
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว

• วันที ่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

• ณ.ห้องประชุม ๑ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

•

• รายชื่อผู้เข้าร่วม  

• ๑.นายประสิทธิ์    สนิท    รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

• ๒.ด.ช.คณพศ      ไชยมณีกร   ผู้เรียนการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๓.นางภควรรณ    ไชยมณีกร   ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๔.นางกชทัด         สำาราญชัยกร   ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๕.นพ.ศุภกฤต       สำาราญชัยกร   ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๖.ด.ช.ปองภพ      สำาราญชัยกร   ผู้เรียนการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๗.นางสุมาลี         ยอดระบำา       ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๘.ด.ญ.อาปา       บากาสะ         ผู้เรียนการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๙.นางฑิตา         ยศโสภณ        ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนนำาทาง จ. กระบี่

• ๑๐.นายอรรณพ   ยศโสภณ       ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนนำาทาง จ. กระบี่

• ๑๑.ด.ญ.นำาทาง   ยศโสภณ      ผู้เรียนการศึกษาแบบบ้านเรียนนำาทาง จ. กระบี่

• ๑๒.นายภิญโญ    ทองภิญโญชัย   ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๑๓.นางอำาไพ      ทองภิญโญชัย    ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๑๔.น.ส.ภารณี    ดีเจริญกุล          ผู้สนใจ

• ๑๕.ด.ญ.อาภา    ทองภิญโญชัย    ผู้เรียนการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๑๖.ด.ญ.อนัญดา  สอาดพงษ์      พ่ีสาวผู้เรียน

• ๑๗.ด.ช.เดชานันท์  สอาดพงษ์    ผู้เรียนการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๑๘.นายวรวิทย์      สะอาดพงษ์  ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต
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• ๑๙.น.ส.จิราพัชร    จันทร์แก้ว     ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๒๐.ด.ช.ภคิน  ชุติพาณิชย์          ผู้สนใจ

• ๒๑.ด.ช.ชุติพนธ์   ชุติพาณิชย์     ผู้สนใจ

• ๒๒.นพ.คณิศร     ไชยมณีกร      ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๒๓.นายกนกชัย   ชุติพาณิชย์    ผู้สนใจ

• ๒๔.นายธรรศ       บุญสิริ          ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๒๕.นางอุทัยรัตน์   บุญสิริ         ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๒๖.ด.ญ.พิชญาภา  บุญสิริ        ผู้เรียนการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๒๗.ด.ญ.สุชญา      เหี้ยมหาญ   ผู้เรียนการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๒๘.นายสมคิด       เหี้ยมหาญ         ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๒๙.นางมยุรีย ์       เหี้ยมหาญ         ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๓๐.นพ.จิรสิทธิ์      ถาวรบุตร          ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๓๑.นางณฤดี        ถาวรบุตร          ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๓๒.ด.ญ.อิรวดี      ถาวรบุตร          ผู้เรียนการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๓๓.นายอนุชา      เป็นมิตร             ผู้สนใจ

• ๓๔.นายอาสน ์     ปิยวรรณ            ผู้สนใจ (อดีตผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต) 

• ๓๕.นางบุญศิริ      จันทรกรานต์      ผู้สนใจ

• ๓๖.ด.ช.ฐปกร      จันทรกรานต์       ผู้สนใจ

• ๓๗.นายญาณวรุตม์    จันทรกรานต์     ผู้สนใจ

• ๓๘.นางปาณรุจา       ล้ิมนันทพิสิฐ      ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๓๙.ด.ช.ณรุจ          ล้ิมนนัทพิสิฐ         ผู้เรียนการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต

• ๔๐.ด.ญ.ศุจิรดา      ล้ิมนันทพิสิฐ         ผู้เรียนการศึกษาแบบบ้านเรียน จ. ภูเก็ต              

•

•
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• เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด  โดย นายประสิทธิ ์สนิท   รองผู้อำานวยการสำานักงานเขต
พื้นที่ฯภูเก็ต

•          ได้กล่าวโดยสรุปว่า เราเดินมาถูกทางแล้ว เพราะรัฐได้ขยายการจัดการศึกษาจากการ
ศึกษาภาคบังคับ ๖ ป ีเป็น ๑๐ ป ีและ ๑๒ ป ี ผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาต่างๆ เช่น การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว,การศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดการศึกษาแบบเปิดกว้าง ซ่ึง
คนท่ีมีอายุมากก็สามารถเรียนรู้ได้ เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

• และสำาหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวท่ีผู้ปกครองซ่ึงเข้าใจลูกมากกว่าครูท่ีโรงเรียน  
มีความห่วงหาอาทรในลูกของตน ได้เข้ามาร่วมแลกเปล่ียน เรียนรู้ ช่วยเหลือกัน ร่วมไม้ร่วม
มือกัน ผลท่ีเกิดขึ้นจึง ทำาให้เกิดการขยายตัว คนท่ีสนใจในการจัดการศึกษาแบบนี้มากขึ้น  
นอกจากนั้นองค์ความรู้ของเด็กท่ีเรียนจากครอบครัวก็มีคุณภาพมากกว่าในระบบ มีโอกาส
มากกว่าในระบบ

• ในชว่งแรก อาจดูเหมือนว่ารัฐเอากฎระเบียบมาจับอย่างตายตัว หากต่อมารัฐก็ปรับเปล่ียน
มาเป็นการช่วย สนับสนุน เพ่ือให้สามารถเดินเข้าสู่ระบบได้ไม่ยาก ผ่านการกำาหนด
มาตรฐานการชี้วัดร่วมกัน จึงเป็นโอกาสดีท่ีมีคนท่ีสนใจเรื่องนี้ใน จ.ภูเก็ตเพ่ิมขึ้น ซ่ึงต่อไป
อาจทำาให้ จ.ภูเก็ตมีชื่อเสียงในเรื่องดังกล่าวก็ได้

•

•

•

•

• เวลา ๐๙.๓๕ น.

•       เริ่มด้วยการปรับคล่ืนหรือภาวะของผู้เข้าร่วม เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและพร้อมเข้าสู่
บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน

•   การทำาความรู้จัก (check in) โดยการแนะนำาตัว ชื่อ ท่ีอยู่ และบอกเล่าถึงความรู้สึกท่ีมี

• เช่นมีความสงบ,ยังไม่มีความรู้สึกอะไร,ดีใจ,ดีใจท่ีได้มา,สบายๆ,ดีใจท่ีได้พบกับคนอ่ืนๆใน
กลุ่ม,ดีใจท่ีมีคนคิดเหมือนเรา,ผ่อนคลาย สบายๆ,ดีใจ พอมีโอกาสมาเจอกันก็ดี,บางคนไม่
ได้ทำาบ้านเรียนแต่สนใจอยากมารับรู้

•

• จากนั้น คุณสาทร ชวนให้ผู้เข้าร่วมได้เล่าถึงภาพกว้างของการจัดบ้านเรียนแต่ละคน/

ครอบครัว โดยใช้คำาว่าแบบโลกๆ คือ ภาพโดยท่ัวๆไปท่ีทำาให้เราอยากจัดบ้านเรียน ( ซ่ึงใน
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ช่วงบ่ายจะลงลึกมากขึ้น) โดยเริ่มจากลูกชายของตนเองก่อน

• โดยได้เล่าให้ฟังว่าทำาบ้านเรียนอยู่ ๘ ปีหลังจากนั้นก็เข้าไปเรียนในระบบ๓ ปีในช่วง
ม.ปลาย พอมาตอนนี้ อยู่ปีสามในมหาวิทยาลัย เขาก็ไม่อยากจะเรียนแล้ว เขารู้สึกว่ามนั
ไม่ใช่สิ่งท่ีเขาต้องการ ซ่ึงอาจเป็นเรื่องปกติของคนวัยหนุ่มสาวท่ีกว่าจะได้ค้นพบตัวเองว่า
ต้องการอะไร ก็อาจจะต้องการเวลาสักช่วงหนึง่ ในชว่งนี้เขาก็หวนกลับมาหาเรื่องราวท่ีเขา
ถนัด คือ เรื่องศิลปะ ก่อนหนา้นี้เขาไปลงลึกในภาษาอังกฤษ เราก็เปิดโอกาสให้เขาได้
ค้นหาผ่านผู้คน ครูบาอาจารย์ เพ่ือนๆของพ่อแม่บ้าง รวมไปถึงเวทีท่ีเขาสนใจเรียนรู้หรือ
ค้นหาด้วยตนเองบ้าง ตอนนี้เขาก็ไปร่วมเวทีอบรมศิลปะท่ีเชียงใหม่ ไปเป็นเดือนเลย

• คุณหมอศุภกฤต ตอนนี้มาเป็นครอบครัวใหม่ หลังจากท่ีก่อนหน้านี้จัดให้ลูกสาวไป ซ่ึงก็
เข้าๆออกๆ เหตุผลแรกท่ีทำาบ้านเรียน คือ  เรื่องสุขภาพของลูกสาวคนรอง และต้องให้
ลูกสาวคนโตออกโรงเรียนมาเป็นเพ่ือนน้อง และก็พบว่าการทำาบ้านเรียนมันก็ดี แต่ก็ไมใ่ช่
จะดีไปหมด เพราะมันก็ไมม่ีอะไรท่ีดีหมด เช่นท่ีท่าน ผ.อ.บอกไว ้

• ลูกสาวคนโตหลังจากท่ีทำาบ้านเรียนมาระยะหนึ่งเขาก็อยากกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียน 
และเมื่อเรียนไปสักระยะหนึ่ง ก็พบว่าระบบไม่เปิดโอกาสให้เขาได้มีเวลาทำาในสิ่งท่ีเขา
อยากค้นพบ  เขาก็ออกมาเรียนบ้านเรียนอีก ดังนั้นอาจมีการเปล่ียนไปมาอยู่ช่วงหนึ่ง
สำาหรับพ่ีสาวคนโต ขณะท่ีน้องสาวจะไม่กลับเข้าไปบ้านเรียนอีกเลย  สำาหรับน้องภพ ถาม
ว่าวางแผนอะไรไว้ ก็ไม่วางแผน เพราะถ้าวางแผนก็อาจต้องเปล่ียนแผนอีก

• คุณนา ส่วนใหญ่ท่ีได้จากการทำาบ้านเรียน คือ ความใกล้ชิด นอกนั้นก็จะปล่อยให้มันเป็น
ไป

• คุณฑิตา ทำาบ้านเรียน แต่ยังไม่ได้วางอะไรไว้มาก

• น้องนำาทาง เรียนท่ีบ้าน เพราะไปโรงเรียนไม่สนุก รู้แล้วเพราะเคยไปมาแล้ว ท่ีบ้านเรียน
ปลูกต้นไม้ เขียนหนังสือ ป๊าสอนปลูกต้นไม ้แม่สอนเขียนหนังสือ ทำาบ้านดิน

• คุณฑิตา (แม่น้องนำาทาง) จดทะเบียนกับเขตพ้ืนท่ี โดยให้เขตพ้ืนท่ีคุยกับลูก อยู่ในระดับ
อนุบาลไม่ได้สอนอะไรมากมาย

• ท่ีบ้านเล้ียงปลา เล้ียงไก่ เล้ียงหมา

• คุณเล็ก กำาลังศึกษาแนวทางอยู่ มีลูกสองคนเข้าโรงเรียน ลูกขอให้ทำาบ้านเรียนให้อยู่แต่
คุณแม่ยังไม่พร้อม มาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบ้านเรียนค่อนข้างจะบ่อย เพราะมีเวลา เด็กๆ
ต้องการอิสระ เขาค่อนขา้งจะเก็บตัวอยากอยู่กับบ้าน ซ่ึงคุณแม่กลัวว่าเขาจะเก็บตัวมากกว่า
นี ้ลูกเรียนโรงเรียน inter

• คุณเอียด ลูกสองคน เป็นคนขอให้แม่จัดให้ ตอนท่ีเรียน ป.๒ ซ่ึงลูกขอต้ังแต่เทอมสอง 
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ซ่ึงก็มาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีเขตพ้ืนท่ี โดยท่ีลูกสาวเป็นคนเขียนใบคำาร้องเอง คนโตท่ีอยู่ ป.

๖ ทำาได้ปีเดียว ตอนนี้เข้าไปอยู่ ม.๑ โรงเรียนภูเก็ต ซ่ึงตอนท่ีจบ ป.๖ ก็ถามว่า หนูอยาก
เข้าโรงเรียนหรือเปล่า ถ้าอยากก็ไปก็ลองไปสอบดู 

• คุณอ้อย ตอนแรกไมไ่ด้ต้ังใจ ลูกสาวนั้นเรียนชั้น ป.๒ แล้วกลุ่มเพ่ือนๆย้ายโรงเรียนกันท้ัง
ห้อง เลยต้องเอาลูกออกมาด้วย ก็ย้ายตามไป แต่โรงเรียนเหมือนว่ายังไมไ่ด้รับอนุญาต ก็
เลยต้องทำาบ้านเรียนให้ ลูกสาวอยู่ ป.๓ ต้องทำาเป็นปีแรก เราต้องเรียนว่าจะต้องทำาอะไร
บ้าง ต้องเรียนอะไรบ้าง ลูกเราต้องรู้อะไรบ้างสำาหรับชั้น ป.๓ ตอนนี้กำาลังอยู่ในช่วงการ
ประเมิน รู้สึกมีความสุข รู้สึกดีท่ีได้อยู่ในกลุ่มบ้านเรียน

• คุณภควรรณ(ออ๋) รู้สึกว่าเราได้หาสิ่งดีๆให้ลูก เราได้ค้นพบสิ่งเหล่านัน้และได้พบมันก่อน 
แล้วจึงนำามาทำาให้ลูกๆต่อ ธุรกิจบางอย่างของเราก็ต้องหยุดไปเลย เพราะเราต้องแลกให้
ได้ทำาเรื่องเหล่านี้กับลูก แต่เราก็ได้ความผูกพัน ได้เห็นสิ่งท่ีลูกมี ซ่ึงแววของลูกนั้นมนัจะ
เกิดขึ้นตลอดเวลาท่ีเขาพบสิ่งใหม่ๆ  มันเหมือนกับว่าเราได้เดินไปพร้อมๆกับลูก เหมือนกับ
ว่าลูกได้เดินนำาเราไป ได้เดินไปด้วยกันท้ังครอบครัว ปู่ย่าตายาย ดังนั้นการทำาบ้านเรียนมัน
ไมไ่ด้เกิดขึ้นเฉพาะกับเรา หากมันเกิดขึ้นกับคนรอบข้าง กับสังคม ได้ช่วยสังคมไปด้วยกัน

• คุณ........ สนใจ แต่ยังไม่ได้เริ่ม ลูกเข้าโรงเรียนแต่ดูเหมือนไม่ค่อยได้อะไร เพราะเขาไม่
ชอบโรงเรียน ลูกอยู่ชั้น ป.๕ ยังไม่ได้เอ่ยให้ลูกหรือพ่อบ้านฟังเลย ยังไม่มีใครรู้จัก

• คุณ..........เพ่ิงมารับฟัง

• คุณ.........เพ่ิงมารับฟังเหมือนกับพ่ีคนนี้ มีลูกสาวแต่สนใจ ลูกยังเล็ก(อายุยังเป็นเดือนอยู่
เลย)

• คุณ........เราเริ่มจากการวางเป้าหมายชีวิตเพ่ือให้เกิดสิ่งท่ีดี ถามว่าชีวิตจะดีไหม เรามอง
ว่าโรงเรียนท่ีตอบสนองแนวทางของเรา ท่ีจะทำาให้เกิดความใกล้ชิด ความดี และตอบเป้า
หมายของเรา ในตอนแรกคิดว่าบ้านเรียนนัน้เป็นของคนท่ีมีฐานะ คนมีเงิน แต่พอทำาไปก็
เห็นว่า พอท่ีจะทำาได้ หากคนหนึง่ทำางาน คนใชช้ีวิตอยู่กับลูก มันตอบสนองชีวิตเรา
มากกว่า แต่ละคนก็มีทางของตนเอง ได้เพ่ือนคือ พ่ีเอียด ยังไม่รู้สึกทุกข์ มันเป็นสุข
มากกว่า ยังไม่ได้จดทะเบียน

• คุณ......ลูกสาวตอนนี้อายุสิบสาม ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าบ้านเรียนหรอก ตัวเองมารู้จักบ้าน
เรียนเมื่อลูกเข้าอนุบาลแล้ว ตอนแรกก็คิดว่ามันไกลเกินไป พอได้เข้าไปในระบบแล้วได้
เห็นท้ังเรื่องท่ีดีและไม่ดี ตอนแรกกฎหมายก็มีรายละเอียดมากมายท่ีเรายังไม่สามารถจะรับ
มันได้ ใช้วิธีฝากชื่อท่ีโรงเรียน แต่ก็หาทางไปเรื่อยๆ จนมีเจ้าหน้าท่ีท่ีกทม.ฯ แจ้งว่า ตอนนี้
กฏหมายเขาแก้แล้ว พอย้ายมาภูเก็ต ก็คิดว่าจะทำาเต็มแบบ

• ท่ีทำาเพราะคิดว่า ลูกคือความรับผิดชอบของเรา ท่ีไม่ควรไปโทษใคร ลูกเราอยู่กับเราเรา
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สามารถพัฒนาท้ังความรู้ คุณธรรม ธรรมภายในตัวของลูกเราได้ ท้ังบ้านเรียนนัน้ทำาให้เด็ก
แต่ละคนได้พัฒนาศักยภาพ ความสามารถของตนออกมาได้ดีกว่าเมื่อยู่ในโรงเรียน แต่ก็ไม่
ได้หมายความวา่ในโรงเรียนไมไ่ด้

• คุณตุ๊ก........พอดีต่ืนเต้นนิดหนึ่งได้พูดต่อหน้าหลายๆคน จริงๆแล้วเงินนัน้ไม่มีส่วนเลยใน
การจัดการศึกษา เพราะเคยไปเจอลูกของคนขายผลไม้แล้วมีความสามารถมาก อยากจะ
บอกว่า เงินไม่ใช่ปัจจัยในการพัฒนาความสามารถของลูก นอกจากความต้ังใจของเรา
มากกว่าว่าเราอยากจะทำาอะไรให้กับลูก ไปพบ อ.อุษณีย์ มศว. ว่าเราอยากทำาอะไรให้กับ
ลูกบ้าง ก็เลยกลับมาคิดว่า เราจะทำาอะไรได้ เมื่อเคยถามว่าการศึกษาของพ่อแม่จะต้องอยู่
ในระดับไหนจึงจะสามารถทำาบ้านเรียนได้ แต่เมื่อพบครอบครัวนี้ก็ได้คำาตอบว่า ไม่จำาเป็น
เลยท้ังเงินและการศึกษาของพ่อแม่ ไม่มีเงินก็พาลุกไปห้องสมุด หรือไปเล่นเกมส์ท่ีพ่อแม่
จำามาเล่นกับลูก ลูกมีความสามารถด้านกีฬาเพราะบ้านอยู่กลางทุ่งนา ศิลปะก็ไม่มีอุปกรณ์
เลย มีเพียงกระดาษ ซ่ึงเขาทำาได้ท้ังท่ีไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเลย ครอบครัวนี้อยู่
นครสวรรค์

• ได้ถามว่าเขาสอนลูกอย่างไร ลูกถอดรู๊ทได้ต้ังแต่ห้าขวบ การสอนบ้านเรียนขึน้อยู่กับความ
ต้ังใจของพ่อแม่มากกว่าเป็นสำาคัญ นอกจากจะมีความสามารถ เก่งแล้ว e.q.ยังดีด้วย เด็ก
ยิ้มตลอด

• ส่วนตัวนัน้ เพราะสนใจเรื่องสุขภาพ เห็นว่า เมื่อลูกไปโรงเรียนแล้วไม่สบายเราไม่ค่อยมี
เวลา เพราะตอนนั้นยังสอน ม.ธรรมศาสตร์ เวลาลูกไม่สบายเราเหนื่อยมากเลย สามีท่ีเป็น
คุณหมอ(เพ่ือนหมอศุภกฤต)ก็เริ่มเข้าโรงเรียนตอนอายุเจ็ดขวบก็ยังสามารถเป็นหมอได้ ได้
มีเวลาวิ่งเล่นด้วย ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาท่ีจะไมไ่ด้เข้าโรงเรียนต้ังแต่เล็กๆ

• ใช้การผสมผสาน เรียนโรงเรียนนานาชาติ มีเวลาเพราะโรงเรียนเลิกเร็วก็มีเวลาอยู่ด้วยกัน 
ได้มีเวลาออกกำาลังกาย ได้วิ่งเล่น ได้ไปทะเลด้วย แต่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาเพราะครูท่ีลูกชอบ
ท่ีโรงเรียนออกไปแล้ว ทำาให้ความมั่นใจในตัวเองของลูกลดลง พอครูออกไป ไอ้โน่นก็ทำา
ไมไ่ด้ ไอ้นี่ก็ทำาไม่ได้  นีเ่ป็นครูคนเดียว

• ตอนเด็กเคยไปเรียนมอนเตสฯท่ีราไวย์ เด๋ียวนี้เขาเริ่มโตขึ้น และมีกิจกรรมกับครู เพ่ือน เน้น
กิจกรรมกลุ่ม โครงงาน ท่ีผ่านมาก็พาไปอิสานตอนท่ีออกจากโรงเรียนท่ีผ่านมา ไปบ้าน
เชียง ไปขอนแก่น ไปดูท่ีขุดไดโนเสาร์ ไปตามท่ีมีในหนังสือท่ีเรียน ไปดอนตาลกับหมอ
เขียว กลับมานั่งบี้ดอกอัญชัน ได้เรียนจากของจริง มีประสบการณ์ตรง

• สอนให้เจอคนหลายรุ่น หลายรูปแบบ หลายเชื้อชาติ

• คนกลางเปล่ียนเยอะกว่า คนเล็กก็เปล่ียน

• มีอิสระจากการเจอผู้คนท่ีหลากหลาย จากการอ่านหนังสือ 
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• คุณอำาไพ นา่จะไม่เหมือนใครเลยในท่ีมานี้ มีลูกท่ีใกล้กันมาก คนกลางและคนเล็ก ลูกทุก
คนให้เข้าเรียนอนุบาลหมด จนโต คนกลางเขาไม่อยากไปโรงเรียน  เมื่อเขาเรียนถึง ป.๕ 
เขามีเรื่องกับเพ่ือนท่ีเกเร เขาไม่อยากไป พอรู้ว่ามีบ้านเรียนมีทางออกก็มุ่งเลย เพราะคิดว่า
จะแก้ไขปัญหาไปได้ ให้กำาลังใจเขาว่าจะไปได้  เพราะเราก็จะช่วยเขาในทุกทาง

• สิ่งท่ีดี คือ เขาปรับตัวได้ เขาก็ถามว่าหนูจะเรียนอย่างนี้ตลอดเลยได้หรือไม่ หนูอยาก
เรียน............ ก็บอกเขาว่า แล้วแต่หน ูขอใหห้นูมีความสุข แม่ก็พร้อมจะสนับสนนุ

• จริงๆแล้วอยากให้พ่อแม่ทุกคนคิดว่า เด็กๆทุกคนมีศักยภาพ กรอบของสังคมไม่ใช่เรื่องท่ี
จะเอามายึดติดตายตัว เพราะกรอบของสังคมนั้นเป็นเหมือนบะหมี่สำาเร็จรูป 

• คุณภิญโญ ในภาพรวมก็เป็นในลักษณะนี้ เรียนโรงเรียนเอกชนท่ีอัดฉีดเด็กเต็มท่ี เรียนกัน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลย หากทางรัฐเข้าไปดูแลสักนิด อย่าให้แข่งขนักันมาก ซ่ึงพอเกิดเรื่องขึ้น
แล้วย้ายมาเรียนโรงเรียนเทศบาลนัน้ ครูและเพ่ือนๆคนอ่ืนๆเขาก็อาจจะมองว่ามีปัญหามา
จากโรงเรียนเก่า ก็เลยเกิดปัญหาตามมาอีก ในตอนแรกก็คิดว่าจะเข้า กศน. 

• ซ่ึงตอนแรก จากท่ีเคยอยู่ในระบบแล้วมาอยู่ไม่มีระบบนั้น ก็ค่อนข้างจะต้องปรับกันหน่อย ก็
ดูกันไปก่อนจนถึง ม.หนึ่ง ถ้าเขาอยากจะกลับเข้าไปในโรงเรียนก็ตามใจเขา  เพราะตอนนี้ตี
ให้ตายฉันก็ไม่ยอมไปโรงเรียน (ซ่ึงตอนแรกคิดว่า ติดแม่ แต่ไม่ใช่ เป็นเพราะมีปัญหาท่ี
โรงเรียน แต่เราไม่รู้รายละเอียดก็เลยไมไ่ด้ดูแล) ก็อยากให้เขาได้รู้จักชีวิตว่า คนเราไม่รู้วัน
ตายฉะนัน้อย่าไปเสียเวลากับเรื่องท่ีมันไม่ใช่ อะไรท่ีเราต้องเอาจริงกับตัวเอง อะไรคือทุกข์
น้อยท่ีสุดท่ีจะทำาให้ชีวิตมีความสุข ได้ทำาในเรื่องท่ีเรารัก เช่น ดนตรี ศิลปะ เพราะเด๋ียวนี้
เรื่องความรู้หาได้ท่ัวไป ท้ังจาก internet หรือท่ีอ่ืนๆ แม้กระท่ังเรื่องทางวิทยาศาสตร์เขาก็
สามารถทำาคะแนนได้ดี น่าแปลกใจมาก มีอะไรท่ีเขาทำาได้เด่นๆ แม่ก็พยายามบอกว่า นัน่
คือสิ่งท่ีเขาทำาได้ ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะขี้อายหน่อยๆ แม่ต้องคอยบอก

• สิ่งท่ีเป็นห่วง คือ แม่อยู่ภาคเหนือ พ่ออยู่ภาคใต้ ปีหนึ่งเขาจะมโีอกาสได้ไปเจอญาติ ท้ังได้
เท่ียวด้วย

• วิชาท่ีเขาชอบ วชิาท่ีต้องอ่าน เขียน นัน้เขาชอบ เขามีความสามารถใช้ได้ ส่วนเรื่อง
วิทยาศาสตร์นั้น เนื่องจากเราไมไ่ด้ปูให้เขาต้ังแต่ต้นก็อาจจะยากหน่อย ก็บอกเขาว่า ต้อง
วิเคราะห์ ต้องเข้าใจนิยาม ถ้าเราแก้ได้ต้ังแต่ช่วงต้นๆค่อยไปก็จะสามารถแก้ข้อท่ียากๆ
หลังๆได้ตามมา ต้องพยายามหน่อย

• คุณประสิทธิ์ ยังคงยำ้าว่า เมืองไทยเราโชคดีท่ีมีโอกาสเช่นนี้ ท่ีมีการศึกษาท่ีเริ่มด้วยความ
รักของพ่อแม ่เริ่มด้วยความอยากให้ลูกมีความสุขในสิ่งท่ีลูกเป็น ความเป็นห่วงเป็นใย ซ่ึง
เป็นเรื่องท่ีมาถูกทางแล้ว

• อย่าเพ่ิงสกัดก้ันว่า ภาครัฐนั้นยึดกติกา เพราะการอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีกติกาท่ีจะเดินร่วมกัน
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ใหไ้ปสู่เป้าหมาย หลักสูตรเขาไม่ได้กำาหนดว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้น วธิีการอาจจะไม่
เหมือนกันแต่ก็สามารถเดินต่อไปจนถึงเป้าหมาย ถึงทางได้ ตอนนี้รัฐบาลเองก็ส่งเสริมเด็ก
ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ เพราะเด็กนัน้ไม่จำาเป็นต้องเหมือนกัน อยากเชิญชวนให้เด็กๆบ้าน
เรียนได้เข้ามาร่วมงานแขง่ขันวิชาการ เพราะนัน่ก็เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่ง เป็นตัวประกันจาก
สังคมอย่างหนึ่งว่าเรามีความรู้ ความสามารถ 

• คุณอาสน์ ตอนนี้ไมไ่ด้ทำาบ้านเรียนแล้ว เข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้ว เราเป็นคนกทม.ฯ 
ส่งเสริมให้ลูกเรียนจินตคณิตในตอนเรียนอนุบาล พอย้ายมาทำางานท่ีนี่ ก็มาเข้าเรียนท่ี
ภูเก็ตไทยหัว จนถึง ป.๖ ในขณะท่ีเรียนเริ่มมองเหน็อะไรบางอย่าง ลูกชายจะเล่นคนเดียว
ไม่เล่นกับใคร ชอบอยู่ท่ีมุมห้อง หลายคนมองว่าเขามีปัญหา คะแนนของเขาอยู่ท่ีหนึ่ง-๒ 
ตลอด

• พอจบ ป.๖ ตอนแรกจะเข้า ม.๑ ภูเก็ตวิทย์ เขาชอบคลุกคลีกับคน-ญาติท่ีอ่านหนังสือ แต่
ก็ได้ไปเข้าเฉลิมพระเกียรติ พอเรียนไปหนึ่งปี ลูกบอกว่า ไมไ่ปแล้ว พอดีแฟนไปพบคุณชู
แรง เลยรู้จักบ้านเรียน แฟน(คุณแม่)ท่ีเคยเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศส ก็เลยตัดสินใจว่าจะทำา
บ้านเรียน แต่ก็ได้ข้อมูลว่า ลูกจะไม่มีเพ่ือน ไม่มีสังคม และท่ีบ้านของเราญาติๆก็ต่อต้าน 
เพราะเป็นครูกันท้ังนั้น ไปสวนโมกข์รับเหมาก่อสร้างจากลูกชายท่ีเป็นคุณหนูกลับยอมไป
ยำ่าโคลน ไปทำางานก่อสร้างด้วย ตอนกลางคืนก็มานั่งอ่านหนังสือด้วยกัน แม้ลูกชายจะอ่าน
การ์ตูนก็ตาม แต่ก็ยังไม่มัน่ใจว่าจะทำาได้กลัวไม่ได้เรียน แต่แม่ยังคงยืนยันวา่ทำาได้ จึงเริ่ม
ทำาห้องเรียนในบ้าน ตัวเองสอนเรื่องคณิตศาสตร์ แม่สอนเรื่องภาษา สังคม แต่พอลงลึก
เรื่อยลงไป ก็ต้องเริ่ม   ซ่ึงบอกได้เลยว่า แนวทางนั้นเราต้องมี ไม่ใช่ปล่อยไปเลย พ่อแม่
ต้องมีส่วนค้นตำารามาดู อย่างผมสอนปลูกปาล์มก็ต้องไปห้องสมุดไปค้นตำารามาดู เพ่ือจะ
สอนเขา ไปหาของมาทำากระถาง

• ในกรณีสังคม เพ่ือนเก่าท่ีเขายังมีอยู่สมัยเฉลิมพระเกียรติ สมัยไทยหัว เราก็เลือกว่าคนนี้
พ่อแม่เขาเป็นอย่างไร พอจะคบได้ไหม เพราะฉะนั้นเราก็จะมีสังคมแบบเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มหนึ่ง แบบไทยหัวกลุ่มหนึ่ง แบบไปต่างประเทศด้วยกันกลุ่มหนึ่ง ฉะนั้นพ่อแม่ต้องเป็น
หลักเลย อย่างดนตรีเราก็ให้เขาเรียนไวโอลิน เปียโน และเรียนเทควนโด ท่ีไม่ท้ิงเลย คือ 
ประวัติศาสตร์ เราไม่ท้ิง เราต้องให้เขารู้ว่าเขามาอย่างไร ผมมีเพ่ือนเป็นอิสลามก็ให้เขาได้
พบเพ่ือเรียนรู ้ต้องขอบคุณ สพฐ.ท่ีช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี จนอย่างท่ีจะไปต่างประเทศ 
ฝรั่งเศส ท่ีเขารู้มาจากการ์ตูน เราก็ให้เขาไป หรืออย่างท่ีมีปัญหา แม่เขาหรือผมเราก็ไปกัน
เลยท่ีโรงเรียน ซ่ึงพอเขาได้ไปอยู่ท่ีฝรั่งเศส เขาก็เอาเรื่องราวท่ีได้ไปเห็นจริงจากการท่อง
เท่ียว วัดพระแก้ว ตลาดนำ้า มาเขียนเป็นร่องรอยให ้สพฐ.

• เรื่องคณิตศาสตร์ ก็มีการติวโดยติวเตอร์ท่ีมีชื่อของภูเก็ต  ดังนั้นเมื่อไปอยู่ท่ีฝรั่งเศสเขาก็
ไมไ่ด้ด้อยไปกว่าใคร แม้เมื่อเขากลับมาอยู่มหาวิทยาลัย ก็ต้องเตรียมพร้อมเพ่ือจะเข้าให้
ได้
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• ดังนั้น พ้ืนฐานเป็นสิ่งสำาคัญต้องมีบ้าง ถ้าไม่รู้พ้ืนฐานเราก็จะไปต่อไม่ถูก เราไปซ้ือหนังสือ 
หาข้อมูลให ้ทำาแบบฝึกหัดด้วยกัน เราให้มีพ้ืนฐานไว้เพ่ือจะไปต่อยอดได้  พ้ืนฐานยิ่งแน่น
เท่าไรก็จะสามารถไปต่อได้อย่างท่ีต้ังใจไว้

• คุณปุ้ม  ลูกสองคนเรียนโรงเรียนกาลพัฒน์ เขาก็มีความสุข เพราะไม่ได้สอนให้เนน้
วิชาการ เน้นเรื่องการทำางานกลุ่ม การทำากิจกรรม พ่อแม่ต้องเข้าไปร่วมกับทางโรงเรียน 
โรงเรียนห้าสิบพ่อแม่ห้าสิบ ตอนนี้ท่ีเจอคือ เรื่องอัตตาของคนท่ีต่างคนต่างถือว่าตัวเองก็
เก่ง ซ่ึงก็ต้องปรับต้องแก้ปัญหากันไป เพราะเรามีเป้าหมายท่ีทำาให้เด็กไม่ต้องแข่งขนักัน 
ให้เด็กได้มีทักษะชีวิตมากกว่า

• คุณบุญ มีลูกชายสองคน

• โบว์อิ้ง (ลูกชาย)เคยเรียนท่ีอินเดีย เกรดสิบ รอเกรดอยู่ถ้ามากกว่า C ก็สามารถสอบเทียบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้เลย ระหว่างท่ีรอเกรดอยู่ก็ช่วยสอนท่ีโรงเรียนบ้านไม้เลียบ ซ่ึงมีปัญหา
เยอะ ท้ังจากเรื่องท่ีโรงเรียนท่ีขึ้นกับ อบจ., กับรัฐบาล เรื่องความสมบูรณ์แบบ,เรื่องผู้
ปกครองท่ีไม่สนใจว่าลูกมีความสามารถอะไรบ้าง พอเราสอนลูกเขากลับบ้าน พ่อแม่ก็ไม่
ได้สนใจอะไรเลย

• จากการท่ีเคยคิดจะเรียนบ้านเรียน แต่ก็มาคิดว่า บ้านเรียนอาจเป็นเรื่อง safety เกินไปท่ีพ่อ
แม่มาช่วยจัดการอะไรทุกอย่าง ตอนเรียน ม . ท่ีภูเก็ตวิทย์ ได้อยู่ห้องท่ีเลวร้ายของโรงเรียน 
แต่พอเราไปอยู่ ก็พบว่า เขาไมไ่ด้เลวร้ายอย่างท่ีคนอ่ืนคิด แค่เขาคิดไม่อยากเรียน เขาก็
ไมไ่ด้เลวร้ายเรื่องอ่ืนๆ

• อฐั (ลูกชาย).............................................................................

• คุณหมอศุภ โบวอ้ิง เป็นเด็กบ้านเรียนคนแรกของภูเก็ต ตอนนั้นยังไม่มีใครกล้า ถือว่าเขา
เป็นคนบุกเบิก

• คุณสาทร ในตอนบ่ายเราน่าจะได้มาร่วมกันต้ังคำาถาม ซ่ึงคำาถามนั้นถือว่าเป็นสิ่งท่ีสำาคัญ 
ไม่ใช่คำาตอบ เราจะมาร่วมกันต้ังคำาถามเพ่ือสืบค้นร่วมกันว่า เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการ
จัดบ้านเรียนให้กับลูกๆเรา และจากคำาถามนัน้เราก็จะค้นคำาถามท่ีลึกลงไป  ซ่ึงแต่ละคนก็
ต้องค้นหาคำาถามของตัวเองเอาไว้

• พักเท่ียง เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

• เวลา ๑๓.๐๐ น. ภาคบ่าย

• คุณสาทร ฉายวิดิทัศน์ เรื่องของมดท่ีช่วยกันโดยการเกาะกันเป็นแพ เพ่ืออพยพ ขนย้าย
ไปตามลำานำ้า และเรื่องของคุณเอกชัย วรรณแก้ว ท่ีพิการ แต่สามารถเรียนศิลปะตามความ
ใฝ่ฝันของตนเองจนจบวิทยาลัยเพาะช่าง  เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการพูดคุยเรื่องราวของ
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บ้านเรียน  โดยใหแ้ต่ละครอบครัวกระจายกันไปจับกลุ่มพูดคุยแลกเปล่ียนกับครอบครัวอ่ืนๆ

• ในประเด็น ดังนี้

• ๑.จากวิดิทัศน์ หากเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน เกิดปัญหา-อุปสรรค
อะไรเกิดขึ้นบ้าง

• ๒.เราสามารถก้าวข้ามความยากลำาบาก ปัญหา อุปสรรค เหล่านั้น ได้อย่างไร 

• ๓.ความสำาเร็จท่ีเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง

• จากนั้น รวมกลุ่มเล็กสี่กลุ่มเป็นกลุ่มท่ีใหญ่ขึ้นสามกลุ่ม เพ่ือแลกเปล่ียนกันต่อใน ประเด็น 
ว่า

• ๔.เราค้นพบ(ศิลปะ)อะไรบ้างจากสิ่งท่ีเราทำา-เราพูดคุยกันเก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบ
บ้านเรียน

• และหลังจากการพูดคุยในกลุ่มแล้วก็บันทึกลงในกระดาษปรู๊ฟ  เพ่ือนำาเสนอ ดังนี้

• กลุ่มที่หนึ่ง

• ภาพแห่งความสำาเร็จ   พบว่า อยากให้ลูกมีความสุขบนหลักศาสนา,มีคุณภาพชีวิตท่ีดี,มี
ศักยภาพในการดำารงชีวิต ไม่สับสนในการดำาเนินชีวิต และแนวทางในการจัดการศึกษาท่ี
ยืดหยุ่นและชัดเจนขึน้ การมีอิสระในการจัดการศึกษา

• คำาถามหรือปัญหา  ท่ีพบบ่อยๆจากการทำาบ้านเรียน คือ 

• -การมองด้วยสายตาท่ีแปลกๆ และไม่เข้าใจว่า ทำาไมต้องมาทำา เพราะการศึกษาท่ัวไปก็มี
อยู่แล้ว

• -ค่านิยมของสังคม

• คำาตอบ  คือ 

• -มองว่าการศึกษาท่ัวไปไม่ตอบสนองการดำาเนินชีวิต ดังนัน้ ต้องมีความอดทน มุ่งมัน่ หนัก
แนน่ในการดำารงชีวิตตามแบบท่ีเราเชื่อ-เลือก 

•  -หาข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นทางเลือก-ทางออกในการจัดการศึกษา

•  -พยายามรณรงค์ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรต้องมีการพัฒนา ความชัดเจนในการจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพมากขึ้น

• -ร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครอง หรือระหว่างหน่วยงานกับผู้ปกครอง
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• -มีศิลปะในการเชื่อมประสาน

• -ความรัก ความเข้าใจ ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยง โดยมีครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง

•              

• กลุ่มที่สอง

• ท่ีเกิดขึ้น ปัญหาคือ 

• -การไมไ่ด้รับการยอมรับจากครอบครัว /สังคม และหน่วยงาน(รัฐ)ท่ีเก่ียวข้อง

• -ความไม่มั่นใจของพ่อแม่

• -การไม่มขี้อมูล ต้องค้นหาเอง

•  -ความโดดเด่ียว ไม่มีกลุ่ม

•     -ความไม่มั่นใจของลูก ซ่ึงเป็นผลจากคำาถามของสังคมรอบข้าง

• การก้าวข้าม  ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้น คือ 

• –พ่อแม่ต้องหาความรู้ ข้อมูลเพ่ือทำาให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น

• -ความมัน่ใจด้วยการมีกลุ่ม สร้างกลุ่มมีเพ่ือนท่ีคิดเหมือนกัน มาช่วยสนับสนุนให้มั่นใจได้
มากขึ้น

•  -สำาหรับตัวลูกเองท่ีเคยไปโรงเรียนมาก่อน ก็จะมีคำาถามว่า จะไมไ่ปโรงเรียนอีกแล้วหรือ 
งั้นจะทำาอย่างไร ก็แก้ด้วยการลงมือทำาให้ลูกเหน็

• -ทำากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว    

• สิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมา    คือ 

• –เกิดพัฒนาการของลูกท้ังทางวิชาการ(ความรู้)และทางสังคม(ไมไ่ด้แย่)กดีขึ้นเยอะกว่าท่ี
คิด รู้ในสิ่งท่ีมีอยู่มากกว่าในตำารา

•  -ความสัมพันธ์,ความเข้าใจกันในครอบครัวมีมากขึ้น

•    -ลูกมีความมั่นใจ ความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เขามีความมั่นใจ เช่น คนเล็กท่ีเรียนใน
โรงเรียนตลอด(ท่ีตัวเองถามอยู่ทุกปีว่า ปีนี้สนใจจะออกมาจากโรงเรียนไหม)กับลูกคนโตท่ี
เคยเรียนแบบบ้านเรียน  ลูกคนเล็กนั้นกลัวคำาสั่งของครู กลัวครูทำาโทษ ไม่ยอมรับหากตัว
เองไม่ทำาตามท่ีครูสั่ง หรือทำานอกเหนือไปจากท่ีครูสั่ง
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• -มีกิจกรรมท่ีทำาร่วมกันท้ังครอบครัว เกิดศิลปะ,ความสุขขึ้น

• กลุ่มที่สาม

• การทำาบ้านเรียนนัน้เป็นวิถีทางธรรมชาติ ให้พ่ึงพาตนเอง โดยอาศัยความเชื่อมั่น ความ
มั่นใจ สมัยก่อนพ่อแม่ส่งเราไปโรงเรียนตอนท่ีเราเจ็ดขวบ แต่ปัจจุบันนี้ถูกหลอกให้เชื่อไป
ก่อนนั้นดี และเด็กๆนัน้ก็เก็บความทุกข์ระทมจากการไปอยู่ไปพบท่ีโรงเรียนเอาไว้มากมาย 
มาสามารถมาบอกพ่อแมไ่ด้ เด็กยิ่งไปโรงเรียนยิ่งโง่ลงทุกวัน  เพราะโรงเรียนชอบคิดให้
เด็ก หากอยู่บ้านเขาจะคิดเองว่า วันนี้เขาจะทำาอะไร เขาคิดเองได้เก่งกว่า

• ปัญหาท่ีพบ   

• –เขาเบื่อง่าย เราเล่นกับเขาท้ังวันไม่ได้เมื่อเขาต้องการให้เราเล่นกับเขา

• -พ่อแม่คาดหวังมากมายท่ีจะให้เขาทำาอะไรได้มากไปกว่าท่ีเขาทำาได้ ทำาได้ไม่เท่าท่ีอยาก
ได้

• -เวลาของเด็กท่ีทำาบ้านเรียนไม่ตรงกับเวลาของเด็กท่ีไปโรงเรียน ก็อาจจะขาดเพ่ือน

•  -การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

• -กฎระเบียบท่ีค่อนข้างเคร่งครัด แข็งตัว

•  -การเปล่ียนแปลงผู้รับชอบ (ศน.) ซ่ึงอาจส่งผลในความต่อเนื่อง,ความเข้าใจของ
ข้อมูล,การรับรู้

• การก้าวข้าม  

• -ค้นหาว่ามีการจัดกิจกรรม/เวทีท่ีไหนเพ่ือพาลูกไปร่วม 

• -หากิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือเหมาะกับลูก

• -หาเพ่ือนในวัยเดียวกันให้ลูก

• -ทำาความเข้าใจกับฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในเรื่องข้อจำากัด,ความต้องการ,การสื่อสารฯ

• -แสวงหาจุดร่วม,ความร่วมมือจากลูกและทุกฝ่าย

• -พูดคุยกับลูกอย่าปล่อยท้ิงไว้

• -หาเวลาอยู่กับเขาให้มากขึน้

• การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นและความสำาเร็จ  
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• -เกิดความสุขภายในครอบครัว

• -ความผูกพัน-ใกล้ชิดในครอบครัว

• -ความรับผิดชอบในตัวเอง ความมีวินัยของลูก

• -การสื่อสารด้วยความไว้วางใจภายในครอบครัวมีมากเพราะใกล้ชิดกัน ลูกกล้าพูด กล้าบอก
กับเรา

• -ความเข้าใจกันซ่ึงกันและกัน

• ข้อเสนอแนะท่ีถือเป็นศิลปะในการทำาบ้านเรียน

• -เรียนรู้ด้วยความรัก ความเข้าใจ

• -การประเมินเป็นระยะเพ่ือปรับความเหมาะสม

• -คุย,สื่อสารกับเจ้าหน้าท่ี(ศน.) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น เข้าใจกัน

• ซ่ึงสำาหรับกลุ่มนี ้คุณหมอศุภกฤต ได้เพ่ิมเติมว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีเราจะสามารถดึงเอา
ทุกเรื่องท่ีเราทำาใช้เวลาเป็นสิบปีในบ้านเรียนออกมาในเวลาเพียงสอง-สามชั่วโมง ซ่ึงจาก
ช่วงแรกๆท่ีอาจมีความยากลำาบากอยู่บ้าง จนมาถงึปัจจุบันก็น่าจะคล่ีคลายไป รวมท้ังใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานของ สพป. ภูเก็ต ท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงเรื่องเจ้าหน้าท่ีผู้รับ
ผิดชอบในปัจจุบัน

• แต่ว่า ถ้าอย่างน้อยๆเรารู้ว่าเราต้องการอะไร จะทำาอะไรบ้าง ก็อาจจะทำาให้เราพบความ
ยืดหยุ่นตามแบบท่ีเราเป็นได้ ไม่จำาเป็นต้องเป็นแปดสาระวิชาตามแบบท่ีบ้านเราหรือตาม
แบบท่ี ศน. ต้องการเท่านั้น ทำาให้บ้านเรียนทุกบ้านสามารถเป็นแบบท่ีตนเองเป็น-ต้องการ
ได้

• จากนั้น คุณอรรณพ ได้แนะนำาฐานข้อมูลใน website และ facebook:Homeschool Network 

เก่ียวกับคำาถามพ้ืนฐานท่ีพบเห็นบ่อยๆ เช่น คำา homeschool อย่างไร

• และสมาชิกทุกคนท่ีเข้าไปใน web ก็สามารถเขียนบันทึก-บทความได้เลย เป็น portforio ท่ี
สามารถบันทึกให้คนอ่ืนเรียนรู้จากเราได้ ซ่ึงก็สามารถส่งให้ทางเขตพ้ืนท่ีฯได้ เป็นร่องรอย
การเรียนรู้ ซ่ึงกำาลังเตรียมจะทำาให้ทางเขตพ้ืนท่ีฯเข้ามาด้วย อยากชวนให้ทุกคนเขียน
บทความ เพราะ website ท่ีไมม่ีข้อมูลคงไม่มีใครอ่าน  เราอยากให้มีการเขียนข้อมูล 
บทความให้มากๆเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน พยายามชว่ยกันเขียน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
แนน่อน ท้ังต่อเรา ต่อลูก ต่อสำานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ

• ซ่ึงมีการแลกเปล่ียน ซักถาม ว่า 
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• Q มีอะไรแตกต่างระหว่าง website และ facebook

• A ข้อมูลใน facebook นั้นหายได้ และเป็นการสนทนาตอบโต้กัน จึงอาจจะต้องมาเรียบเรียง
ใหม ่ถ้าจะนำาไปเขียนเป็นบทความใน website ซ่ึงน่าจะเกิดประโยชน์ให้เกิดการเอาไปใช้
ต่อได้ ท้ัง สพฐ.ก็จะรับรู้และรู้จัก homeschool มากขึ้น

• Q มีค่าใช้จ่ายไหม

• A มีแต่น้อยมากในกรณีท่ีมีคนเข้ามาใช้เยอะๆ ซ่ึงน่าจะอีกนานท่ีจะมีคนเข้ามาใช้ขนาดนั้น

• Q กรณีท่ีเป็น clip หรือเป็นวิดิโอล่ะ

• A ค่อนข้างกินพ้ืนท่ีมาก ควรเอาลง youtube ก่อน แล้วค่อยดึงมาจาก youtube

• Q ถ้าทางนี้จัดพ้ืนท่ีไว้ แล้วให้แต่ละครอบครัวท่ีทำาบ้านเรียนใส่ข้อมูลเข้าไปเลย ให้มีรายชื่อ
ครอบครัวท่ีทำาบ้านเรียนพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานท่ีมีว่าอยู่ท่ีไหน ทำาอะไรอยู่ จะดีไหม ชว่ยเขียน
ให้

• A ก็พยายามทำาเช่นนั้น เพราะตอนนี้เราก็มีข้อมูลเก่ียวกับบ้านท่ีทำาบ้านเรียนมาเท่าท่ีรู้ แต่
อย่างท่ีแจ้งไว้ว่าต้องเขียนกันเอง เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ก็จะขึน้พ้ืนท่ีส่วนตัวของเราให้
เข้าไปเขียน โดยใช้ชื่อ Homeschool Network ซ่ึงถ้าอยากจะดูว่าใครทำาอะไรบ้าง ก็ให้
ค้นหาด้วยชื่อคนนัน้ท่ีเป็นสมาชิกอยู่ ก็จะขึ้นข้อมูล-บทความของคนนัน้ๆ  

•

•

• วันที ่๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

• เวลา ๐๙.๓๐ น.

• เริ่มต้นด้วยการบอกเล่าเก้าสิบถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้ของแต่ละคน

• คุณอำาไพ รู้สึกดีทุกครั้งท่ีได้มาเจอกัน

• คุณแอ๋ว ไม่ได้ทำาบ้านเรียน แต่อยากมาดูว่าเขาทำาอะไร รู้เรื่องจาก fb.

• คุณอ๋อ วนันี้มีน้องใหม่มา เมื่อวานคุยเสร็จแล้ว กลับไปก็คุยกันต่อ จากท่ีท่านรองฯพูดไว้ว่า 
ถ้าเราไม่เริ่มทำาด้วยตัวเราเองก็จะช้า วนันี้ก็เลยมานั่งปรึกษากัน เห็นด้วยกันว่า จะมีการมอง
หาคณะทำางานของบ้านเรียนเรามาช่วยกัน เพราะทางเขตฯและเจ้าหน้าท่ีฯก็ค่อนข้างมีงาน
ประจำามากมาย ถ้าเราช่วยกันก็จะทำาให้เราเดินไปด้วยกันได้ดีขึ้น

• หมอศุภ ยังไม่คิดอะไร
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• คุณณา เมื่อคืนคุยกัน เราก็คิดว่าเราจะช่วยคนท่ีเข้ามาทำาบ้านเรียนใหมไ่ด้อย่างไร ดังนั้น 
วันนีถ้้ามีอะไรท่ีคิดว่าเราจะช่วย     ได้ก็ยินดี เพราะเด็กจากบ้านเรียนนั้นจะเป็นคนท่ีช่วย
เหลือตนและสังคมได้

• คุณ(อรรณพ)ต๋ี อยากขอเวลาแนะนำาเรื่อง demo ใน website ต่อ

• คุณตูน วนันี้ถ้าจะมีการคุยกันต่อก็อยากอยู่ด้วย

• คุณปุ้ม ลูกสาวอยากให้ทำา แต่คุณแม่ยังไมไ่ด้ทำา

• คุณสุมาลี(เอียด ญ.) คิดตรงกันแมไ้ม่ได้ร่วมคุยเมื่อคืนในเรื่องการประเมินและ ศน.ท่ีหาย
ไป

• คุณฟารีย๊ะ ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรนัก

• คุณมยุรี (เอียด) วนันี้นิ่งมาก ไม่รู้สึกเอนเอียง ดูเหมือนว่าเป้าหมายเราไมไ่กลแล้ว 
ขอบคุณมากท่ีให้กำาลังใจ

• คุณอาลี ทำาหน้าท่ีเป็นผู้ฟังท่ีดี

• คุณกอดีลีน เพ่ิงมาใหม่ ขอคำาแนะนำาด้วย เพราะยังค่อยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร

• คุณโสภณ แม้ ศน.จะเกษียณไปแล้ว งานราชการก็ยังคงเดินต่อไปได้ เป็นเรื่องดีท่ีเราจะ
เตรียมตัวในส่วนของเรา

• คุณสาทร (เอียด) มาท่ีนี่รู้สึกคุ้นเคย เหมือนได้มาบ้าน

•

• และคุณสาทรได้นำาเสนอ ว่า  จากเมื่อวาน ได้มีการรวบรวมเอาสิ่งที่เราได้ค้นพบ หรือ
พูดถึงกันไว้  ดังนี้

• ๑.การทำาบ้านเรียนเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของลูก 

• ไม่ว่าเด็กจะเก่งเพียงไหน ถ้าขาดความรัก ความเข้าใจชีวิตก็อาจพลาดได้

• ๒.ความใกล้ชิดกับลูก

• บ้านเรียนเป็นคำาตอบได้ในเร่ืองนี้

• ๓.ฐานการเรียนรู้

• กว้างมาก เปิดออกไปอย่างไม่มีขอบเขต

• ๔.ได้แลกระหว่างเร่ืองเงิน,ธุรกิจ กับคุณภาพชีวิต ความเป็นมนุษย์ของลูก
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• ๕.การเดินไปด้วยกันทั้งครอบครัว

• ๖.การเรียนรู้ด้วยกัน 

• บางอย่างเรายอมรับว่าโง่กว่าลูก หากเรายอมรับเช่นนี้ตัวตนก็น้อยลง

• ๗.การได้เจอคนเยอะมากมายหลายรูปแบบ

• ๘.ไม่อยากให้ลูกสับสนในการดำาเนินชีวิต

• ๙.ให้ลูกมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

• ๑๐.การเช่ือมประสาน

• จิตใจที่มีความรัก ความเมตตา สามารถทำาให้เกิดศิลปะในการเช่ือมประสานกับคน
อื่นๆได้มากขึ้น

• ๑๑.การส่งลูกไปโรงเรียนทำาให้ลูกโง่ขึ้น

• การสอนแต่คำาตอบ คิดแทนทำาให้เราพึ่งตัวเองได้น้อยลงการทำาบ้านเรียนทำาให้เกิด
ความเข้าใจชีวิต เอาชีวิตเป็นตัวต้ัง ไม่ใช่เอาวิชาการเป็นตัวต้ัง

• ๑๒.การสื่อสารด้วยความไว้วางใจ

• ๑๓.การทำาบ้านเรียนตามบริบท ตามสไตล์ของเราเอง

• ไม่ขึ้นกับหลักสูตร ความตายตัวของข้างนอก เกิดจากความเข้าใจในอัตลักษณ์
ของเด็กแต่ละคน ซึ่งต่างจากการถูกครอบงำาด้วยระบบทุน ระบบบริโภคที่พยายาม
ทำาให้คนเหมือนกันทั่วโลก ลืมวิถีที่ดีงามของเรา

•

• ต่อจากนั้น  เป็นวงสนทนาในเรื่องรูปแบบของการทำาบ้านเรียน โดยเริ่มจากรุ่นพ่ีท่ีทำาบ้าน
เรียนใน จ.ภูเก็ต มาก่อน

• คุณอ๋อ

• เริ่มด้วยเราต้องไตร่ตรอง ทบทวน ทดลองก่อนท่ีจะนำาไปใช้กับลูก เช่น เรื่องธรรมะ เมื่อเรา
ทดลองทำาก่อน เราจึงได้รู้ เมื่อเกิดการใคร่ครวญก่อน ซ่ึงถ้าเราแค่ไปส่งลูกท่ีโรงเรียนเราคง
ไม่มีโอกาสเช่นนี้

• เมื่อเราเหน็ว่าอะไรเป็นของจริง แยกได้ชัดว่าอะไรเป็นของจริงไมจ่ริง เพราะฉะนั้นใน
ระหว่างท่ีเราเดินทางไปพร้อมกับลูกนี่ ลูกและเราก็เดินทาง เรียนรู้ไปพร้อมกัน ในขณะท่ีเรา
เห็นพัฒนาการของลูก บางอย่างท่ีเราเห็นลูกมันก็ทำาให้เราสะท้อนคิด เราก็เปล่ียน อย่าง
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เช่น เรื่องกินเจ ตามโชกุน ท่ีเคยเล้ียงเป็ดแล้วไม่กินเป็ด ซ่ึงส่งผลต่อครอบครัว คุณตาคุณ
ยาย ฯ

• สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กๆท่ีเราได้จากการทำาบ้านเรียน และเราอาจเปล่ียนโลกได้นะคะ

• คุณนา

• ถ้าเราส่งลูกไปโรงเรียน เราคงไม่ต้องพยายามหาความรู้ เพราะเราจะคิดว่ามนัไม่ใชห่น้าท่ี  
ในระหว่างท่ีเราทำาบ้านเรียนนัน้ เราถูกกระทบ มนับอก มันสอนเราว่า วิถีท่ีเราเป็น เราทำานั้น
มันต้องแก้ไข ฟงัก่อน เราต้องคิดก่อนท่ีจะตัดสิน จะทำา แล้วจากท่ีเราทำาเช่นนี้ เราก็พบว่า 
บางอย่างของเขามนัเป็น ถ้าเราส่งลูกไปโรงเรียนคนอ่ืนท่ีเป็นครูเขาจะมองเห็นตรงนี้ของ
ลูกเราไหม ท้ังท่ีมันมีค่า การท่ีเขาเป็นนักคิด คิดก่อนท่ีจะลงมือทำา เราดีใจ อยากให้ทุกคน
มีตรงนี้ ซ่ึงก็ต้องอดทนและขยัน

• หมอศุภ

• แก่นของบ้านเรียนจริงๆได้ถูกพูดไปต้ังแต่มื่อวานโดยพ่ีเอียดแล้วว่า บ้านเรียนคือ วิถีชีวิต 
แม้กระท่ังส่งลูกไปมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังบ้านเรียนกับลูก ซ่ึงคิดเช่นกันว่า บ้านเรียนไม่ใช่
การจัดการศึกษา หากเป็นวิถี การใชช้ีวิต สิ่งท่ีเราต้องทำาคือ ว่า เราจะทำาอะไรกับมัน ซ่ึง
ไม่ใช่แปดสาระ การสอนหลักวิชาการ

• เราได้พูดถึงแก่นกันไปแล้วเมื่อวานนี้  เพียงแต่ไมไ่ด้ หยิบมาเป็น หวัข้อ หรือ เน้นกัน
ชัดเจน

• คุณฑิมา(ตูน)

• ถ้าไมไ่ด้อยู่กับลูกท้ังวัน เราก็อาจจะขาดการเหน็ว่าลูกมีพัฒนาการไปอย่างไร การท่ีเราไม่
ต้องบอกต้องสอนแต่เด็กเขาสามารถเรียนรู้ได้เอง ถ้าไปโรงเรียนแม้จะเป็นโรงเรียนแบบ
บูรณาการหรืออะไรมันก็ยังมีกรอบ ไม่ว่าจะเรียนจากหนงัสือ ฯ หรืออะไร มนัก็มีขอบเขตว่า
เด็กต้องรู้อย่างนี ้คิดอย่างนี้ แต่ถ้าอยู่กับตัวเอง ซ่ึงสอนน้อยมาก ก็พบว่าเขาพูดออกมาเอง 
เช่น เรื่องการรับประทานอาหาร เขาก็สามารถซึมซับ ปฏิบัติได้ รู้ว่าปลูกต้นไม้ดี ต้องกินยา
สมุนไพร ฯ

• คุณจีราพัชร(เอียด ญ.)

• ไม่ต้องเครียดอะไรเลย ชวีิตเราเป็นอย่างไรเราก็ทำาไป ทุกอย่างท่ีเป็นชีวิตประจำาวันนัน่แห
ล่ะคือหลักสูตรของเรา คือ ทุกอย่างคือหลักสูตรของเราหมดเลย เมื่อก่อน เข้ามาทำาบ้าน
เรียน แปดสาระทำาเลย แต่พอปีท่ีสอง ขอ ศน.เลยว่าขอทำาเป็นกลุ่มประสบการณ์ ไม่ทำา
แล้วแปดสาระ เป็นการเรียนรู้เฉพาะหน้าท้ังในรถ ดูทีวี การทำาครัว เราสอนลูกได้เยอะมาก
จากทุกอย่างในชีวิตของเรา

17



• เมื่อเราทำาบ้านเรียนไปเรื่อยๆ เราจะพบว่าเราไม่ต้องสอนลูก ลูกจะอยากเรียนเองเมื่อเขามี
ความพร้อม เขาจะขอเรียนเอง แล้วเราก็จะพบว่า เราไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้จัดการ ผู้
อำานวยความสะดวกให้ลูกอย่างเดียว คนท่ีรู้ ศึกษาก็คือ ลูก เวลาของเขามีเหลือเฟือ ไม่มี
ใครมาบังคับว่าหมดเวลาแล้วนะ ต้องเลิก

• คุณมยุรี(เอียด)

• ลูกจะนำาทางเราในการเรียน สิ่งท่ีแม่ทุกคนอยากได้ คือ ลูกเป็นคนดีอย่างท่ีควรทำา 

• เรามีแบบแผนการใชช้ีวิตอยู่แล้ว เราต้องหาปัจจัยในการดำาเนินชีวิตให้ได้ อิสลามต้องมี
แบบแผนในการใช้ชวีิตแบบนี้จึงจะเป็นคนดี ซ่ึงอาจจะมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน เราต้องหา
ทางเลือกในการดำาเนินชีวิต

• สุดท้าย ดีใจท่ีลูกตอบสนองในการดำาเนินชีวิตทุกวัน มนัให้กำาลังใจและมัน่ใจว่า เราทำาได้
เป็นคนดีได้ในทุกๆวัน

• คุณภิญโญ

• ผ่านมาปีเดียว ถือว่าเป็นท่ีพอใจ ถ้าต้ังเรื่องความเป็นอิสระ เปรียบเทียบเหมือนเราเก็บลูก
สัตว์มาเล้ียง ถ้าเราเล้ียงในฟาร์ม มีการฉีดวัคซีน ฉีดยา อะไรต่างๆ ซ่ึงต่างไปจากสัตว์ท่ีอยู่
ตามธรรมชาติ เขาจะดูแลตัวเองด้วยนำ้าลายของเขายามมีบาดแผล  ดังนั้นถ้าเป็นสัตว์เล้ียง
เชื่องๆอยู่นานตามกติกา ตามเวลา เราก็จะทำาอะไรเองไม่ได้ แต่สัตว์ตามธรรมชาติท่ีไม่
เหมือนกับสัตว์เล้ียงอ่ืนๆ อาจถูกเรียกว่า เป็นแกะดำา หากท่ีจริง คือ ม้ามืด ไม่ใช่แกะดำา

• ถ้าเราเห็นกระดาษขาวรอบๆจุดดำาในกระดาษนัน่คือ เรามองเห็นสิ่งดี ความเป็นไปได้

• คุณอาลี

• เห็นลูกมีความสุขกับการท่ีเรียนอยู่กับบ้าน ก็ถามเขาเหมือนกันว่า ลูกจะไปโรงเรียนไหม 
เหมือนลูกของน้องๆท่ีไปโรงเรียนอยู่ประจำา เขาก็ตอบว่า ไมไ่ป จะอยู่บ้าน  เช่นคำาถามท่ีว่า 
แล้วลูกจะอยู่ในสังคมได้ไหม หากท่ีรับรู้ คือ ลูกไม่เคยขาดตรงนีไ้ปเลย พอตอนท่ีน้องๆเขา
กลับมาจากโรงเรียน เขาก็ใช้ชีวิตเป็นปกติเล่นกันเป็นปกติ

• คุณบุญ

• จากประสบการณ์ท่ีทำาบ้านเรียนมาด้วยระยะเวลาไม่ยาวมาก แต่ประสบการณ์ท่ีลูกได้รับ
มันดีมาก คือ เมื่อเราปล่อยเด็กเมื่อเด็กแข็งแรงพอเขาก็จะพบศักยภาพของเขา เขาจะดูแล
ตัวเองได้

• พ่อแม่คือส่วนท่ีสำาคัญท่ีสุด เพราะจากสิ่งท่ีเด็กได้รับ คือ คำาถามท่ีเจอบ่อยๆ แล้วเด็กเขาก็
จะเกิดความไม่มั่นใจ ตัวผู้ปกครองเองก็จะพบว่า เราต้องนิ่งขึน้ คราวนี้ความเป็นครูมันมาอยู่
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ท่ีตัวเรา อย่างบุญเองเมื่อพบว่าบางเรื่องท่ีเราบกพร่องเราต้องไปหาคุณครู หรือพ่ีๆท่ีเขารู้
เรื่องมากกว่าเรา

•

• คุณสุมาลี

• เน้นความรัก ความเอาใจใส่ ธรรมชาติของมนุษย์

• ปัญหาท่ีตัวเองเคยเจอ แล้วสุดท้ายท่ีเราผ่านมาได้ เราก็เอามาคิดว่า ทำาไมเราผ่านมันมาได้ 
เมื่อเรามีลูกเราจะทำาอย่างไร

• ทำาไมคนอ่ืนเขาไม่คิดเหมือนเรา แต่เมื่อลูกไปโรงเรียนอะไรหลายอย่างท่ีลูกได้มาเราไม่
ต้องการ ไปรับไปส่งลูกตลอดเวลาลูกมีปัญหากับเพ่ือนก็ฝากความสันติไปให้กับเพ่ือนคน
นั้น มองสังคมข้างนอกแล้วมากลัวกับลูกเราเอง

• จากท่ีลูกมาเล่าให้ฟังเรื่องของเพ่ือนท่ีโรงเรียน มนัอาจไม่หนักสำาหรับคนอ่ืน แต่หนูรับไม่
ได้ รู้สึกว่า มนัไม่นา่มาโดนท่ีลูกเรา อย่างเรื่อง ดูสื่อลามก (ตอนอยู่ ป.๒) จนถึงว่า ลูกไม่
ต้องไปโรงเรียนแล้วแหล่ะ พูดถึงเรื่องบ้านเรียนขึ้นมา ซ่ึงเหมือนอัลเลาะห์ให้ทางเลือกเรา 
ต้ังแต่ยังไม่มีเรื่องนี้ มีเพียงเรื่องตามอัธยาศัย และคำาถามท่ีว่า แล้วถ้าเราเป็นอะไรไป 
ลูกลอยนะ ใครจะมารับผิดชอบต่อ ตัวเองก็จบแค่ ม.๖ จะสอนได้หรือ

• ลูกเราความรู้เหมือนกันกับเขา พอไปสอบกับเขา เด็กบางคนยกมือบอกว่า คุณครูบทนัน้ยัง
ไมไ่ด้สอนเลย แต่ลูกเรากลับสอบได้ เพราะพ่อแม่สนใจ เด็กก็เกิดความรักท่ีจะเรียน ได้
หนังสือมาวนัแรกอ่านหมดเลย

• คุณสาทร

• เราต้องเอ้ือให้ลูกเราได้พัฒนาตัวตนของเขาในสิ่งท่ีเขาเลือก เขาเชื่อ เราก็ต้องเดินทางร่วม
ไปกับเขา บางครั้ง ความเป็นพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าเรามีอำานาจเหนือเขา เป็นปกติของระบบ
อำานาจ สำาหรับครอบครัวก็ไม่ต่างกัน เราจะเรียนรู้เรื่องการเปล่ียนแปลง ดังนั้นพ่อแม่ต้อง
เปล่ียนก่อน ถ้าเรายังไม่เปล่ียนก็เป็นเรื่องยากท่ีเราจะไปสอนได้ ตัวเราเองต้องเป็นหนึ่ง
เดียวกับการพูดและการแสดง

• จากท่ีเคยทำาวิจัยเรื่องการทำาบ้านเรียนมา ท้ังกับครอบครัวคริตส์ พุทธ มุสลิม ก็พบว่า แต่ละ
คนมีวิถีทางของตนเอง พ่อแม่ก็ต้องทำาหน้าท่ีช่วยเหลือให้ลูกๆได้ทำา ได้เติบโตตามแบบ
ของตัวเอง ท้ังจากครอบครัวของอำาหรน ท่ีมีลูกสี่คนท่ีมีความชอบไม่เหมือนกัน
เลย,ครอบครัวของนักกิจกรรมท่ี นครศรีฯ ท่ีทำางานกับเด็ก-เยาวชนเรื่องการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการทำาบ้านเรียน,ครอบครัวของคริส์ตท่ีชุมพร ซ่ึงทำางานกับ
เด็กท่ีขาดพ่อแม่ หรือครอบครัวมีปัญหา ลูกของตัวเองท่ีโตกว่าก็มาช่วย และบางครั้งก็ส่ง
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ลูกไปเรียนรู้จากครูต่างๆ เช่น ไปเรียนรู้เรื่องละครกับครูช่าง(ชลประคัลภ์) หรืออย่าง
ครอบครัวกำาราบ ท่ีสนใจเรื่องเกษตรทางเลือก การเพาะปลูกต่างๆ ลูกก็สนใจเรื่องพืช
สมุนไพร ส่วนสำาหรับตัวเองท่ีสนใจ ทำางานเรื่องการศึกษาทางเลือก ส่งเสริม

• เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ท่ีจุดไหน เราเดินทางมาถึงไหนแล้ว เราค่อนข้างจะกลัวถ้าจะต้อง
ก้าวออกจากสิ่งท่ีเรารู้แล้วพบว่าเราไม่รู้ ซ่ึงเมื่อเราพบว่าเราไม่รู้ เราจะน่ารักขึ้น เราจะถ่อม
ตัว อ่อนโน้มลง

• คุณอำาไพ

• จะสนับสนนุความคิดของอาจารย์ว่า เด็กแต่ละคนมีความคิดเป็นของตัวเอง เด็กบางคนอาจ
ไม่คิดอะไร แต่ลูกของเราอาจจะกระทบใจมากแล้วเขาสะสม ซ่ึงเหมือนตอนนี้เมื่อมาเรียน
บ้านเรียนเขาไปได้แล้ว เวลาท่ีเราดุเขา เขามอง เขาดูเรา ว่าท่ีเราอ่านหนังสือธรรมะนั้น เรา
จะผ่านไปได้ บรรลุได้ เราต้องผ่านเขาไปก่อน 

• คุณบุญศิริ

• ไม่ใช่เราจะใส่ให้ลูกอย่างเดียว ลูกจะเป็นแบบฝึกหัดให้เราด้วย การท่ีได้เข้ามาร่วมกับบ้าน
เรียนทำาให้เราได้รับโอกาส เหมือนลูกคนเล็กท่ีอยู่โรงเรียน อยู่โรงเรียนไหนเราก็จะไป 
เข้าไปร่วมกับโรงเรียนนัน้ด้วย ถ้าเข้าในระบบโรงเรียนนั้น ครูก็จะดุ ดุมากๆด้วย เราก็แก้ด้วย
ธรรมะในระดับหนึ่ง เราไม่สามารถแก้ท่ีเขาได้ แต่เราแก้ท่ีเราได้

• คุณแอ๋ว

• มีลูกคนหนึ่ง ชื่อน้องสนีำ้า พ่อแม่ต้องอดทน หาข้อมูล ตัวเองเป็นคนใจร้อน แต่เราก็ได้เรียน
รู้พร้อมลูกด้วย ว่า การดุ หรือความใจร้อน ไมไ่ด้ช่วย ต้องฟังเขามากขึ้น แต่อาจจะทำาไมไ่ด้
ถึงพวกพ่ีๆท่ีมีการหาข้อมูลมาช่วย 

• ซ่ึงก็อาจจะมองหาต่อไป อาจจะเป็นระยะต่อไป หรือบ้านเรียนในเวลาหลังโรงเรียน

• คุณอ๋อ

• บางอย่างท่ีเราไม่กล้า แต่ลูกกล้า เราก็ต้องเรียนรู้นะ เราก็ต้องส่งเสริมและยอมรับ เช่น การ
ใส่เสื้อผ้าตามสีวัน ซ่ึงเขาก็มีเหตุผลว่า ประหยัด เรียบง่าย

• พอเราใส่ใจในเรื่องท่ีเขาเป็น เขาคิด เราก็จะพบว่า มนัมีคุณค่า

• คุณนา

• ตอนแรกท่ีเราทำาบ้านเรียน เราก็คิดถึงเรื่องแปดสาระวิชา ก็มีการคิดทำากลุ่มท่ีจะช่วยเหลือ
กัน ใครจะมาชว่ยสอนวิชา....... หรือแม้แต่พ่ีจะช่วยสอนน้อง ซ่ึงถ้าใครสนใจ มีไอเดียก็
เสนอได้
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• เวลาท่ีเราเป็นห่วงเรื่องจะถูกตรวจสอบรายวิชา ก็ให้เขียน ให้บันทึก ให้หาเหตุผลว่า ทำาไม
เราถึงดูรายการนี ้เราเรียนรู้อะไร ซ่ึงต้องทำาสมำ่าเสมอ

• คุณต๋ี

• คือเราคิดมาก แต่เด็กไม่ต้องคิดอะไรเลย เขาไม่ติดกรอบ ทำาเลย

• คุณปุ้ม

• คือเรามีลูกสองคน เป็นคนละเพศ แล้วเราก็ทำาทุกอย่างเอง ไม่ทัน

• คุณต๋ี

• เราจะทำาบ้านเรียนจนเขาโต  เพราะเชื่อในการตัดสินใจของเขา เขาก็เป็นคนหนึ่งท่ีมีความ
มั่นใจมากๆ

• คุณเอียด(ญ)

• เด็กพอเขาโตแล้วเขาตัดสินใจได้ เขาก็จะเข้าไปในระบบเอง และชอบเป็นนักกิจกรรมท่ี
โรงเรียน ส่วนอีกคนท่ีเป็นบ้านเรียนแม้พ่ีคะยั้นคะยอให้ไปเรียน เขาก็ไม่เรียน เขาก็พอใจใน
บ้านเรียน แต่ก็ไปหาผู้รู้ เราอย่าคิดว่า เขาไม่รู้อะไร เราเพียงไปหาผู้รู้ แหล่งเรียนรู้ให้เขา 
เขาก็จะไปหาเอาเอง โลกมันเปล่ียนทุกวัน ให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะเป็นอะไร เลือก
อะไร เราแค่ให้ข้อเสนอแนะไป เราไม่ไปบล็อกเขา แต่ท่ีโรงเรียนนั้นเด๋ียวหมดเวลาๆๆๆ  
คราวนี้เด็กก็ทำาอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ไอ้โน่นก็ไม่เสร็จ ไอ้นี่ก็ไม่เสร็จ แต่เด็กบ้านเรียนนั้น
เวลาเป็นของเขา

• คุณสุมาลี

• เด็กนั้นถา้พ่อแม่ใส่ใจ มีเวลาให้เขา  ทำาอะไรไปร่วมกับเขา เราก็ค้นพบว่าเมื่อเราอยู่กับเขา 
มีเวลาให้เขา เขาก็ไมไ่ด้สนใจท่ีจะไปเฝ้าดูทีวีอะไรมากมาย บ้านเรียนคือชีวิต บางสิ่งบาง
อย่างท่ีไม่ได้สอนเขาก็เรียนรู้เอง แมช่อบอ่านหนังสือ ลูกก็จะชอบอ่านหนังสือ เคยถาม
อาจารย์คนหนึ่งวา่ จะต้องทำาอะไรบ้างในการทำาบ้านเรียน อาจารย์ตอบว่า ไม่อยากเลย
เพียงให้อ่านหนังสือ การติดโทรทัศน์นั้นมนัเป็นเพราะไม่มีอะไรจะทำา มนัเบื่อ บางทีลูกก็
สงสารน้องท่ีไปโรงเรียน เพราะต้องนั่งป้อนข้าวในรถ

• ไม่ใช่ว่าเราต้องสอนเขาเสมอไป บางทีเขาก็มาสอนเรา บ้านเรียนไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่เหมือนเด็กโรงเรียนท่ีมีวนัเสาร์-อาทิตย์ แต่ลูกเราวาดภาพได้ท้ังวัน 
ถ้าเป็นเรื่องท่ีเขาชอบเขาก็จะทำา เช่น เรื่องอาหาร ทำากับข้าว การเรียนรู้มันเรียนได้ถึงก่อน
นอนเลยนะ อยากให้ลูกเป็น center เขาจะเป็นคนเลือกเอง

• คุณมยุรี(เอียด)
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• การทำาบ้านเรียนมนัเหมือนการปลุกวิญญาณความเป็นแม่ให้กระชุ่มกระชวย มีบางคนถามว่า 
ลูกเชื่อหรือ เพราะปกติลูกจะเชื่อครู ไม่เชื่อเรา แต่เมื่อลูกอยู่กับเรา ลูกจะไม่เชื่อเราหรือ 
บางทีเราก็เรียนรู้ใหม่ว่า เราต้อง acting ใหม่บ้าง ดีกว่าจะส่งบทบาทนี้ไปให้คนอ่ืนเล่นแทน
เรา

• คุณคอดีย๊ะ

• บางทีเรื่องบ้านเรียนไม่ได้อยู่ท่ีพ่อแม่ แต่อยู่ท่ีคนอ่ืน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้วย

• ตอนนี้มีสองแผน คือ แผนเรื่องศาสนา แต่เขาบอกว่า ไมไ่ด้นะ ต้องเน้นแปดสาระ เขาพูด
ทำานองว่าความรู้เรานั้นไม่พอท่ีจะสอนลูก ก็มีน้องคนท่ีเขาส่งหลักสูตรไปให้ทางเขตฯอ่าน 
ส่งไปแล้วแต่แผนการสอนก็ไม่ได้ทำาตามท่ีเราส่งไป แต่พอฟังเห็นแต่คนต่อสู้ ก็รู้สึกดี ก็มี
กำาลังใจขึ้น

• คุณนา

• เราต้องคิดให้ได้ว่าอะไรท่ีสำาคัญต่อเด็ก ไม่ใช่เพียงวิชาความรู้

• คุณมยุรี(เอียด)

• เขาก็มองว่าเป็นการเนน้เรื่องศาสนา การดำาเนินชีวิตมากกว่า ไม่เป็นห่วงลูกหรือถ้าลูกอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้

• คุณนา

• แล้วคุณไม่เป็นห่วงหรือถ้าลูกเห็นแต่เพียงจุดเล็กๆ

• คุณอ๋อ

• แต่เราอาจจะต้องหาคนอ่ืนท่ีดูแลแทน คนอ่ืนท่ีเข้าใจเรา น้องไมไ่ด้บอกหรือว่า.........

• คุณคอดีย๊ะ

• ก็บอกไปแล้ว มาพูดกับเจ้าหนา้ท่ี แต่เจ้าหน้าท่ีก็บอกว่า ไปศึกษามาก่อนนะก่อนท่ีจะทำา

• หมอศุภ

• เอาแผนมาเสนอเขาไหมครับ

• คุณคอดีย๊ะ

• เรามีปัญหา คือ เรานั้นสอนลูกไมไ่หวแล้ว ช่วงนัน้แพ้ท้องแล้ว เลยต้องส่งลูกเข้าโรงเรียน

• คุณอ๋อ
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• ให้พ่อแม่ต้ังใจก่อน ปัญหาอ่ืนๆเป็นปัญหาภายในท่ีเรามาช่วยกันได้ ตอนนี้ท่ีเรากำาลังจะต้ัง
คณะทำางาน ก็ถ้าน้องเขามาร่วมด้วย เราก็จะหาผู้รู้ทางราชภัฏมาช่วยประเมิน หาคนท่ีมี
ความรู้มาช่วย

• คุณเอียด ญ.

• เราจะต้ังของเราเอง ซ่ึงมีอยู่ในตัวร่างอันใหม่

• หมอศุภ

• ดังนั้น ถ้าเขาอนุญาตให้เราทำา เราเสนอคณะกรรมการขึ้นไปแล้วเขาอนุมัติให้เราทำา เราก็จะ
ทำาได้

• คุณนา

• น้องอาจจะต้องทำาแผนมาช่วยกันดู

• คุณภิญโญ

• ของ กศน. นั้น ส่งแผนเอาครึ่งปีแล้ว เขายังอนุมัติเลย แผนนั้นมาดูแล้วอาจช่วยกันก็ได้

• มีนิทานเล่าให้ฟัง เหมือนเศรษฐีไปเห็นคนตกปลาอยู่แล้วถามว่า เมื่อไรจะเกษียณ คนตก
ปลาว่าก็ตกไปเรื่อยๆไม่ต้องรอเวลาว่าจะเกษียณเมื่อไร ตกไปก็มีความสุขไป ทำาไมต้อง
เกษียณ

• การทำาบ้านเรียนเหมือนการทำาห้องเรียนธรรมชาติ ทำาห้องเรียนนอกห้องเรียน

• คุณสาทร

• เราสูญเสียความเป็นเด็กไปมากมาย เด็กท่ีพร้อมจะเรียนรู ้ให้อภัย สนุก ฯ เรานั้นต้องเรียนรู้
ไปพร้อมๆกับเด็ก บางทีถ้าเราเรียนรูไ้ปตรงนี้พร้อมๆกับลูกของเรา ในความเป็นพ่อเป็นแม่
บางทีเราก็สูญเสียตรงนี้ จึงต้องทวงคืนมา

• เด๋ียวเราพักเท่ียงกันก่อน แล้วตอนบ่ายเราจะมาคุยกันต่อว่า สำาหรับบ้านเรียน ภูเก็ต เราจะ
มาช่วยกันอย่างไร ทำาอย่างไรสำาหรับบางบ้านท่ียังถูกดองอยู่

•

•

• เวลา     ๑๓  .  ๐๐     น  .    ช่วงบ่าย  

• วงสนทนาแลกเปล่ียน ซักถามเก่ียวกับการจัดทำาแผน หรือการเก็บร่องรอยการเรียนรู้ของ
บ้านเรียน คุณหมอศุภกฤตและคุณนา ได้ต้ังข้อสังเกตว่า การจัดทำาบันทึก ร่องรอย หลัก

23



ฐานการเรียนรู้นั้น สามารถทำาบันทึก และจัดเก็บไวไ้ด้ตลอด ซ่ึงทุกครั้งท่ีเราทำานั้นเป็นการ
ทำาให้เกิดทักษะขึ้นในตัวเด็กในเรื่องราวต่างๆ ได้หัดให้เขาคิดวิเคราะห์ สังเกต ฯ อย่ามอง
ว่าเป็นการทำางานให้ ศน.  เพราะทุกครั้งท่ีเราทำานั้นลูกเราได้เรียนรู้ โดยทำาจากวิถีชีวิตของ
เรา แบบเรา ตามความเชื่อ ศาสนาของเรา เพียงแต่เก็บภาพ เขียนเรื่อง แต่งเรื่องมาได้
หมดแล้วเก็บรวบรวมไว้ เป็นผลงานของลูกเราเพ่ือให้เราได้เห็น ได้ติดตามพัฒนาการของ
ลูกเรา ให้ลูกเราได้มีโอกาสเรียนให้ครบในทุกมิติของชีวิต หรือการส่งผลงานของลูกไปตี
พิมพ์ ไปลงเป็นข้อเขียน บทความตามท่ีต่างๆ

• คุณมยุรี เสริมว่า จริงๆเราต้องอยู่ควบคู่กันไปท้ังสองทาง มันไม่สามารถจะอยู่เฉพาะด้าน
ใดด้านหนึ่ง มันเป็นไปไม่ได้เลย แต่เราก็มีคำาถามว่า เราจะเอาข้างไหนท่ีไม่ให้มนัมากไป
หรือน้อยไป ซ่ึงเราจะต้องบูรณาการมันให้ได้ รวมไปถึงเรื่องเราไม่รู้ว่าสาระวิชานี้มันจะต้อง
เอาแค่ไหน ต้องปรุงแต่งอะไรบางอย่างให้มันสอดคล้องกับวิถีของเรา เราจะใส่ขนาดไหม
ให้มนัพอดี และต้องดูตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดท่ีกำาหนดไว้ด้วย  

• คุณนา ก่อนอ่ืนเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแปดสาระมีอะไรบ้าง แล้วก็ประมวลออกมาว่าเราจะสอน
อะไรลูก 

• คุณมยุรี ท่ีผ่านมาไม่ค่อยได้ดูสาระวิชา ทำาแบบฝึกหัดเลย

• คุณนา ถ้าในแปดสาระวิชานั้นเอาแค่พอผ่าน เพราะไม่เช่นนัน้เราจะไม่มีเวลาทำาเรื่องท่ีเรา
อยากจะทำาได้เลย 

• คุณหมอศุภกฤต ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องต่างๆท่ีต้องเรียนกันจริงๆ  ท่ีพ่อแม่ ผู้ปกครองต้อง
ศึกษาและเข้าใจ ก็จะมีตัวอย่าง เช่น   

• -ป.๑ เรียนเรื่องส่วนตัว ร่างกายของฉัน

• -ป.๒ เรียนเรื่องฉนัและครอบครัวของฉัน

• -ป.๓ เรียนออกไปถึงสังคม/ครอบครัว กว้างออกไป

• หรืออะไรๆต่างๆ ซ่ึงอยากแนะนำาให้เข้าไปลองอ่านดูใน web ของ Google ท่ีอ.ชาตรี เขียน
บทความเอาไว ้ซ่ึงสามารถเอาไปใช้ได้  เวลาผมประเมินนั้น ประเมินว่าผ่านการเรียนรู้ไหม 
ก็เป็นเกรด ๑,๒,๓,๔ คือ ได้เรียน หรือไม่ได้เรียน, เรียนแล้วประยุกต์ใชไ้ด้บ้าง เกรด ๓, 

เรียนแล้วประยุกต์ใชไ้ด้ดี เกรด ๔

• คุณสาทร บทเรียนจากบ้านเรียนสตูล คุณอำาหรนพูดไว้ว่า ถ้าเราอยากบ่มเพาะลูกเราให้รัก
การเรียนรู้ จะไปสนใจทำาไมว่าจะก่ีสาระวิชา เพราะเมื่อเขารักการเรียนรู้เขาก็จะมีความสุขท่ี
จะเรียน จะอ่าน ด้วยตนเอง จะสามารถเชื่อมโยงได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

• คุณสุมาลี เห็นด้วยกับท่ีอาจารย์พูดเลยค่ะ เพราะอย่างลูกของตัวเองพอรักท่ีจะอ่าน
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หนังสือเล่มใหญ่ๆหนักๆก็จะแบกจะถือจะอ่าน

• คุณสาทร เด็กจะเป็นเช่นนัน้ ลูกชายก็พกหนังสือไซอ๋ิวท่ีอ่านมาไม่ตำ่ากว่าสามสี่ครั้ง แต่ก็
ชอบจะพกไว้อ่านซำ้าๆ หรือเหมือนอ.ประมวล เพ็งจันทร์ คนท่ีเดินเท้าจากเชียงใหม่มา
เกาะสมุย ก็บอกไว้ว่า อ่านสิทธาระถะ ต้ังสองสามรอบ อ่านแต่ละครั้งในชีวิตแต่ละช่วงท่ี
เปล่ียนไปก็ให้ความคิดความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน

• คุณภควรรณ(ออ๋) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าตอนนี้บ้านเรียนของเรามีอยู่สามรูปแบบ คือ 

• ๑.มุ่งแปดสาระวิชา

• ๒.อิงแปดสาระ

• ๓.บูรณาการ   -ไม่เน้นสาระวิชา เน้นประสบการณ์ เป็นวิถีชีวิต

•                       -อิงสาระวิชา

• ซ่ึงก็จะมีผลต่อการประเมินด้วย และจาก(ร่าง)คู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ท่ีจัดทำา
ขึ้นโดย สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซ่ึงครอบครัวท่ีจัดการศึกษาเรามีโอกาสเข้าไปร่วม
ในคณะกรรมการวัดและประเมินผลฯของเราด้วย โดยการชวนนักวิชาการ ผู้รู้เข้ามาร่วมด้วย 
โดยเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาไม่ใช่การประเมินเพ่ือตัดสิน สำาหรับ จ.ภูเก็ต จะขอมีคณะ
ทำางานวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนา  ๕-๗ คน 

• นอกจากนั้น บ้านเรียนภูเก็ตอาจจะมีเวทีความร่วมมือกับ อบจ.ภูเก็ต (ซ่ึง อ.สุมาลี สังขะ
ไชย เป็นผู้เชื่อมโยงเข้าไป เพราะเห็นว่าเด็กบ้านเรียนนัน้มีคุณภาพ) เพ่ือทำางานร่วมกันใน
เดือนพฤศจิกายนนี้ อาจจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการเรียนรู้แบบบ้านเรียนให้กับคนอ่ืนๆ 
รวมไปถึงการเรียนรู้จากผู้รู้คนอ่ืนๆ  

• และจาก(ร่าง)คู่มือการดำาเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ฉบับล่าสุดของสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แสดงภารกิจในการวัดและประเมินผลของสำานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ดังนี้

• ๑.แต่งต้ัง คณะทำางานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทำาหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักการประเมินตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการ เครื่องมือ และหลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย คณะทำางานประกอบ
ด้วยบุคคลท่ีสำานักงานและครอบครัวเห็นพ้องร่วมกัน สำาหรับระดับประถมศึกษา-

มัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน ๕-๗ คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน ๗-๙ คน หรือ
ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้แทนของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทำาหน้าท่ี เป็นประธาน
คณะทำาหน้าท่ี โดยมีภารกิจดังนี้
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• ๑.๑ กำาหนดกรอบการประเมินผล โดยวิเคราะหแ์ละเชื่อมโยงแผนการจัดการศึกษาของ
ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษากับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดฯ

• ๑.๒ ประสานกับครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา โดยทำาความตกลงร่วมกันในเรื่องสัดส่วนการให้
ผลคะแนนหรือเกณฑ์การตัดสินผล และร่วมกันกำาหนดค่านำ้าหนัก/หน่วยกิต ในแต่ละสาระ
การเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์

• ๑.๓ให้ข้อเสนอครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา จัดทำาและรวบรวมหลักฐาน ร่องรอยการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยครอบครัวและผู้จัดจะต้องจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ดังนี้ 

•  ๑.๓.๑รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของครอบครัวในรอบหนึ่งปี ซ่ึงควรประกอบ
ด้วย

•            -ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนและข้อมูลพ้ืนฐานของครอบครัวในส่วนท่ีเก่ียวกับการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว

•            -ผลการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

•            -ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ ตามแผนการจัดการศึกษาของ
ครอบครัว ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

•            -จุดเด่น/ความสำาเร็จท่ีสำาคัญของการจัดการศึกษา

•            -ปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งท่ีควรพัฒนา

•            -แนวทางการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป โดยปรับให้สอดคล้องกับจุดเด่น จุดด้อย และ
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา

•            -ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ

•  ๑.๓.๒จัดเก็บหลักฐาน/ร่องรอยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงควรประกอบ
ด้วยบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียนท่ีแสดงพัฒนาการ
ความก้าวหน้ามนการเรียนรู้ท่ีสามารถใช้ประเมินความสามารถของผู้เรียนได้

• ซ่ึงท่ีประชมุได้มีการเสนอสัดส่วนเพ่ือแต่งต้ัง เป็น คณะทำางานวัดและประเมินผลฯ     ของ  
บ้านเรียน     จ  .  ภูเก็ต     จำานวน     ๗     คน     คือ     

1. ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต           ประธาน
กรรมการ

2. ศึกษานิเทศก์                                                                         กรรมการ

3. นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                          กรรมการ
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4. ตัวแทนครอบครัวบ้านเรียนภูเก็ต                                               กรรมการ

5. ตัวแทนครอบครัวบ้านเรียนภูเก็ต                                               กรรมการ

6. ตัวแทนครอบครัวบ้านเรียนภูเก็ต                                               กรรมการ

7. นักวิชาการศึกษาชำานาญการ                                                     กรรมการ/

เลขานุการ                 

•

•

• เวลา     ๑๕  .  ๔๕     น  .     

• เป็นการปิดการประชุมถอดบทเรียนฯ     โดยท่ีมีการสะท้อนความรู้สึก  /  ความคิดของผู้เข้าร่วม   
ดังนี้ 

•

• -สองวันท่ีผ่านมา ภาคภูมใิจท่ีได้ทำาหน้าท่ีเป็นพ่อแม่ท่ีได้ดูแลลูกให้เป็นคนดี มีศีลธรรม มี
กำาลังใจท่ีจะเดินหน้าต่อไป มีการ

• พูดคุยกันท้ังจากผู้มีประสบการณ์และยังไม่มีประสบการณ์

• -ยังไม่รู้จะพูดอะไร

• -มีความมัน่ใจมากขึ้น

• -มีปัญหาเอาไว้แก้

• -ขอบคุณท่ีให้ความรักในการประชุมครั้งนี้

• -ได้มาเรียนรู้บ้านเรียนของภูเก็ต เพราะท่ีพังงามีเพียงสามครอบครัว นำาทางเป็นครอบครัวท่ี
สอง นา่จะได้ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• -ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกท่ีได้มาเรียนรู้ในกลุ่มของบ้านเรียน น่าจะได้รู้จักกันมากขึ้น

• -ตอนนี้ลูกก็อยู่ในระบบ แต่ทุกครั้งท่ีมีบ้านเรียนก็จะเจอกันอีก

• -ตอนท่ีลูกออกจากโรงเรียนเป็นบ้านเรียนเหมือนเดิมก็จะทำาได้เลย

• -ขอบคุณพ่ีเอียดพ่ีหมูท่ีพยายามมาแกะรอยบ้านเรียนภูเก็ตได้อย่างงดงาม

• -ขอบคุณพ่ีเอียดพ่ีหมูท่ีเป็นต้นแบบให้เรา ขอบคุณทุกคนในวันนี้ท่ีจะทำาบ้านเรียนให้สำาเร็จ
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• -ขอบคุณพ่ีเอียดพ่ีหมู พอคุณหมอถามว่าจะทำาอะไรดี ก็นึกถึง มันเป็นความผูกพันนะคะ 
เด๋ียวพอเราทำาๆกันไปเราก็จะเกิดความผูกพัน เราทุกคนก็จะได้รับผลจากการท่ีเราทำากับ
เด็กๆของเรา

• -เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำาคัญ ความเป็นตัวตนของเราก็เป็นดอกผลมาจากอดีตท่ีเราได้รับ
หรือจัดการศึกษามา ถือว่าเป็นโชคดีของเราท่ีการศึกษาเปิดให้เราได้ทำาบ้านเรียนได้ การ
ถอดบทเรียนครั้งนี้ของภูเก็ตถือเป็นก้าวกระโดดท่ีสวยงามมาก ก้าวกระโดดท่ีไกลมาก 
เวลาผ่านไปเร็วมาก ปึ้บปั๊บ ๑๐ ป ีสังคมไทยนั้นยังช้ามาก เราสามารถแปรทุกอย่างให้เป็น
องค์คุณของเราได้ ให้มันเติบโตงอกงามบนเกาะภูเก็ตต่อไป โอกาสหน้าน่าจะได้เจอกันอีก

• -ไม่อะไรแล้ว สำาหรับตัวผมการจะทำาให้บ้านเรียนเติบโต น่าจะอยู่ท่ีการประชาสัมพันธ์
ผ่าน website เพ่ือบ้านเรียนได้เติบโต ทุกคนช่วยกันเข้าไปใช้                               

•

•

• ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๑๐ น.

•

•                                                                                                                          บันทึก โดย 
จินตนา สมพงศ์

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ผลการสรุปประชุมถอดบทเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จ. ภเูก็ต

• วันที ่๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
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• ณ.สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

•

• -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------

•

• จุดแข็ง     (Strenght)   ของบ้านเรียนภูเก็ต  

1. บ้านเรียนมิใช่แค่เพียงการจัดการศึกษา แต่ “  เป็นวิถีชีวิต  ”   วิถขีองการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ มีลักษณะท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์หลายๆอย่าง  ได้แก่

• ๑.๑ ความยืดหยุ่น  ไม่ถูกกดทับอยู่ด้วยระบบ ระเบียบ กฏเกณฑ์ แบบแผนต่างๆ 
ครอบครัวหนึ่งลูกมีปัญหาสุขภาพมาก แต่ก็สามารถจัดการศึกษาควบคู่ไปกับการดูแลรักษา
อย่างใกล้ชิดได้

• ๑.๒ สัมพันธภาพ พ่อแม่ลูกได้อยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด  “มีการพูดคุยปรึกษาหารือกัน
อย่างต่อเนื่องเสมอ”

• ๑.๓ การเรียนรู้มาจากแรงบันดาลใจจากตัวของผู้เรียนเอง เด็กจึงสนุกท่ีจะเรียนรู้ มี
ความสุขในการเรียนรู้ มีความมั่นใจ เป็นตัวของตัวเอง การทำาบ้านเรียนต้องบ่มเพาะให้เด็ก
รักท่ีจะเรียนรู ้เมื่อเขารักท่ีจะเรียนรู้ เขาก็จะมีความสุขในการเรียนรู้ ในการอ่านการเขียน
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง “เด็กๆมีศักยภาพในการเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง เราไม่ต้องสอนลูก 
ลูกอยากจะเรียนเอง เมื่อเขามีความพร้อม เขาจะขอเรียนเอง เราไม่ใช่ผู้รู้ เราเป็นเพียงผู้
จัดการ ผู้อำานวยความสะดวกให้ลูก “ “เวลาของเขามีเหลือเฟือ ไม่มีใครมาบังคับว่าหมด
เวลาแล้วนะ ต้องเลิก”

• ๑.๔ การเรียนรู้ร่วม ทุกคนในครอบครัวจะเป็นท้ังผู้เรียน ผู้สอน “บางครั้งลูกจะนำาทาง
เราในการเรียนรู้” “ไม่ใช่เราจะใส่(จัดการศึกษา)ให้ลูกได้อย่างเดียว ลูกจะเป็นแบบฝึกหัด
ให้เราด้วย”  “ไม่ใช่เราจะสอนเขาเสมอไป บางทีเขาก็มาสอนเรา บ้านเรียนไม่มีวนัหยุด 
เสาร์-อาทิตย์เรียนรู้ได้ตลอดเวลา” “เป็นการแสวงหาสิ่งท่ีดีๆมาให้ลูก พ่อแม่เข้าไปเรียนรู ้
พบสิ่งดีๆ ทบทวน ใคร่ครวญแล้ว มาถ่ายทอดให้ลูกต่อ”  “ในขณะท่ีเราเหน็พัฒนาการของ
ลูก ทำาให้เราสะท้อนคิด ส่งผลให้เราเปล่ียนแปลงได้เหมือนกัน “เด็กโดยธรรมชาติจะมี
ความกล้าหาญมากกว่าผู้ใหญ่ พ่อแม่จึงต้องเรียนรู้เรื่องความกล้าหาญจากลูก”

• ๑.๕ เป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นองค์รวม บ้านเรียนจึง “ตอบสนองต่อชีวิตมากกว่า” เพราะ
เป็นการเรียนรู้ในทุกๆมิติของชีวิต “บ้านเรียนนั้นเป็นการพัฒนาท้ังความรู้+คุณธรรมภายใน
ตัวลูก”  “การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำาให้ลูกเห็น”   “เป็นการพัฒนาความรับผิดชอบและ
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ความมีวินัยในตัวเอง”

• ๑.๖ เน้นการพ่ึงตนเอง  “พยายามชว่ยตัวเอง ด้วยการหาข้อมูล ความรู้จากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นทางเลือก-ทางออกในการจัดการศึกษาให้แก่ลูก”

•

•

2.  งานใจกลางของบ้านเรียน คือ  การฟูมฟัก การพัฒนาความรัก ความกรุณา/ความโอบอ้อม 
อารี และมิตรภาพ ท้ังภายในครอบครัว และชุมชนของบ้านเรียนด้วยกัน

• “การสื่อสารด้วยความไว้วางใจภายในครอบครัวมีมาก เพราะใกล้ชิดกัน ลูกกล้าพูด 
กล้าบอกเรื่องราวต่างๆกับพ่อแม่”

• “การมีศิลปะในการเชื่อมประสานระหว่างบ้านเรียนกับองค์กร,หน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวข้อง รวมไปถึงความรัก ความเข้าใจ ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม โดยมีครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง”

• “การมีกลุ่ม การสร้างกลุ่มท่ีมีกัลยาณมิตรมาช่วยสนับสนนุ”

3. บ้านเรียนให้คุณค่า และเคารพในความแตกต่าง หลากหลายของมนุษย์

• “การเอ้ือให้ลูกได้พัฒนาตัวตนท่ีเขาได้เลือกและเชื่อ  และเราเดินทางร่วมไปกับเขา”

• “เด็กนั้นแตกต่างหลากหลาย ไม่เหมือนกันเลย  เด็กแต่ละคนมีความคิดเป็นของตัว
เอง”

• “การทำาบ้านเรียนจะให้ลูกเลือก-ตัดสินใจเอง จะเป็นอะไร  เราแค่ให้ข้อเสนอแนะไป 
เด็กๆจะเป็นคนกำาหนดเอง

4. เป้าหมายสำาคัญของบ้านเรียนนั้นเป็นการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง หรือเติมเต็มตัวตน
ความเป็นมนุษย์ให ้   

• สมบูรณ์ขึ้น มิใช่เพียงเรียนรู้เพ่ือให้ได้องค์ความรู้เพียงอย่างเดียว เช่น  การ
เปล่ียนแปลงระบบอำานาจนิยมภายในครอบครัว

• “การเรียนรู้ของบ้านเรียนเป็นการเรียนรู้แบบไม่รู้ หรือไม่ยึดติดกับความรู้  คนท่ีไม่ยึด
ติดกับความรู้จะอ่อนน้อม นา่รัก พร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา”

• “การทำาบ้านเรียนนัน้จะเน้นการแก้ปัญหา(เปล่ียนแปลง)ไปจากตัวเองก่อนท่ีจะไป
แก้(เปล่ียนแปลง)คนอ่ืน”
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• “การทำาบ้านเรียนต้องอดทน การดุ ใจร้อน ช่วยอะไรไม่ได้ มีแต่ต้องฟังลูกมากขึ้น”

• “ถ้าเราใส่ใจลูกเพียงพอ เขาก็จะไม่ติดทีวี เล่นเกมส์ และลูกจะเรียนรู้จากสิ่งท่ีพ่อแม่
เป็น พ่อแม่ทำา เช่น ถ้าพ่อแม่อ่านหนังสือ ลูกก็จะอ่านหนังสือด้วย”

• “การทำาบ้านเรียนมนัเหมือนการปลุกวิญญาณความเป็นแม่(และพ่อ)ให้กระชุ่มกระชวย
ขึ้น”

• “การทำาบ้านเรียนเสมือนการปลุกความเป็นเด็กในตัวพ่อแม่ให้กลับคืนมาอีกครั้ง”

•

• ข้อจำากัด  /  อุปสรรค  /  จุดอ่อน     (Weakness)  ของบ้านเรียนภูเก็ต  

1. คนรอบข้าง/คนในครอบครัว ยังไม่เข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

2. ค่านิยมของสังคมท่ีสนใจ-ให้คุณค่าเฉพาะการศึกษาท่ีเน้นการแข่งขันทางวิชาการ/ความจำา

3. หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง หรือมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนบ้านเรียนค่อนข้างเคร่งครัด ยึด
กุมกฎระเบียบมากไป

4. ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวยังมีอยู่น้อย

5. พ่อแม่ลูกยังไม่ค่อยมั่นใจจากการท่ีสังคมรอบข้างกดดันหรือต้ังคำาถาม

6. ยังมีเพ่ือนท่ีจัดบ้านเรียนน้อย จึงค่อนข้างโดดเด่ียว และขาดการหนุนช่วยกัน

7. ลูกวัยเล็ก(อนุบาล)ต้องการเพ่ือนเล่น แต่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้

8. พ่อแม่มีงานอาชีพต้องทำาจึงอาจจะจัดสรรเวลาให้ลูกไม่เพียงพอ

9. พ่อแม่หวังจากลูกมากเกินไป

10. ลูกอยากได้เพ่ือน แต่เพ่ือนต้องไปโรงเรียน

11. การเปล่ียนแปลงด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบบ้านเรียนของ สพป.บ่อยๆ ทำาให้เจ้า
หน้าท่ีขาดความเข้าใจในบ้านเรียนอย่างต่อเนื่อง

•

• โอกาสของการพัฒนาบ้านเรียน     (Opportunity)  

1. การรณรงค์ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้พัฒนาให้เกิดความชัดเจนในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพมากขึ้น
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2. เด็กท่ีเคยไปโรงเรียนมาก่อนบางคนจะไม่อยากกลับไปโรงเรียนอีก  ความมุ่งมั่นท่ีจะพิสูจน์
ตนเองก็จะมีอยู่สูง

3. เมื่อมีเวทีเรียนรู้/กิจกรรมท่ีไหนท่ีลูกสนใจ ก็จะหาลูกไปเข้าร่วม มีกิจกรรมท่ีหลากหลายซ่ึง
เหมาะกับลูก  ส่วนหนึ่งก็ทำาให้ลูกมีเพ่ือนในวัยเดียวกันด้วย

4. การปรึกษาหารือ-สื่อสารกับฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (สพป.,สพฐ. ฯ)ในเรื่องของข้อจำากัด, ความ
ต้องการ ฯ เพ่ือก่อให้เกิดความยืดหยุ่น/ความเข้าใจ/การสื่อสารอย่างมีคุณภาพ และบ้าน
เรียนจะได้รับการส่งเสริมสนับสนนุอย่างเหมาะสมด้วย

5. บ้านเรียนจะมีการประเมินเป็นระยะๆ ทำาให้ครอบครัวต้องปรับตัวเองอยู่เรื่อยๆ

6. การมีโอกาสได้พบปะกับคนในหลากหลายรูปแบบ หลายวัย-เชื้อชาติ

7. บ้านเรียนจะเน้นการเรียนรู้จากภายใน การบ่มเพาะใหจ้ิตใจมีความรัก ความเมตตา ซ่ึงจะส่ง
ผลไปสู่การมีศิลปะในการเชื่อมประสานกับคนอ่ืนๆได้มากขึ้น

8. การเขียน การบันทึกในสิ่งท่ีเราเรียนรู้ ทำาให้เราได้ทบทวน ใคร่ครวญตัวเองว่า ก่อให้เกิด
การเรียนรู้อะไรบ้าง

9. นอกเหนือจากท่ีพ่อแม่พาไปหาผู้รู้,แหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้ว ลูกก็จะแสวงหาผู้รู้,แหล่งเรียนรู้
ด้วยตัวเขาเองด้วย

10. การ Acting ตัวเองของพ่อแม่ในฐานะของครูคนหนึ่ง,ผู้รู้ท่ีใกล้ชิดอยู่กับลูก  เพ่ือให้ลูก
ได้มีโอกาสเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

11. พ่อแม่จะต้องประมวลออกมาให้ได้ว่าอะไรบ้างท่ีสำาคัญสำาหรับการเรียนรู้ของเด็กใน
แต่ละช่วงวัย (ซ่ึงมิใช่เพียงวิชาความรู้)

12. ความร่วมไม้ร่วมมือกันของบ้านเรียนภายในกลุ่ม (เช่น การต้ังคณะทำางานติดตาม
ประเมินผลร่วมกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯและผู้ทรงคุณวุฒิ) จะเอ้ือให้ การพัฒนาการเรียนรู้
ของบ้านเรียนโดยรวมล่ืนไหล มีคุณภาพมากขึ้น

13. นอกจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯแล้ว  เราอาจจะไปลงเรียนกับ กศน.ก็ได้ ซ่ึง กศน.เองก็
จะเปิดกว้างพอสมควร  เพราะผ่านไปครึ่งปีแล้วส่งแผนเขาก็ยังรับเลย (มีความยืดหยุน่สูง)

14. การบูรณาการ การจัดสรรปรุงแต่งสาระให้สอดคล้อง เหมาะสม กลมกล่อมระหว่างมิติ
ของชีวิตและวิถีของครอบครัว กับสาระทางวิชาการท่ีควรรู้เพ่ือให้ลูกมีวุฒิภาวะและความรู้
อย่างสมวัย

•
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•

• ภารกิจของบ้านเรียนภูเก็ต     (Task)  

1. การจัดสรรเวลาท่ีจะอยู่กับลูก เรียนรู้/เล่นร่วมกับลูกมากขึ้น

2. การจัดทำา-นำาเสนอแผนการเรียนของผู้เรียน(ลูก)ต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต

3. พ่อแม่มีบทบาทท่ีจะอำานวยการให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอน

4. การร่วมเรียนรู้ไปกับลูก การเรียนรู้ท่ีมิใช่การสะสมความรู้ แต่เป็นการเรียนรู้เพ่ือการ
เปล่ียนแปลงตนเอง

5. การแสวงหาแหล่งเรียนรู้/ผู้รู ้ในหลากหลายมิติของการเรียนรู้

6. การสร้างความมีชีวิตชีวา ความสดชืน่ให้กับการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสนุก และมีความสุขใน
การเรียนรู้ (เพ่ือดึงลูกออกมาจากการขลุกอยู่กับทีวี และเกมส์คอมพิวเตอร์)

7. หากจะเป็นการสอน ก็ต้องควบคู่กับการเป็นให้ดู อยู่ให้เห็น หรือการเป็นแบบอย่าง เช่น ถ้า
พ่อแม่รักการอ่าน อ่านหนังสืออยู่เสมอ ลูกๆก็จะเจริญรอยตามพ่อแม่เช่นเดียวกัน

8. การจัดต้ังกลุ่มดูแลช่วยเหลือกันระหวา่งบ้านเรียนด้วยกัน ท้ังทางวิชาการ ชวีิตจิตใจ และ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป

9. การแต่งต้ังคณะทำางานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
ของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯภูเก็ตและผู้ทรงคุณวุฒิ   ซ่ึงจะทำาหน้าท่ีท้ังการแนะนำา 
พัฒนา กล่ันกรอง พิจารณา แผนการเรียนรวมไปท้ังการติดตาม นเิทศและประเมินผลผู้
เรียนตามสภาพจริง

•

•

•

•

•

•

•

•       
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