรณีรัฐเท็กซัสน้ันกอนหนาป 1981 ครอบครัวใด ๆ สามารถจัด Home School
ไดโดยตีความเขาลักษณะ “โรงเรียนเอกชน” ประเภทหน่ึง ตอมาในป 1981 ส ํานักงานการศึกษาของรัฐ
เท็กซัสไดออกมาประกาศอยางไมมีปมีขลุยวาการจัดโรงเรียนในบานไมถือเปนรูปแบบการศึกษาเอกชน 
และดังนั้นไมถือเปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่ถูกตองตามกฎหมายและหลังจากนั้นก็ไดเริ่มมีการด ําเนิน
คดีกับพอแมที่จัด Home School ในรัฐ อยางไรก็ตาม ในกระบวนการสูความกันในชั้นศาลจนถึงศาลสูง
ของรัฐปรากฏวาส ํานักงานการศึกษาของรัฐเปนฝายพายแพอยางยับเยิน โดยศาลไดลงความเห็นวาการ
กระท ําของส ํานักงานการศึกษาของรัฐนั้น “….สะทอนถึงความไมเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การ
อางใชอ ํานาจโดยมิชอบ และเปนการกระท ําที่ไรเหตุผลอันลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล….”14



 จากความพายแพดังกลาว นอกจากทางส ํานักงานจะตองจายคาธรรมเนียมตาง ๆ เปนเงินถึง
360,000 เหรียญสหรัฐแลว ผลอันใหญหลวงที่ตามมาคือการท ําใหการจัด Home School ในรัฐเท็กซัส
เปนเร่ืองสะดวกงายดายต้ังแตบัดน้ันเปนตนมาโดยหนวยงานของรัฐ “เลิกยุง” กับพอแม Home School
เกือบจะสิ้นเชิง ผูปกครองสามารถจัดหลักสูตรแบบใดก็ได โดยไมมีขอกํ าหนดเก่ียวกับการตรวจสอบ
จากรัฐ ไมมีการก ําหนดเร่ืองการสอบวัดความรูใด ๆ และไมมีแมแตขอกํ าหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียน
กับทางรัฐ พอแมผูปกครองเพียงแตใหความรวมมือตามควรแกเหตุ หากไดรับการติดตอรองขอขอมูล
บางอยางจากหนวยงานของรัฐเปนคร้ังคราวเทาน้ัน15

ทั้งนี ้อาจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกฎหมายของแตละมลรัฐในสหรัฐอเมริกาไดใน
ภาคผนวก ก.16

 

 เปรียบเทียบลักษณะการออกกฎหมายเร่ือง Home School ที่ตางกันไป
 ในมลรัฐตาง ๆ ของสหรัฐอเมริกา17

 ลักษณะการออกกฎหมาย  มลรัฐท่ีเขาลักษณะ
 แบบที ่1
      ไมมีการออกกฎระเบียบควบคุมหรือมีเปน
สวนนอย ไมมีการก ําหนดใหพอแมตองมีคุณวุฒิ
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไมมีขอ
กํ าหนดเก่ียวกับการทดสอบความรูของเด็ก การ
กํ าหนดใหมีการติดตอสัมพันธกับเจาหนาท่ีของ
รัฐมีเพียงเล็กนอย

•  Arizona                  •  Montana
•  Idaho                      •  New Jersey
•  Illinois                    •  Oklahoma
•  Indiana                   •  Texas
•  Mississippi              •  Wisconsin
•  Missouri                  •  Wyoming

 แบบที ่2
      มีขอก ําหนดเก่ียวกับการทดสอบความรูของ
เด็กบาง แตไมมีขอก ําหนดเก่ียวกับคุณวุฒิหรือ
ใบประกอบวิชาชีพครูของพอแม

•  Alabama                  •  Kentucky
•  Alaska                      •  Louisiana
•  California                 •  Michigan
•  Colorado                  •  Minnesota
•  Delaware                  •  Nebraska
•  Florida                      •  North Carolina
•  Hawaii                      •  Oregon
 Kansas                      •  Utah

 ลักษณะการออกกฎหมาย  มลรัฐท่ีเขาลักษณะ
 แบบที ่3 •  Connecticut              •  Ohio



 ลักษณะการออกกฎหมาย  มลรัฐท่ีเขาลักษณะ
      มีขอก ําหนดเก่ียวกับการทดสอบความรูของ
เด็กตลอดจนการจัดทํ าแฟมสะสมงานเพื่อการ
ตรวจสอบเปนรายป มีการกํ าหนดเร่ืองคุณวุฒิ
และใบประกอบวิชาชีพครูดวยในบางรัฐ

•  Geogia                      •  South Carolina
•  Maryland                  •  South Dakota
•  New Hamshire         •   Virginia
•  New Mexico             •    Washington

 แบบที ่4
      มีขอก ําหนดเกี่ยวกับการจัดท ําแฟมสะสมงาน
และมีขอก ําหนดเก่ียวกับการทดสอบความรูของ
เด็กเปนระยะ ๆ มีขอก ําหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิและ
ใบประกอบวิชาชีพครูของพอแม

•  Arkansas                     •    Rhode Island
•  Iowa                            •    Tennessee
•  Maine                          •    Vermont
•  Nevada                        •    West Virginia
•  New York

 แบบที ่5
      มีขอก ําหนดท่ีเครงครัดเก่ียวกับ Home School
ทั้งในเรื่องคุณวุฒิและใบประกอบวิชาชีพครูของ
พอแม การทดสอบความรูเด็กเปนรายป และอื่น
ๆ

•  Messachusetts
•  North Dakota
•  Pennsylvania

 

 ในภาพรวมของการออกกฎหมายรองรับการจัด Home School ในสหรัฐอเมริกา อาจสรุปไดดัง
น้ี

•  ใน 37 มลรัฐมีกฎหมายที่ระบุและอนุญาตใหมีการจัด “โรงเรียนในบาน” ได ภายใตเง่ือนไข
ขอกํ าหนดตาง ๆ กันอีก 12 มลรัฐยอมใหจัดไดในฐานะ “โรงเรียนเอกชน”

•  ในมลรัฐเหลาน้ีสวนใหญยอมใหพอแมที่มีการศึกษาแคระดับมัธยมปลายสามารถจัดโรง
เรียนในบานได ยกเวนรัฐ North Dakota ทีก ําหนดใหพอแมตองสอบวิชาครูดวย

•  ประมาณ 2 ใน 3 ของมลรัฐเหลานี้มีการก ําหนดเร่ืองการสอบมาตรฐานความรู เชน
Colorado และ Georgia กํ าหนดใหสอบปเวนป  Tennessee กํ าหนดใหสอบที่ Grade 2 3 6 8
10   Virginia กํ าหนดใหสอบทุกปและตองได percentile 40 ขึ้นไป

•  มี 4 มลรัฐที่พอแมแคม ีNotice of Intent วาจะสอนลูกอยูกับบาน  อีก 3 มลรัฐท่ีพอแมไมตอง
แจงอะไรเลย

•  มี 4 มลรัฐที่ก ําหนดใหมีการใหความเห็นชอบจากรัฐและการติดตามตรวจสอบการเรียนใน
บานจากเจาหนาท่ีของรัฐ



•  บางรัฐ เชน Washington Iowa มีการกํ าหนดใหโรงเรียนของรัฐข้ึนทะเบียนเด็ก Home School
เปนนักเรียนบางเวลา เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการเรียนรูและการประเมินผล

 

 อยางไรก็ตาม ในทามกลางความหลากหลายของการออกกฎหมายและระเบียบรองรับเร่ือง
Home School น้ี ส่ิงท่ีเปนแนวโนมรวมในสหรัฐก็คือ แนวโนมการผอนคลายการควบคุมจากรัฐ โดย
ผอนคลายจากการคุม process มาเปนการคุมที ่product แทน  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การก ําหนดเง่ือน
ไขเกี่ยวกับหลักสูตรก็ดี  คุณสมบัติของพอแมในฐานะครูก็ดี มีแนวโนมท่ีจะคอย ๆ ถูกผอนคลายลงไป
โดยมลรัฐสวนใหญจะมีแนวโนมท่ีจะใชเร่ือง standard testing เขามาเปนเคร่ืองมือในการประกันคุณภาพ
เปนส ําคัญ18

ตัวอยางที่นาสนใจของแคนาดา
 สวนในกรณีประเทศแคนาดา อันเปนอีกประเทศหน่ึงในแถบอเมริกาเหนือท่ีในทุกรัฐมีการ

อนุญาตใหพอแมเปด Home School ไดน้ัน ในภาพรวมอาจกลาวไดวาพอแม ผูปกครองมีลูทางในการ
เปด Home School ที่สะดวกพอสมควร ทั้งในแงการติดตอกับหนวยงานของรัฐและการใหอิสระแก
พอแมในการจัดการศึกษาตามแบบฉบับของตนไดระดับหนึ่ง

 โดยทั่วไปการจัด Home School ในแคนาดาน้ัน19

•  ถูกตองตามกฎหมายในทุกรัฐ
•  แตละรัฐมีกฎระเบียบก ํากับดูแลของตนเอง ซึง่พอแมจะตองติดตอขอทราบรายละเอียดจาก

Education and Training Department ในรัฐของตน
•  โดยทั่วไปในแคนาดาไมมีการก ําหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิพิเศษในดานวิชาครูส ําหรับพอแมท่ี
ตองการจัด Home School

•  โดยทั่วไปไมมีการก ําหนดใหพอแมตองยึดกรอบหลักสูตรใดๆ แตในทางปฏิบัติพอแม
สามารถดูหลักสูตรของทองถิ่น (provincial curriculum) เปนแนวในการจัดการศึกษาใหลูก
ของตนได

 อยางไรก็ตามโดยรูปแบบการปกครองท่ีกระจายอํ านาจไปในแตละมลรัฐเชนเดียวกับสหรัฐ
อเมริกา ท ําใหในแคนาดามีความหลากหลายของมาตรการก ํากับดูแลการจัด Home School เชนเดียวกัน

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในสหรัฐอเมริกาน้ัน ทั้ง 50 มลรัฐมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับการจัด
Home School แตขอกํ าหนดของแตละมลรัฐน้ันก็มีระดับความ “เขม” ที่ตางกันไป
สวนในแคนาดา มีกรณีนาสนใจที่รัฐ British Columbia ที่ก ําหนดใหเด็ก Home
School “ขึ้นทะเบียน” ไวกับโรงเรียนใกลเคียง เพ่ือใหสามารถใชโรงเรียนเปนแหลง
สนับสนุนทางวิชาการ ตลอดจนการหยิบยืมวัสดุอุปกรณการศึกษาตางๆ ได

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการน้ี ในบางรัฐก็มีมาตรการก ํากับดูแลที่นาสนใจ อยางเชนกรณีรัฐ British Columbia มีการ
กํ าหนดใหพอแมแจงขอจัด Home School โดย “ข้ึนทะเบียน” ชื่อเด็กไวกับสถานศึกษาในทองถิ่นหรือ



สถานศึกษาใดๆ ในรัฐก็ได เพื่อที่รัฐยังสามารถจัดสรรงบประมาณตอหัวนักเรียนผานมาทางสถานศึกษา
น้ันๆ จํ านวนหนึ่งเพื่อใชสนับสนุนการศึกษาของเด็กที่แมจะเรียนอยูกับบานก็ตาม โดยงบประมาณดัง
กลาวเปนสัดสวนนิดเดียวเมื่อเทียบกับงบตอหัวปกติ เชนอาจมีสัดสวนเพียง 1/16 หรือประมาณ 200
เหรียญแคนาดา ซ่ึงโรงเรียนท่ีเด็ก Home School มาขึ้นทะเบียนไวก็จะใชงบนี้ในการใหบริการเกี่ยวกับ
การใหหยิบยืมวัสดุ อุปกรณ หนังสือ ตํ าราตางๆ ตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับการทดสอบวัดความรู
วิชาตางๆ ของเด็ก เปนตน20

นอกจากน้ีในบางรัฐ เชนรัฐ Ontario ก็มีการวางแนวปฏิบัติและหลักเกณฑในการชวยใหหนวย
งานของรัฐหรือสถานศึกษาท่ีเก่ียวของใชเปนแนวในการติดตามประเมินผลการจัด Home School แตละ
กรณีวาเหมาะสมเพียงไร อยางไรก็ตามแนวปฏิบัติเหลานี้ไมมีอํ านาจบังคับตามกฎหมาย หากเปนแนว
ปฏิบัติที่ “ปรับใช” ในกระบวนการประสานงานและการแนะน ําแนะแนวระหวางเจาหนาที่การศึกษากับ
พอแม Home School แตละราย นอกจากน้ีในรัฐ Ortario ก็ไมไดบังคับใหพอแมตอง “ข้ึนทะเบียน” ลูก
ไวกับโรงเรียนเหมือนกรณี British Columbia อีกดวย21

ในกรณ ีOntario พอแมที่ไมประสงคจะรับความชวยเหลือหรือติดตอสัมพันธใดๆกับสถาน
ศึกษา จึงมีอิสระตามกฎหมาย ที่จะไมตองท ําการใดๆ มากไปกวาแค “แจงเพ่ือทราบ” กับส ํานักงานการ
ศึกษาในทองถิ่นและไมจํ าเปนตองปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติ” ใดๆ ที่ส ํานักงานการศึกษาทองถิ่นก ําหนด
และทางส ํานักงานฯ ก็มิไดมีอ ํานาจตามกฎหมายใดๆที่จะแทรกแซงเกินขอบเขต ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุผล
อันแนชัดวาพอแมบางรายอาจไมไดจัดการศึกษาที่ดีใหลูก ซึ่งในกรณีนั้นก็สามารถเขาไปสอบสวนเพื่อ
ประโยชนทางการศึกษาของเด็ก เปนส ําคัญ22

 

 กรณีประเทศอังกฤษและประเทศในแถบยุโรป
 ในทวีปยุโรปน้ัน มีการจัดท ําขอตกลงรวมระหวางประเทศตางๆ ในป 1952 วาดวยการ

ปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยในมาตรา 2 ไดกลาวถึงสิทธิทาง
การศึกษาวา

 “บุคคลใด ๆ ตองไมถูกจํ ากัดสิทธิที่จะไดรับการศึกษา ในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ
ใด ๆ พึงใหความเคารพตอสิทธิของผูปกครองที่จะเขามากระท ําการใด ๆ ใหแนใจวาการศึกษาอบรมนั้น
สอดคลองกับคานิยมความเชื่อทางศาสนาและปรัชญาของตน”23

 โดยกระแสสากลที่สงเสริมสิทธิของพอแมผูปกครองในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดัง
กลาว จึงท ําใหหลายประเทศในยุโรปมีความเคลื่อนไหวในการออกกฎหมายรองรับสิทธิ
การจัดการศึกษาทางเลือกของพอแมผูปกครองอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น

 ทั้งนี้กฎหมายซึ่งเกี่ยวของกับการจัด Home School ในกลุมประเทศยุโรปตะวันตก แบงไดออก
เปน 4 กลุมดวยกัน โดยมีประเทศที่แยกออกเปนกลุมตาง ๆ ดังน้ี24



•  ประเทศท่ีมีกฏหมายเอ้ือตอการจัด Home School  ( เบลเย่ียม , เดนมารก , ไอรแลนด , ฝร่ัง
เศส , อิตาลี , ลักเซมเบอรก , นอรเวย , โปรตเุกส , สวิตเซอรแลนดสวนใหญ , อังกฤษ )

•  ประเทศท่ีในอดีตไมอนุญาต Home School แตปจจุบันอนุญาตแลว ( ออสเตรีย )
•  ประเทศที่ปจจุบันตามตัวบทกฎหมายไมอนุญาต Home school แตสามารถใหการอนุญาต
ไดเปนรายกรณีไป ( สเปน , กรีซ , 2 มณฑลของสวิตเซอรแลนด , เนเธอรแลนด )

•  ประเทศท่ีมีการบังคับเรียนในระบบแตอยางเดียว (  เยอรมัน )
 ประเทศอังกฤษเปนประเทศหน่ึงที่ไดมีกฎหมายรองรับสิทธิประการน้ีมากวาคร่ึงศตวรรษแลว

โดยใน Education Act ป 1994  ซึ่งตอมามีการแกไขเพิ่มเติมในป 1981 ไดระบุถึงสิทธิในเรื่องนี้ไวใน 2
มาตราที่ส ําคัญ คือ

 มาตรา 36 : ผูปกครองของเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคน มีหนาท่ีจัดการใหเด็กผูน้ันไดรับ
การศึกษาเต็มเวลาที่เหมาะแกชวงอาย ุ ระดับความสามารถและความถนัดตลอดจนความตองการพิเศษใด
ๆ ท่ีเด็กผูน้ันอาจมี ท้ังน้ีโดยการเขาเรียนในโรงเรียนหรืออ่ืน ๆ

 มาตรา 76 : ในการใชอํ านาจหนาที่ใด ๆ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้หนวยงานการศึกษาทอง
ถ่ินพึงยึดถือเปนหลักการทั่วไปวานักเรียนพึงไดรับการศึกษาที่สอดคลองกับความปรารถนาของผูปก
ครอง ตราบใดที่ไมกระทบตอประสิทธิภาพของการศึกษาอบรมหรือเปนภาระคาใชจายแกสังคม25

 

 ปจจุบันกฎหมายการศึกษาฉบับใหมของอังกฤษคือ Education Act 1996 ยังคงสืบทอดเจตนา
รมณเดิมของการใหสิทธิเสรีภาพแกพอแมผูปกครองในการจัดการศึกษาใหลูกหลานดวยตนเอง หากมี
การเขียนเกี่ยวกับหนาที่ของผูปกครองใหมวา26

 มาตรา 7
 “The parent of every child of compulsory school age shall cause him to receive efficient full-
time education suitable :

(a)  to his age, ability and aptitude, and
(b)   to any special educational needs he may have,

 either by regular attendance at school or otherwise.”
 นั่นคือยังรักษาขอก ําหนดที่ส ําคัญที่ยอมใหมีการศึกษารูปแบบอื่นๆ (education otherwise)

ควบคูไปกับการศึกษาภาคบังคับในระบบโรงเรียนได
 นอกจากน้ี Education Act 1996 ยังมีการก ําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ เกี่ยวกับแนวทางการก ํากับ

ดูแลและสนับสนุนพอแมที่ประสงคจะสอนลูกของตนเองอยูกับบาน โดยรายละเอียดดังกลาวม ีอาทิ27

•  มาตรา  9 กํ าหนดใหนักเรียนไดรับการศึกษาที่สอดคลองกับความประสงคของ
ผูปกครอง ซึ่งมาตรานี้มีนัยส ําคัญในการใหความยืดหยุนและอิสระแกผูปกครองในดาน
หลักสูตร และเน้ือหาสาระการเรียนการสอนท่ีจัด



•  มาตรา 8 กํ าหนดเกี่ยวกับการพนการศึกษาภาคบังคับ (5-16 ป) และวันยุติการศึกษาใน
โรงเรียน (school leaving dates) ในแตละปการศึกษาซึ่งมีผลบังคับเหมือนกันทั้งนักเรียน
ปกติและนักเรียนที่เรียนอยูกับบาน

•  มาตรา 434 กํ าหนดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักเรียน ซึง่รวมไปถงึมาตรการท่ีผูบริหารโรง
เรียนตองดํ าเนินการ กรณีผูปกครองของนักเรียนในสังกัดประสงคจะถอดชื่อนักเรียนผูนั้น
ออกจากทะเบียนโรงเรียนเพ่ือไปทํ าการสอนเองท่ีบาน

โดยเฉพาะในเร่ืองการข้ึนทะเบียนนักเรียนน้ี โดยนัยของกฎหมายฉบับใหมนี ้ ผูปกครองไดรับ
ความสะดวกขึ้น โดยสิ่งที่ตองท ําก็มีเพียงหนังสือแจงไปทางโรงเรียนถึงความประสงคที่จะสอนลูกเอง
อยูกับบาน โรงเรียนจะไมมีหนาท่ีพิจารณา ใดๆ นอกจากรับทราบและถอดชื่อนักเรียนผูนั้นจากทะเบียน
โรงเรียนพรอมกับแจงใหส ํานักงานการศึกษาทองถิ่น (Local Education Anthority หรือ L.E.A.) ทราบ
เร่ืองภายใน  2 สัปดาห จากนั้นก็จะเปนหนาที่ของทาง L.E.A. ในการติดตามดูแลผูปกครองรายน้ันๆ เอง
ตอไป

อยางไรก็ตาม กฎหมายอังกฤษไมไดระบุอํ านาจของ L.E.A. ในการก ํากับดูแลการสอนในบาน
ไวชัดเจนนัก รวมถงึ ‘เกณฑ’ ในการจัดการเรียนการสอนในบานท่ีจะใชเปนแนวทางในการพิจารณา
ความเหมาะสมของการจัด Home School แตละรายก็มิไดระบุรายละเอียดไวเชนกัน

ในทางปฏิบัติ L.E.A. ของอังกฤษมีแตความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะตองท ําใหแนใจวาเด็ก
ในวัยการศึกษาภาคบังคับที่อยูในพื้นที่ของตนไดรับ “…การศึกษาเต็มเวลาที่มีประสิทธิภาพ”
(… efficient full-time education) และการปฏิบัติของ L.E.A. เกี่ยวกับกรณี Home School จึงเปนเร่ือง
ของแนวปฏิบัติและดุลยพินิจที่กํ าหนดขึ้นมาอยางกวางๆ อาท ิ การติดตอผูปกครองเพ่ือใหกรอกราย
ละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบ Home School ที่ประสงคจะจัด การไปเยี่ยมบานเพื่อดูความเหมาะสม
การขอหลักฐานการเรียนการสอนจากผูปกครองเพื่อประกอบการประเมินผล และการจัดเจาหนาที่ไป
นิเทศการศึกษาที่แตละบานเปนระยะๆ เปนตน28

สรุปข้ันตอนการจัด Home School ในอังกฤษ



•  ผูปกครองแจงใหทางโรงเรียนท่ีนักเรียนสังกัดทราบ
•  โรงเรียนมีหนังสือแจงรับทราบและแจง L.E.A. ใหทราบใน 2 สัปดาห
•  L.E.A. ติดตอผูปกครองพรอมแบบฟอรมขอรายละเอียดเก่ียวกับเด็ก อายุ ระดับชั้น ที่อยู-ที่เรียน เคา
โครงหลกัสูตรโดยสงัเขป ฯลฯ

•  L.E.A. อาจจัดเจาหนาที่ไปเยี่ยมบานที่จะจัด เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมหรือ
คํ าแนะนํ าเพ่ิมเติม

•  L.E.A. อาจจัดเจาหนาที่ไปเยี่ยมอีกทุกๆ 6 เดือนเพ่ือดูหลักฐานการเรียนการสอน ผลการสอบ ฯลฯ
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของผูปกครองรายนั้นๆ

•  เจาหนาท่ี L.E.A. เขียนรายงานเสนอความเห็นตอ L.E.A.
•  กรณีที ่L.E.A. เห็นวาการศึกษาที่ผูปกครองจัดยังไมเหมาะสม L.E.A. มีอํ านาจบังคับใหผูปกครองสง
ลูกกลับไปเขาโรงเรียนได

แมวา L.E.A. ของอังกฤษอาจมีอํ านาจในการก ํากับดูแลการศึกษาในทองถิ่นและหากเห็นวา ผู
ปกครองรายใดจัด Home School ไมเหมาะสมก็สามารถบังคับผูปกครองรายนั้นใหสงลูกกลับไปเขาโรง
เรียนไดก็ตาม แตในทางปฏิบัติการท ํางานของ L.E.A. ของอังกฤษก็มีลักษณะไปในเชิงสนับสนุนเนื่อง
ดวยกระแส Home School ที่ไดรับการยอมรับมากขึ้นเปนล ําดับในอังกฤษ

 ส ําหรับกรณีประเทศอ่ืนๆ ในแถบยุโรปนั้น สวนใหญก็เปดทางใหพอแมจัด Home School ได
เชนกัน ดังเชนกรณีสาธารณรัฐไอรแลนดน้ัน รัฐธรรมนูญหมวด 2 มาตรา 42 ของไอรแลนด กลาววา ผู
ปกครองมีอิสระในการจัดการศึกษาใหบุตรหลานของตนเอง “ท้ังในบานของพวกเขาหรือโรงเรียนเอก
ชน หรือ โรงเรียนท่ีรัฐสรางหรือท่ีรัฐใหการยอมรับ”29

 ในประเทศนอรเวย  กฎหมายระบุวาเยาวชนมีสิทธิและหนาที่ในการเขาเรียนในโรงเรียนที่ได
มาตรฐาน “ไดรับการศึกษาที่เทาเทียมกันจากแหลงอื่น”30 ในป 1989 มีการแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมใหเด็ก
ผูซึ่งไดรับการศึกษาจาก “ท่ีอ่ืน” นอกจากโรงเรียนจะตองไดรับการสอนตามสัดสวนเน้ือหาท่ีมีการระบุ
ในคูมือหลักสูตร

 ในประเทศสวิตเซอรแลนด ในมณฑลสวนใหญมีกฎหมายอนุญาตใหจัด Home school ไดโดยมี
ความหลากหลายของการตีความกฎหมาย ในระดับทองถิ่นโดยมีแค 2 มณฑล คือ ซอฟฟฮูล-เซน และทิ
ชิโน เทาน้ันท่ีไมอนุญาตใหมีการจัด Home School โดยท้ัง 2 มณฑล Home School จะเปนท่ียอมรับได
ในกรณีเด็กที่มีความจํ าเปนทางการศึกษารายตัวเทานั้น สวนใน 11 มณฑล จํ าเปนตองไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานการศึกษาในขณะที่อีก 6 มณฑล เพียงแคแจงใหเจาพนักงานทราบก็เปนการเพียงพอแลว31



 ในออสเตรีย โปรตุเกสและฝร่ังเศส  การจัด Home School เปนเร่ืองถูกตองตามกฎหมายเชนกัน
หากมีการติดตามตรวจสอบการศึกษาท่ีแตละครอบครัวจัด เพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษาเฉพาะ
ในโปรตุเกส เด็กตองลงทะเบียนท่ีโรงเรียนในทองถ่ินดวย32

 ในประเทศอิตาลี กฎหมายอนุญาตใหจัด Home School  ไดโดยระบุในกฎหมายวา “บิดามารดา
ชาวอิตาเล่ียนมีความรับผิดชอบตอพระเจาในการทํ าใหแนใจวา บุตรของเขาไดรับการฅึกษาท่ีดี” 33

 โดยสรุปแลวในบรรดาประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรป มีเพียงแคสเปน กรีซ และเนเธอรแลนดเทา
น้ันท่ี Home School  มีแบบจ ํากัด และในเยอรมัน ไมมีการอนุญาตไมวากรณีใด ๆ

•  ในประเทศกรีซ Home School ไดรับอนุญาตสํ าหรับเด็กท่ีตองดูแลเปนพิเศษเทาน้ัน34

•  นับแตป 1987 ในประเทศสเปนกฎหมายระบุใหการศึกษาชั้นประถมและมัธยมเปนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมระยะเวลา 10  ปในโรงเรียนโดยเร่ิมต้ังแตชวงอายุ 6 ป ไปถึง
อายุ 16 ป35

 อยางไรก็ตาม มีการอนุญาตใหจัด Home School ส ําหรับเด็กซ่ึงไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียน
อยางเด็กธรรมดาได

 สวนในเนเธอรแลนดน้ัน ดูเหมือนวาระบบการเรียนในโรงเรียนเปนการบังคับอีกเชนกัน
( พระราชบัญญัติการศึกษา ป 1969 หมวด 2 ) และผูปกครองมีหนาที่ในการท ําใหแนใจวา บุตรหลานได
ลงทะเบียนเรียนท่ีโรงเรียนและเขาเรียนตามปกติ36

 โดยสรุปแลว จากการศึกษา ประเด็นเชิงกฎหมายเกี่ยวกับการจัด Home School ของประเทศตาง
ๆ ในแถบยโุรป ตางก็ชี้ขอสรุปคลาย ๆ กันน่ันคือ แทบทุกประเทศมีแนวโนมที่จะใหสิทธิเสรีภาพแกพอ
แมในการจัด home school ไดมากขึ้นเปนล ําดับ โดยมีการออกกฎระเบียบตาง ๆ มารองรับ

 อยางไรก็ตาม ภายใตการใหสิทธิเสรีภาพนี้ ก็ยอมมีการบงชี้ถึง “หนาที่และความรับผิดชอบ”
ของพอแมท่ีจัด Home school ตามมาดวย โดยมีการออกกฎระเบียบมาก ํากับดูแลรูปแบบการจัด Home
school ใหเปนไปในกรอบอันพึงประสงคของสังคม ทั้งนี้การก ํากับดูแลของแตละสังคมจะ “เขม” เพียง
ใดนั้นก็ขึ้นอยูกับ “ฐานคิด” ของสังคมน้ันน่ันเอง ซึ่งจากประสบการณของประเทศตาง ๆ ก็พบวามีระดับ
ความ “เขม” ที่หลากหลายทั้งระหวางประเทศและภายในแตละประเทศเอง

 

กรณีการจัด Home School ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด
กรณีการจัด Home School ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดมีความหลากหลายเชนกัน

โดยเฉพาะในกรณีประเทศออสเตรเลียน้ันมีการปกครองในลักษณะมลรัฐที่มีกฎหมายการศึกษาของตน
เองคลายกับกรณีสหรัฐอเมริกา และโดยจารีตประเพณีการปกครองที่ผานมาแตละมลรัฐก็มีวิถีทางในการ
จัดการศึกษาตามแบบฉบับของตนเอง



อยางไรก็ตาม ในภาพรวมอาจกลาวไดวากฎหมายในทุกมลรัฐของออสเตรเลียยินยอมหรือผอน
ปรนใหผูปกครองสามารถสอนลูกอยูกับบานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย หากแตละมลรัฐก็มีมาตรการ
กํ ากับควบคุมแตกตางกันไป

อยางเชนกรณีรัฐ Queensland มีกฎหมาย Education Act 1989 มีขอก ําหนดที่เกี่ยวพันกับสิทธิ
พอแมในการจัด Home School ไดแก37

•  มาตรา 114 กํ าหนดใหนักเรียนที่อยูในชวงอายุการศึกษาภาคบังคับ (5-16 ป) สามารถรับ
การศึกษาไดจากทั้งโรงเรียนของรัฐและที่ไมใชของรัฐ (State or Non-State School) และเด็ก
พึงไดรับการศึกษาจากโรงเรียนที่กลาวนี ้ นอกเสียจากไดรับการพิจารณายกเวนตามมาตรา
115

•  มาตรา 115 รัฐมนตรีการศึกษาของรัฐมีอํ านาจอนุมัติใหผูปกครองของเด็กในวัยการศึกษา
ภาคบังคับไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการศึกษาภาคบังคับตามที่ระบุในกฎหมาย แตท้ังน้ีรัฐ
มนตรีสามารถเพิกถอนการอนุมัติไดตลอดเวลา
การอนุมัติตามวรรคแรกใหอยูในดุลยพินิจของรัฐมนตรี โดยเหตุผลท่ีสมควรดังน้ี
1)  เด็กผูนั้นสามารถไดรับการศึกษาในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
2)  เด็กผูนั้นสามารถไดรับการสอนในขอบเขตเนื้อหาสาระที่เหมาะสมและสมํ่ าเสมอ

โดยกฎหมายนี้ ผูปกครองในรัฐ Queensland ที่ประสงคจะเปด Home School จะตองกรอก
แบบฟอรมขออนุมัติจัดต้ัง Home School เสนอตอกระทรวงการศึกษาของรัฐเพ่ือเสนอใหรัฐมนตรี
พิจารณาตอไป โดยทางกระทรวงมีกลไกคณะกรรมการ Home Schooling State Review Committee ท ํา
หนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองตนใหแกรัฐมนตรี นอกจากน้ีรัฐมนตรียังสามารถขอขอมูลเพ่ิมเติม
ประกอบการพิจารณาไดอีก โดยอาศัยหนวยงานภายในของกระทรวงคือ Community Relation Unit รับ
ผิดชอบการประสานงานเร่ือง Home School เปนการเฉพาะดวย38

ทางกระทรวงศึกษาของรัฐ Queensland ยังมีการท ําเอกสารส ําคัญออกมาเปนเคร่ืองมือในการ
ท ํางานประสานงานเร่ือง Home School 2 ชิ้น ช้ินแรกคือ “Guidelines Approved By the Governor in
Council” ที่ใชเปนแนวปฏิบัติในการพิจารณาค ําขอต้ัง Home School แตละราย กับชิ้นที ่ 2 คือ “Home
Schooling - An Information Booklet : Instruction in a Place Other Than School or a Non-State School”
ไดแกขอมูลส ําหรับพอแมท่ีสนใจใหทราบวามีข้ันตอนการขออนุมัติและแนวการจัด Home School อยาง
ไร ซึ่งในตอนทาย booklet นี้ยังม ี “Application for Dispensation” หรือแบบฟอรมขออนุมัติแนบมาให
ดวย

ส ําหรับ Guidelines หรือแนวปฏิบัติในการจัด Home School น้ัน มีหลักเกณฑที่นาสนใจ อาทิ
39

•  ผูปกครองพึงท ําหนาท่ีรับผิดชอบการสอนในบานภายใตเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงดังน้ี



1)  ผูปกครองคนใดคนหน่ึงท่ีมีคุณวุฒิและไดข้ึนทะเบียนเปนครูในมลรัฐทํ าหนาท่ีสอน
เอง

2)  ผูปกครองไมไดสอนเองแตมอบหมายหรือวาจางใหบุคคลที่มีคุณวุฒิและไดขึ้น
ทะเบียนเปนครูในมลรัฐท ําหนาท่ีสอน

3)  ผูปกครองคนใดคนหน่ึงสอนเองโดยไมมีคุณวุฒิและไมไดขึ้นทะเบียนเปนครูของ
มลรัฐ โดยในกรณีนี้ใหผูปกครองขึ้นทะเบียนเด็กไวกับโรงเรียนใกลเคียง

•  หลักสูตรที่จัดพึงมีความเหมาะสมในประการตางๆ ไดแก
1) เหมาะสมกับระดับอายุ ความสามารถ และพัฒนาการของเด็ก
2)  สงเสริมประสบการณเรียนรูอยางตอเน่ืองของเด็ก
3)  สนองตอความตองการท่ีเปล่ียนแปลงไปของเด็ก
4)  สะทอนใหเห็นความสอดคลองกับสาระส ําคัญทางการศึกษาและการพัฒนาของเด็ก

•  หากไดรับการรองขอจากรัฐมนตรี ผูปกครองตองใหความรวมมือในการมีเจาหนาท่ี ตัว
แทนรัฐมนตรี ไปประเมินหรือตรวจสอบสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีบาน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการขอเปด Home School

•  รัฐมนตรีมีอํ านาจสงคนไปตรวจสอบการจัด Home School แตละรายหากไดรับการรอง
เรียนวาผูปกครองจัดการศึกษาไมเหมาะสม หรือมีเหตุปจจัยที่สอวาจะสงผลตอประสิทธิ
ภาพการจัดการศึกษาของตน และสามารถสั่งใหผูปกครองสงเด็กกลับไปเขาโรงเรียนได
ซึ่งหากฝาฝนก็จะมีคาปรับประมาณ 300 เหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 8,000 บาท)

ในภาพรวมอาจกลาวไดวาการจัด Home School ในออสเตรเลียเปนเร่ืองถูกตองตามกฎหมาย
หากแนวปฏิบัติที่เปนอยูในแตละมลรัฐก็มีการก ํากับดูแลกันตามสมควร เชนในรัฐ New South Wales
หรือรัฐ Western Australia ก็มีแนวการก ํากับโดยรัฐคลายคลึงกัน อยางไรก็ตามบางรัฐเชน Victoria ก็มี
แนวทางที่ยืดหยุนกวา40 โดยผูปกครองไมตองมีการติดตอกับหนวยงานของรัฐมากเหมือนกรณีรัฐ
Queensland ที่กลาวมา ท้ังน้ียอมข้ึนอยูกับปรัชญาแนวคิดทางการศึกษาของแตละรัฐน้ันเอง

สวนกรณีของนิวซีแลนดนั้นก็คลายคลึงกัน หากมีเอกภาพกวานั่นคือ ไมมีความหลากหลายใน
มาตรการกํ ากับดูแลในแตละทองถิ่น เน่ืองจากระบอบการปกครองท่ีแตกตางกัน โดยมกีรอบกฎหมาย
การศึกษาเดียวกันเปนแนว

ส ําหรับนิวซีแลนดน้ัน เม่ือเด็กอายุครบ 6 ป ผูปกครองสามารถติดตอหนวยงานการศึกษาของ
รัฐเพ่ือขอยกเวนไมตองใหเด็กไปข้ึนทะเบียนมอบตัวกับทางโรงเรียน โดยใหรายละเอียดเบ้ืองตนเพียง
เลก็นอย ทั้งนี ้ Homeschooling Federation of New Zealand ไดแนะนํ าพอแมวาไมจ ําเปนตองยึดกรอบ
หลักสูตรแหงชาติหรือเสนอแผนการสอน/ตารางสอนที่ละเอียดตึงตัวเกินไปใหทางรัฐพิจารณาก็ได 
เพราะกฎหมายไมไดระบุหรือตีกรอบพอแมไวในเร่ืองเหลาน้ี41



นอกจากน้ี พอแมในนิวซีแลนดท่ีตองการจัด Home School ก็ไมจ ําเปนตองมีคุณวุฒิทางครูอีก
ดวย

สรุปลักษณะการก ํากับเรื่อง Home School ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด
•  มีกฎหมายรองรับทั้งสองประเทศ แตในออสเตรเลียมีความหลากหลายกวา
•  พอแมตองมีการ apply เพ่ือขอยกเวนไมตองสงลูกไปโรงเรียน
•  คุณวุฒิพอแมดูจะเปนเร่ืองสํ าคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติในบางรัฐของออสเตรเลีย สวนในนิวซี
แลนดใหความยืดหยุนกวา

•  พอแมตองมีการติดตอสํ าคัญในเชิงรายงาน/ประสานงานกับหนวยงานของรัฐเปนระยะ ในกรณีออส
เตรเลียระบุอํ านาจตรวจสอบโดยรัฐไวคอนขางชัดเจนกวา

•  กรอบในการจัดหลักสูตรไดใหอิสระแกพอแมตามสมควร โดยไมจํ าเปนตองยึดกรอบของกระทรวง

โดยสรุปแลวการจัด Home School ในออสเตรเลียและนิวซีแลนดจึงสามารถทํ าไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมายเชนเดียวกับประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา และมีความยืดหยุนในการจัดใหแกพอแม
ตามสมควร อยางไรก็ตามอํ านาจตรวจสอบโดยรัฐยังคงมีอยูตามกฎหมายดังเชนกรณีรัฐ Queensland
ของออสเตรเลีย เพ่ือเปนการทํ าใหแนใจวาเด็กไดรับการศึกษาที่มีคุณคา และมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับ
เด็กท่ัวๆ ไป

ขอสรุปทางกฎหมายและแนวโนมในไทย
โดยสรุปอาจชี้ถึงประเด็นที่จะตองพิจารณาจากการสังเคราะหประสบการณของประเทศตาง ๆ

ในการวางกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัด Home School ไดัดังน้ี
•  สถานภาพและการจดทะเบียน ไดแก ประเด็นเก่ียวกับสถานภาพและการแจงขอต้ังโรงเรียน

ในบาน ซ่ึงอาจอยูในรูป Home school ที่ไดรับสถานะรับรองตามกฎหมายเฉพาะตัวดังตัว
อยางประเทศสวนใหญที่ท ําการศึกษาหรืออาจมีสถานะเทียบเทาโรงเรียนเอกชน ดังที่บาง
มลรัฐในสหรัฐอเมริกาปฏิบัติ ซึ่งจากสถานภาพนี้จะโยงไปถึงเงื่อนไขและขั้นตอนการจด
ทะเบียนกับหนวยงานของรัฐหรือการ “ขึ้นทะเบียน” ตัวเด็กไวกับสถานศึกษาใกลเคียง ดัง
เชนบางรัฐในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไดทํ าเพื่อประโยชนตอการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหวางโรงเรียนกับบานท่ีจัด Home School นอกจากน้ีประเด็นเร่ืองสถานภาพและขอจด
ทะเบียนยังรวมไปถึงเร่ืองเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีจะตองย่ืนประกอบการขอจัด Home
School ดวย

•  คุณสมบัติพอแม ไดแก วุฒิการศึกษา ตลอดจนประสบการณความรูดานการสอน
•  เน้ือหาการเรียนการสอน ไดแก การก ําหนดเน้ือหาหลักสูตรหรือรายวิชาข้ันต่ํ าที่จะตองมี

ตลอดจนเน้ือหาเฉพาะทองถ่ินท่ีหนวยงานการศึกษาของทองถ่ินอาจกํ าหนดข้ึน เพ่ิมเติม



•  การตรวจสอบ ไดแก การจัดครูท่ีปรึกษา การตรวจเยีย่มตามบาน การเก็บรวบรวมหลักฐาน
หรือจัดทํ าแฟมสะสมงานเก่ียวกับตัวนักเรียนเพ่ือรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

•  การสอบวัดความรู ไดแก การมอบหมายองคกรท่ีรับผิดชอบการจัดสอบวัดความรูของเด็ก
การกํ าหนดระยะเวลาหรือความถ่ีในการมารับการสอบ

 ส ําหรับบานเรากฎหมายเร่ือง Home School เพ่ิงอยูในระยะเร่ิมตนเทาน้ัน โดยในพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีการระบุไวในหลายมาตราที่เปดทางใหมีการจัด “ศูนยการ
เรียน” โดยครอบครัวได รวมถงึการกํ าหนดสิทธิประโยชนที่พอแมพึงไดรับจากรัฐในการเขามาจัดการ
ศึกษาทางเลือกลักษณะนี้ดวย42

 บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในสวนท่ีเก่ียวกับ Home School
•  มาตรา 4 วาดวยนิยามของสถานศึกษาที่มีความรวมถึง “ศูนยการเรียน” ท่ีอาจจัดข้ึนโดย “เอก
ชน”

•  มาตรา 11 วาดวยสิทธิหนาที่ทางการศึกษาที ่“ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง”

•  มาตรา 13 วาดวยสิทธิประโยชนของบิดามารดาหรือผูปกครองที่รวมถึงการไดรับสนับสนุนจาก
รัฐให “มีความรูความสามารถในการ”อบรมวิธีการเลีย้งดูและการใหการศึกษาแกบุตรหรือ
บุคคลซึ่งอยูในความดูแล” การ “ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐสํ าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุตร
หรือบุคคลซ่ึงอยูในความดูแลท่ีครอบครัวจัดให ทั้งนี้ตามที่กฎหมายก ําหนด” และ “การลด
หยอนหรือยกเวนภาษีสํ าหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายก ําหนด”

•  มาตรา 18 วาดวยสถานศึกษาซึ่งมีความรวมถึง “ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงาน
จัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบันทางการ
แพทย  สถานสงเคราะห  และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด”

 

 อยางไรก็ตาม สิ่งที่จะตองชวยกันคิดตอไปก็คือ มาตรการในทางปฏิบัติไมวาจะเปนเร่ืองของการ
กํ ากับดูแลการจดทะเบียนศูนยการเรียนในบาน การมาตรการสนับสนุนทางวิชาการใหแกพอแม ไปจน
ถึงมาตรการตรวจสอบและติดตามดานมาตรฐานการศึกษา ท ํานองเดียวกับหลายๆรัฐในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งมาตรการเหลานี้จะเปนหัวใจส ําคัญที่บงชี้วารูปแบบ Home School ในบานเราจะเดินหนาไปไดดีเพียง
ไร และรัฐจะมีมาตรการที่สมดุลเพียงไร ระหวางการ “กํ ากับ” “สนับสนุน” และ “ตรวจสอบ” เพ่ือเปน
การสงเสริมเสรีภาพของบุคคล คูเคียงไปกับการรักษาไวซึ่งคุณภาพและประโยชนอันพึงมีตอสังคม
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเด็นท่ีตองพิจารณาในเชิงกฎระเบียบเก่ียวกับการจัด Home School ได
แกเร่ือง ขอกํ าหนดเก่ียวกับสถานภาพของ Home School ขอกํ าหนดเก่ียวกับคุณ
สมบัติของผูปกครอง ขอกํ าหนดเก่ียวกับมาตรฐานของหลักสูตรการเรียน
การสอนท่ีใช ขอกํ าหนดเก่ียวกับการตรวจสอบและนิเทศกการศึกษา และขอ
กํ าหนดเก่ียวกับการสอบวัดความรูของเด็กท่ีเรียนอยูกับบาน
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