
 บทท่ี 5
 เพ่ือการเรียนรูอยางมีความสุข

 

 หลังจากที่ไดเห็นถึงลักษณะความหลากหลายและยืดหยุนของรูปแบบการจัด Home school ไป
แลวในบทที ่ 4 อันเปนประสบการณ “ภาคปฏิบัต”ิ ของพอแมหลาย ๆ ครอบครัวท่ีไดจัด Home school
มาแลวเปนผลส ําเร็จ ในบทนี้จะไดกาวลึกลงไปศึกษาวิเคราะหถึง “หลัก” ส ําคัญท่ีอยูหรือพึงอยูเบ้ืองหลัง
การจัดโรงเรียนในบานจากขอเสนอแนะของนักวิชาการท่ีเก่ียวของ ตลอดจน “หลัก” ในการก ําหนดบท
บาทของพอแมหรือกลุมพอแมในการสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาบุคลิกภาพของลูกใหเกิดผลดีสูง
สุด

 

 “เชาวอารมณ” กับการเขาถึงธรรมชาติและศักยภาพเด็ก
 เบื้องหลังการจัดหลักสูตรที่ยืดหยุนหลากหลายสไตล  Home school น้ันเปนสวนหน่ึงมาจาก
ความคิดเห็นหรือความเช่ือของพอแมผูปกครองหลาย ๆ คนที่เชื่อใน “ศักยภาพ” ของลูกของตน ควบคู
ไปกับความไมมั่นใจวาระบบการเรียนปกติจะสามารถดึงศักยภาพนั้นออกมาพัฒนาไดอยางเต็มที่หรือไม 
หรือไมก็กร่ิงเกรงวาโรงเรียนจะเอาแต “เรียน” จนลืม “ความเปนเด็ก” ดานอ่ืน ๆ ตลอดจนศักยภาพที่แฝง
เรนอยูในตัวเด็กแตละคนที่อาจถูกละเลยจน “ตาย” หรือ “เฉา” ไปโดยไมไดใชประโยชน
             อันท่ีจริงความคิดของพอแมผูปกครองเหลาน้ีมีนักวิชาการหลายคนเขามารวมหอลงโรงดวย
 Howard Gardner นักจิตวิทยาชื่อดังชาวสหรัฐ1 เปนผูหนึ่งที่บุกเบิกแนวคิดใหมเกี่ยวกับเชาว
ปญญาและศักยภาพของมนุษย งานวิจัยและหนังสือหลายเลมที่เขาเขียนมีอิทธิพลอยางมากในการ
“กระตุก” นักการศึกษาตลอดจนพอแมผูปกครองใหหันกลับมามองเด็กในฐานะเพื่อนมนุษยที่มีชีวิตจิต
ใจ อารมณความรูสึกอันสลับซับซอนพรอมดวย “เชาวน” ท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง และเด็กทุกคนมี
วิถีทางที่จะประสบความส ําเร็จไดในแบบของตนเอง Gardner  ตอตานกระแสความคิดทางการศึกษา
แบบเดิมที่ถูกครอบง ําโดย “สํ านักคิด” 2 ส ํานักคือ

•  สํ านัก “พฤติกรรมนิยม” ท่ีมองคนเหมือนหนูทดลอง หากตองการใหคน ๆ หนึ่งท ําอะไรก็
ใชกระบวนการ “ปรับพฤติกรรม” ดวยการจัดสภาพการณและสิ่งเราใหคนแสดงพฤติ
กรรมแบบท่ีตองการ หากแสดงถูกตองก็ใหรางวัล หากไมถูกตองก็ตองลงโทษหรืองด
รางวัล นี่เปนกระแสความคิดพื้นฐานทางการศึกษาที่น ําไปสูบรรยากาศการแขงขัน การใช
รางวัลลอใจไปจนถึงการลงโทษ ดวยการตี (Corporal Punishment) ซึ่งยังเปนสิ่งที่ถูกตอง
ตามกฎหมายในหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งหมดนี้มีฐานอยูบนเกณฑพิจารณาแคบ
แตเพียงวาเด็กสามารถแสดง “พฤติกรรม” การเรียนรูเน้ือหาวิชาท่ีครูบอกไดมากนอย



เพียงไรเทานั้น โดยไมไดใสใจกับอารมณ ความรูสึก ความตองการหรือแมแตอัจฉริยภาพ
ซึ่งอาจแตกตางกันไปในมนุษยแตละคน2

•  สํ านัก “เชาวปญญา ( Intelligence ) ท่ีมองคนวาเกิดมาพรอมกับระดับสติปญญาท่ี “ฟา
ประทาน” มาใหโดยที่ไมมีใครไปท ําอะไรกับ “ของขวัญจากพระเจา” ที่วานี้ไดมากนัก
เด็กแตละคนเกิดมา “ไมฉลาดก็ตองโง” โดยกระบวนการทดสอบและจํ าแนกระดับสติ
ปญญาของเด็ก ซึ่งกระแสความคิดนี้น ําไปสูวิธีปฏิบัติตอเด็กที่พบเห็นทั่วไปในโรงเรียน
เชน การแยกเด็กเกงและเด็กออนออกจากกัน การ “screen” เด็กแตเน่ิน ๆ ดวยแบบสอบวัด
เชาวปญญา เปนตน3

 โดยเฉพาะกระแสความคิดหลังนี ้ เปนกระแสที่ก ําลังถูกทาทายอยางมาก ในหนังสือ “พหุเชาว”
( Multiple Intelligence) Gardner4  แสดงหลักฐานทางวิชาการจากงานวิจัยที่ท ําใหเขาเช่ือวาคนเรามี
“เชาว” หลายแบบ โดยแบบทดสอบเชาวปญญาท่ีใชวัดเด็กในปจจุบันน้ัน เปนเพียงการวัดเชาวปญญาแต
ในดานภาษาและตรรกะเทานั้น ท้ังท่ีในความเปนจริงคนเรามี “เชาว” เฉพาะตัวไดอีกหลายเร่ือง เชน
“เชาวในมิติการมอง” ( Spatial Intelligence ) ซึ่งมักพบในจิตรกรหรือสถาปนิกเกง ๆ “เชาวในการเคลื่อน
ไหวรางกาย” (Kinesthetic Intelligence ) เชน  ที่เห็นในนักกีฬาชื่อดัง “เชาวในดนตรี” (Musical
Intelligence ) ส ําหรับนักดนตรีดัง ๆ ไปจนถึง “เชาวมนุษย”  (Interpersonal  และ Intrapersonal
Intelligence ) ที่ท ําใหคนเราบางคนมีอัจฉริยภาพและทักษะในการเขาสังคมหรือเผชิญปญหาในชีวิต
ประจํ าวันเหนือคนอ่ืน ๆ

 นักวิชาการ Home School หลายคน ไดเขามาขานรับแนวคิดของ Gardner อยางแข็งขัน ถึงกับได
มีการเสนอแนะเชิงหลักการถึงแนวทางตาง ๆ ที่พอแมพึงกระท ําไดเพื่อสงเสริม “เชาว” แตละประเภท
ดังตัวอยางในตารางขางลางนี้

 

 แนวทางการพัฒนา “เชาว” แตละประเภทของเด็กสํ าหรับครอบครัว Home School5

 ประเภทของเชาว  กิจกรรม / แนวทางการพัฒนา
 “เชาวภาษา”
 (Linguistic)

 • เลาเร่ือง                   •บรรยาย                 •อภิปราย
 •อานหนังสือ            • ระดมความคิด       • เกมภาษา
 • เขียนเรียงความ       •การพิมพหนังสือ   •การบันทึกเสียง

 “เชาวตรรกะ-
คณิตศาสตร”
 (Logical-Mathmetical)

 •แบบฝกหัดแกปญหาเชาว         •แบบฝกหัดแกปญหาคณิตศาสตร
 •การทดลองวิทยาศาสตร           •การ “ปุจฉา-วิสัชนา”
 •การวิจัย ส ํารวจส่ิงตาง ๆ           • เกมปริศนาอักษรไขว
 • เกมสคอมพิวเตอร

 ประเภทของเชาว  กิจกรรม / แนวทางการพัฒนา



 “เชาวการมอง”
 (Spatial)

 •การอานแผนภูม ิ/แผนท่ี                 •การถายภาพ
 •การวาดภาพ                                   •การประดิษฐสิ่งของ
 •การสองกลองจุลทรรศนหรือกลองดูดาว

 “เชาวการเคล่ือนไหว”
 ( Kinesthetic )

 •การออกก ําลังกาย                 •การเลนกีฬา
 •การไปทัศนศึกษา                 •การละเลนกลางแจง
 •การประดิษฐสิ่งของตาง ๆ /สรางของจํ าลอง
 •กิจกรรมอ่ืน ๆ เชนการทํ าครัว ท ํางานบาน ท ําสวน

 “เชาวดนตรี”
 (Musical )

 •การรองเพลง                        •การเลนดนตรี
 •การเรียนแตงเพลง                 •การไปชมดนตรี

 “เชาวสังคม”
 (Interpersonal)

 •การพบปะผูคนหลากหลาย              •การท ํางานกลุม
 •การฝกแกขอขัดแยงระหวางบุคคล  •การฝกเปนผูฟง
 •การชวยเหลือผูอ่ืน ๆ                        •การไปงานสังสรรค

 “เชาวตนเอง”
 (Intrapersonal)

 •การหลอหลอมคานิยมทางศาสนา
 •การก ําหนดเปาหมายในการท ําสิ่งตาง ๆ
 •การมีเวลาสวนตัว
 •การจดไดอาร่ีประจํ าวัน

 

 ที่ส ําคัญคือ Gardner ยืนยันวาเด็กที ่ “I.Q.” สูง ๆทั้งหลายไมจํ าเปนท่ีจะตองมีเชาวในดานอ่ืน ๆ
จากการทดสอบเด็กอัจฉริยะจํ านวน 6 คนท่ีมีระดับ I.Q. 125-133 พบวาไมมีเด็กคนไหนมีเชาวในดาน
Kinesthetic หรือการเคล่ือนไหวรางกาย และมีเพียงคนเดียวที่มีเชาวในดานทักษะทางสังคม6

 ในทางตรงกันขามเด็กที่มีอัจฉริยภาพในดานเหลานี้ก็อาจไมไดมี I.Q. สูงก็ได
 ความคิดของ Gardner ยังไปสอดคลองกับนักจิตวิทยาอีกคนหนึ่งคือ Daniel Goleman7 เจาของ
หนังสือที่ขายดีที่สุดเลมหนึ่งคือ “เชาวอารมณ” (Emotional Intelligence ) ที่พยายามโนมนาวใหพอแมผู
ปกครองหันมาใสใจกับอารมณความรูสึก ตลอดจน “ทักษะชีวิต” ของเด็ก ๆ ที ่ Goleman เช่ือวาอาจจะ
เปนเคร่ืองตัดสินความสํ าเร็จในชีวิตของเด็กคนน้ันย่ิงกวาระบ “I.Q” ที่เขามีเสียอีก
 Goleman ไดอางงานของนักจิตวิทยาอีกทานหน่ึงจาก Yale University คือ Dr. Peter
 Salovey8 ท่ีจํ าแนก “เชาวอารมณ” หรือ “ความฉลาดทางอารมณ” ออกเปน 5 ดานยอยคือ

•  ความเขาใจและการยอมรับในอารมณของตน การรูจักแสดงอารมณอยางเหมาะสม
•  การรูจักจัดการกับอารมณของตน การรูจักระงับโทสะ
•  การสรางแรงจูงใจใหตน ความเปนตัวของตัวเอง ความสามารถปรับตัว



•  การไวตออารมณของผูอื่น ความมีเมตตา การแกขอขัดแยงกับผูอ่ืน
•  การประคับประคองความสัมพันธที่มีกับผูอื่น ความเปนกันเอง การใหความเคารพ ผูอื่น
และ “เชาวอารมณ” เหลานี้ไมไดถูกกํ าหนดโดยพันธุกรรมเสมอไป แตเปนเชาวที่พัฒนา
และ “เรียนรู” ได

 แนวความคิดเร่ืองเชาวหรือ “อัจริยภาพ” ที่หลากหลายตลอดจน “เชาวอารมณ” ของมนุษยจาก
งานของ Gardner ก็ดี Goleman หรือ Salovey ก็ดี นับวามีผลกระทบอยางสูงตอวงการศึกษาที่เริ่มมองศักย
ภาพของมนุษยอยางสมดุลยมากขึ้น  โดยเฉพาะเร่ืองเชาวอารมณ ที่เปนสิ่งส ําคัญและไมใชสิ่งที ่ “ฟา
ประทาน”  เหมือนเชาวปญญา แตครูและพอแมสามารถชวยกันพัฒนาใหเด็กได

 ท่ีสํ าคัญที่สุดก็คือการสรางการยอมรับวา ลํ าพัง “โรงเรียน” อยางเดียวไมไดทํ าใหคนประสบ
ความสํ าเร็จได แตอาจจะตองอาศัย “ E. Q.” เปนคุณลักษณส ําคัญอีกดวย

 มิหนํ าซํ้ าขอมูลงานสถิติในปจจุบันยิ่งชี้ชัดดวยซํ ้าวา ในขณะท่ีเด็กเด๋ียวน้ีมีแนวโนมท่ีจะ I. Q.
สูงขึ้น เนื่องจากเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการทางสมองที่มีแพรหลายมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน ปญหา
สังคมในหมูเด็กและเยาวชน ก็มีแนวโนมสูงเพิ่มสูงขึ้นดวย

 Lawrence Shapiro นักจิตวิทยาช่ือดังอีกคนหน่ึงของสหรัฐ ใหตัวบงช้ีท่ีชัดเจน
 วา ในแตละวันท่ีผานไปแผนดินอเมริกา……

•  มีเยาวชนอายุตํ ่ากวา 25 ป ตายจากโรคเอดสและอีก 25 คนเร่ิมติดเช้ือ
•  เด็ก 6 คนพยายามฆาตัวตาย
•  เด็กอีก 342 คนท่ีอายุต่ํ ากวา 18 ปถูกจับในคดีอาชญากรรม
•  ทารก 1407 คนถือกํ าเนิดจากมารดาท่ีอายุต่ํ ากวา 20 ป
•  นักเรียน 135, 000 คนพกอาวุธปนไปโรงเรียน
 ปญหาการปรับตัวทางอารมณและสังคมของเด็กอเมริกันดังกลาวยิ่งยํ ้าถึงความจํ าเปน ที่

จะตองไดรับการวางพื้นฐานทางบุคลิกภาพที่ดีแตวัยเด็ก เพื่อลดปญหาดังกลาว
 และนี่คือ “โจทย” อันส ําคัญย่ิงของพอแม Home School ทั้งหลาย นอกจากน้ี Shapiro ยังไดให

คํ าอธิบายเกี่ยวกับองคประกอบของ “เชาวอารมณ” วาประกอบดวยสวนสํ าคัญมากบนหลายเรื่อง ครอบ
คลุมต้ังแตพ้ืนฐานทางจริยธรรม ไปจนถึงทักษะ ระบบแกปญหาทางอารมณ และการสรางแรงจูงใจใน
ตนเอง ซึ่งองคประกอบเหลานี ้  Shapiro เนนหนักถึงบทบาทของพอแมในการเลี้ยงดูและใหการเรียนรูที่
ดีแกลูก เพ่ือการพัฒนาองคประกอบของ “เชาวอารมณ” เหลานี้ใหมีความเขมแข็ง

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 แนวความคิดเร่ืองเชาวหรือ “อัจฉริยภาพ” ท่ีหลากหลายตลอดจน “เชาว
อารมณ” ของมนุษย นับวาผลกระทบสูงตอวงการศึกษาท่ีเร่ิมมองศักยภาพของ
มนุษยอยางสมดุลยมากขึ ้ โดยเฉพาะเร่ืองเชาวอารมณท่ีเปนส่ิงสํ าคัญและไมใช
สิ่งที ่ “ฟาประทาน” เหมือนเชาวปญญา แตครูและพอแมสามารถชวยกันพัฒนาให
เด็กได

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องคประกอบ “เชาวอารมณ” ตามความคิดของ Shapiro10

 องคประกอบหลัก  องคประกอบยอย
 1. พ้ืนฐานอารมณในเชิงจริยธรรม •  ความเห็นอกเห็นใจและอาทรผูอ่ืน



•  ความซื่อสัตยและคุณธรรม
•  ความอดกลั้นและขมใจ
•  การเอาชนะความรูสึกผิดในตัวเอง

 2. พ้ืนฐานอารมณในเชิงกระบวนการคิด •  ความสามารถในการเขาใจและยอมรับความ
เปนจริง

•  การมองโลกในแงดี
•  การคิดอยางเปนระบบ
•  การคิดอยางสรางสรรค

 3. ทักษะการแกปญหาทางอารมณ •  การแกปญหาดวยตนเอง
•  การใชสื่อสารเพื่อการแกปญหา
•  การเนนท่ี “ทางแก” มากกวาจะอยูกับปญหา

 4. ทักษะทางสังคม •  ทักษะการสนทนา
•  การคบเพ่ือน
•  การมีมารยาท
•  การมีและใชอารมณขันใหเปน
•  การวางตัวอยูในกลุมเพื่อน

 5. การสรางแรงจูงใจในตน •  การใฝความส ําเร็จ
•  ความมุงมั่นและเพียรพยายาม
•  การยอมรับความพายแพหรือความลมเหลว

 6. การแสดงออกทางอารมณ •  ความเขาใจในตน
•  การควบคุมอารมณ
•  การรูจักแสดงอารมณอยางเหมาะสมโดยวิถีทาง
ตาง ๆ

•  การฟนฟูสภาพอารมณของตน
 

 

 

 บางทีหัวใจของการจัดการเรียนรูแบบ Home School อาจจะอยูตรงนี้เอง



 น่ันคือการใหเด็ก ๆ อันเปนสมบัติลํ ้าคาของเราเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาบุคลิก
ภาพและวุฒิภาวะทางอารมณของเขาใหสมบูรณสูงสุด โดยอาศัยหลักการเรียนรูที่เขาถึงธรรมชาติและ
ศักยภาพของเขาอยางแทจริง

 

 สารพัดบทบาทของพอแมกับการสราง active learner
 หากผนวกเร่ืองการพัฒนา “เชาวอารมณ” ท่ีเพ่ิงกลาวไปกับเร่ืองการเรียนรูเน้ือหาวิชาท่ัวไปตาม

ปกติก็จะเห็นไดวา พอแม Home school มีภาระท่ีหนักไมนอย ในการ “เขาใหถึง” ธรรมชาติและศกัยภาพ
ท่ีแฝงเรนในเด็กแตละคน เพ่ือการพัฒนาเขาอยางรอบดาน

 ในการนี้ไมเพียงแตพอแมจะตองท ําหนาท่ีครูเพ่ืออบรมส่ังสอนเน้ือหาวิชาพ้ืนฐานตามควรแกระ
ดับชั้นการศึกษาของเด็กแลว พอแมยังจะตองมีหนาทีอันทาทายในการ “จัดแจง” และ “จัดสภาพการณ”
ท่ีเอ้ือตอการแสดงออกตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพดานตาง ๆ ของเด็ก

 Bobbi Conner นักจัดรายการวิทยุช่ือดังในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา11 ไดเขียนหนังสือเร่ือง
“บันทึกพอแม” ( Parent’s Journal ) ที่ประมวลจากการสัมภาษณนักวิชาการและนักจิตวิทยาเด็กในราย
การมาหลายป โดยไดเสนอแนะบทบาทของพอแมไวอยางนาฟงหลายดาน ตั้งแตบทบาทในฐานะ “ยอด
นักสังเกต” “ขุนคลังกํ าลังใจ” ไปจนถึงบทบาท “โคช” และ “ผูวาการส่ือสารแหงครอบครัว” เพื่อใหพอ
แมที่มุงมั่นสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาบุคลิกภาพของลูกจะไดพึงตระหนัก ถึงภาระอันยิ่งใหญและ
บทบาทอันทาทายของตน

 

 บทบาทหนาท่ีของพอแมในการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูและการพัฒนาบุคลิกภาพของลูก12

 บทบาท  หนาท่ี
 “ยอดนักสังเกต”  หมั่นสังเกต หมั่นฟง บันทึกความคิดในใจของลูก ประยุกตใชความ

เขาใจที่มีตอลูกในสถานการณตาง ๆ พรอมกับตรวจสอบความเขาใจ
น้ันอยูเสมอ

 “ประธานสภาความมั่นคง”  ใหความอบอุน มั่นใจ ดวยการแสดงออกถึงความรักอยางสมํ ่าเสมอ
อานหนังสือใหลูกฟงทุกวัน จัดระบบใหกิจวัตรตาง ๆ ประจํ าวัน เชน
การกิน การนอน เปนเวลา

 “ขุนคลังกํ าลังใจ”  เช่ือในตัวลูก แสดงความเชื่อมั่นและชื่นชมในความส ําเร็จของเขา มี
สวนรวมในเหตุการณสํ าคัญของลูก เปนตนแบบของการมองโลกใน
แงดีและไมยอทอตอปญหา
 

 “ครูคนแรกและคนส ําคัญ  จัดสภาพแวดลอมในบานที่ปลอดภัยและเอื้อตอการส ํารวจและเรียนรู



 บทบาท  หนาท่ี
 ที่สุด” สิ่งตาง ๆ หาเคร่ืองเลนท่ีเหมาะแกวัย กระตุนใหเขาลงมือท ําสิ่งตาง ๆ

และแกปญหาเอง คอยกระตุนและตอบสนองความสงสัยใครรูของ
ลูก

 “โปรโมเตอรนักคิด”  จัดสถานการณใหลูกไดส ํารวจสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ แสดงความชื่นชม
ตอผลงานหรือความคิดแปลกใหมของลูก หาของเลนประเภท “ตอ –
เติม” ที่สงเสริมจินตนาการ เปนตนแบบท่ีดีของการริเร่ิมสรางสรรค
ดวยการหากจิกรรมตาง ๆ ท่ีครอบครัวสามารถสรางสรรคดวยกนั

 “ศึกษานิเทศน”  กํ าหนดเปาหมายการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูของลูกอยางตอ
เน่ือง สงเสริมคานิยมการเรียนรูท่ีดีดวยการใหลูกเร่ิมตนเรียนรูจากส่ิง
ที่เขาสนใจ ใหก ําลังใจ สงเสริมนิสัยการเรียนที่ดี

 “คอนซัลต”  สงเสริมใหลูกตัดสินใจแกปญหาคาง ๆเอง มีกิจกรรม “ระดมสมอง”
เพ่ือแกปญหารายวันรวมกับลูก ชวยลูกคิดถึง ผลกรทบตาง ๆจากการ
ตัดสนิใจ สงเสริมการเปน “นักตาม” “นักหาขอมูล” ของลูก คอยให
ความชื่นชมหรือคอยใหก ําลังใจเมื่อลูกตัดสินใจไมถูกบาง

 “ผูเพาะความมานะบากบั่น”  กระตุนใหลูกหัดกํ าหนดเปาหมายและวางแผนเปนขั้น ๆที่จะไปสูเปา
หมายนั้น คอยใหความชวยเหลือ “หาง ๆ” เมื่อลูกก ําลังพยายามทํ า
เร่ืองยาก ๆ และใหความชื่นชมตอความมานะนั้น

 “แมทัพผูใหความกลาหาญ”  เลานิทานเร่ืองราวความกลาหาญของบุคคลตาง ๆ คอยใหก ําลังใจ
ยามที่เขาตองแสดงความกลาหาญ ( เชนท่ีรานหมอฟน! ) หาเวลาคุย
กับเขาเรื่องความกลัว อยาปดกั้นการรองไหระบายของลูก

 “นักมองโลกในแงดี”  แสดงออกดวยการกระทํ าและคํ าพูดที่เชื่อมั่นในตัวลูก คอยเปนคูคิด
ใหเขาเผชิญสถานการณใหม ๆ อยางมั่นใจ มีรางวัลหรือกิจกรรม
พิเศษตอความกาวหนาแตละชวงชีวิต

 “ศาลสถิตยุติธรรม”  แสดงออกถึงความคาดหวังที่ชัดเจนตอลูกในเรื่องความซื่อสัตย
เปนตนแบบท่ีดีของการพูดความจริงอยางตรงไปตรงมากับลูก แสดง
ความยุติธรรมไมล ําเอียงในทุกโอกาส แสดงความชื่นชมเมื่อ
 ลูกกลายืนหยัดท ําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม

 “นักบุญผูปลูกฝงศรัทธา”  เลานิทานที่เกี่ยวกับธรรมะและความเชื่อทางศาสนา คุยกับลูกเกี่ยว



 บทบาท  หนาท่ี
กับสิ่งที่เปนความเชื่อทางศาสนา ใหลกูมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
ศาสนา สงเสริมใหเขารูจักใหทานหรือชวยเหลือผูอ่ืน สงเสริมการ
สวดมนต สงเสริมใหลูกเคารพในหลักธรรมค ําสอนของศาสนาอื่น

 “ผูวาการสื่อสารแหง
 ครอบครัว”

 ใหลูกมีสวนรวมในวงสนทนาอยูเสมอ กระตุนใหลูกพูดแสดงความ
คิดความรูสึก แนะนํ าวิธีการพูดและการแสดงออกที่ถูกตองเหมาะสม
แกโอกาสตาง ๆ เชน การรับโทรศัพท การพูดกับผูใหญ ฯลฯ

 “ผูสรางความเปนนักคิด
 อิสระ”

 ใหโอกาสที่พอเหมาะแกวัยที่ลูกจะไดพยายามสรางอะไรบางอยาง
ดวยตนเอง ของวางเฉยใหลูกเผชิญความคับของใจเล็ก ๆ นอย ๆ ใน
กระบวนการแกปญหานั้น

 “หุนสวนในความรับผิด
ชอบ”

 ใหลูกมีสวนรับผิดชอบงานบานที่เหมาะกับวัย เปนตนแบบท่ีดีดวย
การท ํางานบานประจ ําวันอยางกระตือรือรน ใหรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ
เม่ือเขาทํ าหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

 “โคช”  สงเสริมใหลูกมีนํ ้าใจนักกีฬา รูแพ-รูชนะ เนนใหลูก “แขงกับตนเอง”
มากกวามุงหวังเอาชนะผูอื่น มีสวนรวมในกิจกรรมการแขงขันตาง ๆ
ของลูก คอยใหก ําลังใจยามผิดหวัง

 “นักสืบหาความเครียด”  ใสใจกับสัญญาณบงบอกความเครียดของลูก เชน นิสัยการกินการ
นอนที่เปลี่ยนไป ปกปองลูกจากสื่อที่แสดงความรุนแรงหรือยั่วยุ
คอยใหก ําลังใจแตไมกดดันลูกในเรื่องการเรียน ใหลูกมีงานอดิเรก
หรือวิธีหยอนใจเฉพาะตัว เปนผูฟงที่ดีสํ าหรับลูก

 “ตลกประจํ าบาน”  หาเวลาวางในแตละวันเลนกับลูก หาอะไรสนุก ท ําดวยกัน มีอารมณ
ขันและแสดงอารมณขันในกิจวัตรประจํ าวัน ไปดูหนังเบา ๆ ที่ได
หัวเราะดวยกัน เก็บภาพและสิ่งของสมัยเด็ก ๆ ไวน ํากลับมายิ้มดวย
กันยามวาง
 

 “นักรณรงคเพื่อสิทธิ
 มนุษยชน”

 แสดงความเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของลูก สงเสริมใหลูกได
สัมผัสกับบุคคลและความคิดที่หลากหลายเพื่อเพาะความเคารพใหผู
อ่ืนเชนกัน
 

 

 “บอก ําเนิดแหงความเขาใจ  แสดงความรักความเมตตาเปนอาจิณ ใชค ําพูดท่ีไพเราะออนหวานตอ
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และความเมตตาเพ่ือน
มนุษย"

ลูก สอนใหลูกเอาใจเขามาใสใจเราดวยค ําถามเชน “ลูกรูสึกอยางไร
ถาเปนเขา…..” ใหความชื่นชมเมื่อลูกแสดงความเมตตาผูอื่น ๆ และ
มีทาทีที่ชัดเจนเมื่อลูกแสดงความไมนารักกับผูอื่น มีกิจกรรมทํ าบุญ
ท ําทานรวมกันท้ังครอบครัวโดยใหลูกเปนตนคิดหรือตัวต้ังตัวตี

 

 อยางไรก็ตาม ถาสังเคราะหบทบาทตาง ๆ เหลานี้ใหเห็นในลักษณะรวมกันบางประการแลว พอ
แมก็อาจ “ใจชื้น” ขึ้นเล็กนอยวา “ยุทธศาสตร” หลักในการพัฒนาการเรียนรูตลอดจนบุคลิกภาพและ
ทักษะทางอารมณของลูกนั้น ก็ไมไดตางไปจากลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบ Home School
ภาคปฏิบัติที่สรุปไปในบทที่แลว ไมวาจะเปน

•  การใหความรักความอบอุนเปนพื้นฐานและการ “ อยูตรงน้ัน” เสมอเมื่อลูกตองการ
•  การ “คุย” และ “ฟง” กับลูกอยางสมํ่ าเสมอ และมีการสื่อสารที่ดีในครอบครัว
•  การใหลูกมปีระสบการณตรงกับสิง่ตาง ๆ โดยพอแมพยายามไมมีวิตกจริตเกินไปนัก
•  การไมปกปองลูกจากปญหาและกระบวนการแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง
•  การเปนตนแบบท่ีดีใหลูกในเร่ืองท่ีตองการสอนลูก
 และทั้งหมดน้ีจุดใหญใจความที่นาจะสรุปไดชัดเจนก็คือการมุงจัดสภาพการณและประสบ

การณ การเรียนรูท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเด็กเปน active learner13 หรือเปนผูท่ีสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดดวยตนเองอยูเสมอ ไมวาจะเปนการเรียนรูและพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการหรือในเชิงอารมณ สังคมก็
ตาม โดยเนนใหเด็ก “ทํ าเอง-คิดเอง-เรียนรูเอง” เปนหลักส ําคัญ

 น่ีคือขอสรุปสํ าคัญเชิง “ทฤษฎี” ที่สอดคลองกับประสบการณภาค “ปฏิบัต”ิ ของครอบครัว
Home School หลายครอบครัวท่ีดํ าเนินการอยูในปจจุบัน

 และเปนขอสรุปเชิงหลักการสํ าคัญส ําหรับพอแมอีกหลายครอบครัวท่ีกํ าลังคิดจะกาวเขามาใน
เสนทางเดียวกัน

 

 ความสํ าคัญของเครือขายและความเปนชุมชน
 ทายบทนี้ สิ่งที่อาจเปนก ําลังใจและขอคิดเพิ่มเติมส ําหรับพอแมท่ีอาจกํ าลัง “หนักใจ” กับภาระ
อันทาทายในการจัด Home School ก็คือครอบครัวจํ านวนไมนอยที่ม ี“แหลงเติมพลัง” ใหแกตนเอง โดย
การรวมตัวกันเปน “กลุมครอบครัว  Home School” ท่ีอาจรวมกันข้ึนเปนชุมชนยอย ๆ ท่ีมีเจตนารมณ
ตรงกันและสนับสนุนการท ํางานซึ่งกันและกัน
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บทบาทของพอแมในบานแหงการเรียนรูท่ีดีน้ัน มีต้ังแตการเปน “ยอดนัก
สังเกต” “ขุนคลังกํ าลังใจ” ไปจนถึงการเปน “โคช” และ “ผูวาการส่ือสารแหง
ครอบครัว”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 จริงอยูที่พลังในการจัด Home School ของพอแมมีพื้นฐานมาจากความรักและความเสียสละเพื่อ
ลูกเปนฐานส ําคัญ แตในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในบานอันเปนภาระหนักน้ัน พอแม
แตละครอบครัวก็มีสิทธิที่จะลา หรือ “ฟวสขาด” ( burnout ) ไดเปนคร้ังคราว14

 ดังน้ัน การสรางความเปนชุมชนหรือความเปนประชาคมใหเปนกลุมกอนเพื่อสนับสนุนแรงกาย
แรงใจ แรงปญญา ซึ่งกันและกัน จึงไมใชเรื่องเสียหายแตอยางใดเลย
 ในบทตน ๆ ก็ไดกลาวไปแลววาในการจัด Home School ในตางประเทศน้ันการมี local support
group ระหวางกลุมพอแม Home School ดวยกัน เปนเร่ืองปกติและออกจะเปนเร่ืองจํ าเปน
ดวยซํ ้า เมื่อพิจารณาวาพอแมกลุมนี้ตางก็ตองการ “แลกเปล่ียนเรียนรู” ระหวางกันเพ่ือนํ าไปปรับปรุงโรง
เรียนในบานของตนใหดีย่ิง ๆ ขึ้นไป15

 

 กิจกรรมเครือขายของกลุมพอแม Home School16

•  จัดประชุมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ ปญหา ประสบการณเปนคร้ังคราว
•  ไปทัศนศึกษารวมกันหลาย ๆ ครอบครัว
•  จัดวิทยากรมาบรรยายพิเศษใหสมาชิกในกลุม
•  พบปะสังสรรค จัดงานปารตี้เพื่อกระชับสัมพันธกัน
•  จัดงานประจํ าปของกลุมซึ่งอาจท ําในรูปนิทรรศการ ผลงานของลูก ๆ สมาชิก การแสดงละคร
หรือดนตรี

•  จัดนิทรรศการหลักสตูร นํ าบริษัทหางรานที่ท ําส่ือดี ๆ มาเสนอผลิตภัณฑ
•  จัดสัมมนาวิชาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องที่สนใจส ําหรับสมาชิก
•  จัดต้ังหองสมุดเล็ก ๆ ของกลุมเปนแหลงหยิบยืมหนังสือที่เกี่ยวของกับการจัด Home School
ส ําหรับสมาชิก

•  จัดทํ าหนังสือหรืออนุทินประจํ าป บันทึกความทรงจ ํารวมกัน
•  ประสานกับหนวยงานที่ใหบริการทดสอบ ( Testing ) หรือครูผูชํ านาญการมาใหบริการแนะนํ า
ปรึกษาเร่ืองการสอบวัดความรูดานตาง ๆ

นอกจากน้ี การดึงชุมชนและกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนเขามารวมในกระบวนการ Home School
ก็ยิ่งเปนประโยชนทวีคูณ เพราะหากจะวาไป ชุมชนใด ๆ ก็ยอมประกอบดวยสถาบันครอบครัวที่เขม
แข็งน่ันเอง การท ําการใด ๆ เชนเร่ือง Home School ของบางครอบครัวในชุมชนที่ไดรับการสนับสนุน
จากชุมชนนั้น ก็ยอมเปนแรงหนุนใหครอบครัวน้ันรูสึกอบอุน มั่นคง ในการกระทํ าของตนเอง และใน
ทางกลับกัน สายใยระหวางครอบครัวตาง ๆ ในชุมชนก็ยอมสงผลใหชุมชนนั้น ๆ เขมแข็งและมั่นคงขึ้น
ดวย
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