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 ในบานแหงการเรียนรู

 

 หลักสูตร “ไรพรมแดน”
 คุณแมคนหนึ่งในประเทศอังกฤษเลาถึงประสบการณความพยายามที่จะ “จัดหลักสูตร” ใหเปน
ระบบเพ่ือเอาใจผูตรวจการการศึกษาจากสํ านักงานการศึกษาทองถิ่น ( Local Education Authority –
L.E.A. ) วาประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะในบรรยากาศท่ีเลือ่นไหลไปตามธรรมชาติของเด็ก
และครอบครัวนั้นยากที่จะ “จัดหลักสูตร” ใหเปนระเบียบแบบแผนไดชัดเจน เธอเลาวา
 …..เม่ือถึงเดือนกันยายน ฉันเร่ิมตนดวยอุปกรณตาง ๆ ท่ีเหมือนโรงเรียนจริง ๆ มีท้ังโตะ
กระดานดํ า ปากกา หนังสือเรียน ฉันคิดวาฉันพรอมและก ําลังจะเร่ิมตน “ใหการศึกษา” แกลูกอยางเปน
เร่ืองเปนราว แตเม่ือส้ินสุดเย็นวันแรก ฉันกลับพบวาทั้งฉันและลูกแทบจะประสาทเสียไปพรอม ๆ กัน
เพราะเด็ก ๆ ไมไดท ําอะไรตาม “หลักสูตร” ท่ีเตรียมไวแมแตอยางเดียว และฉันก็ใชเวลาสวนใหญไป
กับการ “วาก” พวกเขา ฉันรูในบัดน้ันวาฉันเดินมาผิดทางแลว ฉันกํ าลังพยายามที่จะท ําตัวเปน “โรง
เรียน” เสยีเอง ….. ฉันกํ าลังพยายามจะเปนในสิ่งที่ฉันเองคัดคาน…. ก็เพราะความเปน “โรงเรียน” ไมใช
หรือท่ีทํ าใหฉันเอาลูกออกมา…..
 …..วันรุงข้ึน ทามกลางความประหลาดใจของเด็ก ๆ ฉันพาพวกเขาไปปคนิค เราไปเก็บดอกไม
กอนหิน เดินดูนกและแมลงดวยกัน แลวก็พูดคุยกับใครตอใครในหมูบานไปตลอดทั้งวันนั้น คืนน้ัน
หลังจากเด็ก ๆ เขานอนแลว ฉันจึงจด “บันทึกการสอน” ของฉันในวันนั้นลงไปวา ….เน้ือหารายวิชาท่ี
ครอบคลุมในวันน้ี ไดแก พลศึกษา ประวัติศาสตรชุมชน ธรรมชาติวิทยา ภูมิศาสตรและทักษะทาง
สังคม….. เปนไงละ หลักสูตรของฉัน! ตอมาไมนาน หลักสูตรของฉันก็เร่ิมเขาท่ี ถึงแมวาฉันกับลูกจะ
เห็นพองตองกันวาเราตองเรียนอาน เขียน เรียนคณิตศาสตรอยางเด็กตามโรงเรียนท่ัวไปบาง แตเราก็ไม
เคยลืมที่จะ “สนุก” กับการเรียนรูจากทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวในชีวิตประจ ําวันของเราต้ังแตการทํ ากับขาว
ซอมจักรยาน ท ําสวน แตงบาน เย่ียมญาติ เลนเกม ฟงเพลง….. และทุกสิ่งทุกอยางเปนการเรียนรูจากชีวิต
จริง…1

 จากประสบการณของคุณแมทานดังกลาวชี้ใหเห็นวาหลักสูตร Home school น้ันมีแนวโนมท่ีจะ
เปนหลักสูตร “ไรพรมแดน” ท่ีใชชีวิตจริงประจํ าวันเปนฐานการเรียนรู การจัดตารางเวลาเรียนมีความยืด
หยุนเนนใหเด็กไดมีโอกาสเรียนผานกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย
 

 

 

 

 



 ตัวอยางแผนการสอน (Lesson Plan) นั้นก็มักท ํากันงายๆ เชนคุณแมคนหน่ึงวางแผนการสอน
รายวิชาวันหน่ึงไวดังน้ี

•  เลข
 เร่ืองเปอรเซนต

 อธิบายความสัมพันธระหวางเศษสวนกับเปอรเซนต
 ใหอานเพ่ิมเติมในตํ าราหนา 138
 ลองท ําแบบฝกหัดตัวอยางดวยกันบนกระดาน
 ใหท ําแบบฝกหัดที ่17 หนา 139
 ใหตรวจกับเฉลย หาขอที่ผิดและเหตุที่ผิดดวยกัน
 เตือนเร่ืองการสอบอาทิตยหนา

•  การสะกดคํ า
 ใหดูรายการค ําในหนังสือหนา 64
 ท ําขอสอบ
 ตรวจกับเฉลย หาค ําที่สะกดผิด เขียนซํ้ า
 ท ําแบบฝกหัดหนา 65

               จะเห็นไดวาแนวทางการจัดหลักสูตร Home School น้ัน จะมีลักษณะที่ออนตัวและเลื่อนไหล
ไปตามธรรมชาติของวิถีชีวิตในครอบครัวในแตละวันน่ันเอง แมวาผูปกครองยังมีแนวการสอนพื้น ๆ ไม
ตางจากโรงเรียนเทาใดนัก เชน การอาน การท ําแบบฝกหัด ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรูอ่ืน ๆ ที่พบเห็น
ไดในโรงเรียนท่ัวไปก็ตาม แตจุดส ําคัญคือการท่ีกิจกรรมเหลาน้ีไมไดเกิดข้ึนภายใตเง่ือนไขหรือตาราง
เวลาท่ีตายตัวนัก ไมมีการสอนเปน "คาบ" เหมือนในโรงเรียนแตก ําหนดเปน "ชวง" กวาง ๆ เชน ชวง
อานหนังสือ ชวงคนควาหรือทํ างานอิสระ เปนตน

และที่ส ําคัญคือมี "ชวง" หน่ึงวันกํ าหนดใหเปนเวลาของครอบครัวแทรกอยูเสมอ
 

  ตัวอยางตารางสอนในครอบครัว Home school2

 6.00 น.          ทุกคนตื่น อาบน้ํ า แตงตัว เด็ก ๆ อาจยังอยูในชุดนอนได
 7.00 น.          ทานอาหารเชา เด็ก ๆ ไปอาบนํ ้าแตงตัว ชวยแมท ํางานบาน
 9.00 น.          เร่ิม “โรงเรียน”  ดวยกายบริหาร รองเพลง เดินเลนรอบบาน
 9.30 น.          เรียนวิชาพ้ืนฐาน หัดอานออกเสียง สะกดคํ า เขียนเรียงความ คิดเลข
 10.30 น.        พัก
 11.00 น.        โครงงาน กลุมหรือบุคคลที่ฝกทักษะพรอมกันหลาย ๆ ทาง เชน การทดลอง
                       วิทยาศาสตร การคนควาเร่ืองราวทางประวัติศาสตร ฯลฯ
                        ( อาจยืดหยุน ปรับเปนการเลนดนตรีหรือวาดภาพแทน )



 12.30 น.         อาหารกลางวัน พักผอน
 14.00 น.         งานบาน งานบริการชุมชน ทัศนศึกษาหรือ ออกกํ าลังกาย หรือไมก็วางเฉย ๆ
 17.30 น.         อาหารเย็น เวลาสนทนาของครอบครัว
 19.00 น.         อาบน้ํ า
 20.00 น.         นอน
 

 ผลการวิจัยในสหรัฐยังพบอีกวา พอแม Home School ถึงรอยละ 71 ใชหลักสูตรที่คิดขึ้นเอง โดย
พอแมเปนคน "เลือก-สรร-ปน-แตง" เน้ือหาสาระตลอดจนหนังสือหนังหาและส่ือตาง ๆ ที่จะใช
 ดวยตนเอง ในขณะที่พอแม Home School อีกรอยละ 24 เลือกที่จะใชหลักสูตรส ําเร็จรูปท่ีกระทรวงหรือ
หนวยงานการศึกษาของรัฐหรือภาคเอกชนพัฒนาข้ึน3 ซึ่งในสหรัฐอเมริกามีตัวอยางหลักสูตรเหลานี้ให
พอแมเลือกไดมากมาย

 ทั้งนี ้ดูตัวอยางและการก ําหนดวัตถุประสงคหลักสูตรและ “กรอบ” หลักสูตรระดับตางๆ ไดใน
ภาคผนวก ค. และ ง.
 พอแม Home School ในสหรัฐสวนใหญจึงตองเปน "นักคนควา" ไปดวยในตัวเพื่อเสาะหาขอ
มูลมาประดิดประดอยสรางหลักสตูรใหลูก ๆ ผลการสํ ารวจพบวาพอแมเหลานี้กวารอยละ 50 ไปหอง
สมุดเดือนละ 3-5 คร้ัง4

นอกจากนี้ในบางพื้นที่หรือบางมลรัฐพอแมที่ประสงคจะจัด Home School ยังสามารถสมัคร
เปนสมาชิก "โรงเรียนแมขาย" ที่ใหบริการวางแผนหลักสูตร และการสนับสนุนทางวิชาการแกพอแมที่
ยังอาจเควงควางไมทราบจะเร่ิม "วางหลักสูตร" อยางไร ก็สามารถใชบริการจากโรงเรียนลกัษณะพเิศษ
เชนน้ีได โดยหลักสตูรของโรงเรียนแมขาย Home School ประเภทนี้ก็มักจะนํ าเอากรอบหลกัสูตรของ
ทางการของมลรัฐน้ัน ๆ มาดัดแปลงปรับปรุงใหเหมาะกับความตองการและปรัชญาแนวคิดแบบ Home
School มากขึ้น

ตัวอยางหน่ึง ไดแก School of Hope ในมลรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา ซ่ึงเปนกลุมโรงเรียน
แคธอลิกที่จัดโปรแกรมพิเศษขึ้นเพื่อใหบริการแกกลุมพอแม Home School ในเขต Alberta โดยเร่ิมงาน
มาต้ังแตป 1988 และจนถึงปจจุบันป 1999 ครอบครัว Home School เขามาเปนสมาชิกกวา 1,200 ครอบ
ครัว คิดเปนจํ านวนเด็กถึง 2,327 คน

ทั้งนี้ตามกฎหมายของมลรัฐ Alberta พอแมมีสิทธิจัดการศึกษาใหแกบุตรของตนไดเองภายใต
การกํ ากับดูแลของคณะกรรมการโรงเรียนแหงใดแหงหน่ึงที่พอแมเลือกใหบุตรของตนสังกัดซึ่งอาจอยู
นอกแขวงหรือเขตท่ีตนอาศัยอยูก็ไดภายในมลรัฐ Alberta

ในการน้ีครอบครัวใด ๆ ในมลรัฐ Alberta จึงสามารถลงทะเบียนบุตรของตน กับ School of
Hope ไดทั้งสิ้น โดยทางโรงเรียนมีบริการตาง ๆ ใหไดแก บริการชวยจัดวางแผนและจัดหลักสูตรต้ังแต
ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย (K-12) การมีทีมงานที่ปรึกษาซึ่งประกอบดวยครูที่มีใบอนุญาตประกอบ



วิชาชีพของทางมลรัฐ การมีกิจกรรมสนับสนุน เชน จดหมายขาว การประชุมกลุมพอแมในโอกาสตาง ๆ
เปนตน

ส ําหรับแนวทางการจัดหลักสูตร Home School ใหแกพอแมแตละครอบครัวน้ัน ทาง School of
Hope มีแนวทางส ําคัญ ดังน้ี

1. หลักสูตร ขอบเขตเน้ือหาหลักสูตรแตละระดับอิงตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรของ
รัฐ Alberta (Alberta Program of Studies) โดยทางคณะครูและผูปกครองแตละครอบครัวจะนํ ากรอบ
หลักสูตรดังกลาวมาพัฒนาเปน "แผนการศึกษารายบุคคล" (Personal Education Plan - PEP) เพ่ือให
เหมาะกบั Home School เปนรายบุคคล

2. ทรัพยากรการเรียน คณะครูและผูปกครองจะท ําการคัดสรรทรัพยากรการเรียน
ประกอบหลักสูตร ไดแก ตํ ารา สื่อ หนังสืออานประกอบตาง ๆ รวมกันเพื่อใหสอดคลองกับแผนการ
ศึกษาที่ชวยกันท ําขึ้น โดยเนนความหลากหลายของทรัพยากรการเรียนจากแหลงตาง ๆ

3. การวัดผล ทางโรงเรียนเนนการวัดผลท่ีสงเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของ
เด็ก ลักษณะการวัดผลจึงใชรูปแบบของ "แฟมสะสมงาน" (Portfolio) ที่ประกอบดวยตัวอยางงานของ
เด็ก บันทึก แบบฝกหัด ฯลฯ ท่ีจะสะทอนพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กไดดีกวาวิธีการวัดผล
แบบอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามมีการจัดบริการทดสอบความรูพื้นฐานระดับเกรด 3, 6 และ 9 โดยใช แบบ
ทดสอบ Alberta Achievement Tests

ทั้งนี ้เงื่อนไขส ําคัญของ School of Hope ก็คือ คณะครู ผูปกครอง และเด็กจะตองมีการติดตอส่ือ
สารและพบปะกันสมํ ่าเสมอ และตอเนื่องเพื่อเปนหลักในการจัดหลักสูตรและวัดผลความกาวหนาใน
การศึกษาของเด็กแตละคนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอยางโรงเรียนหรือหนวยงานท่ีใหบริการจัดหลักสูตร
แกครอบครัว Home School

•  School of Hope มลรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา (www.schoolofhope.org)
•  Calvert School มลรัฐ Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา (www.jhu.edu/~calvert)
•  Clanlara School Home-Based Education Program มลรัฐ Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา

(www.clonlara.org)
•  Curriculum By Grade and Subject (ใหบริการขอมูลอยางเดียว)
        (www.e-bus.com/curricul.htm)
•  Oak Meadow School มลรัฐ Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา (www.oakmeadow.com)
•  Sycamore Tree Center for Home Education มลรัฐ Californai ประเทศสหรัฐอเมริกา

(www.sycamoretree.com)
•  Upattinas School and Resource Center มลรัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา



(www.chesco.com/upatt:nas)

ในกรณีของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจึงเห็นไดวา พอแมผูปกครองมีทางเลือกในการพัฒนา
หลักสูตร Home School ของตนทั้งแบบที่ใชหลักสูตรส ําเร็จรูปของทางการ แบบท่ีพัฒนาข้ึนเอง และ
แบบที่กึ่งอิงกรอบกึ่งพัฒนาเองโดยการไปสมัครเปนสมาชิกของโรงเรียนหรือสถาบันที่จัดบริการเปน
พิเศษใหแกครอบครัว Home School ดังกลาวขางตน
 

 วิถีการเรียนรูเพ่ือสราง “นักเรียนรูตลอดชีวิต”
 รูปแบบกจิกรรมการเรียนการสอนในบานน้ัน ส่ิงท่ีโดดเดนท่ีสุดก็นาจะเปนเร่ือง “ความหลาก

หลาย” น่ันเอง ทั้งนี้ปจจัยส ําคัญอยูกับภูมิหลังเกี่ยวกับแรงจูงใจของพอแมที่เขามาจัด Home School  พอ
แมท่ีเขามาจัดดวยความหวงใยในคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอาจจัดหลักสูตรของตนเองท่ีมีโครงสราง
และเน้ือหา “เขม” กวาท่ีโรงเรียนจัดใหดวยซ้ํ า และในทางตรงกันขาม พอแมที่เขามาจัดเพราะไมเชื่อใน
ปรัชญา “เรงเรียน” ของโรงเรียนท่ัวไป อาจจัดหลักสูตรท่ีไมมีโครงสรางตายตัว แตเนนใหเด็กเรียนรูคู
ไปกับการ “สัมผัสชีวิต” ที่พอแมเหลานี้เชื่อวาเปนวิถีทางที่ถูกตองในการพัฒนาเด็กใหมีความสมบูรณ
ทั้งทางรางกายและจิตใจ

 

 ประสบการณเสริมการเรียนรูสํ าหรับเด็ก Home School5

•  อานหนังสือ
•  เขียนจดหมายถึงเพื่อน ญาติ
•  ออกกํ าลังกาย เลนกีฬาสารพัดประเภท
•  เรียนรู ฝกหัดการปฐมพยาบาล
•  จดไดอาร่ี บันทึกการเดินทาง
•  ประดิษฐสิ่งของตาง ๆ ของวัสดุในบาน / วัสดุที่หาไดงาย
•  งานศิลปะ วาดภาพตาง ๆ
•  งานบาน เชน ท ํากับขาว เย็บผา ท ําความสะอาดบาน
•  ฟงดนตรี เลนดนตรี
•  ท ําสวน
•  เที่ยวไปในธรรมชาติ
•  กิจกรรมครอบครัว
•  หารายไดจากการขายของ / ท ําโครงการพิเศษใหพอแม
•  ไปบริจาคสิ่งของ / เล้ียงอาหารคนชรา เด็กดอยโอกาส



 ประสบการณเสริมการเรียนรูสํ าหรับเด็ก Home School5

 •      เก็บขยะตามชายหาด สถานที่ทองเที่ยว
•       เลี้ยงนอง
 

 ขอคนพบจากการสํ ารวจในสหรัฐท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึงก็คือ ครอบครัว Home School ถึง
รอยละ 84 ใชคอมพิวเตอรในการจดุประกายการเรียนรูใหลูก6 ในขณะที่สถิติโดยเฉลี่ยมีครอบครัว
อเมริกันที่มีคอมพิวเตอรใชเพียงรอยละ 26 เทาน้ัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 พอแม Home School ในสหรัฐอเมริกาสวนใหญตองเปน “นักคน
ควา” ไปดวยในตัวเพ่ือเสาะหาขอมูลมาประดิดประดอยสรางหลักสูตรให
ลูก ๆ โดยผลหาสํ ารวจพบวาพอแม Home School กวารอยละ 50 ไป
หองสมุดถึงเดือนละ 3-5 คร้ัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 นี่เปนอีกประเด็นหนึ่งที่นาจะพูดถึงใหมาก เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดเปนแตเพียง
เคร่ืองมือการเรียนรูผานโปรแกรมสํ าเร็จรูปตาง ๆ เทาน้ัน แตยังเปนเคร่ืองเช่ือมตอโรงเรียนในบานกับ
สังคมภายนอกและโลกแหงความรูมหาศาลอีกดวย  ดวยพลานุภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ เด็ก ๆ ที่
เรียนอยูกับบานสามารถที่จะสัมผัสความเปนไปในโลกไดอยางสะดวกงายดายผานภาพ Internet หรือ
สามารถที่จะติดตอสัมพันธกับใคร ๆ ก็ได ดวยระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกหรือ E-mail
 เทคโนโลยีจะชวยใหพอแมที่สอนลูกอยูกับบานเบาใจขึ้นวาลูกของตนถึงจะเปนเด็ก Home
School แตก็มิไดเปนเด็ก Home Alone ที่หันหลังใหโลกภายนอก แตมีเทคโนโลยีเปนส่ือชักพา การเรียน
รูและปฏิสัมพันธกับโลกภายนอกมาให (ซึ่งมีทั้งดีและไมดีที่พอแมตองคอยชวยกลั่นกรองบาง)
 ทายที่สุด ผลการวิจัยในสหรัฐก็พบวาเด็ก ๆ Home School นั้นแทที่จริงแลวก็มิได Home Alone
อยางที่เกรงกัน แตพอแมสวนใหญมักจะหา “สังคม” ใหลูกของตนในกระบวนการเรียนรูอยูกับบาน ผล
การส ํารวจพบวาเด็ก Home School ถึงรอยละ 98 มีกิจกรรมทางสงัคม 2 คร้ังตอ  สัปดาห ขึ้นไป ( เชน
ไปทัศนศึกษารวมกับเด็กอื่น ๆ )7

 

 ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูนอกบาน8

•  พิพิธภัณฑประเภทตาง ๆ ใหเด็กเขียนเลาสิ่งที่พบเห็น
•  โบราณสถานใหเด็ก ๆ หาขอมูลจากหนวยงานทองเที่ยวเกี่ยวกับวัดและสถานที่ส ําคัญทาง
ประวัติศาสตรตาง ๆ

•  สวนสัตว ใหเด็กเขียนชื่อสัตวและจับคูกับภาพถายสัตวตาง ๆที่ถายมา
•  ดูนก ใหระบุช่ือนกชนิดตาง ๆ
•  ส ํารวจประเภทของหินและแรธาตุ
•  แหลงทองเที่ยวทางนิเวศวิทยา เชน ภูเขา น้ํ าตก ชายทะเล ปาชายเลน ใหเด็ก ๆ หัดสังเกตลักษณะ
ตนไม สัตว แมลง หัดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบนิเวศวิทยาแตละแบบ

•  สถานที่ที่จะไดเห็นผูใหญอาชีพตาง ๆ ที่นาสนใจก ําลังท ํางานอยูจริง ๆ เชน สถานีวิทย ุโทรทัศน
สนามบิน สถานที่กอสราง อูซอมเรือ อูซอมรถ ศาล โรงพิมพ  รานวาดภาพ

 

 ที่นาสนใจและเด็กไทยยังท ําไมไดคือพอแม Home School มักมองโทรทัศนเปน “ปฏิกูลทาง
วัฒนธรรมและการเรียน” และมัก “คุม” เร่ืองการดูโทรทัศนของลูก ท้ังน้ีเด็ก Home School ในสหรัฐถึง
รอยละ 94 ดูโทรทัศนเพียงไมเกิน 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห เม่ือเปรียบเทียบกับเด็กอเมริกันสวนใหญกวารอย
ละ 60 ดูโทรทัศนกันมากกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห9



 ขอเสียของโทรทัศนที่มีการวิจารณกันมากก็คือการที่โทรทัศนเขามาแทนที่ความสัมพันธใน
ครอบครัว
 

 “…แทนท่ีครอบครัวจะน่ังอยูดวยกันหนากองไฟ ฟงนิทานหรือเร่ืองราวสนุก ๆ ดวยกัน ครอบ
ครัวสมัยใหมกลับหมดเวลาไปกับการที่ตางคนตางนั่งรอบหลอดแกวสี่เหลี่ยมอยางเห็นแกตัว ในรอบ
สามสิบปมานี ้ โทรทัศนไดทํ าใหการสนทนาในครอบครัวเงียบงันลง โทรทัศนไดแทนท่ีจินตนาการและ
การเลนในครอบครัวดวยภาพและเสียงแหงความรุนแรง การยั่วยุทางเพศ และภาพลักษณที่ยอหยอน
ทางจริยธรรม….”10

 ส ําหรับเด็กไทยนั้นเคยมีวิจัยส ํารวจพบวามีการดูโทรทัศนเฉลี่ยถึงวันละ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป11 จึง
เปนเร่ืองนาคิดวา โทรทัศนมีสวน “ใหการศึกษา” แกเด็กของเราอยูไมนอย ท้ังท่ีเปนเร่ืองดีและไมดี ดัง
น้ัน ในการสงเสริมการเรียนรูภายในบาน พอแมคงตองหาทาง “ทวงเวลาคนื” จากโทรทัศน ใหลูก ๆ มี
เวลา “ครอบครัว” เพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันมากยิ่งขึ้น
 

 หลักการรวมของการเรียนรูท่ีดี
 อยางไรก็ตามในทามกลางความหลากหลายของรูปแบบการจัด Home School ซึ่งตางกันไปใน
แตละครอบครัวน้ี สิ่งซึ่งดูจะเปนลักษณะรวมและแนวโนมหลัก ก็คือการเปดโอกาสใหเด็ก “คุมเกม”
และเปนเจาของการเรียนรูของตนเอง (Self-directed learning) มากขึ้น เพ่ือใหเด็กๆ มีความสุขกับการ
เรียนรูโดยมีพอแมคอยดูแลใหคํ าแนะนํ าอยางใกลชิด ซึ่งลักษณะดังกลาวท ําใหกิจกรรมการเรียนรู
ส ําหรับเด็กๆ ในระบบ Home School เปนเร่ืองสนุกสนานมีชีวิตชีวา ที่พอแมและนักการศึกษาจํ านวน
มากเชื่อวาจะเปนสิ่งที่ชวยกันรักษา “ไฟแหงการเรียนรู”  ไวในตัวเด็กไดตลอดไป
 

 สรุปลักษณะกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ Home School12

•  สวนใหญแมท ําหนาท่ีเปนผูสอน
•  สวนใหญสอนแตลูกของตนเอง
•  สวนใหญใชเวลาสอนประมาณ 20-30 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือวันละประมาณ 5 ช่ัวโมง
•  สไตลการสอนมีหลากหลายตั้งแตแบบประเพณีนิยมที่มีตารางสอนและแผนการสอนชัดเจน ไป
จนถึงแนวการสอนแบบไมมีโครงสรางชัดเจน โดยใหเด็กเปนผูมีสวนส ําคัญในการกํ าหนดสาระ
ทิศทาง และอัตราความเร็วในการเรียน (Self-directed Learning)

•  ครอบครัวจํ านวนมากมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูที่หลากหลายใหลูกของตน เชน การรวม
กิจกรรมกับชุมชน  โบสถ  กลุมลูกเสือและเนตรนารี  การทัศนศึกษารวมกับครอบครัว Home
School อ่ืน ๆ  การไปพิพิธภัณฑ  การไปเยี่ยมบานคนชรา เปนตน

•  สวนใหญมีการสรางเครือขายพอแม Home School ในละแวกใกลเคียงไปจนถึงระดับชาติเพื่อ



สนับสนุนซึ่งกันและกัน  ในสวนองคกรระดับชาติที่มีบทบาทส ําคัญไดแก National Home
Education Research Institute และ Home School Legal Defense of America  ซึ่งมีบทบาททั้งใน
เชิงวิชาการและการดํ าเนินการทางกฎหมายตามล ําดับ

 

 แนวคิดเร่ืองการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหเด็ก “ทํ าเอง-คิดเอง-เรียนรูเอง” ยังพองกับแนวคิดของนัก
ทฤษฎีการเรียนรู สมัยใหมอีกหลายคนที่เรารูจักกันดี ไมวาจะเปน

•  Jean Piaget นักการศึกษาชาวสวิตเซอรแลนดที่ชี้วาเด็กมีระดับขั้นการพัฒนากระบวนการ
คิดที่ตางกันในแตละชวงอายุ หรือกลาวอีกนัยหน่ึง ก็คือ เด็ก ๆ มีความพรอมท่ีจะรับ “การ
สอน” ไมเหมือนกันในแตละวัย เชน เด็กต่ํ ากวา 2 ขวบ ท่ีพรอมท่ีจะเรียนรูแตเร่ืองประสาท
สัมผัส ในขณะที่เด็กชวงอาย ุ 2-7 ป จะเร่ิมเขาใจภาษาและเร่ิมจดจํ าประสบการณตาง ๆ
เกี่ยวกับชีวิตประจํ าวัน และในชวงอาย ุ 7-11 ป เด็กก็จะเริ่มใชประสบการณนั้นในการตัด
สินใจและตอบสนองตอสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว เปนตน ในการน้ีพอแมจึงตองเขาพฤติกรรม
ของเด็กในแตละวันและจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กวันน้ัน ๆ หรืออีกนัย
หน่ึงพอแมจะตอง “จับสังเกต” พฤติกรรมของลูกอยางใสใจเพื่อความเขาใจในความ
ตองการของลูกท่ีคอย ๆ เปลี่ยนไปในแตละชวง13

•  Rudolf Steiner นักปรัชญาชาวออสเตรเลียท่ีเนนการพัฒนาบุคลิกภาพอยางรอบดานของ
เด็ก โดย steiner เจาของโรงเรียนสไตล Waldorf อันโดงดังน้ันเห็นวาเด็กในแตละชวงอายุมี
สิ่งเราตอการพัฒนาบุคลิกภาพที่ตางกัน โดยเด็กในวัย 0-7 ป จะเนนการพัฒนายบุคลิกภาพ
ดวยการเลียนแบบ ในขณะที่เด็กวัย 7-4 ป จะเปนการพัฒนาบุคลิกภาพดวยอารมณ
ความรูสึก และเด็กที่อายุ 14 ปขึ้นไป จะเนนกระบวนการคิดและใชเหตุผล อยางเปนอิสระ
ในการน้ี Steiner เนนการใชดนตรี ศิลปะ การเคล่ือนไหวรางกาย ตลอดจนการใหเด็กคิด
คนท ําสิ่งตาง ๆ เองเปนสื่อส ําคัญในการสรางความเขาใจและการยอมรับตนเองอันเปนพืน้
ฐานส ําคัญในการพัฒนาในทุกชวงอายุ14

•  Maria Montessori แพทยชาวอิตาลีที่เนนการจัดสภาพแวดลอมและสื่อตาง ๆ ที่เหมาะสม
เพ่ือกระตุนใหเด็กแสดง “ศักยภาพ” ของตนเองออกมา แนวคิดของ Montessori เร่ืองส่ือ
การเรียนและสภาพแวดลอมในการเรียนน้ันคอนขางละเอียดออน โดยเนนการท่ีสงเสริมให
เด็กมีความคิดเปนอิสระ แตในขณะเดียวกันก็มีทักษะในการเรียนรูที่ดี  Montessori เนนการ
ใชสื่อที่เรียบงายที่ใกลชิดธรรมชาติในตัวเด็ก ของเลนที่ทํ าดวยไม เปนตน นอกจากน้ี
Montessori ยังเปนปฏิปกษกับสื่อสมัยใหม เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร เปนตน15

 โดยสรุปแลว ลักษณะการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบ Home School คอนขางจะมี
พื้นฐานแนวคิดที่ตางจากการสอนในระบบ “โรงเรียน” ท่ัวไปอยูไมนอย นับต้ังแตวัตถุประสงคการเรียน



รูที่มุงสราง “นักเรียนตลอดชีวิต-นักคิดอิสระ” ไปจนถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูดวย
ตนเอง ( Independent Study ) คอนขางมาก ซ่ึงมักจะตางจากโรงเรียนท่ัวไปท่ีดูจะเนนแตการสราง “ผูรู”
ตามเนื้อหาวิชาหรือทักษะที่ก ําหนด กับการสอนแบบ “บอกหนังสือ” ที่เปนบทบาทครูเปนส ําคัญ

ทามกลางความหลากหลายของรูปแบบการจัด Home School ซ่ึงตางกันไป
ในแตละครอบครัวน้ี ส่ิงซ่ึงดูจะเปนลักษณะรวมคือการเปดโอกาสใหเด็กมีโอกาส
“คุมเกม” และเปนเจาของการเรียนรูของตนเอง (Self-directed Learning) มากข้ึน



 เปรียบเทียบแนวคิดการสอนแบบ Home School กับโรงเรียนท่ัวไป16

 องคประกอบการสอน  เปรียบเทียบ Home School กับโรงเรียน
  โรงเรียน  Home School

 1. ลักษณะวัตถุประสงคของ
การเรียนรู

 สราง “ผูรู” ใหมีความรูหรือคุณ
ลักษณะบางอยางที่พึงประสงค
ของสังคม

 สราง “นักเรียนรู” ที่มีไฟและ
ทักษะในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองดวยตนเองตลอดชีวิต

 2. ลักษณะการสอน  เนนการ “บอกหนังสือ” โดยครู
มีบทบาทหลักในฐานะผู “ให”
ความรู เนนหนักใหการเรียนรู
เกิดขึ้นในสถานการณหองเรียน
เปนหลัก

 เนนการ “หา” ความรูดวยตน
เองของเด็ก โดยการจัดสภาพ
การณใหเด็กคนควาและแก
ปญหาดวยตนเอง การเรียนรู
เกิดขึ้นไดในสถานการณที่
หลากหลาย

 3. ลักษณะการจัดทรัพยากรการ
เรียนรู

 เนนทรัพยากรในรูปหนังสือ
ตํ ารา โสตทัศนูปกรณ เคร่ือง
คอมพิวเตอรเปนหลัก

 เนนหนังสือ ตํ ารา โสต
ทัศนูปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอร
ควบคูไปกับการให “ชีวิตจริง
ประจํ าวัน” เปนทรัพยากรการ
เรียนรูไปดวย

 4. ลักษณะการวัดผล ประเมิน
ผล

 เนนการใหเด็ก “ถูกสอน” ดวย
แบบทดสอบหรือเคร่ืองมือ
ทดสอบความรูแบบตาง ๆ ท่ีครู
หรือหนวยงานตาง ๆ เปนผูจัด
ขึ้น แรงจูงใจของเด็กในการ
เรียนรูเกิดจากความรูสึก ไม
อยาก “แพคนอื่น” มากกวา
ความรูสึก “อยากชนะตนเอง”

 เนนการ “สอบตนเอง” ดวยการ
ใหเด็กมีสวนส ําคัญในการ
กํ าหนดเปาหมายในการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู และเกณฑ
บงชี้ความส ําเร็จในการเรียนรู
ดวยตนเอง เพ่ือใหเด็กบังเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรูจาก
“ขางใน” มากกวา “ขางนอก”

 

 อาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา บทบาทของพอแมในการเปน “ครูของลูก” ในรูปแบบ Home School
น้ัน คอนขางเปนบทบาทของ “นักจดัการเรียนรู” (Learner Manager ) มากกวาเปน “นักสอน” เหมือนครู



ทั่ว ๆ ไป เพราะหัวใจส ําคัญคือการจัดสภาพการณใหเด็กเรียนรูส่ิงตาง  ๆ อยางมีความสุข ตามความถนัด
และความสนใจของตน เพ่ือใหเขาเติบโตเปนผูท่ี “รักเรียน” และมีไฟแหงการเรียนรูไปตลอดชีวิต
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บทบาทของพอแมในการเปน “ครูของลูก” ในรูปแบบ Home School จึง
คอนขางจะเปนบทบาทของ “นักจัดการเรียนรู” ( Learning Manager ) มากกวา
จะเปน “นักสอน” เหมือนครูทั่ว ๆ ไป เพราะหัวใจสํ าคัญคือ การจัดสภาพการณให
เด็กเรียนรูส่ิงตาง ๆ อยางมีความสุข ตามความถนัดและความสนใจของตนเพ่ือให
เขาเติบโตเปนผูที่ “รักเรียน” และมีไฟแหงการเรียนรูไปตลอดชีวิต
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