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 จากการศึกษาแนวทางการจัด Home School จากประสบการณของประเทศตาง ๆ (ซึ่งคอนขาง
จะหนักไปทางอเมริกาโดยความจํ าเปน) ผูวิจัยหวังวาอยางนอยที่สุดขอสรุปประการหนึ่งนาจะแจมชัด
ส ําหรับทุกคนท่ีไดอานรายงานน้ี

 น่ันคือการจัดโรงเรียนในบานหรือ Home School นั้นเปนกระแสความเปลี่ยนแปลงทางการ
ศึกษาที่มาแรงและเชื่อแนวามีแตจะแพรหลายยิ่งขึ้น แตจะชาหรือเร็วก็ข้ึนอยูกับบริบทของแตละประเทศ

 เพราะเร่ืองการจัด Home School น้ัน เปนปรากฏการณที่มีปจจัยสนับสนุนหลายประการ ไมวา
จะเปนบรรยากาศของเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศที่สงเสริมใหคนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษามามากขึ้น ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ท ําใหการเรียนรูอยูกับบานเปนไปโดยสะดวกงาย
ดายยิ่งขั้น ตลอดจนความยอหยอนของระบบการศึกษาปกติเองที่ท ําใหคนหันมา “ทํ าเอง” เพื่อใหแนใจ
วาลูกหลานของตนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

 ท้ังหมดน้ีลวนแตเปนปจจัยท่ีทํ าใหกระแก Home School นาจะมีแตขึ้นไมมีตก
 ประเด็นสํ าคัญคือ ท ําอยางไรสังคมจะไดประโยชนสูงสุดจากปรากฏการณนี้
 

 ความงดงามของความหลากหลาย?
 ประเด็นหน่ึงท่ีนาคิดคือ เมื่อมีการศึกษาแบบ Home School  ขึ้นเปนลํ ่าเปนสันแลว  จะเกิดอะไร

ขึ้นกับโรงเรียนและสถานศึกษาปกติ
 คํ าตอบก็คืออาจจะเกดิก็ได ไมเกิดก็ได
 ถามองโลกในแงสรางสรรค การมีการศึกษาทางเลือกแบบ Home School ขึ้นมา ก็เสมือน

กระบวนการโอนกจิการของรัฐใหเปนของเอกชน ลดการผูกขาด และเพิ่มบรรยากาศการแขงขันใน
ระบบมากขึ้น ซึ่งนาจะสงผลดีตอระบบในภาพรวม

 เปนไปไดท่ีเด็ก Home School  อาจโชวฝไมลายมือไดด ีสอบเขาแพทยจุฬา ฯ ไดที ่1 จนนักเรียน
ตาง ๆ ตองหันมาทบทวนตนเอง

 แตการจะเปนเชนน้ันไดอาจตองมีมาตรการแทรกแซงบาง
•  เชน การมีการรวมกลุมพอแม Home School เปนเครือขายระดับชาต ิ ท่ีจะสามารถ “สราง
ขาว” และ “กระจายขาว” ไดอยางมีพลังไปสูสาธารณชน เพื่อใหทราบถึงความส ําเร็จหรือ
ความกาวหนาใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหมูครอบครัว  Home School



•  เชน การมีหนวยงานการศึกษาหรือมหาวิทยาลยัดี ๆ ติดตามวิขัยการสอนแบบ Home
School  อยางตอเนื่อง เพื่อ “สกัด” องคความรูดี ๆ จากฝไมลายมือของครอบครัวตาง ๆ มา
เลาสูกันฟงในวงกวาง

•  เชน การมีกลไกใหโรงเรียนไดเขามาสัมผัสชีวิตครอบครัว Home School บาง อาจจัดในรูป
ครูท่ีปรึกษา หรือศึกษานิเทศกมาเย่ียมเยียนเปนคร้ังคราว เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางกัน แมวาโดยโฉมหนาท่ัวไป ครูในโรงเรียนมักจะเลนบท “ผูใหความรู “ โดยพอแม
เปนฝาย “รับความรู” จากครูเปนสวนใหญก็ตาม แตในกระบวนการการสื่อสารสัมพันธกัน
น้ัน ครูเองก็ยอมไดขอคิดด ีๆ ไมนอย เชนกัน

 โดยเฉพาะประเด็นหลังน้ี เปนประเด็นท่ีคอนขางสํ าคัญ เพราะจะเห็นกลไกเชื่อมติดที่ท ําใหเกิด
การเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง ท้ังในสวนของครอบครัว Home School  เองและท้ังในสวนโรงเรียน
ที่เขามาเกี่ยวของ

 

 เพื่อ “ความเปนบานในโรงเรียน ความเปนโรงเรียนในบาน”
 ที่สุดแลว สิ่งที่สังคมนาจะไดเห็นคือการประสานสัมพันธที่แนนแฟนยิ่งขึ้นระหวางบานกับโรง
เรียน เพื่อรวมกันสรางสรรคการเรียนรูที่ดีและมีคุณคาส ําหรับเด็กทุกคนบนแผนดินน้ี
 กระแสความตองการที่อยากจะเห็นความรวมมือที่ดียิ่งขึ้นระหวาง “บาน-โรงเรียน”  นับเปน
เรื่องรวมสมัยที่หลายประเทศก็ก ําลังสงเสริมและฟนฟูอยู

•  ในอังกฤษมีการริเร่ิมโครงการจัดทํ า “ขอตกลงบาน-โรงเรียน” ( Home-School Agreement )
ที่มิไดเนนพันธะทางกฎหมายใด ๆ หากเนนใหบานกับโรงเรียนทํ า “สัญญาใจ” กันวาจะ
รวมมือกนัอยางไร ประสานกันอยางไร ใหเกิดประโยชนทางการศึกษาสูงสุดแกเด็ก เปน
มาตรการที่ทั้งปองกันอาการ “บานไปทาง โรงเรียนไปทาง” ท่ีพบเห็นบอยคร้ัง กับทั้งเพื่อสง
เสริมใหบานกับโรงเรียนรวมกันทํ าอะไร ๆ เพื่อเด็กมากขึ้น

•  ในสิงคโปรเพิง่มีการต้ัง “สภาผูปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนโรงเรียน” ( Council of
Parents and Communities in Support for School ) ข้ึนเม่ือไมนานมาน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ
หาหนทางนํ าผูปกครองและผูนํ าชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในแตละเขตพื้น
ที่ใหมากขึ้น

 ในสหรัฐอเมริกาเอง ประธานาธิบดีคลินตันก็ประกาศเปนนโยบายเมื่อ 2 ปที่แลววา มาตรการ
ปฏิรูปการศึกษามาตรการหน่ึงคือการเพิ่มการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนตาง ๆ

 ดังนี้แลวจึงไมคอยส ําคัญเทาใดนัก หากจะมีครอบครัวเพียงไมก่ีรอยครอบครัวในบานเราท่ี
สามารถกาวไปจัด Home School ได ทวาสิ่งที่ส ําคัญกวาน้ันก็คือครอบครัวอีกนับแสนครอบครัว แมจะ



ไมตองกาวไปถึงขั้นจัด Home School  แตก็เกิด “แรงบันดาลใจ” จากกลไกทางสังคมตาง ๆ ใหหันมาสน
ใจ ใสใจกับการศึกษาของบุตรหลานของตนมากขึ้น อยากทํ าหนาที ่ “ครูของลูก”มากขึ้น และท ําใหเกิด
“ความเปนโรงเรียนในบาน” มากขึ้น

 ในขณะเดียวกัน โรงเรียนอีกนับพันนับหมื่นแหงก็อาจถูกกระแสสังคมและปรากฏการณ Home
School โนมนาวใหเห็นความสํ าคัญของการศึกษา “นอกระบบ” และบรรยากาศการเรียนรูอันอบอุนแบบ
ครอบครัวจนอาจเกิดแรงบันดาลใจใหอยาก “ทํ าโรงเรียนใหเปนบาน” มากขึ้นเชนกัน

 

 สัจธรรมการเรียนรูอยางมีความสุข
•  ครูคือมัคคุเทศกไมใชนักเทศน
•  การเรียนรูคือการเดินทางไมใชจุดหมายปลายทาง
•  การคนพบคือการพบคํ าถามในคํ าตอบไมใชพบค ําตอบของคํ าถาม
•  กระบวนการคือการคนหาความคิดไมใชคนหาแตเน้ือหาสาระ
•  เปาหมายการเรียนรูคือจิตใจท่ีเปดกวาง
•  การทดสอบคือการพัฒนาไมใชการพิพากษา

 

 หากเปนเชนน้ันไดเราคงบรรลุถึงเปาหมายของการทํ าใหการศึกษาเปนเร่ืองของทุกคนและทุก
คนมีสวนในการศึกษา ( Education for All and All for Education ) ไดมากยิ่งขึ้น และในอนาคตเราก็อาจ
เห็นครอบครัว สถาบันศาสนา ชุมชน องคกรธุรกจิ สื่อมวลชน พรรคการเมือง และสถานศึกษา
รวมมือกันเปนน้ํ าหนึ่งใจเดียวเพื่อพัฒนาและประสานการเรียนรูที่ดีที่สุดส ําหรับเด็ก ๆ ของเรา
 

 บทบาทอันพึงจะเปนของรัฐ
 จากประสบการณของนานาประเทศชี้ชัดวาหากจะมีแบบการศึกษา Home School เกิดขึ้นใน
บานเราแลว รัฐจะตองถวงดุลใหดีระหวางมาตรการตาง ๆทั้งที่เปนการ “กํ ากับ” ไดแกการวางหลักเกณฑ
ที่เหมาะสมตาง  ๆ ส ําหรับพอแมที่จะชามาจัด Home School การ “สนับสนุน” ไดแกการหามาตรการ
แนะนํ า แนะแนวทางใหขางสารขอมูลแกพอแมที่จะจัดหรือก ําลังจัด Home School และการ “ตรวจ
สอบ” ไดแก การจัดระบบนิเทศกและการสอนวัดมาตรฐานความรูตาง ๆ ของเด็ก

ทั้งนี ้ ประเด็นพิจารณาเชิงนโยบายท่ีหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบพึงพิจารณาประกอบการวาง
แนวทางการจัด Home School ในบานเราตามนัยของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 อาจประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ดังตารางขางลางนี้



ประเด็นนโยบายเพ่ือ "กํ ากับ-สนับสนุน-ตรวจสอบ" การจัด Home School
•  รูปแบบการจดทะเบียน โดยอาจจดทะเบียนกับโรงเรียนใกลเคียง หรือสถาบันการศึกษาที่ไดรับมอบ
หมายใหเปน "โรงเรียนพ่ีเล้ียง" หรือ "โรงเรียนแมขาย" ใหครอบครัว Home School

•  การสนับสนุนจากรัฐ ซ่ึงอาจอยูในรูป "คูปองการศึกษา" เพ่ือใหเด็ก Home School สามารถไปใช
บริการบางอยางของโรงเรียนท่ีสังกัดได โดยนํ าคูปองไปใหโรงเรียนใชเบิกคาใชจายคืนจากรัฐ

•  การก ําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑในการอนุมัติการจัด Home School เชน คุณวุฒิการศึกษาขั้นตํ ่าของ
พอแม การไปเยี่ยมดูที่บานกอนการอนุมัต ิการเสนอ "กรอบ" หลักสูตรใหหนวยงานการศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีน้ัน ๆ พิจารณา

•  การวางระบบติดตาม ดูแล เชน การไปนิเทศใหค ําปรึกษาที่บานโดยครูพี่เลี้ยงที่ไดรับมอบหมาย
•  การจัดระบบการทดสอบความรูของเด็กท่ีเรียนอยูกับบาน ตลอดจนเง่ือนไขระยะเวลาท่ีเก่ียวของ
เชน ทดสอบทุกป หรือปเวนป

•  กลไกสนับสนุนอื่น ๆ เชน การท ําเอกสารคูมือ รายการ ตํ าราและสื่อที่ไดมาตรฐาน เพ่ือเผยแพรแก
พอแมที่สนใจ

 กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ฐานคิดของรัฐน้ันตองสมดุลระหวาง “เสรีนิยม” คือการสิทธิตามกฎหมายอันสอด
คลองแกยุคโลกาภิวัฒนที่พอแมมีโอกาสจัดการศึกษาใหลูกดวยตนเอง กับฐานคิดแบบ “อนุรักษนิยม” ที่
ยังคงตองหวงใยมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนผลอันอาจเกิดข้ึนตอสังคม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ที่สุดแลว ส่ิงท่ีสังคมนาจะไดเห็นคือการประสานสัมพันธท่ีแนนแฟนย่ิงข้ึน
ระหวางบานกับโรงเรียน เพ่ือรวมกันสรางสรรคการเรียนรูท่ีดีและมีคุณคาสํ าหรับ
เด็กทุกคนบนแผนดินนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยสรุปแลว รัฐพึงเรงทํ าในเร่ืองตอไปน้ี
•  เรงประชุมระดมความคิดผูที่เกี่ยวของทุดฝายเพื่อวางงระบบ “กํ ากับ-สนับสนุน-ตรวจ
สอบ” ที่ชัดเจน ปฏิบัติไดและเปนธรรม



•  สงเสริมการพัฒนาเครือขายพอแม Home School ท่ีเปนทางการเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู
ขาวสารซึ่งกันและกันทั้งระหวางพอแม และระหวางเครือขายกับฝายรัฐอยางมีประสิทธิ
ภาพ

•  พัฒนากลไกประสาน “บาน-โรงเรียน” ในรูปสมาคมผูปกครองและครูที่มีบทบาทในเชิง
สรางสรรคการเรียนรูมากย่ิงข้ึนกวาเดิมท่ีเนนแตบทบาทของการให “วัตถุ”มกกวาให
“ปญญา” แกโรงเรียน

•  สงเสริมการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ ส่ืออิเลกทรอนิกส เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
•  สงเสริมการวิจัย/พัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง
มาตรการเหลาน้ีนาจะเปนขอเสนอเชิงนโยลายที่หนวยงานการศึกษาของรัฐรับไปพิจารณา

ดํ าเนินการ เพ่ือการสงเสริม Home school ใหเปนไปอยางถูกทางและมีคุณภาพ และในขณะเดียวกัน ก็
เปนการสงเสริมการเรียนรูของคนในสังคมของเราท่ีพึงเปน Independent Learner มากยิ่งขึ้น เพ่ือการแขง
ขัน การรวมมือ และการดํ ารงอยูในสังคมโลกาภิวัฒนไดอยางผาสุกและมั่นคง

-----------------------------------------------------

 เชงิอรรถบทท่ี 7



1 Home-School Agreement Guidance ขอมูลจากการสืบคนผานระบบ Internet ของกระทรวงการ
ศึกษาของประเทศอังกฤษ (http://www.open.gov.uk/dfee/has)

2 The Straits Times 22 December 1998.
3 Washington Post 8 May 1997.
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