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โฮมสคูล ทางรอดหรือทางเลือก 

า 30 ปที่ผานมา โฮมสคลูดูจะไดรับความสนใจจากพอแมและผูคนในแวดวงการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ 
ผลิตของคนกลุมน้ีไดกาวเขาสูสังคมและการเรียนรูในระบบอยางเต็มตัว พวกเขาเปนอยางไร 
และแนวโนมของโฮมสคลูดีข้ึนหรอืไมหลังไดรับสิทธิทางกฎหมายในชวงหลายปมานี้  

ภิานี กาญจนาภญิโญกุล  

ิจออนไลน : 1.  

ี้ เปนเวลากวา 9 ปแลวที ่พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ตามมาตรา 12 เปด
คุคล องคกรเอกชน ชุมชน สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่นๆ จัด
ขั้นพื้นฐานได รวมไปถึงการจดัการศกึษาโดยครอบครัวที่เรียกกันวา โฮมสคูล (Home 
ตในความจริงการศกึษารูปแบบน้ีเริ่มมีมานานกวา 20 ปโดยพอแมบางสวนที่ไมเห็นดวยกับ
นระบบกอนที ่พ.ร.บ.ฉบับน้ีจะออกมา  

รือการจัดการศกึษาโดยครอบครวั หมายถงึการจดัการศกึษาที่พอแมหรือผูปกครองเปน
บโดยตรง โดยพอแมอาจสอนเอง หรอืจัดการใหเกิดการเรยีนการสอน เชน จางครูสอนพิเศษ
านผสมผสานกับการสอนดวยตัวพอแมเอง หรอืมีขอตกลงในการจัดการศกึษารวมกนักับ
ชน สัปดาหหน่ึงเรยีนในโรงเรียน 3 วัน ที่เหลือเรียนกับพอแมที่บาน หรืออาจจะรวมกลุมกัน
บครัวเพือ่จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน  

งโฮมสคูลในสังคมไทยจงึเริ่มมีภาพรางเลอืนใหเห็นอยูเปนระยะตัง้แตน้ันเปนตนมาจนกระทัง่
็ไดมีการออกกฎกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่ง 'สิทธิในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครวั' 
ใหครอบครัวที่ตองการจะจัดการศกึษาเองมาขออนุญาตทีสํ่านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาที่
มีภูมิลําเนาอยู โดยพอแมจะตองเรียนจบไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เวนแต
ระเมินวาเปนผูมคีวามสามารถในการจัดการศึกษา  

รศกึษารูปแบบน้ี ครอบครัวจะตองวดัผลการเรียนรูลูกตามหลักเกณฑของหลักสูตรการศกึษา
 และจัดทํารายงานการวัดผลสงที่สํานักงานการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) อยางนอยปละหน่ึง
หทางสํานักงานประเมินผลการเรียนรูอยางนอยปละหน่ึงครั้ง แลวจึงจะไดรับหนังสือรบัรองการ
ษา  

หมายออกมารองรับอยางเปนทางการ แตในทางปฏิบตัิแลวก็ยังมีปญหาในเรื่องความเขาใจไม
ูเสมอ ระหวางครอบครวัและภาครัฐ บางครอบครัวถึงกบัออกมาระบวุา เจาหนาทีข่องรฐัเปนคน
บโฮมสคูล เน่ืองจากเจาหนาทีไ่มมีความเขาใจในการเรียนการสอนแบบนี้ จึงทําใหผูจัดการ
ดรบัการอํานวยความสะดวกโดยเฉพาะเรือ่งสิทธปิระโยชนตางๆ ที่ควรจะไดรบั ซึ่งเจาหนาทีก่็
ยอมรับวา แนวปฏิบัติเรือ่งน้ียังไมชัดเจน และยังไมเขาใจวาจะตองดําเนินการอยางไร  

วันที่ 10 มกราคม 2550 หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ไดรายงานวา ศ.ดร.วจิิตร ศรีสอาน 
การกระทรวงศึกษาธกิาร (รมว.ศธ.) เปดเผยหลังการประชมุคณะรฐัมนตรี (ครม.) เมือ่วันที่ 
 เรือ่งที ่ครม.อนุมัติตามที่ ศธ.เสนอ ใหรฐับาลจัดเงินอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายรายหัวสําหรับ

 บุคคล หรือหนวยงานทีจั่ดตัง้การศกึษาดวยตนเอง พรอมทั้งอนุมัติใหลดหยอนภาษีเงินได
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บุคคลธรรมดาและลดหยอนหรอืยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศกึษาอีกดวย  

รมว.ศธ กลาววา ปจจุบัน มคีรอบครัวจดัการศกึษาเองอยู 43 ครอบครัว และสถานประกอบการอีก 4 
บริษัท ซึง่จะไดรับเงินอุดหนุนรายหัวตอปคือ นักเรียนระดับกอนประถมศกึษาคนละ 4,460 บาท 
ประถมศกึษาคนละ 4,960 บาท ม.ตนคนละ 6,625 บาท และ ม.ปลายคนละ 7,245 บาท จาก
งบประมาณทัง้หมด 992,000 บาท ในป 2550 น้ี  

ยุทธชัย อทุัยวรรณ ผูจัดการมูลนิธิแสงอรุณ ปจจุบันดาํรงตําแหนง ที่ปรึกษาสมาคมบานเรียนไทย ให
ความเห็นถึงสถานการณของระบบการเรยีนแบบโฮมสคูลในเมืองไทยขณะนี้วา  

"ผมมองวาการศกึษาแบบบานเรียนไดรบัการยอมรบัมากขึ้น มคีนเขาใจมากขึ้น มีกฎหมายออกมาทาํให
สถานภาพสมบูรณมากขึ้น แลวก็มกีารอนุมัติคาใชจายมาชวยเหลือ ในแงของความชัดเจนก็มหีนวยงาน
อยาง สพฐ. เขามาดูแลรบัผิดชอบ ก็เช่ือวาครอบครวันาจะมกีาํลังใจมากขึ้น คนที่อยากจัดการศกึษา
แบบน้ีก็นาจะเขามาติดตอมากขึ้น และในป 2550 น้ีก็นาจะมีจํานวนมากขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งอันน้ีเปนความ
คิดเห็นในแงบวก  

ในอีกแงหน่ึงก็คอื สพฐ. มภีาระมากอยูแลว กับการดูแลดานการศึกษาในระบบ เขามีกรอบและเคยชินกบั
การจัดการศกึษาในระบบ จึงขาดความชัดเจนและความพรอมในดานการศกึษาแบบบานเรียน รวมถึง
การจัดตั้งสถานประกอบการเรียน หรือศูนยเรียนรูชุมชนก็มีปญหาดวยเชนกัน และถึงแมจะมีมติ ครม.
ออกมาวาจะใหเงินอดุหนุนก็ยังไมรูวาจะไดเมื่อไหร ไมรูวาอกีนานแคไหน"  

เมื่อมองในภาพรวมนั้น ดูเหมือนวาสังคมจะเปดใจรบัการศกึษาในรูปแบบน้ีไดมากขึ้น จากที่เคยมอง
อยางไมเปนมติร แนวโนมในระยะหลังก็ไดรับความเขาใจมากขึ้น การติดตอกับเจาหนาที่สํานักงานเขตก็
ไดรับความเขาใจเพิ่มมากขึน้ แตปญหาสําคัญก็ยังอยูทีต่ัวเจาหนาที่และครอบครวัทีอ่าจจะไมมีความรู
และความเขาใจในระบบการเรียนรูแบบโฮมสคูลอยางแทจรงิ รวมถงึปญหาหลกัคือ ขาดหนวยงานระดบั
ยอยที่จะเขามาดูแลดานน้ีอยางจริงจงั  

"ถึงจะมหีนวยงานอยาง สพฐ. เขามาดูแลโดยตรง แตกไ็มมีหนวยงานรองลงไปเขามาดูแลตอเน่ืองอยาง
เปนรูปธรรม มีแตหนวยงานยอยทีดู่แลดานการศกึษาในระบบ แตเทาทีผ่มเห็นก็ไดมีความพยายามเขา
มาดูแลมากขึน้แลว"  

จากขอมูลของสมาคมบานเรียนไทยระบุวา ทุกวันน้ีมีครอบครัวที่จัดการศกึษาเองอยูทั่วประเทศกวารอย
ครอบครัว จาก 2 ปกอนที่มอียู 78 ครอบครัว แตมีอยูเพียง 43 ครอบครวัเทาน้ันทีข่ึ้นทะเบียนกบั
สํานักงานเขตทั่วประเทศ ผูปกครองสวนใหญยังคงฝากชื่อไวที่โรงเรยีนหมูบานเดก็ เน่ืองจากไมมั่นใจวา
จะไดรบัความเขาใจจากภาครัฐ อกีทัง้ยังขาดการเชื่อมโยงกันในแตละครอบครวัทีจั่ดการสอนดวย
ตนเอง แตก็คาดวานาจะมีแนวโนมที่ดขีึ้นในหลายดานสําหรับอนาคตของระบบโฮมสคูล  

2.  

การจัดการศกึษาแบบโฮมสคูล Home Schoolในเมืองไทยน้ัน เริ่มตัง้แตป 2524 โดย ครอบครวั
นายแพทยโชติชวง-คุณวิจิตรา ชุตินธร ซึ่งตัง้ใจจัดการศกึษาใหกบัลูกๆ ที่บานอยางแทจรงิจัดเปน
ครอบครัวแรกของสงัคมไทยในยุคน้ัน และหลังจากน้ันก็มีครอบครัวอื่นๆ อีกหลายครอบครัว อาทิ 
ครอบครัวยทุธชัย - อุทยัวรรณ  เฉลิมชัย, ครอบครัวนายแพทยพร พนัธุโอสถ ฯลฯ  

ในป พ.ศ. 2524 ครอบครัวนายแพทยโชติชวง-คุณวิจิตรา ชุตินธร จัดการศึกษาใหกบัลูกๆ ที่บานอยาง
แทจรงิจัดเปนครอบครัวแรกของสงัคมไทยในยุคน้ัน ลูกๆทั้ง 3 คน ไมเคยเขาโรงเรียนอนุบาล หรือ
โรงเรียนในระบบแตเรียนทีบ่านที่กรุงเทพและไปสอบที่โรงเรียนหมูบานเดก็ทจัีงหวดักาญจนบรุีทกุเทอม
จนจบช้ันประถม 6  นับเปนครอบครัวแรกในโครงการพเิศษ “บานและโรงเรียน” ของโรงเรียนหมูบาน
เด็ก  

หลังจากผานมาเปนเวลากวา 20 ป ผลผลิตของเด็กๆ โฮมสคูลเหลาน้ีก็ไดกาวเขามาอยูในสังคมไทย
อยางเต็มตวั คําถามทีห่ลายฝายเคยตั้งขอสงสัยวาเดก็กลุมน้ีจะไมสามารถปรบัตัวเขากบัสังคมได แปลก
แยกจากคนทัว่ไป หรอืมีความเหมอืนและความตางจากเด็กในระบบอยางไร  

บางทีตวัอยางผลผลิตโฮมสคูลรุนแรกเหลาน้ีอาจเปนคาํตอบบางสวนก็เปนได  

“ตั้งแตเดก็คณุพอคณุแมก็จะอธิบายวา โฮมสคูลคอือะไร แลวก็บอกวาเราไมตองไปโรงเรียนเหมือนคน
อื่นๆ แตคุณพอคณุแมจะสอนเราทีบ่าน เราก็เรียนทกุอยาง ทั้งภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร เลขคณติ 
ประวตัิศาสตร  การเษตร ขุดดิน เล้ียงไก เดินปา camping วายนํ้า ทาํกบัขาว ฯลฯ คุณพอก็พาไปซือ้
อุปกรณวทิยาศาสตรมาทดลองเองทีบ่าน ทําทกุอยางเหมือนเดก็ปกติเลยนะ ตางแควาเราไมตอง
เสียเวลาตื่นแตเชาแตงเครือ่งแบบไปโรงเรียนเทาน้ันเอง”  

สุนิศา หรือ ซซูานในวัย 26 ป ลูกสาวคนกลางของนายแพทยโชตชิวง-คุณวิจิตรา  ซึ่งปจจุบนัเปนพิธกีร
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รายการบันเทงิ และรายการ แฟชั่นที่ Thailand Outlook Channel ซึ่งเปนโทรทศันภาคภาษาอังกฤษ
ของสถานีโทรทศัน ASTV  ยอนอดตีการเรียนแบบโฮมสคูลที่เธอเคยไดรับในวัยเดก็ใหฟง  

สุนิศาเรียนทีบ่านจนกระทัง่อาย ุ 9 ขวบทางบานก็ไดสงไปเขาเกรด 3 ที่โรงเรียนโบสถ Church School 
ซึ่งเปนโรงเรียนแบบ Multi-grade  สวนพี่ชายตอนนั้นกเ็รียนทีบ่านจนอายุ 11 ขวบไปเขา เกรด 6 ในป
เดียวกัน  การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษจนถงึเกรด 10 (ม. 4) ก็ไดเขาศกึษาตอช้ัน  grade11 ที่
โรงเรียนนานาชาต ิระหวางน้ันก็เรียนทีบ่านแลวไปสอบเทียบ กศน (การศกึษานอกโรงเรียน)  จนจบช้ัน 
มัธยม 6 แลวไปศึกษาตอทีอ่เมรกิา 1 ป แลวกลับมาเรยีนจนจบปริญญาตรทีี่คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร Food Science   จาก  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ในดานการสอนของผูปกครองนั้น สุนิศายกตวัอยางใหฟงอาท ิการเรยีนภาษาองักฤษโดยการออกกฎให
พูดภาษาองักฤษกบัคณุพอเทาน้ัน เน่ืองจากทั้งพอและแมมีพื้นฐานภาษาอังกฤษทีด่ีโดยจบการศึกษา
จากตางประเทศทั้งคู คุณแมซึ่งเปนคนสอนทีบ่านเปนหลักก็เปนคนใจเย็นแมจบ เลขานุการและปรญิญา
ตรีมนุษญศาตร สวนคณุพอก็เนนการสอนใหลูกๆ ทุกคนมีพื้นฐานทางศาสนาสอนใหเปนคนดมีีคณุธรรม 
และอยูอยางพอเพยีง ประหยัด ทาํใหเธอสามารถอยูในสังคมไดไมแตกตางจากคนทั่วไป  

“ พอเขาโรงเรียนอินเตอรเพื่อนเขากร็ูวาเรามาจากโรงเรียนโบสถเล็กๆ เปนเด็กไมทันโลกภายนอก 
เพื่อนๆ ก็คดิวาเราเปนเด็กเรียบรอยเทาน้ัน ดานวิชาการเราก็ตามทันเขา เราก็เกงภาษาองักฤษ ไมมี
ปญหาอะไร พอเขามหาวทิยาลัยเราก็เรยีนเลขเพิ่มขึ้นเทาน้ัน เพราะเราไมคอยเกงเลข แลวพอเขาเรียน
ที่มหิดลก็ไมมใีครรูนะวาซูเปนเด็ก Home School มีบางคนรู แตปกติคนกด็ูไมออก ซกู็เปนคน
สนุกสนานเขากับสังคมได ไมไดรูสึกแตกตางอะไรกบัคนอื่น ซูเปนนักกิจกรรมของมหาวทิยาลัยเปน
กรรมการสโมสรนิสิตนักศกึษาดวยนะ มีเพื่อนเยอะ ตอนอยูป 1 ก็ไดรับเลือกเปน Miss Inter  ดวยคะ”  

มีความแตกตางบาง ตรงทีบ่างครัง้ซูจะไมเขาใจเรือ่งซีเรียสที่เขาคยุกันอยางการอิจฉากัน หรอือยางการ
แกปญหาซูจะแกงายกวาคนอื่นเพราะเปนคนมองโลกในแงดี เพราะเราเห็นอะไรดีๆ  มาตลอด ไมคอยเจอ
การแกงแยงชิงดีกัน เพราะซูมองวาแตละคนไมเหมอืนกัน ไมตองไปแยงกัน จะเปนคนสบายๆ มากกวา 
เปนคน flexible มาก”  

สวนขอดีของส่ิงที่เธอไดเรยีนรูจากการเรียนโฮมสคูลน้ันมีทั้งตวัอยางที่เปนรปูธรรมอยางภาษาอังกฤษที่
ใชไดดีและเปนคนมีความมัน่ใจสูงกลาแสดงออกจนกระทัง่นํามาประกอบเปนอาชีพผูส่ือขาวภาค
ภาษาองักฤษที่ทาํอยูทกุวันน้ี รวมถึงวิธคีดิในการใชชีวติ การมองโลกในแงดีแตตัง้อยูบนพื้นฐานแหง
ความเปนจรงิแบบที่หาไดยากในหมูคนรุนเดียวกัน  

“ซกู็ไดทกุอยางมาจากคณุพอคณุแม เขาเกงอยูแลว เราก็ซึมซับมาเหมือนที่เขาอยากใหเราเปน แตถา
ถามวา ดีสุดๆ มั้ยก็ไม เกงสุดๆ มั้ยก็ไม พดูตรงๆ ก็เปนคนปกติธรรมดานะ"  

   

3.  

สําหรับครอบครัวของ ยุทธชัย-อทุัยวรรณ เฉลิมชัย กม็ีที่มาในการทําโฮมสคูลคลายคลึงกันกบั
ครอบครัวแรกคือ ไมเห็นดวยกับการสอนในระบบ สานตอ เฉลิมชัย เลาถึงจุดเริ่มตนของการเรียนรูทีบ่าน
หลังจากจบการศกึษาระดบัประถมศกึษาวา  

"คุณพอชวนผมกบัพี่ชายวาลองมาเรียนกับพอมัย้ ผมคิดวายังไงก็ได พูดถึงโรงเรยีนก็ไมไดชอบอะไร 
แตก็ไมไดมีปญหา เรียนตอก็ได แตพอคณุพอพดูแบบน้ีก็ลองดู แลวพี่ชายก็มาเรยีนดวยกัน"  

สานตอเรยีนโฮมสคูลจนจบชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 แลวเขาเรียนตอช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ที่ วทิยาลัยดุริ
ยางคศิลป มหาวทิยาลัยมหดิล โดยไดคะแนนเปนที่ 2 ของชั้นเรียน หลังจากเรียนได 1 ปก็ไปเรยีนตอ
ดานภาษาที่เมอืงจีน 2 ป แลวกลับมาศึกษาตอที่เดิมในสาขากตีารคลาสสิก ปจจุบันเขาศกึษาอยูช้ันป 1 
โดยไมไดมีปญหาทัง้ในดานการเรียนและการเขาสังคมกับเพื่อน  

"ตอนเขา ม.4 ผมรูสึกวาตวัเองเปนผูใหญกวาเพือ่นนิดหนอย แตพวกเขารูสึกหรือเปลาไมรู แตกอน
เพื่อนจะมองวาผมเปนคนซีเรียส จรงิจัง ไมคอยเลน แตตอนนี้ก็สนิทกนั เขาก็เขาใจวาผมเปนยังไง 
เพื่อนๆ ทีรู่วาเราเรยีนโฮมสคูลมา เขาก็ไมไดคิดวาการเรียนแบบน้ี ทาํใหผมเปนคนแบบน้ี แตเขาคิดวา 
เราแคเปนคนแบบน้ีเทาน้ัน เราไมไดเกก แตแรกๆ จะมีเพื่อนคดิวา ไอน่ีทําเปนพระเอก ทาํเปนชวย
อาจารยถอืของ ชวยจัดอุปกรณในหองเรียนทกุครั้ง แตตอนหลังพวกเขาก็เขาใจวาผมเปนคนยงัไง"  

สวนการเรียนรูที่ไดจากบานซึ่งคณุพอเปนคนสอนคนเดียว ขณะที่คณุแมทาํงานประจาํน้ัน สานตอเลาวา 

"พอไมคอยสอนวิชาการนะ อยางภาษาองักฤษก็เรียนเองมากกวา แตไปตางจังหวดักันบอย เกือบทกุ
อาทิตย เหมอืนเราเดินทางไปดวยกัน แลวก็พดูคุยกันมากกวา ไดความรูมากจากการเดินทาง เรียนจริงๆ 
ก็แคประวัตศิาสตรและภาษาไทย บางวิชาก็มีคนอื่นสอนให พอจะเนนสอนอีควิมากกวาไอควิ สอนใหเรา
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เปนคนด ีมีความรบัผิดชอบทั้งตอตวัเองและตอส่ิงแวดลอม แลวก็มีส่ิงที่พอขอไว 3 อยาง อยากใหลูกทํา
ไดคือ วายนํ้าเปน พูดภาษาอังกฤษได และเลนดนตรีเปน"  

ส่ิงสําคัญที่ไดจากการเรยีนรูในระบบโฮมสคูลน้ัน นอกจากเด็กจะมีเวลามากขึ้นสําหรบัอานหนังสือ 
เดินทางและเรยีนรูตามวัย โดยไมตองตื่นแตเชาไปโรงเรียนแลว สานตอยงัเสริมวา  

"ผมคดิวาเพือ่นๆ ที่เรียนโฮมสคูลดวยกัน จะไมเชิงเปนผูใหญกวาเดก็ทัว่ไป แตมีความรับผิดชอบ รูวา
ตัวเองตองทาํอะไร หรือไมควรทาํอะไร ซึ่งเราจะเปนกันทกุคน แตก็ไมจําเปนวาจะตองเรยีนโฮมสคูล
เทาน้ันถงึจะเปนแบบน้ี คนที่ไมเรียนก็เปนได ขึ้นอยูกบัการสอนของพอแม  

สวนส่ิงที่เปนวชิาการหรอืตวัหนังสือคงไมไดอะไรมากนกั ที่สําคญันาจะอยูทีก่ารทําใหเราเปนคนใฝรู 
อยากเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งผมเชื่อวาถาเราอยากรูอะไรดวยตนเองนาจะเรียนไดเรว็และดกีวาการที่มคีน
มาบอกใหเราเรียน หรือถาเกิดเราอยากรูอะไรขึ้นมา เรากร็ูวาจะทาํยงัไงจึงจะเขาไปสูความรูอันน้ัน"  

และจากคาํพดูที่ผานการเรยีบเรียงและกลั่นกรองทางความคิดของเด็กหนุมวัย 19 ปคนน้ี คงจะเห็นไดวา 
ณ วันน้ีคุณพอของสานตอคงจะประสบความสาํเร็จกับส่ิงที่คาดหวงัไวแลว  

4.  

แนวโนมการศกึษาในเมืองไทยขณะนี้ดูจะเปดกวางสําหรับการศกึษาแบบทางเลอืกมากขึ้น นักวชิาการ
ฝายการศกึษาสวนใหญจึงเห็นพองตองกนัวาระบบโฮมสคูลนาจะเปนทางเลือกที่ด ีสําหรับหลาย
ครอบครัวที่มคีวามพรอม  

"ถาพูดถงึพื้นฐานวธิีคิดก็แบบโฮมสคูลนาจะเหมาะกับทุกที ่เปนทางเลือกที่ด ีเพราะเดก็แตละคนมีความ
หลากหลายและมีความสามารถในการเรยีนรูไมเหมอืนกันทีร่ะบบอาจจะตอบสนองไมได แตพอแมบาง
คนอาจจะใหเวลาสอนไดดกีวา แตพอแมก็ตองมีความเขาใจดานน้ีจรงิๆ" อ.ดร.อบุลวรรณ หงษวทิยากร 
คณะครุศาสตร ภาควิชานโยบายการจดัการและความเปนผูนําทางการศกึษา จุฬาลงกรณฯ ใหความเห็น
ที่มีตอโฮมสคลู พรอมเอยถงึปญหาการจดัการเรยีนแบบน้ีวา ยังมปีญหาดานการดําเนินงาน อกีทัง้ยังรู
กันอยูในกลุมแคบๆ เฉพาะเครือขายสมาคมบานเรียนไทยเทาน้ัน  

"โฮมสคูลยังคงเขากบัสภาพสังคมไทยไดยาก ยังมีปญหา เรื่องความเขาใจของคนไทยในดานน้ีไม
เพียงพอ ความไมสะดวกในการลงทะเบียน และโครงสรางทางสงัคมไมตอบสนอง เพราะพื้นฐานของคน
ไทยโดยเฉลี่ยการศกึษาไมสูง รายไดก็ไมเพียงพอ ขาดความพรอมที่จะจัดการศกึษาแบบน้ี อกีทัง้ยัง
ขาดความชวยเหลือจากภาครัฐ ทั้งในดานการเอื้อประโยชนกับผูจัดและการใหความรูทางดานน้ีกับคน
ทั่วไป  

แตมองโดยรวมสถานการณก็ดขีึ้นนะ มีกฎหมายออกมาเปนรปูธรรมเหมือนเปนการตอกหมดุวามี
การศกึษาแบบน้ีเกิดขึ้น นาจะชวยใหมอีํานาจในการตอรองมากขึ้น"  

5.  

ในสวนของโรงเรียนทางเลือกที่มุงเนนไปที่การเรียนรูของเดก็และมคีวามเอาใจใสตอพัฒนาการชีวติของเด็ก
มากกวาโรงเรยีนในระบบ ก็กลายมาเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูปกครองที่ไมอยากใหลกูเขาเรียนในระบบ วิมล
ศรี ศุษิลวรณ รองผูอํานวยการฝายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู โรงเรียนเพลินพัฒนา ใหความเห็นดานโฮมสคลูใน
ฐานะหนึ่งในผูบริหารของโรงเรียนที่ไมเนนการศึกษาในระบบวา  

"คิดวาดีนะ เพราะวาปจจุบนัน้ี พอแมเสียความมั่นใจในการดูแลลูกไปเยอะ ระบบโฮมสคูลที่เกิดมาจาก
การทีพ่อแมเห็นสภาพสังคมแลวเกิดอยากทาํโฮมสคูลขึ้นมา และมาจากการที่เขาประเมินตัวเองแลววา 
ตัวเองมีทกัษะที่จะทาํตรงนี้ได แลวนําทักษะทีต่ัวเองมีมาใชจึงเปนส่ิงทีด่ี แตพอแมตองมั่นใจวาตวัเองทาํ
ได มีปลายทางการศกึษาที่เช่ือมตอกบัระบบไดจริง เชน การสอบเทยีบที่เหมอืนเปนสถานีใหเราเอาเดก็
เขาไปเชื่อมอยูกับระบบได  

มีขอเสียอยูบางตรงที่เดก็อาจจะมีเพือ่นนอย ถาเขาไมมีพี่นองหรือครอบครวัขยายมารองรับ พอแมก็
ตองหาทางออกดวยการพาลูกไปทํากิจกรรมอื่นๆ ใหเขาไดเจอเด็กคนอื่น และถึงแมวาวิชาการอาจจะไม
กวางเทาเดก็ที่เรียนในระบบ แตในแงของความลึกพอแมสามารถสอนไดแนนอน  

เพราะถาเดก็มีความสนใจในความรูดานใดดานหน่ึงอยางลุมลึกแลว เขาก็จะสามารถเขาถึงทุกวชิาได
เหมือนกัน แตถาเนนเรียนเพื่อสอบอยางเดียว เด็กก็จะมีความรูแบบผิวเผิน แลวจบออกมาดวยการเปน
นักเลียนแบบ แตไมใชนักเรยีนรู"  

ในแงน้ีโฮมสคูลจึงเปนการเรยีนรูแบบลุมลึก โดยสรางใหเดก็เกิดความอยากที่จะเรยีนรูกอน เพือ่เปน
ชองทางเขาสูการเรียนรู ซึ่งจะเขาทางไหนก็ได ถาทําใหเดก็เกิดความอยากที่จะเรยีนรู  
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สวนเมื่อเปรียบเทียบกบัแนวการสอนของโรงเรียนเพลินพัฒนาในปจจุบัน วิมลศรอีธบิายวา  

"ระบบที่โรงเรยีนใชอยูตอนน้ี เปนการนําเอาศกัยภาพของพอแมและของโรงเรยีนมารวมกัน คือ ใหพอ
แมเขามามีสวนชวยในการสอน ใหพอแมทกุคนคิดวา เด็กทุกคนเปนลูกของพอแม เชน พอเปนสัตว
แพทยก็มาใหความรูเรือ่งสัตวกับเดก็ๆ ในขณะที่โรงเรยีนก็จะจัดการเรียนการสอนใหเด็กเกิดฉนัทะใน
การเรียนรูมากที่สุด ตางจากการศึกษาในระบบมองแตคะแนนสอบเปนเรื่องใหญ ซึ่งที่น่ีพอแมและ
โรงเรียนจะเหน็ตรงกันวา ชีวิตไมใชการสอบ แตชีวิตคอื การเรียนรู"  

กับคําถามทีว่าผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนทางเลือก ภายหลังจากที่โฮมสคูลมีแนวโนมที่จะ
ไดรับความนิยมมากขึ้นทุกวันน้ี เธอกลาวทิ้งทายวา  

"เราก็มองวาคงไมมีผลกระทบกับโรงเรยีนทางเลือกหรอก เพราะถึงแมวาผูปกครองจะเชื่อในหลักคดิ 
แตเขาก็ยังไมมีความจรงิจังในการทาํใหเปนระบบ แลวสวนใหญผูปกครองกจ็ะเชือ่การเรียนในระบบ เขา
ยังไมมีความมั่นใจวาปลายทางของระบบโฮมสคูลจะทาํใหลูกเขาเปนอยางทีห่วงั กเ็ลยคิดวาไมนาจะมี
ผลกับเรามากนัก"  

ณ วันน้ี การศกึษาแบบโฮมสคูลจึงอยูชวงผลิดอกออกผล และคงจะมีผลผลิตใหมๆ  ตามมาเรื่อยๆ หาก
ไดรับความเขาใจจากสังคมที่จะนําพาเดก็ๆ ไปสูแสงสวางแหงการเรยีนรูครัง้ใหม มิฉะน้ัน โฮมสคูลก็อาจ
เปนเพียงทางเลือกที่ไมเคยไดรับเลือกในโลกแหงการศกึษา. 
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