
 บทท่ี 3
 ใครคอืกลุมพอแม Home School

 

 ภูมิหลังโดยทั่วไป
 ในการจัดโรงเรียนในบานท่ีพอแมเขามารับหนาท่ีเปน “ครูของลูก” อยางเปนทางการนั้น
แนนอนที่นอกจากพอแมเหลานี้จะตองมีศรัทธาอยางแรงกลาตอการสั่งสอนอบรมลูกแลว  ยังจะตองมี
ทั้งก ําลังปญญาและทุนทรัพยที่จะสนับสนุนการสอนลูกอยูกับบานใหมีประสิทธิภาพดวย ขอสันนิษฐาน
ของคนทั่วไปก็คือกลุมพอแมที่จัด Home School นาจะมีลักษณะพิเศษแตกตางจากกลุม
พอแมทั่วไปดวยหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กลุมพอแมเหลาน้ีอาจเปนตัวแทน “ชนกลุมนอย” ใน
สังคมเทานั้น และจากขอสันนิษฐานดังกลาวก็มีผูเชื่อวาลักษณะรูปแบบการจัด Home School ไมนาจะ
แพรหลายไปถึงระดับมวลชนได เกี่ยวกับศักยภาพและความพรอมของแตละครอบครัวนั่นเอง
 อยางไรก็ตามจากการศึกษาภูมิหลังของกลุมพอแมที่เขามาจัด Home school น้ัน กลับพบวา โดย
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไป จัดเปนกลุมคน “ทั่วไป” ที่หลากหลายทั้งในแงอาชีพ ระดับ
รายได และระดับการศึกษา แตในภาพรวมก็คอนขางจะเปน “คนชั้นกลาง” ที่มีรายไดและการศึกษาโดย
เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง หรือสูงกวาปานกลางเล็กนอย จากประสบการณของหลายประเทศทั้งอเมริกา
แคนาดา อังกฤษ ตางก็ชี้วาพอแมมักเปนชนชั้นกลางที่มีการศึกษาในระดับมัธยมปลาย และบางสวนก็มี
การศึกษาถึงระดับปริญญา1 ซึ่งชี้วาแมพอแมจะมีการศึกษาเพียงระดับมัธยมปลายหากบวกกับ “ประสบ
การณชีวิต” อีกจํ านวนหนึ่งก็เพียงพอแลวส ําหรับการจัด Home School
 อยางไรก็ตาม สิ่งที่ปรากฏเดนชัดและเปนลักษณะพิเศษของกลุมพอแม Home school ในโลก
ตะวันตก คือลักษณะ “แรงจงูใจ” ในการเขามาจัด Home school ซึ่งพบวา แรงศรัทธาและความเชื่อทาง
ศาสนาเปนแรงผลักดันที่ส ําคัญยิ่ง
 กรณีตัวอยางสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันถึงปรากฏการณที่วานี ้โดยกลุมพอแม Home School ใน
สหรัฐฯมักเปนกลุมคนที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแทสแทนต ซึ่งมีศรัทธาแรงกลาตอบทบาทของ
พอแมในการพัฒนาลูกที่เปรียบเสมือน “ของขวัญจากพระเจา”  ในทุกๆดาน2

ขอที่นาสังเกตคือ ลักษณะของพอแม Home School บางประการที่นาจะมีผลตอคุณภาพการ
สอนที่ใหแกลูกกลับไมมีผลเทาใดนัก ผลการวิจัยในสหรัฐพบวา พอแมที่จบการศึกษาถึงขั้นปริญญาก็มิ
ไดสอนลูกไดดีไปกวาพอแมที่จบแคมัธยมเทาใดนัก ยิ่งไปกวานั้น ผลการวิจัยยังพบอีกวา พอแมที่เรียน
วิชาครูมา หรือแมกระทั่งมีใบประกอบวิชาชีพครูมาแลวก็สอนไดดีกวาพอแมที่ไมเคยรํ ่าเรียนมาเลยเพียง
เล็กนอยเทานั้น3



น่ีเปนเคร่ืองยืนยันวา คุณภาพของโรงเรียนในบานท่ีแตละครอบครัวจัดข้ึนน้ัน ไมไดขึ้นอยูกับ
“เปลือก” ในแงความร่ํ ารวย ระดับการศึกษาคุณวุฒิวิชาครูของพอแม แตข้ึนอยูกับ “แกน” น่ันคือ ความ
รัก ความเขาใจ และความมุงมั่นที่จะเปนครูที่ดีของลูกมากกวา

 ลักษณะของกลุมพอแม Home School ในสหรัฐอเมริกา4

•  สวนใหญเปนครอบครัวคนผิวขาว
•  สวนใหญเปนครอบครัวท่ีอยูครบท้ังพอและแม
•  สวนใหญมีลูกสองคนขึ้นไป
•  สวนใหญนับถือศาสนานิกายโปรเทสแทนต
•  สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงกวาระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนทั่วไปเล็กนอย
•  สวนใหญมีระดับรายไดสูงกวาระดับรายไดเฉลี่ยของคนทั่วไปเล็กนอย
•  สวนใหญมีเหตุผลทางศาสนาเปนมูลเหตุจูงใจส ําคัญที่ไมสงลูกไปโรงเรียน  ตามดวยเหตุผลอ่ืน
ๆ เชน  เพ่ือดูแลคุณภาพการเรียนของลูกดวยตนเอง  เพื่อปกปองลูกจากอิทธิพลกลุมเพื่อน  เพ่ือ
ใหมีเวลาอยูกับลูกมากขึ้น  เปนตน

 

 กรณีตัวอยางครอบครัว Home School ที่คอนขางยากจนแตก็สามารถฝาฟนมาไดนั้นก็มีอยู แถม
ยังไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในภายหลังดวยซํ ้า ดังเชนตัวอยางครอบครัวชาวนาครอบครัวหน่ึงในรัฐอัล
เบอรตา ในประเทศแคนาดาก็ไดตัดสินใจน ําลูกทั้ง 5 คนออกจากโรงเรียนมาสอนเองอยูกับบานท้ังท่ีไมมี
รายไดอะไรมาก สามีเปนชาวนาที่มีที่ท ํากินเพียง 5 เอเคอร สวนภรรยาเปนแมบาน โดยสามียังตองหา
รายไดพิเศษดวยการขับรถแทกซี่ตอนกลางคืนอีกดวย ซ่ึงเหตุผลท่ีครอบครัวน้ีตัดสินใจนํ าลกูออกจาก
ระบบโรงเรียนก็เปนเหตุผลงายๆ นั่นคือความรูสึกเปนปฏิปกษตอ “วัฒนธรรมจานดวน” (fast-food
culture) ในโรงเรียน ตลอดจนความตองการที่จะมีเวลาอยูกับลูกมากขึ้น

 แตความโชคดีของครอบครัวน้ีก็คือหลังจากเร่ิมตนสอนลูกอยูกับบานมาต้ังแตป 1985 ตอมาใน
ป 1988 รัฐอัลเบอรตามีการแกไขกฎหมาย School Act ในป 1988 ยอมรับการจัด Home School อยางเปน
ทางการ โดยครอบครัวน้ีสามารถนํ าชื่อลูกๆ ไปขึ้นทะเบียนกับโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงแลวไดรับเงิน
อุดหนุนจากกรรมการการศึกษาของโรงเรียน โดยไดรับเงินอุดหนุนเหมาจายเปนเงินประมาณ 1,200
เหรียญแคนาดาตอบุตรหน่ึงคนตอป5

 นอกจากน้ี ถึงแมวาสภาพครอบครัว Home school  สวนใหญจะเปนครอบครัวท่ีอยูกันครบท้ัง
พอแมเพื่อชวยกันเลี้ยงดูใหการศึกษาแกลูกของตนก็ตาม แตก็มีคูมือการจัด Home school หลายเลมที่ให



คํ าแนะนํ าแกคุณพอ หรือคุณแมท่ีเปน “ผูปกครองเด่ียว” ( Single Parent ) ท่ีอยากจะรับผิดชอบการสอน
ของลูกเองดวยก็สามารถจัด Home School ไดเชนกัน แมจะมีขอจํ ากัดอยูบางก็ตาม
 เพราะหัวใจของความสํ าเร็จในการจัด Home school นั้นขึ้นอยูกับความมุงมั่น การวางแผนจัด
ระบบ และการหาแหลงสนับสนุนเปนปจจัยสํ าคัญดวย ในกรณีคุณพอหรือคุณแมท่ีเปนหมายหรือหยา
รางท่ีตองดูแลรับผิดชอบแตผูเดียวน้ัน ก็มีความเปนไปไดหลายตอหลายทางเชนกันในการจัด Home
school ใหลูก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการทํ างานตลอดจนชวงอายุของลูก6

•  บางคนท่ีเปนเจาของกิจการของตนเอง เชน เปนเจาของรานหรือเจาของสวน เจาของไรท่ี
สามารถ “จัดเวลา” ใหลูกไดอยางยืดหยุน การจัด home school ก็ดูจะเปนไปไดงายขึ้น มิ
หนํ าซํ้ าลูกอาจชวยกิจการไดมากขึ้นดวยซํ ้า

•  บางคนท่ีโชคดี อยูในที่ทํ างานท่ีกันเองหนอย อาจนํ าลูกมาที่ท ํางานดวยก็ได หรืออาจฝาก
ญาติผูใหญ หรือ ครอบครัวที่คุนเคยกันชวยดูแลบาง โดยคุณพอหรือคุณแมหาทางจัดระบบ
ใหมีเวลา “นอก” อยางพอเพียงเพื่อสอนหนังสือลูก

•  บางคนที่ทํ างานบางลักษณะอาจหาทาง “ท ํางานระยะไกล” จากที่บาน ( Home-based Work
) โดยอาศัยความชวยเหลือของคอมพวิเตอร E-mail โทรศัพท โทรสาร ฯลฯ เพ่ือใหมีเวลา
อยูกับลูกมากขึ้น

•  บางคนอาจใชวิธีจางนิสิตนักศึกษาที่ไวใจมาท ําหนาท่ีครูของลูกโดยคุณพอหรือคุณแม ท ํา
หนาที ่ “ครูใหญ” ตอนเย็น ๆ หลังกลับมาจากท ํางาน หรือหากท่ีบานมีหองเหลือก็ใหนิสิต
นักศึกษาอยูนั้นอยูดวยเลย โดยแลกคาเชากับการท ําหนาที่ดูแลลูกให

•  และบางคนอาจขอความชวยเหลือจากครอบครัว Home School บางครอบครัวท่ีรูจักและเขา
ใจกันใหชวยรับลูกของตนไปเรียนดวย

 จากลักษณะกลุมพอแมดังกลาว นับเปนขอคิดท่ีดีในการนํ าเร่ือง Home School มาเผยแพรใน
ประเทศไทย เพื่อรองรับความตองการของกลุมพอแมที่หลากหลาย อยางไรก็ตามแมวาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติที่กํ าลังจะประกาศใชในอีกไมนานนี้ มีแนวโนมท่ีจะใหสิทธ์ิพอแมในเร่ืองน้ีก็ตามแต
การจัด Home School ในบานเราก็คงแคขยายตัวไปไดอยางชาๆ โดยกลุมครอบครัวกลุมเล็กๆบางกลุมที่
มีความพรอมเทาน้ัน
 

 ลักษณะความเชื่อที่แตกตางกับวิถีทาง Home School
 จากลักษณะความเชื่อทางศาสนาที่เปนแรงขับเคลื่อนส ําคัญประการหน่ึงในสังคมตะวันตก ที่
ผลักดันใหพอแมกาวเขามาจัด Home school น้ัน ท ําใหมีผลตอลักษณะการจัด Home School  ที่ตามมา
ดวย โดยอาจไดจํ าแนกกลุมพอแม Home School เปน 2 ประเภท คือ



•  กลุม “อุดมคตินิยม” ( Ideologues ) ซึ่งมีแนวโนมจะเปนกลุมที่เครงศาสนา โดยกลุมนี้มี
ความตองการหลักในการนํ าลูกออกจากโรงเรียนก็เพ่ือขจัด “มลพิษ” จากโรงเรียนท่ีอาจ
กระทบหรือแปดเปอนความเช่ือและคานิยมทางศาสนาของครอบครัว  สวนในวิถีทางการ
จัดการเรียนการสอนในบานของพอแมกลุมน้ีน้ัน ก็มักจัดแบบ “โรงเรียน”
ท่ัวไปน่ันเอง คือมีโครงสรางหลักสูตรชัดเจน เนนเน้ือหาวิชาซ่ึงก็ไมตางจากโรงเรียนท่ัวไป
เทาใดนัก กลาวอีกนัยหนึ่งคือพอแมกลุมนี้ไมไดเนนวาจะตองมีหลักสูตรพิเศษหวือหวาแต
ประการใด ขอแตเพียงใหลูกออกจากสภาพแวดลอมที่ “เปนพิษ” ในโรงเรียนมาก็พอแลว ที่
เหลือพอแมก็ใชหลักสูตรเนื้อหาวิชาทั่ว ๆ ไปมาสอนน่ันเอง7

•  กลุม “การเรียนรูนิยม” ( Pedagogues ) ซึ่งมีแนวโนมจะเปนกลุมพอแมที่ไมเชื่อในวิธีการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ที่เนนครูและหลักสูตรเปนศูนยกลางจนลืมธรรมชาติและศักย
ภาพของเด็กแตละคน พอแมกลุมนี้เชื่อการ “ไปโรงเรียน”  ไมจํ าเปนตองนํ าไปสู “การเรียน
รู” เพราะการเรียนรูท่ีแทนาจะเกิดจากชีวิตจริงท่ีเด็กเปนผูคนหาและคนพบการเรียนรูดวย
ตนเอง พอแมกลุมนี้จึงมีแนวโนมที่จัดหาหลักสูตรที่ยืดหยุนหลากหลายกวาพอแมกลุมแรก
มาก โดยเนนใหเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรูต้ังแตการกํ าหนดเปาหมาย สาระ ตลอดจนการ
ประเมินความส ําเร็จในการเรียนดวยตนเอง8

 อยางไรก็ตามแมจะมีความแตกตางในการจัด Home School  จากฐานความเชื่อที่ตางกันก็ตาม
แตงานวิจัยบางชิ้นชี้วาไมมีความแตกตางตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กแตอยางใด ระหวางพอแมที่
จัด Home School ท้ังแบบอนุรักษนิยมท่ีมีโครงสรางเน้ือหาชัดเจน กับกลุมเสรีนิยมท่ีเนนโครงสรางนอย
กวา9

 นอกจากน้ี กระแกการพัฒนาแนวคิดใหม ๆ การศึกษาในปจจุบันที่เนนเรื่องเด็กเปนศูนยกลาง
การเรียนรู ( Child – Centered Learning ) ก็คอย ๆ ลดความแตกตางเชิงแนวคิดของพอแมลงไดมาก
ปจจุบันแนวโนมการจัด Home School จึงคอนขางเอียงไปทางเสรีนิยมมากยิ่งขึ้น10

 

 เงื่อนไขความส ําเร็จของการเปนพอแม Home School
 โดยสรุปแลว ลักษณะพอแม Home School นั้นมิไดหลากหลาย แทบจะไมมีขอจ ํากัดที่ตายตัววา
จะตอง “มีพรอม” ทุกเร่ืองจึงจะจัด Home School ได ขอส ําคัญที่สุด คือ “ใจ” ของพอแมผูน้ันเองวามุง
มั่นเพียงใด
 ความมุงมั่นและเอาใจใสของพอแมที่มีตอลูกน้ันดูจะเปนปจจัยที่สํ าคัญที่สุดที่จะชี้วัดความ
ส ําเร็จของ Home School ในกรณีศึกษา Home School ของครอบครัวเกษตรกรครอบครัวหน่ึงในสหรัฐ
อเมริกา เจาหนาที่ของรัฐผูบันทึกเรื่องราวนี้ไดสะทอนถึงความเอาใจใสและความ “ละเอียดออน” ในการ
เปน “ครูของลูก” ของแมผูหนึ่งไดอยางกระจางชัด



 

 “….วันอาทิตยวันหน่ึง ผมไดไปเยี่ยมครอบครัว Home School หน่ึงท่ีฟารมของเขา ผมรูสึกทึ่ง
มากกับความเฉลียวฉลาดและความเรียบรอยของลูกวัย 4 ขวบของเขา…..
 …..ไมนานผมก็เขาใจถึงเคล็ดลับเบื้องหลังความเกงและความนารักของหนูนอยคนนี ้ ผมสังเกต
เห็นตอนหนึ่งขณะที่แมของเขาก ําลังลางจานกองโตอยูในครัว พอหนูคนน้ีก็เดินถือหนังสือเลม
หนึ่งเขาไปสะกิดขาพรอมกับถามวา “แมจา…เลาเร่ืองในรูปน้ีใหหนูฟงหนอยซี”
 …..ทามกลางความประหลาดใจของผม ผมเห็นคุณแมทานน้ีปดกอกน้ํ า ลางและเช็ดมือจน
สะอาด ลากเกาอี้มาตัวหนึ่งแลวก็จับลูกชายนั่งบนตัก จากน้ันก็เร่ิมเลาเร่ืองในภาพน้ันสัก 10
นาท ีจนพอหนูพอใจและกระโดดจากตัวไปเลนตอ…
 …..กอนกลับผมเขาไปกลาวชมคุณแมที่ยอมทิ้งจานชามกองโตมาตอบค ําถามเล็กนอย ๆ ของลูก
โดยผมกลาววา “ถาเปนคุณแมคนอ่ืนคงจะพูดวา เดี๋ยวกอนนะลูก ใหแมลางจานใหเสร็จกอน”
คุณแมทานน้ีจึงตอบผมวา “ฉันคิดวาฉันคงจะมีจานชามกองโตเชนนี้ใหลางทุกวันไปจนชั่วชีวิต
แตคํ าถามเร่ืองนั้นจากลูกฉันอาจจะไมมีโอกาสไดยินอีกแลว”…...ขอบคุณพระเจาที่มีพอแมที่ใส
ใจและใหเวลาลูกไดเสมอเชนน้ี….. “11

 ความ “ใสใจ” น่ีกระมังท่ีนาจะเปนบทเรียนบทแรกท่ีพอแมพึงตระหนักและเตือนตนเองอยุเสมอ
เพื่อการกาวไปทํ าหนาที่ครูของลูกไดอยางเต็มประสิทธิภาพและสรางสรรคการเรียนรูที่สมบูรณใหแก
ลูก

 ในคูมือการจัดโรงเรียนในบานเลมหน่ึง12 ไดพูดถึงเคล็ดลับความส ําเร็จของการเปนพอแม Home
School ไวอยางนาฟงวานาจะประกอบดวยเงื่อนไขปจจัยตางๆ รวม 6 ประการ ไดแก

•  ความสัมพันธในครอบครัวท่ีอบอุนแนนแฟนระหวางพอแมลูก การ “พูดจา” กันไดตรงๆ
ทุกเร่ือง แมยามที่มีความคิดขัดแยงกันก็ตาม นอกจากนี้ความสัมพันธที่ดียังนํ าไปสูการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางพอแมในการจัด Home School อีกดวย

•  สิ่งแวดลอมในบานมีลักษณะกระตุนการเรียนรู เชนการสะสมหนังสือประเภทตางๆ ที่
หลากหลาย การมีมุมอานหนังสือที่สบายๆ ส ําหรับทุกคนในบาน

•  การมีจิตมุงม่ันอันแนวแนของพอแมท่ีจะทํ าหนาที ่“ครูของลูก”
•  การมีระเบียบวินัย และความสามารถในการเรียนรูของพอแมเองเปนสิ่งส ําคัญ เชนการ
ปฏิเสธภาระงานอื่นๆ หรือการรับโทรศัพทระหวางวัน เพื่อใหการสอนไมถูกรบกวนหรือ
ขัดจังหวะ พอแมบางรายถึงกับตองซ้ือเคร่ืองตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ เพ่ือใหมีเวลาสอน
ลูกระหวางวันอยางเต็มที ่ นอกจากนี้การที่พอแมมีความตั้งใจศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการ
สอนอยางสมํ ่าเสมอก็มีสวนสํ าคัญที่ชวยใหประสบความส ําเร็จในการจัด Home School
เชนกัน



•  การม ี “กลุมสนับสนุน” ไมวาจะเปนเพ่ือน ญาติ หรือกลุมพอแม Home School ดวยกันที่
คอยใหทั้งก ําลังกาย กํ าลังใจ และก ําลังความคิดแกกัน

•  ความใจกวางเปดรับขอชี้แนะจากใครๆ ของพอแมเปนปจจัยส ําคัญอีกประการหน่ึงท่ีชวย
ใหพอแมพัฒนาการเรียนการสอนไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 โดยสรุปแลว อาจกลาวไดวาพอแม Home School น้ัน ไมตองถึงกับรํ ่ารวยหรือความรูสูงจึง
จะท ําได ขอแตเพียง “มีใจ” และ “มีเวลา” ผนวกกับสัมพันธภาพและการมีระเบียบวินัยที่ดีในครอบครัว
ก็ชวยใหสามารถจัดโรงเรียนในบานที่ดีและมีคุณคาส ําหรับลูกๆ ได
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณภาพของโรงเรียนในบานที่แตละครอบครัวจัดข้ึนนั้นไมไดข้ึนอยูกับ 
“เปลือก” ในแงความร่ํ ารวย ระดับการศึกษาหรือคุณวุฒิวิชาครูของพอแม แตข้ึนอยู
กับ “แกน” น่ันคือความรัก ความเขาใจ และความมุงม่ันท่ีจะเปนครูท่ีดีของลูก
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