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โฮมสคูล ทางรอดหรือทางเลือก
ชวงเวลากวา 30 ปที่ผานมา โฮมสคูลดูจะไดรับความสนใจจากพอแมและผูค
 นในแวดวงการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ
ทุกวันนี้ผลผลิตของคนกลุมนี้ไดกาวเขาสูส
 ังคมและการเรียนรูในระบบอยางเต็มตัว พวกเขาเปนอยางไร
สถานการณและแนวโนมของโฮมสคูลดีขึ้นหรือไมหลังไดรับสิทธิทางกฎหมายในชวงหลายปมานี้
เขียนโดย วิภานี กาญจนาภิญโญกุล
กรุงเทพธุรกิจออนไลน : 1.
ิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 12 เปด
นับถึงวันนี้ เปนเวลากวา 9 ปแลวที่ พระราชบัญญัตก
โอกาสใหบค
ุ คล องคกรเอกชน ชุมชน สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่นๆ จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานได รวมไปถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่เรียกกันวา โฮมสคูล (Home
School) แตในความจริงการศึกษารูปแบบนี้เริ่มมีมานานกวา 20 ปโดยพอแมบางสวนที่ไมเห็นดวยกับ
การเรียนในระบบกอนที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้จะออกมา
โฮมสคูล หรือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึงการจัดการศึกษาที่พอ
 แมหรือผูป
 กครองเปน
ผูรับผิดชอบโดยตรง โดยพอแมอาจสอนเอง หรือจัดการใหเกิดการเรียนการสอน เชน จางครูสอนพิเศษ
มาสอนที่บา
 นผสมผสานกับการสอนดวยตัวพอแมเอง หรือมีขอ
 ตกลงในการจัดการศึกษารวมกันกับ
 น หรืออาจจะรวมกลุม
 กัน
โรงเรียน เชน สัปดาหหนึ่งเรียนในโรงเรียน 3 วัน ที่เหลือเรียนกับพอแมที่บา
หลายครอบครัวเพือ
่ จัดกิจกรรมการเรียนรูรว
 มกัน
บทบาทของโฮมสคูลในสังคมไทยจึงเริ่มมีภาพรางเลือนใหเห็นอยูเปนระยะตัง
้ แตนน
ั้ เปนตนมาจนกระทัง
่
ป 2547 ก็ไดมีการออกกฎกระทรวงศึกษาธิการเรือ
่ ง 'สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว'
ซึ่งกําหนดใหครอบครัวที่ตอ
 งการจะจัดการศึกษาเองมาขออนุญาตทีส
่ ํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาที่
ครอบครัวมีภม
ู ิลําเนาอยู โดยพอแมจะตองเรียนจบไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เวนแต
ไดรับการประเมินวาเปนผูม
 ค
ี วามสามารถในการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษารูปแบบนี้ ครอบครัวจะตองวัดผลการเรียนรูลก
ู ตามหลักเกณฑของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และจัดทํารายงานการวัดผลสงที่สํานักงานการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน (สพฐ.) อยางนอยปละหนึง
่
่ ครั้ง แลวจึงจะไดรับหนังสือรับรองการ
ครั้ง และใหทางสํานักงานประเมินผลการเรียนรูอยางนอยปละหนึง
จบการศึกษา
แมจะมีกฎหมายออกมารองรับอยางเปนทางการ แตในทางปฏิบต
ั ิแลวก็ยง
ั มีปญ
 หาในเรื่องความเขาใจไม
ตรงกันอยูเสมอ ระหวางครอบครัวและภาครัฐ บางครอบครัวถึงกับออกมาระบุวา เจาหนาทีข
่ องรัฐเปนคน
ู ัดการ
ทําลายระบบโฮมสคูล เนื่องจากเจาหนาทีไ
่ มมีความเขาใจในการเรียนการสอนแบบนี้ จึงทําใหผจ
ศึกษาไมไดรบ
ั การอํานวยความสะดวกโดยเฉพาะเรือ
่ งสิทธิประโยชนตางๆ ที่ควรจะไดรบ
ั ซึ่งเจาหนาทีก
่ ็
ไดออกมายอมรับวา แนวปฏิบัติเรือ
่ งนี้ยังไมชัดเจน และยังไมเขาใจวาจะตองดําเนินการอยางไร
จนกระทั่งวันที่ 10 มกราคม 2550 หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ไดรายงานวา ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวา
 การกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมือ
่ วันที่
9 มกราคม เรือ
่ งที่ ครม.อนุมัติตามที่ ศธ.เสนอ ใหรฐ
ั บาลจัดเงินอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายรายหัวสําหรับ
ครอบครัว บุคคล หรือหนวยงานทีจ
่ ัดตัง
้ การศึกษาดวยตนเอง พรอมทั้งอนุมัติใหลดหยอนภาษีเงินได
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บุคคลธรรมดาและลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาอีกดวย
รมว.ศธ กลาววา ปจจุบัน มีครอบครัวจัดการศึกษาเองอยู 43 ครอบครัว และสถานประกอบการอีก 4
บริษท
ั ซึง
่ จะไดรับเงินอุดหนุนรายหัวตอปคือ นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาคนละ 4,460 บาท
ประถมศึกษาคนละ 4,960 บาท ม.ตนคนละ 6,625 บาท และ ม.ปลายคนละ 7,245 บาท จาก
งบประมาณทัง
้ หมด 992,000 บาท ในป 2550 นี้
ยุทธชัย อุทัยวรรณ ผูจัดการมูลนิธิแสงอรุณ ปจจุบันดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาสมาคมบานเรียนไทย ให
ความเห็นถึงสถานการณของระบบการเรียนแบบโฮมสคูลในเมืองไทยขณะนี้วา

"ผมมองวาการศึกษาแบบบานเรียนไดรบ
ั การยอมรับมากขึ้น มีคนเขาใจมากขึ้น มีกฎหมายออกมาทําให
ี นวยงาน
สถานภาพสมบูรณมากขึ้น แลวก็มก
ี ารอนุมัติคาใชจา
 ยมาชวยเหลือ ในแงของความชัดเจนก็มห
อยาง สพฐ. เขามาดูแลรับผิดชอบ ก็เชื่อวาครอบครัวนาจะมีกา
ํ ลังใจมากขึ้น คนที่อยากจัดการศึกษา
แบบนี้ก็นา
 จะเขามาติดตอมากขึ้น และในป 2550 นี้ก็นา
 จะมีจํานวนมากขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งอันนี้เปนความ
คิดเห็นในแงบวก
ในอีกแงหนึ่งก็คอ
ื สพฐ. มีภาระมากอยูแลว กับการดูแลดานการศึกษาในระบบ เขามีกรอบและเคยชินกับ
การจัดการศึกษาในระบบ จึงขาดความชัดเจนและความพรอมในดานการศึกษาแบบบานเรียน รวมถึง
การจัดตั้งสถานประกอบการเรียน หรือศูนยเรียนรูชุมชนก็มีปญ
 หาดวยเชนกัน และถึงแมจะมีมติ ครม.
ออกมาวาจะใหเงินอุดหนุนก็ยังไมรูวา
 จะไดเมื่อไหร ไมรูวา
 อีกนานแคไหน"
เมื่อมองในภาพรวมนั้น ดูเหมือนวาสังคมจะเปดใจรับการศึกษาในรูปแบบนี้ไดมากขึ้น จากที่เคยมอง
อยางไมเปนมิตร แนวโนมในระยะหลังก็ไดรับความเขาใจมากขึ้น การติดตอกับเจาหนาที่สํานักงานเขตก็
ไดรับความเขาใจเพิ่มมากขึน
้ แตปญหาสําคัญก็ยง
ั อยูท
 ต
ี่ ัวเจาหนาที่และครอบครัวทีอ
่ าจจะไมมีความรู
และความเขาใจในระบบการเรียนรูแบบโฮมสคูลอยางแทจริง รวมถึงปญหาหลักคือ ขาดหนวยงานระดับ
ยอยที่จะเขามาดูแลดานนีอ
้ ยางจริงจัง
"ถึงจะมีหนวยงานอยาง สพฐ. เขามาดูแลโดยตรง แตกไ
็ มมีหนวยงานรองลงไปเขามาดูแลตอเนือ
่ งอยาง
เปนรูปธรรม มีแตหนวยงานยอยทีด
่ ูแลดานการศึกษาในระบบ แตเทาทีผ
่ มเห็นก็ไดมีความพยายามเขา
มาดูแลมากขึน
้ แลว"
จากขอมูลของสมาคมบานเรียนไทยระบุวา
 ทุกวันนี้มีครอบครัวที่จด
ั การศึกษาเองอยูทั่วประเทศกวารอย
ี ยู 78 ครอบครัว แตมีอยูเพียง 43 ครอบครัวเทานั้นทีข
่ ึ้นทะเบียนกับ
ครอบครัว จาก 2 ปกอ
 นที่มอ
สํานักงานเขตทั่วประเทศ ผูปกครองสวนใหญยง
ั คงฝากชื่อไวที่โรงเรียนหมูบา
 นเด็ก เนื่องจากไมมั่นใจวา
จะไดรบ
ั ความเขาใจจากภาครัฐ อีกทัง
้ ยังขาดการเชื่อมโยงกันในแตละครอบครัวทีจ
่ ัดการสอนดวย
ตนเอง แตก็คาดวานาจะมีแนวโนมที่ดข
ี ึ้นในหลายดานสําหรับอนาคตของระบบโฮมสคูล
2.
้ แตป 2524 โดย ครอบครัว
การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล Home Schoolในเมืองไทยนั้น เริ่มตัง
นายแพทยโชติชวง-คุณวิจต
ิ รา ชุตินธร ซึ่งตัง
้ ใจจัดการศึกษาใหกบ
ั ลูกๆ ที่บานอยางแทจริงจัดเปน
ครอบครัวแรกของสังคมไทยในยุคนั้น และหลังจากนั้นก็มีครอบครัวอื่นๆ อีกหลายครอบครัว อาทิ
ครอบครัวยุทธชัย - อุทย
ั วรรณ เฉลิมชัย, ครอบครัวนายแพทยพร พันธุโอสถ ฯลฯ
ในป พ.ศ. 2524 ครอบครัวนายแพทยโชติชวง-คุณวิจต
ิ รา ชุตินธร จัดการศึกษาใหกบ
ั ลูกๆ ที่บา
 นอยาง
แทจริงจัดเปนครอบครัวแรกของสังคมไทยในยุคนั้น ลูกๆทั้ง 3 คน ไมเคยเขาโรงเรียนอนุบาล หรือ
โรงเรียนในระบบแตเรียนทีบ
่ านที่กรุงเทพและไปสอบที่โรงเรียนหมูบ
 านเด็กทีจังหวัดกาญจนบุรีทก
ุ เทอม
จนจบชั้นประถม 6 นับเปนครอบครัวแรกในโครงการพิเศษ “บานและโรงเรียน” ของโรงเรียนหมูบาน
เด็ก
หลังจากผานมาเปนเวลากวา 20 ป ผลผลิตของเด็กๆ โฮมสคูลเหลานี้ก็ไดกา
 วเขามาอยูในสังคมไทย
อยางเต็มตัว คําถามทีห
่ ลายฝายเคยตั้งขอสงสัยวาเด็กกลุมนี้จะไมสามารถปรับตัวเขากับสังคมได แปลก
แยกจากคนทัว
่ ไป หรือมีความเหมือนและความตางจากเด็กในระบบอยางไร
บางทีตว
ั อยางผลผลิตโฮมสคูลรุนแรกเหลานี้อาจเปนคําตอบบางสวนก็เปนได
“ตั้งแตเด็กคุณพอคุณแมก็จะอธิบายวา โฮมสคูลคืออะไร แลวก็บอกวาเราไมตองไปโรงเรียนเหมือนคน
อื่นๆ แตคุณพอคุณแมจะสอนเราทีบ
่ าน เราก็เรียนทุกอยาง ทั้งภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร เลขคณิต
้
ประวัติศาสตร การเษตร ขุดดิน เลี้ยงไก เดินปา camping วายน้า
ํ ทํากับขาว ฯลฯ คุณพอก็พาไปซือ
อุปกรณวท
ิ ยาศาสตรมาทดลองเองทีบ
่ าน ทําทุกอยางเหมือนเด็กปกติเลยนะ ตางแควาเราไมตอ
 ง
เสียเวลาตื่นแตเชาแตงเครือ
่ งแบบไปโรงเรียนเทานั้นเอง”
สุนิศา หรือ ซูซานในวัย 26 ป ลูกสาวคนกลางของนายแพทยโชติชวง-คุณวิจิตรา ซึ่งปจจุบน
ั เปนพิธก
ี ร
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รายการบันเทิง และรายการ แฟชั่นที่ Thailand Outlook Channel ซึ่งเปนโทรทัศนภาคภาษาอังกฤษ
ของสถานีโทรทัศน ASTV ยอนอดีตการเรียนแบบโฮมสคูลที่เธอเคยไดรับในวัยเด็กใหฟง
สุนิศาเรียนทีบ
่ านจนกระทัง
่ อายุ 9 ขวบทางบานก็ไดสง
 ไปเขาเกรด 3 ที่โรงเรียนโบสถ Church School
ซึ่งเปนโรงเรียนแบบ Multi-grade สวนพี่ชายตอนนั้นก็เรียนทีบ
่ านจนอายุ 11 ขวบไปเขา เกรด 6 ในป
เดียวกัน การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษจนถึงเกรด 10 (ม. 4) ก็ไดเขาศึกษาตอชั้น grade11 ที่
โรงเรียนนานาชาติ ระหวางนั้นก็เรียนทีบ
่ า
 นแลวไปสอบเทียบ กศน (การศึกษานอกโรงเรียน) จนจบชั้น
มัธยม 6 แลวไปศึกษาตอทีอ
่ เมริกา 1 ป แลวกลับมาเรียนจนจบปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร Food Science จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในดานการสอนของผูปกครองนั้น สุนิศายกตัวอยางใหฟงอาทิ การเรียนภาษาอังกฤษโดยการออกกฎให
พูดภาษาอังกฤษกับคุณพอเทานั้น เนื่องจากทั้งพอและแมมีพื้นฐานภาษาอังกฤษทีด
่ ีโดยจบการศึกษา
จากตางประเทศทั้งคู คุณแมซึ่งเปนคนสอนทีบ
่ านเปนหลักก็เปนคนใจเย็นแมจบ เลขานุการและปริญญา
ตรีมนุษญศาตร สวนคุณพอก็เนนการสอนใหลูกๆ ทุกคนมีพื้นฐานทางศาสนาสอนใหเปนคนดีมีคณ
ุ ธรรม
และอยูอ
 ยางพอเพียง ประหยัด ทําใหเธอสามารถอยูในสังคมไดไมแตกตางจากคนทั่วไป
 เรามาจากโรงเรียนโบสถเล็กๆ เปนเด็กไมทันโลกภายนอก
“ พอเขาโรงเรียนอินเตอรเพื่อนเขาก็รูวา
เพื่อนๆ ก็คด
ิ วาเราเปนเด็กเรียบรอยเทานัน
้ ดานวิชาการเราก็ตามทันเขา เราก็เกงภาษาอังกฤษ ไมมี
ปญหาอะไร พอเขามหาวิทยาลัยเราก็เรียนเลขเพิ่มขึ้นเทานั้น เพราะเราไมคอยเกงเลข แลวพอเขาเรียน
ที่มหิดลก็ไมมใี ครรูนะวาซูเปนเด็ก Home School มีบางคนรู แตปกติคนก็ดูไมออก ซูก็เปนคน
สนุกสนานเขากับสังคมได ไมไดรูสึกแตกตางอะไรกับคนอื่น ซูเปนนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเปน
กรรมการสโมสรนิสิตนักศึกษาดวยนะ มีเพื่อนเยอะ ตอนอยูป 1 ก็ไดรับเลือกเปน Miss Inter ดวยคะ”
มีความแตกตางบาง ตรงทีบ
่ างครัง
้ ซูจะไมเขาใจเรือ
่ งซีเรียสที่เขาคุยกันอยางการอิจฉากัน หรืออยางการ
 หาซูจะแกงายกวาคนอื่นเพราะเปนคนมองโลกในแงดี เพราะเราเห็นอะไรดีๆ มาตลอด ไมคอยเจอ
แกปญ
การแกงแยงชิงดีกัน เพราะซูมองวาแตละคนไมเหมือนกัน ไมตองไปแยงกัน จะเปนคนสบายๆ มากกวา
เปนคน flexible มาก”
สวนขอดีของสิ่งที่เธอไดเรียนรูจากการเรียนโฮมสคูลนั้นมีทั้งตัวอยางที่เปนรูปธรรมอยางภาษาอังกฤษที่
ใชไดดีและเปนคนมีความมัน
่ ใจสูงกลาแสดงออกจนกระทัง
่ นํามาประกอบเปนอาชีพผูสื่อขาวภาค
ภาษาอังกฤษที่ทา
ํ อยูทก
ุ วันนี้ รวมถึงวิธค
ี ด
ิ ในการใชชีวต
ิ การมองโลกในแงดีแตตง
ั้ อยูบ
 นพื้นฐานแหง
ความเปนจริงแบบที่หาไดยากในหมูคนรุน
 เดียวกัน
“ซูก็ไดทก
ุ อยางมาจากคุณพอคุณแม เขาเกงอยูแลว เราก็ซึมซับมาเหมือนที่เขาอยากใหเราเปน แตถา
ถามวา ดีสุดๆ มั้ยก็ไม เกงสุดๆ มั้ยก็ไม พูดตรงๆ ก็เปนคนปกติธรรมดานะ"

3.
สําหรับครอบครัวของ ยุทธชัย-อุทัยวรรณ เฉลิมชัย ก็มีที่มาในการทําโฮมสคูลคลายคลึงกันกับ
ครอบครัวแรกคือ ไมเห็นดวยกับการสอนในระบบ สานตอ เฉลิมชัย เลาถึงจุดเริ่มตนของการเรียนรูทบ
ี่ าน
หลังจากจบการศึกษาระดับประถมศึกษาวา
"คุณพอชวนผมกับพี่ชายวาลองมาเรียนกับพอมัย
้ ผมคิดวายังไงก็ได พูดถึงโรงเรียนก็ไมไดชอบอะไร
แตก็ไมไดมีปญ
 หา เรียนตอก็ได แตพอคุณพอพูดแบบนี้ก็ลองดู แลวพี่ชายก็มาเรียนดวยกัน"
สานตอเรียนโฮมสคูลจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลวเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ วิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไดคะแนนเปนที่ 2 ของชั้นเรียน หลังจากเรียนได 1 ปก็ไปเรียนตอ
ดานภาษาที่เมืองจีน 2 ป แลวกลับมาศึกษาตอที่เดิมในสาขากีตารคลาสสิก ปจจุบันเขาศึกษาอยูชน
ั้ ป 1
โดยไมไดมีปญ
 หาทัง
้ ในดานการเรียนและการเขาสังคมกับเพื่อน
"ตอนเขา ม.4 ผมรูสก
ึ วาตัวเองเปนผูใหญกวาเพือ
่ นนิดหนอย แตพวกเขารูสก
ึ หรือเปลาไมรู แตกอน
เพื่อนจะมองวาผมเปนคนซีเรียส จริงจัง ไมคอยเลน แตตอนนี้ก็สนิทกัน เขาก็เขาใจวาผมเปนยังไง
เพื่อนๆ ทีร
่ ูวา
 เราเรียนโฮมสคูลมา เขาก็ไมไดคิดวาการเรียนแบบนี้ ทําใหผมเปนคนแบบนี้ แตเขาคิดวา
เราแคเปนคนแบบนี้เทานั้น เราไมไดเกก แตแรกๆ จะมีเพื่อนคิดวา ไอนี่ทําเปนพระเอก ทําเปนชวย
อาจารยถอ
ื ของ ชวยจัดอุปกรณในหองเรียนทุกครั้ง แตตอนหลังพวกเขาก็เขาใจวาผมเปนคนยังไง"
สวนการเรียนรูที่ไดจากบานซึ่งคุณพอเปนคนสอนคนเดียว ขณะที่คณ
ุ แมทา
ํ งานประจํานั้น สานตอเลาวา
"พอไมคอยสอนวิชาการนะ อยางภาษาอังกฤษก็เรียนเองมากกวา แตไปตางจังหวัดกันบอย เกือบทุก
ู คุยกันมากกวา ไดความรูมากจากการเดินทาง เรียนจริงๆ
อาทิตย เหมือนเราเดินทางไปดวยกัน แลวก็พด
ก็แคประวัตศ
ิ าสตรและภาษาไทย บางวิชาก็มีคนอื่นสอนให พอจะเนนสอนอีคว
ิ มากกวาไอคิว สอนใหเรา
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เปนคนดี มีความรับผิดชอบทั้งตอตัวเองและตอสิง
่ แวดลอม แลวก็มีสิ่งที่พอ
 ขอไว 3 อยาง อยากใหลูกทํา
ไดคือ วายน้า
ํ เปน พูดภาษาอังกฤษได และเลนดนตรีเปน"
สิ่งสําคัญที่ไดจากการเรียนรูในระบบโฮมสคูลนั้น นอกจากเด็กจะมีเวลามากขึ้นสําหรับอานหนังสือ
เดินทางและเรียนรูตามวัย โดยไมตองตื่นแตเชาไปโรงเรียนแลว สานตอยังเสริมวา
"ผมคิดวาเพือ
่ นๆ ที่เรียนโฮมสคูลดวยกัน จะไมเชิงเปนผูใหญกวาเด็กทัว
่ ไป แตมีความรับผิดชอบ รูว
 า
ตัวเองตองทําอะไร หรือไมควรทําอะไร ซึ่งเราจะเปนกันทุกคน แตก็ไมจําเปนวาจะตองเรียนโฮมสคูล
เทานั้นถึงจะเปนแบบนี้ คนที่ไมเรียนก็เปนได ขึ้นอยูก
 บ
ั การสอนของพอแม
สวนสิ่งที่เปนวิชาการหรือตัวหนังสือคงไมไดอะไรมากนัก ที่สําคัญนาจะอยูทก
ี่ ารทําใหเราเปนคนใฝรู
อยากเรียนรูดว
 ยตนเอง ซึ่งผมเชื่อวาถาเราอยากรูอ
 ะไรดวยตนเองนาจะเรียนไดเร็วและดีกวาการที่มค
ี น
มาบอกใหเราเรียน หรือถาเกิดเราอยากรูอ
 ะไรขึ้นมา เราก็รูวา
 จะทํายังไงจึงจะเขาไปสูความรูอ
 ันนั้น"
 นการเรียบเรียงและกลั่นกรองทางความคิดของเด็กหนุมวัย 19 ปคนนี้ คงจะเห็นไดวา
และจากคําพูดที่ผา
ณ วันนี้คุณพอของสานตอคงจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คาดหวังไวแลว
4.
แนวโนมการศึกษาในเมืองไทยขณะนี้ดูจะเปดกวางสําหรับการศึกษาแบบทางเลือกมากขึ้น นักวิชาการ
ฝายการศึกษาสวนใหญจึงเห็นพองตองกันวาระบบโฮมสคูลนาจะเปนทางเลือกที่ดี สําหรับหลาย
ครอบครัวที่มค
ี วามพรอม
"ถาพูดถึงพื้นฐานวิธีคิดก็แบบโฮมสคูลนาจะเหมาะกับทุกที่ เปนทางเลือกที่ดี เพราะเด็กแตละคนมีความ
หลากหลายและมีความสามารถในการเรียนรูไมเหมือนกันทีร
่ ะบบอาจจะตอบสนองไมได แตพอ
 แมบาง
คนอาจจะใหเวลาสอนไดดก
ี วา แตพอแมก็ตอ
 งมีความเขาใจดานนี้จริงๆ" อ.ดร.อุบลวรรณ หงษวท
ิ ยากร
คณะครุศาสตร ภาควิชานโยบายการจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา จุฬาลงกรณฯ ใหความเห็น
ที่มีตอ
 โฮมสคูล พรอมเอยถึงปญหาการจัดการเรียนแบบนี้วา ยังมีปญ
 หาดานการดําเนินงาน อีกทัง
้ ยังรู
กันอยูในกลุมแคบๆ เฉพาะเครือขายสมาคมบานเรียนไทยเทานั้น
"โฮมสคูลยังคงเขากับสภาพสังคมไทยไดยาก ยังมีปญ
 หา เรื่องความเขาใจของคนไทยในดานนี้ไม
เพียงพอ ความไมสะดวกในการลงทะเบียน และโครงสรางทางสังคมไมตอบสนอง เพราะพื้นฐานของคน
้ ยัง
ไทยโดยเฉลี่ยการศึกษาไมสูง รายไดก็ไมเพียงพอ ขาดความพรอมที่จะจัดการศึกษาแบบนี้ อีกทัง
ขาดความชวยเหลือจากภาครัฐ ทั้งในดานการเอื้อประโยชนกับผูจ
 ัดและการใหความรูท
 างดานนี้กับคน
ทั่วไป
แตมองโดยรวมสถานการณก็ดข
ี ึ้นนะ มีกฎหมายออกมาเปนรูปธรรมเหมือนเปนการตอกหมุดวามี
การศึกษาแบบนี้เกิดขึ้น นาจะชวยใหมอ
ี ํานาจในการตอรองมากขึ้น"
5.
ิ ของเด็ก
ในสวนของโรงเรียนทางเลือกที่มุงเนนไปที่การเรียนรูของเด็กและมีความเอาใจใสตอพัฒนาการชีวต
มากกวาโรงเรียนในระบบ ก็กลายมาเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูปกครองที่ไมอยากใหลก
ู เขาเรียนในระบบ วิมล
ศรี ศุษิลวรณ รองผูอํานวยการฝายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู โรงเรียนเพลินพัฒนา ใหความเห็นดานโฮมสคูลใน
ฐานะหนึ่งในผูบ
 ริหารของโรงเรียนที่ไมเนนการศึกษาในระบบวา
"คิดวาดีนะ เพราะวาปจจุบน
ั นี้ พอแมเสียความมั่นใจในการดูแลลูกไปเยอะ ระบบโฮมสคูลที่เกิดมาจาก
การทีพ
่ อแมเห็นสภาพสังคมแลวเกิดอยากทําโฮมสคูลขึ้นมา และมาจากการที่เขาประเมินตัวเองแลววา
ตัวเองมีทก
ั ษะที่จะทําตรงนี้ได แลวนําทักษะทีต
่ ัวเองมีมาใชจึงเปนสิ่งทีด
่ ี แตพอแมตอ
 งมั่นใจวาตัวเองทํา
ได มีปลายทางการศึกษาที่เชื่อมตอกับระบบไดจริง เชน การสอบเทียบที่เหมือนเปนสถานีใหเราเอาเด็ก
เขาไปเชื่อมอยูกับระบบได
 งตรงที่เด็กอาจจะมีเพือ
่ นนอย ถาเขาไมมีพี่นองหรือครอบครัวขยายมารองรับ พอแมก็
มีขอเสียอยูบา
ตองหาทางออกดวยการพาลูกไปทํากิจกรรมอื่นๆ ใหเขาไดเจอเด็กคนอื่น และถึงแมวาวิชาการอาจจะไม
กวางเทาเด็กที่เรียนในระบบ แตในแงของความลึกพอแมสามารถสอนไดแนนอน
เพราะถาเด็กมีความสนใจในความรูดา
 นใดดานหนึ่งอยางลุมลึกแลว เขาก็จะสามารถเขาถึงทุกวิชาได
เหมือนกัน แตถาเนนเรียนเพื่อสอบอยางเดียว เด็กก็จะมีความรูแบบผิวเผิน แลวจบออกมาดวยการเปน
นักเลียนแบบ แตไมใชนักเรียนรู"
ในแงนี้โฮมสคูลจึงเปนการเรียนรูแบบลุมลึก โดยสรางใหเด็กเกิดความอยากที่จะเรียนรูกอ
 น เพือ
่ เปน
ชองทางเขาสูก
 ารเรียนรู ซึ่งจะเขาทางไหนก็ได ถาทําใหเด็กเกิดความอยากที่จะเรียนรู
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สวนเมื่อเปรียบเทียบกับแนวการสอนของโรงเรียนเพลินพัฒนาในปจจุบัน วิมลศรีอธิบายวา
"ระบบที่โรงเรียนใชอยูตอนนี้ เปนการนําเอาศักยภาพของพอแมและของโรงเรียนมารวมกัน คือ ใหพอ

แมเขามามีสวนชวยในการสอน ใหพอ
 แมทก
ุ คนคิดวา เด็กทุกคนเปนลูกของพอแม เชน พอเปนสัตว
แพทยก็มาใหความรูเรือ
่ งสัตวกับเด็กๆ ในขณะที่โรงเรียนก็จะจัดการเรียนการสอนใหเด็กเกิดฉันทะใน
การเรียนรูมากที่สด
ุ ตางจากการศึกษาในระบบมองแตคะแนนสอบเปนเรื่องใหญ ซึ่งที่นี่พอแมและ
โรงเรียนจะเห็นตรงกันวา ชีวิตไมใชการสอบ แตชีวิตคือ การเรียนรู"
กับคําถามทีว
่ า
 ผลกระทบทีอ
่ าจจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนทางเลือก ภายหลังจากที่โฮมสคูลมีแนวโนมที่จะ
ไดรับความนิยมมากขึ้นทุกวันนี้ เธอกลาวทิ้งทายวา
 กครองจะเชื่อในหลักคิด
"เราก็มองวาคงไมมีผลกระทบกับโรงเรียนทางเลือกหรอก เพราะถึงแมวาผูป
แตเขาก็ยังไมมีความจริงจังในการทําใหเปนระบบ แลวสวนใหญผูปกครองก็จะเชือ
่ การเรียนในระบบ เขา
ยังไมมีความมั่นใจวาปลายทางของระบบโฮมสคูลจะทําใหลูกเขาเปนอยางทีห
่ วัง ก็เลยคิดวาไมนาจะมี
ผลกับเรามากนัก"
ณ วันนี้ การศึกษาแบบโฮมสคูลจึงอยูชว
 งผลิดอกออกผล และคงจะมีผลผลิตใหมๆ ตามมาเรื่อยๆ หาก
ไดรับความเขาใจจากสังคมที่จะนําพาเด็กๆ ไปสูแสงสวางแหงการเรียนรูครัง
้ ใหม มิฉะนั้น โฮมสคูลก็อาจ
เปนเพียงทางเลือกที่ไมเคยไดรับเลือกในโลกแหงการศึกษา.
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