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การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้ด�ำเนินการอย่างเป็นทางการ              
มานับแต่ มีการออกกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ. 2547  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเก้าปีแล้ว มีครอบครัวที่จดทะเบียน
จัดการศึกษากับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆทั่วประเทศ จ�ำนวน 200
ครอบครัว ผูเ้ รียน 325 คน ใน 53 ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาซึง่ นับว่าเป็นจ�ำนวน
ไม่มาก  และยังดูเสมือนเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันเท่าที่ควร ทั้งเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและบุคคลทัว่ ไป การให้บริการในการพิจารณาอนุญาต
ให้ครอบครัวที่มีความประสงค์ใช้สิทธิตามกฏหมายขอจัดการศึกษาแก่บุตรธิดา
ของตน จึงยังมีความขลุกขลักในการประสานงาน การท�ำความเข้าใจในแนวปฏิบตั ิ
ทีย่ งั เห็นต่างกันตัง้ แต่ปรัชญา หลักการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะแบบหนึง่ จนกระทัง่ บางกรณี ถึงกับน�ำไปสูก่ ารฟ้องร้องศาลปกครอง ในข้อ
กล่าวหาว่าฝ่ายรัฐได้ท�ำให้ครอบครัวทีย่ นื่ ขออนุญาตจัดการศึกษาเสียสิทธิต์ ามกฏ
หมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติ พ.ศ.2542
ได้แก่ 17 กรณีในปี พ.ศ. 2554 และอีก 1 กรณีในปี พ.ศ. 2555 อันเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการและส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่ครอบครัว
ที่ประสงค์ขอจัด ได้อย่างราบรื่น และต้องใช้เวลาไปกับการแก้ไขปัญหาค่อนข้าง
มาก จนถึงบัดนี้
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยผู้เขียนได้ใคร่ครวญ
ศึกษาทัง้ จากการแก้ไขปัญหา 17 กรณีทถี่ กู ฟ้องศาลปกครอง และกรณีทวั่ ๆไปโดย
ละเอียดถึงสาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าว ตามขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่ต้นของ
การเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับครอบครัวที่ประสงค์ขอจัดการศึกษา
แก่บุตรของตน พบว่า มีส่วนเป็นอย่างมากที่ปัญหาดังกล่าวมีเหตุมาจาก                       
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เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มักเข้าใจและคุน้ เคยกับ
หลักคิดการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน จึงมักเทียบเคียงการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ตามแนวทางการจัดของโรงเรียนทีจ่ ดั แก่ผเู้ รียนพร้อมกันไปเป็นชัน้ เรียน
ขณะที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการจัดแก่ผู้เรียนซึ่งเป็นบุตร-ธิดาเป็น
รายบุคคล การจัดท�ำแผนการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล จึงเป็นปัญหายุ่งยากในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ยอมรับ
และเชื่อใจซึ่งกันและกันได้   ซึ่งผู้ศึกษาค้นพบว่า หลักคิดการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวที่เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น มีความพ้องกันกับหลักคิดของ
การจัดการศึกษาพิเศษ ทีต่ อ้ งจัดการศึกษาแก่ผเู้ รียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษเฉพาะ
บุคคลเช่นกัน จึงควรเทียบใช้หลักคิดแนวการจัดการศึกษาพิเศษในการสื่อสาร
เชื่อมโยงความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ต่างรู้จักการจัดการศึกษาพิเศษกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว
เอกสารเล่มนี้ จึงมุ่งที่จะเสนอข้อคิดความรู้ในการสร้างความเข้าใจและมี
หลักอิงร่วมกันในการประสานและด�ำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กา้ วหน้า
ต่อไป สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวให้ลุล่วงลงไปได้ ทั้งนี้โดยคัดเลือก
ตัวอย่างครอบครัวผู้จัดการศึกษา จ�ำนวน 12 ครอบครัวในเครือข่ายบ้านเรียน
ล้านนา ในข่ายบริการของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
1 จ�ำนวน 7 ครอบครัว เขต 2  จ�ำนวน 3 ครอบครัว ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1จ�ำนวน 1 ครอบครัว และส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา 35 จ�ำนวน 1 ครอบครัว ซึ่งสามารถด�ำเนินการร่วมกันได้ค่อน
ข้างราบรื่น เรียบร้อย มีความส�ำเร็จในระดับที่น่าพอใจค่อนข้างมาก เป็นกรณี
ศึกษา โดยการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาและเจตคติความคิดเห็นในประเด็น
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครอบครัวสะท้อนในรูปแบบของการ
เล่าความ จากข้อมูลของครอบครัวเป้าหมายทีถ่ า่ ยทอดออกมาในวงสุนทรียเสวนา
ซึ่งเป็นข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นจากความบริสุทธิ์ใจ ตามความจริงและความ
เข้าใจของแต่ละครอบครัว ซึ่งผู้ศึกษาถือว่าเป็นเครื่องชี้ให้เห็นส่วนที่เป็นที่มาของ
4
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ปัญหาอุปสรรคของการสื่อความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อันน�ำมาสู่การค้นหาแนวทาง
การแก้ไขคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นของเอกสารศึกษาเล่มนี้ โดยจะจัดให้มีส่วนที่
เป็นข้อความในล้อมกรอบมีพนื้ สีออ่ น แทรกคัน่ ไว้ให้เป็นส่วนของการอธิบายเชือ่ ม
โยงจากข้อมูลของครอบครัวดังกล่าว โดยเสนอข้อคิด ความรู้เพื่อการปรับเจตคติ
และกระบวนทัศน์ทถี่ กู ต้องเหมาะสม พร้อมแนวปฏิบตั ทิ มี่ หี ลักอิงทางวิชาการ อัน
สามารถเป็นทีย่ อมรับซึง่ กันและกันระหว่างเจ้าหน้าทีส่ �ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
กับผูป้ กครองผูจ้ ดั การศึกษาโดยครอบครัว บนฐานความร่วมมือและเป็นกัลยาณมิตร
ต่อกัน ซึง่ เครือข่ายบ้านเรียนล้านนาและเจ้าหน้าทีส่ �ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่
เกี่ยวข้องอยู่นี้ก็มีปฏิสัมพันธ์กันฉันท์กัลยาณมิตรที่สามารถเป็นแบบอย่าง แก่พื้น
ที่อื่นๆได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว
ผูศ้ กึ ษาและจัดท�ำเอกสารฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะเป็นส่วนหนึง่
ในการเชือ่ มโยงความเข้าใจของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย อันมีสว่ นช่วยคลีค่ ลายและแก้ไข
ปัญหาต่างๆของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่ด�ำรงอยู่ในทุกวันนี้ให้เบาบาง
หรือจางหายลงไปได้
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บทนำ�
การศึกษา มีกำ�เนิดมาแต่เมื่อใด
คำ�ตอบส่วนหนึ่ง อาจได้แก่ การศึกษากำ�เนิดขึ้นพร้อมๆกับที่มี
การเกิดขึ้นของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียน มีคณะครู ผู้บริหาร และ
ชั้นเรียน อาคารเรียน
แต่ก็จะมีคนอีกส่วนหนึ่งตอบว่า การศึกษามีก�ำเนิดมาตั้งแต่
บรรพกาลแล้ว ตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักความรู้ผิดชอบชั่วดี
ถ้าเช่นนั้น จากคำ�ตอบสองมุมคิดข้างต้นนี้ ในแต่ละคำ�ตอบ ต่างให้
ความหมายกับคำ�ว่า “การศึกษา”นั้นอย่างไร
นัยแรก การศึกษานั้น ต้องมีรูปแบบ องค์ประกอบ และโครงสร้าง
การจัดการ เป็นรูปธรรม มีอาคาร สถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียน หรือสถานศึกษา
เสมอไปหรือไม่ เพื่อที่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเหล่านี้ จะได้รับ
การรับรองคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกของสังคมประเทศชาติ ตามกฏหมาย
และนำ�ไปเพื่อการเข้าสู่อาชีพการงานในการดำ�รงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขต่อไป ซึ่ง
ถือว่าได้จบการศึกษาแล้ว ทำ�งานทำ�การแล้ว จนกระทั่งเมื่อมีความประสงค์ที่จะ
เพิ่มคุณสมบัติหรือคุณวุฒิในตนเอง ก็กลับเข้าไปสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อีกนัยหนึ่งของการศึกษา ตามอีกคำ�ตอบหนึ่งนั้น ถือเอาแนวคิด
การวิวัฒนาการของมนุษย์ ที่มีพัฒนาการก้าวหน้าจากความเป็นสัตว์สายพันธุ์
หนึ่งขึ้นมา จนแตกต่างจากสัตว์อื่นๆ คือมีวัฒนธรรม มีอารยธรรมที่เรียกกันว่า
มนุษย์ เป็นสัตว์ประเสริฐนั้น ก็ด้วยการศึกษา
การศึกษา ตามนัยหลังนี้ มีเงื่อนไขหลักอยู่ที่เป็นกระบวนการ
ปรับสถานะที่เจริญงอกงาม ก้าวหน้า ดีงาม ยิ่งๆ ขึ้น ผ่านกระบวนการรับรู้และ
เรียนรู้จาก ประสบการณ์ เหตุการณ์ และกิจกรรมในแต่ละวัน-คืน ของ
การดำ�รงชีวิต และการปะทะสังสรรค์กันในชุมชน สังคมการเป็นอยู่ร่วมกัน
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ที่นำ�มาซึ่งความเจริญงอกงามเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี หลักศีลธรรม
อันเป็นสำ�นึกที่ดีงามเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวภายใน ตลอดจนการเกิด กติกา
และกฏหมาย ที่กำ�หนดขึ้นบังคับใช้ในการกำ�กับการกระทำ�ที่มิชอบ ที่ผิด ทุจริต
อันเป็นโทษภัยต่อความปกติสุขของผู้อื่นและสังคมบ้านเมือง
การอยู่ร่วมกันของชุมชน สังคมมนุษย์ที่มีจำ�นวนประชากร
ขยายตัวมากขึน้ ต่อมาจนเป็นรัฐชาติ ทีม่ เี ขตแดนการปกครองรัฐดังกล่าว กฏ
กติกาต่างๆ จึงมีพัฒนาการขึ้นตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีความเป็น
ปกติสุขของชนหมู่มากที่ขยายตัวขึ้น หรือของประชาชนในรัฐหนึ่งๆนั้น ด้าน
หนึ่งเป็นกฏกติกาที่ต้องเคร่งครัด มีบทลงโทษบนกระบวนการยุติธรรม และอีก
ด้านหนึ่งเป็นกระบวนการบ่มเพาะจิตสำ�นึก ภูมิธรรม ภูมิรู้ การดำ�รงชีวิต
ให้ตระหนักรู้ต่อสังคมสาธารณะที่ต้องสรรค์สร้างสันติสุขในสังคมร่วมกัน อัน
ได้แก่ภาคสังคม วัฒนธรรม การศึกษา ก็มีพัฒนาการขึ้นเป็นระบบเป็นรูปแบบ
ขึ้นมาสนองการอยู่ร่วมกันของชนหมู่มาก จนถึงรัฐชาติ และประเทศที่เป็นระบบ
โรงเรียนในปัจจุบัน
การศึกษา จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งรัฐโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
บัญญัติให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำ�หรับประชาชน
ใน
มาตรา 8 (1) ได้แก่ “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และในวันนี้ โลกที่เปลี่ยนแปลง และประชากรรุ่นใหม่ที่เติบโต
มาแทนที่ประชากรรุ่นก่อนหน้าเป็นปรากฏการณ์ที่อุบัติหนุนเนื่องกันดั่งลูก
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คลื่นลูกแล้วลูกเล่ามาแต่ประวัติศาสตร์ที่เนิ่นนาน จนถึงวันนี้นั้น โลกได้เคลื่อน
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่อยู่บนความรวดเร็วของระบบการสื่อสาร ที่เทคโนโลยี
และวิทยาการความรู้ของสังคมมนุษย์พัฒนาก้าวหน้าในอัตราเร่งที่สูงและต่อ
เนื่อง สนองสังคมเศรษฐกิจแบบการตลาดที่เสรีไร้ขีดจำ�กัด การกระตุ้นการรับรู้
สนองความต้องการเชิงการตลาดเป็นไปอย่างสูงในบรรยากาศของการแข่งขันที่
เข้ มข้ น ส่ ง ผลกระทบถึงวิถีก ารดำ�เนินชีวิตบนกระบวนการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต
ที่ปรับสู่ความหลากหลายของเป้าหมาย ทิศทาง และวิธีการ นำ�มาสู่ความ
จำ�เป็นในการปฏิรูปการศึกษา จำ�เป็นต้องเปิดกว้างแก่ประชาชน โดยอาศัย
อุดมการทางการศึกษาในการกำ�กับเป้าหมายและทิศทางการเรียนรู้ด้วยความ
มีอิสระมากขึ้นในรูปแบบและกระบวนการที่หลากหลาย ไม่จำ�กัดอยู่แต่ใน
ระบบโรงเรียนเท่านั้น การให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการเข้าถึง
การศึ ก ษาบนหลั ก ประกั น ของการบ่ ม เพาะสรรค์ ส ร้ า งความเจริ ญ งอกงาม
ความดีงาม และความสันติสุขของปวงชนพลเมืองและพลโลก
กฏหมายการศึกษาไทยก้าวหน้าล�้ำสมัย
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำ�รงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ
สุข”อันเป็นความมุ่งหมายการจัดการศึกษาในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 กำ�หนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำ�บาก
ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษา
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โดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐและมาตรา50
บุคคลย่อม มีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การ
วิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้
เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ทั้งนี้ การให้ความคุ้มครองและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
ของประชาชนดังกล่าวนั้น เป็นการขยายสิทธิและโอกาสในการจัดการศึกษา
ที่หลากหลายมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 12 ที่กำ�หนดว่า “ นอกเหนือจาก
รัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ การ และสถาบัน
สังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง ”
กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ได้กำ�หนดความหมายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ว่าเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวแก่ผู้เรียน ซึ่งครอบครัว
หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำ�นาจปกครองหรือ
ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้จัดการศึกษา หมาย
ถึง บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้นให้จัดการศึกษา
ให้แก่บุตรหลานด้วยตนเอง และจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำ�กว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย เว้นแต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสำ�นักงานเขตพื้น
ทีก่ ารศึกษาว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการ
ศึกษา โดยมีผู้เรียนเป็นบุตรหรือบุคคลผู้อยู่ในปกครองของครอบครัว (คู่มือการ

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

ดำ�เนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หน้า 4)
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
ศึกษาตามมาตรา 12 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นให้มีความยืดหยุ่นหลากหลาย
และมีอิสระในรูปแบบและวิธีการการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย มีความต้องการการศึกษา
เป็นพิเศษ และขาดโอกาสทางการศึกษา ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาส ให้
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ารับการศึกษาได้ด้วย
จุดหมายของเอกสารนี้
เอกสารศึกษาฉบับนี้มุ่งสานต่อเจตนารมณ์ทางการจัดการศึกษา
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สร้างความรู้ความเข้าใจ ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ตรงกัน มีเจตคติที่ดีต่อกัน และต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างมีท่าที
ที่เป็นกัลยาณมิตร
โดยศึกษาตัวอย่างครอบครัวผู้จัดการศึกษา จำ�นวน 12 ครอบครัว
ซึ่งมีสภาพการจัดและผลการจัดเป็นที่น่าพอใจในเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา
ในเขตบริการของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
จำ�นวน 7 ครอบครัว เขต 2 จำ�นวน 3 ครอบครัว สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำ�นวน 1 ครอบครัว และสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 35 จำ�นวน 1 ครอบครัว โดยการถอดบทเรียนการ
จัดการศึกษาและเจตคติความคิดเห็นในประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่ครอบครัวสะท้อนในรูปแบบของการเล่าความ
จากข้อมูลของ
ครอบครัวเป้าหมายที่ถ่ายทอดออกมาในวงสุนทรียสนทนา ซึ่งเป็นข้อมูล ความรู้
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รู้จักครอบครัวกรณีศึกษาโดยสังเขป
ผู้ศึกษาได้ประชุมปรึกษาเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เขต 1 และผู้แทนผู้ปกครอง
บ้านเรียนเคลือข่ายล้านนา 2 ท่านคือ คุณวิคม กิตติรัตนชัย และคุณวีรวัฒน์
กังวาลนวกุล โดยการลำ�ดับลักษณะการจัดการศึกษาของแต่ละครอบครัว
พิจารณาเลือกให้มีความหลากหลาย โดยประสานงานครอบครัวที่เลือกให้ทราบ
วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ความร่วมมือที่การศึกษานี้จะขอจากครอบครัว
กรณีศึกษาดังกล่าว เช่น ต้องสละเวลาเข้าร่วมเวทีสุนทรียสนทนา เพื่อถอดบท
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ความคิ ด เห็ น ที่ ส ะท้ อ นออกมาจากความบริ สุ ท ธิ์ ใจตรงตามความเป็ น จริ ง
จากข้างใน อาจมีบ้างเล็กน้อยที่เป็นภาพเชิงลบไปบ้าง ก็เพื่อชี้ให้เห็นส่วนที่
เป็นที่มาของปัญหาอุปสรรคในการสื่อความเข้าใจที่ไม่ตรงกันที่แท้จริง เพื่อนำ�
ไปสู่การแก้ไข คลี่คลายปัญหาเหล่านั้นได้อย่างถึงรากถึงโคน ในส่วนสาระทาง
วิชาการ ที่ได้จัดให้เป็นข้อความในล้อมกรอบบนพื้นสีอ่อนนั้น แทรกคั่นไว้ให้เป็น
ส่วนของการอธิบายเชื่อมโยงจากข้อมูลของครอบครัวดังกล่าว โดยเสนอข้อคิด
ความรู้เพื่อการปรับเจตคติ และกระบวนทัศน์ที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อม
แนวปฏิบัติที่มีหลักอิงทางวิชาการ และระเบียบ กฏหมาย อันสามารถเป็นที่
เข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กั บ ผู้ ป กครองผู้ จั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว บนฐานความร่ ว มมื อ และเป็ น
กัลยาณมิตรต่อกันซึ่งเครือข่ายบ้านเรียนล้านนาและเจ้าหน้าที่สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องตามเอกสารศึกษานี้ จะได้แสดงให้เห็นถึงการ
มีปฏิสัมพันธ์กันฉันท์กัลยาณมิตรต่อกัน อันสามารถเป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่น ๆ
ได้เป็นอย่างดี

เรียน 1 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน เข้าร่วมประชุมพิจารณาความถูกต้องของข้อความ
ที่เรียบเรียงเสนอ จากข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียน หรือการให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมเพื่อให้ครบถ้วนความสมบูรณ์มากที่สุด 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 วัน ซึ่งในที่สุดได้
12 ครอบครัวดังกล่าวได้ตอบรับเป็นกรณีศึกษา ซึ่งแต่ละครอบครัวมีลักษณะ
การจัดการศึกษาโดยสรุปพอสังเขป ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

ที่

ครอบครัว

สังกัด

ลักษณะการจัดการศึกษา

หมายเหตุ

1.

บ้านเรียนแปลน
ปูน

สพป.เชียงราย
เขต 2

ปฐมวัยถึงประถมศึกษา
จัดการศึกษาอย่าง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ตอนปลาย (2 คน)
ชนบท (อ.แม่สรวย) บริบท
ทางวัฒนธรรม และสิ่ง
แวดล้อม

2.

บ้านเรียนเลอฌอ

สพม. เขต 35

จัดการศึกษาโดยเน้น
พัฒนาความถนัดของผู้
เรียนในด้านดนตรี เชื่อม
โยงกับวิถีชีวิตจริง การ
พัฒนาด้านใน (ศึกษา
ธรรมะ และการปฏิบัติ
กรรมฐาน) แต่ก็ไม่ละเลย
ความรู้พื้นฐานตาม
หลักสูตรแกนกลาง
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มัธยมศึกษาตอนต้น

ที่

ครอบครัว

สังกัด

ลักษณะการจัดการศึกษา

หมายเหตุ

บ้านเรียนพัน
พรรณ

สพป.เชียงใหม่
เขต 2

เน้นวิถีการพึ่งพาตนเองได้ ประถมศึกษาตอนต้น
โดยเฉพาะในเรื่องปัจจัย
สี่ มีกระบวนการเรียนรู้ที่
สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
ความสนใจของผู้เรียน เน้น
การลงมือปฏิบัติ มีชุมชน
เกษตรอินทรีย์พันพรรณ
เป็นพื้นฐานการเรียนรู้หลัก

4.

บ้านเรียนสู่ขวัญ

สพป.เชียงใหม่
เขต 2

ประถมศึกษาตอนต้น
จัดการศึกษาบนพื้นฐาน
ความสุขนำ�การเรียน
รู้ ความอิสระ หล่อเลี้ยง
จินตนาการ ผ่านงานด้าน
ศิลปะและภาษาตามความ
สนใจของผู้เรียน

5.

บ้านเรียนอเล็กส์
กับมิคาเอล

สพป.เชียงใหม่
เขต 2

จัดการศึกษาอิง 8 สาระ ประถมศึกษาตอนต้น
การเรียนรู้ โดยบรูณาการ
สาระวิชาต่างๆ บนพื้นฐาน
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียน ซึ่งมีความถนัดใน
ด้านวิชาการ
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3.

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

ที่

ครอบครัว

สังกัด

ลักษณะการจัดการศึกษา

หมายเหตุ

6.

บ้านเรียนก้านตอง สพป.เชียงใหม่
เขต 1

จัดการเรียนรู้แบบบูรณา ประถมศึกษาตอนปลาย
การสาระการเรียนรู้ เป็น ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมการเรียนรู้ในรูป
แบบโครงงานและวิถีชีวิต
ต่อยอดและท้าทาย เพื่อมุ่ง
แสวงหาตัวตนและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน ทั้ง
ด้านวิชาการ ทักษะ และ
การจัดการ

7.

บ้านเรียนทอง
นพรัตน์

สพป.เชียงใหม่
เขต 1

บูรณาการเรียนรู้ในรูปแบบ ประถมศึกษาตอนต้น
และปลาย (2 คน)
โครงงาน และกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก
ตนเอง มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
พัฒนาศักยภาพตามความ
สนใจ โดยที่ทั้งพ่อและแม่
ทำ�งานประจำ�

8.

บ้านเรียนต้นกล้า

สพป. เชียงใหม่
เขต 1

เน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ประถมศึกษาตอนต้น
ถึงปลาย
อย่างเป็นองค์รวม ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
และอารมณ์ บนพื้นฐาน
วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ของ
ครอบครัว สวนสายลมจอย
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์ฝึกอบรม
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ที่

ครอบครัว

9.

บ้านเรียนลิตเติ้ล
เชียงใหม่

สังกัด

ลักษณะการจัดการศึกษา

หมายเหตุ

ปรับใช้หลักสูตรการเรียน ประถมศึกษาตอนปลาย
การสอนของเคมบริดจ์มา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ
ครอบครัว บนฐานความ
รักความเข้าใจ และการใช้
เวลาคุณภาพร่วมกัน

10. บ้านเรียนพิมพ์
ปาน

สพป. เชียงใหม่
เขต 1

ประถมศึกษาตอนปลาย
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
(2 คน)
และบำ�บัดให้กับลูกสาว
ฝาแฝด ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ
1 คนมีปัญหาในการเรียนรู้
ซ้ำ�ยังมีลักษณะเฉพาะและ
วิถีการเรียนที่แตกต่างกัน

11. บ้านเรียนเข้ม
คราม

สพป. เชียงใหม่
เขต 1

จัดการศึกษาเชิง
ประสบการณ์ เน้นการ
พัฒนาด้านร่างกาย แก้
ปัญหาสุขภาพอย่างยั่งยืน
ผ่านกีฬา และกิจกรรม
ต่างๆ

ประถมศึกษาตอนต้น
และปลาย (2 คน)

12. บ้านเรียนบ้านเรา สพป. เชียงใหม่ จัดการเรียนรู้แบบหลาก มัธยมศึกษาตอนต้น
และประถมศึกษาตอน
ณ เชียงใหม่
เขต 4
หลายทั้งการเรียนตาม
ปลาย (2 คน)
(อยู่ระหว่างส่งต่อ) หลักสูตร และกิจกรรม
พิเศษตามความสนใจ โดย
การกระตุ้นให้เกิดความ
สงสัย หาคำ�ตอบ เผชิญ
ปัญหา ยอมรับผล และ
แก้ไข
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สพป.เชียงใหม่
เขต 1

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

สร้ า งความเข้ า ใจการจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว จากฐานความเข้ า ใจ
การจัดการศึกษาพิเศษ
โ ด ย ที่ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ พ . ศ . 2 5 4 2
มาตรา 10 ระบุวา่ “การจัดการศึกษา ต้อจัดให้บคุ คลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันใน
การรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ สองปี ที่ รั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำ�หรับบุคคลซึ่งมีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้
หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือ
ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
การศึกษาสำ�หรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือ
พบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสำ�หรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัด
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงความสามารถของบุคคล ” นั้น
นอกจากนี้ ยังเน้นความสำ�คัญในโอกาสของความสำ�เร็จทาง
การศึกษาของผู้เรียนทุกคน ในมาตรา 22 ความว่า “ การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
มีความ สำ�คัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ”
ดังนั้น ตามนัยแห่งมาตรา 10 และมาตรา 22 ดังกล่าวข้างต้น
ได้ให้ความสำ�คัญกับการจัดการศึกษาที่ทั่วถึงทั้งคุณภาพและโอกาสแก่ผู้เรียน
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เป็นรายบุคคลทุกคน ซึ่งปรากฏรูปธรรมการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล
ดังกล่าวแล้วในการจัดการการศึกษาพิเศษ และมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องมานับ
สิบปีเป็นที่เข้าใจของบุคคลากรทางการศึกษาโดยทั่วไปว่า
เป็นการจัดการ
ศึกษาพิเศษ ที่มีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Plan)
ในการจัดการเรียนรู้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ แม้จะเรียนร่วมกับผู้เรียน
ปกติในระบบโรงเรียนก็ตาม โดยผู้เรียนปกติในระบบโรงเรียนในชั้นเรียนเดียวกัน
จะเรียนตามตารางสอนและหลักสูตรรวมทั้งแผนการสอนเดียวกัน ซึ่งต่างจาก
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในวงการศึกษาไทย
ที่บุคคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของครอบครัว ยังไม่สู้จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ดีนัก และมักมีข้อคำ�ถาม
ต่อครอบครัวที่ประสงค์ยื่นคำ�ขอจัดการศึกษาแก่บุตรธิดาของตนว่า”ทำ�ไมไม่
ให้ลูกเรียนที่โรงเรียน” โดยอาจจะเข้าใจว่าเด็กมีปัญหากับในระบบโรงเรียนจน
ไม่สามารถเรียนอยู่ในโรงเรียนได้ และรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระงานแก่ตนโดย
ใช่เหตุที่ต้องมาดูแลรับผิดชอบแก่เด็กเพียงคนสองคนของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวนี้ อีกทั้งการประสานงานกันในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เช่น การจัดทำ�แผนการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดผล
ประเมินผล ที่มักเน้นเทียบเคียงกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในระบบโรงเรียนเป็นหลัก อันเป็นที่มาของข้อปัญหาในบางกรณี จากความ
ขั ด แย้ ง ทางความคิ ด เห็ น เชิ ง เจตคติ แ ละปรั ช ญาแนวการจั ด การศึ ก ษาที่
แตกต่างกันดังกล่าวจนลุกลามมาสู่การฟ้องสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางเขตต่อศาลปกครองของสมาคม
บ้านเรียนไทยที่ผ่านมา ดังนั้นการแก้ไข คลี่คลายปัญหาดังกล่าวมานั้น ผู้ศึกษา
เห็ น ว่ า การเสนอแนวการเชื่ อ มโยงจากมุ ม มองของการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

น่าจะทำ�ให้เกิดความเข้าใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ดีขึ้นและถูกต้องขึ้น
ในฐานะที่เป็นการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคลเช่นเดียวกับการจัดการ
ศึกษาพิเศษนั่นเอง
ดังนั้น หลักการในการศึกษา 12 กรณีศึกษานี้ และแนวการแก้ไข
ปัญหาที่น�ำเสนอในเอกสารนี้ จึงเป็นแนวตามหลักการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
โดยครอบครัว อิงฐานแนวคิดจากการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของการจัดการ
ศึกษาพิเศษ เพื่อเน้นย�้ำว่า การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลโดยครอบครัวที่ไม่เหมาะสมในการอิงฐานแนวคิดในการจัดการ
ศึ ก ษาของระบบโรงเรี ย นที่ จั ด แก่ ผู ้ เรี ย นเป็ น ชั้ น เรี ย นๆละไม่ น ้ อ ยกว่ า 10
คนขึ้นไป
กรอบเนื้อหาของเอกสาร
การเสนอเนื้อหาสาระ ในเอกสาร ได้จัดลำ�ดับเนื้อหาให้เหมาะสม
แก่การอ่านด้วยความเข้าใจอย่างมีความเชื่อมโยงตามลำ�ดับความบนอรรถรส
ของการเล่าเรื่อง เพื่อให้มีความน่าติดตาม และเติมเต็มด้วยสาระความรู้
เชิงวิชาการและเชิงระเบียบกฏหมาย ให้เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้องถ่องแท้ ครบ
ถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปเป็น กรอบภาพรวมการนำ�เสนอสาระ
ไดดังตารางต่อไปนี้
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ตารางสรุปการนำ�เสนอเอกสาร “พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล : จากการจัดการ
ศึกษาพิเศษ ถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว”
สาระเชิงการเล่าความการจัดของครอบครัว
กรณีศึกษา

กรอบแทรกสาระเสริมทางวิชาการ

ถอดบทเรียนครอบครัวเครือข่ายบ้านเรียน
ล้านนา12 ครอบครัว
1.รู้จักและเข้าใจบ้านเรียน
1.1 บ้านเรียนคืออะไร
บ้านเรียนในวิถีไทย
1.2 บ้านเรียนกับโรงเรียน
1.3 เหตุที่เลือกเป็นบ้านเรียน
1.4 เป้าหมายที่วาดหวัง
1.5 แผนการที่ร่างไว้

เสริมความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการ
เชื่อมความเข้าใจการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในความหมายของการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ทำ�นองเดียวกับหลักการจัดการ
ศึกษาพิเศษ
สิทธิการจัดตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

- บ้านเรียนไม่ใช่เรียนอยู่แต่ในบ้าน
2. ก้าวย่างของการเรียนรู้
2.1 โครงงานของหนู เรียนรู้แบบบูรณาการ แต่เป็นการเรียนรู้เฉพาะบุคคลอย่างอิสระ
ท่ามกลางโลกกว้าง
2.2 การงานกับชีวิต
- คืนธรรมชาติการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ
2.3 เด็กโฮมสคูลขาดทักษะสังคม จริงไหม?
- ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กคือ
2.4 เครือข่ายบ้านเรียนล้านนา
2.5 แรงหนุนจากภาครัฐ
แก่นสำ�คัญของการจัดการศึกษาเพื่อเด็กเฉพาะ
บุคคล
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บทนำ�เสนอกรอบแนวคิดความเป็นมาและปัญหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เปิดกว้างทางพรมแดนแห่งการเรียนรู้และการศึกษา ในกรอบความคิดรวบยอดของการศึกษาตลอด
ชีวิต และหัวใจสำ�คัญของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่เป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
ซึ่งพ้องกันกับการจัดการศึกษาพิเศษ และควรเข้าใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผ่านความเข้าใจ
การจัดการศึกษาพิเศษ มิใช่ผ่านความเข้าใจเฉพาะกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนเท่านั้น

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

- นวัตกรรการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการ
เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ
- ทักษะการทำ�โครงงาน : ทักษะการคิด
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- จากรากเหง้าของครอบครัวสู่ทักษะชีวิต
และงานที่มั่นคงในอนาคต
- เพราะเด็กบ้านเรียน มิใช่เรียนอยู่แต่ในบ้าน
แถมมีเพื่อนดีๆในเครือข่ายล้านนาที่อบอุ่น
- มิติการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอิงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
- การคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
3. สิ่งที่ต้องฝ่าข้าม...ก้าวข้ามสู่ความสำ�เร็จ
3.1 ความขลุกขลักของครอบครัว
3.2 ความขัดข้องของภาครัฐ

- สิ่งช่วยลดความขลุกขลักของครอบครัว
- ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษาทางเลือก
เครือข่ายล้านนา
- ทำ�งานเอกสารและการบันทึกอย่างเป็น
ธรรมชาติ
- แผนคืออะไร
- ข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อการจัดทำ�แผนการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับกลุ่ม
เป้าหมายเฉพาะ
- กลไกภาครัฐ กับการประสานงาน
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-นิเทศด้วยใจ
- การประเมินผล : จากธรรมชาติสู่หิ้งวิชาการ
- ฐานคิดทางการประเมินที่ดีของครอบครัว
บ้านเรียน ที่ควรได้รับการต่อยอด
- จากหน้าแรกถึงหน้านี้ : จะมีแต่สำ�นักงาน
เขตพื้นที่ฯที่ดำ�เนินการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบปราศจากอุปสรรค
ปัญหาอีกต่อไป ?
- เผื่อทางเลือกไว้ในความฝันนั้นด้วยเถิด เพื่อ
ฝันใหม่ๆจะมีโอกาสผุดบังเกิดขึ้นได้อีกทุกเมื่อ
- ก้าวใหม่ของการวัดและประเมินผลการ
ศึกษา ที่กำ�ลังมาพร้อมกับกระแสการศึกษา
เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21

5. ดอกผลที่งอกเงย
ผลต่อตัวลูก ครอบครัว และชุมชน

เก็บเกี่ยวผลิตผล

สรุป

เอกสารมุ่ ง สร้ า งจุ ด ร่ ว มแห่ ง ความเข้ า ใจและปรั บ เจตคติ
แนวความคิดเห็นให้ตรงกันเมื่อจุดร่วมดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นได้
แล้ว การร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนในกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ทั้งหมด(การจั ด ทำ �แผนการศึก ษาการจัดการเรียนรู้ แ ละการวั ดประเมินผล)
อย่ า งเป็ น กั ล ยาณมิ ต รระหว่ า งครอบครั ว กั บ เจ้ า หน้ า ที่ สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ก็จะสามารถบังเกิดขึ้นได้โดยง่าย ผลแห่งคุณภาพการศึกษา
ที่มุ่งให้เกิดแก่ผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัวก็จะสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย
เช่นเดียวกัน และเมื่อเกิดความเข้าใจดังนี้ได้แล้วเจตคติต่อการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวก็น่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นการประสานงานการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวระหว่างเจ้าหน้าที่และครอบครัวก็น่าจะเรียบร้อยราบรื่นมากขึ้น
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4. การบรรจบกันของแม่น�้ำสองสาย
4.1 เป้าหมายและวิธีการประเมินที่เหมาะสม
4.2 ประเมิน(ผล)...สถานการณ์ในวันนี้
- เสียงชาวบ้านเรียน
- วิธีการของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สถานการณ์กรณี(ที่น่า)ศึกษา
4.3 กระบวนการประเมินผลในฝัน

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

1. “บ้านเรียน” คืออะไร
“บ้านเรียน” เป็นค�ำเรียกขานรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ซึง่ เป็นการจัดการศึกษาทีม่ บี า้ นเป็นฐานส�ำคัญของการเรียนรู้ เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล ต่างไปจากการศึกษาในระบบปกติซึ่งรัฐเป็น
ผูจ้ ดั การศึกษาในรูปแบบของโรงเรียน อีกทัง้ ยังมีหลายส่วนทีค่ ล้ายคลึงกับรูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล (Home School) ในต่างประเทศ ค�ำว่า
“บ้านเรียน” จึงน่าจะเกิดจากการเทียบเคียงความหมายของค�ำว่า “โฮมสคูล”
และเรียกให้ล้อไปกับค�ำว่าโรงเรียนในบ้านเรา (ประมวลจาก : บ้านเรียน, ยุทธชัย
เฉลิมชัย, สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา, 2552) หรือ (ประมวล
จากค�ำบรรยายและเอกสารเกี่ยวกับบ้านเรียน โดย ยุทธชัย เฉลิมชัย)
“บ้านเรียน” เป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาทางเลือก ที่เชื่อมโยงเอา
การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาในระบบมาบูรณาการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีพ่อแม่ (หรือผู้ปกครอง) ท�ำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแล และอ�ำนวยการให้เกิดการเรียนรู้ รูปแบบและผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการ
เรียนรู้แบบบ้านเรียนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าบ้านเรียนเป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษา ที่ตอบโจทย์เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาของชาติไทยได้อย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องการบูรณาการการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและตรงตามความถนัด พัฒนาทักษะชีวิตและ
จิตใจ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีความหลากหลายของวิธีการเรียนรู้และ
การวัดและประเมินผล
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ภายใต้ปรัชญาการจัดการศึกษาบนฐานของความรักความเข้าใจ
ความมุ่งมั่นและความคล่องตัวของครอบครัว ท�ำให้ “บ้านเรียน” มีสภาพเป็น
เสมือนห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของชาติ ที่มีบทเรียนที่หลากหลาย ซึ่งหาก
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของประเทศก็จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติโดยทั่วกัน
ชือ่ อย่างเป็นทางการของบ้านเรียน คือ “การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว”
ซึ่งเป็นไปตามสิทธิที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยมี
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินการให้พอ่ แม่ (หรือผูป้ กครองตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์) สามารถจัดการศึกษาให้แก่บตุ รหลานแทนการส่งไปสถานศึกษา
ในเรื่องความหมายและมุมมองต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ทั้งในเชิงปรัชญา แนวคิด สิทธิตามกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ และอื่นๆ ได้
มีการรวบรวมและน�ำเสนอไปบ้างแล้ว ทั้งที่เป็นเอกสารของทางราชการ
นักการศึกษา องค์กรเอกชน หรือกลุ่ม ชมรม สมาคมต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้
27
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โฮมสคูล มาจากค�ำว่า home schooling, homeschool
(also called home education, หรือ home based learning is the
education of children at home, typical by parent. (Wikipedia,
4 มิถุนายน 2556)โฮมสคูล ในประเทศไทย นิยมเรียกกันในหมู่ครอบครัว
ผูจ้ ดั ว่า “บ้านเรียน” ซึง่ ต่อมาได้รบั การยอมรับเป็น ค�ำหนึง่ ใน “สารานุกรม
วิชาชีพครู” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
จัดพิมพ์ขนึ้ ในปี พ.ศ.2552 (หน้า 221-224) โดยได้ให้ความหมายไว้วา่ “การ
ศึกษาที่มีบ้านเป็นฐานของการเรียนรู้” อันเป็นรากฐานส�ำคัญตาม
วิถีชีวิตไทย

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

จึงมุ่งเน้นที่การน�ำพาผู้อ่านให้ไปรู้จักและเข้าใจบ้านเรียนผ่านความคิด มุมมองต่อ
การศึกษา และวิถีปฏิบัติของครอบครัวบ้านเรียนต้นเรื่อง 12 ครอบครัว
การที่ครอบครัวได้รับสิทธิในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน
ของตนนั้น สืบเนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มี
สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไป ตามที่ก�ำหนดในกฎ
กระทรวง” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อันถือได้ว่าเป็น
กฎหมายปฏิรูปการศึกษาครั้งหนึ่งของไทย ได้ให้ความหมายของการศึกษา
ว่า หมายถึง “กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” และ “การศึกษาตลอดชีวิตหมายความว่า
การศึกษาทีเ่ กิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพือ่ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้อย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ” (มาตรา 4) โดย “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความ
ส�ำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (มาตรา 22) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายการศึกษาที่ก้าวหน้า เท่าทันต่อ
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การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ยืนยันได้จากเจตนารมณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพ
ทางการศึกษาได้รับการเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติเกือบสิบปี โดยเฉพาะในบทบัญญัติมาตรา 49 ที่กล่าวว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากล�ำบาก ต้องได้รบั สิทธิตามวรรคหนึง่ และ
การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การ
จัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือองค์กรเอกชน การศึกษาทางเลือก
ของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ”
การที่บทบัญญัติกล่าวถึงรูปแบบการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง
ได้แก่ “การศึกษาทางเลือกของประชาชน” และ “การเรียนรู้ด้วยตนเอง”
ย่อมต้องมีผลอย่างส�ำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติในระยะต่อไป อย่าง
น้อยก็เป็นการยืนยัน ความมีอยู่จริงของการศึกษาทางเลือก ที่คู่ขนานร่วม
กับการศึกษาหลักตลอดมา และเป็นการสร้างหลักประกันรับรองสิทธิความ
ชอบธรรมของการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย ซึ่งรัฐจะต้องให้ความ
คุม้ ครองและส่งเสริมอย่างเหมาะสม ให้ทกุ คนสามารถเลือกรูปแบบการศึกษา
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีเสรีภาพ
สะท้อนถึงความส�ำคัญที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณ์ให้ความคุ้มครอง ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล(มาตรา 4) โดยประชาชนชาวไทยไม่
ว่าเหล่าก�ำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญ
นี้เสมอกัน (มาตรา 5) อันเป็นแม่บทกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการให้ความ

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิ เสรีภาพในด้านอื่นๆ ของ
บุคคลในมาตราอื่นๆของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกเป็น
ไปอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน ทัง้ วิทยาการ ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นา
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง รวมทั้งระบบและกระบวนการทางการ
ศึกษา ที่ไม่อาจด�ำรงอยู่ในสภาพเดิมได้ ด้วยเหตุที่วิทยาการ ความรู้ ที่เกิด
ขึ้นอย่างท่วมท้น ไหลเวียนข้ามแดนไปมาบนเครือข่ายสารสนเทศอย่างไม่มี
ขีดจ�ำกัดด้วยวันและเวลา ส่งผลต่อการอาชีพที่มีรูปแบบ และวิธีการที่หลาก
หลายขึน้ เป็นอย่างมาก รวมทัง้ ระบบตลาด สินค้าและบริการทีข่ า้ มชาติ ขยาย
เขตเสรีทางการค้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจในภูมภิ าคต่างๆของโลก การศึกษา
ของบุคคลและวิถีการด�ำรงชีวิตของบุคคลจึงต้องปรับตัวตามสภาวการณ์ที่
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ตัง้ แต่การศึกษาเรียนรู้ ทัง้ ผูเ้ ยาว์และผูใ้ หญ่ในกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือก อย่างเหมาะสมกับ
ตนเอง สามารถน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จตามศักยภาพของตนได้อย่างถึงขีดสุด
เห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเอง มีความสุข เกิดจิตอาสาร่วมเกื้อกูลพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้า และสันติสุขของสังคมส่วนรวมได้
ครอบครัวบ้านเรียนที่ประสงค์ใช้สิทธิ์ในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแก่บุตรธิดาของตน อาจมีจุดประสงค์อย่างหลากหลายต่างๆกัน
อาจต้องการเพียงให้บุตรธิดาของตนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นเบื้องต้น
หรืออาจต้องการพัฒนาอัจฉริยภาพที่ส่อแววให้เห็นในตัวบุตรธิดาของตนให้
ถึงขีดสุดของศักยภาพของเขาก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ เอื้อให้เป็นทางเลือก
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ตามสิทธิที่ครอบครัวมี โดยรัฐให้ความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสม
เพือ่ ให้เห็นภาพชัดถึงบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัด การศึกษาโดยครอบครัวหรือบ้านเรียน ขอน�ำเสนอโดยสรุปได้ ดังนี้
1. บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้น
ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ พิการ ทุพพลภาพ
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ได้
รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมโดยค�ำนึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น (มาตรา 10)
2. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จดั ให้บุตรหรือบุคคลซึง่
อยูใ่ นความดูแล ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษานอกเหนือจากการ
ศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว (มาตรา 11)
3. สิทธิหน้าที่ทางการศึกษาที่ “ให้บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง” (มาตรา 12)
4. บิดา มารดา ผู้ปกครอง และครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการ
อบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่บุตร เงินอุดหนุนการศึกษา การลดหย่อนหรือ
ยกเว้นภาษีส�ำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา (มาตรา 13 , 14 , 61 และมาตรา 66)
5. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัวมีสถานะเป็น
สถานศึกษาเรียกว่า ศูนย์การเรียน (มาตรา 18) และเมื่อเป็นสถานศึกษาก็
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5.1 อาจจัดการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรือทัง้ สามรูป
แบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
(มาตรา 15)
5.2 ต้องยึดแนวการจัดการศึกษา ตามหมวด 4 (มาตรา
22-30)
5.3 การบริหารจัดการศึกษามีความผูกพันกับเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา (มาตรา 34 , 37)
5.4 เรือ่ งทีไ่ ด้รบั การยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะ : ศูนย์การเรียน
ไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา (มาตรา 40) ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์การเรียนไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(มาตรา 53)
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ในการศึกษาทางเลือกของประชาชน
โดยการใช้สทิ ธิการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของครอบครัว
ซึ่งนอกจากจะปรากฏชัดเจนในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติแล้ว ยังได้รับการรับรองให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายสูงสุดของชาติอีกด้วย
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บ้านเรียน จึงเป็นรูปแบบหนึ่ง
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“บ้านเรียน” ในวิถีไทย อันที่จริงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
หรือการใช้บ้านเป็นฐานของการเรียนรู้นั้น มีมานานนับแต่อดีต ดังค�ำกล่าวที่คุ้น
เคยว่า “พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก” โตขึ้นก็ส่งไปเรียนที่วัด ไปเรียนกับพ่อครู
แม่ครู หรือผู้รู้ในชุมชน เรียนรู้จากวิถีชีวิตรอบตัว ต่อมาเมื่อทางราชการจัดการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการตั้งโรงเรียนขึ้นมาท�ำหน้าที่อบรมสั่งสอนบุตรหลาน
เวลาผ่านไปคนในสังคมก็คุ้นชินกับความรู้สึกว่าการศึกษาเป็นหน้าที่ของโรงเรียน
เกิดขึน้ ได้เฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านัน้ เด็กทีไ่ ม่ได้เข้าสูร่ ะบบโรงเรียน
หรือไม่มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาจึงกลายเป็นคนไม่มกี ารศึกษาไปโดยปริยาย (ประมวลจาก:
การศึกษากับชุมชน, ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, เวทีวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ทางออกโรงเรียนขนาดเล็ก, 2554. และ การแก้ปญ
ั หาความไม่เป็นธรรมและความ
เหลื่อมล�้ำในระบบการศึกษา, ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาทางเลือก, 2554)
จวบจนเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนถึงการให้สิทธิบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ นับเป็นการฟืน้ คืนวิถกี ารเรียนรูโ้ ดยครอบครัวและภาค
สังคม ภายใต้สภาพการณ์ปัญหาคุณภาพของการจัดการศึกษา ท�ำให้บ้านเรียนได้
กลายเป็นรูปแบบทางเลือกในการจัดการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างเด่นชัดและหลากหลาย ในประเทศอื่นๆ ก็มีการจัดโฮมสคูล มานานและ
เป็นที่ยอมรับของสังคมมากกว่าในบ้านเรา บุคคลส�ำคัญของโลกหลายท่าน อาทิ
นักวิทยาศาสตร์อย่าง โธมัส อัลวา เอดิสัน, อัลเบิร์ต ไอนสไตน์ ศิลปินอย่าง
ลีโอนาโด ดา วินซี,โคลด โมเน่ต์ นักเขียนอย่างมาร์ค ทเวน, ชาร์ลส์ ดิกเกน หรือ
แม้แต่นักการศึกษาอย่าง ทิโมธี ดไวท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเยล จอห์น
วิทเธอร์สปูน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพรินซตัน ก็เป็นผู้ที่เรียนรู้และเติบโตมาใน
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ระบบโฮมสคูล (www.homeschoolacademy.com/famoushomeschooler.
htm 4/6/56)
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การศึกษาเรียนรู้ของมนุษย์เรา คงมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตาม
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เช่น แต่ก่อนเมื่อครั้งสมัยที่มนุษย์
ด�ำรงชีพอยูเ่ ป็นชุมชนล่าสัตว์-หาของป่า มาจนถึงสมัยทีอ่ ยูร่ ว่ มกันเป็นหมูบ่ า้ น
เกษตรกรรมนั้น การเกิดความรู้ใหม่ๆเป็นไปอย่างช้าๆ มีประชากรจ�ำนวน
น้อย องค์ความรู้อยู่ในรูปแบบของทักษะประสบการณ์ในการด�ำรงชีวิต อัน
ได้แก่ปัจจัย 4 ที่ผู้ใหญ่ ในครอบครัวและในชนเผ่ามีมากกว่าถ่ายโยง และ
ฝึกฝนให้กับเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานให้สืบทอด ต่อยอด ทักษะการด�ำรงชีพ ด�ำรง
เผ่าพันธุ์สืบต่อกันมา ดังข้อคิดความรู้ที่ขอน�ำเสนอต่อไปนี้
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของประเทศไทย ในอดีตเน้น
การอบรมบุตรธิดาในบ้าน หากเป็นขุนนางหรือคหบดีจะอบรมโดยผู้อาวุโส
ในบ้านและได้เชิญจ้างผู้รู้มาสอน แต่การเรียนจะเป็นการเรียนวิชาการอ่าน
ออกเขียนได้ ส่วนผู้หญิงจะเรียนงานบ้าน และส่งเข้าวัด วัง เพื่อเรียนศาสตร์
ขัน้ สูงต่อไป ถ้าเป็นวิชาชีพ บ้านจะเป็นผูส้ อนตามอาชีพของครอบครัว ต่อมา
ภาครัฐได้จัดระเบียบให้เป็นการศึกษาที่มีแบบแผนมากขึ้น ท�ำให้การจัดการ
ศึกษาในบ้านลดลงอย่างมาก คงเหลือแต่การอบรมและมอบการจัดการศึกษา
ที่เป็นแบบแผนให้กับโรงเรียน (ที่มา www.allknowleages.tripod.com/
history of Thailandeducation.html)
ฉัตรวรัญ องคสิงห์ (2545) ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้ในวิถี
ชีวิตของชาวนา พบว่า ประเทศไทยใช้การศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคนและประเทศไปสู่ความทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่
มุง่ เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยน�ำความรูจ้ ากประเทศ
ตะวันตกมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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แนวคิดดังกล่าวได้แพร่ขยายจากชุมชนเมืองออกไปสู่ท้องถิ่นด้วยการศึกษา
ในระบบโรงเรียน แต่เดิมการศึกษาในท้องถิน่ คือการศึกษาทีม่ เี ป้าหมายเพือ่
การด�ำรงชีวิต เมื่อการศึกษาในระบบโรงเรียนได้แพร่ขยาย เข้าไปสู่ชุมชน
พร้อมกับการพัฒนาให้ไปสู่ความทันสมัย ความรู้ที่ได้จึงเป็นความรู้ที่แปลก
แยก ไปจากวิถชี วี ติ ของผูเ้ รียน การศึกษาในระบบโรงเรียนให้ความรูใ้ นลักษณะ
ทีไ่ ม่สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ท�ำให้เกิดความเปลีย่ นแปลงทางระบบสังคมวัฒนธรรม
และค่านิยมของคนในชุมชน โดยเฉพาะค่านิยมของสังคม ในการได้รับการ
ศึกษาในระดับสูงหมายถึงการได้โอกาสที่จะเลือกงานดี มีค่าตอบแทนสูง
จึงท�ำให้คนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาขวนขวายหารายได้เพิ่ม
เพือ่ ส่งเสียบุตรหลานให้ได้รบั การศึกษาในระดับสูง ดังนัน้ การได้รบั การศึกษา
ในระดับที่สูงจะให้ความรู้ที่ห่างไกลจากวิถีชีวิตชุมชนและท�ำให้ผู้ที่ได้รับ
การศึกษาละทิ้งชุมชนท้องถิ่นเข้าสู่ชุมชนเมือง เนื่องจากความรู้ที่ได้รับจาก
ระบบการศึกษาสมัยใหม่สมั พันธ์กบั สังคมทันสมัยซึง่ เน้นการเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม ที่ใช้ระบบทุนและเทคโนโลยีทันสมัยเป็นตัวน�ำในการ
พัฒนาประเทศมากกว่า จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
พัฒนาการของการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย เริ่มมาตั้งแต่
สมัยโบราณ นับตั้งแต่สมัยที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคม โดยการศึกษาเป็น
ส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ นับตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์
ตอนต้นในรูปแบบ บ้าน วัด วัง ทั้งนี้ รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ (คมชัดลึก, 2548)
ได้เล่าถึงความเป็นมาของการจัดการศึกษา โดยครอบครัวว่า มีมาตัง้ แต่สมัย
ที่ใช้พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ซึ่งได้ให้สิทธิ
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ลักษณะเด่นประการหนึง่ ของการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว
คือ ความแตกต่างหลากหลาย นับตั้งแต่แนวความคิดหรือทัศนะต่อการศึกษา ซึ่ง
ส่งผลต่อการตัดสินใจและการเลือกแนวทางปฏิบัติของแต่ละครอบครัว ซึ่งหาก
คิดจะท�ำความเข้าใจบ้านเรียน คงต้องรับรู้ถึงมุมมองที่หลากหลายทั้งแง่บวกและ
แง่ลบเหล่านี้ด้วย
บ้านเรียนพิมพ์ปาน : “....เด็กแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะและมีวิถี
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
จัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้และความสนใจ
ของเด็กแต่ละคน ส่งเสริมความเป็นอิสระ ให้การยอมรับนับถือในตัวเด็ก (Respect
for Child) เปิดโอกาสให้เด็กสามารถท�ำงานและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-or
Auto Education) จะสามารถช่วยกระตุ้นศักยภาพของเด็กในการเรียนรู้และ
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ครอบครัวจัดการศึกษาได้ ต่อมาเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติการประถม
ศึกษา พุทธศักราช 2505 ก็ยังบรรจุเรื่องนี้กระทั่งออกพระราชบัญญัติการ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 จึงยกเลิกไป จนมาถึงพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
มาตรา 12 ที่ระบุว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง” ซึง่ เป็นการ ให้สทิ ธิ
แก่บคุ คลและครอบครัวได้มสี ว่ นร่วมในการจัดการศึกษาให้กบั บุตรหลานด้วย
ตนเองได้ หลังจากนัน้ ก็ได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พุทธศักราช 2547 (วราภรณ์ อนุวรรัตน์ 2554, หน้า
26)

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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พัฒนา รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง อันจะน�ำไปสู่การพัฒนารอบด้าน
ทั้ง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต...
ซึง่ การจัดการศึกษาในระบบปัจจุบนั ยังไม่สามารถตอบสนองได้มากนัก โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กพิเศษ หรือกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้...”
บ้านเรียนทองนพรัตน์ “...การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เป็นแผนการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล สามารถก�ำหนดเป้าหมาย สาระ
การเรียนรู้ ให้ตรงกับพัฒนาการ ลักษณะการเรียนรู้ ความถนัด ความสนใจ
และระยะเวลาในการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นสูง
สามารถบูรณาการการเรียนรูจ้ ากชีวติ จริงและสิง่ แวดล้อม สามารถปรับปรุงพัฒนา
ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและระดับพัฒนาการของผู้เรียน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายด้าน ท�ำในสิ่งที่สนใจ ค้นพบความถนัดและความ
สามารถของตน อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ คิดเป็น
ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ไปตลอดชีวิต”
บ้านเรียนพันพรรณ “...ระบบการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ตอบ
สนองต่อวิถีชีวิตของคน เราจึงอยากจัดการศึกษาในครอบครัว เพื่อให้ลูกได้อยู่
กับพ่อแม่ และได้เรียนรู้จากพ่อแม่อีก
“รากเหง้าส�ำคัญของชีวิตคนจะต้องเข้าใจเรื่องปัจจัยสี่ คือ อาหาร
บ้าน ผ้า และยา เป็นสิ่งที่คนทุกคนจะต้องท�ำได้ เพราะนั่นคือพื้นฐานของชีวิต
แต่วา่ ระบบการศึกษาปัจจุบนั นีท้ ำ� ให้คนไม่สามารถทีจ่ ะพึง่ พาปัจจัยพืน้ ฐานง่ายๆ
ได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องไปพึ่งพาระบบ โตขึ้นจะได้ออกไปท�ำงาน
หาเงิน ซึ่งเราเห็นว่ามันผิดปกติเกินไป ยิ่งเรียนมากยิ่งท�ำอะไรไม่เป็น แก้ปัญหาไม่
ได้ จบมาสูงก็ยังต้องเป็นหนี้เป็นสินกันอยู่ มันผิดปกติมาก อันนี้เป็นความทุกข์ที่
เรารู้สึกว่าระบบการศึกษาตอบสนองความต้องการของครอบครัวไม่ได้ ก็เลยคิด
อยากจะจัดการศึกษาเอง...”
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บ้านเรียนเลอฌอ “ทัศนะทางการศึกษาในสังคมไทยส่วนใหญ่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเรียนจบมาแล้ว หางานท�ำโดยเป็นลูกจ้างในบริษัทใหญ่
หรือรับราชการ ค่านิยมทางการศึกษานีไ้ ด้ตดั ขาดเด็กทีเ่ ข้าเรียนในระบบออกจาก
อาชีพเดิมของครอบครัว ทั้งอาชีพเกษตรกรและอาชีพอิสระต่างๆ ท�ำให้เด็กสูญ
เสียเวลาและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่เป็นจริง อีกทั้งการศึกษาในระบบได้ให้
น�้ำหนัก ความส�ำคัญของวิชาต่างๆ ไว้ใกล้เคียงกัน เมื่อจบการศึกษาออกมาแล้ว
ก็ไม่ได้น�ำวิชาเหล่านั้นมาใช้ในการประกอบอาชีพ หลายวิชาเป็นความรู้ทั่วไปที่
สามารถค้นคว้าศึกษาได้เองตามที่ตนต้องการ อีกทั้งการศึกษาในระบบอาจ
สอดคล้องกับเด็กในวัยศึกษาทัว่ ไป แต่จะไม่สอดคล้องกับเด็กทีม่ คี วามถนัดเฉพาะ
ตนหรือมีความสามารถพิเศษ ท�ำให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริม ท�ำให้
ความสามารถพิเศษนั้นค่อยๆ ถูกกลืนหายไปกับระบบการศึกษาดังกล่าว เพราะ
การศึกษาในระดับมัธยมไม่มีสาขาวิชาให้เลือกตามความสามารถพิเศษเหล่านั้น
แม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยเองก็จะเห็นว่า บุคคลที่ประกอบอาชีพตามสาขาที่ได้
เรียนมานั้นมีน้อยจริงๆ
บ้านเรียนต้นกล้า “...การศึกษาที่แท้จริงต้องน�ำไปสู่การพัฒนา
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อโลกและสรรพสิ่งมี
ความสุขในชีวิต มีความมั่นคงจากภายใน โดยเริ่มต้นจากการพึ่งพาตนเองได้ใน
เรือ่ งปัจจัยสี่ และสามารถพัฒนาแบบองค์รวมทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ และจิตวิญญ
ญาณ ในด้านรูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ต้องตระหนักว่ามนุษย์มีความแตกต่าง
หลากหลาย มีลักษณะเด่นเฉพาะตน การจัดการที่เหมาะสมและตรงตามความ
สนใจจะสามารถพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น...”
บ้านเรียนแปลนปูน “...ชีวิตคือการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตน อย่าง
มีมิติครบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม คนทุกคนมี
ศักยภาพในการเรียนรู้ มีความหลากหลาย มีธรรมชาติที่แตกต่างกันไป การเรียน
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รู้ที่แท้จริงนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่สามารถบรรลุเป้าหมายเป็นขั้นๆ
ดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นไปสู่ทักษะการเข้าถึงความจริง โดยใช้การ
เรียนรูเ้ ชิงบูรณาการกับมิตริ อบด้าน ให้องค์ความรูเ้ ป็นตัวตัง้ พัฒนาไปสูค่ วามเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์”
บ้านเรียนอเล็กซ์-มิคาเอล “เพราะเอกลักษณ์ของเด็กๆ คือการมี
อัตลักษณ์ของตนเอง...ครูมีหน้าที่เก็บรักษาและส่งเสริม เพื่อให้เขาเจริญเติบโต
และงอกงามตามแบบของเขา”
บ้านเรียนสู่ขวัญ “มนุษย์สามารถด�ำรงเผ่าพันธุ์ได้จนถึงปัจจุบัน ก็
เพราะมีจินตนาการที่สูงกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ บนโลก ก่อนที่จะมีโรงเรียน ก่อนที่จะมี
ระบบการศึกษา มนุษย์เราก็มีการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การเอาชีวิตรอด ทั้งหมด
นีค่ อื การเรียนรู้ บนฐานของความแตกต่างของสรรพสิง่ บนผืนโลกและจินตนาการ
ของมนุษย์
การเรียนรู้ จึงเปรียบเสมือนขบวนการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ภายใต้
กฎของธรรมชาติ การเรียนรู้อย่างมีอิสระทางความคิด และมีความสุขเป็นเป้า
หมาย ย่อมก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ในหลากหลายมิติ
สร้างขบวนการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการ อย่างเข้าถึง เข้าใจ ในศาสตร์สาขาต่างๆ ท�ำให้
เกิดการสังเคราะห์และเชื่อมโยงเข้าสู่องค์รวมความรู้ที่เป็นหนึ่งเดียว สร้างแรง
บันดาลใจ เพิม่ พลังชีวติ จิต ปัญญา ต่อยอดจินตนาการ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
อันทรงพลัง เปีย่ มประสิทธิภาพ ...แต่ระบบการศึกษาในประเทศเรากลับสวนทาง
ใช้มาตรฐานเดียวมาก�ำหนด
บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่“...การศึกษานั้นเกิดขึ้นได้ตลอด
เวลา ไม่ขึ้นกับสถานที่และเหตุผล เมื่อใดที่เด็กเกิดความอยากรู้ก็ควรได้รับการ
ตอบสนองและกระตุ้นให้เกิดค�ำถามต่อยอดไปเรื่อยๆ เกิดเป็นการศึกษาเชิงลึก
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ตามความอยากรู้ของเด็กๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สถานศึกษาในระบบไม่สามารถท�ำได้ด้วย
เหตุผลหลายๆ อย่าง อีกทั้งยังมุ่งเน้นแต่เรื่องวิชาการ และมักมองข้ามในเรื่อง
จริยธรรม มารยาท ความคิดสร้างสรรค์ การพักผ่อนทีเ่ พียงพอ การออกก�ำลังกาย
และอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงสุขภาพกายใจ ความสุข และ
ความส�ำเร็จ...”
บ้านเรียนลิตเติล้ เชียงใหม่ “การศึกษาของลูกเป็นหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบโดยตรงของพ่อแม่ เพราะทุกก้าวย่างของการเรียนรูข้ องลูกมีความหมาย
ต่อปัจจุบนั และอนาคตของเขา ... เด็กทุกคนต้องได้รบั การศึกษาตามวัย จริต และ
ความสามารถ ถ้าโรงเรียนให้ลูกไม่ได้ ก็คงเป็นหน้าที่ของครอบครัว...”
บ้านเรียนก้านตอง “หลักสูตรหรือระบบการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือ หลักสูตรทีส่ อดคล้องกับตัวผูเ้ รียน ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนได้เรียน
รู้อย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และตรงตาม
ความสนใจ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือบ้านเรียน เป็นการจัดการเรียน
รู้ให้บุตรหลาน โดยมีพื้นฐานมาจากความรักความห่วงใยของพ่อแม่ผู้ปกครอง
เป็นการสร้างกระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ตระหนักรู้ เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เนือ่ งจากพ่อแม่เป็นผูใ้ กล้ชดิ ลูกทีส่ ดุ สามารถสังเกตเห็นรูปแบบการเรียนรูข้ องลูก
จึงจัดวิธกี ารเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับธรรมชาติของลูกได้ เมือ่ ประกอบกับการได้เรียน
ตามความสนใจ ในเวลาที่พร้อม ก็สามารถท�ำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้...”
บ้านเรียนเข้มคราม “เด็กมีศักยภาพมหาศาล เราค้นพบศักยภาพ
ของเด็กที่เริ่มอ่านหนังสือได้เร็ว เราค้นพบศักยภาพของเด็กที่หัดอ่านหนังสือช้า
ศักยภาพของเด็กในท้องทุง่ ศักยภาพของเด็กทีถ่ กู ปล่อยไว้กบั คอมพิวเตอร์ ศักยภาพ
ของเด็กทีไ่ ม่ได้ดโู ทรทัศน์เลยในสิบสีป่ แี รก ศักยภาพของเด็กทีโ่ ตมากับสือ่ โทรทัศน์
จนถึงกับแต่ละส�ำนักน�ำศักยภาพทีถ่ กู ค้นพบเหล่านีไ้ ปสร้างเป็นกระบวนการหรือ
หลักสูตรเฉพาะส�ำหรับส�ำนักนั้นๆ การยอมรับ ปรับ และส่งเสริมศักยภาพเหล่า
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นี้ในแนวทางที่แต่ละครอบครัวเลือกก็เป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ของครอบครัวอีก
สิ่งที่ชาวโฮมสคูลเชื่อถือหลักๆ คือ สถาบันครอบครัว ดังนั้น
การเลือกเส้นทางไหน หากครอบครัวยินดีท�ำร่วมกัน เดินไปในทิศทางเดียวกัน
น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานของครอบครัวนั้นๆ
จากทัศนะของกลุม่ ครอบครัวตัวอย่างเพียงไม่กบี่ า้ นเรียน ก็สะท้อน
ให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลาย เป็นความเฉพาะตัวของแต่ละครอบครัว มีทงั้
ที่ขัดแย้งกับการศึกษากระแสหลัก มีทั้งที่ยังยอมรับได้ แต่เมื่อพิจารณาในราย
ละเอียดแล้ว สามารถประมวลจุดร่วมที่สอดคล้องกัน และแตกต่างไปจาก
การศึกษาในระบบโรงเรียนในหลายประเด็นดังนี้
1. มองการเรียนรู้บนฐานของความสุขของลูกเป็นส�ำคัญ
2. ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง
3. เป้าหมายของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ส�ำนึกต่อสังคม มิได้มุ่งเน้นที่จะตอบสนอง
ตลาดแรงงาน
4. มุง่ ให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ
หรือตามธรรมชาติ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ วิธีคิด และจิตวิญญาณ
5. มองการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการกับวิถชี วี ติ จริง สอดคล้องกับวิถชี วี ติ
ของแต่ละครอบครัว
6. มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือแสวงหา
ความรู้เองได้
7. ให้ความส�ำคัญกับวิถีการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว การมีส่วน
ร่วม ความเสมอภาคของสมาชิกแต่ละคน เป็นการร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียน
รู้ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับซึ่งกันและกันในครอบครัว
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จากแนวคิดของบ้านเรียนดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (2550 : 15) มาตรา 52 ที่ระบุว่า
เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจาก
การใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้
ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 (2546 : 1-27)
สาระส�ำคัญของพระราชบัญญัตฉิ บับนีเ้ กีย่ วกับเรือ่ งสิทธิ เสรีภาพของเด็กและ
เยาวชนที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก เป็นส�ำคัญ เด็ก เป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง
และมีสิทธิในการได้รับการพัฒนา รวมทั้งสิทธิทางการศึกษาโดยกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเด็กนี้ ไม่ได้ใช้เพื่อการเรียกร้องสิทธิเด็ก แต่ใช้เพื่อการพัฒนา
เด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้เจริญเติบโตรอบด้านเต็ม
ศักยภาพ
อนึง่ จากบทสรุปทัศนะของการจัดบ้านเรียนของกลุม่ บ้านเรียน
ทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายก็สอดคล้องกับหลักการส�ำคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ
ขั้นพื้นฐาน ประการแรกที่กล่าวว่า “.. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นพิเศษของผูเ้ รียนแต่ละบุคคล
ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program: IEP) ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา ความรูแ้ ละคุณธรรม
เป็นผูท้ มี่ จี ริยธรรมในการด�ำเนินชีวติ สามารถประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ
อยูร่ ว่ มกับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ และมีความเป็นประชาธิปไตย..”
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ความหมายของการศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึงการให้การ
ศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นพิเศษ ทั้งโดยวิธีการสอน การจัดด�ำเนินการวิธีการสอน
และการให้บริการ ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ด้อยโอกาสและขาดความ
เสมอภาคในการได้รับสิทธิตามที่รัฐจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็กในวัย
เรียนโดยทั่วไปซึ่งสาเหตุแห่งความด้อยโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพความ
บกพร่องทางร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการ
ศึกษาให้แก่เด็กปัญญาเลิศ ซึง่ เป็นเด็กทีม่ รี ะดับสติปญ
ั ญาสูงกว่าเด็กปกติ (ศรี
ยา นิยมธรรม.2546)
จะเห็นได้วา่ บ้านเรียน หรือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนัน้
มีแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ให้ความส�ำคัญกับความ
แตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล ความต้องการของครอบครัว การมีส่วนของ
พ่อแม่และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้เกิดความหลากหลายของหลักสูตรและรูป
แบบการจัดการศึกษา รวมถึงการวัดและประเมินผล ซึง่ เป็นการจัดการศึกษา
ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ เน้นที่การพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคล
อย่างไรก็ดีคงต้องเน้นย�้ำถึงการท�ำความเข้าใจร่วมกันในเบื้อง
ต้นเสียก่อนว่า “การจัดการศึกษาพิเศษ”โดยนัยยะไม่ได้จ�ำเพาะไว้ส�ำหรับ
เด็กพิการเด็กบกพร่องเท่านัน้ หากแต่การรับรูแ้ ละความเคยชินในสังคมบ้าน
เรากลับกลายเป็นเรื่องของเด็กบกพร่องเด็กพิการเพียงอย่างเดียว ในขณะที่
ยังมีเด็กซึ่งต้องการการเรียนโดยวิธีพิเศษ โดยใช้หลักคิดของการศึกษาพิเศษ
โดยการก�ำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายเฉพาะของตัวเด็กของแต่ละครอบครัว
จุดเน้นของวิธีการศึกษาพิเศษคือ พ่อแม่ต้องการให้ลูกได้รับการศึกษาที่
ออกแบบมาเพื่อตัวเขา เหมาะกับตัวลูกตามบริบทของครอบครัว เพื่อให้ลูก
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มีทักษะชีวิตเพียงพอให้เขาอยู่ในโลกปัจจุบัน โลกอนาคต ซึ่งแม้หลักคิดของ
แต่ละบ้านจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็มีจุดร่วมที่ชัดเจน และมิได้ขัดแย้งกับ
เป้าหมายของระบบการศึกษาของชาติ ที่มุ่งสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ผู้
เรียน
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ทัศนะบนฐานความรักของครอบครัวสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
แก่บุตรหลานตามกฏหมายการศึกษา
จากทัศนะที่ประมวลได้จากกลุ่มครอบครัวตัวอย่างกรณีศึกษา
ที่เสนอไว้ 7 ข้อข้างต้นนั้น ล้วนตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในหมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่งหมาย
และหลักการ มาตรา 6 และมาตรา 7 ได้แก่
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ถูก
ต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศ
ชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รูจ้ กั พึง่ ตนเอง มีความริเริม่ สร้างสรรค์ ใฝ่รแู้ ละเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
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อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรูเ้ พือ่
บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าวนั้น เป็นสิ่งท้าทายที่ท�ำให้มีแนวทางที่แตกต่าง
หลากหลายไปตามบริบทและความพร้อมของแต่ละครอบครัว
ซึ่งพอประมวลเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว 5 ประการ ดังนี้
1. เป็นการจัดการศึกษาที่พ่อ แม่หรือผู้ปกครอง เป็นผู้รับผิด
ชอบโดนตรงแทนการส่งบุตรเข้าโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาเองทั้งหมด
หรือโดยมีข้อตกลงการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน
อาจเป็นผู้สอนด้วยตนเองหรืออ�ำนวยการให้เกิดการเรียนการสอนขึ้น
2. มีการจัดตัง้ เป็น “ศูนย์การเรียนครอบครัวเดีย่ ว” หรือ “ศูนย์
การเรียนรู้กลุ่มครอบครัว” (บางครอบครัวอาจไม่เป็นศูนย์การเรียนก็ได้)
3. สาระและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้น เป็นไปในทาง
ตอบสนองต่อปรัชญา ทัศนะ ความเชือ่ ความสนใจ ความต้องการหรือปัญหา
ของแต่ละครอบครัว จึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความแตกต่างหลาก
หลายกันไป มีความยืดหยุ่นเป็นอิสระมากกว่าการศึกษาในแบบแผนอย่าง
เดิม
4. ความส�ำเร็จของการศึกษา มุ่งไปที่การพัฒนาศักยภาพเด็ก
เป็นรายบุคคลอย่างพยายามให้สอดคล้องตรงตามความถนัด ความสนใจและ
ความต้องการที่มีอยู่จริง จากการเป็นหน่วยการศึกษาขนาดเล็ก ที่สามารถ
สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวและผสมผสานไปกับวิถีการด�ำเนินชีวิตได้
5. ไม่ใช่การศึกษาที่เป็นกิจการทางธุรกิจเพื่อผลก�ำไร และไม่
เป็นไปเพื่อการแอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก
ที่มา :อนาคตการจัดการศึกษาไทยโดยครอบครัวในทศวรรษ
หน้า กุลวิภา ชีพรับสุข มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546
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ในที่นี้ขอเสนอตัวอย่างบ้านเรียนกลุ่ม ไว้สัก 2 กรณี ดังนี้
1. บ้านดินเด็กดี อ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งประกอบด้วย 5 บ้านเรียน คือ บ้านเรียนอัลอิสรออฺ ( ผู้เรียน
2 คน) บ้านเรียนอัลเมียอฺรอจ (ผู้เรียน 6 คน) บ้านเรียนชัยมงคล (ผู้เรียน
6 คน) บ้านเรียนวาริสา (ผู้เรียน 3 คน) บ้านเรียนสลิลา (ผู้เรียน 3 คน) ผู้
เรียนทั้งหมดเป็นลูกหลานในชุมชนมุสลิมและนับถือศาสนาอิสลาม กลุ่มผู้
ปกครองมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ การสร้างบุตรหลานให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนในบริบทที่ตนเองด�ำรงอยู่
โดยยึดแนวทางปฏิบัติแบบอิสลาม (Islamic Approach) ควบคู่ไปกับการให้
ความรูเ้ ชิงวิชาการ ภายใต้การจัดสภาวะแวดล้อมอย่างเหมาะสม จัดการศึกษา
ภายใต้แนวคิดส่งเสริมกระบวนการคิด การใช้เหตุผล เน้นการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม จัดบรรยากาศการเรียนในสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นธรรมชาติ มีบรรยากาศ
ของความเป็นบ้าน ให้ความส�ำคัญเรื่องจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับ
สูงสุด เน้นการลงมือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละคน ไม่เน้นความรู้
ทางวิชาการโดยการท่องจ�ำหล่อแบบ แต่ความรู้ทางวิชาการและการพัฒนา
ด้านสติปัญญาจะเกิดขึ้นได้เอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เสรีภาพทางความคิด จัดการเรียนรู้ให้แก่ บุตรหลานด้วย
ความรัก ความปรารถนาดีของผู้ปกครอง และครอบครัว โดยยึดหลักเมตตา
ธรรมและศาสนธรรม โดยใช้ตรรกะและค�ำสอนของศาสนาอิสลามเป็นหลัก
ปรัชญาของกลุ่มบ้านเรียน “บ้านดินเด็กดี”
• เมื่อเป็นคนดีมากขึ้นจึงรู้จักคิดมากขึ้น
• เมื่อรู้จักคิดมากขึ้นจึงเกิดการเปรียบเทียบมากขึ้น
• เมื่อมีการเปรียบเทียบมากขึ้นจึง มีตรรกะเหตุผลมากขึ้น
• เมื่อมีตรรกะเหตุผลมากขึ้น จึงเรียนรู้มากขึ้น
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• เมื่อเรียนรู้มากขึ้น จึงต้องปฏิบัติฝึกฝนมากขึ้น
• เมือ่ ปฏิบัติฝึกฝนมากขึ้น จึงเป็นคนเก่งขึ้นดังนั้นจึงต้อง
“เป็นคนดีก่อน จึงจะเป็นคนเก่ง”
2. โฮมสคูลวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำ�เภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบบ้านเรียนกลุ่ม โดยกลุ่มพ่อแม่มอบ
หมายให้ทางวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม โดยพระสรยุทธ ชยปัญโญ เจ้าอาวาส
เป็นผู้จัดการศึกษาให้กับบุตรหลานในระดับมัธยมศึกษา ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ
กัน ทั้งปัญหาหนี้สินของครอบครัว ปัญหาของตัวเด็ก ไม่สะดวกเดินทางออกไป
เรียน สิ่งที่สอนในโรงเรียนไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพปัญหาของชุมชน
เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้เรียนประมาณ 7-9 คน โดยมุ่งเน้นสร้างคนให้เป็นคนดี มี
คุณภาพ พึ่งพาตนเองได้และคนอื่นพึ่งได้ แก้ปัญหาเป็น เห็นคุณค่าของการ
ทำ�งานหนัก มีสติ สมาธิ และปัญญา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีทั้งในส่วนที่เป็นวิชาการขั้น
พื้นฐาน วิชาเลือกที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามใจชอบ แล้วพัฒนาเป็นโครง
งานการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ สามารถนำ�ไปใช้เป็นฐานอาชีพได้จริง อาทิ
เช่น ผ้าย้อมสีธรรมชาติ การทำ�นา ข้าวกล้องงอก สบู่และนำ�้ยาเอนกประสงค์
เครื่องจักรสาน การทำ�ไบโอดีเซล โดยทุกโครงงานเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จริง ทำ�ได้
จริง ผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปเรียนรู้ไป
ทดลองปฏิบตั จิ ริงในแหล่งเรียนรูจ้ นเกิดทักษะ แล้วจึงกลับมาพัฒนาต่อยอดการ
เรียนรูใ้ นศูนย์การเรียนรูข้ องวัดหรือในชุมชน ปัจจุบนั โฮมสคูลวัดพระบรมธาตุ
ดอยผาส้ม กำ�ลังดำ�เนินการขอจัดตัง้ เป็นศูนย์การเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
สิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554
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2. บ้านเรียน กับ โรงเรียน
ในความต่างก็ยังคงมีความเหมือน สิ่งแรกที่เหมือนกันระหว่าง
โรงเรียนและบ้านเรียน คือ การมีสถานะและบทบาทในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน แต่หากด่วนสรุปเอาว่าบ้านเรียนคือโรงเรียนขนาดเล็ก
ก็อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ว่า บ้านเรียนจะต้องดำ�เนินการหรือ
มีกิจกรรมต่างๆ เหมือนกันกับโรงเรียน ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน การประเมิน
ผล รวมถึงงานเอกสารต่างๆ เพียงแต่ย่อส่วนงานลดทอนความเข้มงวดของข้อ
กำ�หนดลง หรือหากเจ้าหน้าที่ภาครัฐพยายามจะให้บ้านเรียนปฏิบัติประหนึ่งว่า
เป็นโรงเรียน ก็อาจเป็นชนวนไปสู่ความขัดแย้งได้
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยครอบครัวมิได้เป็นเพียงการที่พ่อ
แม่สร้างห้องเรียนเล็กๆ ขึ้นมาสอนลูก หรือเป็นผู้จัดการให้ลูกได้เรียนรู้ แต่ยัง
เป็นโรงเรียนของพ่อแม่ด้วย (ผู้ใหญ่ ชุมชน สังคม) ทั้งเรียนรู้ร่วมกันไปกับลูก
และทำ�ความเข้าใจมิติของการจัดการศึกษา กระบวนการดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่
พัฒนาเฉพาะตัวผู้เรียน แต่ยังเป็นเงื่อนไขให้ครอบครัวได้เรียนรู้ร่วมกัน สื่อสาร
สานสัมพันธ์ นำ�ไปสู่ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอันเป็นฐานรากที่สำ�คัญ
ของสังคม ภาพต่อมาคือ ลักษณะทางกายภาพที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ชัด ทั้งในเรื่องขนาด สถานที่ จำ�นวนและอัตราส่วนระหว่างผู้เรียน-ผู้สอน ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อวิธีการบริหารจัดการ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
อาจจะมีความพร้อมมากกว่าในด้านสถานที่ สื่อ-อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้อง
สมุด ห้องปฏิบัติการเฉพาะ จำ�นวนบุคลากรทั้งครูผู้สอนรายวิชาและพนักงา
นอื่นๆ แต่เนื่องจากชั้นเรียนมีขนาดใหญ่ จึงเป็นข้อจำ�กัดซึ่งทำ�ให้ยากต่อการ
เข้าถึงคุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล อีกทั้งการศึกษาในระบบ
โรงเรียนยังมีกรอบหลักสูตรและวิธีจัดการเรียนการสอนตายตัว หรือปรับเปลี่ยน
ได้ช้า รวมถึงมุมมองต่อการวัดและประเมินคุณภาพแบบเหมาเข่ง ซึ่งกลายเป็น
ข้อจำ�กัดที่ ไม่เอื้อต่อการปรับตัวท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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ของสังคมยุคข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยี ในโลกสมัยใหม่ “...วิชาที่เรียนว่ากัน
ตามหลักสูตรก็มีแปดสาระวิชา แต่วิธีการเรียนหลักๆ เป็นวิธีเดียวกันหมด คือไป
นั่งฟังครูพูด อ่านหนังสือ แล้วก็ทำ�ข้อสอบ เท่ากับว่าทักษะหลักๆ ที่ได้รับการฝึก
มาจากโรงเรียน คือ วิธีนั่งเรียนกับวิธีทำ�ข้อสอบ...” บ้านเรียนเข้มคราม (https://
www.facebook.com/notes/homeschool/homeschool-xxxii-การศึกษาเ
พื่ออะไร/463785307007019, 5/6/56)
ในขณะที่ ค วามเป็ น บ้ า นเรี ย น อิ ง อยู่ กั บ การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ไม่จำ�กัดเวลา สถานที่ แบบแผน ขอบเขตเนื้อหา
(หรือหากมีก็น้อยกว่ามาก) รูปแบบการเรียนรู้บูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต มีความ
คล่องตัวและยืดหยุ่นสูง บ่อยครั้งที่ได้พบเห็นการประยุกต์เอาสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบ
ตัวมาทดแทนสื่อการเรียนการสอนเฉพาะทาง เช่น อุปกรณ์ในห้องครัวถูกนำ�มา
ใช้ทำ�การทดลองทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก ซึ่งกลายเป็นการชี้ชวนให้ผู้เรียนเห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับชีวิตจริงมากขึ้น กล่าวโดยสรุปแล้วประเด็น
สำ�คัญที่เป็นหัวใจแห่งความแตกต่างระหว่างโรงเรียนและบ้านเรียนคือ พื้นฐาน
ความคิดของกระบวนการจัดการศึกษานั่นเอง
ตามทัศนะทีบ่ า้ นเรียนแสดงถึงความเหมือนและความต่างของ
บ้านเรียนกับโรงเรียน ในประเด็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล สาระความรูท้ เี่ รียนรู้ กับกรอบหลักสูตรการศึกษาฯ ตลอดจนทาง
กายภาพ ด้านสถานที่ แหล่งค้นคว้า สื่อและเอกสารตำ�ราต่างๆ แล้วสรุปลง
ว่า “ประเด็นสำ�คัญที่เป็นหัวใจแห่งความแตกต่างระหว่างโรงเรียนและบ้าน
เรียนคือ พื้นฐานความคิดของกระบวนการจัดการศึกษานั่นเอง”

50

บทที่ 1 รู้จักบ้านเรียน

บ้านเรียนกับโรงเรียน : ประเด็นชี้วัดความเข้าใจสู่ความสำ�เร็จของผู้เรียน

51

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในฐานะของการศึกษาทางเลือก
ที่ได้รับสิทธิ์และคุ้มครอง ส่งเสริมในการจัดตามกฏหมายรัฐธรรมนูญฯ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาฯ เป็นทางเลือกที่ครอบครัวจัดตามทัศนะความเชื่อ
ทางการศึกษาของครอบครัว ตามสภาพของครอบครัว ตามความเหมาะสม
กับผู้เรียนตามศักยภาพความสนใจของผู้เรียน ตามความสุข และความพร้อม
ของผูเ้ รียน ทัง้ นีย้ งั ต้องดำ�เนินตามกฏหมายลูก ลำ�ดับรองๆลงไป ทีก่ ำ�หนดแนว
ปฏิบัติออกมาให้อิงใช้ เช่นกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และคู่มือการดำ�เนินงานการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น
ที่ผ่านมา ในขั้นปฏิบัติดำ�เนินการซึ่งครอบครัวที่ประสงค์จะ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อขออนุญาตจัดการศึกษาดังกล่าว บ่อยครั้งในหลายสำ�นักงาน
เขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่มักมีข้อสงสัยและสอบถามผู้ปกครองบ้านเรียนว่า “ทำ�ไม
ไม่ให้ลูกเรียนในโรงเรียน” ซึ่งแสดงถึงความไม่เข้าใจในสิทธิตามกฏหมายของ
ครอบครัว หรือบ้างก็เข้าใจแต่ก็ไม่เข้าถึงในหลักการและความหมายของกฏ
หมายนีอ้ ย่างลึกซึง้ เพียงพอ ยังตัง้ อยูใ่ นความเชือ่ ทีว่ า่ โรงเรียนเป็นทีๆ่ ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้เรียนได้ดีที่สุด และอาจมีอีกความรู้สึกหนึ่งคือ ทำ�ให้
เป็นภาระแก่ราชการ ที่ต้องให้เวลาเพิ่มมาดูแลกับผู้เรียนอีกคนหรือไม่กี่คน
บรรยากาศการประสานงาน ปฏิสมั พันธ์กนั จึงอาจไม่ราบรืน่ แต่ตน้ มาดังกล่าว
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำ�เป็นต้องปรับ ทัศนะความคิดความ
เชื่อและมุมมองต่อการจัดการศึกษาในยุคนี้ ที่กฏหมายรัฐธรรมนูญและพระ
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ราชบัญญัติการศึกษาได้ปรับตามความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันยุคสมัยไป
แล้ว ของเจ้าหน้าทีส่ ำ�นักงานเขตพืน้ ทีใ่ ห้เท่าทันตาม รวมทัง้ สร้างพืน้ ฐานความ
เข้าใจในหลักการศึกษาตลอดชีวิต การเติมเต็มวิชาชีวิต ทักษะชีวิต เพื่อความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างเสริมความสำ�เร็จของผู้
เรียนเฉพาะบุคคล ตามศักยะภาพความถนัด ความสนใจและตามจุดหมายของ
ผู้เรียนเฉพาะบุคคล ที่มีความหลากหลายต่างๆกัน ในสังคมไทยและสังคมโลก
ในมิติต่าง ๆ และมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกัน เพื่อการตีความ
บั ง คั บ ใช้ ก ฏหมายลูก ด้วยโลกทัศน์ที่เ ปิดกว้างเท่ า ทั นยุ คสมั ย และทั นต่ อ
เจตนารมณ์ของกฏหมายที่ก้าวรุดหน้าไปแล้ว ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของรัฐ
ซึง่ อาจมีขอ้ จำ�กัดในการตามทันความเปลีย่ นแปลงของโลกและสังคมทีร่ วดเร็ว
มากในปัจจุบนั เนือ่ งจากต้องจมอยูก่ บั งานประจำ�ทีม่ ปี ริมาณมากมายในแต่ละ
วันที่อาจทำ�ให้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบการ
ศึกษาด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการปรับแก้ในอีกระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม โดยเบื้องต้นนี้ ที่ควรจะทำ�ได้คือ การปรับแก้ใข
ในระดับผู้ปฏิบัติ ซึ่งควรเริ่มจากพื้นฐานประสบการณ์เดิมที่เจ้าหน้าที่ภาค
รัฐที่เกี่ยวข้องมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หรือมีอยู่บ้างแล้ว คือ การจัดการศึกษา
พิเศษ
ตามกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบคร้ว
พ.ศ. 2547 ข้อ 2 กำ�หนดให้ครอบครัวที่มีความประสงค์จะจัดการศึกษาแก่
บุตรธิดาของตน ยื่นคำ�ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน
(3) สำ�เนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา
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(5) สำ�เนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำ�กว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าของผูจ้ ดั การศึกษา เว้นแต่ผจู้ ดั การศึกษาผ่านการประเมิน
โดยสำ�นักงานว่าเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการ
ศึกษา
(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำ�นักงานร่วมกัน
กำ�หนดตามความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฏ
หมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ทั้ ง นี้ คู่ มื อ การดำ�เนิ น งานการจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำ�หนดให้แผนการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
1.1 ชือ่ -สกุลบิดา มารดา วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์
อายุ อาชีพ ที่อยู่
1.2 เหตุผล หรือปรัชญา แนวคิด ที่เป็นสาเหตุให้
ครอบครัวจัดการศึกษา
2..ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
2.1 ชือ่ -สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ประวัตกิ ารศึกษา (กรณี
เรียนในระบบโรงเรียนมาก่อน)
2.2 พัฒนาการของตัวผู้เรียน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปญ
ั ญา ความถนัด ความสนใจ ความบกพร่องหรือความสามารถทีส่ ะท้อน
แววฉลาด ที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือส่งเสริมสนับสนุนเป็นพิเศษ
3..แนวทางการจัดการศึกษา
3.1 ระดับที่จัดการศึกษา ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา/
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือตลอดทุก
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 จุดมุง่ หมายของการศึกษา ความคาดหวัง ภาพอนาคต
ของผู้เรียน โดยคำ�นึงถึงความต้องการ ความสนใจตามศักยภาพของผู้เรียน
3.3 วิธีการจัดการศึกษา ครอบครัวจัดการศึกษาเอง หรือ
มอบหมายให้มีผู้จัดการศึกษาให้
4.กรอบการจัดเนื้อหา/สาระ/ความรู้/ทักษะ
5.กรอบการจัดกระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้
6.การวัดและประเมินผล
7.อื่นๆ
จึงเห็นได้ว่า ลักษณะของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เป็นการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล ทำ�นองเดียวกันกับการจัดการ
ศึกษาพิเศษ ดังได้กล่าวถึงความหมายของการศึกษาพิเศษ ในส่วนที่ผ่านมา
แล้ว ในที่นี้จึงขอแสดงเกี่ยวกับกระบวนการและองค์ประกอบของการสอน
เด็กพิเศษ(Thassanee’s Blog)
เริ่มจากสังเกตพฤติกรรมทั่วไป และทำ�การประเมินความ
สามารถพืน้ ฐานของเด็ก เพือ่ จัดวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP
: Individual Education Program) โดยเน้นการใช้เทคนิคการสอนทางการ
ศึกษาพิเศษที่ เหมาะสมกับปัญหา และความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล
ในการจัดทำ�แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ต้องมีการ
วางแผนการสอนด้วยความร่วมมือกันระหว่างผูป้ กครอง นักการศึกษาพิเศษ
นักกิจกรรมบำ�บัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ
เทคนิคการสอนเด็กพิเศษควรผสมผสานความเข้าใจด้าน
จิตวิทยาเด็กทีเ่ หมาะสมต่อ สภาพแวดล้อม ภาวะอาการ และความต้องการ
พิเศษของเด็ก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่าง
มีประสิทธิผล
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หลังจากผ่านการประเมินจากแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) แล้ว จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
ในแต่ละรายวิชา โดยนำ�ข้อมูลที่ได้มาจัดทำ�เป็นแผนการสอนรายบุคคล
(IIP : Individual Implementation Program) ซึ่งเน้นวิธีการสอน และ
กระบวนการสอนอย่างเป็นระบบ มีลำ�ดับขั้นตอนการสอนในเนื้อหาสาระ
ของแต่ละรายวิชา และมีการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลอย่างมีเงื่อนไข
(Thassanee’s Blog http://aorspecial.wordpress.com/ 29/06/2556)
ดังนั้น การทำ�ความเข้าใจ เพื่อให้การยอมรับที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตามอำ�นาจหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีก่ ลุม่
ส่งเสริมการจัดการศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆได้อย่างสนิทใจ
มากขึน้ นัน้ จึงควรเชือ่ มโยงจากต้นทุนเดิมทีม่ คี วามเข้าใจต่อการจัดการศึกษา
พิเศษ ทีย่ ดึ การใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP = Individual Education
Plan) ในทำ�นองเดียวกับแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นจุดร่วมแห่ง
ความเข้าใจและปรับเจตคติ แนวความคิดเห็นให้ตรงกัน เป็นเบื้องต้นได้แล้ว
การร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนในกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ละการวัดประเมิน
ผลอย่างเป็นกัลยาณมิตรระหว่างครอบครัวกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา ก็สามารถบังเกิดขึ้นได้โดยง่าย ผลแห่งคุณภาพการศึกษาที่มุ่ง
ให้เกิดแก่ผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่ายเช่น
เดียวกัน และเมื่อเกิดความเข้าใจดังนี้ได้แล้ว เจตคติต่อการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวก็นา่ จะเป็นไปในทางทีด่ ขี นึ้ การประสานงานการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวระหว่างเจ้าหน้าที่และครอบครัวก็น่าจะเรียบร้อยราบรื่นมากขึ้น
ทั้งนี้ นอกจากจุดร่วมของการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มี
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เช่นเดียวกันแล้ว จุดร่วมทีส่ ำ�คัญอีกประการ
หนึ่ง ที่ผู้จัดการศึกษาทั้งสองแบบมีเช่นเดียวกัน คือ จิตใจที่มีความรัก และ
ปรารถนาดีต่อผู้เรียนเป็นตัวตั้ง คุณครูการศึกษาพิเศษที่ดี มีจิตใจที่ประเสริฐ

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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รักและเมตตา ปรารถนาให้ศิษย์ประสบความสุขความสำ�เร็จ พึ่งตนเองได้
เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่จัดการศึกษาให้แก่ลูกๆของตนด้วยความรัก เมตตาและ
ปรารถนาดังกล่าวเช่นกัน
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ด้วยความรักที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูก
จึงไวต่อความรู้สึกสุขทุกข์ของลูก และความเก่งกล้า
สามารถของลูก
แล้วก็ใส่ใจที่จะพัฒนาลูกไปในทางที่ถูก ที่ใช่ของลูก
..ถูก..ในลีลาการเรียนรู้ของลูก
และ..ใช่..ในพหุปัญญาที่โดดเด่นของลูก
ด้วยการศึกษาพิเศษที่เหมาะเฉพาะตัวลูก

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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3. เหตุที่เลือกเป็นบ้านเรียน
สาเหตุที่ผลักดันครอบครัวในสังคมไทยให้ลุกขึ้นมาจัดการศึกษา
ให้แก่บุตรหลานเองนั้น มีทั้งสาเหตุที่เป็นนามธรรม เช่น พื้นฐานความเชื่อ ความ
ศรัทธา ปรัชญา แนวความคิด และสาเหตุทเี่ ป็นรูปธรรม ทัง้ ทีเ่ ป็นปัญหาเฉพาะตัว
ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับคนกลุ่มใหญ่ ประสบการณ์เลวร้ายในโรงเรียน
แต่ไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยเหตุผลใดก็ตาม เชื่อได้ว่าการตัดสินใจของแต่ละครอบครัว
ในการจัดการศึกษาให้ลกู เองนัน้ ได้ผา่ นกระบวนการคิดใคร่ครวญ พิจารณาอย่าง
หนักมาแล้วทัง้ สิน้ เพราะกระบวนการดังกล่าวอยูบ่ นพืน้ ฐานความรัก ความห่วงใย
ความกังวลใจของพ่อแม่ที่มีต่ออนาคตของลูกทั้งสิ้น
“...ระบบการศึกษาวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน รู้สึกมันจะเครียดมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ทำ�ให้ศักยภาพด้านดนตรีของลูกลดลง ทั้งๆ ที่เขามีพรสวรรค์ในด้านนี้
ถามว่าโตมาอยากเป็นอะไร อยากทำ�ดนตรีเหมือนพ่อ แต่งเพลงได้ ร้องเพลงได้
เล่นดนตรีได้ ขายเองได้ ไม่ต้องไปยุ่งกับใคร....” คำ�บอกเล่าที่สะท้อนถึงความไม่
สอดคล้องกับเป้าหมายและศักยภาพของลูก ผนวกกับการที่พ่อแม่มีลูกตอนอายุ
มากแล้ว จึงมีความห่วงกังวลว่าถ้าพ่อแม่เป็นอะไรไป แล้วลูกจะเป็นอย่างไร ทาง
เลือกหนึง่ ของครอบครัวจึงมุง่ สนับสนุนให้ลกู พึง่ ตัวเองได้ ทัง้ ในด้านจิตใจ และการ
ทำ�มาหาเลีย้ งชีพ ซึง่ การศึกษาในระบบโรงเรียนไม่สามารถตอบสนองความมุง่ หวัง
ของครอบครัวได้ จึงนำ�มาสูก่ ารตัดสินใจจัดการศึกษาให้ลกู ของ บ้านเรียนเลอฌอ
เรือ่ งราวความเป็นมาเป็นไปก่อนทีจ่ ะมาเป็นบ้านเรียน ดูจะเป็นเรือ่ งราว
ที่พ่อ แม่ เล่าให้ฟังได้อย่างไม่รู้เบื่อ รายละเอียดยิบย่อยอาจฟังดูเหมือนประสบการณ์
ส่วนตัวของแต่ละคนแต่ละครอบครัว แต่กลับพบว่ามีประเด็นร่วมมากมายที่
สะท้อนถึงความไม่สอดคล้องระหว่างโรงเรียนกับตัวผูเ้ รียนและครอบครัว ทีส่ ำ�คัญ
สะท้อนให้เห็นภาพว่าไม่เฉพาะเด็กทีอ่ อกมาจัดบ้านเรียน แต่เด็กส่วนใหญ่ในสังคม
ก็อาจต้องเผชิญกับสภาพการณ์ลักษณะนี้ด้วยเช่นนี้
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ลีลา...การเรียนรู้
ดูแล...ด้วยความรัก
พัฒนา...ด้วยความเข้าใจ

ด้วยวิธีพิเศษที่เหมาะเฉพาะตัวลูก
ลีลาการเรียนรู้
รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์
ทีม่ า http://edu.chandra.ac.th/teacherAll/ 29/06/2556
นักจิตวิทยาที่ศึกษารูปแบบการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้
ของมนุษย์ (Learning style) ได้พบว่า มนุษย์สามารถรับข้อมูลโดยผ่าน
เส้นทางการรับรู้ 3 ทาง คือ การรับรู้ทางสายตาโดยการมองเห็น (Visual
percepters) การรับรู้ทางโสตประสาทโดยการได้ยิน (Auditory percepters) และ การรับรูท้ างร่างกายโดยการเคลือ่ นไหวและการรูส้ กึ (Kinesthetic
percepters) ซึ่งสามารถนำ�มาจัดเป็นลีลาการเรียนรู้ได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ
ผู้เรียนแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันคือ
1) ผู้ที่เรียนรู้ทางสายตา (Visual learner) เป็นพวกที่เรียน
รู้ได้ดีถ้าเรียนจากรูปภาพ แผนภูมิ แผนผังหรือจากเนื้อหาที่เขียนเป็นเรื่อง
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ด้วยความรักทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่ทมี่ ตี อ่ ลูก จึงไวต่อความรูส้ กึ สุขทุกข์ของลูก และ
ความเก่งกล้าสามารถของลูก แล้วก็ใส่ใจทีจ่ ะพัฒนาลูกไปในทางทีถ่ กู ทีใ่ ช่ของ
ลูก ....ถูก..ในลีลาการเรียนรูข้ องลูก และ...ใช่..ในพหุปญ
ั ญาทีโ่ ดดเด่นของลูก
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ราว เวลาจะนึกถึงเหตุการณ์ใด ก็จะนึกถึงภาพเหมือนกับเวลาทีด่ ภู าพยนตร์
คือมองเห็นเป็นภาพทีส่ ามารถเคลือ่ นไหวบนจอฉายหนังได้ เนือ่ งจากระบบ
เก็บความจำ�ได้จัดเก็บสิ่งที่เรียนรู้ไว้เป็นภาพ ลักษณะของคำ�พูดที่คนกลุ่มนี้
ชอบใช้ เช่น “ฉันเห็น” หรือ “ฉันเห็นเป็นภาพ…..”
พวก Visual learner จะเรียนได้ดีถ้าครูบรรยายเป็นเรื่องราว
และทำ�ข้อสอบได้ดีถ้าครูออกข้อสอบในลักษณะที่ผูกเป็นเรื่องราว นักเรียน
คนใดทีเ่ ป็นนักอ่าน เวลาอ่านเนือ้ หาในตำ�ราเรียนทีผ่ เู้ ขียนบรรยายในลักษณะ
ของความรู้ ก็จะนำ�เรื่องที่อ่านมาผูกโยงเป็นเรื่องราวเพื่อทำ�ให้ตนสามารถ
จดจำ�เนือ้ หาได้งา่ ยขึน้ เด็ก ๆ ทีเ่ ป็น Visual learner ถ้าได้เรียนเนือ้ หาทีค่ รู
นำ�มาเล่าเป็นเรือ่ ง ๆ จะนัง่ เงียบ สนใจเรียน และสามารถเขียนผูกโยงเป็นเรือ่ ง
ราวได้ดี ผูท้ เี่ รียนได้ดที างสายตาควรเลือกเรียนทางด้านสถาปัตยกรรม หรือ
ด้านการออกแบบและควรประกอบอาชีพมัณฑนากร วิศวกร หรือหมอผ่าตัด
พวก Visual learner จะพบประมาณ 60-65 % ของประชากรทั้งหมด
2) ผูท้ เี่ รียนรูท้ างโสตประสาท (Auditory Learner) เป็นพวก
ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดถ้าได้ฟังหรือได้พูด จะไม่สนใจรูปภาพ ไม่สร้างภาพ และ
ไม่ผูกเรื่องราวในสมองเป็นภาพเหมือนพวกที่เรียนรู้ทางสายตา แต่ชอบฟัง
เรื่องราวซ้ำ� ๆ และชอบเล่าเรื่องให้คนอื่นฟัง คุณลักษณะพิเศษของคน
กลุ่มนี้ ได้แก่ การมีทักษะในการได้ยิน/ได้ฟังที่เหนือกว่าคนอื่น ดังนั้นจึง
สามารถเล่าเรือ่ งต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดละออ และรูจ้ กั เลือกใช้คำ�พูด ผูเ้ รียน
ทีเ่ ป็น Auditory Learner จะจดจำ�ความรูไ้ ด้ดถี า้ ครูพดู ให้ฟงั หากครูถามให้
ตอบ ก็จะสามารถตอบได้ทันที แต่ถ้าครูมอบหมายให้ไปอ่านตำ�ราล่วงหน้า
จะจำ�ไม่ได้จนกว่าจะได้ยินครูอธิบายให้ฟัง เวลาท่องหนังสือก็ต้องอ่านออก
เสียงดังๆ ครูสามารถช่วยเหลือผูเ้ รียนกลุม่ นีไ้ ด้โดยใช้วธิ สี อนแบบอภิปราย
แต่ผู้ที่เรียนทางโสตประสาทก็อาจถูกรบกวนจากเสียงอื่น ๆ จนทำ�ให้เกิด
ความวอกแวก เสียสมาธิในการฟังได้งา่ ยเช่นกันในด้านการคิด มักจะคิดเป็น
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คำ�พูด และชอบพูดว่า “ฉันได้ยนิ มาว่า……../ ฉันได้ฟงั มาเหมือนกับว่า……”พวก
Auditory learner จะพบประมาณ 30-35 % ของประชากรทั้งหมด และมัก
พบในกลุ่มที่เรียนด้านดนตรี กฎหมายหรือการเมือง ส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพเป็นนักดนตรี พิธีกรทางวิทยุและโทรทัศน์ นักจัดรายการเพลง (disc
jockey) นักจิตวิทยา นักการเมือง เป็นต้น
3) ผู้ที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic learner)
เป็นพวกที่เรียนโดยผ่านการรับรู้ทางความรู้สึก การเคลื่อนไหว และร่างกาย
จึงสามารถจดจำ�สิ่งที่เรียนรู้ได้ดีหากได้มีการสัมผัสและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่ง
ที่เรียน เวลานั่งในห้องเรียนจะนั่งแบบอยู่ไม่สุข นั่งไม่ติดที่ ไม่สนใจบทเรียน
และไม่สามารถทำ�ใจให้จดจ่ออยู่กับบทเรียนเป็นเวลานาน ๆ ได้ คือให้นั่งเพ่ง
มองกระดานตลอดเวลาแบบพวก Visual Learner ไม่ได้ ครูสามารถสังเกต
บุคลิกภาพของเด็กที่เป็น Kinesthetic learner ได้จากคำ�พูดที่ว่า “ฉันรู้สึก
ว่า……”
พวกที่เป็น Kinesthetic learner จะไม่ค่อยมีโอกาสเป็นพวก
Visual learner จึงเป็นกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หามากหากครูผสู้ อนให้ออกไปยืนเล่าเรือ่ ง
ต่าง ๆ หน้าชั้นเรียน หรือให้รายงานความรู้ที่ต้องนำ�มาจัดเรียบเรียงใหม่อย่าง
เป็นระบบระเบียบ เพราะไม่สามารถจะทำ�ได้ ครูทยี่ งั นิยมใช้วธิ สี อนแบบเก่า ๆ
อย่างเช่นใช้วิธีบรรยายตลอดชั่วโมง จะ ยิ่งทำ�ให้เด็กเหล่านี้มีปัญหามากขึ้น ซึ่ง
อาจเป็นเพราะว่าความรูส้ กึ ของเด็กเหล่านีไ้ ด้ถกู นำ�ไปผูกโยงกับเหตุการณ์ ทีเ่ กิด
ขึน้ เฉพาะสิง่ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั เท่านัน้ ไม่ได้ผกู โยงกับอดีตหรือเหตุการณ์ทยี่ งั มาไม่
ถึงในอนาคต ครูจึงควรช่วยเหลือพวก Kinesthetic learner ให้เรียนรู้ได้มาก
ขึ้น โดยการให้แสดงออกหรือให้ปฏิบัติจริง เช่น ให้เล่นละคร แสดงบทบาท
สมมติ สาธิต ทำ�การทดลอง หรือให้พูดประกอบการแสดงท่าทาง เป็นต้น
พวก Kinesthetic learner จะพบในประชากรประมาณ 5-10 % เท่านั้น
สาขาวิชาที่เหมาะกับผู้เรียนกลุ่มนี้ได้แก่ วิชาก่อสร้าง วิชาพลศึกษา และ
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ควรประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร หรืองานด้านกีฬา เช่น
เป็นนักกีฬา หรือประเภททีต่ อ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานทีต่ อ้ งมีการเต้น
การรำ� และการเคลื่อนไหว การแบ่งลีลาการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภทดัง
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากช่องทางในการรับรู้
ข้อมูล ซึ่งมีอยู่ 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางตา ทางหู และทางร่างกาย แต่หาก
นำ�สภาวะของบุคคลในขณะที่รับรู้ข้อมูลซึ่งมีอยู่ 3 สภาวะคือ สภาวะของ
จิตสำ�นึก (Conscious) จิตใต้สำ�นึก (Subconscious) และจิตไร้สำ�นึก
(Unconscious) เข้าไปร่วมพิจารณาด้วย แล้วนำ�องค์ประกอบทั้ง 2 ด้าน
คือ องค์ประกอบด้านช่องทางการรับข้อมูล (Perceptual pathways) กับ
องค์ประกอบด้านสภาวะของบุคคลขณะทีร่ บั รูข้ อ้ มูล (States of consciousness) มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน จะสามารถแบ่งลีลาการเรียนรู้ออกได้ถึง
6 แบบ คือ
1) ประเภท V-A-K เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้อ่านและได้
เล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อื่นฟัง เป็นเด็กดีที่ขยันเรียนหนังสือ แต่ไม่ชอบเล่นกีฬา
2) ประเภท V-K-A เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้ลงมือปฏิบัติ
ตามแบบอย่างทีป่ รากฏอยูต่ รงหน้า และได้ตงั้ คำ�ถามถามไปเรือ่ ย ๆ โดยปกติ
จะชอบทำ�งานเป็นกลุ่ม
3) ประเภท A-K-V เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้สอนคนอื่น
ชอบขยายความเวลาเล่าเรื่อง แต่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านและการ
เขียน
4) ประเภท A-V-K เป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถในการเจรจาติดต่อ
สือ่ สารกับคนอืน่ พูดได้ชดั ถ้อยชัดคำ� พูดจามีเหตุมผี ล รักความจริง ชอบ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาที่ต้องใช้ความคิดทุกประเภท เวลาเรียนจะ
พยายามพูดเพื่อให้ตนเองเกิดความเข้าใจ ไม่ชอบเรียนกีฬา
5) ประเภท K-V-A เป็นผู้ที่เรียนได้ดีที่สุดหากได้ทำ�งานที่ใช้
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ความคิดในสถานที่เงียบสงบ สามารถทำ�งานที่ต้องใช้กำ�ลังกายได้เป็นอย่าง
ดีโดยไม่ต้องให้ครูคอยบอก หากฟังครูพูดมาก ๆ อาจเกิดความสับสนได้
6) ประเภท K-A-V เป็นผู้ที่เรียนได้ดีหากได้เคลื่อนไหวร่างกาย
ไปด้วย เป็นพวกที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง จึงถูกให้ฉายาว่าเป็นเด็กอยู่ไม่สุข มักมี
ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน
ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เป็น Visual learner (V) ในสภาวะของ
จิตสำ�นึก เป็น Kinesthetic learner (K) ในสภาวะของจิตใต้สำ�นึก และ
เป็น Auditory learner (A) ในสภาวะของจิตไร้สำ�นึก จะมีลีลาการเรียนรู้
เป็นประเภท V-K-A เวลเดน (Whelden) นักจิตบำ�บัดและผู้ให้คำ�ปรึกษา
ในโรงเรียนกล่าวว่า
ส่วนใหญ่แล้วพวกเราทุกคนจะมีลีลาการเรียนรู้เฉพาะตัวเป็น
แบบใดแบบหนึ่งใน แบบนี้เสมอ โดยลีลาการเรียนรู้เหล่านี้จะถูกกำ�หนดเป็น
แบบแผนทีต่ ายตัวเมือ่ อายุประมาณ 7 ขวบ แต่อาจเปลีย่ นแปลงได้ในเด็กบาง
คนซึ่งก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
การที่ครูได้รู้ว่าเด็กในชั้นเรียนมีลีลาการเรียนรู้เป็นแบบใด จึง
มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดสภาพการเรียนการสอน และยังช่วยให้ครู :• สามารถช่วยเหลือเด็กให้รู้จักคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ให้ดี
ที่สุดเท่าที่เด็กจะสามารถทำ�ได้เข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้
ของเด็กที่ ไม่เหมือนกัน
• เข้าใจปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน
ตัวอย่างเช่น เด็กที่เป็น Auditory learner จะมีปัญหาคือ
พูดมากที่สุดและมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนมากที่สุด เพราะฉะนั้นข้อสอบ
ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (โดยเฉพาะข้อสอบอัตนัย) จึงเกิดปัญหามากที่สุดกับ
นักเรียนที่เป็น Auditory learner กับ Kinesthetic learner แต่จะไม่
เป็นปัญหากับนักเรียนที่เป็น Visual learner เนื่องจากนักเรียนกลุ่มหลังนี้
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สามารถเรียนรู้ได้ดีถ้าครูสอนแบบบรรยาย และสามารถทำ�ข้อสอบประเภท
ที่สอบวัดความจำ�ได้ดีด้วย
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สรุป

แม้วา่ เด็กแต่ละคนจะมีลลี าการเรียนรูเ้ ฉพาะตัว แต่กไ็ ม่มผี เู้ รียน
คนใดทีใ่ ช้ลลี าการเรียนรูแ้ บบใดแบบหนึง่ อยูต่ ลอดเวลา ส่วนใหญ่จะใช้หลาย
ๆ แบบคาบเกีย่ วกัน โดยลีลาทีต่ นถนัดทีส่ ดุ จะถูกนำ�มาใช้มากกว่ารูปแบบอืน่
นอกจากนีย้ งั ไม่มใี ครทีส่ ามารถจะจดจำ�สิง่ ทีต่ นได้พบเห็น หรือได้ยนิ ได้ฟงั ไว้
ในสมองของตนอยูไ่ ด้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน แต่เราทุกคนจะจดจำ�ได้ดที สี่ ดุ
เมือ่ ได้ลงมือกระทำ�ด้วยตนเองเท่านัน้ ดังภาษิตจีนทีว่ า่ “ฉันได้ยนิ และฉันก็ลมื
ฉันเห็นและฉันก็จำ�ได้ ฉันทำ�และฉันจึงเข้าใจ”
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เด็กที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์...อาจจะมีความสามารถในการใช้ภาษาดี
เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์และภาษา...อาจเป็นเลิศทางศิลปะ
เด็กที่ไอคิวปกติ...อาจเป็นอัจฉริยะทางกีฬา
เด็กที่ไอคิวต่ำ�กว่าปกติ...อาจเป็นอัจฉริยะทางดนตรี
เด็กที่ไอคิวสูง...ก็อาจไม่มีเรื่องใดโดดเด่นเลย
เด็กที่ไม่เก่ง...ทั้งคณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี กีฬา และศิลปะ
ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีเพื่อนฝูงมากมายได้เช่นกัน
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พหุปัญญา
อารี สัณหฉวี และ อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
ที่มา http://www.thaigifted.org/bank/article/article.
php?id=17&m_id=1&s_id=7 29/06/2556
หาก ท่านผูอ้ า่ นทีเ่ ป็นสมาชิกประจำ�ของสานปฏิรปู มาระยะหนึง่
แล้วท่านอาจเคยได้อ่านเรื่องของน้องออม น้องโจ และน้องเก่งมาบ้าง เด็กทั้ง
3 คน เป็นตัวแทนเด็กไทยที่ถูกทำ�ร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจจากความไม่เข้าใจของ
ระบบการศึกษาไทยทั้งที่เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษในระดับ
ที่สูงมาก แต่เพราะไม่เข้าใจเรื่องการเรียนรู้ไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติของเด็ก
อย่าง เพียงพอทำ�ให้ครูต้องมีส่วนทำ�ลายศักยภาพของเด็กแทนที่จะส่งเสริม
ความสามารถ ที่มีอยู่ของพวกเขาให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ความเข้าใจผิดดังกล่าว
มิใช่เกิดขึ้นแต่เฉพาะบ้านเราเท่านั้นแม้แต่ในประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลก ก็ยัง
มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่มากสังคมยังให้ความสำ�คัญกับระบบคะแนน
ระบบ IQ และการแสดงออกถึงความปราดเปรื่องต่างๆ โดยที่ยังไม่รู้ว่าเด็ก
เหล่านั้นจะมีหนทางนำ�เอาความสามารถดังกล่าวไปยังประโยชน์กับตนเอง
เรียกได้ว่าฉลาดแต่ขาดประโยชน์ ในขณะที่เด็กบางคนไม่ได้ แสดงออกถึง
ความชาญฉลาดทางความคิดแต่มีความสามารถบางประการที่น่าทึ่ง กรณี
ศึกษาหลายกรณีได้ทำ�ให้วงการศึกษาและวงการจิตวิทยาตระหนักว่าความ
เข้าใจของ นักวิชาการต่าง ๆ อาจผิดพลาดมานาน จนเป็นเหตุให้เด็กๆ เรียน
รู้อย่างไร้สุข เติบโตด้วยความรู้สึกว่าตนเองต่ำ�ต้อยด้อยค่า ทั้ง ๆที่เด็กคนนั้น
มีศกั ยภาพแฝงเร้นพอทีจ่ ะเป็นอัจฉริยะบุคคลในอนาคตได้จงึ ไม่นา่ ประหลาด
ใจว่าในประเทศทีก่ ฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็กชัดเจนหรือกฎหมาย การศึกษารับ
ประกันเรือ่ งความแตกต่างของเด็กจะเกิดการฟ้องร้องระหว่างผูป้ กครองและ
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สถาบันการศึกษาเป็นประจำ� นอกจากประวัติอัจฉริยบุคคลในอดีตและใน
ปัจจุบนั ก็ยงิ่ ทำ�ให้เป็นเครือ่ งยืนยันได้ดวี า่ การศึกษาทีผ่ า่ นมาของเราผิดพลาด
อย่างขนานใหญ่ซงึ่ ทำ�ให้คนมี หน้าทีเ่ ป็นเพียงแค่เฟืองเล็ก เฟืองใหญ่ทมี่ งุ่ เดิน
ตามเครื่องจักรที่ตั้งโปรแกรมไว้
สอง ทศวรรษที่ผ่านมา วงการศึกษาทั่วโลกจึงหันมาให้ความ
สำ�คัญกับความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นเปิด ใจกว้างมากขึ้นซึ่งใน
ฉบับนี้ขอนำ�เสนอมุมมองที่กำ�ลังได้รับความสนใจจากนักการ ศึกษาทั่วโลก
ทฤษฎีหนึ่งที่Howard Gardner คิดขึ้นมาคือทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple
Intelligence) ซึง่ เป็นทฤษฎีหนึง่ ทีเ่ น้นความสามารถทีห่ ลากหลาย Howard
Gardner เป็นคนหนึง่ ทีพ่ ยายามรณรงค์ให้ครูมองกว้างขึน้ ยอมรับความแตก
ต่างหลากหลายของ เด็กมากขึ้นโดยเสนอแนวคิดของเขาว่า สติปัญญาของ
มนุษย์มีหลายแบบ
ปัญญาแปดด้านการ์ดเนอร์จำ�แนกความสามารถหรือปัญญา
(Intelligence) ของมนุษย์ออกเป็น 8 ด้านคือ :
ปัญญาด้านภาษา(Linguistic Intelligence) คือความสามารถ
สูงในการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นการพูด เช่น นักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง
หรือการเขียน เช่น กวี นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์
ปัญญาทางด้านนีย้ งั รวมถึงความสามารถในการจัดกระทำ�เกีย่ วกับ โครงสร้าง
ของภาษา เสียงความหมาย และเรื่องเกี่ยวกับภาษา เช่น สามารถใช้ภาษา
ในการหว่านล้อมอธิบาย และอื่น ๆ
ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์(Logical-Mathematical
Intelligence) เป็นความสามารถสูงในการใช้ตัวเลขเช่น นักบัญชี นัก
คณิตศาสตร์ นักสถิติ และผูใ้ ห้เหตุผลดีเช่น นักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์
นักจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัญญาทางด้านนี้ยังรวมถึงความไวในการ
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เห็นความ สัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยาการคิดเชิงนามธรรมและการคิดที่
เป็นเหตุผล (cause-effect) และการคิดคาดการณ์ (if-then) วิธีการที่ใช้ได้
แก่ การจำ�แนกประเภทการจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน สรุป คิดคำ�นวณ
และตั้งสมมติฐาน
ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) เป็นความสามารถ
ด้านการเข้าใจและสร้างสรรค์ดนตรี เข้าใจจังหวะ เช่น นักแต่งเพลง นักดนตรี
นักเต้น
ปัญญาทางด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) คือความ
สามารถสูงในการมองเห็นพืน้ ที่ ได้แก่นายพราน ลูกเสือ ผูน้ ำ�ทาง และสามารถ
ปรับปรุงและคิดวิธีการใช้เนื้อที่ได้ดี เช่น สถาปนิก มัณฑนากร ศิลปิน นัก
ประดิษฐ์ปัญญาด้านนี้รวมไปถึงความไวต่อสี เส้น รูปร่าง เนื้อที่และความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ ยังหมายถึงความสามารถที่จะมองเห็น
และแสดงออกเป็นรูปร่างถึงสิ่งที่เห็นและ ความคิดเกี่ยวกับพื้นที่
ปัญญาทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว(Bodily kinesthetic Intelligence) คือความสามารถสูงในการใช้ร่างกายของตนแสดง
ความคิดความรูส้ กึ ได้แก่ นักแสดง นักแสดงท่าใบ้ นักกีฬา นาฏกรนักฟ้อนรำ�
และความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ เช่น ความคล่องแคล่วความแข็งแรง
ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส
ปัญญาทางด้านมนุษยสัมพันธ์(Interpersonal Intelligence)
คือความสามารถสูงในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกความคิดและเจตนาของผู้
อื่น ทั้งนี้รวมไปถึงความไวในการสังเกตน้ำ�เสียง ใบหน้า ท่าทาง ทั้งยังมีความ
สามารถสูงในการรูถ้ งึ ลักษณะต่างๆ ของสัมพันธภาพของมนุษย์ และสามารถตอบสนอง
ได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเช่น สามารถทำ�ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตาม
ปัญญาทางด้านตนหรือการเข้าใจตนเอง(Interpersonal Intel68
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ligence) คือความสามารถสูงในการรู้จักตนเองและสามารถประพฤติตนได้
จากความรูจ้ กั ตนนี้ ความสามารถในการรูจ้ กั ตนจะได้แก่ รูจ้ กั ตนเองตามความ
เป็นจริงเช่น มีจุดอ่อน จุดแข็งเรื่องใด มีความรู้เท่าทันอารมณ์ความคิด ความ
ปรารถนาของตน มีความสามารถที่จะฝึกตนเอง และเข้าใจตนเอง
ปัญญา ทางด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)
คือความสามารถในการรู้จักธรรมชาติของพืชและสัตว์สามารถจัดจำ�แนก
ประเภท ชาร์ลส์ ดาร์วนิ เป็นผูห้ นึง่ ทีม่ ปี ญ
ั ญาทางด้านนีส้ งู ทฤษฎี ทางปัญญา
ดังกล่าวพัฒนามาจากความรูเ้ รือ่ งการทำ�งานของสมองว่าสมองส่วนต่าง ๆ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ตา่ งกันทีท่ ำ�ให้คนบางคนอาจมีความสามารถ
บางประการโดดเด่นเป็นอัจฉริยะในขณะที่ความสามารถด้านอื่น ๆ ต่ำ�กว่า
คนปกติมากมาย นอก จากนั้นเขายังศึกษาคนที่โดดเด่นด้านต่าง ๆ ว่าคนที่
เก่งคณิตศาสตร์กบั ศิลปะหรือด้านอืน่ ๆแต่ละคนก็มพี ฒ
ั นาการทีห่ ลากหลาย
และประสบความสำ�เร็จในระดับอายุทตี่ า่ งกัน ความจริงเช่นนีย้ อ่ มเป็นเรือ่ งที่
ท้าทายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการที่เราร่ำ�เรียน กันมาจริง ๆ
ทฤษฎี ของ Howard Gardner ได้รับการต้อนรับจากทั่วโลก
เพราะงานวิจยั ทางด้านสมองและการเรียนรูท้ ตี่ ี พิมพ์อยูม่ ากมายทัว่ โลกช่วย
สนับสนุนแนวคิดของเขาให้ชัดเจนมากขึ้นนอกเหนือ จากนั้นความสามารถ
บางประการที่ไม่เคยปรากฎอยู่บนแผนผังของหลักสูตรใด ๆก็เริ่มถูกนำ�มา
วิเคราะห์และหาหนทางที่จะมาพัฒนาเด็ก ๆ ทั้งเด็กปรกติเด็กที่มีภาวะ
บกพร่องและเด็กที่มีความสามารถพิเศษเช่นปัญญา ด้านมิติสัมพันธ์ ปัญญา
ด้านการเข้าใจตนเองและปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

“...เป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่งยวดที่เราควรรู้จักและส่งเสริมความ
ฉลาดนานาชนิดของมนุษย์ ที่มนุษย์มีความแตกต่างกันก็เพราะเรามีความ
สามารถฉลาดแตกต่างกัน ถ้าเรายอมรับเช่นนีแ้ ล้ว เราจะสามารถแก้ปญ
ั หาทีเ่ รา
ประสบในโลกนี้ได้มากขึ้น” โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) (1987)
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นับเป็นทฤษฎีที่ช่วยจุดประกายความหวัง
เปิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาด้านสติปัญญาของมนุษย์
สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ได้สำ�หรับเด็กทุกกลุ่ม
ได้แก่
กลุ่มเด็กปกติ
เด็กที่มีความบกพร่อง
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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หากพิจารณาถึงสาเหตุในการตัดสินใจเลือกทำ�บ้านเรียนของแต่
ครอบครัวนั้น เราจะพบว่ามีทั้งกลุ่มที่เต็มใจเลือก ซึ่งมักมีความเชื่อมั่นชัดเจนใน
เชิงปรัชญาแนวคิด แม้จะมีความกังวลใจในหลายประเด็นร่วมด้วยก็ตาม กับอีก
กลุม่ หนึง่ ซึง่ อาจเรียกได้วา่ บังคับเลือก ด้วยถูกปัจจัยหรือปัญหาบางประการกดดัน
ให้ต้องเลือก ซึ่งกลุ่มนี้มักจะมีความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นแรงหนุนเชิงบวกที่สำ�คัญ ใน
อันที่จะฝ่าข้ามปัญหาที่มีลูกเป็นเดิมพัน ดังนั้นเราอาจแบ่งกลุ่มมูลเหตุหลักๆ ใน
การเลือกจัดบ้านเรียน ได้เป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ ตามเงือ่ นไขความจำ�เป็นของเด็กและ
ครอบครัว คือ มีเหตุจำ�เป็น และ เป็นความประสงค์ของครอบครัวหรือ
ตัวผู้เรียนเอง
1. มีเหตุจำ�เป็น เช่น ตัวเด็กมีความความต้องการพิเศษหรือมี
บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน การเดินทางลำ�บาก ครอบครัว
ต้องเดินทางหรือย้ายภูมลิ ำ�เนาบ่อยไม่สะดวกต่อการเข้าเรียนทีส่ ถานศึกษาแห่งใด
แห่งหนึ่ง เป็นต้น ความเป็นมาเป็นไปก่อนจะมาเป็น บ้านเรียนพิมพ์ปาน อาจฟัง
ดูแปลก เพราะโดยพื้นฐานความคิดของพ่อและแม่นั้น มีความรู้สึกเชิงบวกและ
ศรัทธาในระบบโรงเรียนมาก แม้เมือ่ ต้องประสบกับปัญหาหนักสุดๆ ของชีวติ เมือ่
ลูกแฝดสองคนที่คลอดออกมาประสบภาวะ มีน้ำ�คั่งในสมองทำ�ให้เนื้อสมองฝ่อ
แต่พอ่ และแม่กต็ อ่ สูด้ นิ้ รนหาช่องทางในการบำ�บัดรักษาลูกด้วยวิธกี ารต่างๆ ดูแล
จนทารกน้อยทั้งสองผ่านพ้นวิกฤต และค่อยๆ ฟื้นฟูพัฒนาการขึ้นมาได้อย่างน่า
ประหลาดใจ แต่ทงั้ สองก็มภี าวะสมาธิสนั้ แฝดน้องหูหนวกและมีอาการแอสเพอร์
เกอร์รว่ ม ทำ�ให้มปี ญ
ั หาในด้านการเรียนรู้ กระนัน้ ครอบครัวก็ยงั คงพยายามแก้ไข
ปัญหาโดยการเสาะแสวงหาโรงเรียนที่ดีและเหมาะสมให้กับลูกๆ ไปพร้อมๆ กับ
การสนับสนุนการเรียนรูข้ องลูกในทุกวิถที าง เมือ่ โรงเรียนนีไ้ ม่ใช่กเ็ ปลีย่ น โรงเรียน
นีไ้ ม่เหมาะก็ยา้ ย จนลูกสาวตัง้ คำ�ถามกับพ่อแม่วา่ โรงเรียนมันดีอย่างไร พ่อแม่ถงึ
ต้องส่งลูกไปโรงเรียนให้ได้ “เวลาแม่อยู่กับหนู แม่มีความสุขไหม....แล้วทำ�ไมทุก

72

บทที่ 1 รู้จักบ้านเรียน

73

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

เช้าต้องเอาหนูไปส่งที่โรงเรียนด้วย หนูต้องการอยู่บ้าน” ถ้อยคำ�ของลูกที่สะท้อน
ถึงทัศนะที่มีต่อการไปโรงเรียน นำ�มาสู่การพูดคุยกันอย่างจริงจังกันในครอบครัว
จนได้บทสรุปว่า “โรงเรียนดี แต่อาจไม่ดีสำ�หรับลูกเรา” ลูกมีภาวะสมาธิสั้น มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ซึง่ ระบบโรงเรียน
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการพิเศษนี้ได้ วันหนึ่งลูกก็เสนอว่าอยากเรียน
ที่บ้าน ไม่ต้องไปโรงเรียน เพราะเห็นตัวอย่างมาจากในโทรทัศน์ กลายเป็นจุดเริ่ม
ต้นของบ้านเรียนพิมพ์ปาน
ส่วนกรณีของบ้านเรียนลิตเติ้ลเชียงใหม่ ลูกไม่ชอบไปโรงเรียน
ทั้งๆ ที่เป็นเด็กเรียนเก่ง ลูกรู้สึกเบื่อและเครียดมากขณะอยู่ที่โรงเรียน ไม่ชอบ
บรรยากาศในชั้นเรียนที่เสียงดัง วุ่นวาย ให้ครูต้องคอยตวาดเด็กดื้อให้หยุดซน
7 ปี ที่ลูกน้อยต้องทนทุกข์อยู่ในสภาพเช่นนั้น “ถ้าหากลูกของเราสนุกกับการไป
โรงเรียนและมีความสุขกับสิง่ ทีเ่ ขาได้เรียนรูจ้ ากโรงเรียน เราคงไม่ตอ้ งทุกข์รอ้ นใจ
ในการเสาะหาการศึกษาทางเลือก” ด้วยความเป็นเด็กเงียบๆ ไม่ซุกซน ไม่สุงสิง
กับเพื่อนคนใดเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีความรู้สึกเปราะบาง ทำ�ให้ลูกถูกเด็กเกเรใน
ชั้นเรียนล้อและแกล้งสารพัดวิธี อีกทั้งยังถูกคุณครูหมายหัว เพราะชอบถามนอก
เรื่องที่ครูสอน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นวิชาที่ลูกชอบ
และถนัด ลูกจะมุดไปอยู่ใต้โต๊ะตลอดเวลา ทำ�ให้ลูกแทบไม่ได้เรียนรู้อะไรจาก
โรงเรียน แถมยังต้องพาดวงใจที่บอบช้ำ�กลับมาบ้านทุกวัน สั่งสมจนกลายเป็น
ความรูส้ กึ ไม่อยากไปโรงเรียน พยายามหาข้ออ้างขอหยุดเรียนเป็นประจำ� นำ�มาสู่
การหาทางออกโดยการจดทะเบียนเป็นบ้านเรียนกับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2. เป็นความประสงค์ของครอบครัวหรือตัวผูเ้ รียนเอง อาจด้วยความ
แตกต่างของวิถีชีวิต ทัศนะความเชื่อ-ศาสนา ประสบการณ์ที่ผ่านมา ความกังวล
ในบางประเด็น อาทิ ความปลอดภัย ความไม่เชื่อมั่นต่อระบบการศึกษากระแส
หลัก เชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ ฯลฯ
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กรณีของบ้านเรียนต้นกล้า เนื่องจากพ่อแม่มีประสบการณ์การ
ทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนมาก่อน ได้พบเห็นปัญหามากมายที่ถูกบ่มเพาะจาก
ความอ่อนแอของครอบครัว ทีท่ ำ�ให้เด็กขาดความรักความอบอุน่ จึงมีความสนใจ
ในเรื่องแนวคิดการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลมาตั้งแต่ยังไม่มีครอบครัว ผนวก
กับเมื่อหันมาทำ�งานด้านเกษตรอินทรีย์และการพึ่งตนเอง ก็ยิ่งตระหนักถึงความ
จำ�เป็นของการพึ่งพาตนเองในเรื่องปัจจัยสี่ อันเป็นพื้นฐานสำ�คัญของชีวิต เมื่อ
มีลูกจึงไม่ลังเลที่จะทำ�บ้านเรียน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง มีความสุขในชีวิต มีความ
มั่นคงจากด้านใน และมีการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทั้งความรู้ ทักษะ และจิต
วิญญาณ บนพืน้ ฐานความเชือ่ ในการเริม่ ต้นทำ�จากจุดเล็กๆ ทีบ่ า้ น “เป็นลูกหลาน
ชาวนา ก็ต้องทำ�นาได้.....” ลูกจึงเป็นเด็กบ้านเรียนมาตั้งแต่เริ่มวัยเรียน
บ้านเรียนแปลนปูน .... จากประสบการณ์ชีวิตของผู้เป็นพ่อซึ่งก็
เป็นผู้เติบโตมาจากระบบการศึกษาแบบโรงเรียน พบว่า “ความรักความเข้าใจ
ทำ�ให้ตัวเองและครอบครัวอยู่ได้ ประกอบกับการได้เข้ามาใช้ชีวิตและทำ�งาน
คลุกคลีกับชาวบ้านในอำ�เภอแม่สรวย ได้พบเห็นวิถีชีวิตชุมชน ปัญหา ความ
แปลกแยกของระบบการศึกษา และคำ�ถามอื่นๆ อีกมากมาย ครั้นเมื่อลูกถึงวัย
ทีจ่ ะต้องเข้าเรียนตามเกณฑ์ เป็นเหตุให้ตอ้ งเลือกว่าจะเอาทางไหน เรียนใกล้บา้ น
(คุณภาพการศึกษาอาจน้อยไปสักนิด) ไปเรียนในตัวเมือง (ไกลแต่แลกกับ
คุณภาพฯ ที่เพิ่มขึ้น) หรือจัดการเรียนการสอนเอง (บ้านเรียน) ซึ่งทางเลือก
หลังสุดนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ในความรู้สึกของครอบครัว เพราะเป็นเรื่องใหม่
ต่อการรับรู้สำ�หรับครอบครัวและชุมชน เรื่องคุณภาพยังไม่ต้องคิดถึง เพราะ
จะไปรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลย แต่ดังที่กล่าวข้างต้น ฐานความรัก ความผูกพัน
ความเข้าใจซึ่งกันและกันในครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่กว่า ครอบครัวจึงตัดสินใจ
เขียนแผนฯ ยื่นขอจัดการศึกษาตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เพื่อเป็นการลองเชิงดูก่อน
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และจัดบ้านเรียนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
บ้านเรียนสู่ขวัญ ครอบครัวเลือกที่จะทำ�การศึกษาบนฐานของ
ความสุขให้แก่บุตรสาว โดยเอาลูกเป็นศูนย์กลางผ่านกิจกรรมต่างๆที่ ลูกเป็นผู้
เลือก ผู้ขอ พ่อแม่เป็นผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป เขียนเรื่อง ดนตรี ร้อง
เพลง เต้นบัลเล่ต์ สาเหตุสำ�คัญ 2 ประการที่นำ�มาสู่การจัดบ้านเรียน คือ การ
ดูแลสุขภาพลูกที่มีอาการเป็นภูมิแพ้ และต้องการบ่มเพาะคุณธรรม จิตสำ�นึกที่ดี
งาม ทัศนคติเชิงบวก ในช่วงวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถซึมซับได้ง่าย โดย
มุง่ เน้นให้เกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง อีกทัง้ พ่อแม่ยงั มีความเชือ่ ว่า “ไม่มี
ใครรักลูก และมอบสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้ลกู ได้เท่าพ่อแม่” และระบบการศึกษาไทยคงไม่
เหมาะกับลูก “...ไม่เคยคิดทีจ่ ะเอาลูกเข้าสูร่ ะบบ เพราะถามความเห็นของลูกเค้า
ไม่ชอบเลย บ้านเราจะไม่มีอะไรมาครอบ อยู่แบบถูกครอบงำ�ไม่เป็น...”
ขณะที่ บ้านเรียนทองนพรัตน์ นัน้ พืน้ ฐานความคิดของครอบครัวมี
ความสนใจศึกษาแนวคิดและติดตามความเคลือ่ นไหวในเรือ่ งการจัดการศึกษานอก
ระบบนานแล้ว ประกอบกับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวเพื่อนร่วม
งานทีท่ ำ�โฮมสคูลให้กบั ลูก จึงมีความเชือ่ มัน่ ในระบบการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นผูเ้ รียนเป็น
รายบุคคล และยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละครอบครัว
ได้ แต่ติดขัดที่ทั้งพ่อและแม่ทำ�งานประจำ� มีความกังวลใจในเรื่องการจัดสรร
เวลา (รวมถึงความไม่เชื่อมั่น เกรงว่าจะทำ�ไม่ได้หรือทำ�ได้ไม่ดีด้วย) ในระยะแรก
จึงส่งลูกเข้าโรงเรียนตั้งแต่อนุบาล ลูกมีปัญหาบ้างในเรื่องทำ�งานช้า ไม่จดจ่อกับ
การเรียน แต่ผลการเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ดี การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครู/
โรงเรียนไม่ดีนัก เพราะโรงเรียนมีนโยบายให้คุยผ่านครูประจำ�ชั้น ไม่ต้องการให้
เจอกับครูผสู้ อนโดยตรง ผ่านไปสามปี สายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลกู ยิง่ เหินห่าง ทัง้ ๆ
ทีพ่ อ่ แม่กใ็ ส่ใจลูกในทุกเรือ่ ง แต่ลกู กลับสัมผัสภาษารักของพ่อแม่ไม่ได้ จนลูกในวัย
ประถม 1 เริม่ สร้างกำ�แพงในจิตใจ “มันเป็นความลับของหนู หนูไม่อยากบอกใคร
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หนูไม่อยากบอกแม่...” จึงต้องหันกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น นำ�มาสู่การจัดการ
เรียนรู้บนฐานความสุขของครอบครัว
สำ�หรับบ้านเรียนก้านตองนั้น ลูกเคยสัมผัสการเรียนรู้ในวิถีบ้าน
เรียนตอนช่วงปฐมวัย เข้าโรงเรียนในชัน้ อนุบาล 3 และประถมต้น ต่อมาก็เริม่ เบือ่
หน่ายกับวิถีของห้องเรียน ที่มีข้อจำ�กัดทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหาและจินตนาการ
ไม่สอดคล้องกับความอยากรู้ อยากลองของผู้เรียน พ่อแม่เองก็สังเกตเห็นความ
ถดถอยของพลังสร้างสรรค์ในตัวลูก จากทีเ่ คยมีความกระหายใคร่รไู้ ม่จบสิน้ กลับ
กลายเป็นความเฉื่อย อันเกิดจากความเหนื่อยล้าของลูกเมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน
ทัง้ ทีไ่ ม่เคยเรียนเสริม ไม่เรียนพิเศษ และไม่เรียนภาคฤดูรอ้ น “8 ชัว่ โมงในห้องเรียน
ดูดกลืนทุกอย่างในตัวเด็กไปจนแทบจะหมดสิ้น”แม้ว่าลูกจะไม่มีปัญหากับสังคม
โรงเรียน ผลการเรียนอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม แต่ลูกกลับไม่ค่อยได้พัฒนางานที่ตนชอบ
หรือถนัด ดังนั้นพ่อแม่ลูกจึงตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนวิถีการเรียนรู้ไปเป็นบ้าน
เรียน
ในบางกรณี อาจมีหลายเหตุผลร่วมกันอย่างเช่น บ้านเรียนพันพรรณ
ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในอำ�เภอแม่แตง ด้วยลักษณะวิถีชีวิตที่อยู่ค่อน
ข้างห่างไกลชุมชน จึงไม่สะดวกที่จะส่งลูกไปโรงเรียนทุกวัน ผนวกกับพ่อแม่เองก็
ไม่มคี วามเชือ่ มัน่ ในระบบการศึกษาของโรงเรียน มองเห็นถึงความล้มเหลวของคน
ทีจ่ บการศึกษามา แต่ไม่สามารถพึง่ พาตนเองได้ ขณะเดียวกันก็มไิ ด้ปฏิเสธความรู้
ทักษะ บางประการที่จำ�เป็นต่อการเรียนรู้ในระยะยาวของลูก อย่างเช่น การอ่าน
ออกเขียนได้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ “...อย่างการสอนคณิตศาสตร์ เราก็สอน
จากปลูกผัก หรือการไปเก็บไข่ สอนวิธกี ารเก็บไข่ การนับการบวกลบ ปลูกผักกีต่ น้
หรือลูกทำ�ขนมขาย ลงทุนไปเท่าไหร่ ขายแล้วได้กำ�ไรหรือขาดทุน คือเราพยายาม
ทำ�ให้การเรียนเป็นชีวิตปกติไม่ใช่การไปนั่งเรียน เพื่อให้มันใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่ง
เราก็พยายามให้ครอบคลุมแปดสาขาวิชาหลัก...”
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หลายครอบครัวนั้นมีประสบการณ์ที่ไม่สู้ดีกับระบบโรงเรียนมา
เป็นปัจจัยร่วม อาทิ บ้านเรียนเข้มคราม “...ก็มีตั้งแต่ ปัญหาสุขภาพกายของลูก
ลูกเคยเข้าโรงเรียนแล้วเป็นภูมิแพ้ ปัญหาสุขภาพจิต ลูกเครียด กลับบ้านมาฝัน
ร้าย ปัญหาวิถีชีวิต บ้านเรียนเข้มครามเดินทางกันบ่อย ไม่สะดวกไปรับไปส่งทุก
วัน หรือบางวันกว่าจะลงดอยมารับลูกถึงโรงเรียนก็ดึก...”
“การเรียนในระบบโรงเรียนได้ทำ�ให้ความอยากเรียนรู้ ความสนุก
ในการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ของลูกลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะส่งผลต่อ
การเรียนรูใ้ นอนาคต รวมทัง้ ปัญหาด้านสุขภาพทีท่ ำ�ให้ลกู มีอาการป่วยเรือ้ รังมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่มีโอกาสจะหายขาด แต่การไปโรงเรียนทำ�ให้อาการทรุดลงจนน่า
เป็นห่วงว่าจะเป็นโรคประจำ�ตัวไปจนโต... ” บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่
หรืออย่างเรื่องเล่าถึงความรู้สึกทุกข์ทรมานใจของคุณแม่บ้านเรียนอเล็กซ์และ
มิคาเอล ที่ต้องทนดูลูกสองคนเผชิญแรงกดดันต่างๆ ในโรงเรียน บรรยากาศที่ครู
ขู่ ตีเด็ก เพื่อนร่วมห้องของลูก ด้วยน้ำ�เสียงที่เกินกว่าคุณแม่จะรับได้ สภาพความ
รุนแรงภายในโรงเรียนที่คุณครูเห็นเป็นเรื่องปกติ เด็กชกต่อยกัน ไม่ก็คาราเต้
ที่บางครั้งถึงขั้นแขนหัก “มิคาเอลเข้าเรียนแค่เดือนเดียว คุณแม่ก็รู้สึกทรมานลูก
มาก” ส่วนอเล็กซ์ลูกสาวคนโตที่แม้จะเป็นเด็กเรียนดีในระดับนักเรียนทุนของ
โรงเรียน ยังไม่วายถูกแรงกดดัน “ลูกยังอยากไปโรงเรียน แต่ทำ�ไมตอนเช้าถึงมี
อาการจะอ้วก ภูมิแพ้ โน่นนี่ตลอดไม่รู้ ถึงโรงเรียนจะอ้วกทุกทีเลยค่ะ...ทุกเช้าวัน
จันทร์ถงึ ศุกร์ ลูกมีอาการเฉือ่ ยเนือย นัง่ ในรถวิงเวียน ยิง่ ใกล้โรงเรียนยิง่ อยากอ้วก
เย็นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ร่าเริงแจ่มใส”
จากประสบการณ์ในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มพ่อแม่
เครือข่ายผูป้ กครองทัว่ ไป พบว่า มีกลุม่ คนจำ�นวนไม่นอ้ ยทีม่ ที ศั นะเชิงลบต่อระบบ
โรงเรียน กังวลใจต่อสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาในระบบ ความเชื่อมั่นใน
ระบบโรงเรียนลดลง รวมถึงมีคำ�ถามต่อปรัชญาการศึกษาของชาติ ในท่วงทำ�นอง
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เดียวกันกับทัศนะของพ่อแม่บา้ นเรียนกลุม่ นี้ และมีความสนใจอยากจัดการศึกษา
ให้ลูกเอง แต่ยังขาดความมั่นใจ ความกล้าในการตัดสินใจ และ/หรืออาจมีปัญหา
อืน่ ๆของครอบครัว ทว่าสำ�หรับครอบครัวทีเ่ ลือกเดินไปบนเส้นทางของการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวแล้ว สิง่ ทีเ่ ห็นร่วมในแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวเหล่า
นี้คือ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของครอบครัวว่าจะสามารถจัดการศึกษาให้ลูกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาเยาวชนในโรงเรียน
ครูแฉเพิ่งคลอดลูกมัธยมลอบมีเซ็กซ์ ( ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ )
สังคมไทยเสื่อมทรามอย่างหนัก ตะลึงเด็ก 10 ขวบตั้งท้องกันแล้ว ครูสาว
เจ้าของโครงการ “นครพนมวัยใสห่วงใยสุขภาพ”เก็บข้อมูลพบนักเรียนมัธยมมีเซ็กซ์ใน
ห้องเรียน อื้อ แถมผู้ปกครองเด็กบางคนเป็นโรคจิตเปิดหนังโป๊ให้ลูกดู ระบุหลายโรงเรียน
ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเพราะกลัวเสียชื่อเสียง ขณะที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ใช้กลยุทธ์
“ดูหมอ” เข้าถึงข้อมูลเด็กเสี่ยง ชี้ทดลองใช้ตั้งแต่ปี 55 ได้ผล แก้ไขปัญหาได้มาก
สุดอนาถเด็กหญิงวัย 10 ขวบต้องกลายเป็น “แม่” ตั้งแต่วัยเยาว์ อัน
เป็นผลพวงมาจากสังคมที่ฟอนเฟะ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย
จาก น.ส.สุพรรณี แสนเขื่อน ครูฝ่ายปกครอง ส่วนกิจกรรมและธุรการ โรง เรียนนครพนม
วิทยาคม ผู้รับผิดชอบโครงการ “นครพนมวัยใสห่วงใยสุขภาพ” โดยสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า จากการที่ได้ไปประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหา
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ทราบข้อมูลที่น่าตกใจมากจากพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพง
จ.นครพนมว่า เมื่อเร็วๆนี้มีเด็กหญิงอายุ 10 ขวบ มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลบ้านแพงและ
ยังพบว่า เด็กที่ท้องก่อนวัยอันควรมีอายุลดลงมาก ตอนแรกไม่เชื่อได้สอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมจากพยาบาล ทราบว่า เด็กหลายคนปัจจุบันมีประจำ�เดือนมาเร็ว ร่างกายเจริญเติบโต
ก่อนวัยอันควร จึงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้
น.ส.สุพรรณีกล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกัน ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจ ในการ
ดำ�เนินโครงการนี้ โดยเน้น กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง พบว่ากลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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ข่าวหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนในโรงเรียนมีให้น่า
ตระหนกตกใจเป็นระยะๆที่ค่อนข้างถี่ พ่อแม่ผู้ปกครองบ้านเรียน อาจตระหนักใน
ปัญหาดังกล่าว และบางคนประสบกับสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจเองจากโรงเรียน แม้จะ
ไม่ต้องกล่าวถึงปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่ในบางโรงเรียนอาจไม่มี แต่เพียงสภาพพื้นๆ
ที่โรงเรียนมีบรรยากาศที่เคร่งเครียดในการเรียนการสอนอย่างเอาจริงเอาจังในการ
บรรจุมวลความรู้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานบริหารการ
ศึกษาต้องการ เพื่อให้คะแนนผลการสอบต่างๆ โดยเฉพาะ O-NET ให้มีคะแนนสูงขึ้น
ให้ได้ 4 % ตามเป้าหมาย และไม่ให้อันดับของคะแนน O-NET ของโรงเรียนเทียบกัน
ในเขตพื้นที่ตกไปกว่าเดิม แต่ต้องให้ดีขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆไป สภาพบรรยากาศที่ไม่เป็นสุข
เช่นนี้ก็เพียงพอสำ�หรับพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนยอมตัดสินใจเอง หรือยอมตัดสินใจ
จากการร้องขอของลูกให้จัด การเรียนโฮมสคูลที่บ้านได้แล้ว เพราะเสียดายความสุข
ความสดใส ในวัยเด็กของลูกที่ต้องสูญเสียไปในโรงเรียน จึงเข้าใจได้ในเสียงสะท้อน
ของครอบครัวบ้านเรียนล้านนา กรณีศึกษาข้างต้น
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ตอนต้น มีเด็กกลุ่มเสี่ยงเรื่องยาเสพติดมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ มีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร ขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัญหาอันดับ 1.มีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร รองลงมาคือ ยาเสพติด สำ�หรับสถิติในปี 2555 มีนักเรียนทั้งระดับ ม.ต้น
และ ม.ปลาย เข้ามาปรึกษาโครงการเพียง 5 คน แต่ในปี 2556 จนถึงเดือน มิ.ย.มีมาก
ถึง 40 คน ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ท้องก่อนวัยอันควร มีมากถึง 20 คน เคยทำ�แท้ง
ก่อนมาร่วมโครงการ 2 คน จากเด็กในโรงเรียนทั้งหมด 2,700 คน ไม่เพียงเท่านั้นเด็ก
กลุ่มเสี่ยงยังให้ข้อมูลว่า เด็กมัธยมหลายแห่งที่เป็นเพื่อนกัน นิยมมีเพศสัมพันธ์กันใน
ห้องเรียนมากขึ้น ก่อนหน้านี้เคยสอนในระดับประถม ยังพบว่า เด็กที่มีอายุต่ำ�สุดที่เคย
มีเพศสัมพันธ์ คือ เป็นเด็กที่อยู่ในชั้น ป. 5 หลายคนมีผู้ปกครองเปิดหนังโป๊ให้ดูด้วย
ที่มา http://m.thairath.co.th/content/newspaper/353784 01/07/2556
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กำ�เนิดโรงเรียนไทย :สร้างคนเข้ารับราชการ และสร้างประชาชน ให้มีการ
ศึกษา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการ
ศึกษานั้นพระองค์ได้ทรงตระหนัก เพื่อปรับปรุงคนในประเทศให้มีความรู้
ความสามารถจะช่วยให้ ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ดัง
พระราชดำ�รัสทีว่ า่ “ … วิชาหนังสือเป็นวิชาทีน่ า่ นับถือและเป็นทีน่ า่ สรรเสริญ
มาแต่โบราณว่า เป็นวิชาอย่างประเสริฐซึ่งผู้ยิ่งใหญ่นับแต่ พระมหากษัตริย์
เป็นต้นมา ตลอดจนราษฎรพลเมืองสมควรและจำ�เป็นจะต้องรูเ้ พราะเป็นวิชา
ที่อาจทำ�ให้การทั้ง ปวงสำ�เร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง… ” (ประไพ เอกอุ่น. 2542 :
83 – 84) การทีพ่ ระองค์ทรงเห็นความสำ�คัญของการศึกษา จึงได้มกี ารจัดการ
ศึกษาอย่างมีระเบียบแบบแผน (Formal education) มีโครงการศึกษาชาติ มี
โรงเรียนเกิดขึน้ ในวังและในวัด มีการกำ�หนดวิชาทีเรียน มีการเรียนการสอบไล่
และมีทนุ เล่าเรียนหลวงให้ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ซึง่ ปัจจัยทีม่ ผี ลในการ
ปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้มีหลายปัจจัย เช่น
• แนวคิดและวิทยาการต่างๆ ของชาติตะวันตก ซึ่งคณะมิชชัน
นารีได้นำ�วิทยาการเข้ามาเผยแพร่ในด้านการแพทย์ การพิมพ์หนังสือและ
ระบบโรงเรียนของพวกสอนศาสนา ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวสืบเนื่องมาถึงในสมัย
นี้ เป็นเหตุให้ไทยต้องรับและปรับปรุงแนวคิดในการจัดการศึกษาขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ
• ภั ย จากการคุ ก คามของประเทศมหาอำ�นาจในต้ น คริ ส ต์
ศตวรรษที่ 19หรือปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ลัทธิจกั รวรรดินยิ มกำ�ลังแผ่ขยาย
มายังประเทศต่างๆ ในเอเชียซึ่งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ญวน เขมรและ
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มลายูเป็นต้น ต่างตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศมหาอำ�นาจ ส่วน
ประเทศไทยมีจุดอ่อนทั้งในเรื่องความล้าหลัง ระบบการปกครองและการ
กำ�หนดเขตแดนที่ชัดเจนพระองค์จึงทรงห่วงใยบ้านเมือง จึงดำ�เนินนโยบาย
ต่างประเทศแบบประนีประนอมและเร่งปรับปรุงประเทศ โดยเน้นการศึกษา
ของชาติ
• ความต้องการบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ เข้ามารับราชการ
เนื่องจากพระองค์ทรงปรับปรุงและขยายงานในส่วนราชการต่างๆ จึงจำ�เป็น
ต้องจัดตั้งโรงเรียนเพื่อสอนคนให้เข้ามารับราชการ
• โครงสร้างของสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการเลิก
ทาสและมีการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น วัฒนธรรมแบบอย่างตะวันตก
ได้แพร่หลายจึงจำ�เป็นต้องการปรับปรุงการศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ศึกษาเพิ่มขึ้น
• การทีพ่ ระองค์ได้เสด็จต่างประเทศทัง้ ในเอเชียและยุโรป ทำ�ให้
ได้แนวความคิดเพือ่ นำ�มาปฏิรปู การศึกษาและใช้เป็นแนวทางพัฒนาบ้านเมือง
ที่มา http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/thai_education/02.html 01/07/2556
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ให้การศึกษาสร้างคนเพื่อให้คนสร้างชาติ
แผนพัฒนเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509)
ก่อน พ.ศ. 2504 ประเทศไทยประสบปัญหาความยากจนและการขาดแคลน
บริการพื้นฐานต่างๆ ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก ซึ่งแบ่ง
เป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกระหว่าง พ.ศ. 2504 - 2506 และ ช่วงที่ 2 พ.ศ.
2507 - 2509 จึงได้มงุ่ เน้นทีจ่ ะเร่งรัดการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ โดยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนเป็นพิเศษ และให้ความ
สำ�คัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การพลังงาน
และการชลประทานฯลฯ เพือ่ ให้มสี ว่ นสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
สำ�หรับเป้าหมายการพัฒนาที่สำ�คัญๆ ในช่วง พ.ศ. 2504 2506 ดังนี้
- ยกระดับอัตราการเพิม่ ของรายได้ประเทศจากร้อยละ 4 เป็น
ร้อยละ 5 ต่อปี และรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3ต่อปี (ซึ่งเดิมเพิ่ม
ไม่ถึงร้อยละ 2 ต่อปี) และเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรร้อยละ 3 ต่อปี
และทางอุตสาหกรรมและเหมืองแร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ต่อปี
- เพิม่ มูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำ�เข้าเฉลีย่ ร้อยละ 4 ต่อปี
- เพิม่ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก 138,000 กิโลวัตต์ ในปี พ.ศ.
2503 เป็น 370,000 กิโลวัตต์ ในปี พ.ศ. 2506
- ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินใหม่ 1,000 กิโลเมตร และปรับปรุง
ถนนที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐาน 1,000 กิโลเมตร ฯลฯ
สำ�หรับด้านการศึกษาได้มกี ารระบุไว้ในแผนว่าจะส่งเสริมการ
อาชีวศึกษาเป็น พิเศษ ส่วนรายละเอียดแผนงานโครงการได้ระบุไว้อย่าง
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ชัดเจนว่า ให้เป็นหน้าที่ของสภาการศึกษาแห่งชาติ
ที่มา http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?q 01/07/2556
การศึกษากับการมีงานทำ�
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การดำ�รงชีวิตกับการมีงานทำ�หรือมีสัมมาอาชีพนั้นเป็นเรื่อง
สำ�คัญของบุคคลและครอบครัวโดยทั่วไป และมีความสัมพันธ์กับถิ่นฐาน
ภูมิปัญญา ภูมิสังคม ของบุคคลและครอบครัวนั้นตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสภาพของ
การหาอยู่หากินแบบพออยู่พอกินในบริบทสังคม ชุมชนแบบเดิมๆของ
ประชาชนคนไทยเรา การปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้วางรากฐานของการมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็น
หน่วยสนับสนุนการสร้างข้าราชการเข้ามา สนองการจัดระบบระเบียบการ
บริหารบ้านเมืองตามพระราชปณิธานของพระองค์ให้เป็นจริง และโรงเรียน
ก็ยงั ได้ขยายปริมาณเพือ่ ให้โอกาสการศึกษาแก่ประชาชนโดยทัว่ ไปได้มคี วาม
รู้ พัฒนาตนเอง ครอบครัวและเสริมหนุนการพัฒนาประเทศชาติให้ทนั เทียม
นานาอารยประเทศได้ ผู้มีปัญญาความสามารถก็ได้รำ�่ เรียนอาศัยการศึกษา
นำ�พาตนเองเข้ารับราชการได้สำ�เร็จและเจริญก้าวหน้าเป็นเจ้าเป็นนายไป
ตามครรลอง จึงเป็นเป้าหมายอันสูงของผู้ใฝ่การศึกษาในยุคก่อนๆนั้นมา
จนกระทั่งประเทศเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 1(พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อแก้ปัญหาด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำ�
ในเรื่องของรายได้ เพิ่มโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเล่าเรียน และปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย ที่ยังมีการเจ็บป่วยล้มตายด้วยโดยโรคระบาดต่างๆ เช่น
อหิวาตกโรค ท้องร่วง ไข้มาลาเรียไข้เลือดออก รวมทั้งการขาดสารอาหาร
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ฯลฯ จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องเร่งทำ�การพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลในขณะนั้น
จึงได้กำ�หนด นโยบายเพือ่ เร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและขยายบริการพืน้ ฐาน
ซึง่ ปรากฏออกมาในรูปของคำ�ขวัญต่างๆ มากมาย เช่น คำ�ขวัญทีว่ า่ น้ำ�ไหล-ไฟ
สว่าง-ทางดี –มีงานทำ� ( ที่มา http://guru.sanook.com/enc_preview.
php?id=1547&title 01/07/2556 ) การขยายตัวของการศึกษาอย่างกว้าง
ขวาง ทั้งอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ปี
พ.ศ. 2503 เริ่มก่อสร้างและจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2509 เริ่ม
ก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภาคใต้ เป็นต้น และจากที่เน้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนเป็นพิเศษ การต้องการ
บุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวจำ�นวนมาก บุคคลทั้งที่มุ่ง
ศึกษาในสาขาที่ตลาดงานต้องการ ตั้งแต่ระดับวิชาชีพชั้นสูง ไล่ลงมาจนถึง
แรงงานวุฒิการศึกษาต่ำ�ก็ตาม ใบแสดงวุฒิการศึกษาถือว่ามีความสำ�คัญใน
การใช้สมัครเข้าทำ�งาน เป้าหมายการศึกษาเล่าเรียนที่สำ�คัญจนอาจเรียกได้
ว่าเป็นค่านิยม ก็คือการยกระดับเศรษฐฐานะของบุคคลด้วยระดับและสาขา
ทางการศึกษา โรงเรียนและสถานศึกษาในความหมายของบุคคลส่วนหนึ่งจึง
หมายถึงอนาคตสถานะการดำ�รงชีวิตและงานของบุคคล ที่ครอบครัวจำ�นวน
มากเห็นว่าจำ�เป็นต่อการทุม่ เทให้ลกู ๆได้สอบเข้าเรียนในสถานศึกษา ในสาขา
ที่นิยมและรายได้ดีกันอย่างเต็มที่
โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21
ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
การสื่ อ สารโทรคมนาคม ทำ�ให้ ม นุ ษ ย์ และหน่ ว ยงาน องค์ ก รประกอบ
การต่ า งๆที่ ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร กั น ได้ อ ย่ า งคล่ อ งตั ว รวดเร็ ว ไร้ขี ด จำ�กั ด ใน
84

บทที่ 1 รู้จักบ้านเรียน

85

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

เรื่องเขตแดน และที่สำ�คัญ ได้เปิดพรมแดนแห่งข่าวสารและองค์ความ
รู้ ที่ ทั้ ง ปริ ม าที่ ม ากและเพิ่ ม ขึ้ น ตลอดเวลา และหลั่ ง ไหล ถ่ า ยเทไป
มาทั่ ว ทั้ ง โลกได้ โ ดยไม่ จำ�กั ด เวลา สุ ด แต่ ผู้ ที่ ต้ อ งการจะเข้ า ไปสื บ ค้ น
เมื่อไรก็ตาม สภาพดังกล่าวนี้ อำ�นวยให้การขยายตลาดทางเศรษฐกิจ
การค้า การโฆษณาไปยังภูมภิ าคต่างๆของโลก ตามนโยบายระหว่างประเทศ
ด้านเสรีทางการค้าและการลงทุน การมีขอ้ ตกลงรวมตัวกันของกลุม่ ประเทศ
เป็นประชาคมต่างๆเช่น ประชาคมอาเซี่ยน อันมีผลถึงการหลั่งไหลถ่ายเท
ไปมาของประชาชนระหว่างประเทศร่วมประชาคมได้อย่างเสรีมากขึ้นด้วย
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะปะทะสังสรรค์กันจนวัฒนธรรมประจำ�
ชาติอาจเจือจางจนยากที่จะแยกแยะได้ในนานวันออกไป
เมือ่ ความเปลีย่ นแปลงได้เข้ามาถึง หลายคนหลายองค์กรปรับ
เปลี่ยนตัวเองไปกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้วอย่างเท่าทัน ตระหนักว่า
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันรวดเร็วเช่นนี้ การมีทักษะเพื่อ
การดำ�รงชีวิตอยู่อย่างเท่าทันกับมันนั้น มีความสำ�คัญมากกว่า การรอบ่ม
เพาะความรูใ้ ห้แก่กล้าเสียก่อนค่อยไปปะทะสังสรรค์กบั มันก็ได้นนั้ น่าจะสาย
เกินไปแล้ว เพราะจริงๆแล้วท่ามกลางกระแสการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ต็มไปด้วย
ความหลากหลายดังกล่าว ก็พามาด้วยช่องทางและโอกาสทีห่ ลากหลายด้วย
เช่นเดียวกัน การที่จะเลือกเก็บโอกาสนั้นมาได้ด้วยความรู้เป็นหลักนั้นอาจ
เป็นเรื่องที่ยากยิ่ง หากทว่าถ้าใช้ทักษะทางการเรียนรู้ คิดเป็น ค้นเป็น เลือก
เฟ้นถูก สร้างสรรค์ได้ สื่อได้ และลงมือทำ�ให้สำ�เร็จได้ เช่นนี้น่าจะมองเห็น
โอกาสและคว้ามันมาไว้ได้ทันมากกว่าแค่มีความรู้เท่านั้น ใช่หรือไม่
พ่ อ แม่ บ างกลุ่ ม เห็ น ว่ า บรรยากาศในชั้ น เรี ย น ใน
โรงเรี ย น เป็ น ไปด้ ว ยความเคร่ ง เครี ย ดในการบรรจุ ค วามรู้ ใ ส่ ส มอง
เด็ ก ด้ ว ยวิ ธี บ รรยาย และเขี ย นกระดานดำ� หรื อ ให้ อ่ า นหนั ง สื อ
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เรี ย นสำ�เร็ จ รู ป ที่ มี แ บบฝึ ก หั ด ตั ว อย่ า งข้ อ สอบให้ เ ด็ ก ทำ�ท้ า ยบท หรื อ
ปั จ จุ บั น อาจดี ขึ้ น โดยใช้ สื่ อ การเรี ย นที่ ทั น สมั ย ขึ้ น แล้ ว ก็ ต าม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ
ให้ มี ค วามรู้ ต ามสาระของกลุ่ ม สาระตามหลั ก สู ต รแกนกลางฯ ให้ ไ ด้
มาตรฐานทุกกลุ่มสาระจบครบทุกตัวชี้วัดรายปีของทุกกลุ่มสาระทันก่อน
สิ้นปีการศึกษาแต่ละปี และสอบ LAS , NT โดยเฉพาะ ONET ได้ตามเป้า
หมายนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ โดยอันดับไม่ตกด้วยถือเป็นความ
สำ�เร็จในขั้นสำ�คัญแล้ว
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทางเลือกทางการศึกษาของครอบครัว
จึงเป็นที่เข้าใจได้ ในทัศนะของพ่อแม่บางกลุ่มที่ีมีต่อระบบ
โรงเรียน และความเชื่อมมั่นในระบบโรงเรียนลดลง ของกลุ่มพ่อแม่ เครือข่าย
ผู้ปกครองทั่วไป จึงใช้สิทธิ์ตามกฏหมายในทางเลือกที่จะจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแก่บุตร ธิดาของเขาเอง เพื่อสิ่งต่างๆดังที่ทางครอบครัวบ้านเรียน
ได้กล่าวไว้นั้นนั่นเอง
เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
การแก้ปัญหาการศึกษาและเยาวชนไทย เป็นภารกิจของทุก
คน เพราะประเทศชาติเป็นของทุกคน ทุกคนควรเข้าถึงปัญหาอย่างเปิดใจ
กว้างและเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ ตั้งหลักคิดใหม่ว่าภารกิจของทุกคนนั้น
หมายถึง ของ“เรา”ทุกคน เริ่มต้นแก้ปัญหาจากตัวของเรา หน่วยงานของเรา
เพื่อผู้ใหญ่ในวันหน้าของเรา จะนำ�พาประเทศที่ต้องฝ่ามรสุม
ใหญ่ของความเปลีย่ นแปลงได้อย่างชาญฉลาด มีสติปญ
ั ญาปรีชาสามารถ กล้า
แกร่งและดีงามเพียงพอทีจ่ ะธำ�รงไว้ซงึ่ ความเป็นประเทศไทยของเราให้มคี วาม
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เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบไป
ครอบครัวบ้านเรียน ก็ถอื ได้วา่ ได้รบั ภาระนีไ้ ปแล้ว และได้ดแู ล
บ่มเพาะบุตรธิดาของตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สุข ดี เก่ง ตามปนิธานข
องเขา เพื่อวันหนึ่งข้างหน้า บุตรธิดาของพวกเขาจะเป็นผู้ใหญ่ของไทยเรา ที่
มีคุณค่า มีคุณูปการแก่สังคม ชุมชนประเทศชาติได้บ้างไม่มากก็น้อย
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4. เป้าหมายที่วาดหวัง
พ่อแม่ส่วนใหญ่คาดหวังอะไรจากการทำ�บ้านเรียน ซึ่งเป็นการงาน
ของชีวิตที่ต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และเวลามิใช่น้อย เพียงเพื่อจัดการศึกษาให้
เด็กเพียงหนึ่งหรือสองคน จะคุ้มค่าแค่ไหน สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการ
เล่าสู่กันฟัง ความคาดหวังในเรื่องของ “ความสุข”
• ความสุขของลูก
• ความสุขของครอบครัว
เป็นประเด็นร่วมของทุกบ้านเรียน ดังเช่นที่ได้คุยกันในหลายๆ เวที
ว่า กระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าหมายให้เด็กไทย “เก่ง ดี มีสุข” ซึ่งจะว่าไปกลุ่ม
บ้านเรียนเองก็ไม่ได้เห็นแย้งไปเสียทั้งหมด เพียงแค่ขอกลับ หัวกลับท้ายเป็น
“สุข ดี เก่ง” ให้สอดคล้องกับความปรารถนาของพ่อแม่ เพราะสำ�หรับเด็กบ้าน
เรียน ครอบครัวขอยกให้เรื่องมีความสุขนำ�มาก่อน สำ�คัญมากเพราะถ้าทำ�ไม่ได้
ต้องถือว่าครอบครัวล้มเหลว เรือ่ งความดีคงไม่มพี อ่ แม่คนไหนไม่อยากให้ลกู เป็น
คนดี ลูกดีได้ก็เสมอตัว ส่วนเรื่องเก่งขอให้เป็นกำ�ไร ทำ�ได้เก่งได้ก็ดี ไม่เก่งมากแต่
เป็นคนดีแล้วไม่เป็นภาระของสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ แค่นี้พ่อแม่ก็ปลื้ม
ใจแล้ว เพราะครอบครัวให้ค่ากับความหวังในด้านคุณภาพชีวิตและความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ของลูกไว้มากกว่าการเรียนให้เก่ง จบมามีงานดีๆ ทำ� มีรายได้สูง
ประเด็นของ “การให้ค่า” นี้เองที่เป็นความแตกต่างซึ่งอาจนำ�ไปสู่
ปัญหาความขัดแย้ง เพราะการศึกษาในระบบให้ค่ากับความเก่งไว้มาก หรือเน้น
ความรู้วิชาการ ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงทักษะต่างๆ ด้วย ดังนั้น การวัดสัมฤทธิ
ผลที่เกิดจากการศึกษาก็จะมุ่งวัดความรู้ ขณะที่ครอบครัวให้ความสำ�คัญกับการ
งอกงามจากภายใน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลจึงแตกต่างกันออกไป ดัง
นั้นการพยายามทำ�ความเข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่าง โดยไม่ต้องตัดสินถูก
ผิด น่าจะเป็นแนวทางส่งเสริมให้เกิดการทำ�งานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์
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ความแตกต่างจากโรงเรียนที่ชัดเจนอีกประการคือ บ้านเรียนมิได้
มุ่งปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติในเรื่องการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ การมุ่งแสวงหา
ชัยชนะ ด้วยเชือ่ ว่าสิง่ ทีส่ ำ�คัญยิง่ กว่าผลการแข่งขันคือการยอมรับในตัวเรา ยอมรับ
ในผูอ้ นื่ เคารพการตัดสิน นีจ่ งึ เป็นหนทางของการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาตัวตน อย่างที่
คนสมัยก่อนเรียกว่า น้ำ�ใจนักกีฬา

ครอบครัวบ้านเรียน วาดหวังเป้าหมายในอนาคต ไว้โดยให้
ความสำ�คัญกับปัจจุบัน ที่ยึดโยงกับสภาวะที่เป็น “สุข” เป็นประการสำ�คัญ
โดยเชื่อว่าต้องมีความสุขเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในทางบวก
หรือทางที่ “ดีงาม”ได้ และมิได้ติดใจว่าจะต้องเก่งด้วยแต่อย่างใด ซึ่งหากว่า
ถ้าเก่งขึ้นมาได้
” ด้วยก็ถือว่าเป็นกำ�ไร
นับเป็นเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับ ความมุง่ หมายการศึกษาตาม
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ว่า
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำ�รงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตัวอย่างเชิงรูปธรรมของความมุ่งหวังของครอบครัวต่างๆ คงช่วย
ฉายภาพวิถีทางของบ้านเรียนให้เกิด ความเข้าใจที่ชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น
บ้านเรียนพิมพ์ปาน เลือกจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนเพือ่ ให้สนอง
ตอบกับบุตรสาวที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้
ส่งเสริมพัฒนาการ บำ�บัดรักษา ควบคูก่ นั ไปในสถานการณ์ตา่ งๆ ตามชีวติ จริง รวม
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เป้าหมายธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
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ถึงการสร้างเสริมลักษณะนิสยั และการดำ�เนินวิถชี วี ติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงและพึ่งพาตนเองได้ โดย มุ่งพัฒนาทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่จำ�เป็น
ต่อการดำ�รงชีวิต 3 ด้าน คือ
1. ทักษะที่จำ�เป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ได้แก่ ทักษะการเรียน
การคิด การสื่อสาร
2. ทักษะที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานได้แก่ การจัดการ การทำ�งานร่วม
กับผู้อื่น ความขยันอดทน และประหยัดอดออม
3. ทักษะที่จำ�เป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ การควบคุม
ตนเอง ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น ความมุ่ง
มั่นและพัฒนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญาให้แก่ลูก สร้างความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การศึกษาในอนาคตได้
อย่างมั่นคง
บ้านเรียนต้นกล้า บนวิถีของครอบครัวเกษตรกร ที่หันหลังให้การ
ผลิตเพื่อขาย มาสู่วิถีการเกษตรอินทรีย์ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
คาดหวังเพียงอยากให้ลกู มีชวี ติ ปกติสขุ ช่วยเหลือเกือ้ กูลคนอืน่ ได้ และมีพฒ
ั นาการ
ที่สมดุลทั้งความคิด จิตใจ ร่างกาย โดยใช้กลยุทธในการเริ่มต้นที่ครอบครัว เชื่อม
โยงไปสู่ฐานทั้ง 5 ที่จะนำ�พาชีวิต คือ สัจธรรมนำ�ชีวิต จิตอาสา พึ่งพาตนเอง
ค้นหารากเหง้าภูมิปัญญา และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
บ้านเรียนสู่ขวัญ ครอบครัวศิลปะ มุ่งหวังที่จะเก็บรักษาความ
หลากหลายและจินตนาการไว้ในตัวลูกให้ได้มากที่สุด ยาวนานที่สุด เพราะเชื่อว่า
จินตนาการสร้างทุกอย่าง ด้วยการเปิดช่องทางใหม่ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี ไม่เน้น
เรื่องทักษะ ใช้จินตนาการล้วนๆ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการยืด
จินตนาการให้อยู่กับตัวลูกได้นานที่สุด ด้วยมุ่งหวังให้ลูกมีความสุขเป็นที่ตั้ง และ
เป็นมนุษย์ทมี่ ปี ญ
ั ญา มีคณ
ุ ธรรม มีจติ ใจเผือ่ แผ่ตอ่ มนุษย์รว่ มโลก มีความสามารถ
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มีทักษะขั้นสูงเฉพาะด้านที่สามารถประกอบอาชีพพอเลี้ยงตัวได้
บ้านเรียนเข้มคราม วางเป้าหมายให้ลูกดูแลตนเองได้ หากพ่อแม่
เป็นอะไรไป มุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน คือ ออกกำ�ลังกายให้ร่างกายแข็งแรง
แก้ปัญหาเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ฝึกฝนความคล่องแคล่ว พัฒนาประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 โดยใช้ดนตรี
บ้านเรียนพันพรรณ ต้นแบบชุมชนคนรักบ้านดิน และวิถกี ารเกษตร
อินทรีย์ อยากให้ลูกคิดได้เอง ทำ�ได้เอง พึ่งพาตนเองได้ อย่างน้อยก็ในเรื่องปัจจัย
สี่ อาหาร บ้าน ผ้า และยา ในช่วงวัยเด็กนี้วางเป้าหมายการพัฒนา 4 ทักษะ คือ
อ่านออกเขียนได้ ทำ�เป็น รู้จักสังคม รู้จักรักธรรมชาติ
บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ ตัง้ เป้าหมายให้ลกู อยูก่ บั ความเป็น
จริง ค้นหาตนเอง รู้จักตัวตน ความชอบ ความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดเวลา
ได้รู้ ได้เห็น ได้สมั ผัส เมือ่ สงสัยได้คน้ คว้าหาคำ�ตอบ เมือ่ เจอปัญหาได้คดิ พิจารณา
วิเคราะห์และแก้ปัญหา มีความสุขกับชีวิต และสามารถยืนได้ด้วยตนเอง ด้าน
การเรียนรูเ้ รียนได้ไม่จำ�กัด แต่ให้รลู้ กึ เข้าใจ สามารถนำ�มาวิเคราะห์และประยุกต์
ใช้ชีวิตจริงได้ เข้าใจตนเองทั้งอารมณ์ ความสนใจ ค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงให้เจอ
รับผิดชอบตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้
บ้านเรียนทองนพรัตน์ อยากให้ลกู รูจ้ กั ตัวตน มีวธิ คี ดิ มีเครือ่ งมือใน
การเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง และเปิดโลกจินตนาการ โดยมีการวางเป้าหมายในระยะ
สั้น ว่าปีนี้อยากเห็นสิ่งเหล่านี้ในตัวลูก
• เรียนรูท้ กั ษะพืน้ ฐานทีจ่ ำ�เป็น เพือ่ มุง่ สูก่ ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เน้น
ทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
• เรียนรู้วิธีการหาความรู้ เรียนรู้ได้จากทุกคน ทุกเวลา สถานที่
และสถานการณ์
• พัฒนาทักษะการสื่อสาร ผ่านการอ่าน การเขียน การเล่าเรื่อง
• พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คาดคะเนอย่างมีเหตุผล และการ
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คำ�นวณ

• เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ รอบตัว ตระหนักว่าสิ่งที่ตนเอง
ทำ�ส่งผลต่อคนรอบข้าง
บ้ า นเรี ย นเลอฌอ ...ครอบครั ว ดนตรีตัวโน๊ต อารมณ์ดีก ลุ่ม นี้
วางความคาดหวังให้ลูกมีความเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรม ครอบครัวจึง
มุ่งหวังให้ลูกพึ่งตัวเองได้ ทั้งในด้านจิตใจ การดำ�รงชีวิต ด้านหนึ่งตั้งเป้าให้ลูก
ปฏิบัติกรรมฐาน เข้าสู่ฌานขั้นสูงได้ เพื่อฝึกการละวางจากอารมณ์ใดๆ และมีสติ
อยู่เสมอว่า “อยู่กับโลก อย่ายึดติดโลก” อีกทางก็มุ่งหวังให้ลูกพึ่งตัวเองในด้าน
การทำ�มาหาเลีย้ งชีพตามความใฝ่ฝนั เป็นคนดนตรีทแี่ ต่งเพลงเองทัง้ เนือ้ ร้องและ
ทำ�นอง เล่นเอง อัดเอง ขายเอง ครบวงจร ไม่ต้องคอยง้อใคร อีกทั้งยังสามารถ
ดำ�รงตนในสังคมได้ มีเพื่อน มีความสุขอย่างพอเพียง
บ้านเรียนก้านตอง ครอบครัวเชื่อมั่นและศรัทธาในการศึกษาที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาตัวเอง รู้จักตนเอง อันจะนำ�ไปสู่ความตระหนักรู้ในตัว
ตนเอง มากกว่าการมุ่งแข่งขันสู่ความเป็นเลิศตามค่านิยมของสังคม ซึ่งจะสร้าง
ความกดดันและข้อจำ�กัด เป้าหมายของครอบครัวจึงมุ่งหวังให้ลูกค้นหาตัวตน
และดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข พัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ รักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต อ่อนน้อมถ่อมตน และมีเมตตาธรรม มากไปกว่านั้นคือการใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขในครอบครัว ได้เรียนรู้ร่วมกัน ใช้เวลาร่วมกัน เข้าอกเข้าใจ
กันมากขึ้น เป็นที่พึ่งพิงซึ่งกันและกัน และพร้อมจะเผื่อแผ่ไปสู่สรรพชีวิตรอบข้าง
บ้านเรียนแปลนปูน จากคำ�พูดสั้นๆ ของพ่อที่บ่งบอกถึงความ
คาดหวังของครอบครัวต่อการจัดการศึกษาให้ลูกได้อย่างชัดเจน “การเรียน
แบบบ้านเรียน อาจเรียนน้อย แต่สามารถทำ�ให้ลูกมีทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับดูแล
ตนเองได้ มีความรับผิดชอบ สามารถเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม” ด้วยความ
ศรัทธาในกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ มากกว่าการนั่งเรียนนั่งสอน
พ่อแม่ประพฤติตนและลงมือทำ�ให้ดูเป็นแบบอย่าง ลูกซึมซับ เก็บเกี่ยวจาก
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ประสบการณ์ โดยมีการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
เพื่อให้ลูกเกิดการเรียนรู้
บ้านเรียนลิตเติ้ลเชียงใหม่ คุณแม่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนสาม
ประการ คือ 1. ให้ลกู เป็นผูเ้ รียนทีป่ ระสบความสำ�เร็จ คือ สนุกสนานกับการเรียน
มีความก้าวหน้า และได้เรียนรู้ในสิ่งที่อยากจะเรียน 2. มีความมั่นใจในตนเอง คือ
สามารถครองชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างเต็ม 3. เป็น
พลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ สามารถส่งเสริมคุณค่าของตัวเองและคุณภาพ
ของสังคมได้
บ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอล มีความเชื่อว่า “การรับมือกับปัญหา
คืองานหลักของชีวิต โลกในอนาคตอันใกล้ มนุษย์ต้องมีพื้นฐานจิตใจเข้มแข็ง มี
ความรู้จริง สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกันได้ รู้ที่มาที่ไป ครอบครัวเราเชื่อ
ในเรื่อง การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ว่าเป็นรากฐานของทุกสิ่งและการสร้าง
รากฐานที่แข็งแรงให้มนุษย์นั้น สั่งไม่ได้ ต้องค่อยปั้น ค่อยแต่ง ใช้เวลา ไม่ควร
ตัดตอน” นอกจากนีย้ งั ให้ความสนใจด้านจิตใจในแง่ทวี่ า่ “จิตใจทีไ่ ด้รบั การฝึกฝน
นัน้ สามารถรับมือและอยูใ่ นกระแสบริโภคนิยมโดยไม่ทกุ ข์ได้ไม่ยาก แต่การฝึกนัน้
ไม่งา่ ย หากไม่ได้ปฏิบตั กิ นั ภายในครอบครัว...การทำ�โฮมสคูล นัน้ สามารถสร้างภูมิ
ต้านทาน ในกระแสบริโภคนิยมที่เชี่ยวกรากได้อย่างดี”
จะเห็นได้วา่ ความมุง่ หวังของบ้านเรียนโดยภาพรวมนัน้ ส่วนใหญ่ให้
ความสำ�คัญกับการพัฒนาพืน้ ฐานหรือองค์ประกอบหลักทีจ่ ะสร้างเสริมให้ผเู้ รียนมี
ความพร้อมสำ�หรับการดำ�เนินชีวิตในอนาคต มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ ส่งเสริมให้ลูกมีเครื่องมือเข้าถึงความ
รู้ พึ่งพาตนเองและเกื้อกูลผู้อื่นได้ โดยให้น้ำ�หนักกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ตัวผู้เรียนเป็นสำ�คัญ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความสำ�เร็จหรือล้มเหลวของการเรียนรู้
มุ่งพิจารณาที่ความงอกงามโดยรวมในตัวลูกเป็นสำ�คัญ โดยรายละเอียดของสิ่งที่
จะเรียนรูแ้ ละวิธกี ารเรียนรูเ้ ป็นเพียงองค์ประกอบหรือเครือ่ งมือให้เกิดการพัฒนา
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ซึ่งสามารถจะปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา ต่างไปจาก
การเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีการกำ�หนดเนื้อหา เรื่องราว วิธีการ รวมถึงตัวชี้
วัดสัมฤทธิผลไว้ชัดเจนล่วงหน้า ซึ่งหากขาดความเข้าใจถึงความแตกต่างดังกล่าว
นี้ จะส่งผลอย่างมากในด้านการวัดประเมินผล (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 4)
ความมุง่ หวังสัมพันธ์กบั อนาคต ทำ�วันนีใ้ ห้ลกู ๆสานต่อภูมปิ ญ
ั ญา
ของครอบครัว เป็นคนดี ตระหนักรู้จักตนเอง รู้แนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับ
ตนเอง พึ่งตนเองได้ ทั้งในการเรียนรู้ และการดำ�รงชีวิต และครอบครัวหมั่น
หนุนหมั่นเสริมให้ลูกมีพัฒนาการเติบโต เจริญงอกงามไปตามวัย
ความรูเ้ กีย่ วกับจิตวิทยาพัฒนาการ น่าจะมีประโยชน์ประกอบใน
การเสริมพัฒนาการแก่ผเู้ รียน ในทีน่ ขี้ อนำ�เสนอพอเป็นสังเขปดังนี้ ( จาก สุราง
ค์ โค้วตระกูล จิตวิทยาการศึกษา หน้า 90 – 93 )
ทฤษฎีงานพัฒนาการ (Developmental Tasks)
ศาสตราจารย์โรเบิร์ต ฮาวิกเฮิร์ส (Robert havighurst, 19531972) ได้ให้ชื่องานที่มนุษย์ทุกคนจะต้องทำ�ตามวัยว่า “งานพัฒนาการ”
(Developmental Tasks) และได้ให้ความหมายว่า “เป็นงานที่มนุษย์ทุกคน
จะต้องทำ�ในแต่ละวัยของชีวิต สัมฤทธิ์ผลของงานพัฒนาการแต่ละวัย มีความ
สำ�คัญมาก เพราะจะเป็นรากฐานของการเรียนรู้งานพัฒนาขั้นต่อไป
เป็นผลให้มีความสุข แต่ถ้าเด็กประสบความล้มเหลวหรือไม่
ประสบความสำ�เร็จในงานพัฒนาการจะทำ�ให้มปี ญ
ั หาทีจ่ ะทำ�งานพัฒนาการขัน้
ต่อไปได้สำ�เร็จ พร้อมทั้งทำ�ให้ไม่มีความสุขและสังคมจะไม่ยอมรับในการสร้าง
ทฤษฎีงานพัฒนาการ ฮาวิกเฮิร์สถือว่าการพัฒนาการของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นกับ
ปัจจัยทางสรีระหรือชีวะแต่เพียงอย่างเดียว สังคมและวัฒนธรรมและปัจจัยทาง
จิตวิทยา (Psychological factor) ของแต่ละบุคคลมีอทิ ธิพลในการพัฒนาการ
94
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ของบุคคลด้วย ดังนั้น ฮาวิกเฮิร์สได้สรุปว่า ตัวแปรที่สำ�คัญในการพัฒนามี
3 อย่าง คือ (1) วุฒิภาวะทางร่างกาย (2) ความมุ่งหวังของสังคมและกลุ่มที่
แต่ละบุคคลเป็นสมาชิก (3) ค่านิยม แรงจูงใจ ความมุ่งหวังส่วนตัวและความ
ทะเยอทะยานของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยทางจิตวิทยา
จากคำ�จำ�กัดความของงานพัฒนาการ ฮาวิกเฮิรส์ ได้ให้หลักการ
และข้อคิดสำ�คัญกับพ่อแม่ ครู และนักการศึกษา
ในการที่จะช่วยเด็กให้ประสบความสำ�เร็จในการเรียนรู้และมี
ความสุข ดังต่อไปนี้
1. แต่ละวัยมีงานที่จะต้องเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยงานที่ขึ้นกับ
วุฒิภาวะ ความมุ่งหวังที่สังคมได้ตั้งไว้ ดังนั้น
ผู้ที่มีหน้าที่สอนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือครู จะต้องสอนงาน
หรือสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย หรือควรจะสอนในเวลาที่ผู้
เรียนพร้อมที่จะเรียน เป็นต้นว่าในวัยเด็กหรือประถมศึกษาก็ควรจะสอนให้
อ่านเขียนและคิดเลข
2. ความล้มเหลวหรือความไม่สำ�เร็จในงานพัฒนาการของแต่ละ
วัย เป็นตัวแปรสำ�คัญเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของงานขั้นต่อไป ตัวอย่างเช่น เด็ก
ที่ไม่สามารถจะสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันทางด้านจิตใจกับสมาชิก
ของครอบครัวในวัยอนุบาล หรือวัยเด็กระยะต้น ก็จะมีปัญหาในการปรับ
ตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมวัย ซึ่งเป็นงานพัฒนาการของวัยเด็กระยะกลางหรือ
วัยประถมศึกษา
ทฤษฎีของฮาวิกเฮิร์สมีอิทธิพลในการจัดการศึกษา การสร้าง
หลักสูตรและการเรียนการสอนนับตั้งแต่หนังสือของท่านออกมาครั้งแรก ใน
ปี ค.ศ. 1953 จนถึงปัจจุบัน ผู้ที่ทำ�การสอนได้นำ�ทฤษฎีงานพัฒนาการของ
ฮาวิกเฮิรส์ ไปช่วยนักเรียนให้เรียนรูด้ ขี นึ้ โดยคำ�นึงถึงงานพัฒนาการของเด็ก
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และสอนสิ่งที่จะช่วยให้เด็กมีความสุข ในฐานะที่เป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม นอกจากนี้ ยังใช้ “งานพัฒนาการ” เป็นหลักใน
การวิเคราะห์ปัญหาของเด็กที่ประสบความล้มเหลวในการเรียนรู้แต่ละวัย
ลำ�ดับขั้นของงานพัฒนาการ
งานพัฒนาการของฮาวิกเฮิร์สได้แบ่งออกตามวัยต่างๆ 6 วัย คือ
(1) วัยทารกและวัยเด็กระยะต้น (2) วัยเด็กระยะกลาง (ระดับประถมศึกษา)
(3) วัยรุ่น (ระดับมัธยมศึกษา) (4) วัยผู้ใหญ่ระยะต้น (ระดับมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยอาชีพ)
(5) วัยกลางคน และ (6) วัยชรา
งานพัฒนาการของวัยทารกและวัยเด็กระยะต้น (แรกเกิด ถึง 6 ปี)
1. เรียนรู้ที่จะเดิน
2. เรียนรู้ในการรับประทานอาหารอื่น ๆ นอกเหนือจาก
นม
3. เรียนรู้ในการพูดหรือการใช้ภาษาสื่อความหมาย
4. เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่าย
5. เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเพศ
6. เรียนรู้ความคิดรวบยอดและภาษาที่จะใช้อธิบายสิ่ง
แวดล้อมรอบตัวทั้งวัตถุและสังคม
7. สามารถที่จะบังคับการเคลื่อนไหวและการทรงตัวได้ดี
8. เรียนรูท้ จี่ ะสร้างความผูกพันทางจิตใจกับผูอ้ นื่ เช่น พ่อ
แม่ พี่น้อง และผู้อื่น
9. เรียนรู้ที่จะบอกความแตกต่างระหว่าง “ถูก” “ผิด”
และเริ่มมีมาตรฐาน จริยธรรม หรือมีพัฒนาการมโนธรรม
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งานพัฒนาการของวัยเด็กระยะกลาง (อายุ 6-12 ปี)
1. เรียนรู้ที่จะใช้ทักษะทางร่างกายที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
เล่นเกมต่าง ๆ
2. สร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองในฐานะเป็นมนุษย์
3. เรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมวัย
4. เรียนรู้บทบาททางสังคมที่เหมาะสมสำ�หรับเพศชาย
และเพศหญิง
5. พัฒนาทักษะพื้นฐานในการอ่าน การเขียน และการ
คิดคำ�นวณ
6. พัฒนาความคิดรวบยอดทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับชีวติ ประจำ�วัน
7. พัฒนามาตรฐานจริยธรรม มโนธรรม และค่านิยม
8. มีความอิสระ สามารถที่จะทำ�อะไรด้วยตนเอง
9. พัฒนาทัศนคติต่อสังคมและสถาบันสังคม
งานพัฒนาการของวัยรุ่น (อายุ 12-18 ปี)
1. สามารถสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวัย ทั้งเพศ
เดียวกันและต่างเพศได้อย่างมีวุฒิภาวะหรือแบบผู้ใหญ่
2. สามารถที่จะแสดงบทบาททางสังคมได้เหมาะสม
กับเพศของตน
3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสามารถ
ปรับตัวได้
4. มีความอิสระทางด้านจิตใจและอารมณ์จากพ่อแม่
และผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด
5. เลือกและเตรียมตัวที่จะเลือกอาชีพในอนาคต
6. เตรียมตัวเพื่อการแต่งงงานและการมีครอบครัว
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7. พัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาและความคิดรวบยอด
ต่าง ๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับเป็นสมาชิกของชุมชนที่มีสมรรถภาพ
8. มีความต้องการที่จะแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิด
ชอบต่อสังคม
5. แผนการที่ร่างไว้
5.1 แผนการจัดการศึกษา
แผนการศึกษาคืออะไร ทำ�ไมต้องเขียนแผนฯ หลายครอบครัวคิด
เอาว่าเป็นงานเอกสารส่วนหนึ่งที่ต้องมี เพื่อให้ครบองค์ประกอบในการยื่นขอ
อนุญาต เจ้าหน้าที่สำ�นักงานเขตจำ�นวนไม่น้อยที่เข้าใจเอาว่าแผนคือกรอบข้อ
ตกลงทีบ่ า้ นเรียนจะต้องจัดการเรียนรูไ้ ปตามข้อความทีป่ รากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับ
นั้น เช่นเดียวกับหลักสูตรสถานศึกษา
พื้นฐานความคิดดังกล่าว มักก่อให้ครอบครัวเกิดภาวะ เขียนแผน
แต่ไม่เข้าใจ มีแผนแต่ไม่ได้ใช้ ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐก็เกิดอาการเข้าใจแผน แต่ไม่
เข้าใจบ้านเรียน หากปล่อยให้สภาวะดังกล่าวเป็นอย่างนี้ ก็อาจทำ�ให้การดำ�เนิน
งานไม่ราบรื่น
“...แผน (บ้านเรียน) ไม่ควรเป็นแผนที่กระด้าง ควรเป็นแผนที่
ยืดหยุ่น มีความชัดเจนว่าเป้าหมายของแต่ละครอบครัวคืออะไร หลักคิดคืออะไร
เพราะแต่ละบ้านมีหลักคิดต่างกัน กระบวนการจัดการเป็นอย่างไร จัดการเรียนรู้
กันแบบไหน ให้เห็นภาพกว้างๆ ไม่ต้องเป็นแผนละเอียด แต่ต้องมองแล้วเข้าใจ
ว่าบ้านนี้เขาจะจัดการศึกษาให้ลูกเขาในสไตล์นี้ มีองค์ประกอบหรือปัจจัยอะไร
ที่คิดว่าจะช่วยให้การจัดการศึกษาประสบความสำ�เร็จ...” ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร แสดงทัศนะที่ชัดเจนในการนำ�
แนวคิดการจัดการศึกษาพิเศษมาปรับใช้กับการจัดทำ�แผนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
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แผนการจัดการศึกษาของบ้านเรียนก็เหมือนกับ “แผนทีช่ วี ติ ” หาก
เราจะออกเดินทางโดยมีการวางจุดหมาย วางแผนการเดินทาง เลือกเส้นทางไหน
ไปด้วยวิธใี ด มีการตระเตรียมการล่วงหน้า ย่อมเป็นเข็มทิศชีน้ ำ�ทางให้เดินไปอย่าง
รูท้ ศิ ทาง แต่ไม่ได้หมายความว่าชีวติ ลูกต้องผูกติดกับแผนทีฉ่ บับนีไ้ ปตลอดชีวติ คง
ไม่เข้าท่า เพราะระหว่างการเดินทางอาจมีความเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา
จึงอาจต้องมีฉบับปรับปรุงใหม่เรื่อยๆ เพราะต้องไม่ลืมว่าพืน้ ฐานสำ�คัญของบ้าน
เรียนคือการยึดโยงเอาผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ กระบวนการเรียนรูท้ สี่ ร้างขึน้ จึงต้องปรับ
เปลี่ยนให้สอดคล้องตรงความถนัด ความสนใจ ความพร้อมของตัวผู้เรียน เพื่อนำ�
ไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติและเต็มศักยภาพ แผนการจัดการศึกษาบ้าน
เรียนจึงมีลักษณะที่เป็นหลักสูตรเฉพาะบุคคล (IEP: Individualize Education
Planning) ที่ร่างไว้เป็นแนวทางในการดำ�เนินการในเบื้องต้น มิใช่เป็นข้อผูกมัด
ตายตัว
ปัญหาในการเขียนแผนของบ้านเรียนมีมากมาย นับตัง้ แต่เรือ่ งองค์
ประกอบของแผน ต้องมีรายละเอียดมากน้อยขนาดไหน ต้องเน้นวิชาการไหม ถ้า
จะเขียนตามอย่างทีอ่ ยากทำ�ได้หรือเปล่า และอืน่ ๆ อีกสารพัด อย่างไรก็ตามกลุม่
ตัวอย่างบ้านเรียนแต่ละครอบครัวก็สามารถจัดทำ�แผนได้สำ�เร็จ ทัง้ โดยศึกษาแผน
ของบ้านเรียนรุน่ ก่อนๆ เป็นแนวทางนำ�แผนของบ้านเรียนทีเ่ ห็นว่าสอดคล้องใกล้
เคียงมาปรับ เอาหลักสูตรของสถาบันในต่างประเทศมาปรับใช้ รวมถึงการอิงตาม
หลักสูตรแกนกลาง โดยนำ�มาปรับให้เหมาะสมกับตัวลูก เป็นต้น
ไม่วา่ จะเต็มใจทำ�หรือไม่ แต่หลายบ้านเรียนก็ยงั เห็นถึงข้อดีของการ
เขียนแผนฯ ที่พอจะเรียบเรียงจากความคิดเห็นของครอบครัวบ้านเรียน ได้ดังนี้
1. ครอบครัวได้มีโอกาสเรียบเรียงและทบทวนความคิด ทั้ง
ในส่วนที่เป็นแนวคิด และแผนปฏิบัติการที่ร่างไว้
2. เป็นโอกาสและเงื่อนไขให้ครอบครัวได้พยายามทำ�ความ
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เข้าใจถึงความคิดความคาดหวังของระบบการศึกษาของชาติ
3. เป็นเงื่อนไขให้ครอบครัวได้วางแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ไว้เป็นแนวทางในเบื้องต้น
4. เป็นช่องทางในการสื่อสารความคิด และแผนการของ
ครอบครัว ไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ
5.2 รูปแบบและแนวทางของแผนการจัดการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาของกรณีตัวอย่างทุกครอบครัว มีการเขียน
แผนการจัดการศึกษาโดยอิง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมถึงมาตรฐานในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน โดยมีทั้งแผนที่แจงเนื้อหาวิชาแยกเป็น 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้เลยและการประยุกต์สาระการเรียนรู้ให้เป็นกลุ่มประสบการณ์
เฉพาะด้าน (รายละเอียด สามารถอ่านเพิม่ เติมในแผนการจัดการเรียนรูข้ องแต่ละ
บ้านเรียน) เช่น
บ้านเรียนแปลนปูน แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาระครอบคลุมมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คือ กลุม่ สาระสัมพันธ์ กลุม่ สาระเจาะจง กลุม่ เรียน
รู้ร่วมกัน และกลุ่มอิสระเรียนรู้
บ้านเรียนทองนพรัตน์ จัดเป็นหลักสูตร 4 ด้าน คือ หลักสูตรการ
พัฒนารายตัว หลักสูตรทักษะชีวิต หลักสูตรทักษะความคิดและการเรียนรู้ และ
หลักสูตรเนื้อหาวิชาการ
บ้านเรียนต้นกล้า จัดกลุ่มตามลักษณะการเรียนรู้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ประสบการณ์ในชีวติ ประจำ�วัน กลุม่ เนือ้ หาวิชาการ กลุม่ กิจกรรมร่วมเรียนรูก้ บั ผู้
อื่น กลุ่มโครงงานบูรณาการ และกลุ่มเรียนรู้สภาวะด้านใน
บ้านเรียนสู่ขวัญ จัดเป็นหลักสูตร 4 ด้าน คือ หลักสูตรการพัฒนา
ด้านร่างกาย หลักสูตรทักษะชีวิต หลักสูตรทักษะความคิดและการเรียนรู้ และ
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หลักสูตรเนื้อหาวิชาการ
ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่เหตุผลเบื้องหลังการเขียนแผนฯ ดังกล่าว
บางครอบครัวเขียนอิง 8 กลุ่มสาระวิชา เพื่อให้สะดวกต่อการเทียบโอน ในกรณี
ทีล่ กู ประสงค์จะกลับเข้าสูร่ ะบบโรงเรียน หลายครอบครัวเขียนเพือ่ ให้งา่ ยต่อการ
พิจารณาอนุญาตจัดการศึกษา แม้ครอบครัวส่วนใหญ่มิได้ขัดแย้งกับการแบ่ง 8
กลุม่ สาระวิชา แต่ไม่เห็นพ้องกับเนือ้ หาสาระมากมายทีบ่ รรจุอยูใ่ นแต่ละรายวิชา
และการเรียนเพื่อจดจำ�เนื้อหาต่างๆ เหล่านั้น วิธีการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียน
ส่วนใหญ่ใช้การบูรณาการ ทั้งสาระความรู้และวิถีชีวิตประจำ�วัน มุ่งเน้นให้เกิด
ความเข้าใจและนำ�ไปประยุกต์ใช้ มิได้แยกสอนเป็นรายวิชาเช่นในชั้นเรียนด้าน
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามข้อกำ�หนดกระทรวงศึกษาธิการ ในรายครอบครัวที่ได้
ศึกษาทำ�ความเข้าใจ จะยอมรับได้และไม่ขัดแย้งกับเกณฑ์ส่วนใหญ่ และในการ
เขียนแผนฯ ก็จะปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่เห็นด้วยเหล่านั้น (ที่ไม่เห็นด้วยก็
ข้ามๆ ไป) ขณะที่บางครอบครัวไม่เข้าใจเรื่องมาตรฐานและตัวชี้วัดเหล่านี้เลย
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ขจัดปัญหาที่คับข้องใจ
ครอบครัวบ้านเรียนเสนอข้อมูล การทำ�แผนการจัดการศึกษา
อย่างน่าสนใจ เสนอกรอบแนวคิดการจัดกลุ่มประสบการณ์ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้แบบบูรณาการของบางครอบครัว ที่มีแบบฉบับที่เหมาะสมกับผู้
เรียนและครอบครัวของตนเอง และ“บางครอบครัวเขียนอิง 8 กลุ่มสาระ
วิชา เพื่อให้สะดวกต่อการเทียบโอน ในกรณีที่ลูกประสงค์จะกลับเข้าสู่
ระบบโรงเรียน หลายครอบครัวเขียนเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาอนุญาต
จัดการศึกษา แม้ครอบครัวส่วนใหญ่มิได้ขัดแย้งกับการแบ่ง 8 กลุ่มสาระ
วิชา แต่ไม่เห็นพ้องกับเนื้อหาสาระมากมายที่บรรจุอยู่ในแต่ละรายวิชา” อัน
คงเป็นที่มาของวรรคสำ�คัญในช่วงต้นที่ว่า “ก่อให้ครอบครัวเกิดภาวะ เขียน
แผนแต่ไม่เข้าใจ มีแผนแต่ไม่ได้ใช้ ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐก็เกิดอาการเข้าใจ
แผน แต่ไม่เข้าใจบ้านเรียน ซึ่งเชื่อมโยงมาจากวรรคก่อนหน้าว่า “แผนการ
ศึกษาคืออะไร ทำ�ไมต้องเขียนแผนฯ หลายครอบครัวคิดเอาว่าเป็นงาน
เอกสารส่วนหนึ่งที่ต้องมี เพื่อให้ครบองค์ประกอบในการยื่นขออนุญาต
เจ้าหน้าที่สำ�นักงานเขตโดยเจ้าหน้าที่ที่สำ�นักงานเขต จำ�นวนไม่น้อยที่เข้าใจ
เอาว่าคือกรอบข้อตกลงที่บ้านเรียนจะต้องจัดการเรียนรู้ไปตามข้อความที่
ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนั้นอย่างไม่เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับหลักสูตร
สถานศึกษา”
สะท้อนภาพการจัดการศึกษาทางเลือกตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบนั ไว้ได้เป็นอย่างดี แต่กแ็ ฝง
ไว้ด้วยข้อกังวลต่อประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรที่บังคับใช้โดยกฏหมาย
ที่การจัดการศึกษาต้องจัดอิงตามข้อกำ�หนดในหลักสูตรนี้ อย่างระวังระไว
ปัญหาและข้อกังวลดังกล่าว เป็นปัญหาที่เหมือนไม่เป็นปัญหา
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และแอบแฝงอยู่กับงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาเป็นเวลานาน จน
กระทั่งบัดนี้ จึงเปรียบได้กับ “แผลอักเสบที่ไม่รู้ว่ามีเสี้ยนฝังอยู่” รักษากันไป
ตามอาการอักเสบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเป็นคราวๆไปก็พออยูไ่ ด้ โดยฝ่าย
หนึง่ ยอมเพือ่ ให้ผา่ นไปสูข่ นั้ ตอนต่อไป เพือ่ ประโยชน์ของลูกหลานซึง่ เป็นเป้า
หมายสำ�คัญที่ต้องรักษาไว้ให้ได้
ต่างจากบางครอบครัวในพื้นที่อื่น ที่ใช้มาตรการประจันหน้า
ก็ได้ผลอีกแบบหนึ่ง แต่ก็ต้องยอมรับผลข้างเคียงที่ต้องเกิดขึ้นกับลูกหลาน
ของตนบ้าง อย่างไรก็ตาม การที่ทุกฝ่ายยึดเป้าหมายเพื่อพัฒนาการของเด็ก
ได้เต็มตามศักยภาพเป็นหลักร่วมกันอย่างแน่วแน่เช่นเครือข่ายบ้านเรียนล้าน
นาและส�ำนักงานเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว บ่อยครั้งสามารถถกเถียงกันใน
ข้อคิดความเห็นที่แตกต่างกันได้อย่างเต็มที่ สุดท้ายสรุปลงในข้อปฏิบัติที่
ยอมรับกันได้ในที่สุดทุกครั้ง เพราะต่างตระหนักว่าทุกอย่างรวมศูนย์ไป
สู่ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับเป็นส�ำคัญ
อย่าลืมว่างานการศึกษา เป็นงานสร้างคน มุ่งหมายสร้างคนที่
สมบูรณ์ มีคณ
ุ ความดีเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญทีต่ อ้ งให้เกิดขึน้ ในทุกตัวคน และรวม
กันเป็นมวลความดีของกลุม่ คน ของทุกคนในสังคมและประเทศชาติทจี่ ะดีกนั
ทั้งหมดเป็นองค์รวม และความดีจะน�ำมาซึ่งความสุขของคนดี ความสุขของ
คนดีแต่ละคนรวมเป็นมวลความสุขของกลุ่มคนดี และเป็นองค์รวมที่สันติสุข
ของทุกคนในสังคมและประเทศชาติ การจัดการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่
สร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี าม สร้างความเจริญงอกงามจากภายใน สูค่ วามสันติสขุ ของ
สังคมประเทศชาติ ต่างจากงานอาชญากรรมของอาชญากร ที่สร้างความชั่ว
ความทุกข์ให้แก่ตนเอง สร้างความระส�่ำระสาย หายนะแก่สังคม จึงต้องใช้
กฏหมายทีเ่ ข้มงวดในการปรามและการปราบ(ปราบปราม)ให้หมดสิน้ อิทธิพล
ดังนั้นกฏหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ปัจจุบัน จึงตระหนักถึงคุณูปการของการจัดการศึกษา บนเจตนารมณ์ ความ
มุง่ หมายทีถ่ กู ทีช่ อบเช่นนี้ จึงให้สทิ ธิเสรีภาพในการเลือกจัดให้เหมาะสมส�ำเร็จ
ถึงขีดสุดแห่งศักยภาพความสามารถของเด็กแต่ละคน ให้ความคุม้ ครอง และ
ให้การส่งเสริมที่เหมาะสม รวมทั้งบทบัญญัติต่างๆ ที่หนุนเสริมสอดคล้องกัน
อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นกฏหมายลูก หรือกฏหมายรองลงไป เช่นกฏกระทรวง
ประกาศกระทรวง ค�ำสัง่ ระเบียบต่างๆ ก็ควรจะมีขอ้ ก�ำหนดทีส่ อดรับกับกฏ
หมายหลักดังกล่าว อย่างไม่มีข้อติดขัดใดๆ หากทว่า ณ ที่นี้เราคงปฏิเสธไม่
ได้ว่ามันไม่มีข้อติดขัดอะไรเลย เป็นความเข้าใจไม่ตรงกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้น
ประนีประนอมยอมๆกันได้ ซึ่งที่ผ่านๆมา มันเป็นการยินยอมของครอบครัว
บ้านเรียนที่มีส่วนท�ำให้ ฝ่ายที่มีอ�ำนาจหน้าที่ภาครัฐ ก้าวตามและปรับตัว
ไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาและก�ำลังทิ้งห่างไปไกลแล้ว นั่นหมาย
ถึงการศึกษาทั้งระบบของประเทศที่กา้ วตามและปรับตัวไม่ทนั และหมายถึง
ขีดความสามารถและคุณภาพของคนในประเทศมีไม่เพียงพอทีจ่ ะพาประเทศ
ชาติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกอย่างเท่าทันได้ เราควรจะกลับ
มาที่การศึกษา เพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติ ที่เราควรที่จะเตรียม
สร้างสรรค์ให้เขาเหล่านัน้ พร้อมทีจ่ ะก้าวทันอย่างเท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง
สามารถพลิกฟื้นวิกฤตให้เป็นโอกาสไปสู่ความสันติสุขของประเทศแบบพอ
เพียง ที่มีความสมดุลและยั่งยืนให้จงได้ จะเป็นการดีกว่าสิ่งใดๆเพราะเป็น
สิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งของอนาคตข้างหน้า
มองในแง่ดีอาจเป็นเพราะวงการการศึกษาภาครัฐ มีความเป็น
ห่วงว่าเยาวชนไทยจะมีความเก่งไม่พอ ทีจ่ ะมีขดี ความสามารถในการแข่งขัน
กับต่างประเทศ จึงเน้นไปในทางให้เสริมสร้างความเก่งทางวิชาการให้มากๆ
ตัง้ เป้าหมายความสำ�เร็จทางผลสัมฤทธิท์ างวิชาการเป็นสำ�คัญ ต้องการให้เพิม่
เท่านั้นเปอร์เซ็นต์ เท่านี้เปอร์เซ็นต์ในแตละปี หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551(ออกตามคำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตรฯนี้
เมือ่ 11 กรกฏาคม 2551) ก็หวังให้เด็กไทยระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีวชิ าการ
ความรูท้ เี่ ก่ง ครบเครือ่ งมากพอ จึงกำ�หนดกลุม่ สาระความรู้ แยกกันเป็น 8 กลุม่
สาระ มีมาตรฐาน และตัวชี้วัดรายชั้นปี ของแต่ละกลุ่มสาระจำ�นวนไม่น้อย
เป็ น ตั ว กำ�กั บ แทนจุ ด มุ่ ง หมายในการเรี ย นรู้ แ ต่ ล ะสาระ นั ย ว่ า ครู นำ�
ไปใช้ ไ ด้ ง่ า ยไม่ เ ป็ น ภาระ และยั ง เป็ น ปรนั ย ดี ที่ จ ะทำ�ให้ เ ด็ ก ในแต่ ล ะ
โรงเรี ย นจะมี ม าตรฐานไม่ แ ตกต่ า งกั น ง่ า ยแก่ ก ารย้ า ยโรงเรี ย น การ
เที ย บโอนความรู้ ฟั ง ดู เ หมื อ นการผลิ ต สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ะไรสั ก
เครื่ อ งหมายการค้ า (ฺ B rand) หนึ่ ง ของโรงงานที่ ดี มี ม าตรฐานเดี ย วกั น
ทุกชิน้ โดยผ่านการวัดการตรวจสอบด้วยวิธเี ดียวกันทุกชิน้ ผลสุดท้ายเมือ่ จบ
ระดับชัน้ ประโยคด้วยเกณฑ์(มาตรฐานและตัวชีว้ ดั รายกลุม่ สาระ) และเครือ่ งมือ
วัดเดียวกัน (ข้อสอบONET) ทัว่ ประเทศ แม้วา่ แต่ละโรงเรียนจะสามารถจัดหลักสูตร
สถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรูต้ ามแผนการเรียนรูล้ กั ษณะใด และจะวัดและ
ประเมินผลโดยวิธใี ดก็ตาม สุดท้ายก็ตอ้ งมาชีข้ าดกันด้วยผลคะแนนสอบONET
ที่นำ�เสนอมา ทั้งหมดข้างต้น ต้องการแสดงให้เห็นมุมคิดที่
ต่างออกไป ให้เข้าใจรายละเอียดของมุมมองมุมคิดที่ต่างนั้น ว่ามีเหตุมี
ผล และอยู่บนความคุ้มครองในสิทธิตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ ที่ผู้จัดการ
ศึกาษาทางเลือก เช่นครอบครัวใช้สิทธิ์เลือกจัดการศึกษาแก่บุตรธิดาของ
ตนได้ ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมของตนได้ โดยสะท้อนเป็นแผนการ
จัดการศึกษาของตนเองได้ แต่อาจติดขัดตรงที่ว่าแผนการจัดการศึกษา
ดังกล่าวที่เป็นตัวประกอบหนึ่งในการยื่นขออนุญาตจัด ที่เจ้าหน้าที่ของ
สำ�นักงานเขตพื้นที่(ในรูปคณะทำ�งาน)ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น
อาจเคยชิ น กั บ แนวการจั ด การศึ ก ษาที่ อิ ง การใช้ ห ลั ก สู ต รแบบในระบบ
โรงเรียนเขาใช้กัน จึงนำ�มาใช้เป็นเกณฑ์ให้ครอบครัวบ้านเรียนใช้ตามใน
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แนวนั้นด้วย อันเป็นที่มาของข้อความที่ว่า “ครอบครัวเกิดภาวะ เขียนแผน
แต่ไม่เข้าใจ มีแผนแต่ไม่ได้ใช้ ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐก็เกิดอาการเข้าใจแผน
แต่ไม่เข้าใจบ้านเรียน” นั่นเอง
เพื่ อ ให้ เ ห็ น จุ ด หลั ก ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องปั ญ หา ของหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ที่เป็นผลการวิจัยของสำ�นักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับ
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับการศึกษาทาง
เลือก ตามแนวของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ”(พ.ศ.2554)” ซึ่งต่อ
มาสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ได้มีการแก้ไขปัญหาดัง
กล่าวโดยมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการออกหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2555 สามารถบรรเทาปัญหาลงได้บ้าง
เพราะทางฝ่ายครอบครัวค่อนข้างจะไม่มขี อ้ มูลหลักเกณฑ์ฯดังกล่าวทีช่ ดั เจน
เพียงพอแก่การนำ�มาใช้ประกอบในการทำ�ความยืดหยุ่นจากหลักสูตรแกน
กลางได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จดั ทำ�คูม่ อื การดำ�เนินงานการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวขึน้ เผยแพร่แก่ทกุ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ใช้
เป็นแนวดำ�เนินการ
สำ�หรับการวิจัยของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง
“ข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับการศึกษาทางเลือก ตามแนวของพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ”(พ.ศ.2554)” นัน้ ขอนำ�ส่วนหนึง่ ของบทสรุปของ
ผู้บริหารมาเสนอพอเป็นสังเขปดังนี้
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1. แม้ว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะฟื้นฟูการ
ศึกษาในวิถีทางสังคม-วัฒนธรรมของชุมชน ครอบครัว องค์กรและสถาบัน
ทางสังคมต่าง ๆ ขึ้น (อาจรวมเรียกว่า “การศึกษาทางเลือก”) แต่ทั้งหมด
นี้ก็ยังถูกจำ�กัดอยู่ ในแวดวงที่เล็กมาก ๆ มาเป็นเวลานาน แต่เมื่อมีแนว
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติที่เริมขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2540 และ
ตามมาด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น ทำ�ให้เกิด
สภาพแวดล้อมใหม่ โอกาสใหม่ และแรงเสริมใหม่ขึ้นในสังคมไทย ทำ�ให้
“การศึกษาทางเลือก” เกิดการขยายตัว และมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างเป็น
ลำ�ดับ จากแรงเสริมและโอกาสที่ได้ จากนโยบายของชาติ และกฎหมาย
ทางการศึกษาดังกล่าว “การศึกษาทางเลือก” การปฏิรปู การศึกษาจึงเป็นสิง่
ที่คลี่บานขึ้นร่วมกันในสภาพแวดล้อมเดียวกัน และร่วมกัน ตอบสนองต่อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อย่างแน่นแฟ้น ดังนั้นในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางเลือก และการปฏิรปู การศึกษา จึงมีประเด็น
สำ�คัญยิง่ อันหนึง่ ทีต่ อ้ งทำ�ให้สำ�เร็จลุลว่ ง คือการนำ�พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 นี้ สู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงและมีนัยสำ�คัญ ในทุกราย
ละเอียดของการปฏิบัติ
2. ในปี พ.ศ. 2544 ได้มหี ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เกิดขึน้ เพือ่ รองรับการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แต่นบั ตัง้ แต่ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ เริม่ จัดทำ�รายละเอียด
เกีย่ วกับเป้าหมายย่อยทีเ่ รียกว่า “ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง” ออกมาโดยมีราย
ละเอียดมากมายที่บีบรัดกาปฏิรูปการศึกษาและเริ่มปิดโอกาสต่าง ๆ ของ
การจัดการศึกษาทางเลือกลงเอกสารเกี่ยวกับ “ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง” นี้
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มีสถานภาพเป็นเอกสารประกอบหลักสูตร ซึง่ มีลกั ษณะชีแ้ นะไม่มคี ำ�สัง่ บังคับ
ชัดเจน แต่กเ็ ป็นจุดเริม่ ต้นของการทำ�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ฉบับใหม่ ใน พ.ศ. 2551 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
ได้ปรับปรุงและยกระดับ “ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง” ขึ้นเป็น“ตัวชี้วัด” ซึ่งมี
จำ�นวนมากและรัดตัวจนไม่สามารถนำ�ไปใช้กบั การศึกษาทางเลือกได้ และยัง
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรปู การศึกษาตามนโยบายของชาติทอี่ อกมา หลักสูตร
แกนกลาง ฯ พ.ศ. 2551 ได้ให้อำ�นาจกับ “ตัวชี้วัด” เหล่านี้ อย่างมากโดย
มีการระบุชัดเจนว่าต้องมีการประเมินทุกตัวชี้วัด นับว่าเป็นจุดหักเหสำ�คัญ
ที่เปลี่ยน “ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง” ซึ่งยังไม่แสดงอำ�นาจบังคับชัดเจนมา
สู่ “ตัวชี้วัด” ที่แสดงอำ�นาจบังคับชัดเจน นอกจากนี้หลักสูตร แกนกลางฯ
พ.ศ. 2551 ยังออกกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเวลาเรียนและโครงสร้างเวลา
เรียนอย่างละเอียด มีการบังคับเวลาของแต่ละกลุม่ สาระในแต่ละปีของแต่ละ
ระดับชัน้ อย่างละเอียด นับเป็นการหักมุมกลับจากแนวทาง และเจตนารมณ์
ทีห่ ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ถอยกลับไปอยูใ่ นสภาพ
บีบรัดที่มากกว่า ที่เคยเป็นก่อนการปฏิรูปการศึกษา และยังทำ�ให้หลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ. 2551 มีลกั ษณะขัดแย้งหรือไม่ตอบสนอง ต่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อีกด้วย
3. ดังได้กล่าวแล้วว่าการส่งเสริมการปฏิรปู การศึกษา และการ
ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกมีเครือ่ งมือทีส่ ำ�คัญยิง่ คือการนำ�พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สู่การปฏิบัติอย่างมีนัยสำ�คัญ และทั่วถึงใน
การปฏิบัติทุกระดับ ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ ให้ตอบสนอง
ต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อย่างมีนัยสำ�คัญ จึงเป็น
สิง่ ทีต่ อ้ งรีบทำ�อย่างเร่งด่วน หากต้องการส่งเสริมการศึกษาทางเลือกและการ
ปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง
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(ส่วนหัวใจของหลักสูตร”
ค่อนข้างตอบสนองต่อ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ค่อนข้างส่งเสริมการศึกษาทางเลือกและการปฏิรูปการศึกษา
ส่วนที่ 2
ขัดแย้งกับส่วนที่ 1
		
ไม่ตอบสนองและขัดแย้ง กับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
		
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาทางเลือก
และการปฏิรูปการศึกษา
ส่วนที่ 3
บางส่วนตอบสนองต่อส่วนที่ 1
		
(ซึ่งส่วนที่ 1 มีลักษณะขัดแย้งกับส่วนที่ 2)
		
บางส่วนตอบสนองต่อส่วนที่ 2
		
(ซึ่งส่วนที่ 2 มีลักษณะขัดแย้งกับส่วนที่ 1)
		
ทำ�ให้ภายในส่วนที่ 3 มีลักษณะขัดกันในตัวเอง
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ข้อมูลการวิจยั ทีน่ ำ�เสนอนี้ ประสงค์ให้เป็นความรูท้ มี่ กี ารศึกษา
วิจัยและไขปัญหาที่เหล่าผู้จัดการศึกษาทางเลือกเผชิญกันอยู่ และได้เสนอ
จุดที่ควรปรับให้สามารถปรับใช้อย่างยืดหยุ่นได้ ในส่วนที่ 2 เป้าหมายย่อย
และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ระดับการศึกษา การจัดเวลาเรียน และโครงสร้างเวลาเรียน ซึ่งคณะวิจัยได้
เสนอภาพสำ�เร็จเพื่อการปรับใช้กับการศึกษาทางเลือกตามชื่อการวิจัยเลย
(เรื่อง “ข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับการศึกษาทางเลือก ตามแนวของพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ”(พ.ศ.2554)”) ซึ่งขออนุญาตเว้นที่จะลงใน
รายละเอียดของข้อเสนอเหล่านั้น
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ มีส่วนเป็นอานิสงค์ ให้เกิดการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในเวลาต่อมา อันจะช่วย
บรรเทาปัญหาไปได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งครอบครัวบ้านเรียนก็สามารถศึกษา
เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรฯนี้มาใช้ยืดหยุ่นในการจัด
ทำ�แผนการศึกษาของครอบครัว และการสื่อสารทำ�ความเข้าใจกับฝ่ายเจ้า
หน้าที่สำ�นักงานเขตพื้นที่ให้ตรงกัน ด้วยท่าทีที่เป็นกัลยาณมิตร ที่ยึดผู้เรียน
เป็นเป้าหมายความสำ�เร็จ เพราะการตีความข้อความในเอกสารยังอาจแตก
ต่างกันไปได้อีก จึงต้องทวนกลับไปนำ�แนวคิดที่ว่าการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว เป็นการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล ทำ�นองเดียวกับการ
จัดการศึกษาพิเศษ ไม่ใช่เป็นการจัดการศึกษาแบบในระบบโรงเรียน กลับมา
ใช้ รวมทัง้ ย้ำ�ในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯและพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ ทีใ่ ห้สทิ ธิ์ คุม้ ครองและส่งเสริมการศึกษาทางเลือก ทีส่ ามารถพัฒนา
ประชากรผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามความมุ่งหมาย ของการศึกษา
ชาติได้(มาตรา 6) สามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

ชาติที่ดีในอนาคตได้เช่นกัน
เพื่อให้เห็นบางส่วนที่กล่าวถึงเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงขอนำ�เสนอไว้พอเป็นสังเขป ดังต่อไปนี้

112

บทที่ 1 รู้จักบ้านเรียน

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

113

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

114

บทที่ 1 รู้จักบ้านเรียน
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ที่ประกาศใช้และคำ�ชี้แจงสรุปสาระของเอกสาร ทั้ง 5 ตอน
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ความหมายของการศึกษาสำ�หรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การศึกษาสำ�หรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นการจัดการศึกษาที่
มีความแตกต่างในด้านเป้าหมาย การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน รวม
ทั้งการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา จุดเน้น หรือศักยภาพ
และความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน การศึกษาจะต้องจัดให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการ และความจำ�เป็น เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข
และเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
ปัจจุบนั การศึกษาสำ�หรับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะมีความแตกต่าง
ในมิติที่สำ�คัญ คือ
1. การศึกษาเฉพาะทางทีึ่มีจุดเน้นพิเศษ เช่น กีฬา นาฏศิลป์
ปริยัติธรรม ฯลฯ
2. การศึกษาที่มีแนวคิด ปรัชญา จุดมุ่งหมายต่างไปจากการ
ศึกษาในระบบ ต้องการการศึกษาแบบก้าวหน้า (Progressivism) การศึกษา
ทางเลือก (Alternative Education)
3. การศึกษาที่สนองต่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางธรรมชาติ
ศักยภาพ ฐานะความเป็นอยู่ พืน้ เพภูมลิ ำ�เนา เช่น เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
มีความถนัดเฉพาะทาง เด็กพิการ เด็กในภาวะยากลำ�บาง เด็กในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
ทุรกันดาร เด็กไร้สัญชาติ เป็นต้น
จากที่ ไ ด้ เ สนอภาพโดยรวมเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี
การปรั บ ใช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551
สำ�หรั บ กลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะ ให้ ศึ ก ษาในชั้ น ต้ น แล้ ว จะเห็ น ในส่ ว น
การให้ ค วามหมายของการศึ ก ษาสำ�หรั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย เฉพาะ ที่ น่ า
จะตรงกับนิยามในใจของครอบครัวบ้านเรียน 12 กรณีศึกษานี้ รวมทั้ง

118

บทที่ 1 รู้จักบ้านเรียน

119

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ครอบครั ว บ้ า นเรี ย นอื่ น ๆโดยทั่ ว ไปได้ จึ ง น่ า จะสามารถแก้ ไขปั ญ หาที่
ติดขัดในการจัดทำ�แผนการศึกษา และการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้
เป็นอย่างดี ซึ่งก็ได้ช่วยบรรเทาปัญหาไปได้ในระดับหนึ่งแล้วครอบครัว
บ้านเรียนสามารถศึกษาเอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรฯ
นี้มาใช้ยืดหยุ่นในการจัดทำ�แผนการศึกษาของครอบครัว และการสื่อสาร
ทำ�ความเข้าใจกับฝ่ายเจ้าหน้าที่สำ�นักงานเขตพื้นที่ให้ตรงกัน ด้วยท่าทีที่เป็น
กัลยาณมิตร ทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นเป้าหมายความสำ�เร็จ เพราะการตีความข้อความ
ในเอกสารยังอาจมีความแตกต่างกันไปได้อีก ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ก็ต้องทวน
กลับไปนำ�แนวคิดที่ว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการจัดการศึกษา
แก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล ทำ�นองเดียวกับการจัดการศึกษาพิเศษ ไม่ใช่เป็นการ
จัดการศึกษาแบบในระบบโรงเรียน กลับมาใช้ เพราะอิทธิพลของแนวความ
คิดการจัดการศึกษาแบบในระบบโรงเรียนเท่านั้นที่สมบูรณ์แบบที่สุด ยังอาจ
ครอบงำ�เป็นเสีย้ นหนามทางความคิดอย่างเหนียวแน่นและยังยากทีจ่ ะบ่งออก
ก็เป็นได้ ซึ่งต้องหมั่นพยายามกันต่อไป ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียน
รู้ยกระดับอย่างให้เกียรติ์ซึ่งกันและกันด้วยความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุด
ยืนยันให้ได้ผลเชิงบวกแก่ลูกหลานผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องที่จะได้รับความปิติ
ยินดีด้วยกันทั้งสิ้นในที่สุด นอกจากนี้ต้องย้ำ�ในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ให้สิทธิ์ คุ้มครองและส่งเสริมการ
ศึกษาทางเลือก ทีส่ ามารถพัฒนาประชากรผูเ้ รียนให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ตาม
ความมุ่งหมาย ของการศึกษาชาติได้ (มาตรา 6) สามารถเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติที่ดีในอนาคตได้เช่นกัน
คูม่ อื การดำ�เนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทีอ่ งิ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สามารถใช้เป็นแนวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ตรงตามความต้องการ ผสานความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ทุกระดับได้อย่างดี หากนำ�ไปใช้อย่างสร้างสรรค์เช่นที่กล่าวมาข้าง
ต้นแล้ว ความสวัสดีย่อมเกิดแก่ทุกฝ่ายทุกคนได้
ในบทนี้ ขอนำ�เรียนให้ทราบโดยรวมว่า ปัญหาทีป่ รากฏผ่านมา
นั้น มีการดำ�เนินการแก้ไขในระดับส่วนกลางในขั้นต้นแล้ว
ยังคงมีสว่ นรายละเอียดในขัน้ ปฏิบตั กิ ารทีอ่ าจจะยังไม่คบื หน้า
เท่าทีค่ วร เนือ่ งจากยังมีความซับซ้อนในขัน้ ตีความให้เข้าใจทีต่ รงกัน และนำ�
ไปสู่การปฏิบัติที่ยอมรับกันได้ ซึ่งในส่วนรายละเอียดการปฏิบัตินี้ จักได้นำ�
เรียนต่อไปในบทที่ 3 สิ่งที่ต้องฝ่าข้าม...ก้าวสู่ความสำ�เร็จ เพื่อหาทางแก้ไข
สภาพปัญหาทีว่ า่ “ครอบครัวเกิดภาวะ เขียนแผนแต่ไม่เข้าใจ มีแผนแต่ไม่ได้
ใช้ ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐก็เกิดอาการเข้าใจแผน แต่ไม่เข้าใจบ้านเรียน” นี้กันดู
ในชัน้ นีข้ อสรุปโดยหลักการเพือ่ เป็นข้อยึดถือร่วมกันเป็นเบือ้ ง
ต้นไว้ได้แก่
1. การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ในฐานะการศึกษาทางเลือก ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทำ�นองเดียว
กับการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งสามารถจัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างสรรค์คนดีมีความ
สามารถ ตรงข้ามกับการก่ออาชญากรรมทีต่ อ้ งเคร่งครัดในข้อกฏมายในการ
ปราบปราม จึงควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่ง
ผลปลายทางที่ผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างมีความ
สุขเป็นรายบุคคล มากกว่าการเคร่งครัดกับรายละเอียดข้อปฏิบัติ(ประหนึ่ง
อาชญากรหรือทุรชน)จนส่งผลกระทบบัน่ ทอนประสิทธิภาพการพัฒนาผูเ้ รียน
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ให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหาย เสียโอกาสในความสำ�เร็จของผู้เรียน
3. ต้องถือเอาเด็ก (ผู้เรียน) เป็นจุดร่วมกลางของการพัฒนา
ในฐานะที่เป็นอนาคตของชาติด้วยความรักและปรารถนาดี เพื่อโอกาสที่
เด็กจะได้รับการพัฒนาถึงขีดสุดและประสบความ สำ�เร็จตามศักยภาพ บน
พื้นฐานความดี มีความสุข มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ประเทศชาติ
ด้วยหลักยึดร่วมกันดังกล่าวของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง น่าจะช่วย
ให้งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นไปดัวยความสำ�เร็จราบรื่น โดย
เยาวชนได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการพัฒนา ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศชาติที่เจริญรุ่งเรือง และสันติสุขจากเยาวชนที่มีคุณภาพจาก
กระบวนการพัฒนา ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ในวันนี้
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บทที่ 2
ก้าวย่างของการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา
ทารกสามารถเรียนรู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือดนตรีพ่อแม่สมัย
ใหม่จึงให้ลูกได้ฟังดนตรีนิทานนับเลข พูดคุยกับลูกได้ขณะทารกยังอยู่ในครรภ์
ซึง่ จะช่วยให้สมองได้รบั การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมสำ�หรับ
การออกมาสู่โลกกว้าง ในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบ เป็นช่วงที่สมองมีพัฒนาการ
อย่างรวดเร็ว สำ�หรับเด็กในวัยนี้การเล่นคือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่สำ�คัญ
สำ�หรับเด็กวัยนี้คือครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ซึ่งเป็นครูคนแรกของลูก หลังจาก
6 ขวบเป็นต้นไปแหล่งเรียนรู้สำ�หรับเด็กส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนจนกระทั่งสำ�เร็จ
การศึกษาซึ่งนับเวลาได้ไม่น้อยกว่า 16 ปี
สำ�หรับเด็กบ้านเรียน (Home School) แล้วตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึงการกำ�หนดเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ในหลักสูตรบ้านเรียนนั้น ให้มีความยืดหยุ่นตามความพร้อมและความ
สนใจของเด็ก โดยอาจใช้เนือ้ หาสาระตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หลักสูตรของต่างประเทศก็ได้ และอาจพัฒนาหลักสูตรสำ�หรับแต่ละครอบครัวโดย
การวางแผนร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ ผูป้ กครองและเด็ก มีการกำ�หนดกรอบกว้างๆ
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่องตลอดชีวิต ขอบเขต
เนือ้ หาวิชาไม่ตา่ งจากหลักสูตรปกติ แต่เน้นทีก่ ระบวนการเรียนการสอนซึง่ มีความ
ยืดหยุน่ และหลากหลายมากกว่า โดยเฉพาะการจัดให้มกี จิ กรรมนอกบ้านเป็นองค์
ประกอบสำ�คัญในการเรียนการสอน
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บ้านเรียนไม่ใช่เรียนอยูแ่ ต่ในบ้าน แต่เป็นการเรียนรูเ้ ฉพาะบุคคลอย่างอิสระ
ท่ามกลางโลกกว้าง
ใครต่อใครมักจะเข้าใจว่า การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือ
บ้านเรียน คือการที่ครอบครัวจัดการเรียนการสอนแก่ลูกของตนเองที่บ้าน
ในบทนี้ ชาวครอบครัวบ้านเรียนเครือข่ายล้านนา จะแสดงรูปธรรมให้เห็นถึง
ความอัศจรรย์ของการเรียนรู้เฉพาะบุคลของเด็กๆบ้านเรียนล้านนา
ขอยืนยันอีกครัง้ ว่า บ้านเรียนเป็นการเรียนรูเ้ ฉพาะบุคคลทีแ่ ตก
ต่างจากการเรียนรู้แบบโรงเรียน ซึ่งน่าจะเทียบเคียงกับการเรียนรู้แบบการ
ศึกษาพิเศษมากกว่า
แนวทางการจัดการเรียนการสอน(เด็กพิเศษ)
การจัดการเรียนการสอนให้เด็กพิเศษ ที่สำ�คัญที่สุด คือ การ
จัดการศึกษาพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็ก ในแต่ละราย โดยอาจจะ
จัด การเรียนการสอนใน ”ห้องเสริมวิชาการ” ปัจจุบัน ประเทศไทย ยังมีครู
การศึกษาพิเศษไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็ก ดังนั้น การช่วยเหลือ
125

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

นั่นหมายความว่าโอกาสในการแสวงหาประสบการณ์ในแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายมีมากกว่าเด็กในระบบโรงเรียนทั่วไป ด้วยวิธีการและรูป
แบบที่สอดคล้องกับเด็กแต่ละคนมากกว่า เพราะมีพ่อแม่เป็นครูและ/หรือผู้
จัดการศึกษาที่เกิดจากความรักเป็นพื้นฐานสำ�คัญ มีความเข้าใจในตัวผู้เรียน
เป็นอย่างดีทำ�ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้ และมีความคล่องตัวใน
การเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นตลอดเวลา มีความ
ยืดหยุ่นสูง การจัดการศึกษาให้ลูกที่เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กและวิถีชีวิต
ของครอบครัวนั้ นทำ �ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาแบบบ้ านเรียนมีความหลากหลาย
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เด็กบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ จะต้องอาศัยความร่วมมือ ระหว่างครูการ
ศึกษาพิเศษ ครูประจำ�ชั้น นักจิตวิทยา แพทย์ และผู้ปกครอง (ศ.ดร.ผดุง
อารยะวิญญู : 2539)
		
ห้องเสริมวิชาการ (Resource Room) เป็นห้องที่มีขนาด
เท่ากับห้องเรียนหรือมีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าห้องเรียนก็ได้ ในห้องนี้ มีอปุ กรณ์
เครื่องมือ ตลอดจนเอกสารและหนังสือที่จำ�เป็น ต้องใช้ในการสอนเด็ก ที่
มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ หากห้องนี้ มีขนาดใหญ่มีเครื่องมือ และ
อุปกรณ์มาก ให้บริการแก่เด็ก อย่างกว้างขวาง อาจเรียกเป็น ศูนย์วิชาการ
(Resource Center)
การจัดการเรียนการสอน
การ จัดการเรียนการสอน จำ�เป็นต้องทำ� แผนการสอน เฉพาะ
บุคคล ที่เรียกว่า Individualized Educational Program (IEP) โดยจัดทำ�
เป็นเทอม หรือเป็นปี ก็ได้ ควรเขียนในรูปแบบ ทีเ่ ข้าใจง่าย และนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้
แผนการสอน เฉพาะบุคคล คือ แผนพัฒนา ที่ครูจัดทำ�ขึ้นเพื่อ
ลงสู่การปฏิบัติ ที่จะมุ่งเน้น ให้นักเรียน มีพัฒนาการ ในด้านใดบ้าง สำ�หรับ
นักเรียน คนนัน้ ซึง่ จะช่วยให น้ กั เรียนบรรลุเป้าหมาย ทีก่ �ำ หนดไว้ในแผนการ
จัดการศึกษา เฉพาะบุคคล
วัตถุประสงค์ของแผนการเรียนเฉพาะบุคคล
1. เพื่อช่วย ให้เด็ก ได้มีโอกาส พัฒนา และเรียนร ู้ตามความ
สามารถ ของสภาพ ที่แตกต่าง ในแต่ละบุคคล
2. เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือ ในการตรวจสอบ และประเมิน ความ
ก้าวหน้า ทางการเรียน และ พัฒนา ของแต่ละบุคคล
กล่าวโดยสรุป การให้ความช่วยเหลือ การจัดการเรียน การสอน
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แนวทางการจัดการเรียนรู้เด็กครอบครัวบ้านเรียน
เด็กครอบครัวบ้านเรียนอาจเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กปกติก็ได้
ซึง่ มีกระบวนการเรียนรูแ้ บบเฉพาะบุคคลเช่นเดียวกัน โดยความคิดรวบยอด
ใช้แผนการจัดการศึกษา หรือแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized
Educational Program (IEP) เช่นเดียวกัน ต่างกันแต่เพียง การกำ�หนดองค์
ประกอบและรายละเอียดของแผนการจัดการศึกษาต่างกัน และอาจต่างกันที่
เด็กพิเศษอาจเรียนร่วม หรือเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนโดยทางโรงเรียน
จะเป็นหลักในการจัดตั้งคณะฯและจัดทำ�แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
ร่วมกัน ขณะทีเ่ ด็กบ้านเรียนจะมีผปู้ กครอง เป็นผูจ้ ดั การในการวางแนวทาง
และวิธกี ารตามหลักคิด ปรัชญาทีย่ ดึ ถือ และอำ�นวยการเรียนรูแ้ ก่ลกู ได้อย่าง
เต็มที่มากที่สุด สนองความถนัดความสามารถให้ได้เต็มตามศักยภาพมาก
ที่สุด โดยเป็นผู้จัดทำ�แผนการศึกษาร่วมกับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่ ง เด็ ก บ้ า นเรี ย นแต่ ล ะคน มี อิ ส ระในการเรี ย น ที่ ตั้ ง ไว้ ว่ า
เรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ทั้ ง ในลั ก ษณะของสาระความรู้ ที่ เ ป็ น รายวิ ช า
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เป็นพิเศษ ให้แก่เด็กเหล่านี้ จะช่วยเด็กได้มาก แต่เหนือสิง่ อืน่ ใด ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
ก็คอื ความรัก ความเข้าใจ กำ�ลังใจ จากพ่อแม่ ครู และบุคคลรอบข้าง จะยิง่ ทำ�ให้
ชีวิตของเขา เป็นชีวิตที่มีความสุข และทำ�ให้ เขาเกิดความรู้สึก ที่ดีต่อตัวเอง
มีความมั่นใจ มีความเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ และสามารถที่จะ ฟันฝ่าอุปสรรค
ต่าง ๆ ไปได้ ดังนัน้ การช่วยเหลือแก่เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรูเ้ พือ่
ที่จะให้เขา ได้รับการศึกษา ที่เหมาะสม ตามศักยภาพของตน และประสบ
ความสำ�เร็จ ในชีวิตต่อไป
ทีม่ า : http://158.108.70.5/special/t_t1_1.html 09/07/2556
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พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

ความรู้ และความรู้สึกที่ตั้งใจไว้ แม้จะขอไปเรียนรู้ในโรงเรียน
เป็นบางครัง้ ก็ได้เช่นกัน ทีส่ ถาบันอุดมศึกษาหรือแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆได้หมด จึง
เป็นการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรูแ้ ก่เด็กๆ ลูกหลานบ้านเรียนอย่างแท้จริง
ซึ่งจักได้สัมผัสประสบการณ์จริงที่น่าสนใจ จากเรื่องเล่าของครอบครัวบ้าน
เรียนเครือข่ายล้านนา 12 กรณีตัวอย่างได้ในเชิงประจักษ์ ต่อไป
หรื อ เป็ น แบบสาระบู ร ณาการ เรี ย นในที่ ต่ า งๆเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายทั ก ษะ
การเกษตรเป็นพื้นฐานของวิถีชีวิต
“รากเหง้าของชีวิตคนเราคือต้องเข้าใจเรื่องการเกษตร”
บ้านเรียนพันพรรณ
คุ ณ โจน จั น ใด คุ ณ พ่ อ น้ อ งทานแห่ ง บ้ า นเรี ย นบ้ า นดิ น มี ค วาม
เชื่อมั่นว่า “รากเหง้าของชีวิตคนเราคือต้องเข้าใจเรื่องการเกษตร” สำ�หรับ บ้านเรียน
พันพรรณ แล้วการจัดการศึกษาให้นอ้ งทานจึงมุง่ ทีก่ จิ กรรมการผลิตอาหารเพราะ
มองว่าการเกษตรเป็นพื้นฐานของทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ประกอบกับ
สวนพันพรรณเองก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรอินทรีย์และการสร้างบ้านดิน
ทีส่ ำ�คัญแหล่งหนึง่ ของทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นชุมชนเล็กๆทีอ่ ยูด่ ว้ ยหลัก
การพึง่ ตนเอง ด้วยการผลิตอาหารเอง ดูแลร่างกายด้วยวิถธี รรมชาติ สร้างบ้านด้วย
วัสดุธรรมชาติ สภาพแวดล้อมดังกล่าวจึงอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กชายทานมาตลอด
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยเรื่องวิชาการ คุณแม่ท�ำ หน้าที่เป็นครูผู้สอนเพื่อให้อ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีการจัดคาบเรียน สอนประจำ�ทุกวันโดยการกำ�หนด
ช่วงเวลาไว้เพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลานั้นๆ ต้องเรียนหนังสือ แต่เป็นเวลาไม่นานนักราว
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1-2 ชั่วโมง จัดหาหนังสือให้อ่านตามความสนใจของผู้เรียน เช่น ขณะนี้น้องทาน
กำ�ลังสนใจเรื่องเทพเจ้ากรีกเป็นอย่างมาก ก็หาหนังสือให้อ่าน ให้ค้นคว้าเอง
ในระดับทีผ่ เู้ รียนสามารถอ่านเองได้และค่อยๆเพิม่ ความยากขึน้ ตามวัยและความ
สามารถของผู้เรียน “ข้อดีของโฮมสคูลคือสามารถลงลึกเต็มที่ในสิ่งที่สนใจ”
คุณแม่บอก

จากการทีส่ วนพันพรรณเป็นทัง้ ชุมชน แหล่งดูงาน และจัดฝึกอบรม
จึงมีผู้คนมากหน้าหลายตาหมุนเวียนกันมาพักอาศัย แต่ละคนที่มาก็มีความ
สามารถพิเศษต่างๆกัน นอกจากจะได้พบปะกับผู้คนมากมายแล้วน้องทานยังได้
เรียนรู้จากคนเหล่านี้ด้วย เป็นต้นว่า ตีกลอง ฟุตบอล งานปั้น เป็นต้น คุณแม่คุณ
พ่อเองก็พยายามให้ลูกได้สนทนาวิสาสะกับผู้คนที่เข้ามาที่พันพรรณ บางทีก็พา
ชมสวน ทำ�ให้ลูกรู้จักพูดคุยกับคนแปลกหน้า สร้างความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
นอกจากนี้ น้องทานยังไปเรียนร่วมกับกลุ่มข้างนอก เช่น เรียน
วิทยาศาสตร์กับครูเล็กและครูลักษณ์ร่วมกับเด็กจากบ้านเรียนอื่น เข้าค่ายฯ ไป
ร่วมกิจกรรมประจำ�ปีของพันพรรณที่อุ้มผาง ซึ่งที่นี่น้องทานจะได้อยู่ร่วมกับ
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แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากคุณแม่เป็นชาวอเมริกันจึงสอนน้องทาน
เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยลูกก็ไม่ค่อยอยากเรียน เพราะคุณพ่อไม่ถนัด
สอนเด็กเล็ก ออกตัวว่าตัวเองสอนภาษาไทยไม่เก่ง จึงวางแผนจะหาอาสาสมัคร
ในชุมชนมาช่วยสอนภาษาไทย การเรียนรู้ของน้องทานส่วนใหญ่เป็นแบบบูรณา
การผ่านโครงงานที่ทำ�ร่วมกันกับเพื่อนๆ เช่น ทำ�เล้าไก่ ซึ่งสามารถบูรณาการวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การอ่าน การเขียน เทคโนโลยี เข้าด้วยกัน หรือทำ�คุกกี้
ซึ่งเด็กๆ ต้องฝึกหาข้อมูล ซื้อของ ลงมือทำ�ขนม จากนั้นก็น�ำ ไปขาย นับเงิน แบ่ง
เงินในกลุ่ม ทำ�บ้านดิน ต้องมีการออกแบบ การแสดงละครต้องเขียนสคริปต์ ขาย
ตั๋ว การเรียนรู้ผ่านโครงงานและกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องสนุกทำ�ให้
เด็กไม่รู้สึกว่าตัวเองกำ�ลังเรียนอยู่
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กลุ่มเด็กพม่าได้เรียนรู้ได้ปรับตัว สร้างบ้านดินร่วมกัน คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าความ
สัมพันธ์กับธรรมชาติเป็นสิ่งสำ�คัญมาก อยากให้ลูกรักธรรมชาติจึงพาลูกเข้าหา
ธรรมชาติอยู่เสมอ เช่น เวลาไปสหรัฐอเมริกาก็จะให้ไปเดินเขาซึ่งมีความสูงราว
4,000 ฟุต ตอนเป็นเด็กพ่อของแม่ก็ฝึกแม่มาแบบนี้และลูกเองก็ชอบแนวนี้
ซึ่งนอกจากจะฝึกให้รักธรรมชาติแล้วลูกจะได้ฝึกความอดทนเพราะบางครั้งต้อง
เดินเป็นวันๆ
นอกเหนือจากการเรียนรูเ้ นือ้ หาสาระทัง้ เชิงวิถชี วี ติ และวิชาการแล้ว
ความรักความผูกพันยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีค่ายิ่งที่บ้านเรียนพันพรรณคาดหวังจะ
ได้รับจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว “ความรักความผูกพันไม่มีใครสอนลูก
ได้ นอกจากพ่อแม่”
ในอ้อมกอดของความรักและธรรมชาติ
“เป็นลูกชาวไร่ชาวนา ถ้าลูกทำ�นาไม่เป็นปลูกผักไม่ได้ ผมทำ�ใจไม่ได้”
บ้านเรียนต้นกล้า
ด้วยความเชื่อพื้นฐานของครอบครัว บ้านเรียนต้นกล้า ที่ว่าชีวิตวัย
เด็กควรเติบโตมาท่ามกลางอ้อมกอดของความรักและธรรมชาติ ได้รับการฟูมฟัก
ให้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้เด็กมีความผูกพัน
แน่นแฟ้นกับชุมชน รู้จักรากเหง้าและภูมิใจในตนเอง ประกอบกับครอบครัวมี
อาชีพทำ�การเกษตร อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ แนวทางในการสอน
จึงออกมาจากแนวคิดที่ชัดเจนของพ่อเอกที่ว่า“เป็นลูกชาวไร่ชาวนา ถ้าลูกทำ�นา
ไม่เป็นปลูกผักไม่ได้ ผมทำ�ใจไม่ได้”
กระบวนการเรียนรู้ของบ้านสวนสายลมจอยเป็นการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ทุกคนในครอบครัวพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน เป็นการร่วมคิด ร่วมทำ�
ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผล ใครมีประสบการณ์มากกว่าในเรือ่ งใดก็เป็นผูน้ �ำ เสนอ
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การเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ อิงหลักสูตรแกนกลาง มีการจัดตาราง
เรียนวันละ 2-3 ชั่วโมง เนื้อหาการเรียนมีทั้งในตำ�ราและนอกตำ�รา การเรียนการ
สอนยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ของครอบครัว ไปร่วมกิจกรรมและร่วมเรียนรู้ไป
กับผูอ้ นื่ เช่น ไปร่วมเรียนรูก้ บั เครือข่ายครอบครัวบ้านเรียน ในบางโอกาสต้นกล้า
ก็ออกมาเรียนร่วมกับบ้านเรียนอื่น เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
เป็นต้น มีการเข้าค่ายกิจกรรม ทัศนศึกษา เป็นต้น
การท�ำโครงการบูรณาการ เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวมที่ให้เด็ก
สร้างโครงงานและดูแลโครงงานของตัวเอง เช่น โครงงานท�ำยาดมสมุนไพร
ท�ำน�้ำหวานสมุนไพร ซึ่งนอกจากต้นกล้าจะได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพร การท�ำอาหาร
การคิดเลข การจดบันทึก ฝึกความรับผิดชอบแล้ว ยังมีรายได้เล็กๆ น้อยๆเป็นค่า
ขนมด้วย นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ต้นกล้ายัง เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะเรื่อง
ของสภาวะด้านใน เช่น การจัดการกับความโกรธ ความกลัว ความอยาก ความ
เศร้า ความทุกข์ อาจมีการพูดคุยแบบสุนทรียสนทนาบ้าง แต่ครอบครัวจะเปิด
กว้าง รับฟัง ไม่ตัดสิน ไม่แทรกแซง แต่เป็นก�ำลังใจและสนับสนุนเมื่อผู้เรียน
ต้องการ การเรียนรู้ทั้ง ๕ ลักษณะดังกล่าวมีการยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามความ
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ข้อมูล คนอืน่ ๆรวมทัง้ ผูเ้ รียนก็รว่ มแสดงความคิดเห็น ใช้พลังสร้างสรรค์ในเชิงบวก
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
รูปแบบการเรียนรู้ของบ้านเรียนต้นกล้าแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ
คือ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในชีวิตประจำ�วัน ต้นกล้าจึงได้เรียนรู้ด้วยการ
ซึมซับวิถีชีวิตของครอบครัวชาวนา สามารถทำ�นาได้ ปลูกผักเป็น เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง
ขายไข่ ทำ�ยาดมขาย ปลูกผักขาย เป็นต้น กิจกรรมการเรียนรู้ของต้นกล้าทำ�ให้มี
รายได้เป็นเงินเก็บสำ�หรับอนาคต นอกจากนี้ ต้นกล้ายังได้ฝึกทำ�งานบ้าน หุงข้าว
ทำ�กับข้าว ดูแลตัวเอง เลี้ยงน้องไปด้วย ดูแลตัวเองยามเจ็บป่วยได้ รวมไปถึงการ
เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน อย่างงานบวชป่า ทำ�ฝายแม้ว งานวัด งานบุญ งานศพ
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พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

เหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของครอบครัว ณ เวลานั้นๆ เพราะ “การเรียน
รูไ้ ปกับลูกและการเฝ้าดูความเปลีย่ นแปลงของชีวติ หนึง่ ชีวติ แบบวันต่อวัน ถือเป็น
ช่วงเวลาปัจจุบันขณะที่งดงามที่สุด”
เนื่ อ งจากบ้ า นสวนสายลมจอยของพ่ อ เอกเป็ น ที่ ศึ ก ษาดู ง าน
จัดอบรมสัมมนา ของบุคคลภายนอกเสมอ ต้นกล้าจึงได้พบปะกับผูค้ นหลากหลาย
กลุ่ม สามารถเป็นวิทยากรน้อยบรรยายได้ว่าต้นไม้ในสวนต้นไหนคืออะไร นา
โยนมีวิธีทำ�อย่างไร บ้านดินทำ�อย่างไร จะดูแลสุขภาพตัวเองในชีวิตประจำ�วันได้
อย่างไร ต้นกล้าไม่เพียงแต่เรียนวิชาชีวิตจากครอบครัวเท่านั้น ยังสนใจวิชาการ
และมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รบั รางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันทาง
วิชาการระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ขณะอยู่ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 และมีแนวโน้มว่าจะมีความสนใจทางวิชาการโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์
จากพื้นฐานของครอบครัวเกษตรกรที่มีที่ดินทำ�กิน ผลิตอาหารได้
เป็นหลักประกันว่าเด็กชายต้นกล้าจะอยู่รอดได้ในอนาคต มีความสุขตามอัตภาพ
สมดังความคาดหวังของพ่อเอกทีว่ า่ “อยากให้เขามีชวี ติ ปกติสขุ ชีวติ ธรรมดาเป็น
ปกติสุข แต่ถ้าเขามีพลังมากพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็เป็นเรื่องดี” แต่ความ
สามารถและความสนใจด้านวิชาการของต้นกล้าก็โดดเด่นและแรงกล้าพอที่พ่อ
เอกจะไม่ปฏิเสธหากลูกชายจะเลือกอนาคตด้วยตนเอง “ผมมั่นใจว่าลูกผมอยู่
รอด แต่ถ้าเขาอยากจะเรียนต่ออะไร ได้แค่ไหนก็เป็นสิทธิของเขา เราต้องรักษา
สิทธิให้เขาเท่านั้นเองครับ”
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ปลูกทักษะให้ชีวิต
“เราคิดผิดแล้วนะที่ชวนแม่ท�ำ โฮมสคูล”
บ้านเรียนพิมพ์ปาน
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บ้านเรียนพิมพ์ปานเริ่มต้นจัดการศึกษาให้บุตรสาวฝาแฝดด้วย
ความเชื่อในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เนื่องจากเด็กแต่ละคนมี
ลักษณะเฉพาะและมีวิถีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะ
สมจะช่วยกระตุน้ ศักยภาพในตัวเด็กได้ โดยเฉพาะเมือ่ เป็นเด็กพิเศษและมีปญ
ั หา
ในการเรียนรู้
แนวทางในการจัดการศึกษาของบ้านเรียนพิมพ์ปานเป็นการศึกษา
แบบบูรณาการและเรียนรูผ้ า่ นโครงงาน โดยเน้นกระบวนการพัฒนาของสมองและ
ความสนใจของผูเ้ รียนเป็นหลัก โดยกรอบการเรียนรูอ้ งิ เนือ้ หาสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ให้สามารถเทียบโอน
กับการศึกษาในระบบโรงเรียนได้ เสริมด้วยเนือ้ หาและการพัฒนาทักษะตามความ
จำ�เป็นในการดำ�รงชีวิต คือ ทักษะพื้นฐานที่จ�ำ เป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ได้แก่
ทักษะการเรียน คิด และสือ่ สาร ทักษะพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นต่อการทำ�งาน ได้แก่ ทักษะ
การจัดการ ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น มีความขยัน อดทน ประหยัด และ
อดออม ทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการอยู่ร่วมในสังคม ได้แก่ การควบคุมตนเอง
ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง การช่วยเหลือผู้อื่น ความเสียสละ เป็นต้น
หลังจากที่ตัดสินใจทำ�โฮมสคูลให้ลูกสาวฝาแฝดพิมพ์-ปาน แม่
แมวก็จัดตารางสอนเต็มเวลาเหมือนในโรงเรียน ยิ่งทำ�ยิ่งเครียดเพราะลูกไม่
สามารถทำ�งานได้ตามแผนที่แม่วางไว้ เหตุการณ์ดำ�เนินไปได้สักระยะหนึ่ง
ก็ ไ ด้ ยิ น ลู ก สาวสองคนปรึ ก ษากั น ว่ า “เราคิ ด ผิ ด แล้ ว ที่ ช วนแม่ ทำ � โฮมสคู ล ”

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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สถานการณ์ดังกล่าวอาจพบเห็นได้ในบ้านเรียนบางบ้าน ที่เพิ่งเริ่ม
ต้นจัดการศึกษาและให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้ทางวิชาการ จึงมักวางตาราง
สอนเคร่งครัดเกินกว่าทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะรับไหว ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งและ
ไม่เหมาะสมกับผู้เรียน เนื่องจากอัตราส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียนเป็น 1 ต่อ 1 หรือ
2 ทำ�ให้โดยทัว่ ไปแล้วจะใช้เวลาในการเรียนการสอนน้อยกว่าในระบบโรงเรียนมาก
อย่างไรก็ดสี ถานการณ์จะค่อยๆ คลีค่ ลายเมือ่ ตัวผูจ้ ดั การเรียนการสอนและผูเ้ รียน
เผชิญสถานการณ์จริงและค่อยๆ ปรับตัวเข้าหากัน สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เรียนมากขึ้น ทำ�ให้กระบวนการการเรียนรู้ราบรื่นขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะออก
มาในรูปของโครงงานบูรณาการความรู้หลายๆ วิชาเข้าด้วยกันและเข้ากับวิถีชีวิต
บ้านเรียนพิมพ์ปานเองก็เช่นกัน เมื่อเผชิญกับปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนแบบเคร่งครัดก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนใหม่ ให้เกิดการเรียนรู้ตาม
สถานการณ์ ความสนใจ และความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และได้พบแนวทางใน
การจัดการเรียนรูใ้ ห้ลกู ในวันหนึง่ เมือ่ คุณแม่ได้พาน้องพิมพ์และน้องปานไปเรียน
ขี่ม้าและพบว่าเป็นเรื่องเดียวที่เด็กๆ กระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นพิเศษ คุณแม่
จึงใช้เรื่องม้าและการขี่ม้าเป็นแกนนำ�ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และใช้
เป็นเงื่อนไขในการกระตุ้นการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ที่ตามมาอีกหลายเรื่อง เช่น เรื่อง
การบอกเวลา ก่อนหน้านี้คุณแม่เคยสอนให้น้องพิมพ์ดูนาฬิกาแต่ก็ดูไม่เป็นสักที
เพิ่งมาดูเป็นเมื่อมาเรียนขี่ม้าเพราะมีแรงจูงใจว่าตอนหกโมงเช้าวันเสาร์อาทิตย์
และบ่ายสามโมงวันธรรมดาต้องไปเรียนขี่ม้า น้องพิมพ์จึงมีใจจดจ่อรอเวลานั้น
แม่แมวก็เริม่ ใช้มา้ เป็นเครือ่ งต่อรองให้ท�ำ งานอย่างอืน่ ให้เสร็จก่อนจึงจะไปขีม่ า้ ได้
การขี่ม้าไม่เพียงแต่ทำ�ให้น้องพิมพ์น้องปานได้เรียนรู้เรื่องราวอื่นๆ
เท่านั้น แต่น้องปานซึ่งกล้ามเนื้อร่างกายไม่แข็งแรงยังมีพัฒนาการทางกล้ามเนื้อ
แข็งแรงขึ้นจากการจับบังเหียน กล้ามเนื้อมือ แขน ขา แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
การเขียนหนังสือต่างไปจากเดิมมากในช่วงเวลา 4 เดือนที่ได้ไปขี่ม้า จับดินสอได้
ดีขึ้น และจากที่ไม่ค่อยกินอาหารเพราะเป็นคนกินยาก กลับพยายามกินมากขึ้น
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เพราะมีแรงจูงใจว่าต้องแข็งแรงเนื่องจากม้าตัวโต น้องพิมพ์น้องปานก็อยากจะ
มีแรงเพื่อให้ขี่ม้าได้ดีขึ้น พัฒนาการทางร่างกายยังส่งผลให้มีสมาธิในการเรียนรู้
ดีขึ้นด้วย
ความเป็นเครือข่ายเองก็ชว่ ยได้มาก ทัง้ ในด้านการแลกเปลีย่ นเรียน
รูแ้ ละการเสริมเติมกำ�ลังใจซึง่ กันและกัน เมือ่ ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นกับพ่อแม่บา้ น
เรียนด้วยกันมากขึ้น ปัจจุบันแม่แมวเริ่มเข้าใจวิถีการจัดการศึกษาตามสภาพจริง
ของบ้านเรียนมากขึน้ จากคำ�พูดประโยคหนึง่ ของเพือ่ นบ้านเรียนทีว่ า่ “มีโรงเรียน
ไหนบ้างให้ขมี่ า้ ทุกวัน” ทำ�ให้คดิ ได้วา่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเท่านัน้ ทีเ่ อือ้
ให้ได้มเี วลาเตรียมความพร้อม และความพร้อมต่างหากทีส่ �ำ คัญต่อการเรียนรู้ จาก
การทีส่ อนเท่าไรก็ไม่เข้าใจจนแม่แมวรูส้ กึ ว่าตัวเองล้มเหลวทัง้ ทีเ่ ป็นครูสอนพิเศษ
ทีม่ คี วามสามารถสอนเด็กอืน่ มากมาย กลับสอนลูกตัวเองไม่ได้ผล ทว่าเมือ่ ได้เห็น
พัฒนาการของลูกช่วงสัน้ ๆ หลังจากทีไ่ ด้ไปเรียนขีม่ า้ จึงเพิง่ เข้าใจว่าทีผ่ า่ นมาไม่ใช่
ความล้มเหลว แต่อยูใ่ นกระบวนการเตรียมความพร้อม พอเริม่ มีความพร้อมลูกก็
สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น
ไม่เพียงแต่เรื่องการเรียนรู้เท่านั้น การได้อยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลา
ท�ำให้รกั และเห็นใจลูกมากขึน้ เข้าใจปัญหาลูกมากขึน้ รูเ้ หตุผลว่าท�ำไมสอนเท่าไร
ลูกถึงไม่รู้เรื่องสักที เช่น ลูกบอกว่าเวลาลูกตั้งใจฟังจะน�้ำลายไหล ลูกจึงไม่อยาก
ตั้งใจเพราะไม่อยากให้แม่รู้ กลัวแม่เสียใจ เมื่อแม่รู้ปัญหาของลูกเวลาแม่สอน
หนังสือจึงเอากระดาษทิชชูมาวางไว้ให้เพื่อให้ลูกตั้งใจเรียนให้เต็มที่ น�้ำลายไหลก็
เช็ด แม่ไม่ได้รังเกียจหรือเสียใจที่เป็นเช่นนี้ ปัญหาแบบนี้ถ้าหากลูกยังอยู่ใน
โรงเรียนลูกต้องแก้ปัญหาเหล่านี้เองโดยไม่มีแม่อยู่เคียงข้าง
แม้ ว่ า สั ม ฤทธิ ผ ลในการเรี ย นยั ง เห็ น ไม่ ชั ด เจนนั ก แต่ จ ะเห็ น
พัฒนาการของลูกอย่างเด่นชัด พีป่ านมีรา่ งกายแข็งแรงขึน้ น้องพิมพ์เขียนได้ดขี นึ้
พัฒนาการดีขนึ้ พูดจารูเ้ รือ่ งมากขึน้ ก่อนหน้านีต้ อ้ งให้พปี่ านแปลตลอด นอกจาก
นัน้ ในเรือ่ งของความภาคภูมใิ จในตัวเอง (self esteem) ก็มมี ากขึน้ ซึง่ ก่อนหน้านี้
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จากการปรึกษานักจิตวิทยาเคยบอกว่าน้องพิมพ์มี self esteem ต่�ำ มาก ซึง่ คนทีม่ ี
self esteem ต่�ำ นีม้ โี อกาสทีจ่ ะพัฒนาไปสูก่ ารฆ่าตัวตายได้ในทีส่ ดุ จะเห็นได้จาก
เวลาใครทำ�ผิดน้องพิมพ์จะเอาตัวเองไปรับผิดตลอด เขาคิดว่าตัวเองต่ำ�ติดดินอยู่
แล้ว ผิดอีกสักเรือ่ งก็ไม่เป็นไร แต่พอมาขีม่ า้ ตอนนีน้ อ้ งพิมพ์เริม่ มีความมัน่ ใจในตัว
เองมากขึน้ น้องพิมพ์บอกว่า “ถึงหนูจะทำ�อะไรไม่ได้แต่ตอนนีห้ นูขมี่ า้ ขัน้ เทพ” เมือ่
เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง พวกเขาก็พร้อมจะก้าวต่อไปเรียนรู้สิ่งอื่นได้ไม่ยากเลย
ในเบื้องต้นนี้ครอบครัวพิมพ์ปานวางเป้าหมายที่จะจัดการศึกษาใน
ระบบบ้านเรียนไปจนจบระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยจะพัฒนาความพร้อม
ทัง้ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ เพิม่ พูนกำ�ลังสติปญ
ั ญา ปลูกฝังอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้เป็นคนดี และมีจิตใจที่เข้มแข็ง และหากผู้เรียนมีความพร้อมและ
ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระบบโรงเรียน ก็จะส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ได้เข้าเรียนในระบบโรงเรียนต่อไป
การทำ�โฮมสคูลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการศึกษาให้เด็กที่
มีจังหวะก้าวในการเรียนรู้ มีพรสวรรค์และความสนใจที่แตกต่างกัน เพื่อจัดการ
ศึกษาในรูปแบบที่สอดคล้องกับจังหวะชีวิตและธรรมชาติของตนเอง
เลอฌอ บ้านเรียนของคนดนตรี
“เลอฌอ เป็นภาษากระเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) แปลว่าก้อนเส้า คือ
ก้อนหินสามก้อนสำ�หรับตั้งหม้อหุงต้ม เพราะมีคน 3 คนก่อตั้งวงดนตรีนี้ขึ้นมา”
พ่อตุม้ แห่งบ้านเรียนเลอฌอเฉลยข้อข้องใจถึงทีม่ าของชือ่ เนือ่ งจากพ่อตุม้ เป็นนัก
ดนตรี นักแต่งเพลง ชีวติ ผักกาดลูกสาวคนเดียวของบ้านจึงเติบโตมาท่ามกลางเสียง
เพลง หล่อหลอมให้รักดนตรีและการแสดงมาตั้งแต่เด็กๆ
แม้ในขณะที่ยังเรียนหนังสืออยู่ในระบบโรงเรียน ผักกาดก็ได้ร่วม
แสดงดนตรีและร้องเพลงกับวงเลอฌอมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบในบทเพลงนกปิ๊ด
จะลิว อายุ 6 ขวบได้บันทึกเสียงร้องเพลงประจำ�โรงเรียนอนุบาลช่องฟ้าซินเซิง
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และได้เป็นศิลปินสังกัดค่ายพีมีเดีย ออกอัลบั้ม “ร้องเล่นเต้นเพลง” เมื่ออายุ
9 ขวบ ปีต่อมาเมื่ออายุ 10 ขวบก็ได้ออกอัลบั้ม “บ้านแสนรัก”ร่วมกับวงดนตรี
ของครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพ่อตุ้ม น้าติ๊งต่อง และผักกาด โดยมีแม่แอ๋วเป็น
ฝ่ายสนับสนุน
เส้นทางเดินในชีวิตของผักกาดไม่เพียงเกิดจากการหล่อหลอมของ
ครอบครัวนักดนตรีเท่านัน้ แต่ผกั กาดยังมีพรสวรรค์และความชอบในศิลปะด้านนี้
เป็นพิเศษและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว แต่พฒ
ั นาการของผักกาดยัง
เป็นไปไม่เต็มทีน่ กั เมือ่ เทียบกับพรสวรรค์ทมี่ ี คุณพ่อคุณแม่และผักกาดจึงตัดสินใจ
จัดการศึกษาด้วยตนเองเพือ่ อาศัยความยืดหยุน่ ทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาศักยภาพด้าน
ที่ลูกสาวคนเดียวถนัดและมีแนวโน้มจะเป็นเป้าหมายในชีวิต “อยากทำ�งานด้าน
ดนตรี” ที่ผักกาดพูดมาตลอดและยังไม่คิดจะเปลี่ยนใจ
ผั ก กาดและครอบครั ว ตั ด สิ น ใจออกมาทำ � โฮมสคู ล ตั้ ง แต่ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้เวลาในการฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองด้านดนตรีอย่าง
เต็มที่ แต่ก็ไม่ได้ละเลยการเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งมีคุณแม่แอ๋วเป็นผู้ดูแล ขณะที่
คุณพ่อตุ้มรับผิดชอบดูแลทางด้านดนตรี การนำ�พุทธศาสนาเข้ามานำ�ทางชีวิต
น้าติ๊งต่องของผักกาดดูแลทางด้านการแสดง การเข้าสังคมและกิจวัตรประจำ�วัน
อื่นๆ บางส่วน
ในการเรียนรู้ทางวิชาการนั้น บ้านเรียนเลอฌอได้จัดการเรียนรู้โดยใช้
ตำ�ราเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นต้นแบบ เพื่อให้สามารถเทียบโอนกับ
การศึกษาในระบบได้ โดยมีบางวิชาคุณแม่สอน บางวิชาเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง บางวิชา
จัดหาครูพเิ ศษหรือเรียนตามสถาบันการศึกษาทีเ่ หมาะสม เนือ่ งจากเป็นนักเรียน
คนเดียว เวลาที่ใช้ในการทำ�ความเข้าใจบทเรียนจึงไม่จำ�เป็นต้องใช้มาก เวลาที่
เหลือส่วนใหญ่ของผักกาดจึงหมดไปกับการพัฒนาตนเองด้านดนตรีและเดินทาง
เปิดการแสดงกับวงดนตรีของครอบครัว วิธีการเรียนรู้ของผักกาดจึงปรับไปตาม
เวลาและสถานที่ ปัจจุบันนี้ผักกาดสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด ได้แก่
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ขลุย่ จีน ขลุย่ ไทย ฮาร์โมนิกา้ กีตา้ ร์ และเปียโนซึง่ สอบเทียบมาตรฐานผ่านเกรด 5
ของ Trinity College London ในระดับ Merit มีพฒ
ั นาการด้านการร้องเพลงและ
การแสดงออกอย่างเห็นได้ชดั สามารถบันทึกเสียงเปียโนและขลุย่ ในอัลบัม้ เลอฌอ
8 ได้ ในอัลบั้มเลอฌอ 9 “สะพานสายรุ้ง” ผักกาดเขียนเนื้อร้องและทำ�นองเพลง
ที่มีชื่อว่า “เพลงแรก” และช่วยเรียบเรียงดนตรีและเสียงประสานอีกหลายเพลง
ขณะเดียวกันทางด้านวิชาการ ผักกาดก็ผา่ นการทดสอบทางการศึกษา
ในระดับชาติขั้นพื้นฐานด้วย ผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา
ใช้ความสุขปลุกพลังจินตนาการ
“ขบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอนยึดหลักความสุขเป็นที่ตั้ง”
บ้านเรียนสู่ขวัญ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้นเป็นการศึกษาแห่งความสุขโดย
แท้ เพราะล้วนแล้วแต่เกิดจากความรักเป็นที่ตั้ง เป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้
เรียนค้นหาตัวเองว่ามีความรักความชอบในสิง่ ใด พ่อแม่ผจู้ ดั การศึกษาเพียงแต่คอย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกก้าวเดินไปในทิศทางที่จะเกิดการเรียนรู้อย่างมีความ
สุข เหมือนทีบ่ า้ นเรียนสูข่ วัญยืนยันว่า “ขบวนการเรียนรูท้ กุ ขัน้ ตอนยึดหลักความ
สุขเป็นที่ตั้ง” เป้าหมายของการจัดการศึกษาของบ้านเรียนสู่ขวัญจึงคาดหวังจะ
เห็นผูเ้ รียนมีความสุขกับการเรียนรู้ และค้นพบวิธกี ารเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับตนเอง
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีหลักการดังนี้
1. เน้นความสุข นำ�การเรียนรู้ ไม่กำ�หนดเวลา และยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์
2. การเรียนรู้มีฐานจากความรัก ความชอบในศาสตร์แขนงนั้น เพื่อ
สร้างแรงจูงใจ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้
3. เน้นการเรียนรูเ้ ชิงสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
138

บทที่ 2 ก้าวย่างของการเรียนรู้

139

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

4. การเรียนรู้กับกลุ่มความรู้เฉพาะด้าน เช่น กลุ่มเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ ภาษาจีน กลุ่มเต้นบัลเลต์ แจ๊ส กลุ่มขี่ม้า ดูแลม้า
5. เรียนรู้จากการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลก
ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ
ในการจัดท�ำโครงสร้างหลักสูตรบ้านเรียนสู่ขวัญเกิดจากการ
วางแผนร่วมกันของพ่อแม่ลูก โดยค�ำนึงถึงความรัก ความสนใจของผู้เรียน พร้อม
จะเรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างหรืออยู่นอกเหนือกรอบการศึกษา เพื่อให้โอกาสแก่ผู้
เรียนได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ สาระการเรียนรู้ต่างๆ อิงสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่จะเน้นการบูรณาการเนื้อหาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน
โดยมีตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และได้ลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง ผูเ้ รียนจึงมีสว่ นร่วมในการออกแบบวิธกี ารเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับตน ใน
การจัดการศึกษาจึงให้น�้ำหนักกับสาระด้านศิลปะ ภาษา และ ดนตรี ที่ผู้เรียน
ชื่นชอบและมีความสามารถพิเศษ แต่ยังคงให้ความส�ำคัญกับสาระเรียนรู้ที่เป็น
พืน้ ฐานการเรียนรูธ้ รรมชาติอย่างวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปพร้อมกันด้วย
การเรียนรูห้ ลายอย่างจัดทำ�เป็นโครงการต่อเนือ่ ง นานหลายสัปดาห์
หรือหลายเดือน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ผสานความรูแ้ ละทักษะด้านต่างๆ นำ�ไปสูก่ ารสรุป
ผลการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ซึ่งไม่เพียงมุ่งให้ได้ข้อมูลหรือความรู้เพียงอย่างเดียว แต่
ยังปลูกฝังกระบวนการการเรียนรูท้ เี่ ป็นวิทยาศาสตร์ เริม่ จากการสังเกต ตัง้ คำ�ถาม
สืบเสาะหาข้อมูล นำ�ไปสู่ความรู้ที่สามารถนำ�ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
ยกตั ว อย่ า งการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เน้ น เรี ย นรู้ ข องจริ ง จาก
ธรรมชาติรอบตัวมากกว่าจากหนังสือตำ�รา เมื่อเห็นและสัมผัสของจริงแล้วจึง
เข้าสู่กระบวนการเพิ่มเติมสาระจากตำ�รา เช่น รู้จักการเจริญเติบโตของต้นไม้
และสัตว์ จากการปลูกและเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลง แล้วจึงชักชวนเรียนรู้เพิ่มเติม
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และ สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ เพื่อจะได้
เชือ่ มโยงกับวิทยาศาสตร์ในรูปแบบทีม่ ลี กั ษณะเป็นนามธรรมมากยิง่ ขึน้ เช่น เรือ่ ง
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พลังงาน หรือ ของที่อยู่ไกลห่างออกไป เช่น ดวงจันทร์ ดวงดาว ดวงอาทิตย์ และ
อวกาศ การจัดการเรียนการสอนลักษณะดังกล่าวนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทัศนะคติที่
ดีต่อวิทยาศาสตร์และมีความใฝ่รู้
เนื่องจากสู่ขวัญเป็นเด็กที่รักศิลปะอย่างชัดเจน มีจินตนาการสูง มี
ความสามารถพิเศษด้านภาษา สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มาก ทางครอบครัวจึงสนับสนุนให้ลูกได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ไร้ขีดจำ�กัด ทั้ง
ในการเขียนเรื่อง วาดรูป เล่นดนตรีและแต่งเพลงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยการ
สอน ผลที่ได้จากการจัดการศึกษาโดยยึดหลักความสุขก่อเกิดเป็นผลงานเขียน
กว่า 100 เรื่อง ภาพวาดลายเส้นกว่า 18,000 ภาพ ภาพวาดสีอะคริลิกราว 200
ภาพ พร้อมกับบทเพลงอีกมากมายหลายบทที่แต่งทั้งเนื้อร้องและทำ�นอง คงไม่มี
ข้อความใดอธิบายปรากฏการณ์การเรียนรู้น่ามหัศจรรย์ของ ด.ญ.สู่ขวัญ สมเงิน
ได้ดีไปกว่าพ่อแม่ผู้จัดการศึกษา
“พลังแห่งจินตนาการได้ถกู ถ่ายทอดออกมาจากแรงบันดาลใจต่างๆ
ที่ผ่านเข้ามาภายในห้วงแห่งจิตวิญญาณ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้เรียนตลอด
เวลา พลังพิเศษที่เรียกว่าพลังแห่งจินตนาการ ทำ�ให้ผู้เรียนเริ่มก่อร่างสร้างเป็น
มโนภาพขึน้ มาจนสามารถมองเห็นภาพนัน้ ได้อย่างชัดเจน ถูกถ่ายทอดออกมาเป็น
ผลงานการเขียน เป็นเรือ่ งเป็นราวให้ได้อา่ นผ่านทางตัวหนังสือทีเ่ ขียนด้วยลายมือ
ตนเอง บรรทัดแล้ว บรรทัดเล่า กลายเป็นเรื่องสั้นชวนให้ติดตามอ่านกว่า ๑๐๐
เรื่อง พร้อมภาพวาดลายเส้นประกอบ”
“ผลงานทีป่ รากฏนัน้ ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่อย่างใด หากแต่เกิด
มาจากความรักความชอบในด้านศิลปะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวยต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ และความทุ่มเท หมั่นฝึกฝนทักษะจนเกิดเป็นความชำ�นาญ
จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ได้เป็นที่ประจักษ์”
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การเดินทางของบ้านเรียนก้านตอง
“บ่มเพาะความรู้ในมือของความรัก”
บ้านเรียนก้านตอง
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เมือ่ เด็กหญิงจากบ้านเรียนทีไ่ ม่มใี ครรูจ้ กั ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับประถมศึกษาที่อินโดนีเซีย และกลับมา
พร้อมกับรางวัลเหรียญเงิน ก็ทำ�ให้เกิดคำ�ถามมากมายว่าเด็กคนนี้เป็นใคร และ
ที่สำ�คัญบ้านเรียนคืออะไร ทำ�ไมการเรียนที่บ้านจึงได้ผลเท่าเทียมหรือดีกว่าการ
เรียนในระบบโรงเรียน ณ ห้วงเวลานั้น เด็กหญิงก้านตองกลายเป็นจุดสนใจของ
สังคมทั้งสื่อมวลชนสายการศึกษาและหน่วยงาน ด้านการศึกษาที่อยากรู้จักและ
ค้นหาคำ�ตอบ
บางทีค�ำ ตอบดังกล่าวอาจง่ายมากจนแทบไม่นา่ เชือ่ การจัดการเรียน
การสอนทีป่ ระสบความสำ�เร็จมีเคล็ดลับอยูเ่ พียงประการเดียวคือ ต้องรูจ้ กั ผูเ้ รียน
และผู้ที่จะรู้จักผู้เรียนได้ดีที่สุดก็คือพ่อแม่ที่มีความรักให้ลูกแบบไร้เงื่อนไข พ่อแม่
ที่รู้ว่าลูกชอบ-ไม่ชอบอะไร สไตล์การเรียนรู้แบบไหนที่เหมาะกับผู้เรียน อะไรคือ
แรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการออกแบบการ
เรียนรู้ แสดงความคิดเห็นร่วมกันในทุกเรื่องแม้แต่เรื่องการตัดสินใจจัดการศึกษา
ทีบ่ า้ น เพราะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นทางเลือกทีเ่ อือ้ ให้ผเู้ รียนมีความ
สุข สนุกกับการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมทีอ่ บอุน่ ปลอดภัย อันเป็นพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญ
ของความสำ�เร็จได้ในที่สุด
การจัดการศึกษาของบ้านเรียนก้านตองนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และส่งเสริมให้ผเู้ รียนรักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ครอบครัวจึงเริ่มต้นจัดการศึกษาด้วยการสร้างเครื่องมือในการ
เข้าถึงความรู้ เครื่องมือที่ว่านั้นก็คือ ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
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ที่สามตามความสนใจของผู้เรียน สนับสนุนให้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตใน
การค้นคว้า ตลอดจนส่งเสริมการอ่านด้วยการ “อ่านด้วยกัน” ทั้งต่างคนต่างอ่าน
และอ่านให้ฟัง ---พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์ แม้จะถึงวัยที่อ่าน
หนังสือได้แล้วก็ยังอ่านให้ฟังทุกคืนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4--- เพราะเชื่อว่า
เครื่องมือดังกล่าวจะเปิดประตูให้ลูกเข้าสู่โลกของการแสวงหาความรู้ได้อย่างไม่
สิ้นสุด
โครงสร้างหลักสูตรของบ้านเรียนก้านตองอิงสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยใช้หลักสูตรแกนกลางเป็น
จุดเริม่ ต้นขัน้ ต่�ำ ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาทีล่ กู สนใจ จากนัน้ ขยายเนือ้ หา
สาระออกไปตามความกระหายใคร่รแู้ ละศักยภาพของผูเ้ รียน พบว่าวิธนี นี้ อกจาก
จะทำ�ให้บ้านเรียนมีจุดเริ่มต้นแล้ว ยังทำ�ให้มีเวลาประเมินความสนใจและความ
สามารถในด้านต่างๆ ของผู้เรียนได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากพ่อแม่ไม่ใช่ครูอาชีพ
แม้วา่ พ่อแม่จะทำ�หน้าทีเ่ ป็นครูผสู้ อนและผูจ้ ดั การศึกษา แต่มหี ลายสิง่ หลายอย่าง
ที่พ่อแม่ยังไม่รู้ จึงต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับลูกด้วย โดยมีลูกเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้และการจัดกิจกรรม ลูกมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุกขั้นตอนแม้
กระทั่งการประเมินผล
บ้านเรียนก้านตองจัดทำ�ตารางเรียนคร่าวๆ เพื่อเป็นกรอบในการ
จัดสรรเวลาและเตรียมการสำ�หรับกิจกรรมต่างๆ ตารางนีถ้ กู กำ�หนดจากวิชาทีล่ กู
ต้องออกไปเรียนร่วมกับผู้อื่น เช่น ภาษาอังกฤษ ดนตรี กีฬา จากนั้นก็เอาเวลาที่
เหลือมาจัดสรรกันเองในครอบครัวว่าพ่อกับแม่จะสอนอะไรเวลาไหน ส่วนเนือ้ หา
ช่วงเวลา และวิธีการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นสูง ปรับไปตามความพร้อมของผู้เรียน
และผู้สอน แต่ช่วงเวลาที่เรียนจะเป็นช่วงสั้นๆ ครั้งละ 1 - 2 ชั่วโมงเท่านั้น
สำ�หรับเนื้อหาในการเรียนรู้นั้นเน้นวิชาที่สนใจและมีความถนัด
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพราะผู้เรียนมีเป้าหมาย
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นอกจากนัน้ ยังมีกจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบ hands-on activities ทีไ่ ด้
ลงมือทดลอง สังเกต บันทึกผล สรุป และค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนรูเ้ นือ้ หา
วิชาการ ทั้งโครงงานและกิจกรรมเหล่านี้บูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงานพื้นฐานอาชีพ ศิลปะ คอมพิวเตอร์
โดยมีแกนหลักเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนสนใจ
เมื่อผู้เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมต้น อาจารย์นงลักษณ์ ทองนพรัตน์
คุณแม่บา้ นเรียนอีกท่านหนึง่ ซึง่ สอนหนังสืออยูท่ ภี่ าควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พาไปเรียนฟิสิกส์และดาราศาสตร์ร่วมกับพี่ๆ ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการทดลองนั่งเรียนเล็คเชอร์เป็นครั้งแรก จากที่เคย
เรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเป็นหลัก พบว่าผูเ้ รียนมีความพร้อมต่อการเรียนรูใ้ นลักษณะ
นี้ และสามารถพัฒนาตัวเองด้านวิทยาศาสตร์ไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันครอบครัวก็ไม่ได้ละเลยในการสร้างสมดุลระหว่างสิ่ง
ที่ลูกอยากเรียนรู้กับสิ่งที่ควรเรียนรู้ ก้านตองจึงเรียนขิมอย่างต่อเนื่อง เรียนวาด
รูปอย่างมีความสุข เรียนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จากหนังสือการ์ตูนความรู้
เรียนกีฬาหลายชนิด ได้แก่ เทนนิส ว่ายน้�ำ ไอกิโด ยิงธนู และบูรณาการวิชาภาษา
ไทย การงานพืน้ ฐานอาชีพและคอมพิวเตอร์อยูใ่ นวิชาต่างๆ และในชีวติ ประจำ�วัน
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกับเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมทางการ
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อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต โดยตั้งเป้าหมายมาตั้งแต่ ป.1 และไม่เคย
เปลี่ยนแปลง เมื่อมีความสนใจเรื่องใดแม้ไม่อยู่ในตำ�ราเรียนก็ค้นคว้าและต่อย
อดความรู้ไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้เรียนจะอิ่มตัว การเรียนรู้ส่วนใหญ่ผ่าน การทำ�โครง
งาน เช่น โครงงานเลี้ยงแมลง กบ ไส้เดือน หอยทาก มด ฯลฯ โครงงานเฮอร์บา
เลียม โครงงานเลี้ยงนกนอกบ้าน เป็นต้น โครงงานเหล่านี้มีระยะเวลาไม่แน่นอน
แปรผันไปตามวงจรชีวิตของสัตว์และลักษณะโครงงาน เพื่อให้ลูกมีเวลาในการ
ค้นคว้าข้อมูล จดบันทึก สรุปผล และเขียนรายงาน
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ศึกษา เช่น งานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ สัปดาห์หนังสือ ค่ายวิชาการฯ มากมายทีช่ ว่ ย
เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคม
เนื่องจากผู้เรียนไม่ชอบการท่องจำ� เทคนิคพื้นฐานประการหนึ่งที่
ครอบครัวนำ�มาใช้ชว่ ยในการเรียนรูไ้ ด้แก่ การทำ�แผนผังความคิด หรือ mind-map
ซึง่ ช่วยในการจัดระเบียบความคิด ผูเ้ รียนสนุกกับการใช้ศลิ ปะและคอมพิวเตอร์ใน
การสร้างชิ้นงานเพื่อช่วยในการคิด จดจำ� นำ�เสนอ ด้วยการใช้ภาพ สี เส้น อย่าง
สนุกสนานมากขึ้น
ในการพัฒนาทักษะความรูข้ องบ้านเรียนก้านตองนัน้ ใช้วธิ ี สร้างแรง
จูงใจและวางเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถ ซึ่งสำ�หรับก้านตองแล้ว วิธีการดัง
กล่าวมีผลสัมฤทธิ์สูงตราบใดที่มั่นคงในหลักการที่ว่า “การเดินทางสำ�คัญกว่าเป้า
หมาย” นั่นคือ พ่อ แม่ ลูกไม่จดจ่ออยู่กับเป้าหมายจนเกินไป ไม่มองการแข่งขัน
ทางวิชาการว่าเป็นการเอาชนะเพื่อความเป็นเลิศ แต่มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้
ระหว่างการเตรียมตัว
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของก้านตองนอกจากจะได้ เ ป็ นตั วแทน
ประเทศไทยขณะอยู่ชั้น ป.6 ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (International
Mathematics and Science Olympiad for Primary School 7th : IMSO
2011) ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และได้รางวัลเหรียญเงินกลับมาแล้ว
ยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการแข่งขันภาษาอังกฤษ Multi Skills
Competition ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่
61 ขณะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และหลังจากได้มีโอกาสเข้าร่วมทำ�กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ ซึ่ง
เป็นการแก้โจทย์ทางฟิสิกส์ด้วยการออกแบบการทดลองและการแสวงหาคำ�
อธิบายเชิงทฤษฎีร่วมกับพี่ๆ มัธยมปลาย จนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะ
การทำ�วิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ส่งผลให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มากขึ้น และสนใจเข้าศึกษาต่อในระบบโรงเรียนที่ส่งเสริมกิจกรรม
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ปรับเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้
“บางทีการให้เด็กไปเจออะไรข้างนอก รับประสบการณ์
จากคนอื่นบ้างก็ท�ำ ให้ (การเรียนการสอน) ง่ายขึ้น”
บ้านเรียนทองนพรัตน์
“F=ma” บ้ า นเรี ย นทองนพรั ต น์ ใช้ ส มการข้ า งต้ น อธิ บ าย
กระบวนการเรียนรูข้ องมนุษย์ดว้ ยกฎของนิวตัน สมกับทีค่ ณ
ุ แม่เป็นอาจารย์สอน
วิชาฟิสิกส์ที่ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิบายความ
ได้วา่ ถ้าพ่อแม่ และครู ออกแรงผลักดันอบรมสัง่ สอนผูเ้ รียนทีม่ คี วามเฉือ่ ย ผูเ้ รียน
ก็จะสามารถพัฒนาให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ผลการเปลี่ยนแปลงจะมากจะน้อย
ขึ้นอยู่กับแรงผลักดันที่ต้องไปหักลบกับแรงต้านและยังขึ้นกับแรงเฉื่อยของตัวผู้
เรียนด้วย โดยแรงเฉื่อยที่ว่านี้ก็หมายถึงแรงต้านภายในจากตัวผู้เรียนเอง อันอาจ
จะเกิดจากการไม่มีเป้าหมายในชีวิต ยังค้นไม่เจอความชอบความถนัดของตนซึ่ง
ส่งผลให้ไม่มีความมุ่งมั่นอดทนในการพัฒนาตนเอง หรือเกิดจากอิทธิพลด้านลบ
จากภายนอก เช่น ยาเสพติด อบายมุข เพื่อน สภาพแวดล้อม
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วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ก้านตองสามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยการกำ�กับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วมว-มช.) แต่สิ่งที่อาจเรียกได้ว่า
ความสำ�เร็จเหล่านี้เทียบไม่ได้กับคำ�พูดของลูกที่บอกพ่อแม่ว่าตลอด 6 ปีของ
การจัดการศึกษาของบ้านเรียนก้านตองนั้น “หนูมีความสุขมาก ถ้าไม่มีพ่อหนูคง
ไม่ชอบวิทยาศาสตร์ ถ้าไม่มีแม่หนูคงไม่ชอบภาษาอังกฤษ ถ้าไม่ได้ทำ�บ้านเรียน
หนูคงไม่มีวันนี้”
วิถชี วี ติ ของบ้านเรียนก้านตองยืนยันด้วยการปฏิบตั มิ าตลอดว่า การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ชีวิต เพื่อบ่มเพาะความรู้ขึ้น
ในมือของความรัก
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หลายคนเชื่ อ ว่ า ถ้ า ออกแรงผลั ก ดั น อบรมสั่ ง สอนมากขึ้ น
การเปลี่ยนแปลงจะมากขึ้นและเร็วขึ้น แต่ถ้าผู้ผลักดันทั้งพ่อ แม่ และครูออกแรง
คนละทิศคนละทางเล่า ผลลัพท์ของแรงเมื่อหักลบกันแล้วอาจเป็นศูนย์ก็ได้
“จะดีกว่าไหม ถ้าลดความเฉื่อยและแรงต้านของผู้เรียน?”
คำ�ถามนี้มาพร้อมกับการเสนอทางออกเป็นแนวทางในการจัดการ
ศึกษาของบ้านเรียนทองนพรัตน์ว่า วิธีการลดความเฉื่อยและแรงต้านคือ การให้
โอกาสผู้เรียนเลือกกิจกรรมหรือสิ่งที่จะศึกษาด้วยตัวเอง มีส่วนร่วมในการสร้าง
กฎเกณฑ์ต่างๆในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมิน สำ�รวจ ตั้งคำ�ถาม
กับสิง่ ทีท่ �ำ อยูเ่ สมอ โดยมีพอ่ แม่ให้แรงผลักดันด้วยการอบรมสัง่ สอนและทำ�ตัวเป็น
แบบอย่าง ให้โอกาสผู้เรียนได้ค้นหา ทดลอง ในขอบเขตที่เหมาะสม ให้แรงจูงใจ
เพื่อว่าสักวันผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
เป้าหมายในการจัดการศึกษาของบ้านเรียนทองนพรัตน์จงึ อยูท่ สี่ ร้าง
ความเปลีย่ นแปลงให้เกิดกับผูเ้ รียนซึง่ มีอยู่ 2 คน กำ�ลังศึกษาในระดับชัน้ ป.4 และ
ป.2 เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รจู้ กั ตนเอง เข้าใจผูอ้ นื่ ยอมรับความต่าง พัฒนาทักษะทีจ่ �ำ เป็น
ต่อการใช้ชวี ติ ใฝ่หาความรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเอง และใช้ความรูท้ มี่ อี ย่างสร้างสรรค์ใน
ทิศทางที่ถูกต้อง
บ้านเรียนทองนพรัตน์จงึ เน้นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เรียนรู้
ผ่านโครงงานตามความสนใจของผูเ้ รียน อย่างไรก็ตาม กรอบของเนือ้ หาการเรียน
รู้อิงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีการเสริมเนื้อหาและพัฒนาทักษะตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน
เป็นการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาสมรรถนะสำ�คัญ 5 ประการของผูเ้ รียน คือ การคิด
การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การสื่อสารและใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน
ของบ้านเรียนทองนพรัตน์สามารถเทียบโอนเป็นหลักสูตรการศึกษาขึน้ พืน้ ฐานได้
นอกจากนี้ยังได้เสริมหลักสูตร 4 ด้าน โดยใช้แนวทางของบ้านเรียน
ดวงตะวันนำ�มาปรับกิจกรรมและเนื้อหาสาระให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
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สนใจของผูเ้ รียนและสภาพแวดล้อมของครอบครัว ได้แก่ หลักสูตรด้านการพัฒนา
รายตัว ครอบคลุมเรื่องความเชื่อมั่นในตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาอัต
ลักษณ์ของตนเอง หลักสูตรทักษะชีวิต รวมเรื่องการจัดการกับตนเอง การแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การวางแผนอาชีพในอนาคต เศรษฐศาสตร์ การบริหาร
ความขัดแย้งและการเข้าถึงเทคโนโลยี หลักสูตรทักษะความคิดและการเรียนรู้
ประกอบด้วยทักษะที่เหมาะกับการทำ�งานของสมองเพื่อให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นเรื่องสนุก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หลักสูตรเนื้อหาวิชาการ กรอบของ
เนื้อหาการเรียนรู้อิงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
วิธีการจัดการศึกษามีทั้งที่พ่อแม่เป็นครูสอนบางสาระวิชา เช่น
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และจัดให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสอน
เช่น ภาษาอังกฤษ ดนตรี ศิลปะ กีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดชั้นเรียนร่วมกับ
บ้านเรียนอื่นในบางวิชาบางช่วงเวลาตามแต่โอกาสจะอำ�นวย เช่น การทดลอง
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ทำ�กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ เป็นต้น
การจัดการศึกษาของบ้านเรียนทองนพรัตน์มีความยืดหยุ่นสูงและ
กล้าให้ผู้เรียนลองกิจกรรมใหม่ๆ เช่น เต้นรำ� งานประดิษฐ์ เปียโน ไอกิโด ว่าย
น้ำ� เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสิน
ใจเกี่ยวกับการเรียนของตนเอง เช่น จัดให้ลูกเรียนภาษาไทยที่คุมอง “จริงๆแล้ว
ไม่อยากเรียนหรอก แต่เรียนก็ได้ พออ่านออกแล้วเลิกเลยนะ” ผู้เรียนต่อรอง
พ่อแม่ก็ตกลงตามนั้น สัญญาว่าเมื่ออ่านออกก็จะเลิก เรียนไป 2 คอร์สใช้เวลา 6
เดือนลูกก็บอกว่าตอนนี้อ่านหนังสือออกแล้วจะเลิกเรียนแล้วนะ พ่อแม่ก็ยอมให้
เลิกเรียน วิธีนี้เป็นการแสดงความเคารพข้อตกลงและให้ความสำ�คัญกับการออก
ความเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของลูก ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการลดความเฉื่อยและแรง
ต้าน การอ่านหนังสือออกเหมือนกับเปิดโลกให้ลูก เพราะลูกชอบอ่านหนังสือทุก
อย่าง แม่จะพาไปร้านหนังสือ ห้องสมุด อย่างสม่�ำ เสมอ เวลาแม่ต้องสอนหนังสือ
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ลูกก็นั่งทำ�งานไปในที่ทำ�งานแม่
หรือเมื่อเด็กๆ อยากลองเข้าโรงเรียน พ่อแม่ก็ให้โอกาสได้ลอง โดย
เข้าโรงเรียนหนึ่งเทอม ทำ�ข้อตกลงกับทางโรงเรียนขอไปเรียนสัปดาห์ละสามวัน
เมือ่ ครบเทอมแล้วถามความเห็นเด็กๆใหม่ เด็กๆก็ตดั สินใจไม่เรียนต่อแม้วา่ ในขณะ
ที่อยู่โรงเรียนก็ไม่มีปัญหาในการปรับตัวและมีผลการเรียนดีมาก ในแง่หนึ่งอาจ
มองว่าตามใจลูกเกินไป แต่การตามใจของบ้านเรียนทองนพรัตน์ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการทำ�ข้อตกลง มีเหตุมผี ล และเคารพความคิดของลูกในฐานะมนุษย์คนหนึง่
องค์ความรูท้ มี่ อี ยูแ่ ละเกิดขึน้ ใหม่อย่างรวดเร็วนัน้ มีมากมายมหาศาล
ไม่มที างทีเ่ ราจะเรียนรูไ้ ด้หมด บางครัง้ พ่อและแม่ไม่ได้มเี วลาอยูก่ บั ลูกตลอดเวลา
ครอบครัวทองนพรัตน์จึงเลือกที่จะให้เครื่องมือในการเรียนรู้แก่ลูก “มีความเชื่อ
ว่าถ้ารู้ภาษา รู้คณิตศาสตร์ต่อไปจะเรียนอะไรก็ได้ เขาเรียนรู้ได้เอง” การเดินทาง
ของชีวิตเล็กๆ เพิ่งเริ่มต้นไม่นานนัก แต่การเรียนรู้ยังรอคอยอยู่ตลอดชีวิต เมื่อ
เด็กๆค้นพบตัวเองผ่านกิจกรรมที่พวกเขาสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นจะน�ำทาง
พวกเขาไปสู่เป้าหมายของชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยเครื่องมือที่พ่อและแม่มอบให้
“รู้ในตน รู้สังคม รู้ธรรมชาติ”
ภาพของเด็กชายวัย 10 ขวบที่พูดจาฉาดฉาน มีความเชื่อมั่นในตัว
เองสูง อธิบายกิจกรรมที่ก�ำลังท�ำอยู่ได้อย่างรู้ลึกรู้จริง ทั้งผู้มาเยี่ยมเยียนที่บ้าน
ผูม้ าเยีย่ มชมตามบูธ้ ทีไ่ ด้ไปออกงานแสดง และทีป่ รากฏต่อสายตาผูช้ มในรายการ
น�้ำดีส�ำหรับเด็ก “ทุ่งแสงตะวัน” เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้บ้านเรียนแปลนปูนเป็น
ที่รู้จัก อยากรู้จัก และมีผู้ให้ความสนใจในฐานะนักเรียนรู้ที่บ้านของครอบครัว
กังวานนวกุล
บ้านเรียนแปลนปูน จัดการศึกษาให้ลกู สองคนในระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา ช่วงปฐมวัยยังไม่เน้นวิชาการแต่จะมุ่งกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ
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ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม สร้างบรรยากาศการเรียน
รู้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เพื่อให้เจริญ
งอกงามไปตามธรรมชาติของตัวเอง
สำ�หรับแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมนั้น บ้านเรียน
แปลนปูนแบ่งกรอบเนื้อหาความรู้เป็น 3 กลุ่ม คือ ความรู้ในตัวตน-ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้และทำ�ความเข้าใจกิจวัตรประจำ�วันของตนเองและปฏิบัติได้จริง อยู่ร่วม
กับผู้อื่นในสังคมได้ ค้นพบความถนัดของตนเองเพื่อพัฒนาต่อไปให้เต็มศักยภาพ
ความรูใ้ นสังคม-ศึกษาเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยและท้องถิน่
ความรู้ในธรรมชาติ ศึกษาและเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เพื่อทำ�ความ
เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านั้น เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้น นอกจากผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตัว
เองผ่านกิจวัตรประจำ�วัน การเล่น การทดลอง การประดิษฐ์ การทำ�งานและการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีพ่อและแม่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมอยู่เสมอ
เพื่อให้การเรียนรู้ลื่นไหลไปตามความสนใจและตามวัยของผู้เรียนแล้ว ยังเรียนรู้
ผ่านวิถีชีวิตของครอบครัวด้วย เนื่องจากในการทำ�งานกับกลุ่มคนเฒ่าคนแก่และ
พิพิธภัณฑ์เล่นได้ของครอบครัวนั้น ได้เดินทางประชุม สัมมนา ออกงานแสดง
บ่อยๆ คุณพ่อคุณแม่พาน้องแปลน-ปูนไปด้วยเสมอ จึงได้เรียนรู้ตลอดเวลาตาม
แหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ ทัง้ ในท้องถิน่ และต่างจังหวัด ได้ชมการแสดง นิทรรศการ พูดคุย
ซักถามแลกเปลีย่ นกับผูร้ ู้ ตลอดจนได้เรียนกับผูร้ ดู้ า้ นต่างๆมากมาย ขณะเดียวกัน
ก็เลือกที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจผ่านการทำ�โครงงานอีกด้วย
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ผ่ า นมาของบ้ า นเรี ย นแปลนปู น นั้ น เป็ น
กิจกรรมบูรณาการตามความสนใจของผู้เรียน ที่ได้ลงมือทำ�ด้วยตัวเอง เช่น
เมื่อน้องแปลนสนุกกับการวาดภาพ ได้จัดทำ�โปสการ์ดฝีมือการวาดของตนเอง
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จำ�หน่าย ทำ�ให้ได้เรียนรู้หลายอย่างทั้งการงานพื้นฐานอาชีพ ศิลปะ สังคม และ
เศรษฐศาสตร์ เพราะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยตนเอง ได้แก่ กระดาษ พู่กัน
น้ำ� กระป๋องน้ำ� ผ้าเช็ดอุปกรณ์ รวมทั้งโต๊ะที่ใช้ ได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าและผู้ที่
ชอบงานศิลปะที่เข้ามาคุยด้วย และสุดท้ายได้จ�ำ หน่ายผลงานที่เกิดจากน้�ำ พักน้ำ�
แรงของตนเอง ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์จากการคิดเงินรายได้ซึ่งนำ�ไปสู่การเรียนรู้
เรื่องการออมต่อไป
น้องแปลนนั้นมีความสนใจเรื่องแมลงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกว่าง
เพราะอยู่ในชุมชนป่าแดดซึ่งเหมือนกับชุมชนในภาคเหนือทั่วไปที่มีการเล่นกว่าง
ชนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนอยู่แล้ว จึงได้ลงมือเลี้ยง ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตลอด
จนทดลองเพาะพันธุ์ด้วยตนเอง มีการเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดตลอดวงจรชีวิต จด
บันทึกโดยละเอียด งานศึกษาของน้องแปลนทำ�อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นโครง
งานข้ามปีทแี่ สดงให้เห็นถึงความสนใจทีต่ อ่ เนือ่ งของผูเ้ รียน แค่กว่างอย่างเดียวน้อง
แปลนก็สามารถเรียนรูไ้ ด้หลายด้านแล้ว ทัง้ เรือ่ งวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สิง่ แวดล้อม
การเปลีย่ นแปลงไปของระบบนิเวศ จนสามารถอธิบายกระบวนการและองค์ความ
รู้เกี่ยวกับกว่างรวมทั้งตอบคำ�ถามผู้สนใจได้อย่างเชื่อมั่นในตัวเอ
แม้ว่าบ้านเรียนแปลนปูนจะผ่านการประเมินประจำ�ปีจากเขตการ
ศึกษาทุกครัง้ ด้วยผลงานทีน่ า่ พึงพอใจ ทว่าผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาเพือ่ ความเป็น
มนุษย์ที่แท้ ไม่อาจวัดออกมาเป็นตัวเลข เป็นผลสอบ เป็นการประเมินของบุคคล
ภายนอก หรือแม้แต่การตอบคำ�ถามของสังคม เพราะหลักสูตรของครอบครัว
กังวานนวกุล ซึ่งไม่ต่างจากครอบครัวบ้านเรียนอีกหลายแห่งที่เกิดขึ้นเพื่อตอบ
คำ�ถามที่ว่าเรียนรู้อย่างไรให้มีความสุข

150

บทที่ 2 ก้าวย่างของการเรียนรู้

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่

151

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

การจัดการเรียนการสอนของ บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่
ใช้แนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีความยืดหยุ่นและเน้นผู้เรียนเป็นสำ �คัญ
โดยมีกรอบของเนื้อหาอิงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเสริมเนื้อหาและพัฒนาทักษะตามความสนใจและตาม
ศักยภาพของผู้เรียน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ๕ ประการของ
ผู้เรียน และเป็นการจัดการศึกษาที่สามารถเทียบโอนเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้
กรอบการจัดกระบวนการเรียนรูข้ องบ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่
เน้นประสบการณ์จริง พ่อแม่ลูกมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน อาศัย
แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา เป็นต้น มีการใช้กิจกรรมเป็นสื่อการเรียนรู้โดยการ
พัฒนาโครงงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับเนือ้ หาทีต่ อ้ งการเรียนรู้ ทัง้ โครงงานสำ�รวจ
โครงงานทดลอง และโครงงานประดิษฐ์ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ลงมือกระทำ� เกิดคำ�ถาม
ค้นหาคำ�ตอบ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และสรุปบทเรียนได้ด้วยตนเอง
รูปแบบการดำ�เนินการจัดการเรียนรูจ้ งึ มีหลากหลาย ประกอบด้วย
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มีการจัดตารางกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รายวิชาทีผ่ สู้ อนเปิดสอนและตามเวลาทีเ่ หมาะสม จัดการเรียนการสอนนอกสถาน
ที่ มีการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม ศึกษาดูงาน ตามที่ต่างๆที่มีการจัดกิจกรรม รวม
ทั้งเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยว จัดการเรียนผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่เรียนรู้ผ่าน
การปลูกพืชผักสวนครัว การจ่ายตลาด การลงมือทำ�อาหาร เป็นต้น จัดการเรียน
ผ่านกิจกรรมพิเศษตามความสนใจ เช่น เรียนปั้นเซรามิกกับครูผู้ประกอบอาชีพ
ปั้นเซรามิก ฝึกทักษะทางกีฬา เช่น ว่ายน้�ำ แบดมินตัน
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เด็กๆ ของบ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ ได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้
ผ่านการลงมือท�ำ ซึ่งแต่ละกิจกรรมและโครงงานนั้นพ่อแม่จะกระตุ้นให้ลูกเกิด
ความสงสัย หาค�ำตอบ เผชิญปัญหา ยอมรับผล และแก้ไข ยกตัวอย่างโครงการ
ประกอบอาหาร ส่งเสริมให้เด็กๆมีความละเอียด รอบคอบ กล้าคิดกล้าท�ำ มีความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตใจที่ดี เพราะสิ่งที่ลงมือท�ำนั้นเป็นอาหารที่น�ำไปรับ
ประทาน ต้องใส่ใจรายละเอียดทั้งในเรื่องสัดส่วนของส่วนประกอบ การเลือก
วัตถุดิบ คุณค่าทางอาหารที่ผู้รับประทานควรได้รับ ดัดแปลงสูตรเป็น ตกแต่งให้
สวยงามน่ารับประทานได้ ในการลงมือท�ำนัน้ ต้องเจอปัญหาอยูเ่ รือ่ ยๆ ต้องค้นคว้า
และหาทางแก้ไข ลดความคาดหวังว่าจะต้องสมบูรณ์แบบเสมอซึ่งเป็นไปไม่ได้
การท�ำซ�้ำบ่อยๆ ท�ำให้สามารถรับมือกับปัญหาได้ง่ายขึ้น
การประกอบอาหารของบ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ไม่เพียง
แต่เป็นทักษะชีวิต แต่เป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ภาษา การงานเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน และสามารถเชื่อม
โยงกับโครงงานอื่น เช่น โครงงานทำ�ฟาร์มเลี้ยงไก่ ที่เลี้ยงไก่ไข่ไว้รับประทานใน
ครอบครัวและมีการฟักเพือ่ ขยายพันธุ์ ซึง่ เด็กๆ ได้คน้ คว้าและเรียนรูก้ ระบวนการ
เลีย้ งไก่นบั ตัง้ แต่เรือ่ งอาหาร สถานที่ ศึกษาพฤติกรรมไก่ การผสมพันธุ์ การฟักทัง้
แบบธรรมชาติและใช้กล่องฟักไข่
การศึกษาของบ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ ซึ่งใช้เวลากับกิจกรรม
และความสนใจพิเศษเฉพาะบุคคลทำ�ให้ผู้เรียนไม่อึดอัด พร้อมที่จะเรียนเต็มที่
แต่ละกิจกรรมสามารถใช้เวลาได้ตามต้องการทำ�ให้ความสนใจต่อเนือ่ ง และการมี
กิจกรรมที่หลากหลายทำ�ให้ผู้เรียนไม่เบื่อและมีความตื่นเต้น กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้เสมอ ชอบอ่าน ชอบค้นคว้า จึงเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
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บ้านเรียนเข้มคราม
“ขอบคุณนะที่แม่ทำ�โฮมสคูลให้เข้ม เข้มรู้แล้วว่ามันเหมาะกับเข้ม
ถ้าเข้มอยู่ในโรงเรียนเข้มจะไม่ได้ทำ�อย่างที่เข้มอยากทำ�”
					
บ้านเรียนเข้มคราม
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การศึกษาของบ้านเรียนเข้มครามเป็นการศึกษาเชิงประสบการณ์ที่
เน้นด้านร่างกาย เน้นการออกก�ำลังกายให้รา่ งกายแข็งแรง แก้ปญ
ั หาสุขภาพอย่าง
ยั่งยืน ฝึกฝนความคล่องแคล่ว ฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของผูเ้ รียนทีเ่ ป็นภูมแิ พ้ บ้านเรียนเข้มครามจึง
เน้นการกีฬาเพื่อฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง เช่น ไอกิโด เทนนิส ว่ายน�้ำ เรือใบ การ
เรียนกีฬาของบ้านเรียนเข้มครามเป็นไปอย่างจริงจัง เช่น ว่ายน�้ำสัปดาห์ละ 6 วัน
วันละ 2 ชั่วโมง เตรียมความพร้อมไปสู่การเรียนรู้อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แม้ครอบครัวจะเน้นการฝึกร่างกายด้วยการเล่นกีฬา แต่ก็เรียน
ศิลปะและเปียโนตามความสนใจของลูก ร่วมเรียนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่เน้น
กิจกรรมการทดลองกับกลุ่มเด็กๆ บ้านเรียน และเนื่องจากคุณพ่อได้เปิดพื้นที่
เล็กๆ จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ มีเด็กบ้านเรียนหลายคนที่สนใจเข้าร่วม
เรียน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยพ่อแม่บ้านเรียนอื่นเข้ามาร่วมสอน
วิชาต่างๆ ให้เด็กในกลุ่ม เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น
สำ�หรับบ้านเรียนเข้มครามทีท่ งั้ พ่อและแม่เคยประสบอุบตั เิ หตุมา ตระหนัก
ถึงความไม่แน่นอนของชีวติ จึงเลีย้ งลูกโดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ลกู สามารถพึง่ ตนเอง
ได้ ให้ความสำ�คัญกับวิถกี ารดำ�รงชีวติ เข้มและครามจึงได้เรียนรูท้ งั้ การทำ�นา ปลูก
ผัก เลี้ยงเป็ด โดยอาศัยร่วมเรียนรู้กับต้นกล้าที่บ้านสวนสายลมจอย

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

มีความรัก ความเข้าใจ ใช้เวลาคุณภาพ

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

“ความรักลูกจะทำ�ให้เราทำ�อะไรให้เขาก็ได้
ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขา ให้ลูกรู้ว่าเรามีเวลาให้เขา”
				
บ้านเรียนลิตเติ้ลเชียงใหม่
ในการจัดการเรียนการสอนให้ลกู ชายคนเดียวของครอบครัวสุขพินจิ
แห่ง บ้านเรียนลิตเติ้ลเชียงใหม่ นั้น ครอบครัวมุ่งหวังจะเห็นลูกได้รับการพัฒนา
และมีความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และศีล
ธรรม อันจะนำ�ไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงได้กำ�หนดจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความสามารถขัน้ พืน้ ฐานทีช่ ว่ ย
ให้ลูกสามารถดำ�รงชีวิตอยู่ได้ในสังคมโลก หรือเกิด “สมรรถนะ ๕ ประการ” ใน
การพัฒนาผูเ้ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานซึง่ ประกอบไปด้วย
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้
ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ของบ้านเรียนลิตเติ้ลเชียงใหม่อิงสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติมบางสาระ
การเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของลูก การเรียนการสอนเป็นแบบ
บูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นให้ลูกได้เรียนรู้
ผ่านประสบการณ์จริง ได้ลงมือปฏิบตั ิ และต่อยอดไปสูเ่ นือ้ หาสาระทีซ่ บั ซ้อนยิง่ ขึน้
หลักการพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนของบ้านเรียนลิตเติ้ล
เชียงใหม่ตั้งอยู่บนความรัก ความเข้าใจ และการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน ความ
รักลูกจะทำ�ให้เราทำ�อะไรให้เขาก็ได้ ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขา ให้ลูกรู้ว่าเรามีเวลาให้
เขา โดยตั้งวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาไว้ว่าเพื่อให้ลูกเป็นผู้เรียนที่สนุกกับ
การเรียนรู้ มีความมั่นใจในตัวเอง ครองชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ ใช้ชีวิต
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ได้อย่างเต็มที่ เป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ ตลอดจนส่งเสริมคุณค่าของ
ตัวเองและของสังคมได้
เนื่องจากคุณแม่ทำ�โรงเรียนสอนภาษาและเป็นศูนย์ของหลักสูตร
เคมบริดจ์ ซึง่ นอกจากจะสอนภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจด้านต่างๆแล้ว ยังมีการสอน
เนื้อหาวิชาการ 3 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ด้วยการ
ขายเวลาเป็นชั่วโมงให้ลูกค้า
ในการจัดการเรียนการสอนให้ลูกพบว่าหลักสูตรของเคมบริดจ์
ที่คุณแม่สอนอยู่นั้นตรงกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 สาระหลัก คือ
อังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จึงใช้หลักสูตรเคมบริดจ์สอน โดยจัด
เวลาเฉพาะให้ลูกเพื่อให้เขารู้ว่าเป็นเวลาของเขา มีการสอบเหมือนผู้เรียนคน
อื่นๆ สำ�หรับคณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่ได้เรียน เพราะไม่ชอบ เพิ่งไล่เรียนใหม่
ตั้งแต่ ป.1 เป็นต้นมา กำ�ลังจะขึ้น ป. 4 เนื่องจากออมมี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว วิชาอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา คุณแม่จึงจัดหาหนังสือ
เรียนที่เป็นภาษาอังกฤษให้ลูกได้เรียนรู้ ไม่ได้ให้ลูกเรียนตามหลักสูตรภาษาไทย
เช่น วิชาประวัติศาสตร์ก็ให้เรียนประวัติศาสตร์โลก สังคมก็เรียนสังคมโลก ออม
มี่จึงได้เรียนรู้ว่า ในโลกนี้มีเพียง 8 ครอบครัวที่ก�ำ ลังทำ�ธุรกิจกับชาวโลกอยู่ รู้ว่า
ระบบเศรษฐกิจโลกที่ไหนกำ�ลังล่มสลาย รู้ว่าระบบเศรษฐกิจฝรั่งเศสพังยับเยิน
อิตาลีไม่มีนายกรัฐมนตรีแล้ว การบริหารอยู่ในระบบสุญญากาศ ฯลฯ นั่นคือลูก
ได้เรียนรู้ความเป็นไปในสังคมโลกที่กำ�ลังเกิดขึ้นจริง
ส่วนวิชาอื่นๆมีการเรียนกับครูผู้สอนเฉพาะด้านและฝึกปฏิบัติเอง
เช่น ศิลปะ ฝึกวาดภาพและท�ำงานศิลปะเอง ดนตรีเรียนเปียโนกับครูผู้สอน
พลศึกษา เป็นสมาชิกสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีเพื่อเข้าคอร์สเรียนกีฬา
เช่น เทนนิส ว่ายน�ำ้ ด้านศิลปวัฒนธรรมได้ไปตามวัดวาอาราม หอศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์ พบพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านได้ ด้านการงาน
พื้นฐานอาชีพ ออมมี่ได้เรียนตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน ปลูกผัก ท�ำอาหาร ศึกษา

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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ICT จากผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นอกจากนี้ยังอ่านหนังสือเพื่อการเรียนรู้อีกหลายเล่ม เช่น นิตย
สารไทม์ เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค ดิสคัฟเวอรี่ ฯลฯ ใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้า
ดูเคเบิ้ลทีวีช่องสารคดี เป็นต้น
เนื่องจากคุณแม่ไปสอนนอกสถานที่บ่อย ออมมี่จึงติดตามแม่ไปใน
ทุกสถานที่ที่แม่ไปสอน ทั้งโรงแรม สวนสัตว์ ร้านอาหาร เช่น เอสแอนด์พี ได้ฟัง
ผู้ใหญ่คุยกันก็เรียนรู้ไปด้วย สถานที่ทำ�งานของคุณแม่จึงเป็นที่เรียนรู้ของลูกไป
ด้วย เนือ่ งจากออมมีเ่ ป็นเด็กช่างสังเกตแม้จะพูดน้อยมาก แต่ชอบฟังและเก็บราย
ละเอียดได้ดี จึงได้เรียนรู้ในโลกของการทำ�งานจริงหลากหลายรูปแบบ
“แม่จะคัดสรรสิง่ รอบตัวทีม่ ปี ระโยชน์มาปรับใช้ในกระบวนการเรียน
รู้ เพราะแม่เชื่อว่าห้องเรียนที่ดีที่สุดของลูกคือโลกใบใหญ่ใบนี้นั่นเอง” บ้านเรียน
ลิตเติ้ลเชียงใหม่
คืนรอยยิ้มให้ลูกรัก

“อเล็กซ์มีความสุขมาก...ร่าเริงทันตาเห็นเลย”
บ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอล

โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ บ่มเพาะลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
ของสังคม แต่โรงเรียนต้องอบรมสั่งสอนเด็กเป็นร้อยเป็นพัน บางครั้งโรงเรียนก็มี
หูตาไม่มากพอจะดูแลเด็กอย่างทั่วถึง มีหัวใจไม่มากพอจะใส่ใจกับความแตกต่าง
เล็กๆ น้อยๆ ของมนุษย์ตัวเล็กที่ไร้เดียงสา บางทีโรงเรียนก็อดใจไม่ไหว ต้องแอบ
ขโมยรอยยิ้มน่ารักของเด็กไปโดยไม่ตั้งใจ
ด้วยความเชื่อว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนต้องมีความอยาก
รูเ้ ป็นทีต่ งั้ เด็กๆจึงจะมุง่ มัน่ หาความรูโ้ ดยไม่เบือ่ หน่าย ครอบครัวชลอร์จงึ น�ำอเล็ก
ซ์และมิคาเอลออกจากโรงเรียนมาด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง
156

บทที่ 2 ก้าวย่างของการเรียนรู้

157

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ด้ ว ยเกรงว่ า สิ่ ง ดี ๆ ที่ ลู ก มี จ ะสู ญ หายไป อิ ท ธิ พ ลด้ า นร้ า ยจะเข้ า มาครอบลู ก
ครอบครัวได้เริม่ ปฏิบตั กิ ารคืนรอยยิม้ ให้ลกู รัก ด้วยการวิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของ
ตระกูลด้วยความเชื่อว่าความสามารถด้านต่างๆของลูกจะถ่ายทอดผ่านมาทาง
สายเลือดซึ่งท�ำให้เด็กทุกคนในโลกนี้มีเอกลักษณ์ไม่ซ�้ำแบบใคร คุณพ่อคุณแม่จึง
ได้น�ำเอาความถนัดของปู่ ย่า ตา ยาย ออกมากางดูว่า ลูกมีแนวโน้มไปในทิศทาง
ไหนเพื่อเป็นแนวทางในการสังเกตและสนับสนุนลูกให้ถูกทาง แต่ก็เปิดรับความ
สามารถใหม่ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย
ในการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรของบ้านเรียนอเล็กซ์และ
มิคาเอล จึงอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นเนื้อหาสาระที่
ลูกชอบเป็นพิเศษ สำ�หรับอเล็กซ์ คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนมิ
คาเอลยังเล็กอยู่จึงเห็นไม่ชัดเจนนักแต่มีแนวโน้มว่าจะชอบทางเครื่องยนต์กลไก
ชอบต่อเลโก้
ด้วยความที่ครอบครัวอยากเห็นลูกเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืนและเชื่อว่ากลยุทธ์สำ�คัญคือต้องรักการอ่าน เพราะโลกนี้มีความ
รู้มหาศาลที่ถูกค้นพบแล้ว มนุษย์จึงต้องเป็นนักอ่าน ครอบครัวจึงส่งเสริมลูกให้
อ่านหนังสือในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
อเล็กซ์เป็นคนรักการอ่าน อ่านเร็ว วิธีการเรียนรู้แบบหนึ่งของ
บ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอลคือ เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะอ่านหนังสือตาม
กลุ่มเนื้อหาสาระ หนังสือสารานุกรม หนังสือการ์ตูน นอกจากนั้นก็ไปเรียนรู้ร่วม
กับผู้อื่น เช่น เรียนวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ร่วมกับกลุ่มเด็กบ้านเรียน เรียน
ภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากผู้เรียนชอบวิชา
คณิตศาสตร์ สามารถเรียนได้อย่างไม่รสู้ กึ เบือ่ หรือทุกข์ใจ มีความอยากเรียนเรือ่ ง
ใหม่ไปเรื่อยๆ คุณแม่จึงเลือกสถาบันสอนคณิตศาสตร์ “วันทูวัน” ให้ เพราะเน้น
การเรียนแบบวิเคราะห์โจทย์ นอกจากนี้ อเล็กซ์ยังมีความสุขกับการเรียนเปียโน
และเรียนวาดรูปไปด้วย
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การเรียนรู้ของบ้านเรียนอเล็กซ์กับมิคาเอลมีลักษณะร่วมกับบ้าน
เรียนอื่นตรงที่หลายสิ่งหลายอย่างหลอมรวมอยู่ในวิถีชีวิต อเล็กซ์จึงได้ฝึกภาษา
อังกฤษจากการพูดคุยกับเพื่อนของคุณพ่อ ไปเที่ยววัดกับคุณแม่ ไปร่วมงานบวช
ไปร่วมงานสังสรรค์กบั เพือ่ นชาวต่างชาติของครอบครัว ร่วมกิจกรรมพัฒนาหมูบ่ า้ น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณแม่มองว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 8 ประการ และด้วยความที่ครอบครัวชลอร์เป็นคนต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามา
อยู่ในหมู่บ้าน คุณแม่ก็จะผูกสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน เมื่อลูกโตพอก็พาเดินไปเยี่ยม
คุณตาเพื่อนบ้าน ขอให้ท่านเล่าเรื่องของหมู่บ้านในวัยเด็กให้ฟัง เด็กๆก็ได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากคนเฒ่าคนแก่ไปด้วย
เมื่ออเล็กซ์เห็นการทำ�งานของพ่อ ที่อยู่กับคอมพิวเตอร์ งานช่าง
ประดิษฐ์ของใช้เอง เช่น ทำ�ชิงช้า จากยางรถเก่า ลูกก็เรียนรู้ทั้งการวางแผน
นำ�สิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว แบ่งปันเพื่อน ภูมิใจในตนเอง มีทัศนคติที่ดี มีโอกาสที่จะค้นพบตนเอง
และได้พัฒนาศักยภาพไปตามความถนัดหรือความสนใจของตนเอง ซึ่งเรื่องนี้คุณ
พ่อสอนว่า แม้จะเป็นผูห้ ญิงแต่หากมีความรูเ้ รือ่ งช่างด้วยก็ยงิ่ ได้ประโยชน์และควร
จะมี ครอบครัวได้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการให้ทำ�แบบทดสอบที่คุณแม่
หาซื้อจากร้านหนังสือ และรับการประเมินผลจากเขตพื้นที่การศึกษาฯ ด้วยการ
ทำ�ข้อสอบ แม้จะไม่เห็นด้วยนักกับการใช้คะแนนเป็นตัวตัดสิน ขณะเดียวกันด้วย
ความทีผ่ เู้ รียนชอบวิทยาศาสตร์จงึ ได้ลองสอบแข่งขันทางวิชาการ ผลการสอบเป็น
ที่น่าพอใจเพราะอเล็กซ์ได้เหรียญทองระดับเขต และได้รับรางวัลชมเชยในระดับ
ประเทศขณะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีแนวโน้มว่าน่าจะพัฒนาศักยภาพได้ดี
ขึ้นเรื่อยๆ
ผลสำ�เร็จอีกประการหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับทั้งผู้สอน/ผู้จัดการ
ศึกษาและผูเ้ รียนคือ ตอนนีป้ ฏิบตั กิ ารคืนรอยยิม้ ให้ลกู รักประสบความสำ�เร็จแล้ว
“อเล็กซ์มีความสุขมาก” คุณแม่เล่า “ร่าเริงทันตาเห็นเลย”
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เด็กๆเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา มีพัฒนาการสมวัย มีทักษะความ
สามารถตามศักยภาพความถนัดความสนใจของตนบนฐานภูมิปัญญาวงศ์
ตระกูลและบริบทของครอบครัว มีทกั ษะการพึง่ ตนเองได้ทางการเรียนรูแ้ ละ
การดำ�รงชีวิต และมีความสุข มีความมั่นใจในตนเอง ในวิถีการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองพร้อมไปกับการเจริญเติบโตตามวัย มั่นใจในคุณประโยชน์
ของการเรียนแบบบ้านเรียน ทีเ่ ป็นการเรียนตามธรรมชาติของเด็กๆแต่ละคน
เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อคุณแม่แมว แห่งบ้านเรียนพิมพ์ปาน
จัดกระบวนการเรียนรูแ้ ก่ลกู อย่างคลาดเคลือ่ นไปจากธรรมชาติของลูกไปสัก
หน่อย เมื่อแรกเริ่มหัดจัดการศึกษาบ้านเรียน ลูกสาวฝาแฝด พิมพ์-ปาน จึง
ปรารภกันว่า “เราคิดผิดแล้ว ที่ชวนแม่ท�ำ โฮมสคูล”
แม้คณ
ุ แม่แมว จะมีความเชือ่ ในกระบวนการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียน
เป็นสำ�คัญ เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะและมีวิถีการเรียนรู้ที่แตก
ต่างกัน การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมจะช่วยกระตุน้ ศักยภาพในตัวเด็กได้
โดยเฉพาะเมือ่ เป็นเด็กพิเศษและมีปญ
ั หาในการเรียนรู้ และกำ�หนดแนวทาง
ในการจัดการศึกษาของบ้านเรียนพิมพ์ปานเป็นการศึกษาแบบบูรณาการและ
เรียนรู้ผ่านโครงงาน โดยเน้นกระบวนการพัฒนาของสมองและความสนใจ
ของผู้เรียนเป็นหลัก โดยกรอบการเรียนรู้อิงเนื้อหาสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ให้สามารถเทียบโอน
กับการศึกษาในระบบโรงเรียนได้ เสริมด้วยเนื้อหาและการพัฒนาทักษะตาม
ความจำ�เป็นในการดำ�รงชีวิต
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อาจเป็นเพราะคุณแม่แมว คงคุ้นเคยกับชีวิตนักเรียนในแบบ
ที่ตัวเองเคยเป็นผ่านมาในวัยเด็ก ประกอบกับที่ได้วางกรอบการเรียนรู้อิง
เนือ้ หาสาระและมาตรฐานการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน เพื่อให้สามารถเทียบโอนกับการศึกษาในระบบโรงเรียนได้ คุณแม่แมว
จึงจัดตารางสอนเต็มเวลาเหมือนในโรงเรียน แล้วพอยิ่งทำ�ก็ยิ่งเครียดเพราะ
ลูกไม่สามารถทำ�งานได้ตามแผนที่คุณแม่วางไว้ จนลูกทั้งสองมีคำ�ปรารภ
นั้นออกมา สภาพดังกล่าวนี้ปรากฏได้กับอีกหลายบ้านเรียนโดยทั่วไปที่เพิ่ง
เริ่มจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพราะต้องให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้ทาง
วิชาการ ทั้งจากความรู้สึกและความต้องการของคุณพ่อคุณแม่เอง หรือจาก
การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาในขั้นการเสนอ
แผนการจัดการศึกษา ประกอบคำ�ขออนุญาตจัดการศึกษา ที่เน้นพิจารณา
เสนอแนะในส่วนที่ต้องอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นข้อสำ�คัญในขั้นการขออนุญาต
เมือ่ กระบวนการเรียนรูข้ องเด็กผูเ้ รียน ถูกวางอย่างคลาดเคลือ่ น
ไปจากความเป็นธรรมชาติตามตัวเด็กแต่ละคนเสียแล้ว ความเครียดและความ
ขัดข้องจึงย่อมเกิดขึน้ ทัง้ นีใ้ ช่วา่ ความเครียดจะมิพงึ เกิดขึน้ เลยในชีวติ เพราะ
บนกระบวนการเรียนรูท้ เี่ ป็นไปตามธรรมชาติของเด็กนัน้ ในบางขัน้ ตอนอาจ
เป็นขัน้ ทีย่ ากเป็นพิเศษ ทีเ่ ด็กดำ�เนินการเรียนรูม้ าจนถึงขัน้ ทีย่ ากและท้าทาย
มากนี้ ขณะที่เด็กก็ยังรู้สึกมุ่งมั่นที่จะผ่านขั้นตอนอันโหดหินนี้ไปให้สำ�เร็จให้
ได้ เป็นสถานการณ์ที่เด็กต้องเครียด และต้องคร่ำ�เคร่งเอาจริงเอาจัง เพื่อ
พิสูจน์ศักยภาพความสามารถของตนเองให้เห็นผลให้ได้ สถานการณ์ความ
เคร่งเครียดตามขัน้ ตอนกระบวนการบนวิถกี ารเรียนรู้ ทีเ่ ด็กพึงใจในการเผชิญ
และฝ่าข้ามเองอย่างมุง่ มัน่ นัน้ กลับเป็นสถานการณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าในการเคีย่ วกรำ�
ให้เด็กมีประสบการณ์ทแี่ กร่งกล้ามากขึน้ พร้อมเผชิญปัญหาและสถานการณ์
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ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กคือแก่นสำ�คัญของการจัดการศึกษาเพื่อเด็ก
เฉพาะบุคคล
เด็กจะเผยธรรมชาติการเรียนรู้ของเขาให้เห็นในบรรยากาสที่
เขามีอิสระ เสรีภาพในการปฏิบัติตัววางตน เลือกเล่น เลือกทำ�ในสิ่งที่ตนเอง
พึงใจ หรือรูส้ กึ เร้าใจ อยากรูอ้ ยากทำ� หรืออยากเล่น ผูส้ อนหรือผูจ้ ดั การเรียน
รูค้ วรสังเกตหรือจัดสถานการณ์ทอี่ สิ ระเป็นธรรมชาติแก่ผเู้ รียนเพือ่ การสังเกต
ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องใกล้เคียงยิ่งขึ้น การออกแบบหรือวางแนวการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมแก่เด็กเฉพาะบุคคลก็จะเป็นไปอย่างได้ผล จะเป็นสุขกับ
การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น อย่างสนุกและเป็นสุขของเด็ก เห็นพัฒนาการ
ที่ก้าวหน้าอย่างรอบด้านของเด็กตามเป้าประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติ เด็ก
มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ธรรมชาติการเรียนรูข้ องเด็ก เผยให้เห็นลีลาการเรียนรู้ และพหุ
ปัญญาของเด็กแต่ละคน ดังแสดงไว้ในบทที่ 1 ส่วนที่ 3 “เหตุทเี่ ลือกเป็นบ้าน
เรียน” ที่เกริ่นไว้ว่า “ด้วยความรักที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูก จึงไวต่อความ
รูส้ กึ สุขทุกข์ของลูก และความเก่งกล้าสามารถของลูก แล้วก็ใส่ใจทีจ่ ะพัฒนา
ลูกไปในทางที่ถูก ที่ใช่ของลูก ....ถูก..ในลีลาการเรียนรู้ของลูก และ...ใช่..ใน
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ที่ท้าทายในโอกาสต่อๆไปได้อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวอ่อนแอ นั่นคือหากถูก
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กผู้เรียนแล้ว ประสบสถานการณ์ที่ยากโดย ผู้
เรียนเข้าสู่สถานการณ์ตามธรรมชาติแล้ว และเด็กต้องเครียดหรือคร่ำ�เคร่ง
เป็นพิเศษแล้ว น่าจะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่พึงประสงค์ บนกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีสีสรรค์ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่เข้มแข็ง
มุ่งมั่นอดทนได้เป็นอย่างดีต่อไป

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

พหุปัญญาที่โดดเด่นของลูก ด้วยวิธีพิเศษที่เหมาะเฉพาะตัวลูก” 
เรากล่าวกันถึงการสังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กแต่ละ
คนในบรรยากาศที่เป็นอิสระมีเสรีภาพ หรือก็คือสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ
นัน่ เอง ขณะเดียวกันหากพิจารณาให้ดี การเรียนรูก้ เ็ ป็นธรรมชาติในตัวมนุษย์
อยูแ่ ล้วด้วยเช่นกัน และด้วยธรรมชาติของความรักความห่วงใยทีม่ ตี อ่ ลูก การ
จัดการศึกษาของครอบครัวบ้านเรียนจากธรรมชาติของความเป็นพ่อเป็นแม่
จากฐานของครอบครัว มรดกทางภูมิปัญญาที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้ง
คำ�สอน หลักยึดถือทางคุณธรรม เคล็ดวิชาทางการอาชีพของครอบครัว การ
ดำ�รงชีวติ ทีพ่ งึ่ ตนเองได้ เพือ่ ความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ และมีความสุขตามอัตต
ภาพ การจัดการเรียนรู้ของครอบครัวบ้านเรียน 12 ครอบครัวกรณีศึกษา จึง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติของครอบครัวที่เปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่น
ดูลื่นไหล แม้จะมีปัญหาขลุกขลักอยู่บ้างก็เป็นธรรมดาที่สามารถปรับตัวไปสู่
ความสมดุลระดับใหม่ ได้อย่างดี เราจึงได้เห็นเด็กๆทีม่ ชี วี ติ ชีวา เปล่งประกาย
ความเป็นตัวเอง มีครรลองการพัฒนาตนเอง ต่อยอดจากฐานของครอบครัว
ไปสู่ความสำ�เร็จตามศักยภาพของตนเอง ที่ครอบครัวได้แผ้วถางเส้นทางแห่ง
ทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ไว้ให้ พร้อมเป็นเครือ่ งมือในการเผชิญชีวติ กับโลก
ที่จะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างเท่าทัน
เราเห็นเด็กที่ฉายแววทางด้านต่างๆอย่างน่าติดตาม เช่น ในวิถี
กสิกรรมธรรมชาติทพี่ งึ่ ตนเองและเป็นแบบอย่างได้ ความสามารถทางดนตรีคีตศิลป์ที่มีผลงานเผยแพร่แล้ว ความเป็นที่รู้จักในความสามารถทางวิจิตร
ศิลป์ทสี่ ดใสมีชวี ติ ชีวา ความโดดเด่นด้านปฏิมากรรมจนได้รบั การยอมรับจาก
คนรอบข้าง ความสำ�เร็จทางวิชาการที่แน่นด้วยพื้นฐานการปฏิบัติการ ความ
สามารถเกินวัยในด้านICT และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสำ�เร็จในการ
พัฒนาสุขภาพรางกายและสมรรถนะทางการกีฬา การมีรอยยิ้มของลูกกลับ
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คืนมา เติมความสุข และเป็นกำ�ลังใจ ให้ก้าวเดินต่อไปบนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวอย่างมั่นใจ

การจัดกระบวนการเรียนรูข้ องครอบครัวบ้านเรียน กับพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ครอบครัวบ้านเรียน 12 กรณีศึกษา ได้จัดตามสารบัญญัติใน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติหรือไม่นนั้ อาจไม่สามารถแจ้งได้ แต่ในทีน่ ี้
จะขอยกมาแสดงในบางมาตรา ที่เห็นว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ครอบครัวบ้านเรียนดังกล่าว มีความสอดคล้องตรงกัน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการ
จัดการศึกษา ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึด หลักว่าผู้เรียนมีความสำ�คัญ
ที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการ
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นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเรียนรู้อย่างป็นธรรมชาติ
การปรับตัวในการจัดการเรียนรูใ้ ห้เข้ากับลีลาการเรียนรู้ ความ
ถนัดความสนใจของผูเ้ รียนแต่ละคนแต่ละบริบทของครอบครัว โดยธรรมชาติ
และการบูรณาการนัน้ เป็นกระบวนการพืน้ ฐาน แต่มกี ารผสมผสานเทคนิควิธี
การอื่นๆอีกอย่างหลากหลาย ซับซ้อน อาจเรียกได้ว่าเกิดนวัตกรรมการเรียน
รู้แบบ 1 ครอบครัว 1 นวัตกรรมเลยทีเดียว เช่น ใครจะคิดถึงได้ว่า การขี่ม้า
เพื่อการบำ�บัดรักษาของเด็กพิเศษ จะมีคุณค่าทางการเรียนรู้อย่างมากมาย
ขนาดนั้น สร้างชีวิตใหม่แห่งการเรียนรู้แบบองค์รวมขึ้นมาแก่เด็กอย่างได้ผล
รอบด้านในวิถีชีวิต อันเป็นนวัตกรรมที่ได้ค้นพบ และครอบครัวอื่นๆก็เช่น
เดียวกันเป็นอีก 1 นวัตกรรมเหมือนกัน

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ การจัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบในหมวด 3 ต้องเน้นทั้งความรู้
คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้
และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่
กับสังคม

• ด้านความรูเ้ กีย่ วกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

• ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมปิ ญ
ั ญาไทย และ
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย
• ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา
• ด้านการประกอบอาชีพ และการดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุข
มาตรา 28 ระบุว่าหลักสูตรสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตร
สถานศึกษาสำ�หรับบุคคลพิการ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ให้จัดตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้
เหมาะสมแก่วยั และศักยภาพ สาระของหลักสูตร ทัง้ ทีเ่ ป็นวิชาการและวิชาชีพ
ต้องมุง่ พัฒนาคนให้มคี วามสมดุลทัง้ ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความ
ดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรา 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัด โดยคำ�นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
มาตรา 22 กระบวนการเรียนรู้ การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
มีความสำ�คัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
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พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการ ดังนี้
(1) จัดเนือ้ หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยคำ�นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็นทำ�เป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ
อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(5) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู ส ามารถจั ด บรรยากาศ สภาพ
แวดล้อมสื่อการเรียน และอำ�นวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทัง้ นีค้ รูและผูเ้ รียนอาจเรียนรูไ้ ปพร้อมกันจากสือ่ การเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
(6) จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทกุ เวลา ทุกสถานที่ มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพือ่ ร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณา
จากพัฒนาการของผูเ้ รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
ร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไ่ ปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

2.1 โครงงานของหนู เรียนรู้แบบบูรณาการ
การเรียนรูข้ องชาวบ้านเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ภายใต้ปรัชญาที่เชื่อว่าการศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนในลักษณะรอบด้าน มิใช่
พัฒนาเพียงเฉพาะเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือด้านใดด้านหนึง่ เท่านัน้ ในการจัดการเรียน
การสอนจึงนำ�วิชาต่างๆ มาผสมผสานกัน โดยใช้วชิ าใดวิชาหนึง่ เป็นหลักและเชือ่ ม
โยงไปสู่วิชาอื่นมากบ้างน้อยบ้างตามความเหมาะสม โดยวิธีการสอนส่วนหนึ่งจะ
ดำ�เนินการผ่านโครงงาน (Project Based Learning) ซึ่งเป็นไปตามความสนใจ
ของผูเ้ รียน อันสามารถกระตุน้ ให้เกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้า ได้ผล
งานที่เป็นรูปธรรม และสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนออกมาได้
อัลบั้ม “สะพานสายรุ้ง” ที่ผักกาดแห่ง บ้านเรียนเลอฌอ ได้แต่ง
คำ�ร้องและทำ�นองเพลง “เพลงแรก” ถือเป็นการเรียนรูแ้ บบโครงงานทีบ่ รู ณาการ
วิชาภาษาไทย ดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน ได้ผล
งานเป็นอัลบั้มเพลงที่วางจำ�หน่ายให้ผู้สนใจได้ซื้อหาไปฟังได้จริง โครงงานเล้าไก่
ของน้องทานแห่ง บ้านเรียนพันพรรณ บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การ
อ่าน การเขียน และเทคโนโลยี และได้เล้าไก่ที่ใช้งานได้จริง
โครงการเลี้ยงแมลง ชนิดต่างๆของ บ้านเรียนก้านตอง เป็นการ
ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นวงจรชีวิตของแมลง ส่งผลให้เกิดการค้นคว้า
และนำ�เสนอผลการศึกษาออกมาต่อสาธารณชนในรูปแบบทีผ่ เู้ รียนถนัด สามารถ
อธิบายได้อย่างมั่นใจเพราะผ่านการลงมือศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนไม่เพียงแต่ได้
เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ยังบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน
ทัง้ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปะ
ขณะที่ บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ ก็มีกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
การทำ�อาหารคาวหวาน ซึง่ ได้ใช้ทกั ษะทัง้ ทางด้านการค้นคว้า การลงมือปฏิบตั ิ ได้
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ผลงานเป็นอาหารออกมารับประทาน บางครั้งยังจำ�หน่ายได้ด้วย เป็นการบูรณา
การได้หลายวิชาทัง้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ทั้งยังเป็นการฝึกทักษะที่จำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตด้วย
การเรียนขี่ม้า ของ บ้านเรียนพิมพ์-ปาน ไม่เพียงแต่เป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการเสริมสร้างสภาพร่างกายให้แข็งแรงเท่านั้น แต่
ด้วยความรักม้าและรักการขีม่ า้ ทำ�ให้ผเู้ รียนทัง้ สองค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมกลาย
มาเป็นรายงานสองฉบับที่สามารถมองเห็นบูรณาการความรู้ทางด้านสุขศึกษา
พลศึกษาเข้ากับการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
ตลอดจนวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปะ (วาดรูปม้าและอุปกรณ์) ภาษาอังกฤษ (ค้นข้อมูล
และช่วยแปลเอกสาร)
น้องแปลนจาก บ้านเรียนแปลนปูน เองก็มีโครงงานหลายอย่าง
หนึ่งในนั้นที่แปลนทำ�ต่อเนื่องยาวนานคือ โครงการเลี้ยงกว่าง แปลนได้ค้นคว้า
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ทำ�บ่อดินเลีย้ งกว่าง พัฒนาสูตรอาหาร ทดลองเพาะกว่างด้วยตัว
เองจนถึงปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ มีการสังเกต จดบันทึก และเมื่อต้องนำ�เสนอ
ผลงานของตัวเองให้แก่ผู้สนใจ ก็ทำ�ได้ด้วยความมั่นใจ ต่อยอดด้วยการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ออกจำ�หน่าย ทั้งโปสการ์ด เสื้อปักมือรูปกว่าง หมอนอิงและพวง
กุญแจกว่าง ผลงานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าโครงการเลี้ยงกว่าง
ของบ้านเรียนแปลนปูนเป็นโครงการบูรณาการที่ได้เรียนรู้หลายสาขาวิชา ได้แก่
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ สังคม การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
สองพี่น้องจากบ้านเรียนทองนพรัตน์ มักมีโครงงานเล็กๆ ที่เกิดขึ้น
ตามกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ เช่น โครงงานสบู่เหลว ผลผลิตจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำ�ไปใช้งานจริงที่สระว่ายน้�ำ จนกลายเป็นที่ชื่นชอบของ
เพื่อนๆ จุดประกายความคิดในการแปรความรู้เป็นผลิตภัณฑ์ออกจำ�หน่าย เป็น
โอกาสให้ธรี แ์ ละไอได้ฝกึ เรือ่ งของการนำ�เสนอ จดบันทึกรายละเอียดของการสัง่ ซือ้
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ตามความต้องการของเพือ่ นๆ (สีและกลิน่ ของสบูเ่ หลว) จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ การ
ขยายตลาดไปยังกลุม่ เพือ่ นทีเ่ รียนภาษาอังกฤษ ได้เรียนรูเ้ รือ่ งเศรษฐศาสตร์ ต้นทุน
กำ�ไร ขาดทุน แถมด้วยบทเรียนในชีวติ จริงเมือ่ กำ�หนดราคาขายต่�ำ ไป เพราะไม่ได้
คิดราคาภาชนะบรรจุ นำ�มาสูก่ ารแก้ปญ
ั หาโดยการปรับราคาผลิตภัณฑ์ชดุ ต่อๆ มา
เห็นได้ชัดว่าความหลงใหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นำ�ทางให้เด็กๆ ของ
เราไปสู่การเรียนรู้สิ่งอื่นๆ อย่างสนุกสนานและบางครั้งไม่รู้ตัว เสริมสร้างความ
มั่นใจในตัวเองให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน จนสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและ
ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ อย่างไรก็ตามกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ไม่อาจเกิดขึ้นได้เองโดย
อัตโนมัติ พ่อแม่บ้านเรียนยังคงต้องทำ�หน้าที่ผู้สอน ผู้กระตุ้น ผู้สร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็น
เมื่อเด็กๆ เผชิญกับปัญหาก็พร้อมจะให้ค�ำ แนะนำ�เพื่อแก้ไขปัญหา ให้เด็กรู้สึกอุ่น
ใจว่าการเรียนรู้ของพวกเขาจะเป็นไปอย่างราบรื่น เร็วบ้างช้าบ้าง ทว่ามั่นคง บ่ม
เพาะความเป็นผู้รักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต
2.2 การงานกับชีวิต
เนือ่ งจากเด็กบ้านเรียนมักมีวถิ กี ารเรียนรูอ้ ย่างสอดคล้องกับวิถชี วี ติ
ของครอบครัว เด็กบ้านเรียนจึงไม่ได้แยกการงานออกจากการเรียนรู้ บางคนมีสว่ น
ร่วมในการทำ�งานและมีรายได้จากการช่วยงานครอบครัว ซึ่งขณะเดียวกันก็เป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของพวกเขา
เมื่อครอบครัวเปิดร้านเลอฌอ (พิซซ่า สเต็ก กาแฟ ฯลฯ) ผักกาด
ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการชงกาแฟชนิดต่างๆ จากฮิลล์คอฟ ประเทศไทย
จำ�กัด และเป็นบาริสต้ามือหนึ่งประจำ�ร้าน เมื่อวงเลอฌอเดินทางไปแสดงตามที่
ต่างๆ ผักกาดเป็นส่วนหนึ่งของวง ทั้งการแสดง การขายซีดีเพลงของตนเอง และ
ได้รับคำ�ชื่นชมเสมอ
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เช่ น เดี ย วกั บ ก้ า นตองที่ ช่ ว ยพ่ อ สอนวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ น้ อ งๆ ที่
D-science โดยทำ�หน้าที่ผู้ช่วยครู เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สาธิต และอธิบาย
ให้น้องๆ เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ เพราะการสอนวิทยาศาสตร์ของ D-science
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลอง เด็กที่เข้ามาเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง
นอกจากก้านตองจะมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เป็นค่าขนมและซื้อหนังสือของตนเอง
โดยไม่ขอเงินพ่อแม่ ซึง่ สร้างความภาคภูมใิ จในตนเองแล้ว การสอนผูอ้ นื่ ก็เป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากขึ้นด้วย
ด้วยวิถชี วี ติ เกษตรกรของครอบครัวบ้านเรียนต้นกล้า ทำ�ให้ตน้ กล้า
ได้เรียนรู้การทำ�นา ทำ�สวน เลี้ยงเป็ดมาโดยตลอด การเลี้ยงเป็ดของต้นกล้าเป็น
กิจกรรมในครอบครัวที่ต้นกล้า พ่อเอก และย่านางเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน เมื่อมีราย
ได้จากการขายไข่เป็ด ต้นกล้าจะได้รับส่วนแบ่งหนึ่งในสาม ผลจากน้�ำ พักน้ำ�แรง
นี้พ่อเอกฝากธนาคารให้เป็นเงินเก็บที่ต้นกล้าสามารถจัดสรรรายจ่ายได้เองตาม
ที่เห็นสมควร เป็นทั้งแรงจูงใจในการเรียนรู้และเป็นวิถีชีวิต
กรณีที่ทั้งพ่อและแม่ต้องทำ�งานประจำ�อย่างบ้านเรียนทองนพรัตน์
ไอและธีรไ์ ด้เรียนรูเ้ รือ่ งการทำ�งานบ้าน และความรับผิดชอบ ในฐานะของสมาชิก
ครอบครัวที่ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกัน งานเล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้านซึ่ง
ไม่มีข้อแลกเปลี่ยนหรือค่าตอบแทน ไอช่วยแม่ในเรื่องการจัดเก็บที่นอน เก็บ
เสื้อผ้าที่ซักแล้ว และล้างจานชาม ลูกๆ ต้องรับผิดชอบในเรื่องการเรียน และจัด
เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น ชุดว่ายน้�ำ การซักล้าง ตาก การงานเหล่า
นี้อาจไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เป็นตัวเงิน แต่กลับช่วยให้เด็กๆ เห็นคุณค่าในตนเอง
มีความภาคภูมิใจที่สามารถแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ และสร้างความรู้สึกร่วมเป็น
หนึ่งเดียวกันในครอบครัว
เช่นเดียวกันกับคุณแม่ของบ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอลที่เชื่อว่า
“การทำ�โฮมสคูลให้คำ�ตอบได้ดีมาก และจะซึมลึกอยู่ในหัวใจของลูกโดยไม่ต้อง
ตอกย้ำ�” ภาพเหงื่อของปาป๊าและอาการปวดหลังจากการก้มๆ เงยๆ ภาพแม่
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ทำ�งานบ้านเองพร้อมกับการช่วยปาป๊าทำ�งาน ทุกอย่างจะอยู่ในสายตาลูก อยู่ใน
ชีวติ ลูก มันแตกต่างไปจากคำ�พร่�ำ บอกว่า “พ่อแม่ไปทำ�งานเพือ่ หาเงินมาให้ลกู อยู่
สบาย ตั้งใจเรียนนะลูก” เมื่อลูกเห็นคนที่รักเหนื่อย เขาจะมีความเห็นใจสงสาร
อยากช่วยเหลือ และจุดสำ�คัญคือ เมื่อลูกอิ่มในความรักความเข้าใจจากภายใน
ครอบครัว ความรักนี้ก็จะเผื่อแผ่ออกไปสู่สังคมภายนอก
ส่วนบ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ ยึดแนวความคิดที่อยากให้ลูกๆ
สามารถใช้ชีวิตได้ เอาตัวรอดได้ในสังคม ลูกๆ อบรมปฏิบัติธรรมให้รับรู้ความเป็น
ไปในชีวติ ถูกสอนให้หงุ หาอาหารให้สามารถพึง่ พาตัวเอง ถูกฝึกให้รจู้ กั ค้าขาย ทำ�
ขนมขาย ทำ�งานศิลปะขาย เรียนรูแ้ ละลงมือทำ�งานแลกกับสิง่ ตอบแทนตามสมควร
ถูกสอนให้เรียนดนตรี เพื่อให้รู้จักหาทางผ่อนคลาย การเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง
เพื่อให้รู้จักชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย และการรู้จักรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อ น้ำ�ใจ และการ
อยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตในสังคม ได้พบเจอกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอย่าง
จึงเกิดขึ้นและสอดคล้องกับชีวิตจริง
จะเห็นได้วา่ เรือ่ งของจำ�นวนรายได้นนั้ ไม่สำ�คัญสำ�หรับเด็ก แต่การ
ได้เรียนรู้วิถีของครอบครัวสำ�คัญกว่า ไม่เพียงแต่ท�ำ ให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เข้าใจ
ความเหนื่อยยากของพ่อแม่ ในแง่ของการเรียนรู้ยังเป็นการบูรณาการวิชาต่างๆ
เข้ากับชีวิตจริง และยังเป็นการทดลองก้าวเท้าข้างหนึ่งเข้ามาเหยียบยืนในโลก
ของการงาน ซึ่งเป็นความจริงกว่าการนัง่ เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว ได้ฝึกความ
อดทนอดกลัน้ และปฏิบตั ติ อ่ ผูค้ นทีห่ ลากหลายด้วยท่าทีทหี่ ลากหลาย เห็นค่าของ
เงินที่ได้รับมา ซึ่งจะนำ�ไปสู่การออม การจัดสรรรายรับรายจ่าย การใช้สอยอย่างรู้
ค่า และบทเรียนอีกหลากหลายที่ได้มาด้วยการลงมือปฏิบัติ
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ทักษะการทำ�โครงงาน : ทักษะการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
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เคล็ดลับความสำ�เร็จของครอบครัวบ้านเรียน อีกประการหนึ่ง
คือ การทำ�โครงงานบนฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพราะการทำ�โครง
งาน นั้นต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายแบบบูรณาการ แบบสหวิชาการ บนวิธี
การการคิดและกระบวนการดำ�เนินงานแบบวิทยาศาสตร์ ที่มีเหตุมีผล มี
ระเบียบแบบแผน พิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์ เป็นทักษะที่สำ�คัญและจำ�เป็น
ของเด็กทุกคนในยุคนี้
เพื่อให้เห็นหลักวิชาการเกี่ยวกับโครงงานไว้พอสังเขป ขอนำ�
เสนอบางส่วนจากเอกสาร “การสอนคิดด้วยโครงงาน” (พิมพ์พนั ธ์ เดชะคปต์
และคณะ พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550 หน้า 55 , 62) ดังต่อไปนี้
การใช้วิธีสอนโครงงานเป็นวิธีของการจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนทำ�โครงงานด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ก็คือ การให้เด็ก
ใช้ความคิดต่างๆในแต่ละขั้นตอนรวมทุกขั้นตอนจัดเป็นกระบวนการคิดที่
นักเรียนใช้ การเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความคิดนั้นบ่อยๆ ก็เป็นการช่วย
พัฒนาการคิดต่างๆหรือการใช้วิธีโครงงานสอนนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาการ
คิดนักเรียน
นักเรียนจะได้รบั การพัฒนาการคิดมากน้อย ระดับสูง ระดับต่ำ�
อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการสอน ฝึกให้นักเรียนทำ�โครงงานประเภทใด ระดับใด
ยิ่งทำ�โครงงานระดับสูงยิ่งพัฒนาให้เด็กเป็นนักคิด ประเภทของการทำ�โครง
งานเป็นดังนี้
โครงงานที่ใช้เกณฑ์ของผลที่ได้แบ่งประเภท สามารถแบ่งโครง
งานเป็น 3 ประเภท คือ

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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1. โครงงานสำ�รวจ
2. โครงงานทดลอง
3. โครงงานประดิษฐ์
การทำ�โครงงานมีลักษณะเด่นหรือมีตัวบ่งชี้ว่า นี่คือโครงงาน
นักเรียนกำ�ลังทำ�โครงงานนักเรียน ด้วยวิธีโครงงาน คือ
1. นักเรียนต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าหาคำ�ตอบ
ของปัญหาด้วยตนเอง
2. ผลการทำ�โครงงานนักเรียน จะได้องค์ความรู้ใหม่และหรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่
3. ครูทำ�หน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้อำ�นวยความสะดวก
การทำ � โครงงานเป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นได้ ก ระบวนการ
คิด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเป็นลำ�ดับซึ่งเรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(scientific method) ใช้การสร้างความรู้ หรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructive) ทั้งตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์
(Constructivism) และทฤษฎีคอนสตรัคชัน่ นิสม์(Constructionism) ซึง่ เป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มปัญญานิยมที่เน้นเรื่องปัญหา เน้นการค้นพบความรู้
ด้วยวิธีค้นพบ(Discovery) ค้นพบความรู้ด้วยวิธีสืบสอบ(Inquiry method)
การทำ�โครงงานจึงเป็นวิธีการพัฒนาการคิด การยิ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติเอง ได้เรียนรู้เอง ทำ�ให้เป็นผู้เข้าใจและรู้อย่างลึกซึ้ง ส่วนการเปิด
โอกาสน้อยมาก ไม่ให้คิดเอง ทำ�เอง ทำ�ให้นักเรียนรู้อย่างผิวเผิน ดังคำ�กล่าว
ของ John Biggs (1999)
“To maximize the chances that students will use a
deep approach, Tominimized the chances that they will use a
surface approach.”
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

จอห์น ดิวอี้ ปราชญ์ทางการศึกษาชาวอเมริกา ได้อธิบาย
ถึงความจำ�เป็นที่ต้องจัดให้มีการสอนแบบ “บูรณาการ” ( Integrate
Curriculum) หรือการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยไม่เน้น
การเรียนเป็นรายวิชา ว่า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต
ของมนุษย์นั้น จะผสมผสานกัน มิได้แยกออกเป็นส่วน ๆ ทั้งนี้ มนุษย์จ�ำ เป็น
ต้องใช้ทกั ษะหลายประการในการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ รวมทัง้ ในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาง่าย ๆ หรือซับซ้อนเพียงใด
ก็ตาม แต่การทีโ่ รงเรียนเน้นการสอนแยกเนือ้ หาวิชา จะทำ�ให้การเรียนนัน้ ไม่
สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน เพราะเด็กมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของ
สิ่งที่เรียน กับสิ่งที่เป็นไปในชีวิตจริงนอกโรงเรียน ดังนั้น หลักสูตที่เน้นการ
สอนแบบบูรณาการจะสอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็กมากกว่า โดยจะช่วยให้
นักเรียนเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ทั้ง
ยังกระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้ เนื่องจากเขาสามารถนำ�เนื้อหาและทักษะที่เรียน
ไปใช้ในชีวิตจริง
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4
มาตรา 23 กำ�หนดไว้ว่า การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การ
ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำ�คัญทั้งความ
รู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละ
ระดับการศึกษาและใน มาตรา 24(4) ได้กำ�หนดไว้ว่า “ การจัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา”

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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นอกจากนี้ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ คือ ช่วย
ลดความซ้�ำ ซ้อนของเนื้อหาวิชา ลดจำ�นวนเวลาเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระ
ของผู้สอน รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสใช้ ความคิด ประสบการณ์ความ
สามารถ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ
กระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมกัน (อ้างถึง ใน www.montfort.
ac.th/private-school/combined)
จากรากเหง้าของครอบครัวสู่ทักษะชีวิตและงานที่มั่นคงในอนาคต
โลกในศตวรรษที่ 21 นัน้ หมุนเร็วจนคนทีย่ นื อยูก่ บั ที่ ถือว่าต้อง
ถูกทิ้ง และยิ่งห่างจนตามไม่ทัน
การร่ำ�เรียนแต่หนังสือวิชาการ แบบฟัง ดู อ่าน เขียน(เช่น
รายงาน) แล้วสอบ(แบบเลือกตอบ) หรือ ติว , กวดวิชา แล้วค่อยสอบ ไม่
ต้องช่วยทำ�งานบ้านใดๆ เดี๋ยวสอบแข่งแพ้เขา ลักษณะเช่นนี้ก็ก�ำ ลังจะตกยุค
ตามเขาไม่ทันเหมือนกัน
เพราะโลกแบบโลกาภิวตั น์นี้ คือโลกแบบทีข่ ยายตลาดแบบเสรี
กระจายไปทัว่ ทัง้ โลก ผลผลิต สินค้า แรงงานและการบริการ จะหลัง่ ไหลข้าม
ไปข้ามมาระหว่างประเทศประหนึ่งไม่มีพรมแดน จากระบบคมนาคมขนส่ง
ที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศที่สะดวกรวดเร็ว ประชากรของแต่ละประเทศจึง
จำ�เป็นต้องมีศกั ยภาพในการผลิตและการทำ�งานทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ เท่า
ทันโจทย์ของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ใช่โลกของการทำ�งาน
ตามคำ�สั่งแบบโรงงานได้อีกต่อไป ต้องคิดเองได้ตามเหตุการณ์และปัญหาที่
ต้องเผชิญอย่างไม่ซ้ำ�รูปแบบกันในแต่ละครั้งได้
ทักษะการทำ�งานอย่างสร้างสรรค์เป็น ภายใต้ศตวรรษที่ 21นี้
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ได้ตลอดชีวิต

1. มีทักษะในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถหาความรู้ใหม่

2. มีกระบวนการคิดแบบพิเคราะห์
3. มีความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์
4. มีความสามารถในการเผชิญปัญหา หาแนวทางและดำ�เนิน
การแก้ไขปัญหา
5. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการดำ�รง
ชีวิตในยุคใหม่
6. มีความสามารถในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
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จึงมีความสำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิง่ ของทุกชีวติ ทีจ่ ะสามารถดำ�รงอยูไ่ ด้อย่าง
เป็นปกติสุข ที่มีผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการไปแลกเปลี่ยนในตลาด
เสรี ที่มาเคาะประตูบ้านแล้ว โดยไม่ต้องเป็นผู้ซื้อเขาตลอดกาล บนกำ�ลังซื้อ
ที่ต่ำ�เนื่องจากรายได้จากการใช้แรงงานหรือพนักงานที่ต่ำ� เพราะรัฐพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
เด็กๆ บ้านเรียน ที่ผูกพันกับครอบครัว ได้ซึมซับรับรู้งานอาชีพ
ของครบครัว สืบเสาะได้ถึงรากเหง้าความเป็นมา เห็นคุณค่าของภูมิธรรม
ภูมิปัญญาของครอบครัว ได้ช่วยทำ�งานบ้าน ได้ฝึกทำ�งานอาชีพของครับครัว
อาจได้แนวความคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันยุคทันสมัย เพิ่มยอด
จำ�หน่ายได้มากขึน้ ทำ�ได้เร็วเท่าไรยิง่ ดี โดยไม่ตอ้ งจำ�กัดอายุ เชือ่ มโยงกับการ
เรียนรู้ โดยการทำ�เป็นโครงงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตและการ
งานอาชีพ เด็กๆครอบครัวบ้านเรียนบางครอบครัว มีผลสำ�เร็จเป็นเบื้องต้น
แล้ว อย่างน่าชื่นชมและน่าส่งเสริม เป็นตัวแบบของเด็กไทยในยุคศตวรรศ
ที่ 21 ที่ควรเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น ในระดับที่เพียงพอโดยเร็ว
สอนลูกน้อย.....สู่คุณภาพเด็กไทยแห่งศตวรรษที่ 21
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7. มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้
และสร้างความเข้าใจ
8. มีสำ�นึกความรับผิดชอบต่อทั้งตนเองและสังคม
9. มีทักษะในการครองสติ เสริมสร้างจิตปัญญาและความดี
10. มีทกั ษะความเป็นไทย ซึง่ สามารถใช้ด�ำ รงตนในโลกยุคใหม่
11. มีทกั ษะประชาธิปไตย เคารพความคิดและความเห็นทีแ่ ตก
ต่าง และสามารถบริหารความขัดแย้ง
12. มีทักษะในการดำ �รงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีความเป็นผู้
ประกอบการและการมีอาชีพที่มีคุณภาพ (ทักษะเด็กไทยศตวรรษที่ 21
ภาวิช ทองโรจน์ , 2556)
2.3 เด็กโฮมสคูลขาดทักษะทางสังคม จริงไหม?
คำ�ถามเรื่องทักษะทางสังคมเป็นคำ�ถามอันดับต้นๆ ที่เด็กบ้านเรียน
มักถูกถาม คำ�ถามดังกล่าวมักมาจากบุคคลภายนอกที่เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าบ้าน
เรียน คือ การเรียนที่บ้าน อยู่แต่กับพ่อแม่ญาติพี่น้อง ผนวกกับความเคยชินว่า
ชีวติ ในวัยเด็กต้องผูกติดอยูก่ บั กรอบรัว้ โรงเรียน แม้บางครัง้ คำ�ถามนีอ้ าจเกิดขึน้ บน
ฐานของความห่วงใยของผูถ้ าม แต่ค�ำ ถามนีเ้ ป็นคำ�ถามสิง่ ทีน่ า่ เบือ่ สำ�หรับเด็กบ้าน
เรียนที่รู้ตัวดีว่าสังคมของพวกเขาเป็นสังคมที่จริงกว่าสังคมโรงเรียน อยู่ในสภาพ
แวดล้อมทีเ่ ป็นจริงซึง่ เด็กในโรงเรียนจะได้เผชิญก็ตอ่ เมือ่ ออกจากรัว้ โรงเรียน แล้ว
เท่านั้น ขณะที่ผู้ห่วงใยในปัญหาทักษะทางสังคมของเด็กบ้านเรียนก็มักมีภาพใน
ใจเฉพาะภาพทีโ่ รงเรียนเป็นแหล่ง “สังคม” แหล่งเดียวของเด็กๆ อันประกอบด้วย
เพื่อนร่วมห้องวัยเดียวกันราวสามสีส่ ิบถึงห้าสิบคนกับครูผู้สอนที่ทำ�หน้าที่กำ�กับ
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ควบคุม ดูแล ความสงบเรียบร้อยในสังคมจำ�ลองนั้น
ในความเป็นจริง เด็กบ้านเรียนมีสังคมที่กว้างใหญ่กว่าห้องเรียน
แคบๆ กว้างกว่ารั้วโรงเรียน เป็นสังคมจริงๆที่ประกอบด้วยผู้คนทุกเพศ ทุกวัย
ทุกเชื้อชาติ ทุกสถานภาพทางสังคม พวกเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนกลุ่ม
ต่างๆ ที่ได้พบปะอย่างเหมาะสม อีกทั้งพ่อแม่บ้านเรียนเองก็มิได้ละเลยในเรื่องนี้
ในทางตรงกันข้ามกับมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นการมีสังคมนี้เสมอๆ
เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ
น้องทาน แห่งบ้านเรียนพันพรรณต้องเจอกับผู้คนหลายชาติหลาย
ภาษาที่หลั่งไหลกันมาที่สวนพันพรรณ เพื่อเรียนรู้การทำ�บ้านดินและการเกษตร
อินทรีย์จากคุณพ่อ คุณโจน จันได และคุณแม่เป๊กกี้ “เค้าขี้อาย” คุณแม่บอก
“เลยให้เข้าหาคนทีม่ า ให้พาชมสวนบ้าง ให้คนทีม่ าอยูพ่ นั พรรณสอนอะไรหลายๆ
อย่าง”
ในช่วงเริ่มต้นแม่เองก็เป็นกังวลกับเรื่องนี้ เพราะเติบโตมาจาก
ครอบครัวครู คุ้นเคยกับสังคมโรงเรียน แต่หลังจากจัดโฮมสคูลให้ลูก ทำ�ให้เปิด
ใจกว้างรับรูปแบบการเข้าสังคมแบบอื่นๆ มากไปกว่าสิ่งที่เด็กได้รับจากโรงเรียน
จากการได้เห็นลูกมีความสุขกับการอยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มเพื่อน กลุ่มเด็ก อยู่กับ
ครอบครัวขยาย กับคนแปลกหน้าจากทั่วโลกที่มาที่สวนพันพรรณ บนพื้นฐาน
ความเข้าใจว่าตัวเองเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนขนาดใหญ่ ซึง่ ประกอบด้วยการทำ�งาน
และการใช้ชีวิตร่วมกัน
ต้นกล้า จากบ้านเรียนต้นกล้าก็ตอ้ งช่วยพ่อเอกแห่งบ้านสวนสายลม
จอยรับแขกและเป็นวิทยากรให้แก่ผทู้ มี่ าเรียนรูก้ ารดูแลสุขภาพแบบพืน้ บ้านด้วย
ตัวเอง การมีผคู้ นทีเ่ ดินทางเข้า-ออกสวนอย่างสม่�ำ เสมอมิได้ขาด การออกมาเรียน
ร่วมกับกลุม่ เด็กบ้านเรียนด้วยกันเป็นครัง้ คราว ทำ�ให้ตน้ กล้าไม่ได้มปี ญ
ั หากับการ
ขาดสังคมที่ว่าแม้แต่น้อย
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ผักกาด จากบ้านเรียนเลอฌอทีต่ อ้ งขึน้ เวทีรอ้ งเพลงร่วมกับวงดนตรี
เลอฌอของครอบครัวมาตั้งแต่ 5 ขวบ เดินทางไปแสดงตามที่ต่างๆ ร้อยเอ็ดเจ็ด
ย่านน�้ำ พบปะผู้คนทั้งที่คุ้นเคยและแปลกหน้ามาเกือบตลอดชีวิต สามารถวางตัว
ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับผู้ใหญ่ เด็กวัยเดียวกัน และลูกค้าที่มารับฟังและอุดหนุน
ซีดบี ทเพลงของพวกเขา นอกจากนีผ้ กั กาดยังมีเพือ่ นๆ และท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วม
กับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง (โรงเรียนเดิม) โรงเรียนจักรค�ำคณาทร ล�ำพูน (ชมรม
ภาษาอังกฤษ) และเพื่อนๆ ของผักกาดในโรงเรียนอื่นๆ
ก้านตอง ผ่านการเข้าค่ายฯ มาหลายสิบค่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ไอที
เศรษฐศาสตร์ ค่ายแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม เรียนร่วมห้องกับผูค้ นหลากหลายวัยและ
อาชีพ สามารถพูดจาโต้ตอบ อธิบาย ตอบคำ�ถามคนหลากหลายวัย และสถานภาพ
เช่น ผู้ประเมินจาก สมศ. ผู้มาดูงานบ้านเรียนก้านตอง สื่อมวลชนที่มาทำ�ข่าว นำ�
เสนอบนเวที ออกบู้ธตามงานต่างๆ สามารถตอบคำ�ถามผู้สนใจบ้านเรียนและ
กิจกรรมของเด็กบ้านเรียน เป็นครูชว่ ยสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่นอ้ งๆ ทีม่ าเรียนกับ
พ่อและครูลักษณ์ที่ D-science
น้องแปลน จากบ้านเรียนแปลน ปูน เป็นอาสาสมัครและวิทยากร
น้อยแนะนำ�ของเล่นพื้นบ้านในพิพิธภัณฑ์เล่นได้ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมใน
อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตามคุณพ่อไปร่วมประชุมตามที่ต่างๆ และบาง
ครั้งก็นำ�เสนอเรื่องราวของของเล่นพื้นบ้านที่แปลนถนัดอยู่แล้วให้ที่ประชุมได้รับ
ฟัง หลายครั้งที่แปลนต้องช่วยเล่นและสาธิตขั้นตอนการทำ�ของเล่น ตอบคำ�ถาม
และแนะนำ�วิธีเล่น
ไอกั บ ธี ร์ จากบ้ า นเรี ย นทองนพรั ต น์ ก็ ไ ด้ พ บปะพู ด คุ ย และทำ �
กิจกรรมร่วมกับกลุ่มคนต่างเพศหลายวัยอยู่เป็นประจำ � เช่น กลุ่มเพื่อนในชั้น
เรียนภาษาอังกฤษ เต้นแจ๊ส วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เจอเพื่อนในชมรมว่ายน้ำ�
เกือบทุกวัน ต้องเจอกับพี่นักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ของแม่ ลุงป้าน้าอาเพื่อนๆ ของ
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พ่อและแม่ที่ท�ำ งาน พอถึงวันอาทิตย์ได้ไปเข้าโบสถ์ ยังได้เจอเพื่อนๆ ลุงป้าน้าอา
ทัง้ คนไทยและชาวต่างชาติเสมอๆ ครอบครัวจึงไม่กงั วลเลยว่าทักษะสังคมจะเป็น
ปัญหาสำ�หรับเด็กบ้านเรียนเลย
ส่วนคู่แฝดพิมพ์ปาน ยิ่งหายห่วง ด้วยพื้นฐานเป็นคนช่างพูดช่าง
เจรจา ชอบพบปะผูค้ นเป็นทุนอยูแ่ ล้ว การมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูใ้ น
หลากหลายสถานทีอ่ ย่างสม่�ำ เสมอ ได้พบปะผูค้ นหลายกลุม่ หลายสาขาอาชีพ ต่าง
เพศต่างวัย อย่างเช่น ชมรมขี่ม้ากองพันสัตว์ต่าง ชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ สวนสัตว์
เข้าร่วมโครงการช้างบำ�บัด ศิลปะบำ�บัด และดนตรีบำ�บัด รวมถึงกิจกรรมเรียนรู้
ต่างๆ ร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆ ในเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา ความหลากหลายเหล่า
นี้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะทางสังคมที่ดีเยี่ยม ใน
ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสให้พ่อแม่ได้สังเกตและติดตามพัฒนาการทักษะทาง
สังคมของลูกได้อย่างใกล้ชิด มากกว่าการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน
สามสาวของบ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมหลายๆ อย่าง ทัง้ ในกลุม่ บ้านเรียนกิจกรรมทีท่ างครอบครัวดำ�เนินการเอง
ทำ�ให้ลูกๆ ได้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น และหลากหลายวัย รวมถึงการมีโอกาสเดินทาง
ไปยังสถานทีต่ า่ งๆ ร่วมกับพ่อแม่บอ่ ยครัง้ กว่าเด็กในโรงเรียน มีโอกาสพบเจอผูค้ น
หลากหลาย ทำ�ให้ลูกๆ ได้เรียนรู้ทักษะ มารยาท วิธีการเข้าสังคมที่เหมาะสมจาก
พ่อแม่ไปในตัว หล่อหลอมให้ลกู ๆ พร้อมจะคุยอย่างเป็นมิตรกับคนต่างเพศต่างวัย
ต่างฐานะที่ได้พบเจอ ไม่เคยสร้างปัญหาในการเข้าสังคมกับใคร ไม่ว่าจะเด็กเล็ก
กว่า วัยเดียวกัน เด็กโตกว่า หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ทุกรุ่น ด้วยวิถีการเรียนรู้ในลักษณะ
ที่กล่าวมานี้ เด็กบ้านเรียนจึงเติบโต มีวุฒิภาวะ และรู้จักปรับตัวตามสภาพสังคม
ที่หลากหลายกับคนทุกเพศทุกวัยได้ดีกว่าที่คนทั่วไปในสังคม ที่มักตั้งคำ�ถามด้วย
มายาคติกับเด็กบ้านเรียน
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2.4 เครือข่ายบ้านเรียนล้านนา
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“เครือข่ายช่วยได้เยอะครับ ในแง่ของความสบายใจ
และลูกเราก็ได้เรียนรู้ ต้นกล้าไปเกือบทุกงาน”
บ้านเรียนต้นกล้า
“จุดร่วมที่ได้เห็นจากครอบครัวโฮมสคูลคือ กลุ่มคนที่ลงมือทำ�สิ่ง
สำ�คัญที่ไม่อาจรอได้ ไม่สามารถให้ลูกอยู่ในระบบที่กำ�ลังลองผิดลองถูก เพระการ
เติบโตของลูกไม่อาจย้อนคืน การได้พดู คุยแลกเปลีย่ น และทำ�กิจกรรมด้วยกัน ยิง่
มั่นใจว่าโฮมสคูล เป็นหนทางที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้อย่างมีความสุข
เพื่อหาสิ่งที่เป็นตัวตนของเด็กอย่างแท้จริง”
บ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอล
“เครือข่ายบ้านเรียนช่วยทานได้มาก ทำ�ให้มเี พือ่ นสนิทกลุม่ ใหญ่ทมี่ ี
ประสบการณ์คล้ายคลึงกัน ได้เรียนรู้จากกันและกัน เพื่อนกลุ่มนี้ช่วยให้ภาษา
ไทยของทานดีขึ้น เพิ่มความมั่นใจในหลายๆ ด้าน”
บ้านเรียนพันพรรณ
ปีการศึกษา 2550 บ้านเรียนก้านตองจดทะเบียนเป็นบ้านเรียนแรก
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สามปีต่อมาในปี 2553 มีบ้าน
เรียนเพิ่มอีก 3 บ้าน คือ บ้านเรียนน�้ำอุ่น บ้านเรียนทองนพรัตน์ โรงเรียนบ้านเรา
ทัง้ สีบ่ า้ นได้ท�ำความรูจ้ กั และแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ตามธรรมชาติของคนทีม่ แี นวคิด
บางอย่างตรงกัน ถัดมาปี 2554 จ�ำนวนบ้านเรียนสังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 1
เพิ่มเป็น 11 บ้านเรียน มีการรวมตัวกันหลวมๆ ตามธรรมชาติด้วยประเด็นร่วม
คือ การเรียนรูข้ องลูก เมือ่ มีโอกาสก็แลกเปลีย่ นและเรียนรูจ้ ากกันและกัน เอือ้ เฟือ้
กันตามแต่โอกาสจะอ�ำนวย ต่อมาเริ่มท�ำความรู้จักกับบ้านเรียนจากจังหวัดอื่นใน
เขตภาคเหนือตอนบนมากขึ้น เช่น บ้านเรียนแปลนปูน จากอ�ำเภอแม่สรวย
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เชี ย งราย บ้ า นเรี ย นอั ล เมี ย อฺ ร อจ อ�ำเภอปาย แม่ ฮ ่ อ งสอน บ้ า นเรี ย น
เลอฌอ จากล�ำพูน รวมทัง้ บ้านเรียนในเชียงใหม่เขตอืน่ ๆ เช่น บ้านเรียนพันพรรณ
พบว่าทุกครอบครัวต่างมีความถนัด มีต้นทุน มีข้อมูลและความรู้บางอย่างที่
สามารถเอื้อเฟื้อให้กันได้ ที่ส�ำคัญเป็นก�ำลังใจและช่วยเหลือเกื้อกูลในการแก้
ปัญหาที่แต่ละครอบครัวก�ำลังเผชิญอยู่ ช่วยลดความวิตกกังวลอันเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวลงได้
รูปธรรมของการเกื้อกูลกันอย่างเป็นธรรมชาติ สะท้อนออกมาเป็น
คำ�บอกเล่าของแม่เป๊กกี้ บ้านเรียนพันพรรณ ถึงสิง่ ทีส่ งั เกตเห็นจากครอบครัวบ้าน
เรียนอื่นๆ คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ ซึ่งขึ้นกับ
ว่าพ่อแม่เห็นว่าลูกต้องการอะไร ณ เวลาขณะนัน้ การมีเพือ่ นครอบครัวบ้านเรียน
ที่มีความหลากหลายมากๆ ในเครือข่าย ช่วยให้การจัดสภาพแวดล้อมให้ลูกๆ ได้
เรียนรู้อย่างรอบด้านนั้น กลายเป็นธรรมชาติมากสำ�หรับครอบครัวบ้านเรียนใน
เครือข่าย จนรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ต้องจัดการอะไรเลย
อย่างในกรณีนอ้ งทาน เวลาทีแ่ ม่เห็นว่าลูกใช้เวลาเล่นอยูก่ บั เพือ่ นใน
สวนเพียงไม่กคี่ นมากเกินไปแล้ว ก็จะพาลูกออกมาอยูก่ บั เด็กคนอืน่ ๆ ในเครือข่าย
บ้าง พาไปเข้าชั้นเรียน เข้าค่าย เพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสัมผัสผู้คนที่หลาก
หลายขึน้ เวลาทีท่ านใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย ก็จะให้ไปอยูก่ บั ครอบครัว
คนไทยเพื่อจะได้พูดภาษาไทยมากขึ้น ช่วงเวลาที่เห็นว่าทานจำ�เป็นต้องรับรู้ถึง
รากเหง้าของตัวเอง ก็จะพาทานไปเยีย่ มครอบครัวของปูย่ า่ ตายาย เมือ่ อยากเรียน
วิทยาศาสตร์ก็พาไปเรียนร่วมกับกลุ่มเพื่อนบ้านเรียน อยากเรียนศิลปะก็ให้ได้ทำ�
กิจกรรม ดูเหมือนว่ามีสถานการณ์เพือ่ ให้ทานได้เรียนรูร้ ออยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ งจัดเตรียม
อะไรมากนัก เพียงแต่ครอบครัวต้องหาจุดสมดุลระหว่างฐานคิดหลักว่าเราอยาก
ให้ลูกรู้อะไร กับความต้องการของลูกในห้วงเวลานั้นๆ ทั้งด้านอารมณ์ สติปัญญา
และสังคม ความแตกต่างของสิง่ นีเ้ องทีท่ �ำ ให้แต่ละบ้านเรียนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
“เครือข่ายบ้านเรียนล้านนา” จึงเกิดขึ้นง่ายๆ มีลักษณะไม่เป็น
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ทางการและไม่อยากให้เป็นทางการ ทุกคนเป็นเจ้าของ ไม่มีผู้ประสานงานโดย
ตำ�แหน่ง มีกิจกรรมที่ไหนใครว่างก็ช่วยประสานงาน เป็นการจัดการแบบไม่
พยายามไปสร้างรูปแบบที่ตายตัว บ้านไหนมีกิจกรรมก็ส่งข่าวมา เช่น บ้านสวน
สายลมจอยของ บ้านเรียนต้นกล้า มีการทำ�นาโยน ตีข้าว ครอบครัวที่สนใจก็พา
ลูกมาเรียนรู้บ้าง วิ่งเล่นบ้างในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ บ้าน
เรียนเข้มคราม เปิดพื้นที่สอนคอมพิวเตอร์ เด็กๆ จากบ้านเรียนอื่นที่สนใจก็มา
ร่วมเรียนรู้ พ่อแม่จากบ้านเรียนอื่นก็แลกเปลี่ยนด้วยการสอนวิชาอื่นให้ เป็นรูป
แบบของการแบ่งปันทั้งสถานที่ ความรู้ และกำ�ลังใจ บ้านเรียนแปลนปูน ชวนไป
เทีย่ วโบราณสถานดอยวงศ์ เด็กๆ และพ่อแม่บา้ นเรียนทีว่ า่ งและสนใจก็ลงขันเหมา
รถตูเ้ ดินทางไปเรียนรูด้ ว้ ยกัน แต่ทกุ ครอบครัวก็ยงั จัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
อิสระ ด้วยแนวคิดแตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตของแต่ละครอบครัว
กิจกรรมเครือข่ายในช่วงแรกเป็นการหมุนเวียนไปเยี่ยมบ้านเรียน
เป็นประจำ�ทุกเดือน ซึ่งนอกจากจะได้ทำ�ความรู้จักกันในเชิงลึกมากขึ้นแล้ว ยัง
เป็นโอกาสให้เด็กๆ ได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ พ่อแม่ได้แลกเปลีย่ นแนวคิด
ประสบการณ์ ปัญหาในการดูแลลูกทัง้ ในด้านการเรียน สุขภาพร่างกาย และจิตใจ
รวมถึงความขลุกขลักในการประสานงานกับหน่วยราชการ
ต่อมาได้ขยายออกไปสู่การแลกเปลี่ยนกับกลุ่มกิจกรรมทางสังคม
อื่นในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทย เช่น เครือ
ข่ายการศึกษาทางเลือก (สยน.) รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์
ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงบ้านเรียนล้านนาเข้าด้วยกัน
ภายใต้วธิ คี ดิ และการทำ�งานเชิงบวก ผนวกกับผลงานทีเ่ ป็นทีเ่ ห็นได้
ชัดของเด็กบ้านเรียนในเรื่องทักษะความรู้และทักษะทางสังคม ที่สามารถตอบข้อ
สงสัยและลดความกังวลใจของสังคมลงได้ ส่งผลให้เครือข่ายบ้านเรียนล้านนาเป็น
ที่รู้จัก ได้รับการยอมรับ สามารถสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวได้มากขึ้น เกิดกระบวนการทำ�งานร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์
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เพราะเด็กบ้านเรียนมิใช่เรียนอยู่แต่ในบ้าน แถมมีเพื่อนดีๆใน
เครือข่ายล้านนาที่อบอุ่น
ข้อมูลที่ครอบครัวบ้านเรียนสะท้อนมา เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า
ทักษะทางสังคมของเด็กบ้านเรียนในเครือข่ายบ้านเรียนล้านนานัน้ ไม่ได้ขาดตก
บกพร่องแต่อย่างไร เพราะโลกการเรียนรู้ของเขากว้างขวางเป็นได้ในทุกที่ทุก
เวลา ตามความเหมาะสม พบปะผู้คนที่เป็นผู้รู้ เป็นครู เป็นวิทยากร ถ่ายทอด
ประสบการณ์ความรู้ให้อย่างเอ็นดู
นอกจากนี้ ก ารพบปะในเครื อ ข่ า ยบ้ า นเรี ย นล้ า นา จาก
กิ จ กรรมต่ า งๆ การไปเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในแหล่ ง เรี ย นรู้ การไปเข้ า ค่ า ย
กิจกรรมเรียนรู้ หรือการเสนอรายงานผลการศึกษา ที่ทางราชการจัดขึ้น
พลังเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา : พลังสร้างสรรค์ของการศึกษาโดยครอบครัว
เครือข่ายบ้านเรียนล้านนา มีอานิสงส์ในการสร้างความมั่นใจให้
แก่กันและกัน จากวงเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดความรู้ต่อสภาพปัญหาที่เผชิญ
กันอยูไ่ ด้ส�ำ เร็จตามแต่ละกรณี เป็นแหล่งเรียนรูซ้ งึ่ กันและกันของลูกๆ โดยเด็กๆ
สับเปลี่ยนกันไปเรียนกับครอบครัวหนึ่งๆที่มีความรู้ความชำ�นาญในเรื่องหรือ
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ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและครอบครัวบ้านเรียนมากขึน้ เช่น การจัดนิทรรศการ
และเวทีเสวนาในงาน “เปิดบ้านนวัตกรรม : Educational Innovation
Symposium 2012” ของสำ�นักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
การจัดนิทรรศการและลานกิจกรรมเรียนรู้ของเครือข่ายบ้านเรียน ในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 62 การจัดตัง้ ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการศึกษาทางเลือก เครือข่ายล้านนา เป็นต้น
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วิชาที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ที่มีอยู่ให้ได้
เครือข่ายบ้านเรียนล้านนา เป็นตัวกลางในการประสานงานบ้าน
เรียนต่างๆกับเจ้าหน้าที่รัฐ การแลกเปลี่ยนในทัศนะที่เห็นแตกต่างกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐกับครอบครัวบ้านเรียน ให้สามารถมีทางออกที่ยอมรับร่วมกันได้ ใน
หลายๆครั้งที่ผ่านมา จึงนับได้ว่าเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา มีคุณูปการอย่างสูง
ที่หวังว่า ยังคงจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป
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2.5 แรงหนุนจากภาครัฐ
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่า บ้านเรียนเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่
ไม่เพียงสามารถพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล หากยังเป็นแหล่งข้อมูลทีอ่ ดั
แน่นด้วยบทเรียนและประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์
ต่อระบบการศึกษาในระบบใหญ่ แม้การขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของบ้าน
เรียนในภาพรวม จะอาศัยแรงขับของครอบครัวเป็นพลังงานหลักในการขับ
เคลื่อน แต่คงไม่อาจปฏิเสธว่า แรงหนุนเสริมจากภาครัฐและภาคประชาสังคม
จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนา(หรือบั่นทอน)ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
ของกระบวนการเรียนรู้ ตามวิถีบ้านเรียน
มองสถานการณ์ดา้ นบวก การทำ�งานร่วมกันระหว่างสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา (สพป./สพม.) และครอบครัวบ้านเรียนในพืน้ ที่ เท่าทีผ่ า่ นมาถือว่า
ค่อนข้างราบรื่น ไม่มีปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรง ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร ให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำ�ให้ความกังวลใจต่างๆ ในการติดต่อประสาน
งานกับหน่วยงานราชการลดน้อยลงมาก ในหลายหลายกรณีคอ่ ยๆ พัฒนาไปเป็น
ความเชื่อใจ เชื่อมั่น และผูกพันกัน
แล้วภาครัฐควรจะหนุนเสริมอย่างไร หรือต้องทำ�อะไรบ้าง คำ�
ตอบส่วนหนึ่งได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนใน “คู่มือการดำ�เนินการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว” ว่าด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว (หน้า 10-13) ในเอกสารฉบับนี้ จึงขอสะท้อนมุมมองและความ
คาดหวังของครอบครัวบ้านเรียน และรูปธรรมแรงหนุนเสริมจากภาครัฐในพื้นที่
(สพป./สพม.) เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะนำ�ไปสู่การทำ�งาน
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไป (บทบาทของ สพฐ. และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดูเพิ่มเติม
ในเอกสารข้างต้น)
ไล่เรียงไปตามบทบาทหน้าที่ของ สพป./สพม. ที่กำ�หนดไว้ในคู่มือ
12 ประการ ดังนี้
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1. จัดให้มีคณะทํางานวิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อ
การส่งเสริมคุณภาพเชิงวิชาการ และกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ประกอบด้วย บุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุม่ อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือครู อาจารย์
จากสถานศึกษา
“อยากให้ภาครัฐ ทำ�ความเข้าใจและใช้วิธีการประเมินผลที่เหมาะ
สมต่อเด็กบ้านเรียน...”
“อยากให้มีนักการศึกษาที่เข้าใจระดับของเด็กในระบบการศึกษา
แบบองค์รวม (Holistic Education System) มาร่วมในการเยี่ยมบ้าน (นิเทศ
ติดตาม) และการประเมินผล...”
“อยากให้สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีการ
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ ให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างบ้านและ
รัฐ...”
จะเห็นได้ว่า ความต้องการของครอบครัวนั้นมิได้แตกต่างไปจาก
บทบาทหน้าทีท่ ไี่ ด้ก�ำ หนดไว้ให้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ เพียงแต่ในมุมของครอบครัวนัน้
ให้ความสำ�คัญในประเด็นความเหมาะสมกับผูเ้ รียน ซึง่ อาจจะเน้นทางด้านวิชาการ
หรือเอนเอียงไปตามความถนัดด้านอื่นๆ ของผู้เรียน ขณะที่รูปธรรมในพื้นที่ยังไม่
เห็นกลไกหรือคณะทำ�งานดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ยงั มีลกั ษณะของบุคลากรทีไ่ ด้รบั
มอบหมายให้รับผิดชอบดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรียน
2. รับ และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขออนุญาตจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
3. พิจารณาออกเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา
ด้านงานเอกสาร และการดำ�เนินการตามขัน้ ตอนกระบวนการต่างๆ
ในพืน้ ที่ โดยส่วนใหญ่ไม่มปี ญ
ั หาอะไร สามารถดำ�เนินการไปได้ เพราะมีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานชัดเจน อาจติดขัดอยู่บ้างในเรื่องความล่าช้า ด้วยความไม่คล่อง
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ตัวของกลไกระบบราชการหรือภาระการงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ในปีที่ผ่านมา
ของ สพป.เชียงใหม่ เขต๑ ดำ�เนินการออกหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1/ค) กับ
ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 และ ม.3 ขณะที่ สพม. เขต 35 ยังประสบปัญหาความล่าช้า
ทำ�ให้บา้ นเรียนเลอฌอ (จบ ม.3) ยังไม่ได้รบั เอกสารรับรองวุฒกิ ารศึกษาใดๆ ทัง้ ๆ
ที่ทางบ้านเรียนได้มีการประสานให้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว
4. ประสานงาน และส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้
เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจอัน
ดีระหว่างครอบครัวผู้จัดการศึกษากับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการพัฒนาแผนการ
เรียนรู้เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการวัด และประเมินผล
การจัดการศึกษา
“อยากให้จัดอบรมสัมมนาเสริมความรู้/ทักษะที่จำ�เป็นให้กับผู้
จัดการศึกษา เช่น การเขียนแผน การประเมินผล การเก็บหลักฐานร่องรอยการ
เรียนรู้ ฯลฯ ที่เหมาะสมกับบ้านเรียน...”
กระบวนการประสานงานในพื้นที่ปัจจุบันดำ�เนินการไปได้โดย
ลักษณะที่ไม่เป็นทางการ ถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามสภาพ (ยังไม่
เป็นระบบ) มีความพยายามเสริมความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งต่างๆ บ้างเป็นครัง้ คราว
ในรูปแบบของการประชุม กิจกรรมค่าย แต่มักเป็นการคิดในกรอบการจัดการ
ศึกษาแบบในระบบ ซึง่ หลายสิง่ ไม่สอดคล้องเหมาะสม บ้างก็จะกลายเป็นการเพิม่
ภาระงาน(ที่คิดว่าไม่จำ�เป็น)ให้กับครอบครัว ยังขาดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและแสวงหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม
5. ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเด็ก และ
ครอบครัวอันพึงมีพึงได้ในการจัดการศึกษา เช่น จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ให้บริการ
หรือประสานงานแหล่งเรียนรูอ้ นื่ ๆ แก่ครอบครัวผูจ้ ดั การศึกษา ได้ใช้ในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย
และมาตรฐานการศึกษา
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“เปิดโอกาสให้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์...”
“เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่าบ้านเรียนและหน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐหรือเอกชน ในการอำ�นวยความสะดวกให้เด็กบ้านเรียนได้เข้าเรียน
รู้ได้ง่ายขึ้น...”
“เปิดพื้นที่ให้เด็กบ้านเรียนได้แสดงออกหรือแสดงผลงาน กิจกรรม
ต่างๆ...”
“ให้ค�ำ แนะนำ� และโอกาสในการร่วมกิจกรรมเรียนรู้ และกิจกรรม
การแข่งขันต่างๆ...”
งานด้านการสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนในพื้นที่ นับเป็นงานที่มีรูป
ธรรมในพื้นที่ค่อนข้างชัดเจน ทั้งในด้านการเปิดโอกาสและความพยายามที่จะ
เอื้ออำ�นวยการให้ อาทิ สพม. เขต 35 ประสานขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน
จักรคำ�คณาทร ลำ�พูน ให้บา้ นเรียนเลอฌอเข้าใช้หอ้ งสมุดและอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์
รวมถึงอาจารย์ได้ให้ความกรุณาสอนเพิ่มเติมเป็นพิเศษ อีกทั้งทางผู้อำ�นวยการ
โรงเรียน ยังอนุญาตให้บ้านเรียนร่วมทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ NT ร่วม
กับนักเรียนในโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษของทางโรงเรียน
อีกด้วย
เด็กบ้านเรียนอื่นๆ ก็มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความรู้
ความสามารถและความต้องการของครอบครัว เช่นเดียวกับเด็กในโรงเรียน ทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับพื้นที่ อาทิ กิจกรรมค่ายต่างๆ การสอบแข่งขันวิชาการ
นานาชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การสอบวัดประเมินผล NT, O-Net อีก
ทั้งยังได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงาน “เปิดบ้านนวัตกรรม :
Educational Innovation Symposium 2012” ของสำ�นักงานพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา สพฐ. และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
อีกด้วย
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แม้การสนับสนุนส่งเสริมจะยังไม่สามารถครอบคลุมในทุกเรือ่ ง แต่ก็
นับว่ามีแนวทางทีช่ ดั เจนและเป็นใปในเชิงสร้างสรรค์ อาจติดขัดในเรือ่ งการสือ่ สาร
ระหว่างกัน ในการบอกเล่าความต้องการ การแจ้งข่าวสาร การรับรู้ ความสม่�ำ เสมอ
ซึ่งจำ�เป็นต้องมีการพัฒนาให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. วางแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบตั กิ าร เพือ่ ดาํ เนินงานการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
7. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ใน
ขอบข่ายการศึกษาทางเลือก ที่อํานวยให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนา ผู้เรียนได้
ผลผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพถึงขีดสุดของศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
8. สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว น ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อคุณภาพของเยาวชน ต่อชุมชน สังคม
และประเทศชาติอย่างเต็มที่ไร้ขีดจํากัด
“สนับสนุนการทำ�กิจกรรมร่วมกัน เพราะสิ่งที่ครอบครัวโฮมสคูล
จะขาดโอกาสแบบเด็กในระบบคือ ความมั่นใจในการแสดงออกของเด็กในการ
ประชุมกลุ่มขนาดใหญ่ และจัดกิจกรรมเสริมสำ�หรับครอบครัว เพื่อให้พ่อแม่น�ำ
ไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการของลูก”
“เพิม่ เติมความช่วยเหลือด้านการศึกษาพิเศษให้แก่ผเู้ รียนทีม่ คี วาม
ต้องการเฉพาะด้าน...”
ภายใต้ภาวะความจำ�กัดทั้งในด้านปัจจัยและกำ�ลังคน แนวทาง
การประสานความร่วมมือ บูรณาการหน่วยงานและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่
แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ น่าจะมีความเหมาะสมเป็นจริงได้มากกว่า เพราะใน
บางด้านก็มีความต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ กรณี
ของเด็กที่มีความต้องพิเศษหรือมีปัญหาบางประการ ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็มี
หน่วยงานเฉพาะทางมากมาย ทัง้ โรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 สถาบัน
ศรีนครินทร์ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักการศึกษาพิเศษ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ
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มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว และการศึกษาทางเลือก เครือข่ายล้านนา ขึ้นเป็นศูนย์ประสานความ
ร่วมมือของภาครัฐ ครอบครัวบ้านเรียน และภาคประชาสังคมโดยผ่านทางสภา
การศึกษาทางเลือก ซึ่งการดำ�เนินการในแรกเริ่มจัดตั้งนี้ ยังมีความขลุกขลักทั้ง
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ที่สำ�คัญ ยุทธศาสตร์ในการประสานความร่วมมือ ควรกำ�หนดเป็น
มาตรการเชิงรุก คือมีความจำ�เป็นต้องทำ�ให้เกิดเป็นเครือข่าย มากกว่าการรอตัง้ รับ
ว่าจะให้ประสานส่วนใดก็แจ้งมาเป็นเรือ่ งๆ ตามขัน้ ตอนระเบียบปฏิบตั ทิ างราชการ
9. กํากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
10. ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานตามสายงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณะอย่างสมํ่าเสมอตามโอกาสที่เหมาะสม อันส่งผลต่อ
การพัฒนายกระดับความก้าวหน้าของงาน
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ า่ วสาร ความรูใ้ นเวที
สาธารณะ เครือข่ายภาคสังคมข่าวสารเพื่อความรู้ความเข้าใจของสังคมโดยรวม
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้มีความสําเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รูปธรรมที่เห็นได้ชัด คงมีเฉพาะการกำ�กับดูแลตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการประเมินผลตามระเบียบปฏิบัติ
สําหรับ สพป./สพม.ที่มีศักยภาพ และความพร้อม ควรมีการระดม
ความร่วมมือของบุคลากร ครอบครัวหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อความร่วม
มือ การสนับสนุน ส่งเสริมร่วมมือกันในการจัดให้มีแหล่งประสานงานกลาง เพื่อ
การพบปะ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สร้างสรรค์กจิ กรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาเครือ
ข่ายการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดําเนินงานร่วมกัน
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ด้ า นกลไกการทำ � งาน แผนงาน การให้ ค วามสำ � คั ญ และการ
สนับสนุน ส่งผลให้การดำ�เนินการไม่คืบหน้าไปเท่าที่ควร
โดยภาพรวม จะเห็นได้ว่าแรงเสริมจากภาครัฐในระดับปฏิบัติ
การนั้นก็มีส่วนเอื้อให้การดำ�เนินการของครอบครัวบ้านเรียนขยับไปได้คล่อง
ตัวมากขึ้น ขณะเดียวกันหากมองเทียบเคียงกับบทบาทหน้าที่ซึ่งกำ�หนดไว้ให้
หน่วยงานปฏิบตั ิ จะพบว่า มีภารกิจอีกมากมายหลายประการทีย่ งั ไม่ได้รบั การ
ปฏิบตั ิ หลายภารกิจยังทำ�ไม่รอบด้าน และความต้องการของครอบครัวนัน้ มิได้
แตกต่างไปจากกรอบบทบาทหน้าที่ที่ได้ก�ำ หนดไว้ให้เป็นแนวทางปฏิบัติเลย
การคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
จากมาตรา 49 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2551 “การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา
ทางเลือกของประชาชน การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ย่อม
ได้รบั ความคุม้ ครองและส่งเสริมทีเ่ หมาะสมจากรัฐ” จึงเป็นทีม่ าของบทบาท
หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่ระบุใน“คู่มือการ
ดำ�เนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว” ที่ครอบครัวบ้านเรียนได้ยกขึ้นมา
เสนอเชิงการประเมินว่า ได้ดำ�เนินการคืบหน้าไปเพียงใด และแฝงไว้ด้วยข้อ
เสนอแนะจากความต้องการการหนุนเสริมจากภาครัฐเอาไว้ด้วย เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้รอบโดยละเอียดของครอบครัวบ้านเรียน ซึ่งอาจลึก
ซึ้งกว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ อันเป็นจุดอ่อนของ
การปฏิบัติการคุ้มครองและส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวยังเป็น
ไปได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปัญหาและ
ความเป็นมา จักได้เห็นข้อควรแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล จึงขอนำ�เรียนโดย
ลำ�ดับดังต่อไปนี้
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ภายหลั ง จากการประกาศกฏกระทรวงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นการ
จัดการศึกษาโดยครอบคร้ว พ.ศ. 2547 การดำ�เนินงานการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ภายใต้การดูแลของสำ�นกงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน ที่ยังมีการปรับระบบงานวิชาการ (เช่นการปรับหลักสูตรและประกาศ
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551) การปรับโครงสร้าง
บริหารจัดการภายในส่วนกลาง(การขยับขยายสำ�นักฯ, การแยกสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็น ประถมฯและมัธยมฯ) อันมีผลกระทบต่อการดำ�เนิน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทัง้ ทีโ่ ดยจำ�เดิมความขลุกขลักจากการทีเ่ ป็น
เรือ่ งใหม่ในรูปแบบการจัดการศึกษาทีเ่ จ้าหน้าทีย่ งั อยูร่ ะหว่างทำ�ความเข้าใจ
และมีข้อสงสัยในการปฏิบัติที่ต้องสอบถามเข้ามายังหน่วยงานดูแลในส่วน
กลาง รวมทั้งปัญหาที่ทับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ และการแยก
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น ประถมฯและมัธยมฯ ที่เดิมเคยให้บริการ
ครอบครัวทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ในสำ�นักงานเดียว การสอบถาม
ข้อปฏิบตั ทิ มี่ กั ไม่ได้รบั คำ�ตอบนัน้ ส่งผลกระทบให้งานบริการเป็นไปด้วยความ
ล่าช้าชะงักงัน จนกระทั่งเกิดการฟ้องร้องต่อศาลปกครองโดยสมาคมบ้าน
เรียนไทย ในกรณีการเสียสิทธิตามกฏหมายของครอบครัว 17 ครอบครัว ใน
ช่วงกลางปี พ.ศ. 2554 ทำ�ให้สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทำ�การปรับปรุงการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ครัง้ สำ�คัญขึน้
มา ดังมีสาระสำ�คัญต่อไปนี้
1. แก้ปัญหาเร่งด่วน 17 กรณีผู้ร้องเรียนตามการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวใน 7 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การดำ�เนินงานระยะยาว
2.1 จัดตั้งคณะทำ�งานดำ�เนินการจัดการศึกษาโดยครอบ
ครัภายใต้คณะอนุกรรมการจัดการศึกษาทางเลือกของกพฐ.
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ครอบครัว

2.1.1 การร่างคู่มือการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาโดย

2.1.2 จัดประชุมคณะทำ�งานจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปี 2555 – 2557 และแผนปฏิบัติการ
ปี 2555 และกำ�หนดการฝึกอบรมบุคลากร และการเสนอแนวทางการแก้ไขกฏ
ระเบียบ แนวปฏิบัติให้เหมาะสมฯ (ดังตารางวิเคราะห์งาน)
2.2 สำ � นั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษาจั ด ระบบ
บุคลากรภายในสำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในต้ปีงบประมาณ
2555 ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน
2.3 จัดหน่วยประสานงานกลางใน สพฐ. ให้มีขึ้นตามข้อ 2.2
และให้มีหน่วยพัฒนาด้านวิชาการที่ สพป. กทม. โดยจัดให้เป็นศูนย์ประสาน
งานวิชาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ชั้น 3 อาคาร 4 พญาไท และวาง
บทบาทหน้าที่หลักไว้ให้ดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ให้จัดตั้งหน่วยประสานงานในพื้นที่ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับเขต จำ�นวน 12 แห่ง เพื่อส่งเสริมการดำ�เนินการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
ทั้งนี้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ จากการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา หรือสภาพการณ์ที่พึงประสงค์ การสังเคราะห์และกำ�หนดผลตาม
เป้าประสงค์ก�ำ กับด้วยปีทคี่ วรสำ�เร็จ แล้ววิเคราะห์เป็นกระบวนการดำ�เนินงา
มีล�ำ ดับกิจกรรมดำ�เนินงานตามปฏิทนิ ทีก่ �ำ หนด และสะท้อนสูป่ จั จัยทีต่ อ้ งจัด
เสริมให้สามารถดำ�เนินการตามกระบวนการและลำ�ดับกิจกรรมทีว่ างไว้ให้เกิด
ความสำ�เร็จ
ในที่นี้ ขอนำ�เรียนเฉพาะส่วนของสภาพปัญหา หรือสภาพการณ์
ที่พึงประสงค์ และผลตามเป้าประสงค์ เท่านั้น คือ
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ที่

สภาพปัญหา
หรือที่พึงประสงค์

ผลตามเป้าประสงค์

1

การขาดนโยบาย
ของ สพฐ.

2.

ขาดหน่วยรับผิด
ชอบในส่วนกลาง
ที่แน่นอนและเอา
จริงเอาจังอันส่ง
ผลต่อเจตคติของ
บุคลากรตลอดสาย
งาน ตั้งแต่ส่วนกลาง
จนถึงสำ�นักงานเขต
พื้นที่
ขาดข้อมูล ภาพรวม มีระบบข้อมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดย
การจัดการศึกษา
รวม ของสพท.ต่างๆ และส่วนกลางในการบริหาร
จัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.

4.

การขออนุญาต
จัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา
นั้น เนื่องจาก
สพม.มิได้มีอยู่ใน
ทุกจังหวัด และ
จะขาดการต่อ
ช่วงการจัดของ
ครอบครัว ที่จัดถึง
จบระดับประถม
ศึกษาแล้ว จึงมี
ปัญหาการปรับตัว
ทั้งครอบครัวและ
จนท.สพม.

ปีที่
2554

ตามลำ�ดับ
ปี 25552557

2555

ให้มีระเบียบปฏิบัติ เพิ่มการขออนุญาตจัดการศึกษา 2555
โดยครอบครัว ในทุกระดับ(ป.1 - ม.6)ที่ สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้ รวมทั้งที่ศูนย์
พัฒนาวิชาการ 12 แห่งในภูมิภาคและ หน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่มีข้อตกลงร่วมมือกับสพฐ.ในการ
จัดการศึกษา (เสริมบทบาทหน้าที่ขององค์กรในข้อ
2 และข้อ 2.5)
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รูปธรรมความสำ�เร็จ
มีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ฯลฯ
ตามมาตรา 12 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 เน้น
กระจายอำ�นาจและการมีส่วนร่วม
มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นระบบแบบองค์
รวม อำ�นวยประโยชน์และความสำ�เร็จของการ
จัดการศึกษาทางเลือกทุกรูปแบบในระยะต้นและ
ระยะยาวจากส่วนกลางถึงส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ตามมาตรา 37 ของ พรบ.กศ.2542
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5.

6.

สภาพปัญหา
หรือ ที่พึประสงค์
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งรัฐและเอกชน
ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
ทำ�ให้เกิดความ
ขัดข้องในขั้น ตอน
ต่างๆของการ
จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
ขาดการส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้ของบุคคล
ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กร
เอกชน ฯลฯ

ผลตามเป้าประสงค์
รูปธรรมความสำ�เร็จ
มีคู่มือ ชุดเอกสาร สื่อเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจ และ
เข้าถึง หลักและกระบวนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ที่ตรงกันของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง มี
ความราบรื่น สำ�เร็จผลในการประสานและพัฒนา
ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ปีที่
2554 2555

2554 6.1 มีระบบการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
2555
ประชาชนในลักษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้
เรียนทุกประเภทสามารถเข้าถึงการเรียนรู้กับทุก
แห่งที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีหน้าที่การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกประเภทได้อย่าง
มีคุณภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทางจิตวิทยาม(มีศูนย์
พัฒนาวิชาการ สพป. กทม.และ ศูนย์พัฒนาวิชาการ
12 แห่งในภูมิภาค ให้บริการ และจัดกิจกรรมส่ง
เสริมที่หลากหลาย เต็มรูปแบบตาม บริบท อย่าง
เป็นตัวของตัวเอง (เน้นกระจายอำ�นาจ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อประสิทธิภาพ
และคุณภาพสูงสุด ของงาน))
6.2 มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างแพร่
หลาย มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
แประชาชนที่เกิดขึ้นและมีผลิตภาพสูงขึ้น
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ที่
7..

ขาดระบบการ
ประเมินและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาทาง
เลือกที่เหมาะสม
เป็นธรรมชาติ
สอดคล้องกับหลัก
การและปรัชญา
การศึกษาเพื่อ
ชีวิตและสังคม
ของการศึกษาโดย
ครอบครัวและการ
ศึกษาทางเลือก
ขาดการเผยแพร่
ให้ความรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์แก่
สาธารณะให้ได้รับ
รู้ มีความเข้าใจอัน
ดี มีความตื่นตัว
และได้พิจารณา
เปรียบเทียบที่รูป
แบบการจัดการ
ศึกษา
ให้คุณประโยชน์ที่
ดีหรือด้อยอย่างไร
มีทางเลือกที่
เหมาะสมเฉพาะ
ตัวบุคคลอย่างไร
รองรับด้วย
ระเบียบกฎหมาย
อะไรบ้าง

ผลตามเป้าประสงค์
รูปธรรมความสำ�เร็จ
7.1 มีแหล่งพัฒนาองค์ความรู้และวิธีวิทยา การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และการศึกษาแก่บุคคล
ครอบครัว และองค์กรผู้จัดการศึกษาให้สามารถ
ประเมินและประกันคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย
ตัวเองได้

ปีที่
2555 2557

7.2 มีแหล่งอุปกรณ์และกระบวนการการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนแบบเชิงประจักษ์ให้บริการการวัด
และประเมินผลคุณภาพผู้เรียนที่ผู้จัดประสงค์ขอ
ความช่วยเหลือเฉพาะกรณี
7.3 มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้
เรียนให้บริการแก่ผู้จัดการศึกษานำ�ไปใช้
8.1 มีส่วนงานที่ทำ�หน้าที่เผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์โดยตรงในการนำ�เสนอสู่สาธารณะ
อย่างสม่�ำ เสมอโดยสื่อสารช่องทางต่าง ๆ
8.2 พัฒนาระบบสื่อสาร2 ทาง ที่มีปฏิสัมพันธ์
อย่างปัจจุบัน เช่น ชุมชน online เพื่อสามารถสร้าง
ความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีตลอด
เวลา
ให้มีความก้าวหน้าต่อคุณภาพการศึกษาของบุคคล
ได้อย่างต่อเนื่องต่อ ๆ ไป
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8.

สภาพปัญหา
หรือ ที่พึประสงค์

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ที่

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

9.

สภาพปัญหา
หรือ ที่พึประสงค์
การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ของผู้
เรียน เพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน์ ที่เท่าทัน
ยุคสมัยกับสภาพ
การณ์ปัจจุบัน
การเป็นผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลง ฝ่า
พ้นวิกฤต ฟื้นฟู
สังคม ประเทศ
ชาติ สิ่งแวดล้อม
และสังคมโลก

ผลตามเป้าประสงค์
รูปธรรมความสำ�เร็จ
ปีที่
ผลงานวิจัย การพัฒนาสาระการเรียนรู้และ
2555 กระบวนการเรียนรู้อิงพรบ.กศ.แห่งชาติ 2542
2557
ที่มีแนวทางการปรับใช้ เช่น บูรณาการ จาก
หลักสูตร แกนกลางฯให้มีคุณค่าสูงสุดต่อผู้เรียน
อย่างเหมาะสมตามบริบท วิถีของครอบครัว และ
ชุมชนท้องถิ่น

การดำ�เนินงานปรับปรุงการดำ�เนินงานของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก้ปัญหาเร่งด่วนลุล่วงลงไป แต่ก็ยังคงมีปัญหาข้างเคียง
ที่ตกค้างต่อเนื่องมาให้ดำ�เนินการแก้ไขต่อไป
สำ�หรับการดำ�เนินงานระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์นั้น อาจ
เป็นการยากตามธรรมชาติกลไกของราชการ แต่ก็ยังเดินเครื่องกันอยู่อย่างไม่
ย่อท้อ
สิ่งที่คณะทำ�งานส่วนกลางมีกำ�หนดดำ�เนินการในชั้นนี้ คือ จะลง
ไปพบปะครอบครัวบ้านเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคต่างๆ เพื่อแจ้ง
ข่าวความคืบหน้าที่สมาคมบ้านเรียนไทยเรียกร้องเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการศึกษา
สำ�หรับครอบครัวบ้านเรียน และสิทธิในการเรียนวิชารักษาดินแดน ของผู้เรียน
บ้านเรียนระดบมัธยมศึกษาตอนปลาย อันเชื่อว่าจะเป็นขวัญและกำ�ลังใจแก่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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อาจสรุปได้วา่ ภารกิจการปฏิบตั ิ “การคุม้ ครองและส่งเสริมทีเ่ หมาะ
สมจากรัฐ” ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้นมีการวางยุทธศาสตร์เชิงระบบไว้
และมีความพยายามปฏิบตั อิ ยูท่ กุ ขณะ ซึง่ ในส่วนรายละเอียดของข้อจำ�กัดของการ
ดำ�เนินงานนัน้ ขอความกรุณาศึกษาเพืม่ เติมในบทที่ 3 ส่วนต้นบท และส่วนท้ายบท
ครอบครัวบ้านเรียนในเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา มองเห็นอุปสรรค
ปัญหา ทัง้ ในส่วนของบ้านเรียนเองและในส่วนของภาครัฐ สามารถชีแ้ นะได้อย่าง
ตรงจุด ขณะทีด่ �ำ เนินการพัฒนาลูกๆของตนไปได้โดยไม่รงั้ รอติดขัดกับระบบงาน
ภาครัฐ ถือเป็นศักยภาพทีส่ งู ยิง่ มีวฒ
ุ ภิ าวะทางปัญญา ทางอารมณ์และทางสังคม
ทีค่ วรศึกษาและให้ความชืน่ ชม ขณะเดียวกันก็เป็นอานิสงส์แก่เจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้แลก
เปลีย่ นเรียนรู้ ยกระดับความรูค้ วามสามารถและดำ�เนินงานท่ามกลางข้อจำ�กัดมา
ได้ด้วยดีตลอดเวลาที่ผ่านมา

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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บทที่ 3

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

บทที่ 3
ก้าวข้ามสู่ความสำ�เร็จ
“ในปีแรกของการจัดการศึกษา ความวิตกกังวลหลายอย่างมารวม
กัน ด้วยความตระหนักถึงอุปสรรคของการเรียนในระบบ เราจึงใช้เป็นแรงผลักดัน
หาจุดที่โรงเรียนในระบบให้เราไม่ได้ นั่นคือการเรียนอย่างมีความสุข และรักษา
ลักษณะที่โดดเด่นของลูกไว้” บ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอล
“มีความจำ�กัดในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อต่างๆ และอุปกรณ์การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เนือ่ งจากผูเ้ รียนสนใจวิทยาศาสตร์ และการเรียน
การสอนของบ้านเรียนก้านตองไม่เน้นการท่องจำ� จึงต้องหาวิธีการและสื่อต่างๆ
มาเสริมการเรียนรู้ แต่ท�ำ ได้จำ�กัดเพราะค่าใช้จ่ายสูง” บ้านเรียนก้านตอง
ภายหลังจากที่ครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาแล้ว ตลอด
ช่วงปีแรกยังขาดการประสานงาน เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรของ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงปีที่ 2 และ 3 มีการประสานงานจากฝ่ายส่ง
เสริม สพม.เขต 35 มากขึ้น แต่ยังขาดการตอบสนองจากฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วน
ใหญ่ติดขัดเรื่องเวลาที่จะขอพบปะหรือปรึกษาหารือ นอกจากนี้ยัง “มีความแตก
ต่างในเรือ่ งของความคิดและการปฏิบตั ภิ ายในครอบครัว จึงต้องปรับให้มเี อกภาพ
มากขึ้น” บ้านเรียนเลอฌอ
“ย่าเป็นกังวลมากกลัวหลานจะอ่านหนังสือไม่ได้...แต่มนั ก็คลีค่ ลาย
ได้ โ ดยต้ อ งใช้ เวลาพิ สู จ น์ ว่ า ไม่ ไ ปโรงเรี ย นก็ อ่ า นหนั ง สื อ ได้ แ ละก็ ทำ � อะไรได้
มากกว่า” บ้านเรียนต้นกล้า
“ครอบครัวเราพ่อแม่ทำ�งานประจำ�ทั้งคู่ โดยเฉพาะแม่ มีลักษณะ
งานที่ไม่ได้มีตารางเวลาตายตัว ปรับเปลี่ยนทุกภาคการศึกษา ทำ�ให้มีปัญหาด้าน
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การจัดการในช่วงการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่อาศัยการพูดคุย เช่น คุยกับหัวหน้า
งานขอเอาลูกมาที่ทำ�งานด้วย คุยกับเพื่อนร่วมงานขอเอาลูกมาใช้พื้นที่ส่วนรวม
(ห้องทำ�งาน) และที่สำ�คัญคือพูดคุยกันในครอบครัว พ่อแม่ลูก ช่วยกันจัดการ
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเท่าที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำ�เร็จในระดับ
หนึ่ง” บ้านเรียนทองนพรัตน์
แม้ว่าจะมีครอบครัวไทยจำ�นวนไม่น้อยที่เลือกจัดการศึกษาให้กับ
บุตรหลานเอง ทั้งก่อนหน้าการประกาศใช้ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และภายหลังการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ. 2547 แต่เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเรียน ทั้งในกระบวนการจัดการ
การคลี่คลายปัญหา และประสบการณ์นั้น ยังนับว่าเป็นเรื่องใหม่ต่อการรับรู้ของ
ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทย ประกอบกับความคุ้นชินว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สงวน
ไว้เฉพาะสำ�หรับโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ยิ่งทำ�ให้มุมมองต่อ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวค่อนไปในเชิงลบเสียเป็นส่วนใหญ่ จนอาจกล่าวได้
ว่า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องบ้านเรียนนั้นน้อยมาก ไม่เพียงแต่ในกลุ่มคนทั่วไป
ในสังคมไทย หากแต่ในหมู่บุคลากรทางการศึกษา (ทั้งนักวิชาการ นักการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา ครู จนถึงนักการ) และตัวครอบครัวเอง
การรับรู้ดังกล่าวก็ยังมีอยู่ในวงจำ�กัดอย่างมาก
ขณะที่สภาพการณ์ทางการศึกษาในสังคมไทยประสบกับภาวะขา
ลงของความเชือ่ มัน่ ศรัทธาต่อการศึกษาในระบบ ผลักดันให้คนในสังคมตัง้ คำ�ถาม
พ่อแม่ขวนขวายแสวงหาทางเลือกที่ดีกว่าให้กับบุตรหลาน ประกอบกับกฎหมาย
ก็เอื้ออำ�นวยให้ครอบครัวสามารถเลือกได้ นำ�มาสู่การทวีคูณในเชิงปริมาณของ
ครอบครัวที่มีความสนใจและตัดสินใจเลือกจัดบ้านเรียนให้บุตรหลาน แต่การ
ดำ�เนินการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการนั้น ประสบกับความขลุกขลัก มี
อุปสรรคปัญหาจุกจิกกวนใจมากมาย ใหญ่บา้ งเล็กบ้างแตกต่างกันไปในแต่ละช่วง
ของการดำ � เนิ น การ หลายเรื่ อ งคลี่ ค ลายไปโดยธรรมชาติ ข องเวลาการรั บ รู้
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ประสบการณ์ หลายประเด็นต้องฝ่าฟันจึงก้าวข้าม หลายสิ่งยังคงค้างคาเป็น
อุปสรรคคัน่ ขวางอยูอ่ ย่างนัน้ การเรียนรูท้ า่ มกลางการปฏิบตั ิ จากการลองผิดลอง
ถูกแปรเปลีย่ นเป็นบทเรียนและประสบการณ์สงู ค่า หากนำ�มากรองกลัน่ เป็นเครือ่ ง
มือเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และประสบการณ์ในการคลุกคลีอยู่
กับครอบครัวบ้านเรียน พบข้อสังเกตว่ากลุ่มปัญหาของบ้านเรียน จะมีความ
คล้ายคลึงกันในแต่ละช่วงเวลาของการจัดการศึกษาให้ลูกหลาย ซึ่งอาจแบ่งเป็น
4 ช่วงเวลา ดังนี้
1. ช่วงการตัดสินใจ
2. ช่วงเตรียมการ-ขออนุญาตจัดบ้านเรียน
3. ช่วงจัดการเรียนรู้
4. ช่วงการวัดและประเมินผล
ความขลุ ก ขลั ก ขั ด ข้ อ งในแต่ ล ะช่ ว งนั้ น ส่ ว นหนึ่ ง ก็ เ ป็ น ไปตาม
สถานการณ์ของครอบครัว ทัง้ ภาระงาน ภาวะทางจิตใจ การบริหารจัดการ สภาพ
แวดล้อม โดยมีเวลาเป็นแรงกดดันทีม่ องไม่เห็น อาทิ ในช่วงการตัดสินใจ ไม่วา่ มูล
เหตุจงู ใจให้ครอบครัวต้องแสวงหาทางเลือกในเรือ่ งการศึกษาให้บตุ รหลานจะแตก
ต่างหลากหลายอย่างไรก็ตาม แต่เมื่อครอบครัวสนใจที่จะจัดการศึกษาแบบบ้าน
เรียน อุปสรรคปัญหาในช่วงเริ่มต้น มักพบ 3 ประเด็นหลักสำ�คัญคือ แหล่งข้อมูล
ความกังวลใจของพ่อแม่เองต่อการจัดการเรียนรู้ให้ลูกๆ และนานาคำ�ถามจาก
สังคมและคนรอบข้าง ซึ่งหลายหลายครั้งก็ย้อนไปซ้ำ�เติมความกังวลใจดังกล่าว
ข้างต้น สถานการณ์ของครอบครัวช่วงนี้มีแน้วโน้มที่ค่อนข้างจะสับสน ขึ้นๆ ลงๆ
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ผนวกกับบางครอบครัวอาจประสบกับปัญหาเฉพาะตัวของ
ลูกเข้ามาผสมโรงด้วย ครอบครัวในช่วงนี้มักอยู่ในภาวะที่อึดอัดและเปราะบาง
เพราะกังวลว่าเส้นทางที่เลือกอาจมีผลกระทบต่อตัวลูก และอาจนำ�มาซึ่งการ
เปลี่ ย นแปลงหลายสิ่ ง ในวิ ถี ชี วิ ต ครอบครั ว หรื อ จะพู ด ให้ ชั ด คื อ กลั ว ต่ อ การ
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เปลี่ยนแปลงอันจะนำ�ไปสู่ความความแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่ลูกยังเล็ก เพราะดูเหมือนพ่อแม่จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแทนลูก ส่วน
ครอบครัวที่ลูกโตขึ้นมาหน่อย พอคิดได้ตัดสินใจได้ ก็จะผ่อนคลายลงเพราะมีลูก
มาช่วยตัดสินใจเลือกเส้นทางของตนเอง การสามารถก้าวผ่านช่วงเวลานี้ได้โดย
เร็วน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี
และเมื่อครอบครัวตัดสินใจเลือกที่จะจัดการศึกษาให้ลูก นั่นหมาย
ถึ ง ว่ า ก้ า วผ่ า นความลั ง เลไปได้ แ ล้ ว ในระดั บ หนึ่ ง ในกรณี ที่ ค รอบครั ว เลื อ ก
จดทะเบียนกับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. สิ่งแรกๆ เลยที่เป็น
ภาระงานของครอบครัวคือการเขียนแผนการจัดการศึกษาของบ้านเรียน เพื่อใช้
ประกอบการขออนุญาตจัดการศึกษา ช่วงเตรียมการ-ขออนุญาตจัดบ้านเรียนนี้
คำ�ถามและข้อสงสัยมากมายก็หลั่งไหลพรั่งพรูมา แต่ส่วนใหญ่เป็นคำ�ถามใน
เชิงว่า “ต้องทำ�อะไร และอย่างไร” เช่น แผนการจัดการศึกษาต้องเขียนอย่างไร
จะเริ่มสอนลูกต้องเตรียมอะไรบ้าง ต้องมีตารางสอนไหม ต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น
ในช่วงนี้ภาวะครอบครัวมักมีลักษณะใส่เกียร์เดียว ลากไปข้างหน้าเรื่อยๆ แม้จะ
เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่พบว่าเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวมีความอยากเรียนรู้และ
ทำ�ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการหลักเกณฑ์ กลไกทางการศึกษา
มากที่สุดช่วงหนึ่ง
พอถึงช่วงการจัดการเรียนรู้ และช่วงการประเมินผล ครอบครัวก็มภี าระ
ในเรื่องการเรียนการสอน สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ การอำ�นวยการ การเก็บเอกสาร
อุปสรรคปัญหาส่วนใหญ่กจ็ ะพันเกีย่ วกับเรือ่ งราวเหล่านี้ ไม่รจู้ ะทำ�อะไร ทีไ่ หน อย่างไร
ทำ�แล้วไม่เป็นไปตามที่หวัง ไม่รู้จะประเมินผลอย่างไร เรื่อยไปจนถึงความวิตกกังวล
ว่าเจ้าหน้าทีจ่ ะคิดเห็นอย่างไรกับสิง่ ทีค่ รอบครัวทำ� สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดในสองช่วงนี้ มีเรือ่ ง
เล่าที่น่าสนใจมากมายที่เกิดจากการแสวงหา ลองผิดลองถูก ของครอบครัวบ้าน
เรียนในกลุม่ ตัวอย่าง หลายเรือ่ งเป็นนวัตกรรมทีน่ า่ สนใจยิง่ ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ในเรือ่ ง
ก้าวย่างของการเรียนรู้ (บทที่ 2) และการบรรจบกันของแม่น้ำ�สองสาย (บทที่ 4)
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หากทำ�ใจไปนั่งแทนใจของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวบ้านเรียนที่
กำ�ลังเผชิญอยูใ่ นสถานการณ์ จะตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่ลกู
ตัวเอง หันไปด้านหนึ่งก็โรงเรียนที่ไม่เห็นเป็นทางเลือกของตนได้อีกแล้ว หัน
มาอีกด้านหนึ่งก็กังวลว่าจะจัดการเรียนรู้ให้ลูกๆได้ดีเพียงใด กลายจะเป็น
ปัญหาใหม่ทบี่ นั่ ทอนความมัน่ คงและเป็นปกติสขุ ของครอบครัวไปด้วยหรือไม่
เราคงเข้าใจในความรูส้ กึ อึดอัดลำ�บากใจของเขาได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ ต้องเกิด
ความเห็นใจเมื่อได้มองเห็นตลอดทั้ง 4 ช่วงที่เขาได้แบ่งให้เห็นในการจัดการ
ศึกษาแก่ลูกหลานของเขา ยิ่งได้เห็นอุปสรรคที่เรียงรายอยู่อย่างน่าใจหาย ซึ่ง
ตัวแปรสำ�คัญทีจ่ ะช่วยคลีค่ ลายอุปสรรค บรรเทาปัญหาให้แก่เขาได้เป็นอย่าง
ดีก็คือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อันได้แก่ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษานั่นเอง ดังที่
เขาได้สะท้อนออกมาว่า “...ความรู้ความเข้าใจในเรื่องบ้านเรียนนั้นยังมีน้อย
ไม่เพียงแต่ในกลุ่มคนทั่วไปในสังคมไทย หากแต่ในหมู่บุคลากรทางการศึกษา
(ทั้งนักวิชาการ นักการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา ครู) และตัว
ครอบครัวเอง การรับรู้ดังกล่าวก็ยังมีอยู่ในวงจำ�กัดอย่างมาก”
เราในฐานะบุคลากรภาครัฐ คงต้องถามตัวเองเหมือนกันว่า เรา
รู้จักการศึกษาโดยครอบครัวมากพอเพียงใด เราปฏิสัมพันธ์กับเขาแบบใด
แบบกำ�กับ หรือแบบร่วมมือ การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ให้สิทธิ์ และคุ้มครอง ส่งเสริม แก่การจัดการศึกษาทางเลือก ซึ่งได้แก่
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวด้วยนัน้ หมายถึงอะไร เราให้ความคุม้ ครองใน
สิทธิของเขาเพียงใด และส่งเสริมในการจัดการศึกษาของเขาอย่างไรบ้างแล้ว
ทีเ่ ห็นและเป็นอยูเ่ ช่น หลักเกณฑ์และแนวดำ�เนินการต่างๆ จนกระทัง่ บางพืน้ ที่
จะมีขอ้ ตกลงให้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะเจ้าหน้าทีเ่ ราช่วยกันทำ�ขึน้ นัน้ ถือ
เป็นการส่งเสริมหรือไม่ หรือเป็นการกำ�กับอีกแบบหนึ่ง ที่เรายังมีข้ออ่อนใน
การเรียนรู้ในส่วนของเขาอย่างเข้าถึง ให้ละเอียดลึกซึ้งเพียงพอ
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เพราะจากความทีบ่ อกเล่าแก่เราทัง้ หมดนี้ แสดงถึงความเข้าใจ
ทางการศึกษา มีศักยภาพ มีพลังสร้างสรรค์อย่างสูงของเขา บนครรลองขอ
งกฏหมายแม่บททางการปกครอง และทางการศึกษาของชาติทั้ง 2 ฉบับทุก
ประการ หากได้ปรับท่าทีให้เป็นการมีส่วนร่วมมือกัน แบบร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรูไ้ ปด้วยกันอย่างเคารพซึง่ กันและกันแล้ว อุปสรรคปัญหาย่อมคลีค่ ลาย
ลงได้เป็นหลายเท่า และอาจสลายหมดสิน้ ไปได้ในทีส่ ดุ ได้ ครอบครัวบ้านเรียน
จึงสามารถช่วยลดภาระทางการศึกษาของสำ�นักงานเขตพื้นที่ จะเป็นส่วน
หนึง่ ในการทำ�หน้าทีส่ ร้างคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ค่าให้แก่สงั คมประเทศชาติ
ซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันของทุกคนในชาติ ไม่ว่า รัฐ เอกชน หรือประชาชน โดย
ทั่วไป
หากได้ยดึ ถือหลักการตามนีร้ ว่ มกันในทุกฝ่ายแล้ว คงไม่มสี งิ่ ใด
ที่เราจะฝ่าข้ามร่วมกันไม่ได้ อุปสรรคความยุ่งยากที่มีทั้งของฝ่ายครอบครัว
บ้านเรียน และของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ จักได้ร่วมกันฉันท์กัลยาณมิตรในการ
แก้ไขและฝ่าข้ามสู่ความสำ�เร็จด้วยกันได้

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

เราจะก้าวไปด้วยกันในวันนี้
อุปสรรคมีหรือไม่ใช่คำ�ถาม
หากมั่นคงและมานะพยายาม
เรา...จะก้าวข้ามปัญหาสารพัน
อุปสรรคปัญหาบางประการของแต่ละบ้านเรียน ครอบครัวได้สะท้อนผ่าน
เรือ่ งเล่าย่างก้าวของการเรียนรูแ้ ล้ว ในส่วนนีข้ อประมวลนำ�เสนอปัญหาหลักๆ รวมถึงตัวอย่าง
ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ โดยแยกกล่าวถึงความขลุกขลักที่เกิดจากปัจจัยของครอบครัว
เองเป็นหลัก และอุปสรรคขัดข้องทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ กลไกการทำ�งาน
และระเบียบข้อกำ�หนดต่างๆ ดังต่อไปนี้
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3.1 ความขลุกขลักของครอบครัว
แหล่งข้อมูล :
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ดังที่กล่าวไว้ว่าบ้านเรียนเป็นเรื่องใหม่ต่อการรับรู้ของสังคม ดังนั้น
เมื่อครอบครัวเริ่มสนใจที่จะจัดการศึกษาให้ลูก หรือบุคลากรของรัฐที่ต้องเริ่มเข้า
มาข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปัญหาแรกๆ ที่ประสบคือ ขาดข้อมูลอันจะนำ�
ไปสูค่ วามเข้าใจทีด่ /ี ถูกต้อง ไม่มแี หล่งข้อมูลทีช่ ดั เจน ขาดผูท้ จี่ ะมาช่วยไขข้อข้องใจ
เริ่มตั้งแต่เรื่องแนวคิด ข้อกำ�หนดกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ เรื่อยไปจนถึงการ
เรียนการสอน และการประเมินผล เพราะนอกจากข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับบ้านเรียน
ในสังคมไทยที่ยังมีไม่มากนัก ยังขาดการประมวลรวมไว้อย่างเป็นระบบ ที่ส�ำ คัญ
คือข้อมูลส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์เฉพาะที่มีปัจจัยแวดล้อมมากมายที่อาจ
ต้องวิเคราะห์แยกแยะ ข้อมูลบางส่วนเกิดจากการตีความด้วยทัศนะคติหรือความ
เข้าใจส่วนบุคคล หลายครัง้ จึงพบว่า การรับฟังเรือ่ งราวทีเ่ ป็นประสบการณ์เฉพาะ
คนเฉพาะครอบครัวเฉพาะตัวเจ้าหน้าทีเ่ หล่านี้ ถูกแปรเปลีย่ นไปเป็นทัศนะในเชิง
ลบของครอบครัวที่เริ่มสนใจที่จะจัดการศึกษาให้ลูกหลาน (และผู้เกี่ยวข้อง)
ในอีกด้านหนึง่ ข้อมูลของหน่วยราชการหลายส่วนทีเ่ กีย่ วข้องก็เป็น
ภาษาทีย่ ากแก่การทำ�ความเข้าใจ ทัง้ ภาษากฎหมาย ภาษาทางการ ภาษาวิชาการ
ด้านการศึกษา (ซึ่งเอาเข้าจริง เจ้าหน้าที่รัฐเองก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เช่นกัน)
ซึ่งไม่เอื้อกับครอบครัวในการทำ�ความเข้าใจ หลายครั้งชวนให้ถอดใจ ละเลย ไป
จนถึงปฏิเสธการพยายามทำ�ความเข้าใจ (ซึ่งหากมองอีกมุม อาจเห็นว่าพ่อแม่
ละเลยไม่เห็นความสำ�คัญก็เป็นได้)

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

ความกังวลใจของพ่อและแม่ :
พ่อแม่ส่วนใหญ่มิได้เป็นครูหรือเคยมีประสบการณ์โดยตรงในด้าน
การสอนมาก่อน ผสานกับการต้องมาสอนลูกของตนเอง ซึง่ คงปฏิเสธไม่ได้ถงึ ความ
คาดหวังในความงอกงามของลูก เป็นเหตุให้มักกังวลใจกลัวความผิดพลาด กลัว
จะทำ�ไม่ได้หรือทำ�ได้ไม่ดี (เท่าที่หวังไว้) ประกอบกับการขาดข้อมูล/แหล่งข้อมูล
ที่จะช่วยให้ภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ถูกต้องและชัดเจน เสียง
ร่ำ � ลื อ ถึ ง แรงเสี ย ดทานทางสั ง คมและเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ เหล่ า นี้ ยิ่ ง ตอกย้ำ� ให้
ครอบครัวเกิดความไม่มนั่ ใจ ทัง้ ในเรือ่ งความสามารถ การจัดการ การจัดสรรเวลา
ทรัพยากร และอื่นๆ
อีกทัง้ ยังมีความกังวลใจถึงเรือ่ งในอนาคต เช่น ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดการศึกษาให้ลกู
เองถึงระดับไหน ลูกเองอยากจะกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียนเมื่อใด และหากเมื่อถึง
เวลาที่ลูกจะกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียนหรือศึกษาต่อในระบบมหาวิทยาลัยได้ไหม
จะมีปญ
ั หาไหม จะเรียนต่อทีไ่ หนจึงจะเหมาะสม หากต้องสอบแข่งขันจะสอบเข้า
ได้หรือไม่ เข้าได้แล้วลูกจะใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบมากน้อยเพียงใด
คำ�ถามเหล่านี้รวมถึงความกังวลใจอื่นๆ ล้วนเป็นน้ำ�หนักที่ทับถมกดความมั่นใจ
ของครอบครัวให้จมดิ่งได้ไม่ยากเลย
สายตาสังคม :
เสียงคัดค้านและความไม่เห็นด้วยของญาติมิตรและผู้คนรอบข้าง
สะท้อนผ่านคำ�ถามต่างๆ นานา ซึ่งอาจจะเกิดจากความปรารถนาดี แต่ยังขาด
ความเข้าใจทีแ่ ท้จริงต่อบ้านเรียน ทักด้วยความเป็นห่วงเป็นใย รวมถึงความเคยชิน
ของสังคมที่จะต้องส่งลูกเข้าโรงเรียน(ดีๆ) “ไม่ไปโรงเรียน เดี๋ยวลูกก็โง่เป็นควาย
หรอก” ภายใต้ภาวะอารมณ์ที่ไม่นิ่งของครอบครัว หลายคำ�พูดอาจกรีดลึกเข้าไป
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ในหัวอกคนเป็นพ่อและแม่ หรืออาจมีบ้างบางคนที่อาจคิดไปว่าตัวเด็กมีความ
บกพร่อง พิการ หรือมีปัญหาด้านพฤติกรรม จึงต้องออกจากโรงเรียนมาเรียนที่
บ้าน หรือพ่อแม่มีปัญหาด้านความคิด
“อ๋อ ป้าก็เคยเป็นครู (บอกชื่อโรงเรียนเสร็จสรรพ) เจอเด็กพิเศษ
แบบนีม้ าเยอะ เด็กกลุม่ นีเ้ ขาต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ใช้งานศิลปะน่ะค่ะดี ช่วย
ได้มากเลย...” แม่คา้ ท่านหนึง่ แสดงความคิดเห็นต่อท้ายภายหลังจากทีไ่ ด้ค�ำ ตอบ
ว่าที่ลูกไม่ไปโรงเรียนเพราะเป็นเด็กบ้านเรียน สามคนพ่อแม่ลูกยิ้ม หลังจากออก
มาจากร้าน แม่ถามลูกสาวว่า “หนูรู้ไหมว่าเขาคิดอย่างไรกับหนู” “อ๋อ เขาคงคิด
ว่าหนูปัญญาอ่อน” เด็ก ป.๔ ตอบแม่ด้วยน้ำ�เสียงใสซื่อ พ่อแม่ยิ้ม แล้วพากันเดิน
ซื้อของต่ออย่างมีความสุข
บ่อยครั้งที่ เด็กมักจะต้องพบกับคำ�ถามในทำ�นองว่า “วันนี้ไม่ไป
โรงเรียนหรือ” เมื่อตอบว่าหนูเรียนโฮมสคูล ค่ะ/ครับ ก็อาจนำ�มาซึ่งอาการ
ประหลาดใจ พร้อมคำ�ถามและข้อสงสัยตามมามากมาย หรือบางครั้งก็จะเจอ
คำ�ถามเดิม จากผู้ถามคนเดิมอีก เมื่อพบเจอกันครั้งหน้า
หลายกรณีที่ปู่ย่าตายายกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการตัดสินใจทำ�
บ้านเรียน อย่างในกรณีบ้านเรียนต้นกล้า ในช่วงต้น ย่าไม่เห็นด้วย หัวเด็ดตีนขาด
ก็ไม่เอาด้วยแน่ กลัวว่าหลานไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แถมแถวบ้านก็
เป็นย่านเกษตรกรรม มีแต่ชาวนาชาวไร่ส่งลูกหลานไปให้คุณครูสอนกันมาตั้งแต่
สมัยยังเป็นโรงเรียนวัด ไม่เห็นมีบ้านไหนเขาเอาลูกหลานมาสอนเอง พ่อเอกใช้วิธี
พาคุณย่ากับหลานชายไปเทีย่ วหาพูดคุยกับบ้านเรียนทีท่ �ำ อยูก่ อ่ นแล้ว (บ้านเรียน
ก้านตอง) ได้เห็นได้คุยกัน ดูๆ ไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แรงค้านแรงต้านก็ค่อยๆ
น้อยลง ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ทำ�บ้านเรียนไปได้ปีสองปี ก็เห็นว่าเด็กทำ�อะไร
ได้บา้ ง “ทีนไี้ ม่ตอ้ งคุยเลยว่าอะไร ย่าจะโฆษณาเองเลยว่าทำ�อย่างนัน้ อย่างนี้ กลาย
เป็นเรือ่ งดีทญ
ี่ าติพนี่ อ้ งก็เห็น ล่าสุดเพือ่ นบ้านวัยเดียวกันกับต้นกล้า เป็นนักเรียน
โรงเรียนในเมืองสอบได้ที่ ๑ ของชั้น ป.๔ ไปเจอกับต้นกล้าที่สนามสอบวิชาการ
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นานาชาติ รอบสอง ก็ตกใจมาสอบด้วยเหรอ แปลกใจเห็นเลี้ยงเป็ดอยู่ทุกวันผ่าน
เข้ารอบสองมาได้ยังไงเนี่ย...”
บ่อยครั้งที่พบการรวมกลุ่มจากความสนใจหรือประสบปัญหาร่วม
กัน ภายใต้สภาวะอารมณ์ความรู้สึกและแรงกดดันอื่นๆ ส่งผลให้การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ไม่เป็นกลาง ไม่อยู่บนพื้น
ฐานของเหตุและผล มุ่งใช้แรงกดดันในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจเริ่มต้นจากแค่ปรับ
ทุกข์ในประเด็นปัญหาคล้ายๆ กัน บานปลายกลายเป็นการโจมตีวา่ ร้ายฝ่ายทีเ่ ห็น
ต่าง ตัวอย่างเช่น ลูกถูกถามว่าทำ�ไมไม่ไปโรงเรียน “แรงเสียดทานในช่วงทีเ่ ริม่ เข้า
สู่บ้านเรียนส่วนใหญ่จะมาจากคนรอบข้างมากกว่า ที่ไม่ยอมรับและคิดว่าเด็กจะ
สูญเสียโอกาส แต่เมื่อเวลาผ่านไป และได้เห็นพัฒนาการของผู้เรียน ก็จะยอมรับ
ได้มากขึ้น” บ้านเรียนพิมพ์ปาน
ความชัดเจนทางความคิดของครอบครัว :
ความชัดเจนทางความคิดของครอบครัว มีสว่ นช่วยอย่างมากในการ
จัดการเรียนรู้และก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ เพราะบ้านเรียนจะมีความมั่นคง มุ่งมั่น
ในการจัดการเรียนรู้ตามวิถีของครอบครัว ไม่เกิดความลังเลหรือเปลี่ยนใจกลาง
คัน เรียกได้ว่าไม่สนปัญหาเดินหน้าลูกเดียว อย่างเช่น กรณีของบ้านเรียนต้นกล้า
บ้านเรียนสู่ขวัญ ที่ตัดสินใจทำ�บ้านเรียนมาตั้งแต่ก่อนจะมีลูก
แต่บางครั้ง การตัดสินใจเลือกในช่วงที่พ่อแม่อยู่ในภาวะอึดอัด
สับสน หรืออาจถึงขั้นเป็นทุกข์ มีความจำ�เป็นหรือสถานการณ์บางอย่างเป็นแรง
กดดันให้ตอ้ งเลือก มักทำ�ให้ครอบครัวขาดความมุง่ มัน่ กังวลใจหรือมีความเครียด
กับการจัดการศึกษา เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความยุ่งยาก ก็อาจเกิดความ
หวั่นไหวลังเลใจได้ง่าย อาจสะท้อนออกมาในลักษณะการเปลี่ยนแผนเปลี่ยน
แนวทางบ่อย ไม่ทมุ่ เท ภาวะเช่นนีจ้ ะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการ
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เรียนรู้ของลูก อย่างกรณีบ้านเรียนพิมพ์ปาน “ทำ�มา 2 ปี เพิ่งเข้าใจ
คำ�ว่าบ้านเรียนจริงๆ เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง”

สิ่งช่วยลดความขลุกขลักของครอบครัว
ความขลุกขลักของครอบครัวเมือ่ แรกคิดจะจัดการศึกษาแก่ลกู ๆ
นั้น จะทำ�ให้ลดหรือบรรเทาลงได้อย่างไร ประการสำ�คัญอันแรกที่ครอบครัว
บ้านเรียนสะท้อนเอาไว้ คือ แหล่งข้อมูล หรือข้อมูลเชิงประสบการณ์ ความรู้
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งแหล่งที่จะได้มาซึ่งข้อมูลนั้นอาจได้แก่
จากเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต จากครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวอยู่
ซึง่ ในภาคเหนือโชคดีทมี่ กี ารรวมตัวครอบครัวบ้านเรียนเป็นเครือข่ายบ้านเรียน
ล้านนาให้ค�ำ ปรึกษาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่มอื ใหม่ได้ทราบข้อมูลเชิงประสบ
การในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และนอกจากนีก้ ไ็ ด้แก่ ทีส่ �ำ นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยตรง อันเป็นหน่วยงานทีร่ บั และพิจารณาคำ�ร้องขอจัดและ
อนุญาตให้ครอบครัวจัดการศึกษาบุตรหลานได้
และคงเป็นธรรมชาติของสิง่ ทีเ่ ป็นของแปลกใหม่ ทีต่ อ้ งผ่านการ
ทดสอบและพิสูจน์ให้แน่ใจ ที่ครอบครัวบ้านเรียนสะท้อนว่า “ความชัดเจน
ทางความคิดของครอบครัวบ้านเรียน” ที่สำ�คัญประหนึ่งสะพานที่ทอดให้
สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้อย่างมั่นคง ประสบการณ์การสร้างสะพาน
แห่งความชัดเจนทางความคิดของแต่ละครอบครัวนั้น น่าประทับใจ และน่า
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ข้อสังเกตของทีมวิจัยพบว่า ระยะเวลาในการตัดสินใจไม่มีผล
ต่อคุณภาพการจัดบ้านเรียน แต่การตกผลึกทางความคิดของครอบครัว มีผลอ
ย่างมากต่อการแปลงไปเป็นความมั่นคงและมุ่งมั่นในกระบวนการพัฒนา
คุณภาพในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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ชื่นชมเป็นอย่างมาก เพราะมันเต็มไปด้วยสีสันแห่งความรัก ความปรารถนา
ดีที่มีต่อบุตรหลานของแต่ละฝ่าย ที่ทำ�งานความคิดกันอย่างถึงอารมณ์ ใน
ประเด็นที่ว่า จัดการศึกษาศึกษาให้แก่ลูกหลานเอง มันจะดี หรือจะร้ายแก่
ลูกแก่หลานทีเ่ ป็นผูเ้ รียนกันแน่ มันเป็นความงดงามของความรักความห่วงใย
เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่ลูกหลานได้รับจากบุพการี และผู้ใหญ่ในครอบครัว
รวมทั้งเพื่อนบ้านที่เพียรถามว่า “ทำ�ไมไม่ไปโรงเรียน” ก็คงมีความรักความ
ห่วงใยเจืออยู่บ้างไม่มากก็น้อย หรือแม้แต่ คำ�ถามที่พบบ่อยๆจากเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานเขตพื้นที่เมื่อแรกพบเพื่อขอข้อมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เช่นเดียวกันว่า “ทำ�ไมไม่ให้ลูกเรียนในโรงเรียน” ก็คงมีความห่วงใยเด็กเจือ
อยู่ด้วยนั่นเอง นั่นจึงต้องขอบคุณในเจตนาดี แม้หากทว่าความคิดของเขา
อาจจะไม่เท่าทันยุคสมัย และข้อกฏหมายไปบ้าง เพือ่ ลูกเราเอง และลูกหลาน
พี่น้องเพื่อนพ้องรายต่อๆไปที่จะตามมาขออนุญาตจัด จะได้มีความสดวก
สบายมากขึ้นก็ควรอดทนอย่างจริงใจ ใช้วาทศิลป์ในการอธิบายฉายภาพให้
เขาเข้าใจ และเห็นด้วยโดยยอมรับในเหตุผลและข้อดีเท่าทีม่ ที งั้ ปวง ระดมมา
ใช้ให้สำ�เร็จให้จงได้ ทั้งนี้ต้องขอวิงวอนว่า กรุณาอย่าใช้ถ้อยวจีที่ดูแคลนเจ้า
หน้าที่ และอ้างอิงกฏหมายในการฟ้องร้อง ซึ่งได้เกิดกับบางเขตพื้นที่ อันไม่
เป็นผลดีแก่การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยรวมแต่อย่างใดเลย
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถือได้ว่ามีอำ�นาจหน้าที่ดูแล
อำ�นวยให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นไปอย่างราบรื่นสำ�เร็จผลตาม
กฎหมาย ก็พึงทบทวนถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ให้ดี กฏ
หมายเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมมากขึน้ กิจการงานต่างๆสัมพันธ์กนั
ในเชิงแนวราบมากขึ้นนั่นคือแนวทางแห่งความร่วมมือกันอย่างเสมอกันไม่
ถือสังกัด ไม่ถือตนว่าเป็นรัฐหรือเป็นราษฎร์ ลดการใช้อ�ำ นาจในแนวดิ่ง หรือ
แนวการกำ�กับติดตาม ทีว่ างฐานะอยูเ่ หนือกัน จนอาจเคยชินจนกระทัง่ ละเลย
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สิทธิ์ตามกฏหมายของประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการ โดยตามกฏหมายที่
คุ้มครองสิทธิของเขาไว้ไม่ทัน และต่างฝ่ายต่างถืออำ�นาจที่มีตามกฏหมาย
และหน้าทีเ่ ข้าปะทะกัน อันไม่เป็นการสร้างสรรค์ แต่ท�ำ ลายโอกาสทีเ่ ยาวชน
ที่ควรจะได้รับอย่างสมบูรณ์มากขึ้นให้สูญสลายไป หรือได้น้อยลง
ความมุ่งหมาย ของการศึก ษาวิจัยและเสนอแนวทางของ
เอกสารฉบับนี้ คือการเสนอให้เห็นพลังสร้างสรรค์ของการสัมพันธ์แนวราบ
ความร่วมมือกันฉันท์กัลยาณมิตร ที่มีเยาวชนอนาคตของชาติเป็นเป้าหมาย
ร่วม เป็นจุดยึดโยงของผูท้ เี่ กีย่ วข้องและเห็นตรงกันมาร่วมกันผลักดันและขับ
เคลื่อนไปสู่จุดหมายด้วยกัน โดยการถอดบทเรียนสร้างองค์ความรู้ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเทคนิคและนวัตกรรมร่วมกันไปพร้อมกับผลทางจิตใจ
ที่ ไ ด้ รั บ ความสุ ข จากกิ จ กรรมทั้ ง หมดร่ ว มกั น จากการได้ เ ห็ น ผู้ เรี ย นมี
พัฒนาการ เจริญงอกงามสมวัย ทั้งกาย จิตใจ สังคมและปัญญา มีความสุข
ความแจ่มใสทั้งกันครอบครัว ทั้งเครืข่ายและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
ความชัดเจนทางความคิดของครอบครัว คงเป็นการตกผลึกทาง
ความคิดของครอบครัวดังทีเ่ สนอไว้ในย่อหน้าสุดท้าย ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายรัฐก็จำ�เป็นเช่นเดียวกัน ต้องตกผลึกทางความคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวเช่นเดียวกัน จากข้อเสนอแนวคิดความรู้ในบทก่อนๆ
จนถึงบัดนี้ คงสามารถกลั่นกรอง ตรองในรายละเอียดดูอย่างสร้างสรรค์อีก
ที และตกผลึกหรือมีความชัดเจนทางความคิดได้เช่นกัน และหันมาใช้แนวทาง
ของความร่วมมือ ร่วมสร้างองค์ความรู้ในทุกขั้นตอนของการดำ�เนินการ
จัดการศึกษาของแต่ละครอบครัว ไปสู่ความสำ�เร็จ สุขร่วมกัน
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ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการ
ศึกษาทางเลือก เครือข่ายล้านนา
สิ่งช่วยลดความขลุกขลักได้อีกประการหนึ่ง และเป็นการส่ง
เสริมการจัดการศึกษาทางเลือกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 โดยได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
และการศึกษาทางเลือกเครือข่ายล้านนา ขึ้นที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึษาเชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งมีข่ายบริการครอบคลุมเครือข่ายทั้งแปด
จังหวัดภาคเหนือ(เครือข่ายล้านนา) โดยจัดวางบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำ�เนินงานของบ้านเรียนและการ
ศึกษาทางเลือก
2. รวบรวมองค์ความรู้/ ถอดประสบการณ์ด้านการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษา ทางเลือก
3. ดำ�เนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาบ้านเรียน
หรือการศึกษาทางเลือกอื่นๆ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียน
5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือการศึกษาทางเลือก ในลักษณะของเอกสาร
สื่อ เครือข่ายออนไลน์ และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
6. ระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนการสนับสนุน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษาทางเลือก
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ทั้ ง นี้ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาโดย
ครอบครัวและการศึกษาทางเลือกเครือข่ายล้านนา
1. เป็นที่ๆครอบครัวบ้านเรียนมาร่วมทำ�งานกับเจ้าหน้าที่เขต
พื้นที่การศึกษา เช่น การร่วมกันจัดทำ�แผนการจัดการศึกษา การปรึกษาเกี่ยว
กับการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการศึกษา ทีเ่ หมาะสมมีประสิทธิภาพ
2. เป็นแหล่งสื่อการเรียนรู้ ที่ครอบครัวบ้านเรียนจะขออนุญาต
พาบุตรซึ่งเป็นผู้เรียนมาใช้เรียนรู้ และใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นบางครั้งบางคราว ซึ่งอาจเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทำ�การนิเทศ แนะนำ�ไป
ด้วยได้ในตัว
3. เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่สำ�นักงานเขตพื้นที่อื่นๆ
และเป็นศูนย์สอื่ สารประชาสัมพันธ์ขา่ วสารการจัดการศึกษโดยครอบครัว และ
การศึกษาทางเลือกของเครือข่ายล้านนา ซึ่งจะพัฒนาให้มีขึ้นในโอกาสต่อไป
4. เป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบครัวที่ประสงค์จะจัดการศึกษาแก่
บุตรหลาน มาศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ตัวอย่างการจัดของครอบครัว
อื่นๆที่จัดมาก่อน โดยเอกสารและสื่อต่างๆที่ศูนย์ฯจัดไว้ เป็นการแบ่งเบา
ภาระของเจ้าหน้าที่ โดยสามารถลดเวลาการอธิบายชี้แจงลงได้เป็นอย่างมาก
5. เป็นที่ประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครอบครัว บ้าน
เรียน หรือการจัดกิจกรรมทางการศึกษาของเครือข่ายบ้านเรียน สร้างความ

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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สมานฉันท์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นโอกาสที่เด็กๆได้แสดงออกซึ่งความ
สามารถ เพิ่มพูนทักษะ ทางสังคม ได้รับความรักความอบอุ่นจากผู้ใหญ่ฝ่าย
ต่าง เติมขวัญและกำ�ลังให้แก่กันและกันในการก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงต่อ
ไป

งานเอกสารและการบันทึก
“ปัญหาหลักเรื่องหนึ่งคือ การจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระบบ จะใช้
ทีกห็ ากันที รวมถึงการขาดการบันทึกทีด่ แี ละสม่�ำ เสมอ หลายครัง้ แม้มกี ารพูดคุย
สรุปบทเรียนกัน แต่กไ็ ม่มกี ารบันทึก...” ถ้อยคำ�สรุปทบทวนตนเองของบ้านเรียน
แปลนปูน ที่หลายครอบครัวได้ฟังก็คงเห็นพ้องว่า ไม่ใช่เป็นปัญหาของบ้านเรียน
แปลนปูนเท่านั้น
“อันไหนสำ�คัญ อันไหนบ้างที่ต้องเก็บไว้ ก็ไม่รู้” นี่ก็เป็นอีกปัญหา
หนึ่ง ด้วยพื้นฐานของบ้านเรียนเป็นครอบครัวไม่ใช่หน่วยงาน จึงมักไม่คุ้นเคยกับ
ระบบจัดเก็บเอกสารต่างๆ เมื่อทราบความตามเอกสารที่แจ้งมาแล้วก็แล้วกัน
เอกสารหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการประสานงานจึงมักหลงเหลืออยูน่ อ้ ย
เต็มที
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อันที่จริงครอบครัวบ้านเรียนเองก็เห็นถึงประโยชน์ของการบันทึก
และงานเอกสารหลายอย่าง เข้าใจดีถึงความสำ�คัญของการจัดเก็บร่องรอยการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ การบันทึก การจัดทำ�เอกสารรายงาน แล้วเหตุใด
งานด้านนี้จึงบังเอิญกลายมาเป็นปัญหาร่วมของหลายๆ บ้านเรียน หากเก็บเกี่ยว
เอาสาเหตุของปัญหาจากหลายๆ ครอบครัว อาจสรุปเอาเรือ่ งปัจจัยด้านเวลาและ
ทักษะ เป็นอุปสรรคหลัก แต่นนั่ คงไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลประกอบการหลีกเลีย่ ง
หรือปฏิเสธงานเอกสารต่างๆ
บนพื้นฐานความเป็นจริง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ละครอบครัวบ้าน
เรียนนั้น ต้องดูแลทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ การหารายได้มาจุนเจือครอบครัว
ผนวกรวมเข้ากับเรือ่ งการจัดการศึกษาให้ลกู เอง ภาระรวมดังกล่าวนัน้ ไม่นอ้ ยเลย
ที่เดียว ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่เสนอกรอบการทำ�งานเอกสารแบบในระบบโรงเรียน
ที่แม้แต่ครูมืออาชีพยังโอดครวญอยู่เช่นทุกวันนี้ (หรือแม้แต่จะบอกว่าย่อส่วนลง
แล้วก็ตาม) คงเป็นภาระไม่น้อยสำ�หรับครอบครัว
การร่วมกันแสวงหา รูปแบบวิธีการทำ�งานเอกสารที่ไม่เป็นภาระ
มากเกินไปนัก และทุกฝ่ายยอมรับได้ น่าจะเป็นการคลี่คลายอุปสรรคในด้านนี้ได้
“บ้านเรียนเลอฌอและบ้านก้านตองจัดเก็บเอกสาร หลักฐานร่อง
รอย ทั้งแบบฝึกหัด ภาพกิจกรรม การทำ�รายงาน/โครงงาน และผลงานต่างๆ
อย่างสม่�ำ เสมอ” ในความเป็นจริงมีหลายบ้านเรียนที่มีวิธีการจัดเก็บจัดทำ�หรือ
รวบรวมเอกสารในแบบของตน ซึง่ อาจมีทงั้ ข้อดีขอ้ เสียหรือความเหมาะสมสำ�หรับ
แต่ละครอบครัวแตกต่างกันไป ในความเฉพาะตัวเหล่านี้เอง ที่อาจจะเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการแสวงหารูปแบบที่เหมาะสม แต่จะทำ�อย่างไร เริ่มต้นเมื่อไหร่ เธอ-ฉัน
หรือเราจะเป็นคนทำ� คงเป็นคำ�ถามที่ต้องฝากกันไว้
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ทำ�งานเอกสารและการบันทึกอย่างเป็นธรรมชาติ
คงสืบเนื่องจากข้อกำ�หนดตามกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 5 ที่ว่า “ให้ครอบครัว
ดำ�เนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
วัดและประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำ�รายงานการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามที่สำ�นักงานกำ�หนดอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ ” ซึง่ ดูจะเป็นภาระและข้อขลุกขลักประการหนึง่ ของครอบครัวบ้าน
เรียน
ตามกฏกระทรวงฯสำ�นักงานซึ่งได้แก่สำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา(ตามการนิยามข้อ 1 ในกฏกระทรวงฯ)เป็นผูก้ �ำ หนดการวัดและประเมิน
ผลและจัดทำ�รายงานผลเสนอ ปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ซึ่งทางที่ดี สำ�นักงาน
เขตพื้นที่ควรให้โอกาสครอบครัวบ้านเรียนร่วมออกแบบการการประเมินและ
รายงานผลกันตัง้ แต่ตน้ ๆปี โดยให้เหมาะสมกับวิถชี วี ติ วิถกี ารเรียนรูแ้ ละความ
ถนัดสันทัดของแต่ละครอบครัว เพือ่ ครอบครัวและสำ�นักงานเขตพืน้ ทีจ่ กั ได้วาง
แนวดำ�เนินการตั้งแต่ต้น เช่นอาจมีก�ำ หนดการจัดค่ายแสดงผลงานของผู้เรียน
ในช่วงปลายปี เป็นส่วนหนึง่ ของการรายงานผลการจัดการศึกษา พร้อมเอกสาร
รายงาน และป้ายนิเทศแสดงผลงาน จากการเตรียมเก็บรวบรวมไว้ในระหว่าง
ปี โดยอาจปรึกษาความรูก้ ารจัดทำ�แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรูต้ ามสภาพ
จริงกับศึกษานิเทศก์ เพื่อให้สามารถดำ�เนินการประเมินกิจกรรมระหว่างปีได้
อย่างถูกต้อง
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ตัวอย่างเล่มเอกสารรายงาน บ้านเรียนพิมพ์ปาน บ้านเรียนก้านตอง
และกิจกรรมค่ายรายงานผลการจัดการศึกษาของครอบครัวบ้านเรียน
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ทักษะเฉพาะทาง :
ความหลากหลายในตัวลูก และการเรียนรูอ้ ย่างรอบด้าน กลับกลาย
มาเป็นปัญหาให้กับพ่อแม่ในหลายๆ บ้านเรียน ประกอบกับพ่อแม่บ้านเรียนส่วน
ใหญ่ไม่ใช่ครูมอื อาชีพ เมือ่ ความถนัดของพ่อกลับไม่ตรงกับความสนใจของลูก หรือ
เรื่องที่แม่รู้ก็สอนไปแล้ว ถึงเรื่องที่ไม่ถนัดจะทำ�อย่างไร
หรือบางครอบครัว แม้แม่จะเคยเป็นครูมาก่อน ก็ยังพบว่า “สอน
ให้รู้ให้เข้าใจได้ แต่ยังขาดการประยุกต์ใช้ในการบูรณาการ และการสร้างความ
เพลิดเพลินในการเรียนรู้”
“มีหลายๆ เรื่องที่ลูกอยากเรียนรู้ อยากทำ� เช่น การทำ�อาหาร เย็บ
ปักถักร้อย หรืองานประดิษฐ์ต่างๆ แต่พ่อแม่ไม่มีความถนัด หรือขาดอุปกรณ์”
บ่อยครั้งก็ได้พ่อแม่บ้านเรียนอื่นๆ มาช่วยแบ่งเบาภาระ หรือไปหาแหล่งเรียนรู้
เฉพาะทาง ตรงใจบ้างไม่ตรงบ้าง ค่อยๆว่ากันไป
“บ้านเราถนัดลงมือทำ� แต่ไม่ถนัดสอน ก็ให้เรียนรู้จากการทำ�...”
เรื่องทักษะเฉพาะทาง อาจเป็นปัญหาใหญ่สำ�หรับบ้านเรียนโดด
เดี่ยว หรืออยู่ห่างไกล สำ�หรับบ้านเรียนในเครือข่ายดูจะเป็นปัญหาในเชิงการ
จัดการเสียมากกว่า เช่นภาระในการรับส่ง ตารางเวลาของแต่ละครอบครัว ความ
สนใจของเด็กไม่ตรงกัน เหล่านี้เป็นต้น
แหล่งเรียนรู้ :
แหล่งเรียนรู้ เป็นประเด็นใหญ่ทมี่ คี วามสำ�คัญต่อกระบวนการเรียน
รู้ของเด็กบ้านเรียนอย่างมาก แต่เมื่อพูดถึงเรื่องแหล่งเรียนรู้ส�ำ หรับเด็กบ้านเรียน
มีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือความซับซ้อนของรายละเอียดซึ่งยากต่อการอธิบาย
เพราะแนวทางหลักของครอบครัวบ้านเรียนอยู่ที่การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะ
สมกับการเรียนรู้ตามความสนใจ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ดังนั้นลำ�พังข้อมูลว่า แหล่ง
เรียนรู้นี้คืออะไร อยู่ที่ไหน เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ วีดิทัศน์ มัลติมีเดีย
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การส่งเสริมทักษะเฉพาะทางและสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ภาระหน้ า ที่ ภ าครั ฐ ในการส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาของ
ครอบครัวตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หากได้ช่วย
ให้การพัฒนาทักษะเฉพาะทางของเด็กๆแต่ละคนบังเกิดผลตามที่ครอบครัว
คาดหวังได้ และสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆได้อย่างสะดวกและกว้าง
ขวางมากที่สุด โดยอาจให้เป็นบทบาทในนามศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษาทางเลือกเครือข่ายล้านนา ติดต่อ
ประสานงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้รับบริการเด็กๆบ้านเรียน โดยจัดระบบเป็น
ทำ�เนียบให้ครอบครัวบ้านเรียนทราบ เพื่อเลือกพาผู้เรียนไปเรียนรู้ โดยมีบัตร
ประจำ�ตัวนักเรียนบ้านเรียนแสดง หรือบางแห่งจำ�เป็นต้องมีหนังสือขออนุญาต
ไปด้วย ทางศูนย์ฯก็ออกหนังสือให้แก่ครอบครัวบ้านเรียนไปแสดง เช่นนี้คง
ช่วยบรรเทาปัญหาให้ กับครอบครัวบ้านเรียนไปได้มาก
3.2 ความขัดข้องจากภาครัฐ
◌ การเขียนแผนการจัดการศึกษา :
ดังทีไ่ ด้กล่าวไปบ้างแล้วถึงปัญหาในการเขียนแผนของบ้านเรียนทีม่ ี
อยูม่ ากมาย ส่วนหนึง่ เป็นปัญหาเรือ่ งความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ซึง่ น่าจะพอหาหนทางใน
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อินเตอร์เน็ต ผูค้ นจากสาขาอาชีพต่างๆ อาจจะยังไม่เกิดประโยชน์ หากไม่สามารถ
เชื่อมโยงความสนใจของผู้เรียนเข้ากับแหล่งเรียนรู้นั้น
พ่อแม่บ้านเรียนจึงมีความจำ�เป็นต้องแสวงหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เผื่อไว้ในฐานข้อมูลของครอบครัว รวมถึงวิธีการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นั้นๆ ใน
ขณะทีข่ อ้ มูลทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ยังค่อนข้างจำ�กัด เพราะเป็นข้อมูลทีก่ ระจัดกระจาย
อยู่ตามการรับรู้และประสบการณ์ของแต่ละบ้านเรียน การถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
เป็นไปในลักษณะการบอกต่อกันปากต่อปาก ไม่มกี ารรวบรวมหรือบันทึกไว้อย่าง
เป็นระบบ
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การแก้ไขปัญหาเป็นรายบ้านเรียนได้ แต่ในบางประเด็นที่ยังคงเป็นข้อถกเถียง
หรือข้อขัดแย้งที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจที่ต่างกัน ระหว่างครอบครัวและเจ้า
หน้าที่รัฐ เช่น เป้าประสงค์ของการเขียนแผนฯ ลักษณะของแผนที่เหมาะสม รวม
ไปถึงกระบวนการทำ�งานร่วมกัน การวัดประเมินผล ซึ่งหากยังไม่สามารถสรุปคำ�
ตอบที่ชัดเจนร่วมกันได้ สภาพการณ์ก็คงตกอยู่ในวังวนของปัญหาเดิมๆ คือ ยึด
ความเคยชินเก่าๆ มีแผนไว้ให้ครบองค์ประกอบ เขียนให้ผ่านๆ ไป เขียนตรงตาม
ความจริงแล้วจะผ่านไหม อันจะนำ�ไปสู่บรรยากาศความขัดแย้ง อ้างสิทธิ์ อ้าง
ระเบียบข้อกำ�หนด มาคัดง้างกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดปัญหาตามติดเป็นเงา ในเรื่องการวัดและ
ประเมินผล เพราะแม้ว่าจะจัดการศึกษาได้ดี มีผลสัมฤทธิ์ดี แต่กลับกลายเป็นว่า
ไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้
ความชัดเจนในเรือ่ งนี้ น่าจะนำ�มาสูก่ ระบวนการเรียนรูแ้ บบยอมรับ
ซึง่ กันและกัน เพราะจากการศึกษาแผนการจัดการศึกษาของแต่ละบ้านเรียน (ซึง่
เขียนขึ้นภายใต้ขนบแบบเดิมๆ) ยังเห็นถึงแนวความคิดที่แตกต่างเฉพาะตัว หาก
สามารถเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารอย่างอิสระมากขึ้น ย่อมเกิดมุมมองที่กว้าง
ขึ้น นำ�ไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันยิ่งขึ้น
แผนคืออะไร

แผน คือการคาดการณ์อนาคต เป็นสิ่งที่กำ�หนดเป็นแนวในการ
ดำ�เนินงาน โดยมากมักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
เกีย่ วข้องกับการจัดสรรทรัพยากร การจัดการกับสิง่ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ให้ดที สี่ ดุ การ
จัดการความเสี่ยง
มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแผนงาน ว่าแผนงานคือคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วจะต้องประสบผลสำ�เร็จอย่างแน่นอน มี
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นิทานคนเขลา
หน่วยรบแบบกองโจรหน่วยหนึง่ มีเป้าหมายเข้ายึดค่ายข้าศึกโดย
ไม่ให้ข้าศึกรู้ตัว ผู้บังคับหน่วยแจ้งแผนการยึดค่ายแก่ลูกหน่วย ให้แบ่งนักรบ
ออกเป็น 2 กอง แยกกันข้ามหน้าผา ซึ่งมีสะพานข้ามอยู่สองแห่ง อยู่ทิศตรง
ข้ามกัน ซึ่งตรงสู่ด้านข้าง 2 ด้านของค่ายของข้าศึก และให้ซุ่มรออยู่จนย่างเข้า
ยามสี่ จะให้สญ
ั ญานเสียงนกกะปูดร้อง 3 ชุดๆละ 5 ครัง้ เมือ่ สิน้ เสียงนกกะปูด
ชุดที่ 3 ให้ทั้ง 2 กองเข้าปล้นยึดค่ายให้ส�ำ เร็จพร้อมกัน พร้อมกำ�ชับว่า “ห้าม
ผิดแผนเด็ดขาด มิฉะนั้นโทษตาย !”
นักรบทั้งสองกอง ต่างไปถึงสะพานข้ามหน้าผาทางฝั่งของตน
พบว่าสะพานอยู่ในสภาพเก่าชำ�รุดทรุดโทรมจนใช้การไม่ได้แล้ว หากข้ามไป
สะพานต้องขาดตกหน้าผาที่สูงลิบลิ่วตายกันอย่างแน่นอน นักรบแต่ละกอง
สุมหัวประชุมตกลงใจกัน ผลปรากฏออกมาดังนี้
นักรบกองแรก ตัดสินใจว่า ถ้าไม่ทำ�ตามแผน ผิดคำ�บัญชากลับ
ไปต้องโทษตายอย่างไร้เกียรตินักรบ จึงขอปฏิบัติตามแผนโดยเคร่งครัด อาจมี
ปาฎิหาริย์ สะพานไม่ขาดขึ้นมาก็ได้ ว่าแล้วเปล่งวาจาอย่างองอาจพร้อมกัน
“ทำ�ตามแผน.. ปฏิบัติ” แล้วเดินแถวข้ามสะพานกันไป ....เสียง “ เอี๊ยด ออด
ๆ ๆ เฮ้ยๆ...ครืดๆๆๆ....ผึง ! โอ๊ย อ๊าก จ๊าก ... ”
_____.เรียบทั้งกอง
นักรบอีกกองหนึ่ง ตัดสินใจกันอยู่นานไม่ได้ข้อยุติสักที ในที่สุด
นักรบคนหนึง่ ประกาศกร้าวขึน้ มาว่า “ ไปพวกเรา ไปให้ไอ้ผบู้ งั คับหน่วยมันรับ
โทษตายแทน ไป..ไปฆ่าไอ้หวั หน่วยกัน ” ว่าแล้วก็หนั หลังเดินอาดๆกลับหน่วย
นักรบคนอื่นๆเดินตามกลับไปอย่างอืดอาดๆ
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ........(แผน)...........................................
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จะบ่งเสี้ยน หรือซ่อมสะพาน หรือสร้างสะพานใหม่ หรือฆ่าคนออกคำ�สั่ง
เรื่องจริงไม่ได้อิงนิทาน และคนจริงคงไม่เขลาอย่างคนในนิทาน
คงฉลาดพอทีจ่ ะรูว้ า่ แผนเป็นการออกแบบแนวทางการจะทำ�อะไรสักอย่างใน
เวลาข้างหน้า(อนาคต)ที่กำ�หนดให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดหมายที่ต้องการ บน
ฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นเบื้องต้นในขณะนั้น(ขณะที่ทำ�แผน) ดังนั้นแผนจึงเป็น
แนวทางบนการคาดการณ์ เท่าที่มีข้อมูลและมีประสบการณ์อยู่ แผนจึงควรมี
ความยืดหยุ่นปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อมูลใหม่และสถานการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่
ไห้ดีขึ้นเหมาะสมที่จะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายได้มากขึ้น คำ�สั่ง
ห้ามผิดแผนนั้นจึงเป็นคำ�สั่งของคนบ้าอำ�นาจ ที่คงมีแต่ในนิทานคนเขลาที่ยก
มานี้เท่านั้น ในโลกแห่งความจริงไม่น่าจะมีคนบ้าอำ�นาจอย่างนี้ หรือหากจะมี
ก็คงเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนๆนั้น จึงควรปรับความรู้ความเข้าใจ
ให้ถูกต้องเสียใหม่ ให้รู้จริงผ่านการไตร่ตรองอย่างละเอียดละออมาก่อน ไม่ใช่
รู้ตามคำ�บอกคำ�สั่งของใครต่อใคร หรือคนข้างบนอย่างไม่ลืมหูลืมตาเท่านั้น
เพราะมันจะไปเข้าข่ายนิทานคนเขลาเข้าให้ จะขัดความเชือ่ ทีห่ นักแน่นของเรา
ว่ามันไม่มีอย่างในนิทาน
อุปมาการทำ�แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวบ้านเรียน ก็เช่น
เดียวกับการได้แผนมาแบบในนิทานคนเขลา เบื้องต้นเมื่อเริ่มจัดการศึกษาที่มี
ข้อมูลและประสบการณ์ที่จำ�กัด ก็ย่อมเป็นข้อจำ�กัดที่จะทำ�ตามข้อกำ�หนดให้
สมบูรณ์ถูกใจผู้ตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบที่คร่ำ�หวอดทางวิชาการอยู่
เฉพาะในกรอบของตนเอง ไม่ยอมศึกษา ไม่ยอมเข้าใจกรอบแนวคิดอื่นๆที่ถูก
ต้อง แต่แตกต่างกันออกไปด้วยมันมีชวี ติ มากกว่าอย่างการศึกษาทางเลือก หรือ
การศึกษาโดยครอบครัว
ทุกวันนีเ้ ป็นศตวรรษที่ 21 แล้ว การเรียนรูก้ บั การดำ�เนินชีวติ เป็น
ลมหายใจเข้าออกของมนุษย์ทกุ คน เรียนรูแ้ ละใช้กบั ชีวติ ทันที ไม่ตอ้ งรอให้เรียน
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จบชั้นประโยคหรือจบปริญญาก่อนค่อยนำ�ความรู้มาใช้ ผู้ปกครองบ้านเรียน
ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จบวิชาชีพครูมา และในยุคนี้ก็อย่างที่ว่า ไม่จ�ำ เป็นต้องรอกลับ
ไปเรียนครูให้จบแล้วค่อยมาจัดการศึกษาโดยครอบครัว เขามีลมหายใจใฝ่เรียน
รูเ้ พือ่ จัดการศึกษาแก่บตุ รธิดาทีร่ กั ของเขา ข้อมูลประสบการณ์พฒ
ั นาการของ
ลูกของเขาจะมีใครรู้ดีเท่าเขาคงไม่มี แผนที่เขาจะทำ �ขึ้นเพื่อพัฒนาไปตาม
เป้าประสงค์ของเขาให้สำ�เร็จอย่างเหมาะสมกับตัวลูกของเขานั้น ทำ�ไมเขาจะ
ทำ�ไม่ได้ เพียงแต่เขาไม่เข้าใจในข้อกำ�หนดรูปแบบ รายละเอียดทางวิชาการที่
มันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้และพัฒนาการของลูกของเขา เขาไม่
เข้าใจในเหตุผลของการทำ�เรือ่ งง่ายให้เป็นเรือ่ งยากทางวิชาการแบบต้องขีช่ า้ ง
หมายจับตั๊กแตน 8 กลุ่มสาระ มาตรฐานตัวชี้วัด โครงสร้างเวลาเรียนเอย แล้ว
ลงเอยทีก่ ารวัดและประเมินผลโดยการสอบONETเอย ซึง่ อาจขัดกับกฏหมาย
แม่บททั้ง 2 ฉบับดังที่เคยกล่าวไว้แล้วในบทก่อนๆ มันมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปรับใช้ฯแล้ว แต่ยังไม่ถึงมือบรรดาครอบครัวบ้านเรียน
ดังนั้น งานนี้ ต้องอาศัยการส่งเสริมอย่างเหมาะสมของรัฐ ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฏกระรวงฯข้อ 2(7) เจ้าหน้าที่สำ�นักงานเขต
พื้นที่ฯ ต้องร่วมกับครอบครัวบ้านเรียนจัดทำ�แผนการศึกษา ต้องส่งเสริมให้
ครอบครัวบ้านเรียนมีความรู้ความเข้าใจข้อกำ�หนดทางวิชาการต่างๆอย่าง
ถ่องแท้ แบบร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ว้ ยมิตรภาพ บนระนาบทีเ่ สมอกัน มีใช่ตา่ ง
ระดับกันในเชิงกำ�กับสั่งการ เชื่อว่าความขัดข้องจากภาครัฐที่ประหนึ่ง เส้ียนที่
แฝงฝังอยู่ในใจของครอบครัวบ้านเรียนก็จะถูกบ่งทิ้งไป ดับอาการอักเสบได้
ณ จุดต้นเหตุ
นอกจากนี้ แผนการจัดการศึกษาต้องมุ่งเพื่อชีวิตพัฒนาการ ณ
ปัจจุบนั ของเด็กเป็นข้อสำ�คัญสูงสุด เพราะ เด็กๆทุกคนก็เช่นเดียวกันเขามีชวี ติ
จริงอยู่กับปัจจุบัน เขาต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์กับปัจจุบันให้ได้ทันทีก่อน
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ชีวิตอนาคตที่เป็นความฝันอยากจะเป็นหมอหรือเป็นเทวดาอะไรของเขาเอง
หรือของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็ตาม ก็อาจวางเป็นแนวทางไว้ได้ ในสัดส่วนที่พอ
เหมาะพอดี ไม่มากหรือหนักเกินจนฝืนชีวิตในความเป็นจริงมากจนกลายเป็น
ความเครียดและความทุกข์ของเด็ก ทีก่ ระทบถึงพ่อ แม่ และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
รอบข้าง
แผนการจัดการศึกษา จึงควรเป็นแผนประหนึง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นแนว
ดำ�เนินไปพร้อมกับการดำ�เนินชีวิต ชีวิตแห่งการเรียนรู้ ที่เผชิญเหตุการร์และ
อุปสรรคปัญหา หรือพบความรู้ใหม่ นวัตกรรมที่ดีๆใหม่ ๆ ก็สามารถปรับให้ดี
ขึ้นเหมาะสมมากขึ้นกับสถานการณ์หนึ่งๆนั้นได้ แผนก็เติบโตเจริญงอกงาม
ตามจุดหมายชีวิตที่ดีงามของเจ้าของแผนได้ ทำ�ให้บรรลุความสำ�เร็จตาม
เป้าประสงค์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณภาพได้
ข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อการจัดทำ�แผนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวจากการศึกษาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของการศึกษาพิเศษ
อันทีจ่ ริงมีครอบครัวบ้านเรียนบางครอบครัวในเขตพืน้ ทีอ่ นื่ ทีม่ งุ่
จัดการศึกษาอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับในระบบ
โรงเรียน จึงไม่มีปัญหาในการจัดทำ�แผนการศึกษาในขั้นยุ่งยากแต่อย่างใด จึง
ขอเว้นที่จะกล่าวถึงกรณีเช่นนี้ไป
ครอบครัวบ้านเรียนที่ประสบอุปสรรคในการจัดทำ�แผนการ
จัดการศึกษาให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ ได้แก่ครอบครัวที่มีการผสมผสานสาระที่
ต้องการสร้างทักษะการดำ�รงชีวิตเข้าไปด้วยกับสาระทางวิชาการ ที่เรียกว่า
การบูรณาการนั่นเอง เนื่องจากมักไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงกับตัวมาตรฐาน
และตัวชี้วัด รายกลุ่มสาระ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ซึ่งเป็นข้อกำ�หนดของหลักสูตร ให้
เด็กไทยตามวัย ตามรายชั้นปี ต้องเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานขั้นต่ำ�ตาม
ตัวชีว้ ดั ทีห่ ลักสูตรกำ�หนดทุกตัวชีว้ ดั ของแต่ละกลุม่ สาระ 8 กลุม่ สาระ ตัวอย่าง
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มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระ ดังได้เสนอไว้แล้วในบทที่ 1 หน้า____ ซึ่งใน
ส่วนนี้เอง ที่งานวิจัย ของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 สำ�หรับการศึกษาทางเลือก ตามแนวของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ”(พ.ศ.2554)” ได้ชี้ว่าเป็นความคลาดเคลื่อนไปจาก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาทางเลือก
อันนำ�มาสู่การประกาศ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อใช้แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้น หมายถึงผู้เรียนกลุ่มใด
บ้าง ก็ได้นำ�เสนอให้ทราบไว้แล้วเช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่า กลุ่มเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ที่เรียนจากการจัดการศึกษาพิเศษนั้น ก็อยู่ในความหมายของ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่นเดียวกับเด็กผู้เรียนในกลุ่มการศึกษาทางเลือก หรือ
กลุ่มจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั่นเอง
และเนื่องจากครอบครัวบ้านเรียนเป็นเป้าหมายการศึกษาครั้งนี้
มีผู้เรียนที่เข้าลักษณะมีความต้องการพิเศษ ซึ่งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและ
บริหารการจัดการศึกษาพิเศษ กับอาจารย์สาขาปัญญาเลิศ ได้ร่วมกันพัฒนา
แผนการจัดการศึกษาตัวอย่างเฉพาะผู้เรียนดังกล่าว ของครอบครัวบ้านเรียน
นี้ ดังแสดงในภาคผนวก แต่ขอยกเฉพาะส่วนสำ�คัญมาเพื่อการอภิปรายแลก
เปลี่ยนเรียนรู้เสริมความเข้าใจ ดังต่อไปนี้

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP)

 ก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อสถานศึกษา ................................................................. ระดับ ………………………… สั งกัด ....................................................
เริ่มใช้ แผนวันที่ .................................................................. สิ้นสุ ดแผนวันที่ ……………………………………………………….
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ-ชื่อสกุล .........................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน ………………………………………………………
การจดทะเบียนคนพิการ  ไม่จด  ยังไม่จด  จดแล้ว ทะเบียนเลขที่ .....................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................................................................... ศาสนา ....................................................
ประเภทความพิการ ............................................................. ลักษณะความพิการ .............................................................
ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา .................................................................................................
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ..............................................................................................
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง ........................................................................เกี่ยวข้องเป็ น .............................................................
อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่ อได้ .......................................................................................................................................................
ตําบล/แขวง .............................. อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .............................. รหัสไปรษณี ย ์ .......................
โทรศัพท์ .........................โทรศัพท์เคลื่อนที่.........................โทรสาร ......................... e-mail address ……………
2. ข้ อมูลทางด้ านการแพทย์หรือด้ านสุ ขภาพ
 โรคประจําตัว ...................................................................................................................................
 โรคภูมิแพ้ .........................................................................................................................................
 การแพ้ยารักษาโรค.............................................................................................................................
 ข้อมูลประจําตัว.................................................................................................................................
 อื่นๆ .................................................................................................................................................
3. ข้ อมูลด้ านการศึกษา
 ไม่เคยได้รับการศึกษา/บริ การทางการศึกษา
 เคยได้รับการศึกษา/บริ การทางการศึกษา







ศูนย์การศึกษาพิเศษ ..................................................ระดับ............................. พ.ศ. 4444444444444***
โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม ..................................................ระดับ............................. พ.ศ. 4444444444444***
การศึกษาด้านอาชีพ..................................................ระดับ............................. พ.ศ. 4444444444444..**
การศึกษานอกระบบ.................................................ระดับ...............................พ.ศ. 444444444444.****
การศึกษาตามอัธยาศัย...............................................ระดับ..............................พ.ศ. 4444444444444***
อื่นๆ..........................................................................ระดับ............................ พ.ศ. 44444444444444ว..
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จากตัวอย่าง แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) นี้ จุดสำ�คัญของแบบ ในส่วนของข้อมูล
ทั่วไป กำ�หนดให้กรอกข้อมูลประเภทความพิการของผู้เรียน ข้อมูลด้านการ
ศึกษา และส่วนของการวางแผนการจัดการศึกษานั้น ออกแบบเป็นตาราง มี
5 สดมภ์ด้วยกัน คิอสดมภ์แรก ได้แก่ ระดับความสามารถในปัจจุบัน อัน
ประกอบไปด้วยรายการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ รายการกลุ่ม
พัฒนาการ 4 ด้าน คือ ด้านสติปญ
ั ญา ร่างกาย สังคม และอารมณ์ และกิจกรรม
ที่สนใจเป็นพิเศษของผู้เรียน ทั้งนี้แต่ละรายการของสดมภ์แรกดังกล่าวจะต้อง
กรอกข้อมูลระดับความสามารถในปัจจุบนั จากนัน้ จะเป็นหัวข้อรายการทีต่ อ้ ง
กรอกข้อมูลในแต่ละสดมภ์ดงั กล่าวตามลำ�ดับรายการจากสดมภ์แรกตามลำ�ดับ
ใน 4 สดมภ์ได้แก่ เป้าหมาระยะยาว สดมภ์ต่อมา คือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น) สดมภ์ต่อมา คือเกณฑ์และวิธีประเมินผล สดมภ์สุดท้าย
คือผู้รับผิดชอบ

ระดับความสามารถในปัจจุบัน

การวางแผนการจัดการศึกษา
เป้าหมายระยะยาว 1 ปี

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้ น)

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

การประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
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รวมรายการทีข่ อรับการอุดหนุน
รวมจํานวนเงินทีข่ อรับการอุดหนุน
หมายเหตุ

รายการ

รหัส

ผู้จัดหา
วิธีการ

(1) ผูป้ กครอง
(1) ขอรับการอุดหนุน

สิ่ งทีม่ ีอยู่แล้ ว
ผู้จัดหา
วิธีการ
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
จํานวนเงิน
ทีข่ อ
อุดหนุน

รายการ
บาท ( ....................................................................... )
(2) สถานศึกษา
(3) สถานพยาบาล/อื่นๆ
(2) ขอยืม
(3) ขอยืมเงิน

สิ่ งทีต่ ้ องการ
ผู้จัดหา
วิธีการ
(1) (2) (3) (1) (2) (3)

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ที่

ความต้ องการสิ่ งอํานวยความสะดวก สื่ อ บริการ และความช่ วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษา

เหตุผลและความจําเป็ น

ผู้ประเมิน
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คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

ชื่อ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ตําแหน่ ง

………....................…………
………....................…………
………....................…………
………....................………
………....................………
………....................………
………....................………

ลายมือชื่อ

ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อผูแ้ ทน
บิดา มารดาหรื อผูป้ กครอง
ครู ประจําชั้นหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
…………….................…............
…………….................…............
…………….................…............
…………….................…............

………....................…………
…………....................………
…………...................………
…...................…….................
…...................…….................
…...................…….................
…...................…….................

ประชุมวันที่ .............. เดือน .................................. พ.ศ. ........................................
8. ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน
การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฉบับนี้
ข้าพเจ้า

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

ลงชื่อ......................................................................
( .................................................................)
บิดา มารดา ผูป้ กครอง หรื อผูเ้ รี ยน
วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ..................
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หน้าต่อมา ต่อจากตารางการวางแผนการจัดการศึกษา จะเป็น
ตารางความต้องการสิ่งอำ�นวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อืน่ ใดทางการศึกษาตามทีก่ �ำ หนดในกฏกระทรวง ซึง่ มีสดมภ์รายการ และสดมภ์
สำ�คัญเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องการ ประกอบด้วยสดมภ์ย่อยคือผู้จัดหา
และวิธีการ สดมภ์จำ�นวนเงินที่ขออุดหนุน สดมภ์เหตุผลและความจำ�เป็น
สดมภ์สุดท้ายกรอก ชื่อผู้ประเมิน ในตารางที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ ยกตัวอย่าง
รายการไว้ 4 รายการ สำ�หรับส่วนสุดท้าย แสดงคณะกรรมการจัดทำ�แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล น่าสังเกตว่า ประกอบด้วยผู้ยื่นคำ�ขออนุญาต ผู้
ปกครอง ครูการศึกษาพิเศษ นักกิจกรรมบำ�บัด นักกายภาพบำ�บัด ครูฝึกขี่ม้า
และตัวผู้เรียน ซึ่งเมื่อพิจารณาฉบับตัวอย่างเต็มฉบับแบบIEP และแบบ
ครอบครัวบ้านเรียนกรณีศึกษา ในภาคผนวกแล้ว จะเห็นว่าแผนยังอิงการจัด
กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางฯ แต่เน้นการบูรณการ การจัด
ทำ�โครงงานและกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้สมั ผัสจริงมากทีส่ ดุ ผ่านกิจกรรมทีผ่ เู้ รียน
สนใจ จะขอความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เช่น นักกายภาพบำ�บัด
นักอาชาบำ�บัด เป็นต้น
ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP) สำ�หรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปรับสู่
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว กรณีศกึ ษา นัน้ ยังเป็นแนวทีอ่ งิ ความเข้าใจ
ในการเชื่อมโยงกับ 8 กลุ่มสาระของหลักสูตร แต่ระบุการบูรณาการใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และอาจปรับประยุกต์ไปใช้กับการจัดทำ�แผนการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังตัวอย่างในภาคผนวก ได้และเจ้าหน้าที่ สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาก็คงรับได้อย่างไม่มีข้อสงสัย กับแผนการจัดการศึกษาที่ยัง
อิง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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มาตรฐานและตัวชี้วัด :
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๑ ทีม่ อี ยูม่ ากมาย ถูกกำ�หนดขึน้ บนฐานของสิง่ ทีอ่ ยากให้เด็กเรียนรู้ ซึง่
อาจไม่ใช่สิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้หรือจำ�เป็นต้องเรียนรู้ ในช่วงเวลานั้น กลายเป็น
กรอบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตามความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียน
เพราะลำ�พังการจะทำ�ให้ครอบคลุมตามสิ่งที่กำ�หนดมากก็คงไม่หลงเหลือเวลา
เรี่ยวแรง ความคิด ไว้สำ�หรับสิ่งอื่นใด อีกทั้งมาตรฐานหลายประการนั้นยังไม่
สอดคล้องกับความสนใจ วิถชี วี ติ สิง่ แวดล้อม รวมถึงสถานการณ์เฉพาะของผูเ้ รียน
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ทีม่ อี ยูม่ ากมาย ให้ความสำ�คัญกับสาระความรู้ มากกว่าความ
ตื่นรู้จากภายในของผู้เรียน (ซึ่งส่วนหนึ่งถูกแปลงไปเป็นสมรรถนะสำ�คัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิธีคิดของครอบครัวดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว นอกจากนั้น การตีความหรือประเมินผลว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
ของเจ้าหน้าที่มักมองในมิติของความรู้ที่เป็นเนื้อหา นำ�ไปสู่การประเมินโดยแบบ
ทดสอบ อีกทั้งผลผลิตที่เกิดจากบ้านเรียนซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ กับถูกตั้งคำ�ถามว่าอาจไม่ตอบโจทย์ตัวชี้วัดย่อยเหล่านั้น
ทั้งหมดที่กล่าวมา มิได้หมายความว่าบ้านเรียนไม่เห็นด้วยกับมาตรฐานตัวชี้วัด
เหล่านี้โดยสิ้นเชิง เพียงแต่เราคงต้องหันกลับมาทบทวนว่าการศึกษาของชาติ
ต้องการอะไร สิง่ ใดทีเ่ ยาวชนทุกคนของชาติจำ�เป็นต้องมีอยูใ่ นตัว สิง่ ใดทีเ่ ด็กแต่ละ
คนเลือกได้ตามความสนใจ นัน่ คงทำ�ให้เราปรับใช้และเลือกใช้เกณฑ์เหล่านีไ้ ด้อย่าง
เหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
จากทีค่ รอบครัวบ้านเรียนเสนอมาเกีย่ วกับตัวมาตรฐานกลุม่ สาระ
และตัวชี้วัดที่มีส่วนเป็นเหตุให้เกิดความขลุกขลักนั้น นับว่าตรงประเด็นของ
ปัญหาที่ค้างคามาอย่างสำ�คัญของวงการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดย
ทั่วไป ซึ่งเราจะได้ลองมาหาทางออกร่วมกันต่อไป เราเคยเสนอให้รู้จักหน้าตา
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ของมาตรฐานกลุม่ สาระและตัวชีว้ ดั แล้วในบทที่ 1 ในชัน้ นีข้ อเสนอให้เห็น แนว
การใช้อ้างอิงมาตรฐาน และตัวชี้วัด ในลักษณะของรหัส ซึ่งในเล่มหลักสูตรแก
นกลางฯ เสนอเอไว้ดังนี้
หลักสูตรได้มีการกำ�หนดรหัสกำ�กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัว
ชี้วัด เพื่อความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกันดังนี้
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ข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อการจัดทำ�แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ. 2551 สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
กรณีที่เป็นปัญหาขลุกขลักเกี่ยวกับการจัดทำ�แผนการจัดการ
ศึกษาที่เป็นอยู่นั้น คือกรณีที่ครอบครัวต้องการจัดทำ�สาระการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เป็นกลุ่มประสบการณ์ทั้งหมดอิงวิถีชีวิต บริบทของครอบครัวและ
ความสนใจของผู้เรียน ดังที่เคยเสนอไปแล้ว ซึ่งมักจะมีข้อติดขัดกับฝ่ายเจ้า
หน้าที่ ที่มีคำ�ถามว่ากลุ่มสาระแบบนี้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้อย่างไร
ครบทุกตัวมาตรฐานตามหลักสูตรหรือไม่หรือครอบครัวบ้านเรียนหลายแห่งใน
พืน้ ทีอ่ นื่ เคยเกีย่ งในกรณีเช่นนีใ้ นทำ�นองว่า คำ�ตอบทีต่ อ้ งการนีเ้ ป็นหน้าทีข่ อง
เจ้าหน้าที่ต้องหาเอาเอง โดยให้หลักอิงของเขาออกมาว่า เขาทำ�ตามพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 23 โดยยืนยันการไม่ปรับแก้ไข
เพิ่มเติมใดๆในส่วนเกี่ยวกับมาตรฐานกลุ่มสาระนี้อย่างหนักแน่นอย่างผู้รู้กฏ
หมายเป็นอย่างดี บรรยากาศการปฏิสมั พันธ์กนั จึงแย่ลง ก่อผลกระทบทีไ่ ม่สร้าง
สรรคไปในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างน่าเสียดาย
ในบทบาทหน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ต้ อ งดู แ ลให้ บ ริ ก าร
ประชาชนตามระเบียบกฏหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.
2551 ออกและมีผลบังคับใช้โดยคำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการ มีผลทางกฏหมาย
ที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องดูแลให้เป็นไปตามคำ�สั่งกระทรวงฯนี้โดยหน้าที่ทางราชการ
ของตน จึงเป็นข้อจำ�กัดสำ�หรับผู้ที่ต้องเผชิญปัญหาที่หน้างาน
อย่างไรก็ตาม ต้องย้�ำ ว่า ต้องยึดประโยชน์และโอกาสของเด็กผู้
เรียนเป็นสำ�คัญของทุกฝ่าย พยายามรักษาบรรยากาศทีส่ ร้างสรรค์ไว้ให้ได้มาก
ที่สุด ถกเถียงในข้อต่างให้จบด้วยเหตุผล แต่ควรต้องสรุปแนวทางปฏิบัติที่รับ
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การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาสำ�หรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถปรับใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งในส่วนของ
โครงสร้าง เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสามกับสภาพ บริบท ความต้อ้ งการ และปรัชญา
การศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานที่ก�ำ หนด โดยในการ
ปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯ นัน้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ระทรวง
ศึกษาธิการกำ�หนด ดังนี้
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กำ�หนดสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพื่อ
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษา
สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้* ตัวชี้วัดในการพัฒนา
ผูเ้ รียนโดยอาจนำ�ไปจัดการเรียนการสอนเป็นชัน้ ปี ช่วงชัน้ หรือหลอมรวมบูรณ
าการจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์สำ�หรับสอนในระยะที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้
ครอบคลุมองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำ�คัญที่ระบุไว้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเหมาะสม
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ได้หรือพอรับได้ร่วมกันแล้วเดินต่อไปด้วยกันได้ในทุกๆ ครั้ง
ทัง้ นี้ ได้มี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธี
การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับกลุ่ม
เป้าหมายเฉพาะ ดังที่เคยเสนอให้ทราบโดยภาพรวมไว้ในบทที่ 1 แล้วนั้น อัน
น่าจะใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้ว โดยในสาระสำ�คัญในประกาศดังกล่าวที่
ควรได้เห็นได้เข้าใจร่วมกัน ได้แก่ ส่วนที่นำ�มาเสนอต่อไปนี้

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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กับสภาพบริบท ธรรมชาติการเรียนรูแ้ ละศักยภาพของผูเ้ รียน โดยสามารถเลือก
หรือพัฒนาปรับใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวให้เหมาะสมในระหว่างกระบสนการจัดการ
เรียนรู้ได้
ในกรณีทสี่ ถานศึกษา /ผูจ้ ดั การศึกษาประสงค์จะจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเพิ่มเติมจากสิ่งที่กำ�หนดใน
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหลักสูตรแกนกลางฯ ก็สามารถกำ�หนด ผล
การเรียนรู้เพิ่มขึ้นได้
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้หรือเนื้อหาสาระเป็นองค์ความรู้ ทักษะ และค่า
นิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนำ�พาให้บรรลุ
คุณภาพตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด ซึง่ สถานศึกษา/ผูจ้ ดั การศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอนแยกรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือการหลอมรวมบูรณา
การเป็นกลุม่ ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น กลุม่ ประสบการณ์
ความรู้ ใ นธรรมชาติ กลุ่ ม ประสบการณ์ ค วามรู้ ใ นตนเองและสั ง คม กลุ่ ม
ประสบการณ์ความรู้ในศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
จะเห็นได้วา่ การปรับใช้นนั้ ให้สามารถปรับใช้ทงั้ โครงสร้างเวลาเรียน สาระการ
เรียนรู้ การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ...ให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานทีก่ �ำ หนด...ซึง่ เป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนและกรอบทิศทางให้ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนได้แก่ สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้จัดการศึกษา
สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ (ซึ่งหมายถึง การปรับ
รูปแบบวิธกี ารนำ�มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั สูก่ ารปฏิบตั )ิ ตัวชีว้ ดั ในการพัฒนา
ผู้เรียน...โดยสามารถเลือกหรือพัฒนาปรับใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวให้เหมาะสมใน
ระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้...
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2. การจัดทำ�แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
กฎกระทรวงฯ ข้อ 2 (7) กำ�หนดให้แผนการจัดการศึกษาของ
ครอบครัว มาจากครอบครัวและสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิจารณาร่วมกัน
กำ�หนดตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งในทางปฏิบัติควรให้เป็นอิสรภาพของ
ครอบครัวเป็นหลัก ทีจ่ ะเป็นผูอ้ อกแบบจัดวางให้เหมาะสมกับพืน้ ฐานศักยภาพ
ผู้เรียน และบริบทของครอบครัว และชุมชน โดยเจ้าหน้าที่หรือคณะทำ�งาน
วิชาการการจัดกาารศึกษาโดยครอบครัวของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้การพิจารณาร่วมคิด ร่วมให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ให้เกิดความเหมาะสมทาง
วิชาการ แสดงถึงประสิทธิภาพ อันจะนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จบรรลุในการจัดการ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความสำ�คัญในการพัฒนาผู้เรียนตาม
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ดั ง นั้ น ครอบครั ว บ้ า นเรี ย นอาจต้ อ งให้ เวลาศึ ก ษาบรรดา
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั ของแต่ละกลุม่ สาระให้รจู้ กั เป็นอย่างดีไว้ ขณะ
เดียวกัน เจ้าหน้าที่ก็เช่นเดียวกัน จักได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้
อย่างมีเหตุผลบนพืน้ ฐานของข้อนิยามอันเดียวกัน แต่อาจต่างมุมมองในเชิงการ
ปฏิบัติ ที่ต้องหาจุดที่เหมาะสมสามารถยอมรับด้วยกันได้
ทัง้ นี้ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้จดั ทำ�คูม่ อื
การดำ�เนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับกลุ่ม
เป้าหมายเฉพาะ ซึ่งเสนอในส่วนโครงสร้างการดำ�เนินงานไว้อย่างเป็นระบบ
ค่อนข้างครอบคลุมแก่การนำ�ไปใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในที่นี้ ขอนำ�บางส่วนตาม
ประเด็นที่กล่าวถึงอยู่นี้ มาเสนอ ดังนี้

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เป็นกรอบทิศทางการเรียนรูโ้ ดยรวมของการจัดการ
ศึกษาในแต่ละระดับหรือครอบคลุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็น
เครื่องมือระหว่างครอบครัวผู้จัดการศึกษา กับผู้รับผิดชอบของสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ในการส่งเสริม และรับรองผลให้นำ�ไปสู่ความสามารถในการ
ปฏิบัติของทุกฝ่ายได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กำ�หนด
จุดมุง่ หมาย สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ให้เป็นเป้าหมาย และกรอบ
ทิศทาง เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยได้เปิดให้การ
จัดการศึกษาสำ�หรับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ สามารถปรับใช้หลักสูตรได้ตามความ
เหมาะสมกับสภาพ และบริบทของแต่ละกลุม่ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพร่วมกันในระดับ
ชาติ ทั้งนี้เป็นไปตาม “หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” ตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการกำ�หนด
การศึกษาโดยครอบครัวเป็นการศึกษาของกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ
อยูใ่ นกลุม่ ทีเ่ ป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย ทีม่ แี นวคิด ปรัชญา จุด
มุ่งหมายต่างไปจากการศึกษาในระบบ ที่ต้องการการศึกษาแบบก้าวหน้า
เป็นการศึกษาทางเลือก รวมทัง้ เป็นการศึกษาทีต่ อบสนองต่อผูเ้ รียนตามความ
แตกต่างรายบุคคล แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวจึงสามารถปรับใช้
หลักสูตรแกนกลางได้ อาทิ ครอบครัวสามารถจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค ราย
ปี หรื อช่ ว งชั้ นก็ไ ด้ โดยเวลาเรียนของแต่ละกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ /กลุ่ ม
ประสบการณ์สามารถปรับยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการ
ศึกษาของครอบครัว โดยให้มีเวลาเรียนเหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้ และครอบครัวจัดตาม 8 กลุ่มสาระ
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การเรี ย นรู้ ใ นหลั ก สู ต รแกนกลาง ฯ หรื อ หลอมรวมบู ร ณาการเป็ น กลุ่ ม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น ซึง่ จะส่งผลต่อแนวปฏิบตั ิ
การเขียนแผนในแต่ละองค์ประกอบสำ�คัญของแผน
การจัดสาระการเรียนรู้ ระบุข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่าครอบครัว
จะจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ ค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะเพื่อจะช่วยนำ�พาให้บรรลุคุณภาพตามเป้า
หมายทีก่ �ำ หนด ซึง่ ครอบครัวสามารถจัดการเรียนการสอนแยกเป็นรายวิชาตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรืออาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ ได้
ตามความเหมาะสม เช่ น กลุ่ ม ประสบการณ์ ค วามรู้ ใ นธรรมชาติ กลุ่ ม
ประสบการณ์ความรู้ในตนเอง และสังคม กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
การจัดสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการพัฒนาผู้
เรียนทีส่ อดคล้องกับศักยภาพตามความถนัด /ความสนใจ /ความสามารถพิเศษ
และความต้องการพิเศษของผูเ้ รียนแต่ละคน โดยอาจมีจดุ เน้น การเรียนรูท้ มี่ าก
น้อยกว่ากัน ในแต่ละสาระหรือกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสามารถแสดง
เป็นสัดส่วน เป็นค่าร้อยละ โดยอาจจะมีคา่ น้�ำ หนักทีเ่ หมือนหรือต่างกันในแต่ละ
ชั้นปี (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษา เป็นรายชั้นปี) หรือแต่ละช่วงชั้น หรือ
แต่ละระดับการศึกษา (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษาเป็นช่วงชั้น หรือเป็น
ระดับการศึกษา) ในแต่ละกลุม่ ประสบการณ์ ให้แสดง เป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียน
ที่มุ่งหวัง เชื่อมโยงกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำ�คัญที่ระบุไว้เพื่อพัมนา
ผู้เรียนเกิดคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551) พร้อมทั้งให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ ธรรมชาติ การ
เรียนรู้ ความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผู้เรียน โดยสามารถที่จะจัด

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

เวลาเรียนเป็นรายภาค รายปี หรือช่วงชั้นก็ได้

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

ตัวอย่าง แสดงสัดส่วนค่าน้�ำ หนัก การจัดสาระการเรียนรู้ กลุม่ ประสบการณ์ใน
แต่ละระดับชัน้ (สัดส่วนค่าน้ำ�หนักนีส้ ามารถปรับ และพัฒนาให้มคี วามเหมาะ
สมระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้)

หมายเหตุ : การแสดงสัดส่วนค่าน้ำ�หนักใช้ส�ำ หรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสม

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทีมุ่งหวังในแต่ละกลุ่มประสบการณ์
สามารถปรับ และพัฒนาให้มคี วามเหมาะสมระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้
ได้
ทัง้ นี้ มีขอ้ ทีค่ วรทำ�ความเข้าใจเพิม่ เติมในการจัดการศึกษาเป็นราย
บุคคลตามหลักพหุปญ
ั ญา คือผูเ้ รียนบางคนมีความสามารถทีเ่ ป็นจุดเด่นทีอ่ าจ
พัฒนาได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติ ส่วนเรือ่ งทีไ่ ม่ถนัดอาจต้องการเวลาในการพัฒนา
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มากกว่าเกณฑ์ปกติ ซึง่ เป็นเรือ่ งตามธรรมชาติ ส่วนทีโ่ ดดเด่นเห็นชัดหรือเริม่ มีแนว
โน้มจึงควรพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ส่วนทีไ่ ม่ถนัดเป็นจุดอ่อน ควรวางแนวทาง
เสริมให้มคี วามสมดุลยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ ควรมุง่ เน้นให้ความสำ�คัญกับมาตรฐานทักษะ
กระบวนการ (Performance Standard) อย่างมีความยืดหยุน่ ได้ในมาตรฐาน
เนือ้ หา (Content Standard) ตลอดจนมีการยืดหยุน่ ในการกำ�หนดเกณฑ์ขน้ั ต่�ำ
ของการวัด และประเมินผลไว้ในบางกลุม่ ประสบการณ์ สำ�หรับผูเ้ รียนทีม่ คี วาม
จำ�เป็นมีลกั ษณะหรือความต้องการพิเศษต่างจากผูเ้ รียนทัว่ ไป
การจัดสาระการเรียนรู้ /กลุม่ ประสบการณ์ ให้เหมาะสมกับการ
พัฒนาผูเ้ รียนอย่างสอดคล้องกับศักยภาพตามความถนัด / ความสนใจ /และความ
สามารถพิเศษ และความต้องการพิเศษของผูเ้ รียนแต่ละคน จึงควรให้มจี ดุ เน้น
การเรียนรูท้ ม่ี ากน้อยกว่ากันในแต่ละสาระหรือกลุม่ ประสบการณ์การเรียนรู้ ซึง่
สามารถแสดงเป็นสัดส่วน เป็นค่าร้อยละ โดยอาจจะมีคา่ น้�ำ หนักทีเ่ หมือนหรือ
ต่างกันในแต่ละชัน้ ปี (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษาเป็นรายชัน้ ปี) หรือแต่ละ
ช่วงชัน้ และแต่ละระดับการศึกษา (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษาเป็นช่วงชัน้
หรือเป็นระดับการศึกษา) ดังตัวอย่างการกำ�หนดสัดส่วนค่าน้�ำ หนักของแต่ละสาระ
อย่าง ตารางแสดงกลุ
/ กลุตัม่ วประสบการณ์
ตอ่ ไปนี้ ่มประสบการณ์ และเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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แนวทางการเขียนแผนหัวข้อสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรูห้ รือเนือ้ หาความรู้ เป็นองค์ความรู้ ทักษะ และค่า
นิยม ทีผ่ เู้ รียนควรได้รบั การเรียนรู้ เพือ่ จะช่วยนำ�พาให้บรรลุคณ
ุ ภาพตามเป้าหมาย
ทีก่ �ำ หนด ครอบครัวสามารถจัดการเรียนรูต้ าม 8 กลุม่ สาระการเรียนรูใ้ นหลักสูตร
แกนกลางฯ หรืออาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุม่ ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ได้ตาม
ความเหมาะสม
ตัวอย่างการหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุม่ ประสบการณ์ โดยเชือ่ ม
โยงตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
การจัดการศึกษา ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำ�คัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรือ่ งต่อไป
นี้
(1) ความรูเ้ กีย่ วกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม
ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์
ความเป็ น มาของสั ง คมไทยและระบบการเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(2) ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทัง้
ความรูค้ วามเข้าใจ และประสบการณ์เรือ่ งการจัดการ การบำ�รุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลยัง่ ยืน
(3) ความรูเ้ กีย่ วกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมปิ ญ
ั ญา
ไทย และการประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญา
(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา
(5) ความรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพ และการดำ�รงชีวติ อย่าง
มีความสุข
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ซึง่ อาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุม่ ประสบการณ์ ดังนี้
(1) กลุม่ ประสบการณ์ความรูใ้ นตนเอง และสังคม
(2) กลุม่ ประสบการณ์ความรูใ้ สศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(3) กลุม่ ประสบการณ์ความรูใ้ นภาษาไทย
(4) กลุม่ ประสบการณ์ความรูใ้ นภาษาอังกฤษ
(5) กลุม่ ประสบการณ์ความรูใ้ นคณิตศาสตร์
(6) กลุม่ ประสบการณ์ความรูใ้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(7) กลุม่ ประสบการณ์ความรูใ้ นอาชีพ
ในแต่ละกลุม่ ประสบการณ์ให้แสดงเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทีม่ งุ่
หวัง เชือ่ มโยงกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำ�คัญทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชีว้ ดั ของหลักสูตรแกนกลางฯ พร้อมทัง้ ให้เหมาะสมกับลักษณะ
เฉพาะ ธรรมชาติการเรียนรู้ ความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผูเ้ รียน
โดยสามารถทีจ่ ะจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค รายปีหรือช่วงชัน้ ก็ได้
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวังในแต่ละกลุ่มประสบการณ์น้ี
สามารถปรับและพัฒนาให้มคี วามเหมาะสมไปในระหว่างกระบวนการจัดการ
เรียนรู้
ทัง้ นี้ มีขอ้ ทีค่ วรทำ�ความเข้าใจเพิม่ เติมในการจัดการศึกษาเป็นราย
บุคคลตามหลักพหุปญ
ั ญา คือผูเ้ รียนบางคน มีความสามารถทีเ่ ป็นจุดเด่นอาจไป
ได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติ ส่วนเรือ่ งทีไ่ ม่ถนัดอาจต้องการเวลาในการพัฒนามากกว่า
เกณฑ์ปกติ ซึง่ เป็นเรือ่ งตามธรรมชาติ ส่วนทีโ่ ดดเด่นเห็นชัดหรือเริม่ มีแนวโน้มจึง
ควรพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ส่วนทีไ่ ม่ถนัดเป็นจุดอ่อนควรวางแนวทางเสริม
ให้มคี วามสมดุลยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ ควรมุง่ เน้นให้ความสำ�คัญกับมาตรฐานทักษะ
กระบวนการ (Performance Standard) อย่างมีความยืดหยุน่ ได้ในมาตรฐาน
เนือ้ หา (Content Standard) ตลอดจนมีการยืดหยุน่ ในการกำ�หนดเกณฑ์ขน้ั ต่�ำ

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ของการวัดประเมินผลไว้ในบางกลุม่ ประสบการณ์ สำ�หรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามจำ�เป็น
มีลกั ษณะหรือความต้องการพิเศาต่างจากผูเ้ รียนทัว่ ไปตัวอย่างเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนที่มุ่งหวังในแต่ละกลุ่มประสบการณ์
- ในแผนการจัดการศึกษา อาจระบุเฉพาะระดับการศึกษา
ระดับใดระดับหนึ่ง หรือตลอดทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ครอบครัว
ประสงค์จะจัดการศึกษา
- เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในตัวอย่าง มีความเชื่อมโยง
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ และ
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
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กลุ่ม
ประสบการณ์

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

ช่วงชั้นที่ 3

ช่วงชั้นที่ 4

- เห็นคุณค่าและมี

- รัก และภาคภูมิใจใน

- มีสุขนิสัยที่ดีใน

ตนเองและ

เรื่องการกิน การพัก สัมพันธ์เชื่อมโยง

ทักษะในการสร้าง

ตนเองสามารถค้นพบจุด

สังคม

ผ่อนนอนหลับ การ ในการทำ�งานของ

เสริมสุขภาพการ

เด่น จุดด้อยของตนเอง

รักษาความสะอาด

ระบบต่าง ๆ ของ

ดำ�รงสุขภาพ การ

ยอมรับในความแตก

อวัยวะทุกส่วนของ

ร่างกายและรู้จักดู

ป้องกันโรคและกา

ต่างทางความคิด ความ

ร่างกาย การเล่น

แลอวัยวะที่สำ�คัญ

รสร้างเสริมสมรรถ

รู้สึกและพฤติกรรมของ

และการออกกำ�ลัง

ของระบบนั้น ๆ

ภาพเพื่อสุขภาพ

ตนเองและผู้อื่น

- เข้าใจอารมณ์

- รักการออกกำ�ลัง

- ป้องกันและหลีก

- แสดงออกถึงความรัก

ของตนเองและผู้

กาย การเล่นเกม

เลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

ความเอื้ออาทร ความ

อื่น ปฏิบัติตามกฎ

กีฬา ปฏิบัติเป็น

พฤติกรรมเสี่ยงต่อ

เข้าใจในอิทธิพลของ

ข้อตกลงในการอยู่

ประจำ� เคารพ

สุขภาพ อุบัติเหตุ

ครอบครัว เพื่อน สังคม

ร่วมกัน

กฎกติกา มีน้ำ�ใจ

การใช้ยาสารเสพติด และวัฒนธรรมที่มีต่อ

นักกีฬา และชื่นชม

และความรุนแรง

- เข้าใจความ

กาย

พฤติกรรมทางเพศ การ

ในสุนทรียภาพของ

ดำ�เนินชีวิตและวิถีชีวิตที่

การกีฬา

มีสุขภาพดี

- ปฏิบัติตนได้อย่าง - เข้าใจธรรมชาติ

- เห็นคุณค่าใน

- ออกกำ�ลังกาย เล่น

เหมาะสมตามวัย

การเปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติตนตาม

กีฬา เข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อมีปัญหาทาง

ทางร่างกาย จิตใจ

สถานภาพบทบาท

นันทนาการ กิจกรรม

สิทธิ เสรีภาพ

สร้างเสริมสมรรถภาพ

อารมณ์ และปัญหา อารมณ์ และสังคม
สุขภาพ

แรงขับทางเพศของ หน้าที่ในฐานะ

เพืื่อสุขภาพอย่างถูก

ชายหญิง เมื่อย่าง

ต้อง สม่ำ�เสมอ ชื่นชม

พลเมืองดีตามวิถี

เข้าสู่วัยแรกรุ่นหรือ ประชาธิปไตย
วัยรุ่น สามารถปรับ
ตัวและจัดการได้
อย่างเหมาะสม
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ความรู้ใน

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

กลุ่ม
ประสบการณ์

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

ช่วงชั้นที่ 3

ช่วงชั้นที่ 4

- รู้เรื่องเกี่ยวกับ

- สืบค้นประวัติ

- ศึกษาค้นคว้าหา

- มีความรู้เกี่ยวกับความ

ตนเอง และผู้ที่อยู่

ความเป็นมาของ

ความรู้ สืบค้นข้อ

เป็นไปของท้องถิ่น ประ

รอบข้าง สภาพแวด ท้องถิ่น พร้อมทั้ง

มูลจากแหล่งข้อมูล

เทศและโลกอย่างกว้าง

ล้อมในท้องถิ่นและ

นำ�เสนอข้อมูลจาก

ที่หลากหลายตาม

ขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อ

เชื่อมโยงประสบกา

หลักฐานที่หลาก

ความสนใจ และ

พัฒนาแนวคิดและวิถี

รณ์ไปสู่โลกกว้าง

หลาย

ความถนัดในประวัติ ทาง

ตามวัย

ศาสตร์ ภูมิศาสตร์
วัฒนธรรม

- ยกตัวอย่างบุคคล
ซึ่งมีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน

ซึ่งเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง พัฒนาขึ้นอย่างมีความเชื่อม
โยงกับ คุณภาพผู้เรียนรายกลุ่มสาระที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ระบุไว้ในแต่ละกลุ่มสาระ เป็นรายระดับช่วงชั้น ได้แก่ คุณภาพผู้
เรียนตามกลุ่มสาระหนึ่งๆนั้น เมื่อ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จบชั้น ประถม
ศึกษาปีที่ 6 จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ จบชั้น มัธยมมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งใน
ที่นี้ขอนำ�เสนอตัวอย่างคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สำ�หรับผู้เรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังต่อไปนี้
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คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
• มีความรู้ความเข้าใจและความรู้ลึกเชิงจำ�นวนเกี่ยวกับ
จำ�นวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ และการดำ�เนินการของจำ�นวน สามารถ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคำ�ตอบที่ได้
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้�ำ หนัก
ปริมาตร ความจุเวลาและเงิน สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ
นำ�ความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูป
วงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วน
ของเส้นตรง รังสี เส้นตรงและมุม
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์
ได้
• รวบรวมข้อมูลและจำ�แนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่ง
แวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจำ�วันและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จาก
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้
• ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
การนำ�เสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อม
โ ย ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ กั บ ศ า ส ต ร์ อื่ น ๆ มี ค ว า ม คิ ด ริ เริ่ ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์
และจาก ข้อ(1) ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 ดังกล่าว

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

ในส่วนของ “ความรูเ้ กีย่ วกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเอง
กับสังคม”นั้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่จัด
สาระเป็น 8 กลุ่มสาระนั้น ไม่ปรากฏเด่นชัดในกลุ่มสาระใดอย่างเป็นเอกภาพ
แต่กระจายไปในกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ในที่นี้จึงขอแสดงตัวอย่าง การระบุ
รหัสมาตรฐานกลุ่มสาระ ที่เกี่ยวข้อง ที่หลอมรวมบูรณาการอยู่ใน”กลุ่ม
ประสบการณ์ความรู้ในตนเองและสังคม” นี้ เฉพาะในช่วงชั้นที่ 1 ดังนี้
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กลุ่มประสบการณ์
ความรู้ ใ นตนเอง
และสังคม

-

มีสุขนิสัยที่ดีในเรือ่ งการกิน การพักผ่อนนอนหลับ การ
รักษาความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย การเล่น
และการออกกําลัง
- เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎ
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
- ปฏิบัตติ นได้อย่างเหมาะสมตามวัยเมื่อมีปัญหาทาง
อารมณ์ และปัญหาสุขภาพ
- รู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และเชื่อมโยงประสบการณ์
ไปสู่โลกกว้างตามวัย
- ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน
- อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้วยวิธีต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ส. 5.2 , ส. 1.1
ส. 5.2 , ส. 1.1

ส. 2.1 , ส. 4.3 , ท. 3.1
ส. 3.1 , ส. 3.2 , ศ. 3.1 , ท. 3.1

วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง จําแนกความต้องการ
และความจําเป็นในการใช้สินค้าและบริการ

ส. 3.1 , ค. 1.2 , ศ. 3.1 ,
ท. 1.1 , ท. 2.1

-

แสดงความสามารถของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ ชื่นชมใน
ความสํ า เร็ จ ของตนเองและผู้ อื่ น และเลื อ กเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมตามความสนใจ

ง. 1.1 , ส. 2.1 , ศ. 3.1
ท. 1.1 , ท. 2.1 , ท. 3.1

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มงุ่ หวัง ช่วงชั้นที่ 1
-

มีสุขนิสัยที่ดีในเรือ่ งการกิน การพักผ่อนนอนหลับ การ
รักษาความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย การเล่น
และการออกกําลัง
- เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎ
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
- ปฏิบัตติ นได้อย่างเหมาะสมตามวัยเมื่อมีปัญหาทาง
อารมณ์ และปัญหาสุขภาพ
- รู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และเชื่อมโยงประสบการณ์
ไปสู่โลกกว้างตามวัย
- ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน

อิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
(รหัสมาตรฐาน)
พ. 1.1 ,พ.3.1 , พ.3.2
ท. 1.1
ส. 5.2 , ส. 1.1
ส. 5.2 , ส. 1.1
ส. 1.2 , พ. 2.1 , ส. 5.1 , ส. 5.2
ว. 2.1 , ว. 2.2
ส. 2.1 , ส. 4.3 , ท. 3.1

-

อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้วยวิธีต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ส. 3.1 , ส. 3.2 , ศ. 3.1 , ท. 3.1

-

วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง จําแนกความต้องการ
และความจําเป็นในการใช้สินค้าและบริการ
แสดงความสามารถของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ ชื่นชมใน
ความสํ า เร็ จ ของตนเองและผู้ อื่ น และเลื อ กเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมตามความสนใจ

ส. 3.1 , ค. 1.2 , ศ. 3.1 ,
ท. 1.1 , ท. 2.1
ง. 1.1 , ส. 2.1 , ศ. 3.1
ท. 1.1 , ท. 2.1 , ท. 3.1

-
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ส. 1.2 , พ. 2.1 , ส. 5.1 , ส. 5.2
ว. 2.1 , ว. 2.2

-

กลุ่มประสบการณ์
ความรู้ ใ นตนเอง
และสังคม

อิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
(รหัสมาตรฐาน)
พ. 1.1 ,พ.3.1 , พ.3.2
ท. 1.1

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มงุ่ หวัง ช่วงชั้นที่ 1

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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ดั ง นั้ น จากเป้ า หมายคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นที่ มุ่ ง หวั ง ของกลุ่ ม
ประสบการณ์ อาจวิเคราะห์เป็นเบื้องต้นว่าน่าจะมีสาระที่เกี่ยวของกับกลุ่ม
สาระใดใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางฯ และวิเคราะห์ต่อ
เข้ า ไปถึ ง ตั ว มาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระนั้ นๆ ว่ า เชื่ อ มโยงอยู่ กั บ
มาตรฐานใดบ้าง แล้วบันทึกรหัสออกมาไว้ จากนั้นก็อาจพิจารณาตัวชี้วัดของ
มาตรฐานนัน้ ๆ เลือกตัวทีต่ รงใจในการใช้ชวี้ ดั ของเรา จดบันทึกรหัสเอาไว้ หรือ
ยังไม่ตรงใจเราเสียทีเดียว ซึ่งเราจะสร้างตัวชี้วัดที่เหมาะสมเอง เราก็ไม่ต้อง
พิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่หลักสูตรมีไว้ให้ก็ได้ ตามที่ หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับกลุ่ม
เป้าหมายเฉพาะ อนุญาตไว้
รหัสมาตรฐานการเรียนรู้ก ลุ่มสาระนี้ จะช่ วยให้ เจ้ า หน้ า ที่
สำ�นักงานเขตพื้นที่ เชื่อถือครอบครัวบ้านเรียนว่า มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
แกนกลาง และใช้ได้เป็นใช้ได้ถูก ซึ่งจะช่วยลดความขลุกขลักที่สำ�คัญลงได้อีก
เปราะหนึ่ง จึงขอเสนอเทคนิควิธีการนี้ไว้ ณ ที่นี้
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ด้านการติดต่อประสานงานกับสำ�นักงานเขตในพื้นที่ ทั้งการขอ
อนุญาตจัดการศึกษา และการทำ�งานร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษา และการสนับสนุน โดยภาพรวมดำ�เนินไปได้ด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหา
ความขัดแย้ง มีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ส่วนใหญ่ต้องติดต่อผ่านบุคลากรผู้รับผิด
ชอบอยูเ่ พียงคนเดียว ปัญหาทีพ่ บเห็นอยูก่ จ็ ะเป็นเรือ่ งการสือ่ สาร และการจัดสรร
เวลา อย่างบ้านเรียนเลอฌอ ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจัดการศึกษาจาก สพท.
ลำ�พูน เขต1 แล้วก็ไม่ได้รับการติดต่ออีกเลย ผ่านไปจนใกล้สิ้นปี เข้าไปประสาน
ที่เขต จึงเพิ่งรู้ว่ามีการปรับองค์กรใหม่ บ้านเรียนถูกส่งต่อไป สพม.35 (ลำ�พูนลำ�ปาง) แล้ว พอไปตามเรื่องที่ลำ�ปาง กลับพบว่าทางนั้นยังไม่รู้เรื่องเลย แต่หลัง
จากนั้นทาง สพม.35 ก็เร่งดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ จนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีการ
สื่อสารกันแบบนานๆ ครั้ง แต่ก็ไม่มีปัญหาในการทำ�งานร่วมกัน “คิดอีกที ที่เขา
ไม่มาบ่อยๆ อาจเป็นเพราะเขาไว้ใจเราก็เป็นได้...”
“การประเมินผลปีทผี่ า่ นมามีเวลาเตรียมตัวน้อย เพราะ ศน.ประสาน
งานกะทันหัน ล่วงหน้ามาแค่วันเดียว ด้วยติดขัดเรื่องเวลานัดหมายที่ว่างตรงกัน
ถ้าเลยจากนีก้ ย็ าวผลัดไปเป็นเดือน การเตรียมการเตรียมเอกสารก็อาจจะไม่พร้อม
เต็มที่ แต่ก็ผ่านไปด้วยดีเพราะ ศน. เขาเห็นแปลนมาตลอด ๕ ปี เห็นพัฒนาการ
เหตุผลหนึง่ ทีม่ าก็ดว้ ยอยากมาแลกเปลีย่ นด้วย...” บ้านเรียนแปลนปูนสะท้อนถึง
การทำ�งานแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
ความขลุกขลักทีอ่ าจมากจนถึงกับเป็นปัญหาก็จะมีอยูบ่ า้ ง ทัง้ ปัญหา
ท่าที การตีความ ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ อย่างในกรณีของบ้านเรียนบ้านเรา
ณ เชียงใหม่ ที่เกิดความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งด้านแนวคิดและวิธีการ เช่น
เตรียมแฟ้มใส่ผลงานลูกพร้อมรายละเอียด (เยอะมาก) ไปให้ แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่
ดู กลับแจ้งวิธกี ารทีก่ �ำ หนดไว้ให้ท�ำ งานร่วมกันมาเป็นชุดๆ “...หลายๆ บ้านก็อยาก

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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ทำ�ให้ถูกกฎหมาย อยากเข้าสู่ระบบ แต่ทุกคนบอกว่าถูกผลักดันให้ออก...” กรณี
เช่นนี้ก็จะนำ�มาซึ่งความไม่สบายใจของครอบครัวบ้านเรียน
ภายใต้บรรยากาศการประนีประนอม เชื่อใจกัน ต่างฝ่ายต่างเอื้อที่
จะให้การทำ�งานร่วมกันผ่านไปได้ด้วยความราบรื่น แม้จะไม่ปรากฏความขัดแย้ง
ซึ่งหน้าที่เด่นชัด แต่ก็ใช่ว่าจะไร้ซึ่งปัญหาโดยสิ้นเชิง หากพูดคุยลึกลงในราย
ละเอียด ก็จะพบความเห็นทีไ่ ม่สอดคล้องกันในหลายประเด็น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
รัฐมีความคิดความเข้าใจในแบบฉบับของตนชุดหนึง่ ไม่อาจเข้าใจบ้านเรียนในแบบ
ทีเ่ ป็นบ้านเรียน ในขณะทีค่ รอบครัวบ้านเรียนเองก็สงวนท่าที ในการทีจ่ ะนำ�เสนอ
ความคิดเห็นต่างอย่างตรงไปตรงมา อาจจะด้วยความเกรงใจ หรือก็ไม่แน่ใจนักว่า
จะสามารถอธิบายถึงสิ่งที่ตนเชื่อมั่นได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเชิงวิชาการ ดังที่
อาจารย์ชัชวาล ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือกได้เคยกล่าวไว้ว่า
“พวกเรา (บ้านเรียนและการศึกษาทางเลือก) อธิบายได้ดใี นเชิงปรัชญา วิธคี ดิ แต่
มีปญ
ั หาในการอธิบายเชิงวิชาการ ให้เห็นถึงบทเรียน กระบวนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผล” นั่นคือธรรมชาติของครอบครัวบ้านเรียนที่ท�ำ เป็น ทำ�ได้ดี ทำ�ได้ลึก
แต่อธิบายไม่(ค่อย)ได้
ในอีกด้านหนึ่งความวางใจเชื่อใจของตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต่อบ้านเรียน
เนือ่ งจากประสบการณ์ทไี่ ด้เคยสัมผัสกับความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ บางครัง้ ก็ท�ำ ให้เกิดความ
หละหลวมของกระบวนการ จนอาจจะนำ�ไปสู่ความละเลยได้ในที่สุด
“ไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจ เราเชื่อใจ ให้เกียรติ และเฝ้าตามดูอยู่ห่างๆ”
กลไกการทำ�งานของภาคราชการ :
ความไม่สอดคล้องของการกำ �หนดกลไกการทำ�งานของระบบ
ราชการ มีผลอย่างมากในการดำ�เนินงานร่วมกับบ้านเรียน ทั้งในเรื่องการทำ�งาน
ที่ผูกติดกับตัวบุคคล ดังเช่นที่มักจะได้ยินเสียงต่อว่าจากกลุ่มครอบครัวถึง การ
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย คนใหม่มาก็ต้องเริ่มทำ�ความเข้าใจกันใหม่ รวมถึง
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ปัญหาในเชิงกลไกโครงสร้างการบริหารจัดการ เช่น การยื่นเรื่องขอจัดการศึกษา
ให้ดำ�เนินการฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา แต่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและน่าจะ
ตอบคำ�ถามครอบครัวทั้งในเรื่อง แผนฯ การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
กลับอยู่ที่ฝ่ายนิเทศติดตามและประเมินผล ซึ่งหากกลไกการประสานงานภายใน
ไหลลื่น อุปสรรคดังกล่าวก็อาจจะไม่บังเกิดขึ้น แต่โดยภาพรวมที่พบเจอคงเป็น
เรื่องที่ไม่ยากนักต่อการคาดเดา หลายกรณีจึงเป็นการผลักให้ครอบครัวไปเผชิญ
กับความขัดแย้งหรือแรงกดดัน โดยไม่จำ�เป็น
แม้แต่ฝ่ายเจ้าหน้ารัฐเองยังเห็นว่ากลไกราชการการที่เป็นอยู่ ค่อน
ข้างเป็นอุปสรรคกับการดำ�เนินงานของบ้านเรียน “...ผู้ที่ได้รับมอบหมายคือผู้
อำ�นวยการเขต ถัดมาเป็นรองฯ ที่รับผิดชอบ แล้วกลุ่มส่งเสริมที่มีหน้าที่หลัก มี
ศึกษานิเทศก์เข้ามาตรวจในเรือ่ งงานวิชาการ แต่หลักๆ จริงๆ คือกลุม่ วิชาการและ
ท่านรองฯ แล้วจะมีท่านรองสักกี่คนที่เอาใจใส่... กว่าเรื่องจะผ่านไปแต่ละขั้น มัน
อาจทั้งตกหล่น หรืออะไรอีกหลายอย่าง ทำ�ให้มันเป็นอุปสรรคปัจจัย...”
สพฐ. ต้องแจ้งให้ ผอ.ทุกเขตเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว บุคลากรแต่ละด้านเองก็ต้องมีความชัดเจน ด้าน
หลักสูตร ด้านวัดผล... และอยากให้เห็นถึงความสำ�คัญของศูนย์บ้านเรียน เครือ
ข่ายล้านนา ฝากคณะกรรมการวางแผนเลยว่าจะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมครอบครัว
อย่างไร เพื่อให้เป็นต้นแบบ และน่าจะช่วยได้มากเหมือนกัน”
จะเห็นได้วา่ ต้นตอของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรูค้ วาม
เข้าใจ ทัง้ ต่อปรัชญาการศึกษาทีแ่ ท้จริง และธรรมชาติของบ้านเรียน การติดกรอบ
ความคิดเดิมๆ ยึดติดกับรูปแบบที่เคยชิน การฝ่าข้ามปัญหาดังกล่าว จำ�เป็นต้อง
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วน ทั้งครอบครัว เจ้าหน้าที่รัฐ และ
การรับรูข้ องสังคม ซึง่ นัน่ ไม่เพียงเป็นภาพฝันของครอบครัวบ้านเรียน หากยังเป็น
ความตื่นรู้ของคนในสังคม ในปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นย่อมหลีก
ไม่พ้นที่จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือกันของบ้านเรียนและหน่วยงาน
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ภาครัฐ ครอบครัวบ้านเรียนจะต้องเกิดความตระหนัก เข้าใจ ทั้งใน
เชิงความคิดและวิถีปฏิบัติ ตกผลึกทางความคิด เพื่อสร้างความมั่นคงและพลังใน
การก้าวผ่านแรงเสียดทานในสังคม ฟากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐทั้งโดยบทบาทหน้าที่
และสำ�นึกต่อวิชาชีพ ย่อมไม่สามารถดูดาย การผลักดันให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในทุกภาคส่วน ทั้งในด้านงานข้อมูล การเผยแพร่องค์ความรู้ สนับสนุนการจัด
กระบวนการบ่มเพาะกล้าพันธุท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพของชาติ แทนการมุง่ กำ�กับจับผิด เพียง
เท่านี้ก็เชื่อมั่นได้ว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ประกันอนาคตการศึกษาของชาติได้
กลไกภาครัฐ กับการประสานงาน
จากภาพสะท้อนของเครือข่ายบ้านเรียนล้านนาเกี่ยวกับสภาพ
การประสานงานกับภาคราชการนัน้ นับว่ามีความขลุกขลักในหลายครอบครัว
ด้วยกัน ทำ�ให้เห็นว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านจากระยะเริ่มต้นการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว มาจนกระทั่งบัดนี้นั้นมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องฝ่าข้ามกันอยู่ไม่น้อย
เลยทีเดียว ทัง้ ปัญหาภายในครอบครัวบ้านเรียนเองทีส่ ะท้อนให้เห็นกันไปแล้ว
ในส่วนของภาคราชการเองก็มีปัญหาอุปสรรคไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกัน
การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงในระดับการปฏิรปู การศึกษาตามพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริหารจัดการศึกษากันครั้งใหญ่ด้วย และเพื่อให้เข้าใจถึงสภาพและความ
เป็นมาของปัญหาดังกล่าว ใคร่ขอเสนอปัญหาเชิงโครงสร้าง อันสืบเนื่องมาแต่
การแบ่งส่วนราชการ จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ก่อนว่า มีความแยกย่อยของส่วนงานค่อนข้างมาก ตั้งแต่
ในระดับส่วนกลาง อันทำ�ให้มีทั้งการขาดตอนจากความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ใน
ตัวของงาน และบ้างก็ เหลือ่ มซ้อนกันของภาระงานในแต่ละสำ�นักและกลุม่ งาน
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ทำ�ให้ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นในแต่ละสำ�นักและกลุ่มงาน เป็นอุปสรรคต่อการ
ดำ�เนินงานเชิงประสิทธิภาพและคุณภาพได้เต็มที่ และแล้วภาระงานที่หนักยัง
ถูกถ่ายโยงไปยังหน่วยงานระดับล่างต่อไป บุคคลากรจึงเกิดความเครียดกับ
ภาระงานที่ทับถมมากมายดังกล่าวโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงอาจเป็นเหตุหนึ่งที่
ส่งผลกระทบต่อความเหนือ่ ยล้าในการให้บริการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ของบุคลากรกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทีม่ เี จตคติทโี่ น้มเอียงไปว่าครอบครัว
ที่ประสงค์ขอจัดการศึกษานั้น เป็นผู้มาเพิ่มภาระและปัญหาให้ ประกอบกับที่
อาจจะมีลำ�ดับงานเร่งด่วนมาประดังอยู่มากอีกด้วย จึงทำ�ให้การบริการการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวล่าช้าลงไป เช่น อาจไม่ทันตามที่มีข้อกำ�หนดเกี่ยว
กับเวลาในการดำ�เนินเรือ่ งอนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีร่ ะบุไว้คอ่ นข้าง
เร่งรัด คือภายใน 30 วันนั้น จนกลายเป็นกรณีฟ้องร้องเกี่ยวกับการเสียสิทธ์ตา
มกฏหมาย ของสมาคมบ้านเรียนไทยดังกล่าว ็
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โครงสร้างการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (คู่มือการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาโคยครอบครัว หน้า 9)
แผนภาพ แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว

หมายเหตุ		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

สพฐ.
สนก.
สวก.
สนผ.
สพป.
สพม.
กนต.
กสศ.
กลุ่มอื่น ๆ
ครอบครัว

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืื้นฐาน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มต่าง ๆ ในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับ
การจัดการและการส่งเสริมการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
แบ่ ง ส่ ว นราชการสำ � นั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ข้อ 1 (5) มีอ�ำ นาจหน้าที่ พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำ�กับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
ศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน ส่ง
เสริมการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา โดย
กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ข้อ 3 (6) (ก) สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอ�ำ นาจ
หน้าที่จัดทำ�ข้อเสนอนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อเสนอ
นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไป
ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา และประมวลข้อเสนอนโยบาย จัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวสำ�หรับผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว สำ�นัก
พั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานงานและ
พัฒนาการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามข้อ 1(5) ข้อ 3(8)
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ
แสวงหาความร่วมมือหรือทุน เพื่อการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการ
จัดการศึกษา และ(ข) ดำ�เนินการนำ�ร่อง เพื่อให้สามารถนำ�รูปแบบและ
นวัตกรรมในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และสำ�นักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ กำ�หนดหลักเกณฑ์
การปรับใช้หลักสูตร และเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีบทบาทหน้าทีต่ ามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และการแบ่งส่วนราชการภายในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 มีอำ�นาจหน้าที่ตามข้อ 3 (8) ประสาน ส่งเสริม
สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และ ข้อ
5 ให้สว่ นราชการสำ�นักงานเขตมีอ�ำ นาจหน้าที่ ตาม (4) กลุม่ ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา มีอำ�นาจหน้าที่ (ข) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอืน่ และเพือ่ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว ซึง่ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจะต้อง ประสานงาน และ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาให้สามารถดำ�เนิน
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
นอกจากนี้ ตามข้อ(ง) กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ยังมีอ�ำ นาจหน้าที่ ส่งเสริม
การจัดการศึกษาสำ�หรับผูพ้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้วย
และเนื่ อ งจากการดู แ ลประสานงานการจั ด การศึ ก ษาโดย
ครอบครัว มีความเกีย่ วข้องกับงานวิชาการด้านหลักสูตรฯและการจัดการเรียน
การสอนเป็ น ด้ า นหลั ก เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานการจั ด การศึ ก ษาโดย
ครอบครัวจำ�เป็นต้องเพิม่ พูนความรูด้ า้ นหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียน
การสอนให้แตกฉานมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้มีคุณภาพทางวิชาการ ในบทบาท
หน้าที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ตามคู่มือการ
ดำ�เนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (หน้า 12) ข้อ 1 “จัดให้มคี ณะทำ�งาน

262

บทที่ 3 ก้าวข้ามสู่ความสำ�เร็จ

263

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

วิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพเชิงวิชาการ
และกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบด้วย
บุคลากรจากกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา และกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือครู อาจารย์ จากสถานศึกษา”
ดังนัน้ การทีจ่ �ำ เป็นต้องมีคณะทำ�งาน เพือ่ เชือ่ มโยงงานวิชาการกับศึกษานิเทศก์
ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นั้น ในขณะที่งานของ
ศึกษานิเทศก์นั้นก็มีจ�ำ นวนมากจากโครงการต่างๆของส่วนกลาง ที่ต้องรับผิด
ชอบดูแล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเอง ก็มีภาระ
งานอืน่ ๆอีกไม่นอ้ ยเลยเหมือกัน จึงขึน้ อยูก่ บั ระดับความเร่งด่วนของงานหนึง่ ๆ
และการจัดลำ�ดับความสำ�คัญทีม่ ตี อ่ งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของเจ้า
หน้าที่กลุ่มส่งเสริมผู้รับผิดชอบ ผู้อ�ำ นวยการกลุ่มส่งเสริมฯ และศึกษานิเทศก์
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนมาจากเจตคติของท่านเหล่านั้นต่องานการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเป็นสำ�คัญด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะไม่สู้ดีนัก จึงมักไปให้เวลา
กับงานอี่นๆก่อน อันนำ�มาซึ่งความล่าช้า เช่นสภาพที่ครอบครัวบ้านเรียน
สะท้อนกันออกมา การแก้ไขปัญหานี้ จึงไม่ใช่เรือ่ งง่าย ในแง่ของปัญหาเชิงระบบ
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
อย่างไรก็ตาม หากรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส อย่างเช่นที่
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ปฏิบัติก็คือ การให้
ใจ ให้ความเชื่อถือกันของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ แก่ครอบครัวบ้านเรียน แม้จะยังมี
จุดอ่อนในเรื่องเวลาที่จะจัดให้แก่ครอบครัวบ้านเรียนที่ยังทำ�ได้ไม่เต็มที่ แต่
อาศัยการทีค่ รอบครัวบ้านเรียนจับตัวกันเป็นเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา และมี
ผู้ประสานงานเครือข่ายแบบอาสา ที่สามารถประสานและช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆกับสมาชิกเครือข่ายได้อย่างดีนั้น เป็นผู้ช่วยเหลือภาครัฐไปด้วย ในการ
สือ่ สารสร้างความเข้าใจทัง้ ในงานวิชาการ งานตามกำ�หนดนัดหมายของราชการ
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และงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กิจกรรมค่าย กำ�หนดการการ
สอบแข่งขันทางวิชาการ และงานใหญ่อย่างเช่นการจัดเตรียมผลงานเด็กและ
ครอบครัวเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา ไปร่วมกิจกรรมระดับชาติของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาแล้วถึง 2 ครั้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังง
สามารถจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการ
ศึกษาทางเลือกเครือข่ายล้านนาขึ้นสำ �เร็จ และเริ่มมีการประสานงานจัด
กิจกรรมทีศ่ นู ย์แห่งนีเ้ ป็นครัง้ แรกไปแล้วในวันเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ มีการ
จัดแสดงผลงานของเด็กๆเป็นที่คึกคัก ตื่นตาตื่นใจแก่ข้าราชการในสำ�นักงาน
เขตพื้นที่ฯและหน่วยงานใกล้เคียง ความสำ�เร็จเหล่านี้ มีส่วนหนุนช่วยทั้งแรง
กาย แรงสติปญ
ั ญาจากครอบครัวบ้านเรียนเป็นส่วนใหญ่ จนแม้การศึกษา การ
ถอดบทเรียน และจัดทำ�เอกสารฉบับนี้ได้สำ�เร็จก็เกิดจากความร่วมมือของผู้
ประสานงานและครอบครัวเครือข่าย 12 ครอบครัว ที่เล็งเห็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะร่วมกัน จึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
จากย่ อ หน้ า ที่ ก ล่ า วมา จะสั ง เกตได้ ว่ า วิ ก ฤตของภาครั ฐ ที่
ครอบครัวบ้านเรียนเสนอสะท้อนออกมานั้น ยังยากแก่การแก้ไขได้สำ�เร็จ แต่
การให้ความเชือ่ ถือ ให้เกียรติแก่กนั ร่วมมือกันฉันท์มติ รแบบการมีสว่ นร่วมบน
แนวระนาบเดียวกัน แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ก้ไขปัญหาพัฒนาไปพร้อมกัน อย่างไม่
เน้นการกำ�กับ แต่ให้รใู้ นบทบาทหน้าทีข่ องกันและกันทีต่ อ้ งดูแลรับผิดชอบของ
ตัวเองให้ดี สิ่งดีงามจึงเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างเช่นนี้
การแก้ปญ
ั หาการประสานงานกับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐดังกล่าว สรุป
ได้ว่า ประการสำ�คัญคือปัญหาเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา ที่จะให้
ผลโดยเด็ดขาดนัน้ ก็คงต้องแก้โดยการถอดรือ้ ปรับใหม่ในเชิงปฏิรปู รอบใหม่จงึ
จะได้ผลเชิงความสมดุลลงตัว ที่จะขับเคลื่อนงานสู่ความสำ�เร็จได้เป็นอย่างดี
ประการต่อมาคือการปรับเปลี่ยนที่ตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ต้องเกี่ยวข้องกับการ
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จัดการศึกษาโดยครอบครัว ทัง้ ในด้านกรอบความคิด กระบวนทัศน์ ความเข้าใจ
และเข้าถึงครอบครัวบ้านเรียนทีต่ อ้ งให้บริการแก่เขา ดังทีไ่ ด้เสนอไว้หลายครัง้
ในส่วนก่อนๆหน้านีข้ องเอกสาร และได้เห็นเป็นรูปธรรมในบทนี้ ซึง่ ครอบครัว
บ้านเรียนเองก็สามารถดำ�เนินการจัดการศึกษาของเขา จนเห็นผลงานและ
ความสามารถในการดำ�เนินชีวิตของเขาอย่างมีความสุข สดใส เป็นเด็กดีมี
คุณธรรม ที่ไม่ต้องมีข้อห่วงใยเหมือนเด็กๆทั่วไปในสังคมขณะนี้ ถึงอย่างไร
ครอบครัวก็ยงั คงจัดการศึกษาของตนไปอย่างเต็มที่ ให้ส�ำ เร็จให้จงได้ระดับหนึง่
ดั่งที่ครอบครัวบ้านเรียนรายหนึ่งสะท้อนว่า “ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาต
จัดการศึกษาจาก สพท. ลำ�พูน เขต๑ แล้วก็ไม่ได้รับการติดต่ออีกเลย ผ่านไป
จนใกล้สิ้นปี เข้าไปประสานที่เขต จึงเพิ่งรู้ว่ามีการปรับองค์กรใหม่ บ้านเรียน
ถูกส่งต่อไป สพม. เขต 35 (ลำ�พูน-ลำ�ปาง) แล้ว พอไปตามเรื่องที่ล�ำ ปาง กลับ
พบว่าทางนั้นยังไม่รู้เรื่องเลย แต่หลังจากนั้นทาง สพม. เขต 35 ก็เร่งดำ�เนิน
การในเรื่องต่างๆ จนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีการสื่อสารกันแบบนานๆ ครั้ง แต่
ก็ไม่มีปัญหาในการทำ�งานร่วมกัน “คิดอีกที ที่เขาไม่มาบ่อยๆ อาจเป็นเพราะ
เขาไว้ใจเราก็เป็นได้...” และเขายังสามารถช่วยภาครัฐทำ�ได้อย่างดีมากอีกด้วย
เพียงความเข้าใจและเปลีย่ นวิกฤติเป็นโอกาส ปัญหาก็นา่ จะแก้ไข
ไปได้มากแล้ว
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บทที่ 4
การบรรจบกันของแม่น�้ำ สองสาย
เมือ่ กระบวนการจัดการศึกษาของครอบครัวขับเคลือ่ นเลือ่ นไหลไป
ตามความประสงค์ของผูเ้ รียนและครอบครัวในระยะหนึง่ (ยาวสัน้ แตกต่างกันไป)
คงเลี่ยงไม่พ้นการลดเลี้ยวเข้าสู่จุดบรรจบกับแม่น�้ำใหญ่สายหลัก คือระบบการ
ศึกษาของชาติ ซึ่งมีการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับเป็นข้อก�ำหนด
ตามกฎหมายบังคับไว้ ณ จุดบรรจบที่นำ� พาให้ครอบครัวบ้านเรียนและฟากฝั่ง
เจ้าหน้าทีก่ ารศึกษาของรัฐได้มาพบเจอ ทัง้ เพือ่ การนิเทศติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน
รวมถึงการประเมิน เทียบเคียง เทียบโอนต่างๆ
ตามกฎของแรงและการเคลื่อนที่ เมื่อแรงมากกว่าหนึ่งแรงมา
เจอกันจะเกิดผลได้ทั้งในการหักล้างกันเองหรือหนุนเสริมเกื้อกูลกัน ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของแรงและทิศทางในการเคลื่อนที่
เช่นกัน ธรรมชาติของกระบวนการที่จะบังเกิดขึ้นที่จุดบรรจบนั้น
ย่อมสามารถรังสรรค์ให้เกิดแรงเสริมเชิงบวก เพือ่ พัฒนาสร้างสรรค์ หรือแรงปะทะ
ทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้ง ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ทัศนคติ ความรูค้ วามเข้าใจ และการยอมรับ
ซึ่งกันและกันของทั้งสองฝ่ายเป็นสำ�คัญ
ความพยายามในการสือ่ สารเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจซึง่ กันและกันมาก
ขึ้น ทั้งในด้านมุมมอง วิธีคิด วิธีการทำ�งาน ข้อจำ�กัด รวมถึงความต้องการของทั้ง
ภาครัฐและฝ่ายบ้านเรียน น่าจะเป็นแนวทางพื้นฐานในการประสานให้เกิดความ
เข้าใจ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
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นิเทศด้วยใจ...
ก่อนหน้าที่ครอบครัวเราจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว คำ�ว่า
“ศึกษานิเทศก์” นั้นเป็นคำ�ที่ไม่สู้จะคุ้นเคยนึกภาพของการนิเทศก็ดูจะไม่ต่าง
ไปจากการเป็นวิทยากรอบรมเสริมความรู้ให้แก่บรรดาครูบาอาจารย์
ในทัศนะของเรา “ครู” เป็นงานทีส่ งั คมไทยให้การเคารพยกย่อง
ด้วยความคาดหวังต่อบทบาทของครู ที่ไม่เพียงต้องทำ�หน้าที่ถ่ายทอดทักษะ
ความรู้ให้แก่ผู้เรียน แต่ยังเป็นผู้ปลูกฝังและฟูมฟักคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้
เรียนด้วย เพื่อให้เติบใหญ่ไปเป็นสมาชิกที่ดีและมีคุณภาพของสังคม ครูจึงเป็น
งานที่ต้องอาศัยแรงกายแรงใจและความมุ่งมั่นมากเป็นพิเศษ
ดังนั้น “ครูของครู” ย่อมเป็นภาระหน้าที่อันหนักอึ้ง ในฐานะผู้
ชี้แจงแนะนำ�ทางการศึกษาให้แก่บรรดาครูอาจารย์ เพราะศึกษานิเทศก์และ
ภาระหน้าที่การเป็นครูของครูนี้แหละที่จะเป็นกลไกการสร้างครูคุณภาพ
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โดยหลักการแล้ว ในระหว่างด�ำเนินการในแต่ละปี ทางส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรจัดให้มกี ารไปเยีย่ มบ้านเรียนแต่ละครอบครัวอย่างน้อย
ปีละหนึง่ ครัง้ เป็นการนิเทศ ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ เสริมการพัฒนาผูเ้ รียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น หรือเป็นการปรับให้อยู่ในแนวทาง
และความเข้าใจทีต่ รงกัน บนพืน้ ฐานของความรักและปรารถนาดีตอ่ ผูเ้ รียนเป็น
จุดยึดโยงร่วมกัน ดังนั้นท่าทีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันจึงควรเป็นไปด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร มุ่งสนับสนุนให้บ้านเรียนมีขวัญก�ำลังใจในการจัดการศึกษา และ
ให้ความยอมรับนับถือเจ้าหน้าที่ที่มาเยี่ยมนิเทศ ดังตัวอย่างที่ครอบครัวบ้าน
เรียนได้เคยสะท้อนถึงความรู้สึกต่อการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้
นิเทศอย่างไร...จึงจะได้ครูดี
กัลยาณมิตรนิเทศ..ล�ำ้ ค่านัก
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(มืออาชีพ) สร้างการศึกษาของชาติอย่างเป็นระบบ
นิเทศอย่างไรจึงจะได้ครูด?ี (ไม่เพียงแค่ครูเก่ง) หากนิเทศครูดว้ ย
การบอกให้ทำ� ครูจะสอนนักเรียนต่อด้วยการสั่งให้ปฏิบัติไหม? ศึกษานิเทศก์
ต่างจากวิทยากรอย่างไร? และคำ�ถามอืน่ ๆ อีกมากมายทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไกการ
พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเด็กไทยของเรา
จวบจนเมือ่ ครอบครัวเราตัดสินใจจัดการศึกษาให้ลกู สาวคนเดียว
ของบ้านในระบบบ้านเรียน เราไม่เพียงไดัรับรู้เรื่องราวของแวดวงการศึกษา
เพิม่ มากขึน้ แต่ยงั ได้เห็น มีโอกาสได้สมั ผัสกับตัวอย่างทีด่ เี ยีย่ มของการให้ความ
รู้และคำ�แนะนำ�
“...สิง่ ทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่กำ�ลังทำ�อยูน่ แี่ หละคือ... และถ้าเราสามารถ
เสริม... เชื่อมโยงไปสู่... ได้ก็เยี่ยมเลยค่ะ”
“...มีอะไรโทรมาได้เลยนะค่ะ... ที่สำ�คัญ ห้ามเกรงใจ”
“... ฯลฯ... ...”
ทุกครั้งที่พบปะ เราจะเห็นศึกษานิเทศก์มาพร้อมกับรอยยิ้ม รับ
ฟังว่าเราทำ�อะไรไปบ้าง ไม่เคยบอกว่าการสอนของพ่อกับแม่ผิดและที่ถูกต้อง
อย่างนัน้ อย่างนี้ แต่มาเพือ่ ช่วยจริงๆ ช่วยดูวา่ เราขาดอะไร จะเสริมอย่างไรเพือ่
ให้เด็กนักเรียนคนเดียวของเราได้รบั ประโยชน์สงู สุด แม้การสนทนาผ่านระบบ
การสื่อสารเราก็ยังสามารถรับรู้ได้ถึงมิตรไมตรีและความเมตตาที่ส่งผ่านมาให้
อย่างสม่ำ�เสมอ เรารู้สึกถึงความเชื่อมั่นที่ศึกษานิเทศก์มีต่อเราในฐานะผู้สอน
และนัน่ ส่งผลให้เราเชือ่ มัน่ ในตัวเองมากขึน้ (แต่แทบทุกครัง้ มักจะมีการบ้านให้
ทำ�ต่อหรือเพิม่ เติมเสมอ) สิง่ ทีต่ ามมาจึงเป็นกำ�ลังใจและความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
ก้าวต่อไปด้วยความเต็มใจ
ฟังดูแล้วชวนให้นึกถึงนิทานเรื่องที่สายลมกับดวงตะวันแข่งกัน
ทำ�ให้คนเดินทางถอดเสื้อคลุม... สายลมกล้าโหมพัดหวังให้เสื้อคลุมหลุดปลิว
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แต่พัดยิ่งแรง นักเดินทางยิ่งยึดกุมเสื้อไว้แน่น ส่วนตะวันนั้น เริ่มส่องแสงอุ่น
แล้วค่อยๆ ฉายแสงแรงขึ้น นักเดินทางร้อนจนเหงื่อตก ไม่นานก็ถอดเสื้อคลุม
ออกเอง...
สิ่งต่างๆ ที่ผ่านมาเผยให้เราได้เห็นคำ�ตอบในเรื่องของการนิเทศ
หากอยากได้ครูดีและเก่งก็ต้องชี้แนะครูด้วยคุณธรรมคู่ความรู้ หากอยากให้
ระบบการศึกษาไทยเข้มแข็งทัง้ สมองและจิตใจ ก็ตอ้ งชีน้ ำ�สังคมด้วยปัญญา ซึง่
สวนทางกับการกำ�หนดกฎเกณฑ์เป้าหมายเป็นกรอบบังคับให้ปฏิบตั ิ ทำ�ได้ตาม
เป้าก็ให้รางวัล ไม่ได้ตามเกณฑ์กค็ าดโทษลงทัณฑ์ ซึง่ มีบทพิสจู น์ให้เห็นกันอย่าง
ชัดเจนแล้วว่า กระตุ้นกันได้ก็แต่เพียงด้านปริมาณเท่านั้น
เราอยากจะเรียกสิ่งที่ครอบครัวเราได้สัมผัสว่า “นิเทศด้วยใจ”
ใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและคุณธรรม ครูผู้สอนสั่งด้วยท่าทีที่สุภาพอ่อนโยน เป็น
มิตรกับผู้สอน (พ่อแม่) เมตตาต่อผู้เรียน (น้องก้านตอง) ให้ความรัก ให้การ
ยอมรับ ให้เวลา ให้คำ�แนะนำ� ให้ ช่วยเหลือ ให้กำ�ลังใจ ให้คำ�ชมเชย และ
ที่สำ�คัญอย่างยิ่งคือให้โอกาส
สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปฏิบตั กิ ารเชิงบวก ทีจ่ ะสร้างสรรค์ สร้าง
เสริม ทั้งผู้เรียน ผู้สอนให้มีพลังในการเรียนรู้ ทั้งในแนวทางปกติและการ
แสวงหาหนทางแห่งความรู้ใหม่ๆ ได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อ
กราบขอบพระคุณด้วยใจ
ครอบครัวก้านตอง
ที่มา : http://koonnatamnitet.blogspot.com/
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ศึกษานิเทศก์สำ�นักงานเขต ให้คำ�อธิบายว่า เป็นกระบวนการ
กัลยาณมิตรนิเทศ..ที่นำ�พาสู่ความสำ�เร็จ อันประกอบด้วย
1. ให้ใจ เพราะการนิเทศเป็นการนิเทศคน ไม่ได้นิเทศเอกสาร
ดังนัน้ เมือ่ จะพูดคุยกันในเรือ่ งราวใดๆ ความสำ�เร็จจะบังเกิดขึน้ เมือ่ มีการ “ให้
ใจ” อยากได้ใจเรา เราต้องให้ใจแก่เขาก่อน
• ให้รอยยิม้ ทีเ่ ป็นมิตร ทีส่ อื่ ถึงความอบอุน่ ความปรารถนาดี
• ให้ความจริงใจ ผ่านสายตา คำ�พูด การกระทำ�
• ให้ความรู้ ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายสามารถนำ�สู่การ
ปฏิบัติได้ อย่างเป็นมิตร ไม่ยกตนข่มท่าน
• ให้สื่อให้เอกสาร ฯลฯ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อบ้านเรียนใน
การใช้จัดการศึกษา
• ให้คำ�แนะนำ� คำ�ปรึกษาด้วยความจริงใจ อย่างผู้รู้จริง ที่
ทำ�ให้บ้านเรียนเกิดความไว้วางใจ
• ให้เวลา ในกรณีที่บ้านเรียนร้องขอ
• ให้โอกาส ให้กำ�ลังใจ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่บ้านเรียนใน
ก้าวย่างของการจัดการศึกษาให้บุตร
2. ร่วมใจ ในทุกขั้นตอน ทุกช่วงเวลาของการจัดการศึกษาของ
บ้านเรียน ให้ความสม่ำ�เสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้บ้านเรียน “ก้าวย่างอย่างมี
ส่วนร่วม”เข้าทำ�นอง “พี่รู้สอง น้องรู้หนึ่ง” “เพื่อนช่วยเพื่อน” “แบ่งปัน..นั้น
งดงาม”
3. เปิดใจ ในขัน้ ตอนการประเมินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เป็นการดำ�เนินงานระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและบ้านเรียน ซึ่งทั้งสองฝ่าย
ต้องเปิดใจกันและกัน
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• เขตพื้นที่ใช้วิธีการประเมินเชิงบวก “ประเมินเพื่อพัฒนา
ไม่ใช่ประเมินเพื่อพิพากษา”
• ให้บา้ นเรียนตรวจสอบตนเอง ทบทวนดูตนเอง และประเมิน
ตนเอง เปิดใจยอมรับจุดของตนเอง ทั้งจุดดีและจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข
• แสดงความคิดเห็น ฝึกวิจารณ์และพยักหน้ารับได้ ปราศจาก
อคติต่อกันและกัน
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงเหตุที่ทำ�ให้งานการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว มีผลเป็นที่น่าพอใจที่ผ่านมานั้น ยังประกอบด้วยการปฏิบัติของเจ้า
หน้าที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ คือ
1. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างจริงจัง เอาใจใส่ อย่าง
ต่อเนื่อง
• ให้ความสำ�คัญเท่ากับการศึกษาในระบบ แม้ว่าจะมี
จำ�นวนครอบครัวเพียงเล็กน้อยก็ตาม
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เป็นผู้รับผิดชอบประสาน
งานโดยตรงจาก สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• เอาใจใส่ทุกครอบครัวอย่างสม่ำ�เสมอต่อเนื่อง ทุกขั้น
ตอนตั้งแต่ขอคำ�แนะนำ�ในการขออนุญาตจัดบ้านเรียน จัดทำ�แผนการจัดการ
ศึกษาฯ เพือ่ เสนอเขตพืน้ ทีก่ ารจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมิน
ผลฯลฯ
• ติดต่อสื่อสารกับทุกบ้านเรียนอย่างสม่ำ�เสมอ โดยใช้วิธี
การที่หลากหลาย ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน การติดต่อทางโทรศัพท์ การติดต่อโดย
ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการติดต่อโดยใช้หนังสือทางราชการ ในทุก
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เรือ่ ง โดยเฉพาะเรือ่ งทีเ่ ร่งด่วน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้บา้ นเรียนได้รบั ประโยชน์อย่างสูงสุด
• ติดตามและนิเทศร่วมกับศึกษานิเทศก์อย่างมีส่วนร่วม
อย่างเป็นกัลยาณมิตร
• จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บา้ นเรียนอย่างสม่ำ�เสมอ
หลากหลาย อาทิเช่น
- จัดอบรมให้ความรู้ที่เป็นเรื่องราวข่าวสารเกี่ยว
กับการศึกษาใหม่ๆให้บ้านเรียนได้รับรู้
- จัดเวทีสำ�หรับบ้านเรียนในการนำ�เสนอความ
สำ�เร็จ เป็น “ก้าวย่างที่อยากบอก” อาทิเช่น เวทีนำ�เสนอ Best Practice ของ
บ้านเรียน (วิธีการของบ้านเรียน), Best Practice ของผู้เรียน (ผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน),
- จัดสร้างเครือข่ายบ้านเรียน เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำ�เนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างมีสว่ นร่วมกับภาครัฐ/เขตพืน้ ที่
4.1 เป้าหมายและวิธีการประเมินที่เหมาะสม
“วิธีประเมินที่ดีที่สุดนั้นยังไม่มี และอาจจะไม่มีเลยก็ได้
สิ่งที่สำ�คัญยิ่งกว่า คือวิธีการที่สอดคล้องและเหมาะสม”
บ้านเรียนก้านตอง
การจัดการศึกษาของครอบครัวนั้น มีเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาให้ลูก
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ และสำ�นึกต่อสังคม การจัด
กระบวนการเรียนรู้ส่วนใหญ่อิงกับวิถีชีวิตจริง ผ่านการคิด ลงมือปฏิบัติ เผชิญ
ปัญหา หาข้อสรุป เกิดการเรียนรู้ ต่างจากการศึกษาในระบบทีม่ องแบบแยกส่วน
วิถีชีวิตแยกจากความรู้ ความรู้แยกสอนกันเป็นสาระวิชา นำ�มาสู่การประเมิน
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แยกส่วนเป็นรายวิชา ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิธีคิดและแนวทางการเรียนรู้ของบ้าน
เรียน การกำ�หนดให้ต้องประเมินเป็นรายวิชาแบบเดียวกับในโรงเรียนจึงมีปัญหา
และสะท้อนความเป็นจริงได้ยาก (ในทางกลับกัน การศึกษาในระบบเองอาจต้อง
ทบทวนวิธีคิดในการแยกเป็นรายวิชาที่ทำ�อยู่)
อีกทั้งเป้าประสงค์ของการประเมินผลของบ้านเรียน มุ่งกระทำ�
เพื่อสะท้อนภาพความเป็นจริง เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวมของ
ผู้เรียน และพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องที่จำ�เป็นหรือสอดคล้องกับตัวผู้เรียน ขณะที่
การศึกษาในระบบมุง่ ประเมินไปเพือ่ วัดตัดสินผล ผ่านไม่ผา่ น ลงรายละเอียดไปใน
ขัน้ ทีส่ ามารถแปลงผลเป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียน (เกรด) ในแต่ละรายวิชา
รวมไปถึงการตรวจสอบว่าได้เรียนรู้ตรงตามตัวชี้วัดที่มีอยู่อย่างมากมายหรือไม่
ความแตกต่างข้างต้น เป็นจุดเริ่มต้นที่สำ�คัญของกระบวนการ
แสวงหาแนวทางการประเมินผลที่เหมาะสม เพราะเป้าหมายการจัดการศึกษาที่
ต่างกัน เป้าหมายของการประเมินผลก็ยอ่ มต้องแตกต่างกัน ซึง่ ก็จะนำ�ไปสูแ่ นวคิด
และวิธีการประเมินที่แตกต่างกันออกไปด้วย
รุจิเรข แสงจิตต์พันธ์ นักวิชาการศึกษา 8 ว สนก. เคยกล่าวไว้ใน
การประชุมระดมความคิดเรือ่ ง การติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2551 ว่า “...การศึกษาในระบบเองก็ยังต้อง
ปรับการประเมินผลอีกมาก เนือ่ งจากเป็นการประเมินผลทีเ่ หมือนกันทัง้ ประเทศ
เหมือนกับการตัดเสื้อตัวเดียวให้ใส่กันทั้งประเทศ ซึ่งการปรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในด้านผลที่เกิดจากการเรียนรู้ ต้องพิจารณาตัวชี้วัดที่ชัดเจน และวิธี
การประเมินผลที่หลากหลาย ซึ่ง สพฐ.ต้องพิจารณาทั้งระบบ รวมทั้งการเชื่อม
โยงกับ สมศ. ด้วย โดยการประเมินผลไม่ได้เน้นการประเมินเพื่อชี้ถูกชี้ผิด หรือ
ประเมินการสอบได้สอบตก แต่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตาม
ทีต่ อ้ งการ...” (การติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
: สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551. น.158)
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การประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบ
ครอบครัวเดี่ยวหรือกลุ่ม ต้องคำ�นึงถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ครอบครัวได้จดั ให้แก่บตุ รหลานของตน ซึง่ มีทงั้ การจัดแบบไม่เป็นทางการ และ
จัดโดยขอความร่วมมือจากผูร้ อู้ นื่ ๆ ฉะนัน้ การวัดและประเมินผล เพือ่ ให้ผเู้ รียน
สะท้อนความรู้ความเข้าใจ เจตคติ จะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนและเป้าหมายทีต่ อ้ งการจะให้เกิดขึน้ ซึง่ ทางการศึกษาพิเศษมุง่ ให้ผจู้ ดั การ
ศึกษา ได้ใช้การประเมินตามสภาพจริง หรือโดยการประเมินทักษะเฉพาะที่
ต้องการวัดและประเมินหรือต้องการตัดสิน โดยการประเมินต้องใช้วิธีที่หลาก
หลาย ซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ ( นงคราญ สุขเวชชวรกิจ อาจารย์มหา
วิทยาลับราชภัฏสวนดุสิต)
การประเมินผล : จากธรรมชาติสู่หิ้งวิชาการ
อันทีจ่ ริงการดำ�รงชีวติ ประจำ�วันของคนเรา มีการใช้การประเมิน
ผลเป็นประจำ�อยู่แล้วอย่างไม่รู้ตัว เช่น เราจะรับประทานข้าวต้มร้อนๆที่
พนักงานเพิ่งนำ�มาเสิร์ฟให้ จากประสบกาณ์ที่เราเคยถูกข้าวต้มลวกลิ้นมาแล้ว
เราจึงใช้ชอ้ นตักมาแต่นอ้ ย เป่า และลองแตะริมฝีปากดูวา่ ร้อนมากแค่ไหน(สัก
90 องศา) เมือ่ รูส้ กึ ว่ายังร้อนมากอยู่ จึงใช้วธิ ใี ช้ชอ้ นตักปาดเอาข้าวต้มจากผิวบน
สุดของถ้วยก่อน แถมเป่าให้คลายความร้อนให้มากขึ้นอีกสักหน่อย(ประมาณ
40 องศา อุ่นพอดีๆ) จึงค่อยป้อนเข้าปากอย่างอร่อย ปลอดภัย และอีกหลาย
กิจกรรมประจำ�วัน ทีเ่ ราต้องทำ�อะไรก็ตาม แล้วต้องตัดสินใจใช้วธิ นี นั้ วิธนี ี้ เสร็จ
แล้วผลปรากฏว่าดี บ้างเสียบ้างในแต่ละวิธที เี่ ลือกใช้ และภายหลัง จะมีวลีทที่ กุ
คนเคยใช้กนั มาแล้ว คือวลีทวี่ า่ “รู้อย่างนี้ ทีหลังไม่ทำ�แล้ว” ซึง่ เป็นวลีทไี่ ด้จาก
การประเมินผลจนรูผ้ ลทีไ่ ม่นา่ พอใจนัน่ เอง และเป็นบทเรียน หรือประสบการณ์
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ที่ตั้งใจไว้ว่าทีหลังจะไม่ทำ�เช่นนั้นอีก
เราชิ น กับพฤติก รรมการปฏิตนในการดำ�เนิ นชี วิตประจำ�วั น
ที่มีการเรียนรู้กับทุกกิจกรรม ซึ่งมีการประเมินผลการกระทำ�ในทุกกิจกรรม
นั้นด้วยโดยอัตโนมัติ เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ความรู้อย่างไม่รู้ตัวก็มาก
นอกจากบางคนที่ละเอียดละออหน่อย มีสติสัมปชัญญะ ตั้งใจจะใช้ประโยชน์
จากประสบการณ์ความรู้ที่ได้นี้ให้ได้มากยิ่งขึ้นต่อไป ก็จะมีการจดบันทึก ช่วย
ความทรงจำ�เอาไว้ สมัยนี้ก็อาจใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอาไว้ด้วย หากมี
ความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นอีกสักหน่อยก็จะคิดตีค่าของผลการปฏิบัตินั้นด้วย
ว่า มันดีหรือ พอใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้เลย อย่างไรจึงเรียกว่าดี หรือใช้ไม่ได้ แล้ว
ยังคิดต่อไปได้อีกว่า ทำ�ไมมันจึงได้ผลที่ดี หรือใช้ไม่ได้เลยนี้ คราวหน้าต่อๆไป
จะทำ�ให้ดี แบบที่รับประกันได้เลยนั้น ต้องทำ�อย่างไร นี่จึงเป็นธรรมชาติหนึ่ง
ในตัวคนเราอยู่แล้ว เพียงแต่มีความละเอียดลึกซึ้งแตกต่างกันไปตามลักษณะ
และคุณสมบัติของแต่ละคน
ทีนี้ ก็มีคนประเภทแก่วิชา ก็พยายามหาวิธีที่จะทำ�ให้มันเป็น
ศาสตร์มีหลักการ ทฤษฎี ทางวิชาการ ที่ใช้ประโยชน์ จากการแสดงค่าเชิง
ปริมาณ หรือคุณภาพอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้
เพื่อเชื่อมสู่พื้นฐานทางวิชาการของการประเมิน โดยขอนำ�เรียน
เกี่ยวกับความหมาย และปรัชญาการประเมิน โดยสังเขป (จาก รัตนะ บัวสนธ์
, ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน 2550) คือ
1. คำ�ว่า “การประเมิน” ซึง่ ตรงกับคำ�ว่า “Evaluation” ในภาษา
อังกฤษนั้น หากจะพิจารณาความหมายอย่างง่าย ๆ โดยอาศัยพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2505 : 508) ก็จะหมายถึง “การกะประมาณ
คุณค่าหรือผล” ซึ่งก็สอดคล้องกันกับการให้ความหมายในพจนานุกรมภาษา
อังกฤษของ Merriarm Webster’s Collegiate Dictionary (1996 : 401)
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ที่หมายถึง “การกำ�หนดคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” จากความหมายที่กล่าวนี้
การประเมินจึงเป็นเรื่องของการกำ�หนดคุณค่าให้สรรพสิ่งนั้นเอง
2. ปรัชญาการประเมิน ความหมายของปรัชญาการประเมิน
(Philosophy of Evaluation) หมายถึง พื้นฐานความเชื่อ ความคิด เกี่ยวกับ
ความจริง วิธีการค้นพบเข้าถึงความจริงและคุณค่าของสิ่งที่จะประเมินนั่นเอง
จากความหมายดังกล่าวก็นำ�ไปสูค่ ำ�ถามในเชิงปรัชญาของการประเมินได้ดงั ต่อ
ไปนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 8 - 11. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2541 : 73-78)
2.1 ประเมิน : ทำ�ไม
นักประเมินมีความเชื่อและความคิดเห็นร่วมกันว่า
การประเมินจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ ดังนั้น หากทำ�การประ
เมินส่งิ ใดสิง่ หน่งก็ตามจึงมุง่ ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงและพัฒนาในสิง่ นัน้ ความเชือ่
ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า การประเมินเป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์สังคม
เป็นกระบวนการทีน่ ำ�ไปสูส่ งิ่ ทีด่ กี ว่าอยูเ่ สมอ แต่กระนัน้ ก็ตาม แม้วา่ นักประเมิน
จะมีความเชื่อหลักร่วมกันตามที่กล่าวมา เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเป้าหมาย
ปลายทาง และวิธีการที่จะทำ�ให้ได้ความจริงในสิ่งที่จะประเมิน นักประเมิน
ก็ยังมีพื้นฐานความเชื่อที่แตกต่างกันตามแนวปรัชญา 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ต่อไปนี้
ก. ประโยชน์นิยม (Utilitarianism)
นักประเมินที่เชื่อในเรื่องปรัชญาประโยชน์นิยม
มี เ ป้ า หมายการประเมิ น เพื่ อ เสนอสารสนเทศการประเมิ น ให้ นำ�ไปใช้
ประโยชน์ ห รื อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ สั ง คมให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ดั ง นั้ น การ
ประเมิ น จะมี คุ ณ ค่ า ก็ ต่ อ เมื่ อ ผลของการประเมิ น สามารถนำ�ไปใช้ ใ นการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานต่ า ง ๆ สำ�หรั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในงานนั้ น
ๆ นั ก ประเมิ น ที่ ยึ ด ถื อ ปรั ช ญานี้ จ ะมุ่ ง นำ�เสนอสารสนเทศการประเมิ น
ไปยั ง ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ ป ระเมิ น ให้ ทำ�การตั ด สิ น คุ ณ ค่ า เลื อ กใช้
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สารสนเทศตามดุลยพินิจของตน นักประเมินจะไม่ค่อยเข้าไปมีบทบาทใน
การตัดสินชี้ขาดคุณค่าของสิ่งที่ทำ�การประเมินดังกล่าว
ข. พหุนิยม (Pluralism)
นักประเมินที่เชื่อในปรัชญาพหุนิยมจะยอมรับ
ว่า “คุณค่าของสิ่งที่ทำ�การประเมิน (เช่น โครงการ) นั้นอาจจะมีหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับการรับรู้ ตีค่าของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มว่าจะนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไร แต่ละกลุ่มจึงไม่จำ�เป็นต้องใช้เกณฑ์กลางเพื่อ
ทำ�การตัดสินรวมกัน นักประเมินจะทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาความต้องการและคุณค่า
ที่มีอย่างหลากหลายจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ แล้วใช้ความเป็นผู้มี
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของนักประเมินเอง ทำ�การตัดสินคุณค่าของสิ่ง
ที่จะประเมินนั้นด้วยความเป็นกลางและก่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ�ให้มาก
ที่สุด ส่วนการจะนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสียจะพิจารณาเลือกใช้ ดังนัน้ เป้าหมายของการประเมินตามปรัชญานี้
จึงมุ่งไปสู่การตัดสินคุณค่าเป็นสำ�คัญ
2.2 ประเมิน : อย่างไร
คำ�ถามว่ า ประเมิ น อย่ า งไร ก็ คื อ การพิ จ ารณาว่ า
“ญาณวิทยา” หรือ “วิธีการ” ในการเข้าถึงความจริงและคุณค่าของความ
จริงนั้นกระทำ�อย่างไร ซึ่งคำ�ถามดังกล่าวนี้กลุ่มนักประเมินได้กระทำ�ภายใต้
ญาณวิทยาสองกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
ก. อัตนัยนิยม (subjectivism)
นักประเมินที่เชื่อและใช้ญาณวิทยาอัตนัยนิยมใน
การค้นพบความจริงและคุณค่าของความจริงนี้จะยึดอภิปรัชญาพหุนิยมเป็น
แม่แบบในการยอมรับคุณค่าของความจริง นัน่ คือ นักประเมินกลุม่ นีเ้ ชือ่ ว่า จิต
จะเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญสำ�หรับใช้ค้นหาคุณค่าของความจริงหรือคุณค่าของ
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สิ่งที่จะประเมิน ซึ่งคุณค่าก็จะมีอยู่อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละ
บุคคลที่ใช้รับรู้หรือกำ�หนดคุณค่าในสิ่งนั้น ดังนั้น คุณค่าจึงมีลักษณะไม่คงที่
แปรเปลี่นไปตามแต่ละบุคคล ด้วยเหตุนี้ วิธีที่นักประเมินกลุ่มนี้นิยมใช้ศึกษา
ค้นหาความจริงของสิง่ ทีจ่ ะประเมินจึงมักใช้วธิ กี ารเชิงธรรมชาติหรือเชิงคุณภาพ
(naturalistic or qualitative approach) ซึ่งมุ่งศึกษาความจริงของสิ่งที่จะ
ประเมินอย่างรอบด้านภายใต้เงื่อนไขของบริบทสิ่งที่จะประเมินนั้นๆดำ�รงอยู่
ข. ปรนัยนิยม (Objectivism)
นักประเมินที่เชื่อและใช้ญาณวิทยาปรนัยนิยม
จะมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับกลุ่มนักประเมินในแนวอัตนัยยิยมโดยสิ้น
เชิง นั่นคือนักประเมินกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินคุณค่าของสิ่งที่จะ
ประเมินนั้นสามารถกำ�หนดยอมรับร่วมกันได้อย่างชัดเจน และมีเพียงเกณฑ์
เดียวที่มีลักษณะเป็นสากล แม้ว่าจะใช้นักประเมินกี่คนก็ตามหากประเมินใน
สิง่ เดียวกันแล้ว นักประเมินก็จะค้นพบเกณฑ์เดียวกัน ทัง้ นีถ้ า้ นักประเมินเหล่า
นั้นได้รับการฝึกฝน มีประสบการณ์ในการประเมินมาอย่างโชกโชนแล้ว เกณฑ์
ตัดสินคณค่าจะไม่มีการแปรเปลี่ยนไปตามนักประเมิน หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ
แต่ในสภาพความเป็นจริงที่พบว่า เกณฑ์การตัดสินคุณค่ามีการแปรเปลี่ยนก็
เนือ่ งจากนักประเมินยังไม่มปี ระสบการณ์มากพอ และไม่ได้ใช้เครือ่ งมือวิธกี ารที่
เป็นมาตรฐานมีคณ
ุ ภาพอย่างเพียงพอในการศึกษาค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะ
ประเมิน ด้วยเหตุนี้ นักประเมินในแนวญาณวิทยานี้ จึงมุ่งใช้วิธีการเชิงระบบ
(systematic approach) ในการศึกษาสิง่ ทีจ่ ะประเมิน โดยมักจะใช้เครือ่ งมือที่
ผ่านการสร้างและตรวจสอบคุณภาพทีเ่ ป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ แล้วทำ�การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของสิง่ ทีจ่ ะประเมินแล้วนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้เปรียบเทียบกับเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้แล้วล่วงหน้า และทำ�การตัดสินคุณค่าของสิ่งนั้น
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จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่ง
หมายพื้นฐานสองประการ ประการแรกคือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมาย
ข้อมูล แล้วนำ�มาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและ
การสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน
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จากที่นำ�เสนอมา พอเป็นแนวทางให้เข้าใจได้ว่า จะเห็นได้ว่า
กรอบแนวคิดเชิงวิชาการของการประเมินนัน้ อาจแบ่งได้เป็น สองสาย คือ สาย
ประโยชน์นยิ ม ประเมินโดยวิธอี ตั นัยนิยม ทีเ่ ป็นธรรมชาติ เอาผลในเชิงคุณภาพ
มากกว่า กับอีกสายหนึ่งคือ สายพหุนิยม ที่ประเมินโดยวิธีปรนัยนิยม เอาผล
ในเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือและเกณฑ์ที่มีมาตรฐาน
ครอบครัวบ้านเรียน โดยหลักคิดในการจัดการศึกษา ก็อยู่ใน
แนวประโยชน์นิยม/อัตนัยนิยม ที่รับรู้พัฒนาการตามธรรมชาติการเรียนรู้ของ
บุตรในสภาพทีเ่ ป็นจริงเชิงประจักษ์ ขณะทีต่ อ้ งสัมพันธ์กบั แนวพหุนยิ ม/ปรนัย
นิยม ของภาครัฐทีต่ อ้ งตัดสินการสำ�เร็จบรรลุตามเกณฑ์ทจี่ ดั ไว้วา่ เป็นมาตรฐาน
กลางหรือมาตรฐานขั้นต่ำ� ที่เด็กทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ดังกล่าวโดยใช้เครืองมือ
ทีม่ าตรฐานเป็นปรนัยทีบ่ อกค่าทีเ่ ชือ่ ถือได้(นิยมใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
เช่น ONET)
อย่างไรก็ตาม ตามแนวทางการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางฯ
(แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้)ก็เสนอแนะให้ใช้ทั้ง 2 แนวดัง
กล่าวผสมผสานกัน โดยมีการตัดสินการจบหรือเลือ่ นระดับทีต่ อ้ งใช้ปรนัยนิยม
ในการเทียบเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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หากขาดสิง่ หนึง่ สิง่ ใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่าง
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้เป็นการวัดและประเมินผลย่อย
(Formative Assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อ
ให้รจู้ ดุ เด่น จุดทีต่ อ้ งปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพือ่ ใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล
ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต
การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่กำ�หนด
การใช้แฟ้มสะสมผลงาน การให้ภาระงานทีเ่ น้นการปฏิบตั ิ การประเมินความรู้
เดิม การให้ผเู้ รียนประเมินตนเอง การให้เพือ่ นประเมินเพือ่ น และการใช้เกณฑ์
การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งสำ�คัญที่สุดในการประเมินเพื่อพัฒนา คื อการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผเู้ รียนในลักษณะคำ�แนะนำ�ทีเ่ ชือ่ มโยงความรูเ้ ดิมกับความรู้
ใหม่ทำ�ให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอด
จนการให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนเองได้
จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสิน
ผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)
ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพื่อตัดสินให้
คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้
เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบ
หลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพือ่ ตัดสินผลการเรียนทีด่ ตี อ้ งให้โอกาสผูเ้ รียน
แสดงความรูค้ วามสามารถด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพืน้
ฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน
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หลักการดำ�เนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ
ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตามาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตัวชี้วัดของหลักสูตร น�ำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้
เป็นข้อมูลส�ำหรับการตัดสินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการ
ที่เป็นระบบ เพื่อให้การด�ำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการประเมินที่ตรงตามความรู้ความ
สามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน
รู้ รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายใน และการประเมินภายนอกตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ สถานศึกษาจึงควรก�ำหนดหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
2. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนา
ผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน
3. การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต้ อ งสอดคล้ อ งและ
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำ�หนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการรอ่าน คิดวิเคราะห์ และการ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องดำ�เนินการด้วยเทคนิค วิธีการที่หลาก
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หลาย หรือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้านทั้งด้านความ
รู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด
ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยง
ตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได้
5. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ
ควบคูไ่ ปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและ
รูปแบบการศึกษา
6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้
7. ให้ มี ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย นระหว่ า งสถานศึ ก ษาและ
ระหว่างรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ
8. ให้สถานศึกษาจัดทำ�และออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพือ่
เป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ รายงานผลการเรียน แสดงวุฒกิ ารศึกษา
และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน
องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กำ�หนดจุดหมาย สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
เวทีระดับโลก กำ�หนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดที่
กำ�หนดในสาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระ มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
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อนึ่ง จากหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ก็ได้ให้การศึกษา
ทางเลือกโดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
สามารถปรับใช้วิธีการประเมินให้เหมาะสมได้ ซึ่งคู่มือการดำ�เนินงานการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้อาศัยข้อกำ�หนดดังกล่าว จัดทำ�เป็นแนวทาง
และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ดังขอนำ�เสนอต่อไปนี้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3.3.1 แนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้อง
มีเป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบผลสำ�เร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง ซึ่งเชื่อมโยงกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำ�คัญ
ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้ ให้เหมาะสม
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กับลักษณะเฉพาะธรรมชาติการเรียนรู้ความถนัด ความสนใจและศักยภาพ
ของตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นคุณภาพที่ต้องการให้เกิดแก่เยาวชนทุกคนในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ควรอยู่บนหลัก
การพื้นฐาน คือ การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และเพื่อตัดสินผลการ
เรียน โดยเฉพาะการประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งสำ�คัญอย่าง
ยิ่ง ควรมีการดำ�เนินการเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำ�เสมอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง สำ�หรับการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนนั้นเป็นการตรวจสอบ
แล้วตัดสินว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่
และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนรู้ต่อไป
สิ่งสำ�คัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธภาพและความ
น่าเชื่อถือของการวัดและประเมินผล ได้แก่ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน ควรให้ความสำ�คัญต่อการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น การพูดคุยและใช้คำ�ถาม การสังเกต การเขียนสะท้อน
การเรียนรู้ การประเมินการปฏิบัติ การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการ
ปฏิบัติงาน การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ การประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
แบบทดสอบ การประเมินตนเอง ฯลฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของผู้เรียนตลอด
เวลาที่จัดกิจกรรม เพื่อให้การวัดและประเมินผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การตัดสินผลการเรียน
ผู้จัดการศึกษาตัดสินผลการเรียนตามเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน สาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ควรประเมินในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้าน
อย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยสามารถเลือกตัดสินผลเป็น รายภาค รายปี
หรือเป็นช่วงชั้น
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ผู้จัดการศึกษา ควร
คำ�นึงถึงสิ่งสำ�คัญดังต่อไปนี้
3.3.2.1 เวลาเรียน : ยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น
ปรัชญาของการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยมีร่องรอยหลักฐานที่ผู้เรียน
ได้เรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากพอที่จะนำ�มาใช้ตัดสินผลการเรียนได้
3.3.2.2 คุณภาพผู้เรียน : ผู้เรียนจะต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพที่สอดคล้องสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
ครอบครัว / ผู้จัดการศึกษาปรับใช้
3.3.2.3 มิติของการประเมิน : ผู้เรียนได้รับการ
ประเมินและตัดสินผลการเรียนครอบคลุมทั้งในด้าน วิชาการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาร่วมกันกำ�หนด
กรณีผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) และผู้
เรียนที่มีความต้องการพิเศษอื่น ๆ ให้สามารถขอรับการประเมินในการผ่าน
ชั้นปี ช่วงชั้น หรือระดับการศึกษา จากการปรับระยะเวลาในการเรียนให้
เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
3.3.3 การให้ระดับผลการเรียน
การให้ระดับผลการเรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้
หรือกลุ่มประสบการณ์ ครอบครัว / ผู้จัดการศึกษาสามารถให้ระดับผลการ
เรียนหรือระดับคุณภาพ เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ หรือ
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ระบบที่ใช้คำ�สำ�คัญสะท้อนมาตรฐาน ตามความเหมาะสม หากครอบครัว/ผู้
จัดการศึกษาเลือกการให้ระดับผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเลือกตลอด
ระดับการศึกษาสำ�หรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ควรให้ระดับผล
การเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงสำ�หรับ
การศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
ตาราง แสดงระบบการให้ระดับผลการเรียน

3.3.4 เกณฑ์การจบการศึกษา
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความแตกต่างทั้ง
วัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งสนองจุดเน้นและความ
ต้องการของผู้เรียนรายบุคคล สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการกำ�หนดเกณฑ์การ
จบการศึกษา อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่กำ�หนดในแต่ละระดับการศึกษาควร
ครอบคลุมสิ่งสำ�คัญ ดังต่อไปนี้
3.3.4.1 ระดับประถมศึกษา
เน้นการจบระดับประถมศึกษาที่ต้องศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามเกณฑ์ที่ครอบครัวและสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาร่วมกันกำ�หนด ดังนี้
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1) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามสาระการเรียนรู/้ กลุม่
ประสบการณ์ และได้รับการตัดสินผลการเรียนอยู่ในระดับผ่านขึ้นไป
2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับผ่านขึ้นไป
3) ผูเ้ รียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ อยู่ในระดับผ่านขึ้นไป
4) ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน
3.3.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลายเป็นการจบการศึกษาภาคบังคับ และการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ที่ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาและสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วม
กันกำ�หนด ดังนี้
1) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามสาระการเรียนรู/้ กลุม่
ประสบการณ์ และได้รับการตัดสินผลการเรียนอยู่ในระดับ ผ่านขึ้นไป
2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ ผ่านขึ้นไป
3) ผูเ้ รียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ อยู่ในระดับ ผ่านขึ้นไป
4) ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน
ทั้งนี้ ในส่วนต่อมา คู่มือได้เสนอตารางแสดงภารกิจในการวัด
และประเมินผลของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ครอบครัว/ ผู้จัดการ
ศึกษา ซึ่งหลักสำ�คัญได้แก่ ความตามข้อ 1 ที่ต้องการให้ครอบครัว มีส่วนร่วม
กับสำ�นักงานเขตพื้นที่ในรูปคณะทำ�งานฯในการจัดวางกระบวนการวัดและ
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ประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึง
ขอนำ�เรียนในส่วนหลักเท่านั้น โดยในส่วนย่อยและข้ออื่นๆ น่าจะยืดหยุ่น อัน
ขึ้นอยู่กับการหารือกำ�หนดจัดวางร่วมกันในคณะทำ�งานที่ยอมรับกันได้ เป็น
ประการสำ�คัญมากกว่าดังนี้
ภารกิจในส่วนของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่งตั้ง คณะทำ�งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ทำ�หน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ตามหลักการประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ เครื่องมือ และหลักฐานร่อง
รอยการเรียนรู้ที่หลากหลาย คณะทำ�งานประกอบด้วยบุคคลที่สำ�นักงาน
และครอบครัวเห็นพ้องร่วมกัน สำ�หรับระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอน
ต้น จำ�นวน 5-7 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำ�นวน 7-9 คน หรือตาม
ความเหมาะสม โดยให้ผู้แทนของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำ�หน้าที่เป็น
ประธานคณะทำ�งาน
ภารกิจในส่วนของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ร่วมมือกับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และคณะทำ�งานวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เกีย่ วกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักการประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ เครื่องมือ
และหลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการจัดตั้งคณะทำ�งานอัน
ประกอบด้วยบุคคลที่สำ�นักงานและครอบครัวเห็นพ้องร่วมกัน
ประเด็นความร่วมมือกันนี้เป็นประเด็นสำ�คัญของการนำ�ไปสู่
คุณภาพทีต่ อ้ งการได้บนประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน ทีม่ คี วามชัดเจนร่วม
กัน ดังจะเห็นได้จากที่ครอบครัวต้องการในสิ่งนี้ ซึ่งสะท้อนไว้ในส่วนที่เสนอไว้
ในส่วนที่จะเสนอต่อไป
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4.2 ประเมิน(ผล)...สถานการณ์ในวันนี้
การประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีหลักการเพื่อ
พัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลตนเอง ทัง้ เพือ่ พัฒนาการเรียนรูแ้ ละเพือ่ ตัดสินผลการเรียน โดยมี
ข้อกำ�หนดในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว
พ.ศ. 2547 ให้ครอบครัวดำ�เนินการประเมินผลการเรียนรู้ของลูก และจัดทำ�
รายงานประจำ�ปี ส่งให้สำ�นักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
และให้ทางสำ�นักงานมีหน้าที่ประเมินผลการเรียนรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และ
ออกหลักฐานการจบการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ผ่านการวัดประเมินผล
จากข้อกำ�หนดกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ถูกแปลความไปตามความเข้าใจราย
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ส่วนรูปแบบวิธีการประเมินผลนั้น ยังไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ได้
รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่แนวทางที่ได้รับการยอมรับกันมากที่สุดคือ
การใช้แนวทาง การประเมินในหลายมิติ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง ทั้งการสังเกต สัมภาษณ์ ดูผลงาน การเขียนสะท้อนการเรียนรู้
ดูบันทึก ดูพัฒนาการ ให้ทดลองปฏิบัติ การแสดงออก รวมถึงแบบทดสอบต่างๆ
และการประเมินตนเอง ร่วมกัน เพือ่ ให้สามารถสะท้อนระดับความรูค้ วามสามารถ
ทีต่ รงตามความเป็นจริง อย่างสอดคล้องกับวิถกี ารเรียนรู้ แม้แต่การประเมินในสิง่
ทีถ่ กู กำ�หนดโดยหลักสูตรแกนกลาง อย่างสมรรถนะสำ�คัญของผูเ้ รียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ รวมไปถึงการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ทางสำ�นักงานเขตพื้นที่ต้องการให้ประเมินด้วย ก็จะไม่สร้างปัญหาหากอยู่บน
ฐานความเข้าใจร่วมกัน มิใช่การกำ�หนดเอาแต่ฝา่ ยเดียว เพราะสามารถมองสิง่
ทีต่ อ้ งการประเมินนัน้ ในฐานะการเป็นส่วนหนึง่ ของคุณลักษณะพืน้ ฐานทีล่ กู ควร
มีในการพัฒนาไปสูค่ วามเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ และมีความพร้อมในการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองอย่างมีความสุขตลอดชีวิต
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บุคคล จนกลายเป็นรูปแบบวิธีการและกติกาต่างๆ ที่ทั้งเอื้อและเป็นอุปสรรคต่อ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว บางครัง้ บางคราว ความไม่ชดั เจนของกระบวนการ
หรือบทบาทของเจ้าหน้าที่ ก็สร้างความสับสนกังวลใจให้กบั ตัวเด็กและครอบครัว
กระทั่งกลายเป็นความขยาด กลัวการมาเยี่ยมบ้าน เพราะไม่ชัดเจนเสียทีเดียวว่า
จะมาทำ�ไม หรือต้องการให้ทำ�อะไร ทำ�ตัวไม่ถกู จึงทำ�ให้เกิดความอึดอัดเหมือนใน
กรณีบ้านเรียนหนึ่งที่สะท้อนว่า “ตอนนี้ลูกค่อนข้างกลัวการเยี่ยมบ้าน เจ้าหน้าที่
ที่มาทำ�ให้ลูกวิตกกังวล เพราะเขารู้สึกเหมือนถูกประเมิน ถูกทดสอบ เจ้าหน้าที่
บอกว่าไม่ใช่ แต่เราเองก็รู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ทางเรารู้สึกว่าเป็น
เรื่องสำ�คัญเพราะเจ้าหน้าที่เองก็อยากรู้สถานการณ์ของลูก อยากรู้ว่าการพูดคุย
กับคนอื่นเป็นอย่างไร แต่สถานการณ์แบบนี้ไม่เป็นธรรมชาติเพราะเด็กเองก็ไม่รู้
แน่ชัดว่ากำ�ลังถูกทดสอบอยู่หรือเปล่า ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ไม่มีโอกาสมากนักที่จะได้
รู้จักตัวของลูกจริงๆ” การเยี่ยมบ้านจึงควรต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ว่าจะมา
ตรวจสอบ นิเทศติดตาม มาเพือ่ วัดและประเมินผล หรือแค่แวะมาเยีย่ มเฉยๆ และ
ควรแจ้งให้ทางบ้านทราบล่วงหน้า
มาฟังเรือ่ งราวและการดำ�เนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิน
ผลในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเสียงสะท้อน-ความรู้สึกในแง่มุมต่างๆ ทั้งจาก
ครอบครัวบ้านเรียนและเจ้าหน้าที่รัฐ
◌ เสียงชาวบ้านเรียน
บ้านเรียนแปลนปูน “...การประเมินผลปีล่าสุด มีเวลาในการ
เตรียมตัวน้อย เพราะการประสานงานกะทันหัน ดังนั้นในเรื่องงานเอกสารต่างๆ
นัน้ ก็อาจจะไม่พร้อมตามทีค่ ดิ ไว้ แต่กเ็ ข้าใจในเรือ่ งภาระงานและการนัดหมายเวลา
ที่ตรงกันได้ยาก อีกอย่างแปลนก็รู้ตัวอยู่แล้วช่วงเวลานี้ ศน. ก็จะมาเยี่ยมบ้านทุก
ปี แนวทางที่ตกลงกับลูกไว้คือ ใช้วิธีการชิงน�ำเสนอในสิ่งที่ต้องการน�ำเสนอก่อน
โดยเริม่ จากพ่อแม่เล่าให้ฟงั ว่าลูกได้ทำ� ได้เรียนรูอ้ ะไรไปบ้างในรอบปี ต่อด้วยแปลน
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เล่าสิง่ ทีอ่ ยากน�ำเสนอ สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ า ความประทับใจ ความต้องการของผูเ้ รียน
ซึ่ ง แปลนก็ ท� ำ ได้ ดี แม้ จ ะมี เวลาเตรี ย มตั ว น้ อ ย ตามด้ ว ยการซั ก ถามจาก
ศึกษานิเทศก์ ดูแฟ้มงาน แล้วก็ท�ำแบบทดสอบ ซึ่งไม่ได้นำ� มาใช้ตัดสินผลได้หรือ
ตก แต่ต้องการดูกระบวนการคิดของเด็ก...” พ่อปุ๊ เล่าเรือ่ งราวการประเมินผลใน
ปีที่ผ่านมา แถมด้วยความคิดเห็นตอกย�้ำว่า หากใช้กระบวนการประเมินแบบ
รับฟังกัน ฟังเด็กน�ำเสนอ และหากจะมีการท�ำแบบทดสอบก็เป็นการท�ำแบบ
ทดสอบที่ไม่ได้มุ่งเน้นเอาผลคะแนนมาตัดสิน แต่ใช้ดูกระบวนการคิดของเด็ก สิ่ง
ต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นประโยชน์ ช่วยให้เห็น เข้าใจ ได้ขอ้ เสนอแนะใหม่ๆ ดีๆ ทีส่ ามารถ
น�ำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในช่วงต่อไป
บ้านเรียนพิมพ์ปาน... วางมาตรฐานของบ้านเรียนให้ลูกสามารถ
ดำ�รงชีวิตอยู่ได้ตามวัยของผู้เรียน มีพัฒนาการของการดำ�เนินชีวิต เพื่อให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ โดยใช้แนวทางการสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด
ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รียนโดยการเปรียบเทียบและติดตามพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ ผลทีป่ รากฏคือเห็นพัฒนาการทีด่ ขี นึ้
ลูกมีความพร้อมในการเรียนรูม้ ากขึน้ แม้จะยังมีปญ
ั หากับการแปลงผลการเรียนรู้
เป็นระดับคะแนนรายสาระการเรียนรู้ แต่กพ็ ยายามทำ�ตามทีเ่ ข้าใจ และวางแผนที่
จะนำ�รูปแบบการประเมินในเชิงแบบทดสอบมาใช้รว่ ม ทัง้ เพือ่ การประเมินผลการ
เรียนการสอนในปีทผี่ า่ นมา และเตรียมความพร้อมสำ�หรับการเรียนรูใ้ นช่วงต่อไป
บ้านเรียนสูข่ วัญ.... พ่อแม่พจิ ารณาและประเมินพัฒนาการลูก โดย
อาศัยการสังเกตจากการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การใช้คำ�ถามสอบถามผูเ้ รียนเพือ่ หา
คำ�ตอบแบบทีต่ อ้ งอธิบายอย่างมีเหตุผล ซึง่ ลูกต้องอาศัยหลักการคิดวิเคราะห์ การ
ปะติดปะต่อเรื่องราว เพื่อการจับประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ และพิจารณา
จากหลักฐานร่องรอยเรียนรู้ ชิ้นงาน ผลงาน การทำ�กิจกรรมเสริมของผู้เรียนที่ได้
มีการบันทึกไว้
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การประเมินผลอาจไม่จำ�เป็นสำ�หรับครอบครัวบ้านเรียนต้นกล้า
แต่... “สำ�หรับตัวผมเอง ไม่มีความจำ�เป็นต้องทำ�รายงานประเมินผลอะไร ผม
มั่นใจว่าลูกผมอยู่รอดแน่ คือพื้นฐานเราเป็นครอบครัวเกษตรกร มีที่ดินทำ�กิน มี
อาหาร...แต่ส่วนที่ทำ�ก็เพื่อลูก ถ้าเขาอยากจะเรียนต่อ ไปไกลได้เท่าไรก็เป็นสิทธิ
ของเขา เราต้องรักษาสิทธิให้เขาเท่านั้นเองครับ”
บ้านเรียนพันพรรณ... “เราไม่ถนัดการประเมินผลเชิงวิชาการ
เพราะไม่ได้อยู่ในแวดวงวิชาการ แต่สิ่งที่เราทำ�คือเราสังเกตการณ์การกระทำ�ว่า
เขามีพัฒนาการแค่ไหน เราให้ลูกลงมือทำ� ไม่มีข้อสอบ ไม่มีการให้คะแนนเป็น
ตัวเลข เช่นให้ทำ�ขนมขาย ทำ�ขนมเสร็จขายขนมได้ก็ถือว่า ‘ดี’ ทำ�ได้ครึ่งหนึ่ง
ก็ให้ ‘พอใช้’ ถ้าทำ�ไม่ได้เลยก็ถือว่า ‘ตก’ คือเน้นให้ทำ�ได้ แก้ปัญหาของตนเอง
ได้ ...แต่อยากพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจมากขึ้นในปีต่อไป”
แม้การประเมินเป็นเรื่องใหม่สำ�หรับครอบครัว และยังไม่ชัดเจนว่า
ควรจะทำ�อย่างไร หรืออยากจะให้ประเมินอย่างไร เพราะครอบครัวมีความเห็น
ว่าเกณฑ์การตัดสินผลด้วยการระบุว่า “ดี” “พอใช้” “ไม่ผ่าน” นั้นสอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ�ตามแนวทางของครอบครัว แต่เจ้าหน้าที่ต้องการ
ผลตัวเลขออกมาเป็นเกรด ซึ่งในเบื้องต้นนี้ก็เป็นเรื่องยาก เพราะพ่อแม่ไม่รู้จะ
เปรียบเทียบลูกกับอะไร ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ ในความคิดของครอบครัวหากถ้าให้
ประเมินผลตามแผนงานของลูก ก็นา่ จะช่วยได้มาก แต่กพ็ ร้อมทีจ่ ะเรียนรูใ้ นเรือ่ ง
เหล่านี้ต่อไป
แต่สิ่งที่ครอบครัวยืนยัน คือ ผู้ประเมินต้องมีความชัดเจนว่าจะ
ประเมินทักษะความรู้อะไรหรือวิชาใด เพื่อกำ�หนดวิธีการที่สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลในสิ่งที่ต้องการนั้น เพราะในกรณีของลูกที่เป็นเด็กสองภาษา ซึ่งปกติ
แล้วพัฒนาการทางภาษาหนึง่ จะช้ากว่าอีกภาษาหนึง่ ยกตัวอย่าง เด็กลูกครึง่ ไทยอังกฤษ อยู่ระดับชั้น ป.2 มีทักษะการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดีกว่าภาษาไทย
มาก พ่อแม่เองก็กำ�ลังพยายามพัฒนาทักษะภาษาไทยให้ลกู อย่างต่อเนือ่ ง แต่ตอน
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นี้การทำ�ความเข้าใจโจทย์ซึ่งเป็นภาษาไทยทั้งหมดจึงอาจยากเกินไปสำ�หรับลูก
แน่นอนว่า เมือ่ ต้องการทดสอบการอ่านและการเขียนภาษาไทย ลูก
ก็ควรจะอ่าน-เขียนเอง แต่สำ�หรับความรู้และทักษะต่างๆ ในสาระวิทยาศาสตร์
ศิลปะ และวิชาอื่นๆ คงไม่ถูกต้องนักที่จะบังคับให้เด็กต้องอ่านข้อสอบที่เป็น
ภาษาไทย เพราะจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กไม่มีความรู้ในศาสตร์นั้นๆ หรือรู้แต่ติดขัด
ที่การอ่านภาษาไทย
การกำ�หนดวิธีการประเมินโดยขาดความรอบคอบเช่นนี้ ไม่เพียง
ไม่สามารถสะท้อนข้อมูลที่เป็นจริงได้ แต่ยังเป็นการบั่นทอนและสร้างทัศนะคติ
เชิงลบให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย
บ้านเรียนทองนพรัตน์... “การวัดผลดูจากทัศนคติว่าเวลาให้ท�ำ
อะไรสักอย่างกระฟัดกระเฟียดไหม หรือยินดีปรีดาทีจ่ ะท�ำ และวัดจากพัฒนาการ
ว่าดีขึ้นจากเดิมไหม เช่น ว่ายน�ำ้ ดีขึ้นไหม ทั้งในเชิงทักษะและสุขภาพ...” ค�ำบอก
เล่าของแม่ที่สะท้อนถึงการประเมินโดยการใช้การสังเกตอย่างใกล้ชิด
และการวัดผลจากความก้าวหน้าของการฝึกฝน ในส่วนของการเรียนรูจ้ ากครูหรือ
ผู้รู้อื่นๆ ครอบครัวก็จะขอให้ผู้สอนช่วยประเมินและสะท้อนด้วยวาจา โดยมัก
เข้าไปพูดคุยสอบถามกับผูส้ อน ถึงสิง่ ทีล่ กู ควรพัฒนาหรือฝึกฝนเพิม่ เติมอยูเ่ สมอๆ
ในอีกด้านหนึ่ง ครอบครัวก็ไม่ต่อต้านการสอบแข่งขันในเวทีต่างๆ
ในหลายๆ ครั้งกลับสนับสนุนให้ลูกเข้าร่วมสอบ แต่ก็มิได้สนับสนุนให้ลูกแข่งขัน
เพื่อชัยชนะ กลับมีเป้าหมายเพื่อช่วยจุดประกายให้เกิดความท้าทาย ให้ผู้เรียน
กระตือรือร้น พัฒนาในส่วนดี และปรับปรุงในส่วนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์
บ้านเรียนก้านตอง... การประเมินผลใช้หลากหลายวิธีการร่วมกัน
พ่อแม่ใช้การสังเกตอย่างใกล้ชิด ประเมินทั้งความรู้ความเข้าใจ ผลงาน ผลการ
ปฏิบตั ิ ทัศนคติ และความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ มีการให้ลกู ประเมินตัวเองร่วมด้วย ฟังเสียง
สะท้อนจากคนรอบข้าง ใช้แบบประเมินผล การเทียบเคียงกับผูเ้ รียนในระบบผ่าน
เวทีการแข่งขัน สอบประเมินผล และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ คณะศึกษานิเทศก์
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จาก สพป. มาวัดประเมินซ�้ำ รวมถึงการประเมินภายนอกจาก สมศ.
แม้วิธีการเรียนรู้ของครอบครัวจะเน้นโครงงานและการบูรณาการ
แต่ก็มีการแปลงผลการเรียนรู้แยกเป็นผลคะแนนรายวิชา โดยสร้างเกณฑ์ของ
ครอบครัว เพราะเชือ่ ว่าครอบครัวในฐานะคนลงมือปฏิบตั นิ นั้ มีความเข้าใจชัดเจน
ทีส่ ดุ ว่าลูกได้เรียนรูใ้ นสาระอะไรบ้างในกิจกรรมแต่ละเรือ่ งหรือโครงงานแต่ละชิน้
ขณะเดียวกันก็เน้นให้ลกู มีสว่ นร่วมในการให้คะแนน เพราะเชือ่ ว่าเป็นโอกาสให้ลกู
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะในหลายๆ ด้านไปพร้อมกัน ส่วนในเรื่องงานเอกสารร่อง
รอยการเรียนรูแ้ ละรายงานการเรียนรู้ มีการจัดทำ�จัดเก็บอย่างตั้งใจและค่อนข้าง
เป็นระบบ เพราะทำ�ขึ้นจากความรู้สึกอยากเก็บบันทึกเป็นสมบัติของครอบครัว
มากกว่า จึงไม่รู้สึกว่าเป็นภาระงานที่ต้องทำ�ส่งด้วย
บ้านเรียนเลอฌอ... “เราจัดให้ลูกได้เรียนรู้โลกที่เป็นจริงคู่ไปกับ
8 สาระวิชา แม้บางครั้งจะดูแข็งกระด้างไปบ้างสำ�หรับอารมณ์ของคนทำ�งาน
ศิลปะ บ่อยครั้งกลายเป็นความตึงเครียด แต่ลูกก็ได้เรียนรู้ว่านี่เป็นกฎของสังคม
ที่ต้องอยู่ร่วมกัน” ตัวอย่างของความตึงเครียดที่พ่อตุ้มพูดถึง คือ การสอบ NT,
O-Net เพราะบ้านเรียนเลอฌอให้ความสำ�คัญทั้งกับการประเมินตามแบบการ
ศึกษาในระบบ ประเมินในสิ่งที่ผู้เรียนและครอบครัวมุ่งหวัง คือพัฒนาการด้าน
ดนตรี และการประเมินด้านชีวิตทั้งในเรื่องทางกายและจิตใจ “แม่เขาเคยเป็นครู
มาก่อน เลยต้องเป๊ะ เป๊ะ มีรายละเอียดให้กังวลมากหน่อย”
บ้านเรียนลิตเติ้ลเชียงใหม่.... เนื่องจากหลักสูตรของบ้านเรียน ยึด
เอาหลักสูตรของเคมบริดจ์มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดย
เฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ การประเมินผลก็ใช้
แบบประเมินผลของเคมบริดจ์ “ลูกคนอื่นสอบอย่างไร ลูกเราก็สอบอย่างนั้น”
บ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอล... “ด้วยลูกชัดเจนในเรื่องวิชาการ
การวัดประเมินผลอาศัยแบบทดสอบจากหนังสือคูม่ อื ทีห่ าซือ้ มาจากร้านหนังสือ..
มันสะดวกดี. คือเขตอยากได้เอกสารแบบนี้ หากมีการสอบแข่งขัน สสวท. วิชาการ
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ฐานคิดทางการประเมินที่ดีของครอบครัวบ้านเรียน ที่ควรได้รับการต่อยอด
ขอยกตัวอย่างบ้านเรียนพันพรรณ...ทีส่ ะท้อนว่า “เราไม่ถนัดการ
ประเมินผลเชิงวิชาการ เพราะไม่ได้อยู่ในแวดวงวิชาการ แต่สิ่งที่เราทำ�คือเรา
สังเกตการณ์กระทำ�ว่าเขามีพัฒนาการแค่ไหน เราให้ลูกลงมือทำ� ไม่มีข้อสอบ
ไม่มีการให้คะแนนเป็นตัวเลข เช่นให้ทำ�ขนมขาย ทำ�ขนมเสร็จขายขนมได้ก็
ถือว่า ‘ดี’ ทำ�ได้ครึง่ หนึง่ ก็ให้ ‘พอใช้’ ถ้าทำ�ไม่ได้เลยก็ถอื ว่า ‘ตก’ คือเน้นให้ท�ำ ได้
แก้ปัญหาของตนเองได้ ...แต่อยากพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจมากขึ้นในปีต่อไป”
ที่ยกมาให้เห็นนี้ และส่วนอื่นๆที่เล่าประกอบกันมาโดยรวมนั้น
เป็นข้อแสดงให้เห็นว่าครอบครัวบ้านเรียนมีการประเมินผลการเรียนของลูกๆ
อยู่ตลอดเวลา โดยวิธีธรรมชาติ ภายใต้บริบทและศักยภาพ
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บ้านเรียนเข้มคราม...“การวัดผลให้ครูเป็นผู้วัด ส่วนแม่เองจะ
ประเมินจากความรู้สึกว่าดีขึ้นหรือขี้เกียจ เพราะนักกีฬาจะเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อ
ไหร่ขยันซ้อมจะเห็นผลชัดเจน ค่อนข้างง่าย”
บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ อาจจะแตกต่างจากบ้านเรียนอื่น
ตรงที่เป็นปัญหาของอนาคตอันใกล้มากกว่า เหตุเพราะมีความจำ�เป็นต้องย้าย
เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอจดทะเบียน ในเบื้องต้นยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันใน
หลายประเด็น การวัดประเมินผลก็เป็นหนึ่งในเรื่องเหล่านั้น “...เจ้าหน้าที่บอก
เลยว่าให้บ้านเรียนร้อยละ 70 ประเมินมา ทางเขต 30 แต่ทางครอบครัวก็ไม่รู้ว่า
จะประเมินกันอย่างไร ทำ�ข้อสอบ พูดคุย ดูผลงานเด็ก หรือจะต้องทำ�อะไร พอ
ถามเรื่องแฟ้มผลงานของลูก ก็ได้รับคำ�ตอบว่ายังไม่ต้อง เดี๋ยวเตรียมข้อสอบไว้
ให้....” ทางบ้านเรียนเองก็เกิดคำ�ถามว่า หากไม่ดูผลงานเด็ก จะรู้จักและเข้าใจ
เด็กหรือ จะรู้ถึงระดับความสามารถเด็กได้อย่างไร แล้วจะประเมินผลด้วยอะไร
นานาชาติ ก็จะให้ลูกไปลองสอบ”
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ของเขา อาจเข้าหลักวิชาการหรือไม่ มากน้อยเพียงไรเขาไม่ทราบ แต่เขามี
เกณฑ์วัดของเขาเอง ซึ่งเพียงเท่านี้ก็นับว่ายอดเยี่ยมแล้ว ที่พร้อมและควร
จะร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ ติ ม ส่ ว นผสมในเชิ ง วิ ช าการเข้ า ไปในวงสุ น ทรี ย
เสวนา เช่น การพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของลูก
ขึ้ น มาเอง เจ้ า หน้ า ที่ ๆ เชี่ ย วชาญด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล ลองชี้ แ นะ
และร่วมพัฒนาให้ครอบครัวบ้านเรียนรู้เทคนิค วิธีการในการสร้างตัวชี้วัด
และเครื่องมือและเกฑ์ในการประเมิน ที่เหมาะสม และถูกหลักการ เช่น
กรอบความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติ อันประกอบ
ด้วย เครื่องมือที่ใช้ประเมินเรียกว่า รูบริค (rubric) หมายถึง การสร้างเกณฑ์
ขึ้นเพื่อพิจารณาลักษณะของสิ่งสำ�คัญ ได้แก่ เกณฑ์การให้คะแนน (scoring
guide) ซึง่ จะต้องกำ�หนดมาตรวัด (scale) และรายการคุณลักษณะทีบ่ รรยาย
ถึงความสามารถในการแสดงออกของผู้เรียนในแต่ละ ระดับ ข้อมูลจากรูบริค
จะสะท้อนให้ครู ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นๆ ได้ทราบว่า ผู้เรียนรู้อะไรบ้าง และ
ทำ�อะไรได้มากน้อยเพียงใด ( ที่มา : http://www.udontham.ac.th/index.
php?option=com 06/07/2556 )
ทั้งนี้ หากครอบครัวบ้านเรียนมีศักยภาพในการสร้างเครื่องมือ
และเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทีอ่ งิ หลักเกณฑ์และวิธกี ารปรับใช้
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั หลักสูตรแกนกลางฯได้โดยเป็นทีย่ อมรับหรือร่วมพัฒนา
ขึน้ กับเจ้าหน้าทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแล้ว จะสามารถแบ่งเบาภาระของสำ�นักงาน
เขตพื้นที่ไปอีกมาก บรรเทาปัญหาความขัดแย้ง เห็นแตกต่างกันที่สะสมอยู่ใน
ขั้นตอนการประเมินนี้อย่างมากมาย เป็นระเบิดที่รอเวลาระเบิดได้
อนึ่ ง ความสำ�เร็ จ อั น อาจจะมี ขึ้ น ได้ นั้ น ต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า
จากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้ความคุม้ ครองและส่งเสริมทีเ่ หมาะสมของ
รัฐ จึงต้องให้โอกาสในการส่งเสริมจากทีม่ อี ยูน่ อ้ ยนัน้ ให้มากขึน้ การส่งเสริมให้
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เขามีขดี ความสามารถในการวัดและประเมินผลได้มากขึน้ และเชือ่ ถือในความ
สามารถของเขาได้จากการมีส่วนร่วม ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติและได้ซึมซับ
ประสบการณ์ความรู้ร่วมกัน เข่นนี้ คือภาพความสำ�เร็จที่สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขต พึงกระทำ�อย่างยิ่ง
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วิธีการของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จากมุมบ้านเรียน ข้ามฝัง่ มาดูวธิ กี ารปฏิบตั ขิ องฝ่ายเจ้าหน้าทีร่ ฐั ซึง่
สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของการดำ�เนินการด้านวัดและประเมินผลได้อย่าง
ชัดเจน ของ 4 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
แนวทางทีเ่ หมาะสมควรเป็นอย่างไร อาจเป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องสืบเสาะ
หาความกระจ่างกัน
กรณีที่ 1
ด้วยความคุ้นกับตัวผู้เรียนและครอบครัว เพราะมีบ้านเรียนเพียง
ครอบครัวเดียว และดูแลผู้เรียนต่อเนื่องมากว่า 5 ปี เห็นพัฒนาการของผู้เรียน
เกิดความวางใจในกระบวนการของครอบครัว แต่กจ็ ดั การประเมินผลเป็นประจำ�
ทุกปี โดยอาศัยวิธีที่หลากหลาย ทั้งพูดคุยกับผู้เรียน ครอบครัว และคนในชุมชน
ดูแฟ้มงาน ฟังการนำ�เสนอผลงาน และใช้แบบทดสอบ จากนั้นจะสะท้อนสิ่งที่พบ
เจอในกระบวนการกับครอบครัวโดยการพูดคุย
ด้านครอบครัวก็มีความประทับใจในตัวเจ้าหน้าที่ เพราะเห็นถึง
ความใส่ใจ จดจำ�รายละเอียดของสิง่ ทีเ่ ด็กนำ�เสนอในปีกอ่ นๆ ได้ มองผูเ้ รียนเหมือน
ลูกหลาน สือ่ สารกับเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่กดดันหรือสร้างความกังวลใจให้เด็ก
ช่วยให้กระบวนการประเมินเป็นการเติมเต็มพัฒนาการในตัวลูก
ด้านการตัดสินผลการเรียนรู้ ให้ครอบครัวตัดสินผลคะแนนลูกก่อน
ทางส�ำนักงานเขตฯ ประเมินซ�ำ้ ก่อนตัดสินระดับผลการเรียนและแจ้งให้ครอบครัว

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

ทราบ

ความสัมพันธ์ในการทำ�งาน มีลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ไม่มี
ความขัดแย้งทั้งในด้านความคิดและการทำ�งาน
กรณีที่ 2
จากเดิมในช่วงเริ่มต้นที่มีจำ�นวนครอบครัวบ้านเรียนน้อย สามารถ
นิเทศติดตามและประเมินผลได้บอ่ ยครัง้ อย่างต่อเนือ่ ง เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นถึงศักยภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการจัดการะบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความประทับใจและไว้วางใจ ต่อมาเมื่อ
มีจำ�นวนบ้านเรียนเพิ่มขึ้นมาก จึงมีปัญหาในการดำ�เนินการอย่างทั่วถึง กลาย
เป็นการเฝ้าติดตามอยู่ห่างๆ แต่ก็ไม่ละเลยที่จะสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้เด็ก
บ้านเรียนได้เข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ หรือตามที่ครอบครัวร้องขอ ส่วน
การประเมินผลจัดร่วมกันในรูปของการจัดกิจกรรมค่ายสร้างเสริมและประเมิน
ผลขึ้น และมีการเทียบเคียงผลการเรียนรู้กับเด็กในระบบ โดยการสนับสนุนให้
เด็กบ้านเรียนเข้าสอบ NT, O-Net และเข้าร่วม รายการแข่งขันต่างๆ ตามความ
สนใจของเด็กและครอบครัว
ด้านการตัดสินผลการเรียนรู้ ให้ครอบครัวเป็นผูต้ ดั สินผลการเรียน
รู้เองทั้งหมด โดยทางส�ำนักงานประเมิน/ตรวจสอบซ�้ำตามความเหมาะสม
ความสัมพันธ์ในการทำ�งาน มีลกั ษณะให้เกียรติซงึ่ กันและกัน (จน
อาจเป็นความเกรงอกเกรงใจกันมากจนเกินไป) แต่ก็มีการแลกเปลี่ยนทำ�ความ
เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นระยะๆ มีการประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ดีอย่างสม่ำ�เสมอ
กรณีที่ 3
ด้วยเป็นเขตที่มีครอบครัวบ้านเรียนมาก่อนเขตอื่น (ตั้งแต่สมัยที่
แนวทางการดำ�เนินการยังขาดความชัดเจน) และมีจำ�นวนบ้านเรียนมาก เจ้าหน้าที่
จึงมีความเชื่อมั่นในแนวความคิดและวิธีปฏิบัติ กำ�หนดเป็นแนวทางที่ชัดเจนให้
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ครอบครัวที่ประสงค์จะจัดการศึกษาเองปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียน
แผนฯ ขั้นตอนการขออนุญาต การจัดการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผล การ
ดำ�เนินการที่ผ่านมาอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งบ้าง แต่ได้รับคำ�อธิบายว่าเป็น
ปัญหาท่าทีของบุคลากร และทางเขตก็ยินดีแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนบุคลากร
และผ่านเหตุการณ์ความขัดแย้งนัน้ มาได้ ภายหลังเมือ่ ครอบครัวบ้านเรียนในพืน้ ที่
มีจำ�นวนมากและหลากหลายขึ้น ประกอบกับการเกิดเป็นเครือข่ายบ้านเรียนที่
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกื้อหนุนกันมากขึ้น เกิดการพูดคุยถึงปัญหาข้อคับ
ข้องใจกันมากขึ้น พบว่ามีความอึดอัดใจต่อการดำ�เนินการในหลายประการ หนึ่ง
ในประเด็นเหล่านัน้ คือ การวัดและประเมินผล ทีใ่ ช้กรอบวิธกี ารทีแ่ ข็งตัว และไม่มี
สื่อสารการทำ�ความเข้าใจร่วมกับผู้เรียนและครอบครัว
ด้านการตัดสินผลการเรียนรู้ กำ�หนดเกณฑ์สัดส่วนของการตัดสิน
ผลคะแนนไว้ชดั เจนว่า ระดับประถมศึกษาให้ครอบครัวเป็นผูป้ ระเมินร้อยละ ๖๐
สำ�นักงานเขตฯ ร้อยละ 40 ส่วนระดับมัธยม อัตราส่วน 70 : 30 โดยในส่วนของ
สำ�นักงานใช้วธิ กี ารประเมินด้วยแบบทดสอบ โดยการนัดหมายให้ผเู้ รียนมาทำ�การ
สอบพร้อมๆ กัน ซึ่งวิธีการดังกล่าว ก่อให้เกิดความอึดอัดกับหลายครอบครัว ซึ่ง
อาจขยายกลายเป็นความขัดแย้งมากขึ้น ดังข้อความที่ปรากฏอยู่ในรายงานการ
จัดการศึกษาของครอบครัวบ้านเรียนหนึ่งว่า “...จากการดำ�เนินการเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่ผ่านไปเกือบ 1 ปีนั้น ผู้จัดการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจนถึง
ปัญหา อุปสรรค ว่าจะบัน่ ทอนวิถที างแห่งศิลปะ ตามทีผ่ เู้ รียนรัก และชอบแต่อย่าง
ใด แต่พอได้รบั การประสานว่าจะต้องมีการสอบปลายปี เพือ่ วัดผลประเมินผลหรือ
มีการสอบเพือ่ ...เหตุผลใดก็สดุ จะคาดเดา ผูจ้ ดั การเรียนการสอนก็ชกั เริม่ จะคิดว่า
ปัญหาก็จะเริ่มต้นขึ้น ในทางการตั้งรับปัญหา ก็ต้องมองลึกลงไปในสาระรวมของ
การใช้ หรือดำ�เนินชีวิตตามวิถีที่ครอบครัวกำ�หนดปรัชญาเอาไว้แล้ว การยินยอม
โน้มตามเพื่อให้ผ่านๆไปอย่างง่ายๆ เพื่อจบเรื่องนั้น คงไม่ใช่วิถีของครอบครัวเรา
เพราะถ้ามีครั้งที่หนึ่ง ก็จะมีครั้งต่อๆ ไปไม่มีสิ้นสุด...”
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ความสัมพันธ์ในการทำ�งาน มีการสื่อสารทางเดียว ครอบครัวไม่มี
ส่วนร่วมในการคิด/วางแผนในกระบวนการทำ�งาน ขาดการทำ�ความเข้าใจร่วมกัน
แต่บา้ นเรียนส่วนใหญ่กย็ งั คงให้ความร่วมมือตามทีเ่ จ้าหน้าทีป่ ระสานขอมาด้วยดี
กรณีที่ 4
“...ทัง้ เขต สือ่ ได้กบั ฝ่ายส่งเสริมอยูค่ นเดียว ประสานได้คนเดียว...”
“เราก็ไปหาเขา จะมาดู จะมาตรวจสอบ จะเข้ามาแนะนำ�อะไร ไม่มเี ลย...โทรศัพท์
นัดกันเสร็จ เดี๋ยวโทรมาแล้วว่าไม่ว่าง ติดงาน เป็นอย่างนี้ตลอดสองปี กระทั่ง
ช่วงหลังๆ พาลเข้าใจไปว่าเขาคงไว้ใจเราแล้ว เลยไม่ต้องมา...” เสียงบอกเล่าจาก
ครอบครัวบ้านเรียนหนึ่งเดียวของเขตนี้ คงสะท้อนสภาพการทำ�งานร่วมกันได้
อย่างชัดเจน ด้านการประเมินผลทางบ้านเรียนก็พยายามจัดทำ�การประเมินและ
จัดส่งรายงานผลการประเมินอย่างสม่ำ�เสมอ อาศัยที่คุณแม่เคยเป็นครูมาก่อน
พอเข้าใจเรื่องระบบเอกสารและการประเมินผล ขณะเดียวกันแม้จะไม่ถนัดด้าน
วิชาการ แต่ทางครอบครัวก็ไม่เคยละเลยการเรียนรู้และวัดประเมินผลในด้านนี้
รวมถึงการสอบ ทั้ง NT, O-Net
ด้านการตัดสินผลการเรียนรู้ ครอบครัวเป็นผู้ตัดสินผลการเรียนรู้
เอง ส่งให้ทางส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการเข้ามาประเมินซ�้ำบ้างในบางปี
ความสัมพันธ์ในการทำ�งาน มีปัญหาด้านเวลา และการติดต่อ
สื่อสาร
สถานการณ์กรณี (ที่น่า) ศึกษา
ในส่วนนี้ขอเสนอความคิดเห็นที่น่าสนใจของบ้านเรียนแห่งหนึ่งที่
อาจสะท้อนวิธีคิดและวิธีการจัดการศึกษาของบ้านเรียนโดยรวมได้ รวมทั้งเพื่อ
ความเข้าใจร่วมกันว่าบ้านเรียนกำ�ลังทำ�อะไรและคิดอะไรอยู่
“สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ จ ากการทำ�บ้ า นเรี ย นและการได้ สั ม ผั ส กั บ
ครอบครัวชาวบ้านเรียน คือ ครอบครัวมีกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ
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ที่ไม่ใช่การปล่อยปละละเลย มีการจัดการ แต่ไม่เจ้ากี้เจ้าการ เรื่องแบบนี้มันอาจ
นอกตำ�รา แต่กไ็ ม่เหนือปัญญาทีค่ รอบครัวจะจัดวางความสัมพันธ์ แต่ละครอบครัว
สร้างโอกาส สร้างสังคม สร้างการเรียนรู้ให้ลูก มีเครือข่ายที่เกื้อกูลกัน อย่างลูก
อ่อนภาษาไทย เขาก็ได้คุยกับเพื่อนๆ ได้เรียนรู้ แม่ก็เพียรพยายามที่จะพาเขาไป
กลุ่มบ้านเรียนช่วยลูกเยอะ
ทีบ่ า้ น ลูกได้เรียนรูแ้ ต่ละเรือ่ งด้วยความเข้าใจลึกซึง้ จากความสนใจ
และการมีเวลาเต็มที่อยู่กับเรื่องนั้นๆ ในสวน ลูกเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าจะปลูกพืช
อาหารกินเองได้อย่างไร จะปลูกบ้านอยู่เองได้อย่างไร ปีนี้ลูกกับเพื่อนสร้างบ้าน
ไว้เป็นสถานทีเ่ ล่นกันเอง เขาเข้าใจลึกซึง้ ว่าการสร้างบ้านต้องสร้างอย่างไร ตอนนี้
เขานำ�เพื่อนๆ สร้างบ้านตามขั้นตอนนั้นได้
ในชุมชน ลูกมีสำ�นึกของการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่เขาเติบโตมา เรา
มีสมาชิกที่อยู่ประจำ� 15 คน ลูกจึงเป็นเด็ก “ชุมชนเรียน” เพราะทุกคนในชุมชน
มีบทบาทต่อการเรียนรู้ที่เป็นองค์รวมของลูก ลูกเรียนทุกอย่างจากทุกคน และ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับทุกคนด้วย เวลากินข้าว ลูกจะสังเกตว่ามีอาหารมากน้อย
แค่ไหน และมีอีกกี่คนที่ยังไม่ได้กิน เพื่อกะดูว่าควรตักอาหารแค่ไหน ลูกช่วยทำ�
อาหารด้วย และรู้ว่าทุกคนต้องช่วยกันทำ�งานเพื่อจะให้วิถีชุมชนดำ�เนินไปด้วยดี
เหนือสิง่ อืน่ ใด ลูกเข้าใจความรูส้ กึ ของคนในชุมชน และอ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกของคนเหล่านั้น หลายครั้งยังช่วยสะกิดเตือนแม่ได้ด้วยว่า เมื่อไรที่ต้อง
ใส่ใจต่อความรู้สึกของคนอื่นให้มากขึ้น ครอบครัวเราถือว่าสิ่งนี้เป็นความสำ�เร็จ
ของการอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักรับผิดชอบ และรู้ว่าจะมีส่วนช่วยเหลือชุมชนได้
อย่างไร
แต่...เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาคุยกับลูกเขาจะไม่ค่อยได้เข้าใจเรื่องเหล่านี้
และเราก็ไม่ได้บนั ทึกเป็นรายละเอียดในรายงานว่าเราทำ�อะไรไปบ้าง ซึง่ เราเข้าใจ
ดีว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของบ้านเรียน หลายๆ ครอบครัวก็เป็นเช่นนี้
ครอบครัวเรายินดีที่เจ้าหน้าที่รัฐมาเยี่ยมบ้าน รู้สึกว่านี่เป็นวิธีที่จะ
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ทำ�ให้เข้าใจบ้านเรียนมากขึน้ ว่าพวกเราทำ�อะไร และเราเองก็เข้าใจเจ้าหน้าทีม่ าก
ขึ้น แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์แบบนี้เต็มที่นัก
ผลของการมาเยีย่ มบ้านกลายเป็นว่า ตอนนีล้ กู ค่อนข้างกลัวกับการ
เยือนของเจ้าหน้าที่ ลูกวิตกกังวล เพราะเขารู้สึกเหมือนถูกประเมิน ถูกทดสอบ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่ แต่เราเองก็รับรู้ได้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ซึ่งครอบครัวเราตระหนักถึงความสำ�คัญ แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่เองก็คงอยากรู้
สถานการณ์ของลูก การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นอย่างไร แต่สถานการณ์แบบนี้
ไม่เป็นธรรมชาติ เพราะลูกเองก็ไม่รู้แน่ชัดว่ากำ�ลังถูกทดสอบอยู่หรือไม่ และเขา
ควรจัดการตัวเองอย่างไร สภาพการณ์เช่นนี้ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ไม่มีโอกาสมากนักที่
จะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงลูก
จริงๆ เราก็เชือ่ ว่าเจ้าหน้าทีก่ ำ�ลังทดสอบ แต่รสู้ ึกว่าไม่นา่ จะต้องคุย
มากขนาดนัน้ โดยเฉพาะเรือ่ งทีจ่ ะกดดันเด็ก จึงกลัวอยูว่ า่ การประเมินแบบนัน้ ยึด
อะไรเป็นหลัก เราเองก็รวู้ า่ ต้องช่วยให้มากกว่านีด้ ว้ ยการพาลูกไปรูจ้ กั เจ้าหน้าทีใ่ ห้
มากขึ้นเพื่อให้ลูกรู้สึกไม่อึดอัด
เราเข้าใจดีว่า เจ้าหน้าที่เองก็มีสองบทบาท คือเป็นทั้งศึกษานิเทศก์
และผูพ้ ทิ กั ษ์ปกป้องสิทธิของเด็ก ทีต่ อ้ งคอยตรวจสอบให้แน่ใจว่าพ่อแม่จะปฏิบตั ิ
ตามสิ่งที่สัญญาว่าจะปฏิบัติ แต่การประเมินเด็กนั้น เด็กควรรู้ตัวล่วงหน้าเพื่อให้
เด็กได้เตรียมตัวเตรียมใจ และการสะท้อนกระบวนการจัดการเรียนรูค้ วรเป็นการ
สื่อสารตรงกับพ่อแม่ ไม่ใช่เด็ก จนทำ�ให้เด็กรู้สึกขยาด เรื่องสื่อสารกับเด็กจึงควร
ยกให้เป็นบทบาทของพ่อแม่
อีกอย่างหนึ่งที่เราอยากได้คือ คำ�แนะนำ�ในเรื่องแหล่งเรียนรู้และ
สือ่ สำ�หรับพ่อแม่ในวิชาทีข่ าดแคลนทรัพยากร เพราะในฐานะทีเ่ ป็นนักการศึกษา
ย่อมมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆ มากกว่าอยู่แล้ว และการที่มีโอกาสไป
เยี่ยมบ้านเรียนอื่นๆ ทำ�ให้รู้ว่าแต่ละครอบครัวทำ�อะไรอยู่ ซึ่งน่าจะช่วยเชื่อมต่อ
ทรัพยากรเหล่านั้นให้พ่อแม่ได้”
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จากหน้าแรกถึงหน้านี้ : จะมีแต่สำ�นักงานเขตพื้นที่ฯ
ที่ดำ�เนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่สมบูรณ์แบบปราศจาก
อุปสรรคปัญหาอีกต่อไป ?
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หัวข้อทีโ่ ปรยขึน้ มานี้ ปิดท้ายด้วยสัญญลักษณ์ปรัศนี เป็นคำ�ถาม
บนความหวังอันยิง่ ใหญ่ของการศึกษา และการทำ�เอกสารศึกษาเล่มนี้ ในฐานะ
ภาครัฐศึกษาและได้เห็นจุดอ่อนของภาครัฐเอง และเห็นเป็นความยากแก่การ
แก้ไขให้สำ�เร็จสมบูรณ์ ในบทต่างๆที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ได้ให้ข้อมูลในการ
สร้างแรงจูงใจไว้มากแล้ว คงมิบังควรที่จะบอกกล่าวเล่าความให้มากไปกว่า
นี้ เพราะถือว่าจากการได้ผ่านสายตาและสายใจมาในทุกบท ทุกตอนและทุก
ความแล้ว ย่อมสามารถสรุปได้เองของเจ้าหน้าทีส่ ำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่
เคยปฏิบตั เิ ช่นกรณีศกึ ษา กรณีหนึง่ กรณีใดก็ตาม อย่างน้อยก็คงตัง้ ใจกับตนเอง
ว่า จะพยายามทำ�ให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้ ให้ไปสู่ความสมบูรณ์แบบปราศจาก
อุปสรรคปัญหาอีกต่อไปให้ได้ จะเมื่อใดก็เมื่อนั้น นั่นแหล่ะ
อย่างไรก็ตาม จะสังเกตได้ว่า ครอบครัวบ้านเรียนล้านนา เป็นผู้
สะท้อนสภาพการณ์ที่มีจุดอ่อน บางส่วนเป็นความจำ�เป็นตามบทบาทหน้าที่
เชิงกำ�กับของภาครัฐของเจ้าหน้าที่ตามกฏระเบียบทางราชการอยู่ด้วยเช่นนี้
ก็ตาม แต่ทกุ กรณีปญ
ั หาสามารถทำ�ความเข้าใจและดำ�เนินต่อไป จนถึงปัจจุบนั
แม้จะเป็นส่วนที่ครอบครัวบ้านเรียนดูจะเป็นฝ่ายโอนอ่อนผ่อนตามมากกว่า
ก็ตาม แต่กต็ งั้ อยูบ่ นฐานทีเ่ ข้าใจถึงความจำ�กัดของระเบียบกฏหมาย และสภาพ
ทีเ่ จ้าหน้าทีๆ่ ต่างจมอยูก่ บั งานอย่างสับสนอลม่านกันจนต้องจำ�กัดด้วยเวลาและ
จำ�กัดด้วยคนทีจ่ ะให้มาพบ มาติดต่อประสานงานได้โดยสะดวก เพียงยึดเหนี่ย
วกันอยูได้ดว้ ยใจ ทีต่ า่ งมีตอ่ เด็ก เยาวชน ทีป่ ระหนึง่ เป็นลูกหลานของตนเองด้วย
ทุกอย่างจึงประคับประคองผ่านมา โดยคุณภาพของเด็กๆ ผู้เรียนบ้านเรียนยัง
อยูใ่ นเกณฑ์ดเี ป็นทีน่ า่ พอใจทุกครอบครัว สมควรศึกษาเป็น แบบอย่างแนวทาง
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ที่ภาครัฐและครอบครัวบ้านเรียน ที่ภาคเหนือล้านนา ประหนึ่งแม่น้ำ�สองสาย
ที่มาบรรจบกันได้ แม้จะยังมีลูกคลื่นใหญ่น้อย อยู่บ้าง แต่ก็สงบลงในระดับที่
อยู่กันได้ เพียงแต่ยังอยู่บนเส้นทางที่ต้องปรับแก้ไขกันต่อไปอีก ซึ่งต้องดียิ่ง
ขึ้นต่อไป
ในที่นี้ จึงอยากจะวิงวอนทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานต้นสังกัดใน
ส่วนกลางทีค่ วรต้องมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริม ให้ความสำ�คัญกับงานการศึกษา
ทางเลือกโดยเฉพาะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนี้อย่างจริงจัง มีมาตรการ
และยุทธศาสตร์ในการเสริมศักยภาพของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ คี วาม
สมดุลอย่างเป็นองค์รวม นอกจากนีใ้ นฝ่ายผูเ้ กีย่ วข้องภาคเอกชนและครอบครัว
บ้านเรียน ควรให้โอกาสในการแก้ไข วางระบบ ยกระดับพัฒนาการดำ�เนินงาน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่พยายามดำ�เนินการกันอยู่นี้ ด้วยท่าทีที่เป็น
เพื่อน ที่ร่วมเรียนรู้ หนุนช่วยกันไปสู่เป้าหมายที่เด็กไทยจะได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ มีความสุขและมีคณ
ุ ค่าในการฟืน้ ฟูประเทศชาติ สืบสานภาระกิจการ
กอบกู้ ธำ�รงไว้ซงึ่ ความเป็นชาติไทยในอนาคตให้มนั่ คงยัง่ ยืนสืบไปได้เป็นอย่างดี
4.3 กระบวนการประเมินผลในฝัน
“ความยากของบ้านเรียน คือ ผู้ปกครองคิดว่าเกณฑ์ของเขาเป็น
แบบนี้ ตัวชี้วัดคือแบบนี้ แต่เจ้าหน้าที่ทางการศึกษาทางภาครัฐจะบอกว่าต้อง
แบบนี้ๆ ตามที่ระเบียบกำ�หนด เราจึงต้องมาหาจุดร่วมกันระหว่างสิ่งที่ภาครัฐ
กำ�หนดกับสิ่งที่พ่อแม่ทำ� ถ้าสามารถตีโจทย์ร่วมกันได้ว่า เกณฑ์นี้คือมาตรฐาน
นี้ ตัวชี้วัดนี้ ให้สามารถชี้ชัดเจนได้...” (พจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา)
บ้านเรียน เป็นรูปแบบการศึกษาทางเลือก แต่ขณะเดียวกันต้อง
ยอมรับกติกาว่า ในทางเลือกนี้ก็มีกรอบ พรบ.การศึกษากำ�กับอยู่ ซึ่งเบื้องหลัง
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ความคิดของกรอบก็มุ่งหวังที่จะดูแลและพิทักษ์สิทธิในด้านการศึกษาให้แก่
พลเมืองของชาติ แม้ข้อกำ�หนดกฎเกณฑ์ต่างๆ อาจจะไม่สามารถเป็นที่ถูกอก
ถูกใจของทุกคน แต่กติการ่วมก็ยังคงมีความจำ�เป็นสำ�หรับการใช้ชีวิตร่วมกันใน
สังคมใหญ่
ในมุมมองเดียวกัน เรื่องการวัดผลประเมินผลของบ้านเรียนจึงยัง
ควรต้องอิงอยู่กับกฎเกณฑ์(บ้าง) เพื่อให้เด็กไม่เสียสิทธิในการที่จะได้รับความรู้
หรือมาตรฐานในการดำ�รงชีพ โดยเฉพาะเมือ่ วุฒทิ างการศึกษาหรือหลักฐานอืน่ ๆ
ยังเป็นเครื่องรับรองในโอกาสของเด็กคนนั้นๆ ยืนยันว่าเขามีคุณภาพ ซึ่งหากจะ
ตัดสินระดับคุณภาพก็จำ�เป็นต้องมีเกณฑ์ แล้วเกณฑ์ลักษณะไหน กระบวนการ
ประเมินแบบใด ที่จะสามารถสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน
“ถ้าจะเอาหลักคิดการศึกษาพิเศษมาปรับใช้ อยากเน้นเรือ่ งของการ
ศึกษาจัดการศึกษาทีอ่ อกแบบเฉพาะคน อะไรก็ตามต้องสอดคล้องกับเขาหมดทุก
เรื่องทุกราว รวมทั้งวิธีการประเมินผลก็ต้องสอดรับกับเขาด้วย หลักฐานร่องรอย
จากครอบครัวก็จะได้ยดื หยุน่ มากขึน้ สามารถชีแ้ จงกันได้ ตัวอย่างการศึกษาทาง
เลือกในต่างประเทศ วิธีการประเมินผลก็เป็นแบบทางเลือก สำ�นักงานเขตพื้นที่ฯ
สามารถแต่งตัง้ กรรมการประเมินโดยวิธที างเลือกได้ โดยมีทงั้ ผูป้ กครอง เจ้าหน้าที่
รัฐ นักวิชาการ เข้ามาร่วมกัน เพือ่ ตัดสินให้เด็กเทียบเคียงชัน้ อะไร เกรดอะไร ช่วย
ให้กระบวนการขับเคลื่อนไปได้ง่าย ถ้าสามารถนำ�มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบ้าน
เรียนก็จะเป็นประโยชน์...” ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโสต
ศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่
ด้านบ้านเรียนเอง จากประสบการณ์หลากหลายที่ผ่านมานั้น เห็น
ว่าวิถีทางที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ประเมินลูกเองก่อน แล้วส่งผลการประเมิน
ให้สำ�นักงานเขตฯ ประเมินซ้ำ� โดยกระบวนการประเมินตามสภาพจริงบนพืน้ ฐาน
ของการมีส่วนร่วม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของตัวผู้
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เรียนและครอบครัว เพื่อตรวจสอบ/ยืนยันว่าเห็นพ้องต้องกันหรือไม่ อย่างไรนั้น
มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากกว่าการแยกสัดส่วนคะแนน แยก
กันประเมินตามความเชื่อความเคยชินของแต่ละฝ่าย แล้วเอาผลที่ได้มารวมเข้า
ด้วยกันโดยการดำ�เนินการทางคณิตศาสตร์ ด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้
1. ครอบครัวเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ และสังเกตผู้เรียนอย่าง
ใกล้ชดิ จึงน่าจะมีความชัดเจนถึงสิง่ ทีค่ ดิ (เป้าหมาย) สิง่ ทีท่ ำ� (แนวทางการปฏิบตั )ิ
และผลทีเ่ กิด (สัมฤทธิผล) มากกว่า แม้วา่ สิง่ เหล่านัน้ อาจจะมิได้ถกู จดจารึกออกมา
เป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือเรียบเรียงเป็นเอกสารนำ�เสนอ ดังนัน้ การเปิดโอกาสให้
ครอบครัวได้สะท้อนถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระ ย่อมสามารถสะท้อนภาพจริง
ได้ดีกว่า ซึ่งเอื้อให้เจ้าหน้าที่/นักวิชาการซึ่งมีความเชี่ยวชาญประเมินย้อนกลับไป
หากระบวนการ หลักฐานร่องรอย ว่าสัมฤทธิผลทีว่ า่ นัน้ มันแท้จริงประการใด และ
สอดคล้องกับสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่
2. การแบ่งสัดส่วนคะแนนนั้น ไม่ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซ�้ำยังสนับสนุนการแยกฝ่ายต่างคนต่างท�ำ ซึ่งมีแนวโน้มใน
การสร้างความขัดแย้งมากกว่าการสนับสนุนการท�ำงานร่วมกัน
3. ด้วยการให้น�้ ำหนักความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะความรู้
คุณธรรม ความงอกงามด้านใน ที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้เกณฑ์การวัดประเมิน
ผล การตัดสินผล ตัวชี้วัดต่างๆ นั้นแตกต่างกันโดยธรรมชาติของกระบวนการ
เปรียบดังว่า คนหนึง่ ถือไม้บรรทัด วัดแล้วบอกว่าได้ผลยีส่ บิ (เซนติเมตร) อีกคนใช้
ครึ่งวงกลมวัดได้สิบห้า (องศา) เอามารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ซึ่งไม่สมเหตุสมผล
ไม่สะท้อนความเป็นองค์รวมในตัวเด็กคนหนึ่ง
สิ่งสำ�คัญอีกประเด็นคือ การสร้างตัวชี้วัดที่เหมาะกับรูปแบบการ
ศึกษาของบ้านเรียน จากเรื่องราวที่บอกเล่ามาสะท้อนชัดเจนว่าวิถีของบ้านเรียน
ให้ความสำ�คัญกับความสุข และการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของลูก เมื่อเป้าหมาย
หลักเป็นเช่นนี้ กระบวนการประเมินก็ควรให้ความสำ�คัญกับเรื่องความสุข และ
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การพัฒนาตัวตนของเด็กบ้านเรียนเป็นสำ�คัญ อาจมีคำ�ถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดหรือ
ดัชนีความสุขดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันสร้างความชัดเจน และสะท้อน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ประเมินจากความจดจ่อ การใช้เวลาอยู่กับงานที่ผู้เรียน
ชื่นชอบ การมีทัศนะเชิงบวกต่องานหรือการเรียนรู้ ความทุ่มเทกระตือรือร้นกับ
งาน เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นข้อบ่งชี้ถึงการมีความสุขต่อการเรียนรู้ หรือ
หลายครอบครัวทีเ่ ด็กสะท้อนออกมาด้วยการเทีย่ วเชิญชวนเพือ่ นๆ หรือคนทีร่ จู้ กั
มาทำ�บ้านเรียน ในขณะเดียวกันถ้าเปิดใจให้กว้างลองถามตัวเองดูวา่ เด็กในระบบ
โรงเรียนทีม่ รี าว 7 ล้านคน จะมีสกั กีค่ นทีก่ ระตือรือร้นชวนใครต่อใครให้มานัง่ เรียน
ด้วยกันในห้องเรียน นีย่ งั ไม่นบั ปัญหาการโดดเรียนของเด็ก สิง่ เหล่านีส้ ะท้อนทัศนะ
คติต่อการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบได้เป็นอย่างดี
ยังมีรายละเอียดในอีกหลายๆ แง่มุมที่ครอบครัวบ้านเรียนสะท้อน
และเสนอไว้ ซึ่งเป็นแง่มุมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาแนวทาง
การประเมินผลในฝันกันต่อไป จึงขอรวบรวมนำ�เสนอไว้ในที่นี้ด้วย
“เพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั ทัง้ สองฝ่าย อยากให้มนี กั การศึกษาทีเ่ ข้าใจ
ระดับของเด็กในระบบการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education System)
เข้ามาร่วมในการนิเทศติดตาม และวัดประเมินผลด้วย เพื่อจะได้สะท้อนให้พ่อ
แม่รถู้ งึ จุดอ่อนจุดแข็งของสิง่ ทีก่ ำ�ลังทำ�อยู่ และทรัพยากรทีใ่ ช้ แต่ในการพูดคุยใน
ด้านการจัดการเรียนรู้นั้น ไม่ควรให้เด็กอยู่ด้วย เพราะการให้การศึกษาเป็นความ
รับผิดชอบของพ่อแม่ ไม่ใช่เด็ก”
ส่วนการประเมินเด็กนั้น เด็กควรรู้ตัวล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมตัว
เตรียมกิจกรรมและสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และมีความมั่นใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่
เองก็ควรนำ�เสนอความคิดเห็นต่อเด็กในเชิงบวก เพือ่ กระตุน้ หรือสร้างแรงขับเพือ่
พัฒนา ส่วนประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อน สิง่ ทีต่ อ้ งเพิม่ เติม ปรับปรุง ควรนำ�ไปพูด
คุยกับพ่อแม่ในภายหลัง เพื่อไม่ให้เด็กเกิดท้อแท้ หมดกำ�ลังใจ หรือขยาดกับการ
ประเมินผล...” บ้านเรียนพันพรรณ
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“ควรเน้นการประเมินผลตามระดับการพัฒนาการความรู้ความ
สามารถของผู้เรียน ด้วยวิธีการและมุมมองที่หลากหลาย เช่น ประเมินทักษะ
ตามความถนัด ตามวัย ความสามารถเฉพาะตัว การสัมภาษณ์ ทำ�แบบทดสอบ ดู
กระบวนการแก้ปัญหา โดยจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำ�คัญ...” บ้าน
เรียนพิมพ์ปาน และบ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอล
“การประเมินผล “เด็ก” ควรอิงกับปรัชญาการศึกษาที่แต่ละ
ครอบครัวเลือกใช้ เช่น การเป็นคนดีในสังคม การมีความสุขในชีวติ มีความรูค้ วาม
สามารถที่เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจของเด็ก
เพราะสิ่งที่สำ�คัญคือ “เด็ก” ไม่ใช่สิ่งที่ได้เรียนไป หากมุ่งเป้าไปที่ตัวชี้วัดย่อยๆ
เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะทำ�ให้เกิดภาวะ “ชนะในสนามรบแต่แพ้สงคราม” เช่น
เราประเมินเด็กตามสิ่งที่ได้สอนไป ได้ผล “ดีเยี่ยม” แต่อาจกลายเป็นว่าห้วงเวลา
และกระบวนการทีต่ อ้ งใช้ไปเพือ่ สร้างผลทีด่ เี ยีย่ มนัน้ อาจบดบังเวลาทีจ่ ะบ่มเพาะ
หรือค้นพบศักยภาพด้านอื่นๆ ในตัวเด็กไป โดยเฉพาะเมื่อกรอบเรื่องที่สอนนั้น
เป็นกรอบที่ผู้ใหญ่วางให้ และไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเด็กเอง” บ้านเรียนเข้มคราม
“อาจจัดท�ำแนวทางการประเมินตามความสนใจเฉพาะด้าน แยก
ตามทักษะทีถ่ นัด ศิลปะ กีฬา ภาษา การเกษตร เทคโนโลยี หรือด้านวิชาการ โดย
จัดสัดส่วนน�้ำหนักตามความสนใจ เช่น วิชาพื้นฐานร้อยละ 20 ความสุขและ
ทัศนคติที่ดีร้อยละ 20 ความถนัดเฉพาะด้านร้อยละ 60 เป็นต้น โดยมีความคิด
เห็น หรื อการประเมินจากผู้รู้เฉพาะด้าน หรือ ครู ผู ้ สอน มาใช้ประกอบการ
ประเมิน...” บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่
แน่นอนว่า ความคิดเห็น ภาพฝันของแต่ละคนยังคงไม่เป็นหนึ่ง
เดียวกัน แนวทาง รูปแบบวิธกี ารประเมินทีด่ ที สี่ ดุ นัน้ คงไม่งา่ ยนักทีจ่ ะเกิด แม้แต่
ในส่วนครอบครัวบ้านเรียนด้วยกันเองก็ยังมีรายละเอียดที่หลากหลาย ยิ่งในส่วน
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั นักการศึกษา ซึง่ มีการรับรูท้ แี่ ตกต่าง พืน้ ฐานความเป็นมา ความ
คุน้ ชินแตกต่าง ก็ยอ่ มยิง่ ห่างไกล แต่การเปิดใจรับฟังเริม่ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
เป็นภาพที่เปิดให้เห็นว่าฝันนั้นเป็นจริงได้ เพียงแต่ว่าต้องพูดคุยกัน
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เผื่อทางเลือกไว้ในความฝันนั้นด้วยเถิด เพื่อฝันใหม่ๆจะมีโอกาสผุดบังเกิด
ขึ้นได้อีกทุกเมื่อ
สิ่งที่ครอบครัวบ้านเรียนสะท้อนถึงกระบวนการประเมินผลใน
ฝัน ดังกล่าวข้างต้นนั้น หลายส่วนได้เสนอไว้ในกรอบเสริมข้อ 4.1 เป็นสิ่งที่
ทำ�ได้และควรทำ� เช่นการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเป็นคณะทำ�งานร่วม
กับสำ�นักงานเขตพื้นที่ ในการจัดวางกระบวนการประเมินผลร่วมกัน อันเป็น
หัวใจสำ�คัญทีอ่ าจนำ�ไปสูม่ ติ ใิ หม่ ทีเ่ กิดนวัตกรรมใหม่ๆขึน้ เกีย่ วกับการประเมิน
ผลการศึกษา หรือแม้แต่การจัดการศึกษาโดยรวมก็ได้
อย่างไรก็ตาม แม้ครอบครัวบ้านเรียนจะยึดหลักแนวคิด ปรัชญา
ประโยชน์นิยม กับวิธีประเมินแบบอัตนัยนิยม ที่อิงตามธรรมชาติ ตามสภาพ
จริง เน้นพัฒนาการของลูกที่ไม่เน้นการเปรียบเทียบกับเกณฑ์กลาง เช่น
มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ หรือเกณฑ์
การสอบแข่งขันเวทีตา่ งๆ ตลอดจนการสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนในระบบ หรือ
มหาวิทยาลัยก็ตาม แต่ครอบครัวบ้านเรียนในเครือข่ายล้านนาหลายบ้าน ไม่
ได้ตัดทิ้งในส่วนนี้เสียเลยทีเดียว ยังเผื่อโอกาสส�ำหลับลูก ซึ่งวันหนึ่งเกิดอยาก
จะเลือกเข้าเรียนในระบบโรงเรียน ก็สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผล
ที่สถานศึกษานั้นๆก�ำหนดได้ บางครอบครัวอาจเข้าไปศึกษาค้นหาเกณฑ์การ
สอบเข้านั้นมาเตรียมตัวก่อนด้วยซ�ำ้ ไป และเมื่อถึงเวลาก็สามารถท�ำได้ส�ำเร็จ
อย่างงดงามเลยทีเดียว การวางแนวทางที่เผื่อโอกาส โดยลองประเมินดูกับอีก
แนวทางหนึ่งอย่างรู้เป้าหมาย ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร
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ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง...ที่สัมผัสได้
ของ “บ้านเรียนก้านตอง”
วัดและประเมินผลกันอย่างไร
สำ�หรับบ้านเรียนก้านตอง วัตถุประสงค์หลักของการวัดและประเมิน
ผลก็คอื สะท้อนสภาพความเป็นจริงของผูเ้ รียน เพือ่ ดูพฒ
ั นาการและวางแนวทาง
ในการจัดการเรียนรูใ้ ห้ลกู ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมต่อไป มากกว่ามุง่ ตัดสินผลที่
ได้จากการเรียน จากนัน้ จึงแปลงผลทีไ่ ด้ไปเป็นระดับคะแนนรายสาระวิชา สำ�หรับ
งานทะเบียนและเอกสารต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการเทียบโอนและศึกษาต่อใน
อนาคต ในกรณีที่ผู้เรียนประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระบบโรงเรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย ส่งผลให้เลือกใช้วธิ กี าร
ประเมินผลหลายวิธี ผสมผสานกันไปตามความเหมาะสม เพือ่ ไม่ให้เป็นภาระมาก
จนเกินไป โดยยึดหลักการประเมินอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ตัวผู้เรียน โดยอาจประมวลภาพกว้างๆ
ไว้ดังนี้
o ประเมินโดยใช้แบบทดสอบ / ตัวอย่างข้อสอบ
o ประเมินจากการพูดคุย และการสังเกตอย่างใกล้ชิด
o ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติตนของผู้เรียน
o ประเมินจากพัฒนาการของผู้เรียน
o เทียบเคียงจากเวทีการสอบแข่งขัน หรือการวัดประเมินผลเฉพาะ
ทางที่องค์กร/หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น (อาทิ สสวท. ประเมิน TME.)
o ในกรณีเรียนร่วมกับกลุ่ม/ชั้นเรียนนอกบ้าน ใช้การประเมินผล
ร่วมกับกลุ่ม โดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
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ถ้าลูกอยากกลับเข้าระบบ จะทำ�ได้ไหม?
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เรามักคุยกันเสมอว่า “บ้านเรียนเป็นการศึกษาทางเลือก ไม่ใช่ทาง
แยก” ดังนั้นเมื่อลูกเลือกที่จะออกวันนี้ ถ้าพรุ่งนี้เลือกที่จะเข้าก็ควรจะเข้าได้....
พ่อแม่จึงมีบทบาทในการเตรียมการเผื่อไว้ เพื่อให้ลูกได้มีทางเลือกในอนาคต
ในเรื่องนี้ ครอบครัวเรามองปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ เรื่องเอกสาร
หลักฐานในการส่งต่อ/เทียบโอนความรู้ และตัวลูกเองที่เมื่อกลับเข้าสู่ระบบแล้ว
ควรจะสามารถเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้อย่างปกติสุข
ประเด็นแรก เรื่องเอกสารหลักฐาน บ้านเรียนก้านตองขออนุญาต
จัดการศึกษากับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการวัดประเมินผลรายปีแล้ว ก็สามารถขอให้ทางสำ�นักงานเขตฯ ออก
เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา คือ ใบ ปพ.1 ค. ให้ไว้เป็นหลักฐานสำ�หรับใช้เป็น
หลักฐานในการศึกษาต่อ (ในกรณีที่ยังไม่จบช่วงชั้น หรือยังไม่ต้องการใช้ ก็ยังไม่
ต้องออก เช่นเดียวกับในระบบโรงเรียน) ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติซึ่งทางกระทรวง
ศึกษาธิการกำ�หนดไว้ชัดเจนให้เป็นหน้าที่ที่ทาง สพท. ต้องจัดทำ�ให้ถูกต้อง
ประเด็นเรื่องตัวลูก สิ่งหนึ่งคือความรู้ความสามารถของเขาต้องอยู่
ในระดับที่สถานศึกษาที่ลูกสนใจรับได้ (โดยเฉพาะกรณีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ
แข่งขัน) ถัดมาคือลูกต้องมีทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ และทักษะต่างๆ เพียงพอที่จะ
ช่วยให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ก้าวใหม่ของการวัดและประเมินผลการศึกษา ทีก่ �ำ ลังมาพร้อม
กับกระแสการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ( จาก ดักลาส ลีฟส์ วรพจน์ วงศ์
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กิจรุง่ เรือง และอธิป จิตตฤกษ์ แปล “กรอบการประเมินทักษะแหงศตวรรษที่ 21” หนังสือ
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 หน้า 437 -443)

...เราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนกำ�ลังเรียนรู้ เกือบทั้งศตวรรษที่
20 คำ�ตอบของคำ�ถามนี้มาจากส่วนผสมที่ผิดเพี้ยนของการให้เกรดตามความ
คิดของครูในชัน้ และการคิดคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานทีอ่ งิ บรรทัดฐาน
ช่วงปี 1990-2010 แบบทดสอบที่อิงบรรทัดฐานในโรงเรียนประถมและมัธยม
ถูกแทนทีด่ ว้ ยแบบทดสอบทีอ่ งิ มาตรฐาน ซึง่ เริม่ ใช้ใน 12 รัฐ ในช่วงต้นทศวรรษ
1990 และเพิ่มเป็น 50 รัฐในปี 2010 การใช้แบบทดสองที่อิงมาตรฐานทาง
วิชาการได้เพิม่ ขึน้ ทัง้ แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลียและประเทศอืน่ ๆ
วันนีเ้ มือ่ มีคนถามว่า “เรารูไ้ ด้อย่างไรว่านักเรียนกำ�ลังเรียนรู”้ คำ�ตอบทีพ่ บมาก
ที่สุดคือ ดูจากคะแนนสอบที่อ้างว่าสามารถบอก “สมรรถภาพ” ของนักเรียน
ตามมาตรฐานทางวิชาการ ขณะทีใ่ นยุคก่อนซึง่ ใช้แบบทดสอบทีอ่ งิ บรรทัดฐาน
นักเรียนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งอาจ “สูงกว่าค่าเฉลี่ย” แต่ในยุคของแบบทดสอบที่
อิงมาตรฐาน นักเรียนทัง้ หมดหวังทีจ่ ะมีความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิดเชิง
วิพากษ์ที่รวมกันเป็นทักษะสำ�คัญสำ�หรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
นักเขียนทีม่ คี วามคิดหลายคน เช่น ฮาร์กริฟี ส์แลเชอร์ลยี ไ์ ด้ชใี้ ห้เห็น
ว่าแบบทดสอบมาตรฐานไม่ได้ให้คำ�ตอบทีเ่ พียงพอต่อคำ�ถามว่า “อะไรคือหลัก
ฐานแสดงว่านักเรียนได้เรียนรู้” บทนี้จะชี้ให้เห็นว่าคำ�ถามนี้ก็ผิดอยู่ในตัวแล้ว
การพัฒนาแบบทดสอบทีด่ กี ว่าเพือ่ ทดสอบการเรียนรูข้ องนักเรียนในศตวรรษที่
21 เป็นความพยายามที่เปล่าประโยชน์พอ ๆ กับการพยายามหาม้าและขอม้า
ที่วิ่งได้เร็วขึ้นในศตวรรษที่ 20 ต่อให้ฝึกหนักขนาดไหนก็ทำ�ให้ม้าเร็วสู้รถยนต์
เครื่องบินหรือยานอวกาศไม่ได้ ธรรมชาติของตัวม้านั่นเองที่ทำ�ให้ การแข่งขัน
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อะไรที่ทำ�ให้การประเมินในศตวรรษที่ 21 ต่างออกไป
ศาสตร์ของการประเมินการเรียนรู้ของมนุษย์มีปัญหามาช้านาน
ในหนังสือ Mismeasure of Man ซึ่งเป็นผลงานอันคลาสสิคของสตีเฟนเจย์
กูลด์ ได้เปิดโปงการหลอกลวงของนักทำ�นายในศตวรรษที่ 19 ทีอ่ า้ งว่าสามารถ
บอกระดับสติปัญญาจากรูปร่างของศีรษะได้ เช่นเดียวกับที่นักวิจัยสมองใน
สมัยนั้นวัดความจุของกะโหลกอย่างแม่นยำ�แล้วอธิบายด้วยความเชื่อมั่นทาง
วิทยาศาสตร์ว่าชาวยุโรปเหนือเพศชายมีสติปัญญาสูงส่งกว่าเผ่าพันธุ์อื่น ๆ ใน
ศตวรรษต่อมาที่ก้าวหน้าและมีความตระหนักทางสังคม ริชาร์ต เฮฺิร์นส์คิน
และชาร์ลส์ เมอร์เรย์ วอนผู้อ่านหนังสือ The Bell Curve ว่า กรุณาอย่าด่วน
ตัดสิน พวกเขาเพียงแค่การตีความข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา แต่น่าเศร้าเหลือ
เกินที่พวกเขารายงานว่ามีความแตกต่างทางปัญญาอย่างล้ำ�ลึกที่ฝังแน่นอยู่ใน
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ดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ ในทำ�นองเดียวกัน การสอบก็มเี งือ่ นไขทีจ่ ะต้องมีมาตรฐาน
เป็นความลับ และให้ผลลัพธ์เฉพาะบุคคลได้ ธรรมาชาติของการทดสอบจึงขัด
แย้งกับความเข้าใจ การสำ�รวจ ความสร้างสรรค์และการแบ่งปันซึ่งล้วนเป็น
เครื่องหมายรับประกันคุณภาพของกรอบการประเมินแบบใหม่
ดังนั้น ครูและผู้นำ�โรงเรียนต้องการเครื่องมือที่แตกต่างออกไป
เพื่อหาว่านักเรียนกำ�ลังเรียนรู้ทักษะที่สำ�คัญของศตวรรษที่ 21 อยู่หรือไม่ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เราต้องการวิธปี ฏิบตั ไิ ด้จริงเพือ่ ประเมินนักเรียนซึง่ มี 3 ลักษณะ
ดังนี้
1. ตามเงือ่ นไขทีแ่ ปรเปลีย่ นได้ไม่ใช่ตามเงือ่ นไขมาตรฐานเดียวกัน
หมด
2. ประเมินเป็นทีม ไม่ใช่รายบุคคล
3. เป็นแบบเปิดเผย ไม่ใช่ความลับ

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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เชือ้ ชาติ ซึง่ สะท้อนออกมาในรูปของความสามารถทางการศึกษาและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว นักวิชาการอื่น ๆ ได้ท้าทาย The Bell Curve อย่าง
ดุเดือดทั้งวิธีการทางสถิติและข้อสรุปของหนังสือดังกล่าว
ทุกวันนี้ คำ�ว่า ผลการเรียนและผลสัมฤทธิ์แทบจะไม่ต่างกับ
สมรรถภาพเฉลี่ยของนักเรียนตามแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบบางชุด
อ้างว่าสามารถประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้เนือ่ งจากมีคำ�ถามแบบต้อง
เขียนตอบ (ไม่ใช่เลือกจากสีห่ รือห้าตัวเลือก) และมี “งานจริง ๆ (บริบททีต่ อ้ งนำ�
ไปใช้ในชีวติ จริงและสภาพแวดล้อมจริงของผูส้ อบ) แต่เป็นไปไม่ได้ทที่ กั ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 กับการทดสอบแบบดั้งเดิมจะประสานกันลงตัว ลองพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราคาดหวังจากนักเรียนและวิธีการที่เราทดสอบ
ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตรวรรษที่ 21 นำ�เสนอกรอบการทำ�งานซึ่งมีทั้งเหตุผล
และมีประโยชน์ของทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับนักเรียน ถ้าพวกเขาต้องการมีชีวิต
ที่เป็นอิสระจากความต้องการและความกลัว ซึ่งชวนให้นึกถึงสุนทรพจน์ของ
แฟรงกลิน ดี รูสเวลท์ต่อสภาคองเกรสในปี 1941 ภาคีฯ เป็นตัวแทนของ
ฉันทามติในวงกว้าง จากผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึง ครู ผู้ปกครอง นายจ้าง และ
ผูก้ ำ�หนดนโยบาย พวกเขาเห็นว่าขณะทีค่ วามรูเ้ กีย่ วกับเนือ้ หายังเป็นส่วนหนึง่
ของการศึกษา แต่สาระสำ�คัญก็ตอ้ งมีเรือ่ งจิตสำ�นึกต่อโลก ความคิดสร้างสรรค์
และงานนวัตกรรม การสื่อสารและการทำ�งานร่วมกัน ความคิดริเริ่มและการ
ชี้นำ�ตนเอง ความเป็นผู้นำ�และความรับผิดชอบ และในขณะที่ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างชัดเจน การประเมินกลับ เป็นสิ่งที่ล้าหลังไป
ไกล เพราะถูกพันธนาการต้วยจารีตที่บ่อนทำ�ลาย 3 อย่าง คือ เงื่อนไขความ
เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด ความลับของเนื้อหาแบบทดสอบ และผลทดสอบ
ในระดับบุคคล
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เงื่อนไขที่ไม่ต้องมีมาตรฐานเหมือนกัน
เงือ่ นไขการทดสอบทีใ่ ช้มาตรฐานเดียวกันในศตวรรษที่ 20 อยูบ่ น
สมมติฐานทีว่ า่ จุดประสงค์ของการทดสอบคือการเปรียบเทียบนักเรียนแต่ละคน
ดังนั้นเงื่อนไขทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเวลาสอบ สภาพห้องสอบและประเภทของ
ดินสอ (ต้องไม่ใช่เบอร์ 1 หรือเบอร์ 3) จะต้องเหมือนกันทัง้ หมด เมือ่ เราควบคุม
สภาพแวดล้อมด้วยวิธีแบบวิทยาศาสตร์แล้ว ตัวแปรก็คือความสามารถของ
นักเรียนแต่ละคน ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ นักเรียนจะได้คะแนนจากการท่องจำ�
และการทำ�ข้อสอบตามกฎที่ตั้งไ้ว้ ต้องเขียนให้อยู่ในบรรทัด ต้องทำ�ในเวลาที่
จำ�กัด และห้ามช่วยเพื่อนหรือรับความช่วยเหลือจากเพื่อน แม้ว่าเราประเมิน
บางอย่างโดยอ้างแนวคิดของศตวรรษที่ 21 เช่น ให้นักเรียนเขียนตอบหรือใช้
ตัวอย่างจากงานจริง นักเรียนทุกคนก็ยงั ตอบข้อสอบชุดเดียวกันและคนตรวจก็
ใช้แนวทางการให้คะแนนทีเ่ หมือนกัน เราจะไม่ยอมให้นำ�การอ้างเช่นนีม้ าปิดบัง
สมมติฐานคร่ำ�ครึเรือ่ งความคงเส้นคงวา ความเป็นบรรทัดฐาน และการควบคุม
ที่ยังคงอยู่ในการทดสอบ ดังนั้น แม้ว่าจะมีโจทย์ที่เป็นงานใหม่จริง ๆ นักเรียน
ก็ยังคงได้คะแนนตามสูตรเดิม คือต้องเขียนเรียงความเรื่องเดียวกัน วาดกราฟ
เดียวกัน ใช้เหตุผลแบบเดียวกัน และใช้ศพั ท์แสงแบบเดียวกัน สุดท้ายแล้วการ
ประเมินโดยผูใ้ ห้คะแนนก็ยงั อยูบ่ นความเชือ่ ใจกันระหว่างผูป้ ระเมินหรือบนข้อ
ตกลงร่วมกันอยู่ดี การพิจารณาความคิดสร้างสรรค์อาจทำ�ให้การให้คะแนน
เกิดความไม่สม่ำ�เสมอ ดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องอยู่ในมาตรฐานเช่นเดียวกับนักเรียน
อย่างไรก็ดีการประเมินด้วยสมมติฐานแบบศตวรรษที่ 21 ค่อน
ข้างจะแตกต่างจากที่ว่ามา ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานเดียว ความ
แปรผันและการเปลี่ยนแปลงเป็นปกติ ความแปรผันไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่
ดี แต่เป็นสิ่งสะท้อนความซับซ้อนของงานและกระบวนการที่ควรจะมีในการ
ประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น บางทีมต้องการ
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เวลามากขึ้นเพื่อทำ�งานให้สำ�เร็จ เช่นเดียวกับที่บางคนต้องใช้เวลามากกว่า
คนอื่น ในการวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ ยิ่งงานท้าทายมากเท่าใด หรือ
สภาพแวดล้อมในการประเมินยิ่งผันแปรมากเท่าใด การทดสอบแบบใช้
มาตรฐานเดียวกันก็ยิ่งเหมาะสมน้อยลงเท่านั้น ผู้ประเมินจึงต้องฉลาดพอที่
จะรู้และให้คะแนนเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหา ดังนั้นพวกเขาต้องได้รับความไว้วางใจในการตัดสินซึ่งยอม
ให้เกิดความผันแปรในแง่เวลา 1 บริบท และกระบวนการประเมินผลงาน
เนื้อหาที่เปิดเผยไม่ใช่ความลับ
การเรี ย กร้ อ งให้ ปิ ด เนื้ อ หาของการทดสอบเป็ น ความลั บ ใน
ศตวรรษที่ 20 เป็นผลมาจากสำ�นึกเรื่องความเป็นธรรมที่อยู่ในส่วนลึก ถ้าใคร
รู้เนื้อหาของการทดสอบล่วงหน้าโดยที่คนอื่นๆ ไม่รู้ ก็แปลว่าคนนั้นโกงและ
เอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม ความลับของข้อสอบจึงสถิตอยู่ในขั้นตอนการ
ทดสอบ และถูกบัญญัติเป็นกฎหมาย ในบางรัฐนักเรียนหรือครูที่ละเมิดหลัก
อันศักสิทธิ์ของการสอบนี้ได้ต้องรับโทษหนัก ในสภาพแวดล้อมที่ข้อสอบเป็น
ความลับ นักเรียนจะได้คะแนนจาการท่องจำ�ให้ได้มากที่สุด
การประเมินในศตวรรษที่ 21 ต่างจากศตวรรษที่ 20 เพราะเห็น
คุณค่าของการเปิดเผย ไม่เพียงแต่เปิดเผยสิ่งที่จะสอบเพื่อให้น�ำไปศึกษาและ
พิจารณา แค่นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการสร้างการประเมินด้วย การรูค้ ำ� ถามก่อน
การทดสอบไม่ใช่การโกงอีกต่อไป แต่มนั เป็นการแสดงความรอบคอบและความ
รับผิดชอบของผู้สอบ ทุกครั้งที่คุณขึ้นเครื่องบินขอให้นึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่า
นักบินที่ขับเครื่องบินที่คุณนั่งได้เห็นแบบทดสอบของสมาพันธ์การบินก่อนที่
เขาจะสอบ แม้แต่ข้อสอบที่มีเดิมพันสูงเช่นนี้ ยังให้คุณค่ากับการเปิดเผย ไม่ใช่
เก็บเป็นความลับ เมื่อน�ำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินนักเรียน ครูที่
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ตัง้ ใจจะให้นกั เรียนเขียนเรียงความตอบค�ำถามสักสองข้อก็ควรเผยแพร่คำ� ถาม
ให้นักเรียนรู้ก่อนสักยี่สิบค�ำถามหรือมากกว่าเพืื่อให้นักเรียนมีโอกาสเตรียม
ความพร้อมอยูอ่ ย่างครอบคลุม ครูควรรวบรวมค�ำถามทีค่ ดิ ว่าน่าจะออกข้อสอบ
แล้วให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงได้ อันที่จริงควรยินดีให้นักเรียนบอกค� ำถามเอง
ด้วยซ�้ำ เพื่อที่การทดสอบจะไม่เป็นการชิงไหวชิงพริบระหว่างครูกับนักเรียน
แต่เป็นความพยายามร่วมกัน ซึง่ นักเรียนทุกคนมีโอกาสประสบความส�ำเร็จทาง
วิชาการอย่างเป็นธรรม
ผลทดสอบทั้งระดับบุคคลและทีม
ลักษณะที่สามของการประเมินในศตวรรษที่ 20 ซึ่งอยู่ลึกสุดใน
จารีตของการศึกษาคือการให้คะแนนเป็นรายบุคคล การทำ�งานเป็นทีมฟังดูดี
ในแง่หลักการของการประเมินคือการจัดอันดับและเฟ้นหาคนที่เก่งที่สุด จาก
การที่ผมได้ทำ�งานกับผู้ปกครองทั่วโลก ความมุ่งมั่นต่อปัจเจกนิยมนี้ดูเหมือน
จะได้รับการส่งเสริมที่บ้าน เมื่อครูพยายามสนับสนุนการทำ�งานเป็นทีมและ
การร่วมมือกัน พ่อแม่ไม่ค่อยซาบซึ้งนักกับการที่ครูมุ่งเน้นทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ที่สำ�คัญเหล่านี้ ผู้ปกครอบมักแสดงความขุ่นข้องใจว่าลูกของตนอาจไม่
ได้รับการยอมรับว่าเหนือกว่าอย่างเพียงพอถ้าต้องทำ�งานเป็นทีม
เมื่อนักเรียนเหล่านี้เข้าสู่โลกของการทำ�งาน สังคมและชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ก็จะพบว่านิสัยขอบการแข่งขันแบบสุดขั้วเป็นสิ่งที่ไม่เข้าท่า
ความเป็นผู้นำ�ไม่ได้มาจากลำ�ดับชั้น แต่มาจากอิทธิพลและการช่วยเหลือ
ผลงานไม่ได้วดั จากความสำ�เร็จของแต่ละคน แต่วดั จากความสำ�เร็จของทีมงาน
โดยรวม ซึง่ ทีมทีว่ า่ นีอ้ าจเป็นทีมนานาชาติ ทีม่ สี มาชิกจากทัว่ โลกก็ได้ ความหยิง่
ยะโสและความเป็นปัจเเจกชนที่สร้างความสำ�เร็จในช่วงต้นของชีวติจะนำ�ไปสู่
ชีวิตที่ไม่น่าพอใจทั้งทางอาชีพและส่วนตัว การแสวงหาโดยยึดตนเองเป็นที่ตั้ง
เพื่อมุ่งผลตอบแทนเฉพาะตัวนั้นเป็นเรื่องโง่เขลา โครงสร้างของผลตอบแทน
แบบใหม่จึงเน้นที่การทำ�งานเป็นทีมและการร่วมมือกัน
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เด็กๆจะโชคดีหรือโชคร้ายในโลกของการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 นำ�มาซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ด้ า น
อย่ า งรวดเร็ ว และรุ น แรง มี ก ารปรั บ ตั ว ในทุ ก อาณาบริ เวณทั่ ว โลก บน
สภาพเลวร้ า ยของภั ย ธรรมชาติ อั น เนื่ อ งมาจากความเสื่ อ มโทรมสู ญ เสี ย
สมดุ ล อย่ า งรุ น แรงของธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น เดี ย วกั บ สมดุ ล
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประชาคมโลกก็ ผั น ผวน ขาดเสถี ย รภาพ
ทำ�ให้ เ กิ ด การปรั บ สมดุ ล ใหม่ หรื อ เรี ย กกั น ว่ า ต้ อ งจั ด ระเบี ย บ
โลกใหม่ สืบสภาพอาณานิคมที่เปลี่ยนโฉมตามยุคสมัย ต่อไปอย่างไร เป็นสิ่ง
ท้าทายอย่างยิ่ง
โลกใหม่ทางการศึกษา ก็คงเปลี่ยนไปจากเดิมไปอย่างมากใน
ระดับสังคมโลก สำ�คัญทีไ่ ทยเราจะปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ ได้
เร็วขนาดไหน ส่วนหนึ่งของบทความ “กรอบการประเมินทักษะแหงศตวรรษ
ที่ 21” ที่นำ�มาเสนอนี้ เมื่อเทียบกับสภาพการจัดการศึกษาในบ้านเราที่เป็น
อยู่ ทำ�ให้รสู้ กึ “ตระหนก” ขึน้ บ้างหรือไม่ เพราะแม้แต่เพียงส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามกฏหมายแม่บททีก่ า้ วหน้า
หน่อย ยังติดๆขัดๆอยู่เช่นนี้อยู่เลย เราจะ “ตระหนัก” กันหรือไม่ว่า ตัวแปร
ของทรัพยากรคนที่มีคุณภาพนั้น สำ�คัญยิ่งยวดต่อการดำ�รงอยู่และการ
พัฒนาให้ทันเทียมนานาประเทศในสังคมโลกยุคนี้และยุคหน้า
เด็กๆจะโชคดีหรือโชคร้ายในโลกของการศึกษาในศตวรรษที่ 21
จึงเป็นภาระหน้าทีข่ องพวกเราทุกคนต้องเป็นคนตอบ จะต่างคนต่างตอบ หรือ
จะช่วยกันตอบ หรือจะร่วมกันตอบ ก็คงต้องเริ่มคิดกันได้แล้ว ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้
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พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล

บทที่ 5
ดอกผลที่งอกเงย
“ตั้งแต่ทำ�บ้านเรียน พวกเรา
(พ่อแม่) ดีขนึ้ การเรียนรูแ้ บบนีย้ กระดับคุณภาพ
พ่อแม่” พ่อตุ้มบ้านเรียนเลอฌอ กล่าวสรุปให้
เห็นถึงแง่มมุ ของการศึกษาทีห่ ลายๆ คนคงไม่ได้
นึกถึง เพราะมักมุง่ พิจารณาความสนใจไปทีก่ าร
เรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้น
ครอบครัวดนตรีอย่างบ้านเรียน
เลอฌอ เล่าถึงสิ่งที่งอกงามขึ้น “...ตอนเริ่ม
ตัดสินใจทำ�บ้านเรียนให้ลูกสาว ญาติพี่น้องไม่มี
ใครเห็นด้วย แม้แต่หลานก็เป็นห่วงน้องสาว มัน
ยังมาต่อว่าเราเผด็จการ ทำ�อะไรตามใจตัวเอง
ผ่านไปไม่ถึงปี พอเห็นความเปลี่ยนแปลง เสียง
บ่นว่าเหล่านี้ก็หายไป กลายเป็นคำ�ชื่นชม...
อย่างภาษาอังกฤษแค่เทอมเดียว เค้าคว้าพ็อก
เก็ตบุคมานั่งอ่านเฉยเลย เรื่องดนตรี เขาแต่ง
เพลงได้เพลงนึง ไม่ได้ชมลูกตัวเอง แต่เราว่ามัน
ฟังเพราะ ไม่ใช่แบบเพลงฮิตติดตลาดนะ ทัง้ เนือ้
ทั้งทำ�นอง ลูกเอามาให้ฟังเราก็หาที่ติไม่ได้ ก็ว่า
เออๆ ลูกทำ�ต่อ ไม่ได้ชมต่อหน้า แต่งเอง ร้อง
เอง เรียบเรียงเสียงประสานเอง แล้วก็ร้องเสียง
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เก็บเกีย่ วผลิตผล
การจั ด การศึ ก ษาโดย
ครอบครัว ที่ผ้ปู กครองบ้านเรียน
สะท้อนว่า ทำ�ให้พวกเขาทีเ่ ป็นพ่อ
แม่ ดีข้นึ คือได้ยกระดับคุณภาพ
ความเป็นพ่อแม่
การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่
ลูกๆ ของครอบครัวสมัยนี้ ที่เป็น
ยุคสารสนเทศ กับสมัยก่อนในยุค
เกษตกรรม ดูเหมือนเป็นการย้อน
ยุ ค ไปยั ง อดี ต อี ก รอบหนึ่ ง หาก
พิจารณาให้ดีแล้ว คงเหมือนกัน
อยู่ แ ค่ บ ทบาทของพ่ อ แม่ แ ละ
ครอบครัวในการจัดการศึกษาให้
กับลูกหลาน แต่แตกต่างกันมาก
อันเนื่องจากสภาพการณ์ ที่เป็น
ฉากหลังของยุคสมัย
ยุคเกษตรกรรม แต่เก่า
ก่ อ น ดำ � เนิ น วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน
เกษตรกรรม ข่าวสารยังจำ�กัดด้วย
ช่องทางในการสื่อถึงกัน ความรู้
เชิงศาสตร์เชิงวิชาการยังมีไม่มาก
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ถ่ า ยทอดเรื่ อ งการหาอยู่
หากิน กันเป็นหลักและหากอยาก
ได้วชิ าหนังสือก็บวชเรียนกับพระ
สงฆ์ในวัดกัน ความเป็นครอบครัว
ในสมัยนัน้ เป็นปึกแผ่นมัน่ คงกว่า
สมัยนี้
สมัยนี้เป็นยุคสารสนเทศ
ทีเ่ ป็นรอยต่อของยุคอุตสาหกรรม
ที่ สั ง คมความเป็ น อยู่ ข องผู้ ค น
เปลี่ยนแปลงเป็นผู้บริโภค และ
เป็ น แรงงานระดั บ ต่ า งๆใน
กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ
งานบริการในระบบตลาดการค้า
การศึกษาจึงเป็นเครือ่ งมือในการ
สร้างคนสนองความต้องการของ
การขยายตั ว ทางอุ ต สาหกรรม
และการตลาด โดยระบบโรงเรียน
เยาวชนไปโรงเรียน พ่อแม่ และ
สมาชิ ก ครอบครั ว คนอื่ น ๆออก
ไปทำ � งาน ความเป็ น ปึ ก แผ่ น
ของครอบครั ว น้ อ ยลงไปทาง
ด้ า นความรู้ นั้ น มี ก ารค้ น คว้ า
วิจัยในสาขาต่างๆ มีองค์ความ
รู้ ใ หม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ข้อมูล
ข่ า วสารมี ช่ อ งทางสื่ อ ถึ ง กั น ได้
คล่องขึ้น และมากขึ้น จนกระทั่ง
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ประสานเอง เรื่องค้าขายเขาก็ทำ�ได้... อีกเรื่องก็
คือเรือ่ งความสุข ลูกเป็นคนอยูไ่ ด้อย่างมีความสุข
ในสังคม ไปไหนก็มีแต่คนถามหา แต่ไม่เพียงสุข
ทางโลก ทางธรรมก็เป็นเป้าหมายลึกๆของเรา...
โดยรวมแล้วก็คมุ้ นะ คุม้ แล้ว ไม่เปล่าประโยชน์”
ข้อได้เปรียบของการทำ�บ้านเรียน
คือการสามารถเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ต่างๆ มากมาย ซึ่งในระบบโรงเรียนไม่เอื้อ
ให้ทำ� ยกตัวอย่างเช่น การตระเวนไปเยี่ยมเยือน
ครอบครัวอื่น ซึมซับเรียนรู้วิถีชีวิตที่ต่างไปจาก
ความคุน้ เคย การทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่ ทัง้ ต่างเพศ
ต่างวัย ต่างอาชีพ ต่างฐานะ ต่างสถานภาพ (เด็ก
ยากจน ชนเผ่า ต่างด้าว) ความรูม้ ากมายจากภูผา
สู่ทะเล บ้างลัดเลาะข้ามขอบฟ้าข้ามมหาสมุทร
เด็กและครอบครัวได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว
จากผู้คนที่ได้พบเจอ
“แม่เขาเป็นนักแสวงหา เวลาไป
ไหนเขาไม่เก็บตัว ชอบพูดคุย ยิ้มแย้มแจ่มใส
เข้าไปคุย ลูกก็ได้นิสัยนี้เหมือนแม่ คุยดะเลย
เพื่อนเขาจะหลากหลาย คุยกันต่อเนื่องจนกลาย
เป็นเพื่อนรัก...” พ่อเต๋าเล่าถึงต้นตอของนิสัย
ชอบแสวงหาของลูกสาวทีพ่ ฒ
ั นามาเป็นความใฝ่
รู้ ช่างซักถาม ช่างอ่าน ช่างเขียน จนพ่อมั่นใจว่า
ลูกจะรู้มากกว่าตน วางใจได้ว่าไปที่ไหนก็ไม่อด
ตาย “๗ ขวบภาษาดีเหมือนเด็กที่เกาะอังกฤษ
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อ่านหนังสือภาษาอังกฤษมากกว่า 400 เล่ม มี
งานเขียนพร้อมภาพประกอบมากกว่า
100 เรื่อง”
บ้านเรียนสู่ขวัญ ผลิดอกออกผล
เป็นความรักความอบอุ่น เพิ่มพูนความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว มีความใกล้ชดิ ดูแล ใส่ใจ
กันและกันโดยเริ่มจากส่วนเล็กๆ ทางสังคมที่
สำ�คัญทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะโยงใยไปสูส่ งั คมใหญ่ในภาย
หน้า ตลอดเวลาของการทำ�บ้านเรียนได้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง
ความได้เปรียบอีกประการหนึ่ง
ของเด็กบ้านเรียน คือสามารถลงลึกสำ�รวจเรือ่ ง
ที่กำ�ลังอยู่ในความสนใจได้อย่างเต็มที่ จะเรียก
ว่าไม่มีขีดจำ�กัดเลยก็ดูออกจะเกินจริงไปบ้าง
เพราะคงมีความจำ�กัดทั้งที่ตัวเด็ก และปัจจัย
บางประการที่ แ ต่ ล ะครอบครั ว ก็ อ าจยั ง ไม่
สามารถข้ามผ่านได้ แต่ถึงกระนั้นขอบเขตการ
เรียนรู้ของลูกนั้นกว้างไกลกว่าสิ่งที่ระบบการ
ศึกษาขีดกรอบไว้ให้มากมายนัก เมือ่ รวมกับแรง
ขับดันจากความอยากรู้ อยากทำ�ของผูเ้ รียน ผล
ที่ปรากฏจึงมักก้าวไกลไปเกินกว่าที่จะพ่อแม่
คาดคิด (เชื่อได้ว่าลำ�พังสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังก็สูง
เกินมาตรฐานที่หลักสูตรการศึกษากำ�หนดไว้)
ผลงานเชิงประจักษ์ของเด็กบ้านเรียนตามความ
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ท่วมท้น ล้นทะลักในปัจจุบนั
อย่างไร้ซึ่งพรมแดน
ระบบตลาด ขยาย
ตัวอย่างเสรีข้ามรัฐ ข้ามประเทศ
ไปทั่วภูมิภาค เป็นสังคมบริโภค
นิ ย มเต็ ม รู ป นำ � มาซึ่ ง ความ
เสื่อมโทรมทางจิตวิญญานความ
เป็นมนุษย์สถาบันครอบครัวล้ม
เหลว ล่มสลายเพิ่มขั้น เยาวชน
อยู่ในความเสี่ยงสูงขึ้น
แต่ความเป็นเสรีนิยม ก็
คือสิทธิเสรีภาพในการเลือกด้วย
โดยไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่น และต้องมีหน้าที่ความ
เป็นพลเมืองที่ต้องปฏิบัติตามกฏ
หมายของประเทศ
การศึ ก ษาของเยาวชน
ครอบครั ว จึ ง ได้ รับสิ ท ธิ์ ต ามกฏ
หมาย ให้สามารถเลือกทีจ่ ะจัดให้
แก่บุตรธิดาของตนเองได้
ใ น บ ริ บ ท สั ง ค ม ยุ ค
ปัจจุบัน ความรู้ไม่ได้เป็นสิ่งที่หา
ยาก เพราะมันมีมากมาย จนต้อง
รูจ้ กั กลัน่ กรองเลือกเฟ้น และมีสติ
ไม่ลนื่ ไหลไปกับข้อมูลขยะ ข้อมูล
เร้ากิเลสตัณหาที่เกลื่อนกล่น จน
ต้องเป็นห่วงเยาวชนทีย่ งั อ่อนวุฒิ
ภาวะ อีกทั้งยังเป็นสังคมแข่งขัน
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ที่ เ ด็ ก และเยาวชนต้ อ งเริ่ ม
แข่งกันตั้งแต่เข้าโรงเรียนอนุบาล
ไปจนมหาวิ ท ยาลั ย อาจต้ อ ง
เครียดกันไปตลอดวัยเด็ก ซึง่ อาจ
เสียคนในวัยเด็กโตหรือวัยรุน่ ก็ได้
ซึ่งมีมากขึ้นทุกวัน
ครอบครัวบ้านเรียนเครือ
ข่ายล้านนา เลือกทีจ่ ะรักษาความ
สุข สดใสในวัยเด็กของลูกๆเอาไว้
ให้ได้ เลือกจัดการศึกษาให้แก่
ลูกเอง ฟูมฟักเขาด้วยความรัก
ความอบอุน่ ของครอบครัวพัฒนา
ให้เขามีทักษะความสามารถใน
การพึ่งตนเองทางการเรียนรู้และ
ทางการดำ � รงชี วิ ต มี ภู มิ คุ้ ม กั น
ด้วยหลักศีลธรรม เป็นคนอย่าง
สมบูรณ์ รู้จักตนเอง รู้ศักยภาพ
ในอัน
ที่จะสร้างความสำ�เร็จใน
ชีวิตและงานของตนเองได้อย่าง
มีคุณค่า ต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
แรกเริ่มของการจัดการ
ศึกษาแก่ลกู อาจขลุกขลักขัดข้อง
บ้างตามธรรมชาติ แต่เมือ่ ผ่านมา
เมื่อปรับตัวได้ จับธรรมชาติของ
การเรี ย นรู้ ข องลู ก ได้ และการ
เรียนรู้ที่ต้องเป็นธรรมชาติ เป็น
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สนใจของเด็กแต่ละคน จึงเริม่ ผุดขึน้ มาปรากฏแก่
การรับรู้ของสังคม ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
ภาษา ทักษะอาชีพ แม้แต่ในด้านวิชาการ
ขณะที่ ภ าพความสำ � เร็ จ ทาง
วิชาการของผลผลิตของครอบครัวอย่าง บ้าน
เรียนก้านตอง ก็ช่วยให้ทัศนคติของคนรอบข้าง
คนในสังคมชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อ
ครอบครัวและเด็กบ้านเรียนดีขึ้น แม้อาจจะยัง
ไม่ มี ค วามเข้ า ใจที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ศึกษาโดยครอบครัว แต่ก็มีความรู้สึกเชิงบวก
สนใจไถ่ถาม ยอมรับในตัวผู้เรียน ชื่นชมในความ
สามารถของเด็กและศักยภาพของบ้านเรียน อีก
ทั้งยังส่ ง เสริ มกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ
ครอบครัว สานสายใยความรักความเข้าใจ เสริม
ความเข้มแข็งของครอบครัวอันอบอุน่ และพร้อม
จะแบ่งปันสู่สังคม
หากเราเปิดใจรับรู้ในรายละเอียด
ของวิถีธรรมชาติของบ้านเรียนแล้ว จะไม่แปลก
ใจเลยว่าเหตุใดเด็กๆ บ้านเรียนจึงมีส�ำ นึกของการ
อยู่ร่วมเป็นชุมชน/สังคม เพราะในวิถีการเรียนรู้
ที่ยึดเอาความสนใจของตัวเขาเป็นที่ตั้ง ทำ�ให้
ลำ�พังครอบครัวเองมักไม่สามารถตอบสนองได้
อย่างรอบด้าน หลายสิง่ ทีพ่ อ่ แม่มอี าจไม่ตรงตาม
ความสนใจของลูก บางอย่างที่ลูกอยากเรียนรู้
กลับเป็นสิง่ ทีค่ รอบครัวไม่ถนัดเอาเสียเลย จึงต้อง
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พึ่ ง พาอาศั ย ขอความช่วยเหลือ และดิ้นรน
แสวงหาความรูท้ ตี่ นสนใจ เด็กบ้านเรียนจึงได้ลงุ
คนนัน้ ช่วยสอน ไปพักค้างทีบ่ า้ นป้าคนนี้ คุณน้า
ช่ ว ยพาไปหาที่ เรี ย น คุ ณ อาช่ ว ยแก้ ปั ญ หา
สารพัดสิ่งที่ทำ�ให้เขาได้รับรู้และตระหนักถึง
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ยังมีในสังคม ยิ่งทำ�ให้รู้
ว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้
ขณะเดียวกัน บ้านเรียนยังเป็น
ทางเลือกในการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ หรือเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาบางด้าน
ได้ รั บ การศึ ก ษาและพั ฒ นาการเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
สอดคล้องกับสภาพจริง ส่งผลให้ตัวเด็กและ
ครอบครัวมีความสุข มองเห็นคุณค่าในตัวเอง
มากกว่าที่จะมองว่าเป็นภาระของผู้อื่น
บ้ า นเรี ย นพิ ม พ์ ป าน ค้ น พบ
กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทีส่ อดคล้องกับวิถี
การเรียนรู้และความสนใจของลูก จากการมี
เวลาใกล้ชิดกันมากขึ้น ได้เฝ้าสังเกตพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของลูก ก่อให้เกิดความรักความ
เข้าใจระหว่างกันมากขึ้น จากแม่ที่เคย “ละเลง
ขนมเบือ้ งด้วยปาก” มาสู่ “ครอบครัวเรียนรูร้ ว่ ม
กัน” ใช้โครงงาน
เรือ่ งม้า ม้า และ ม.ม้าทีร่ กั มาเป็น
จุดเชื่อมในกระบวนการเรียนรู้ จนงอกงามผลิ
บานทั้งทางด้านร่าง จิตใจ สติปัญญา สมาธิ มี
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กระบวนการเรี ย นรู้ ต ลอด
ชี วิ ต ตามวุ ฒิ ภ าวะของแต่ ล ะ
ช่วงวัย รู้ว่าความสำ�คัญอยู่ที่การ
ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ ให้
ลู ก รู้ วิ ธี ที่ จ ะเรี ย นรู้ เ ป็ น ในทุ ก
สถานการณ์ทตี่ อ้ งเผชิญ สามารถ
ประมวลความรู-้ ประสบการณ์ทงั้
ใหม่และเก่า ในการผ่านสถานกา
รณ์นั้นๆ อย่างรู้จักประเมินสรุป
บทเรียน ได้ความรู้ใหม่ ต่อยอด
ความรู้เดิม ที่มีความแกร้วกล้า
และคุณค่าสูงยิ่งขึ้นไป
ครอบครัวบ้านเรียน คง
ตระหนักดีว่า การจัดการศึกษา
แก่ ลู ก เป็ น การจั ด การศึ ก ษา
เฉพาะบุคคล ต้องศึกษาให้รู้วิธี
การเรียนของลูกที่ลูกถนัด และ
สนใจ วิ ธี ใ นการเร้ า พลั ง การ
เรี ย นรู้ แ ก่ ลู ก และสภาพความ
พร้อมที่จะเรียนของลูก ตลอด
จนการเสริมพลังการเรียนรู้ให้มี
ต่อเนื่อง ไปจนถึงความสำ�เร็จได้
ครอบครัวส่วนใหญ่ เริม่ จากความ
รู้ภูมิปัญญาของครอบครัว หรือ
ความรู้เชิงอาชีพของคุณพ่อคุณ
แม่ เป็นพื้นฐานแก่ลูก และเสริม
ความรู้ ที่ ห ลากหลายให้ ลู ก ได้
สัมผัสได้เลือก

บทที่ 5 ดอกผลที่งอกเงย
ตามความสนใจ จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งจากครอบครัว
บ้านเรียนด้วยกัน ศูนย์ภาษาของ
มหาวิทยาลัย ฯลฯ
เ ด็ ก บ้ า น เรี ย น ที่ เ ป็ น
เด็กพิเศษ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นดู
เป็นเด็ ก ปกติ เด็ ก บ้ า นเรี ย นใน
ครอบครั ว กรณี ศึ ก ษาแทบทุ ก
คน มี พั ฒ นาการก้ า วหน้ า เกิ น
วัย เมื่อดูจากงานที่สร้างที่ทำ�ขึ้น
สะท้ อ นความคิ ด ที่ คิ ด อย่ า งซั บ
ซ้อนได้ มีฐานความรู้ทางเทคนิค
ที่น่าทึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากได้ลงมือ
ปฏิบัติแบบโครงงาน ซึ่งมีหลัก
คิดเชิงกระบวนการวิทยาศาสตร์
และเชิงระบบ โดยระดมความ
รู้ที่เกี่ยวข้อง สาขาต่างๆ มาใช้
อย่างบูรณาการ ปฏิบัติการและ
แก้ปญ
ั หา ผ่านขัน้ ตอนต่างๆอย่าง
รู้จักมุ่งมั่น ตั้งใจ อดทนจนได้เห็น
ผลสำ�เร็จของงาน ซึ่งเท่าที่ศึกษา
พบว่าเด็กครอบครัวบ้านเรียนกา
รณีศึกษานี้ทุกคน ฉายแววโดด
เด่นตามศักยภาพของตน เพราะ
ทุกคนมีใบหน้าที่อิ่มสุข ยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีชีวิตชีวา อันเป็นสัญญ
ลั ก ษณ์ ข องผู้ ที่ มี ค วามสุ ข ความ
สำ � เร็ จ ในชี วิ ต ภาพเช่ น นี้ ย่ อ ม
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จิตสาธารณะ มีความเมตตา มีคุณภาพสูงขึ้นทั้ง
ด้านการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถ และการ
มองเห็นคุณค่าในตนเอง
“สมัยก่อน วันจันทร์ถึงศุกร์ลูกจะ
ไม่ออกจากบ้านไปในทีส่ าธารณะ อย่างห้างสรรพ
สินค้าเลย ลูกบอกว่า ไม่ไปเพราะถูกมองว่าเป็น
เด็กด้อยโอกาสที่ไม่ไปโรงเรียน แต่จะมีความสุข
มากเวลาไปห้างวันเสาร์อาทิตย์ แต่ตอนนี้เขาไป
ทุกทีแ่ ละประชาสัมพันธ์วา่ เขาเป็นเด็กบ้านเรียน
เห็นคุณค่าในตัวเอง คือเขารู้ด้วยตัวเองว่าเขาไม่
ต้องกลัวว่าใครจะมองว่าเขาด้อยโอกาส...”
หลายบ้านเรียนเป็นเหมือนกัน คือ
เด็กๆ ภูมิใจนำ�เสนอว่าตนเองเป็นเด็กบ้านเรียน
แถมชวนใครต่อใครมาทำ�บ้านเรียนไปทัว่ สะท้อน
ให้เห็นถึงความสุขในสิง่ ทีเ่ ขาเป็น ความเชือ่ มัน่ ใน
สิ่งที่เขาทำ� เป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนทัศนคติที่ดี
“เชื่อว่าเด็กบ้านเรียนส่วนใหญ่ มี
ความภาคภูมใิ จในความเป็นบ้านเรียน เช่น ดูจาก
การตอบคำ�ถามเรื่องบ้านเรียนให้กับคนทั่วๆ ไป
การชักชวนเพื่อนมาทำ�บ้านเรียน มีความสุข มี
รอยยิ้ม มีพลังในการเรียนรู้ กระหายที่จะทำ�
กิจกรรมต่างๆ ถือว่ามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
เป็นจุดสำ�คัญที่เด็กในระบบค่อนข้างขาด” เป็น
ความเห็นของ พ่อเอก แห่งบ้านเรียนสายลมจอย
แหล่งเรียนรูท้ างการเกษตรกรรมอินทรีย์ และวิถี
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การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง เป็นอีกแหล่ง
หนึง่ ทีช่ าวบ้านเรียนทัง้ พ่อแม่และเด็กไปใช้พนื้ ที่
ทั้ ง เพื่ อ เรี ย นรู้ วิ ถี ก ารเกษตรและจั ด กิ จ กรรม
ต่างๆ เด็กๆ ได้สนุกกับการทำ�นาปลูกข้าว ปลูก
พืชผัก แดดร้อน ตัวเลอะ งานเหนื่อย ไม่ได้เป็น
ปั ญ หาในการเรี ย นรู้ แ ม้ แ ต่ กั บ เด็ ก ที่ โ ตมาใน
สังคมเมือง
ในมุมกลับกัน เด็กส่วนใหญ่ใน
สังคมที่พ่อแม่เป็นเกษตรกร กลับทำ�การเกษตร
แทบไม่เป็นกันแล้ว ทั้งๆ ที่เกษตรกรรมได้รับ
การยกย่องเชิดชูว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
บ้านเมืองเรา เพราะวิถีชีวิตของเด็กๆ แยกจาก
พ่ อ แม่ แยกจากรากเหง้ า ของตั ว เองและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันที่จริงไม่ใช่แต่ครอบครัว
เกษตรกรในชนบท ครอบครัวในสังคมเมืองก็
แทบจะไม่แตกต่างกัน เด็กๆ มีภาระหน้าที่ใน
การไปโรงเรียน รับผิดชอบในเรื่องการเรียน
การบ้าน การสอบ จนแทบไม่มีส่วนรับรู้ถึงการ
งานอาชี พ ที่ พ่ อ แม่ ทำ � มาหาเลี้ ย งชี พ อยู่ เ ลย
ทักษะความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัวพ่อแม่กลับ
กลายเป็นสิง่ ไร้คา่ ทีร่ อวันเวลาสาบสูญ หนักเข้า
แม้แต่คนอาชีพครูยงั ต้องเผชิญกับปัญหาในการ
สอนลูกตัวเองไม่ได้ ต้องส่งไปให้คนอื่นหรือ
สถาบันกวดวิชาสอน
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ฉายสะท้อนถึงครอบครัว คุณ
พ่อ คุณแม่ และสมาชิกท่านอืน่ ๆใน
ครอบครัวพลอยมีความสุขไปด้วย
อันทำ�ให้รู้สึกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อได้
ทำ�บ้านเรียนเพราะครอบครัวอบอุน่
เป็ น ปึ ก แผ่ น แน่ น เหนี ย วมากกว่ า
เดิ ม ทั้ ง เด็ ก และผู้ ใ หญ่ ค รอบครั ว
บ้านเรียน
จึงมั่นใจในการศึกษาแบบ
บ้านเรียน บอกเล่าสรรพคุณและ
เชิญชวนใครต่อใครให้จดั การศึกษา
บ้านเรียนกัน
การรวมตั ว กั น เป็ น เครื อ
ข่ายบ้านเรียนล้านนานั้น ถือเป็น
ปั จ จั ย สำ � คั ญ อั น มี ส่ ว นช่ ว ยให้
ครอบครัวบ้านเรียนในแครือข่าย
สามารถก้าวผ่านการช่วงที่ยุกยาก
ในการจัดการศึกษามาได้ จากการ
ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แนะนำ � ซึ่ ง
กันและกัน ได้ช่วยแบ่งเบาในการ
ให้การเรียนรู้แก่ลูกๆโดยลูกผลัด
กันไปเรียนรู้กับอีกครอบครัวหนึ่ง
ตามความเชี่ ย วชาญของคุ ณ พ่ อ
หรือคุณแม่ในครอบครัวนั้น เครือ
ข่ายทำ�ให้มีความอุ่นใจ มีเพื่อนร่วม
ทางทีพ่ ร้อมช่วยเหลือกันได้ และได้
รวมพลัง ร่วมกันจัดการงาน และ
กิจกรรมที่สำ�คัญได้รับความสำ�เร็จ

บทที่ 5 ดอกผลที่งอกเงย
เป็นที่น่าพอใจมาหลายงาน
แล้ว
การรวมตัวกันเป็นเครือ
ข่าย จึงเป็นการเพิม่ พลังให้แก่กนั
และกัน เพิ่มหลักประกันในการ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เด็กๆมีสังคม มีเพื่อนๆในวัยใกล้
เคี ย งกั น และมี ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างครอบครัว
ครอบครัวบ้านเรียน โดย
พลังของเครือข่าย ที่มีส่วนช่วย
แบ่งเบาภาระแก่เจ้าหน้าที่ภาค
รัฐ ได้แก่สำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานั่นเอง ด้วยการทำ�ความ
เข้าใจเบื้ อ งต้ น ของครอบครั ว ที่
ประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษา
โดยครอบครัว รายใหม่ และได้
ปรึกษากับครอบครัวในเครือข่าย
จนมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ
ระดับหนึ่งแล้ว สามารถเชื่อมโยง
ทำ � ความเข้ า ใจกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้
รวดเร็วขึ้น รวมทั้งขั้นตอนอื่นๆ
ก็ตาม เช่น ขัน้ การจัดทำ�แผนการ
ศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง ประกอบคำ � ขอ
อนุญาตด้วยนัน้ อันเป็นขัน้ ตอนที่
ยากขั้นตอนหนึ่ง ครอบครัวบ้าน
เรียนรุ่นพี่ในเครือข่ายก็สามารถ
แนะนำ� ให้ดูตัวอย่าง หรือร่วม
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หากเคยดู ร ายการทุ่ ง แสงตะวั น
ตอน “การเรียนรู้ของแปลน” แล้ว คงได้สัมผัส
ถึงศักยภาพของเด็กบ้านเรียนคนหนึง่ ทีไ่ ม่เพียงมี
ความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตนสนใจ แต่ยัง
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง
เรียบง่าย นำ�เสนอ(ต่อหน้ากล้อง)ได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ ที่สะท้อนกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ครอบครัวทีพ่ อ่ แม่ควรตระหนักอยูเ่ สมอว่า “ต้อง
ไม่หยุดนิ่ง” อย่างตอนเล็กๆ ลูกทอดไข่เจียวเอง
ได้ เราก็ว่าลูกไม่อดตายแล้ว ขั้นต่อไปก็ต้องหุง
ข้าวได้ ทำ�ได้ อธิบายได้มากขึน้ ประยุกต์เอาส่วน
ประกอบอื่นๆ มาปรุงแต่งมากขึ้น รู้และเข้าใจว่า
ปัจจัยอะไรบ้างทีจ่ ะส่งผลต่อคุณภาพของไข่เจียว
ปรากฏการณ์ล่าสุด ฝนตกหนัก
ไหลเข้าท่วมห้องทำ�งาน ข้าวของของแม่เสียหาย
มาก ส่งผลให้แม่หงุดหงิด จากแผนการเดิมทีต่ งั้ ใจ
ว่าจะมาเที่ยวเชียงใหม่กัน ลูก (ป.5) เสนอให้ยุติ
แผนการเที่ยว เพื่อที่จะช่วยแม่จัดการข้าวของ
ขณะที่ พ่ อ เองก็ พ ยายามเกิ น ไปที่ จ ะทำ � ให้
สถานการณ์ดี ด้วยการชวนแม่คยุ กระเซ้าเย้าแหย่
แต่ลกู ชายบอกว่าพ่อไม่ตอ้ งทำ� เพราะมันกลับจะ
ทำ�ให้บรรยากาศแย่ไปกันใหญ่ คนทั่วไปอาจคิด
ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ เ สี ย มารยาท แต่ เราสอนให้ เขา
สะท้อนออกมาตรงๆ นี่คือวัฒนธรรมแบบบ้าน
เราที่อาจดูเหมือนไม่มีมารยาท ซึ่งเรายอมรับได้
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สิง่ ทีพ่ อ่ แม่ได้เห็นจากเหตุการณ์นี้ คือ เราเชือ่ ว่า
ลูกคิดได้ ประเมินได้ จัดการได้ และกล้าลงมือ
ผลงานอีกชิ้นที่อยากแนะนำ�ให้ดู
“ไข่เป็ดอารมณ์ดี” ของเด็กชายต้นกล้า แม้จะ
ไม่ได้สื่อสารผ่านหน้าจอทีวี แต่สารคดีชีวิตการ
เรี ย นรู้ ชุ ด นี้ ก็ มี ค วามน่ า สนใจน่ า ค้ น หาไม่ ยิ่ ง
หย่อนไปกว่ากัน เด็ก ป.4 ลูกชาวนาทีว่ งิ่ ไล่ตอ้ น
เป็ ด อยู่ ทุ ก วี่ วั น แต่ ส ามารถสอบแข่ ง ขั น
วิทยาศาสตร์ได้รางวัลเหรียญเงินระดับประถม
จากเวทีวิชาการนานาชาติในระดับเขตพื้นที่
“ตอนนี้ต้นกล้าทำ�กับข้าวเลี้ยง
คนทัง้ บ้านได้แล้ว แต่ปญ
ั หาคือทำ�ตอนบ่ายอาจ
จะได้กนิ ตอนเย็น...” ปีนลี้ กู ลุกขึน้ มาปลูกผักกิน
เอง เพราะพ่อทำ�นาทำ�อะไรเยอะแยะ ไม่มีเวลา
ปลูกผัก ลูกไปขุดแปลง หาเมล็ดผักเอง ทำ�เอง
หมดจนเก็บกินได้
ส่ ว นบ้ า นเรี ย นพั น พรรณนั้ น
ครอบครัวเน้นให้ลกู รูจ้ กั คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
หาวิธีเกาะติดกับปัญหา และพยายามหาทาง
แก้ไข น้องทาน (ป.2) สามารถคิด ประเมิน
ปัญหาและทดสอบวิธีแก้ พึ่งตัวเองได้ในเรื่อง
การกิน การทำ�ความสะอาด ซักเสื้อผ้า ดูแลตัว
เองได้ และรู้ว่าจะผลิตสิ่งที่จำ�เป็นในชีวิตได้
อย่างไร เช่น ปลูกข้าว สร้างบ้าน ขณะที่พ่อแม่
ภูมิใจในตัวลูก ลูกเองก็ภูมิใจที่ได้เป็นเด็กบ้าน
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มาประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
กัน นอกจากนี้ ในขั้นการจัดการ
เรียนรู้ การประเมิน และการทำ�
รายงานการจัดการศึกษาประจำ�ปี
ตลอดจนการเตรียมตัวรับการตรวจ
เยี่ยมจากคณะเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
เขตพื้นที่เป็นต้น
กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวบ้านเรียนกับเจ้าหน้าที่
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ สั ง เกตได้ ว่ า
ครอบครั ว บ้ า นเรี ย นได้ รั บ ความ
เข้าใจ และไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานเขตพืน้ ที่ ซึง่ มิได้มองบ้าน
เรียนเทียบกับโรงเรียนโดยมองผ่าน
ความเข้าใจในแนวของการศึกษา
พิเศษมากกว่า ถือว่าเป็นการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคลเหมือนกัน ทั้งนี้
ครอบครัวบ้านเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการดำ�เนินงาน การเสนอข้อคิด
เห็น และมีมติในการตัดสินใจ ที่
เป็นความสัมพันธ์เชิงแนวราบ ไม่
ค่อยมีลกั ษณะการกำ�กับ เชิงสัง่ การ
ในแนวดิ่ง มีความเป็นกัลยาณมิตร
ต่ อ กั น แม้ มี ค วามเห็ น ต่ า งที่ ต้ อ ง
แสดงเหตุผลแก่กนั เชิงโต้ตอบความ
เห็นกัน แต่ก็สามารถสรุปลงได้ใน
แนวปฏิบัติที่เห็นชอบ ยอมรับกัน
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“ทำ�ให้ครอบครัวเป็นครอบครัว”
เป็นดอกผลที่ผลิบานนอกเหนือไปจากความ
งอกงามในตัวลูก ของบ้านเรียนทองนพรัตน์ เริม่
จากทัศนคติการมองโลกของเราเปลีย่ นไป วิธคี ดิ
เปลีย่ น ทำ�ให้ตวั เราและครอบครัวมีความสุขขึน้

พัฒนาการของการดำ�เนินงาน
จากการได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั น
อย่างเข้าถึงรายละเอียดในระดับลึก
จึ ง สามารถมี ค วามเข้ า ใจที่ ถ่ อ งแท้
ชัดเจนมากขึ้น การดำ�เนินงานก็จะ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่มี
คุณภาพมากขึ้น
ประการสำ�คัญทีส่ ดุ ทีเ่ ป็นข้อ
ควรตระหนักเอาไว้เสมอ ก็คือ
ความมีใจ ทีร่ กั และปรารถนา
ดีต่อเด็กๆทุคนอย่างจริงใจ ในฐานะ
ที่เขาเป็นอนาคตของประเทศชาติ ที่
ต้องเติบโต เจริญงอกงามสมวัย ได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ อย่าง
มี คุ ณ ค่ า ต่ อ ตน ครอบครั ว และ
ประเทศชาติ
ต้ อ งถื อ ว่ า เด็ ก ๆเป็ น วั ย ที่
บริสุทธิ์ ปลอดจากผลประโยชน์ใดใด
เขาพึงได้รับความสำ�คัญในมโนสำ�นึก
ของผู้ ใ หญ่ ที่ ต้ อ งให้ โ อกาสและร่ ว ม
มือส่งเสริมพัฒนาการของเขาทุกคน
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความ
สามารถ ประสบความสำ�เร็จตามความ
ถนัด ตามศักยภาพของเขา มีคณ
ุ ค่าต่อ
การเป็นพลเมืองดีของชาติ ในรุ่น ต่อ
ไปได้เป็นอย่างดี
เช่นนี้แล้ว การจัด การศึกษา
โดยครอบครั ว ซึ่ ง เป็ น การจั ด การ
ศึกษาพัฒนาเด็ก ในวิถีของการศึกษา
ทางเลือก ก็จะประสบความสำ�เร็จ
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เรียน และครอบครัวก็มีความสุขที่ได้ใช้เวลา
คุณภาพอยู่ร่วมกัน
การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นรูป
แบบที่ประสบความสำ�เร็จมากในการสอนลูก
พ่อแม่สามารถเชื่อมโยงทักษะต่างๆ หลายด้าน
เข้าด้วยกันในหนึ่งโครงการ ทานโดดเด่นและ
สามารถพัฒนาทักษะการคิดได้มาก อย่างโครง
งานเลีย้ งไก่ทที่ านทำ�โมเดลงานศิลปะไปแสดงที่
ที่กรุงเทพฯ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่ง
ชาติ ครั้งที่ 62) โครงการนี้บูรณาการทักษะการ
อ่าน การเขียน เทคโนโลยี ศิลปะ สถาปัตยกรรม
ชีววิทยา การพูดในที่สาธารณะ การสื่อสาร
คณิ ต ศาสตร์ และทั ก ษะทางร่ า งกายในการ
ทำ�งานช่างไม้เพือ่ สร้างเล้าไก่ ตลอดจนทักษะใน
การแก้ปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติสองประการสำ�คัญที่
พ่อแม่เห็นว่าเกิดขึ้นในตัวลูกคือ ลูกเข้าใจสิ่ง
ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง และมีสำ�นึกของการอยู่ร่วม
เป็นชุมชน
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ค่อยๆ ปรับเปลี่ยน เข้าใจคนอื่นมากขึ้น บ้าน จากความร่วมมือส่งเสริมอย่าง
เรี ย นทำ � ให้ ย อมรั บ ความแตกต่ า งของบุ ค คล ไม่มีเงื่อนไขของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ยอมรับความมีตวั ตนของลูก ยอมรับฟังความคิด อย่างพร้อมใจกัน
เห็น วิธีคิดวิธีจัดการตามแบบของคนอื่น เรามี
วิธีของเราเองแต่รับฟังคนอื่นมากขึ้น
ส่วนผลที่เกิดกับตัวลูกเป็นไปใน
แนวทางทีค่ รอบครัวได้ตง้ั เป้าหมายไว้ ได้เห็นลูก
มีความกระตือรือร้น มีชวี ติ ชีวา ตัง้ ใจทำ�สิง่ ต่างๆ
ตามหน้าที่ของตนเอง ที่ชัดเจนที่สุดคือ ทัศนะ
คติต่อการเรียนรู้ จากเดิมที่มักจะปฏิเสธไม่
อยากทำ�อะไร วันนีล้ กู ๆ ไม่เคยปฏิเสธทีจ่ ะเรียน
รู้และลองทำ�ในสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ� อีกทั้งมี
ทัศนคติที่ดีต่อคนอื่น (โดยเฉพาะไอ) มองข้อดี
ของคนอื่น และชื่นชมคนอื่นได้
พี่ไอ (ป.๔) มีทักษะทางร่างกายดี
เมื่ อ ได้ รั บ การสอนจะพั ฒ นาได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
กระตือรือร้นกับการเต้นแจ๊ส มาก สามารถผ่าน
การทดสอบเกรด ในระดับ Honer Plus มีความ
สุขและสนุกกับการไปว่ายน้ำ�ทุกครั้ง พัฒนา
ตนเองจนสามารถว่ายน้ำ�ได้อย่างคล่องแคล่ว
ส่วนน้องธีร์ (ป.๒) มีทักษะด้านการคิดคำ�นวณ
มีระบบคิดที่ดี เรียนรู้ได้รวดเร็ว ในปีที่ผ่านมาส
อบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสถาบันคณิตศาสตร์
เอกชนแห่งหนึ่ง ได้อันดับที่ ๒ ของภาค
ณ วันนี้ สองพี่น้องดูแลตัวเองได้
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และเริ่มกล้าที่จะออกไปเผชิญโลกโดยไม่ต้องมีพ่อแม่คอยเฝ้าดูอยู่ด้วยเพราะลูก
รู้สึกว่าเขาวางใจพ่อแม่ได้ เขามั่นใจในความรักของพ่อแม่ มั่นคงในความรู้สึกว่ามี
พ่อแม่อยู่เคียงข้างเสมอ
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“ตอนอยู่ในโรงเรียนลูกเป็นเด็กที่ตั้งรับกับปัญหา ก็จะเครียด ไม่
ค่อยมีการโต้ตอบ พอออกมาทำ�โฮมสคูลหลายคนทักว่าลูกสดใสขึ้น ดูมีชีวิตชีวา
กล้ า พู ด คุ ย และโต้ ต อบมากขึ้ น ... ลู ก มี ค วามสุ ข มาก ร่ า เริ ง แบบทั น ตาเห็ น
กระตือรือร้นมาก ทำ�ตารางสอนเองแปะข้างฝา...” คำ�บอกเล่าที่สะท้อนถึงความ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในตัวลูกของบ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอล
ปีทผี่ า่ นมา อเล็กซ์ (ป.๔) สอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถม
ตอนปลาย ในเวทีวิชาการนานาชาติ ได้รับรางวัลชมเชยในระดับประเทศ ส่วนมิ
คาเอล (ป.๑) ก็ได้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข มีความเพียรพยายามทีจ่ ะทำ�งานจนงาน
สำ�เร็จ เช่น ชิ้นงานการต่อเลโก้ ก็สะท้อนการ “ลุกขึ้นมาทำ�งานบางอย่างจน
สำ�เร็จ”
แม้ก่อนหน้านี้ลูกจะเคยเรียนในระบบ แต่พอเลียบเคียงถามความ
รู้สึกว่าอยากกลับไปเรียนในโรงเรียนหรือยัง ลูกๆ ส่ายหัวกันอย่างพร้อมเพรียง มี
ความสุขทั่วกันทั้งบ้าน
บ้านเรียนเข้มครามเป็นอีกตัวอย่างที่ตอกย้ำ�ถึงความเปลี่ยนแปลง
ในเชิงบวกของวิถคี รอบครัว ความรูส้ กึ ของพ่อแม่จากทีเ่ คยต้องออกจากบ้านก่อน
ลูกตืน่ และกลับมาถึงบ้านตอนทีล่ กู หลับแล้ว คงไม่มอี ะไรดีกว่าการได้อยูก่ บั ลูก ได้
เห็นการเติบโตของลูกอย่างใกล้ชิดแบบนี้
ตัวลูกเองจากที่เคยใช้ชีวิตเข้า-ออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น กลับ
เติบโตขึน้ อย่างสมวัย มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พ่อแม่กถ็ อื ว่าเป็นผลสำ�เร็จ
แล้ว ด้วยการเรียนรู้ของเด็กๆ เน้นไปที่การสร้างเสริมสุขภาพ สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ครัง้ หนึง่ น้องครามพลัดตกลงไปในสระน้�ำ ลึกทัง้ เสือ้ ผ้า แต่ลกู ว่ายน้�ำ เข้า
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มาขอบสระและปีนกลับขึ้นมาได้ก่อนที่ผู้ใหญ่จะทันรู้เรื่อง เสี้ยวนาทีนั้นเราคิด
ว่าการเรียนรู้ฝึกฝนของลูกที่ผ่านมาก็เพื่อวินาทีนี้เอง
สำ�หรับเข้ม (ป.4) หน้าร้อนที่ผ่านมา ไปเข้าค่ายแล่นเรือใบอยู่ที่
สัตหีบ 14 วัน ต่อหลักสูตรแอดวานซ์อีก 8 วัน ตลอดเวลาค่ายเด็กวัยสิบขวบ
สามารถดูแลตัวเองได้ดี ตอนจบหลักสูตรมีงานแข่งเรือใบเล็ก ที่ลูกต้องทำ�งานใน
เรือใบลำ�น้อยโดยลำ�พัง วันละสีห่ า้ ชัว่ โมงในทะเลตลอดการแข่งขัน แม้จะไม่มถี ว้ ย
รางวัลเป็นรูปธรรม แต่การทีไ่ ด้เห็นลูกสามารถดูแลจัดการตัวเองได้ดว้ ยตัวคนเดียว
นั่นถือเป็นความสำ�เร็จอันน่าภาคภูมิใจของครอบครัว
งานทีล่ กู ทำ�ได้อย่างมีความสุข และผลงานทีไ่ ด้ออกมานัน้ เป็นภาพ
สะท้อนความงอกงามของบ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ อย่างเฟย์ลูกสาวคนโต
(ม.๒) รักและชื่นชอบงานปั้น ได้เรียนรู้งานปั้นทั้งเซรามิค การปั้นปูนสด และการ
ปั้นอื่นๆ เฟย์รู้สึกสนุกกับการปั้น พ่อแม่ก็รู้สึกว่าลูกทำ�งานออกมาได้ดี เพื่อนร่วม
กลุ่มเรียนปั้นก็มักจะให้ความสนใจในงานของลูก ประกอบกับครูผู้สอนและผู้
เชีย่ วชาญเฉพาะทางหลายท่านก็ออกปากชมเสมอๆ แต่ลกู มีความสุขกับผลงานที่
ปั้นออกมามากกว่าคำ�พูดหรือปฏิกิริยาของคนรอบข้าง
ส่วนแฟร์รี่ (ป.5) สนุกกับการทำ�อาหารญี่ปุ่นที่ตนเองชอบ โดย
เฉพาะบะหมี่เย็นซึ่งเป็นเมนูโปรด จากสูตรที่ได้จากหนังสือและอินเตอร์เนต ผ่าน
การลงมือฝึกฝนและทดลอง เรียนรูข้ อ้ ผิดพลาด ปรับไปเปลีย่ นมาเรือ่ ยๆ จนกระทัง่
ได้สูตรที่ผู้ทำ�และสมาชิกในครอบครัวชื่นชอบ พ่อแม่ก็คิดว่าลูกสามารถทำ�บะหมี่
เย็นออกมาได้คณ
ุ ภาพ จนกระทัง่ มีคนชมเทียบกับของร้านใหญ่ในห้างสรรพสินค้า
“พ่อแม่พอใจ เพราะลูกไม่ได้จบแค่เรียนตามเกณฑ์ของกระทรวง
แต่เขาเป็นมนุษย์ที่ยืนได้ด้วยตนเอง ค้นหาตนเอง และตอบสนองความต้องการ
ของตนเองได้ สามารถจัดการความคิดและอารมณ์ของตนเองได้ในระดับหนึ่ง...”
บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่
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สรุปโดยภาพรวม บ้านเรียนแต่ละบ้านอาจไม่เหมือนกัน แต่ความ
งอกงามของแต่ครอบครัวล้วนอิงอยูก่ บั ความสุขของผูเ้ รียน ทีส่ ง่ ผลให้คณ
ุ ลักษณะ
มากมายที่เกิดขึ้น และฝังลึกเป็นตัวตนของเด็กบ้านเรียน ยังมีคำ�อีกมากมาย ซึ่ง
หลัง่ ไหลผ่านคำ�บอกเล่าบ่งบอกคุณภาพของเด็กบ้านเรียน ทีไ่ ม่สามารถเรียบเรียง
มาเล่าไว้ได้หมดในที่นี้ อย่างความไม่เพิกเฉย อ่อนโยน มีจิตที่เมตตา มีมารยาท
อัธยาศัยดี มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ดั ง นั้ น หากเราสามารถร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโดย
ครอบครัวให้เข้มแข็ง ก็จะเป็นทางเลือกทีส่ �ำ คัญ และตอบโจทย์ความสามารถของ
ครอบครัวได้อย่างสอดคล้องและลงตัวกับระบบการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ทุก
ขั้นตอน
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คณะทํางาน
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