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จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 ค�ำน�ำ

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว	 ได้ดำาเนินการอย่างเป็นทางการ														

มานับแต่	 มีการออกกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย

ครอบครวั	พ.ศ.	2547		จนถงึปัจจุบันเป็นเวลาเก้าปีแล้ว	มคีรอบครัวที่จดทะเบยีน

จัดการศึกษากับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆทั่วประเทศ	 จำานวน	 200	

ครอบครวั	ผูเ้รยีน	325	คน	ใน	53	สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาซึง่นบัว่าเป็นจำานวน

ไม่มาก		และยังดูเสมือนเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันเท่าที่ควร	ทั้งเจ้าหน้าที่

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและบคุคลทัว่ไป	การให้บรกิารในการพิจารณาอนุญาต

ให้ครอบครัวท่ีมีความประสงค์ใช้สิทธิตามกฏหมายขอจัดการศึกษาแก่บุตรธิดา

ของตน	จงึยังมคีวามขลกุขลกัในการประสานงาน	การทำาความเข้าใจในแนวปฏบิตัิ

ทีย่งัเหน็ต่างกนัตัง้แต่ปรัชญา	หลกัการการจดัการศกึษาโดยครอบครวั	ทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะแบบหนึง่	จนกระทัง่บางกรณ	ีถงึกบันำาไปสูก่ารฟ้องร้องศาลปกครอง	ในข้อ

กล่าวหาว่าฝ่ายรฐัได้ทำาให้ครอบครวัทีย่ืน่ขออนญุาตจดัการศกึษาเสยีสทิธิต์ามกฏ

หมายรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติ	พ.ศ.2542	

ได้แก่	17	กรณีในปี	พ.ศ.	2554	และอีก	1	กรณีในปี	พ.ศ.	2555	อันเป็นอุปสรรค

สำาคัญของการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการและส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่ครอบครัว

ที่ประสงค์ขอจัด	 ได้อย่างราบรื่น	 และต้องใช้เวลาไปกับการแก้ไขปัญหาค่อนข้าง

มาก	จนถึงบัดนี้

สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา	 โดยผู้เขียนได้ใคร่ครวญ

ศึกษาทัง้จากการแก้ไขปัญหา	17	กรณทีีถ่กูฟ้องศาลปกครอง	และกรณทีัว่ๆไปโดย

ละเอียดถึงสาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าว	ตามขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่ต้นของ

การเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับครอบครัวที่ประสงค์ขอจัดการศึกษา

แก่บุตรของตน	 พบว่า	 มีส่วนเป็นอย่างมากที่ปัญหาดังกล่าวมีเหตุมาจาก																							
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เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานการจดัการศกึษาโดยครอบครวั	มกัเข้าใจและคุน้เคยกบั

หลักคิดการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน	จึงมักเทียบเคียงการจัดการศึกษาโดย

ครอบครวั	ตามแนวทางการจดัของโรงเรยีนทีจั่ดแก่ผูเ้รียนพร้อมกนัไปเป็นชัน้เรียน	

ขณะที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัว	เป็นการจัดแก่ผู้เรียนซึ่งเป็นบุตร-ธิดาเป็น

รายบุคคล	การจัดทำาแผนการศึกษา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	และการวัดและ

ประเมินผล	จึงเป็นปัญหายุ่งยากในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกัน	ยอมรับ

และเชื่อใจซึ่งกันและกันได้	 	 ซึ่งผู้ศึกษาค้นพบว่า	 หลักคิดการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวที่เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น	มีความพ้องกันกับหลักคิดของ

การจดัการศกึษาพเิศษ	ทีต้่องจดัการศกึษาแก่ผูเ้รยีนท่ีมคีวามต้องการพเิศษเฉพาะ

บุคคลเช่นกัน	 จึงควรเทียบใช้หลักคิดแนวการจัดการศึกษาพิเศษในการสื่อสาร	

เช่ือมโยงความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า	 ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่

ต่างรู้จักการจัดการศึกษาพิเศษกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว	

เอกสารเล่มนี้	 จึงมุ่งที่จะเสนอข้อคิดความรู้ในการสร้างความเข้าใจและมี

หลกัอิงร่วมกนัในการประสานและดำาเนินการจดัการศึกษาโดยครอบครัวให้ก้าวหน้า

ต่อไป	 สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวให้ลุล่วงลงไปได้	 ทั้งนี้โดยคัดเลือก

ตัวอย่างครอบครัวผู้จัดการศึกษา	 จำานวน	 12	 ครอบครัวในเครือข่ายบ้านเรียน	

ล้านนา	ในข่ายบรกิารของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเชยีงใหม่	เขต	

1	จำานวน	7	ครอบครัว	เขต	2		จำานวน	3	ครอบครัว	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย	 เขต	 1จำานวน	 1	 ครอบครัว	 และสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	35	จำานวน	1	ครอบครัว	ซึ่งสามารถดำาเนินการร่วมกันได้ค่อน

ข้างราบรื่น	 เรียบร้อย	 มีความสำาเร็จในระดับที่น่าพอใจค่อนข้างมาก	 เป็นกรณี

ศึกษา	โดยการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาและเจตคติความคิดเห็นในประเด็น

สำาคัญที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีครอบครัวสะท้อนในรูปแบบของการ

เล่าความ	จากข้อมลูของครอบครวัเป้าหมายทีถ่่ายทอดออกมาในวงสนุทรยีเสวนา	

ซึ่งเป็นข้อมูล	ความรู้	 ความคิดเห็นจากความบริสุทธิ์ใจ	ตามความจริงและความ

เข้าใจของแต่ละครอบครัว	ซึ่งผู้ศึกษาถือว่าเป็นเครื่องชี้ให้เห็นส่วนที่เป็นที่มาของ
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ปัญหาอุปสรรคของการสื่อความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน	 อันนำามาสู่การค้นหาแนวทาง

การแก้ไขคล่ีคลายปัญหาเหล่านั้นของเอกสารศึกษาเล่มนี้	 โดยจะจัดให้มีส่วนที่

เป็นข้อความในล้อมกรอบมพีืน้สอ่ีอน	แทรกคัน่ไว้ให้เป็นส่วนของการอธิบายเชือ่ม

โยงจากข้อมูลของครอบครัวดังกล่าว	โดยเสนอข้อคิด	ความรู้เพื่อการปรับเจตคติ	

และกระบวนทศัน์ทีถ่กูต้องเหมาะสม	พร้อมแนวปฏบิตัทิีม่หีลกัองิทางวชิาการ	อนั

สามารถเป็นทีย่อมรบัซึง่กันและกนัระหว่างเจ้าหน้าทีส่ำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา	

กบัผูป้กครองผูจ้ดัการศกึษาโดยครอบครวั	บนฐานความร่วมมอืและเป็นกัลยาณมติร

ต่อกนั	ซึง่เครอืข่ายบ้านเรยีนล้านนาและเจ้าหน้าทีส่ำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาที่

เกี่ยวข้องอยู่นี้ก็มีปฏิสัมพันธ์กันฉันท์กัลยาณมิตรที่สามารถเป็นแบบอย่าง	แก่พื้น

ที่อื่นๆได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว

ผูศึ้กษาและจดัทำาเอกสารฉบบันี	้หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นส่วนหน่ึง

ในการเช่ือมโยงความเข้าใจของผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย	อนัมีส่วนช่วยคลีค่ลายและแก้ไข

ปัญหาต่างๆของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว	 ที่ดำารงอยู่ในทุกวันนี้ให้เบาบาง

หรือจางหายลงไปได้
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บทนำ�

การศึกษา มีกำาเนิดมาแต่เมื่อใด

คำาตอบส่วนหนึ่ง อาจได้แก่ การศึกษากำาเนิดขึ้นพร้อมๆกับที่มี 

การเกิดขึ้นของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียน มีคณะครู ผู้บริหาร และ

ชั้นเรียน อาคารเรียน

แต่ก็จะมีคนอีกส่วนหนึ่งตอบว่า การศึกษามีกำาเนิดมาตั้งแต่               

บรรพกาลแล้ว ตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักความรู้ผิดชอบชั่วดี

ถ้าเช่นนั้น จากคำาตอบสองมุมคิดข้างต้นนี้ ในแต่ละคำาตอบ ต่างให้

ความหมายกับคำาว่า “การศึกษา”นั้นอย่างไร

นัยแรก การศึกษานั้น ต้องมีรูปแบบ องค์ประกอบ และโครงสร้าง

การจัดการ เป็นรูปธรรม มีอาคาร สถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียน หรือสถานศึกษา 

เสมอไปหรือไม่ เพื่อที่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเหล่านี้ จะได้รับ 

การรับรองคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกของสังคมประเทศชาติ ตามกฏหมาย 

และนำาไปเพื่อการเข้าสู่อาชีพการงานในการดำารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขต่อไป ซึ่ง

ถือว่าได้จบการศึกษาแล้ว ทำางานทำาการแล้ว จนกระทั่งเมื่อมีความประสงค์ที่จะ

เพิ่มคุณสมบัติหรือคุณวุฒิในตนเอง ก็กลับเข้าไปสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

อีกนัยหนึ่งของการศึกษา ตามอีกคำาตอบหนึ่งนั้น 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 

การดำารงชีวิต และการปะทะสังสรรค์กันในชุมชน สังคมการเป็นอยู่ร่วมกัน  
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ที่นำามาซึ่งความเจริญงอกงามเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี หลักศีลธรรม  

อันเป็นสำานึกที่ดีงามเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวภายใน ตลอดจนการเกิด กติกา  

และกฏหมาย ที่กำาหนดขึ้นบังคับใช้ในการกำากับการกระทำาที่มิชอบ ที่ผิด ทุจริต 

อันเป็นโทษภัยต่อความปกติสุขของผู้อื่นและสังคมบ้านเมือง

การอยู่ร่วมกันของชุมชน สังคมมนุษย์ที่มีจำานวนประชากร

ขยายตวัมากขึน้ตอ่มาจนเปน็รฐัชาต ิทีม่เีขตแดนการปกครองรฐัดงักลา่ว กฏ  

กติกาต่างๆ จึงมีพัฒนาการขึ้นตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีความเป็น

ปกติสุขของชนหมู่มากที่ขยายตัวขึ้น หรือของประชาชนในรัฐหนึ่งๆนั้น ด้าน

หนึ่งเป็นกฏกติกาที่ต้องเคร่งครัด มีบทลงโทษบนกระบวนการยุติธรรม และอีก 

ด้านหนึ่งเป็นกระบวนการบ่มเพาะจิตสำานึก ภูมิธรรม ภูมิรู้ การดำารงชีวิต

ให้ตระหนักรู้ต่อสังคมสาธารณะที่ต้องสรรค์สร้างสันติสุขในสังคมร่วมกัน อัน

ได้แก่ภาคสังคม วัฒนธรรม การศึกษา ก็มีพัฒนาการขึ้นเป็นระบบเป็นรูปแบบ 

ขึ้นมาสนองการอยู่ร่วมกันของชนหมู่มาก จนถึงรัฐชาติ และประเทศที่เป็นระบบ

โรงเรียนในปัจจุบัน

การศึกษา จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม  

ที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งรัฐโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

บัญญัติให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับประชาชน 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 สนองสังคมเศรษฐกิจแบบการตลาดที่เสรีไร้ขีดจำากัด การกระตุ้นการรับรู้

สนองความต้องการเชิงการตลาดเป็นไปอย่างสูงในบรรยากาศของการแข่งขันที ่

เข้มข้นส่งผลกระทบถึงวิถีการดำาเนินชีวิตบนกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ปรับสู่ความหลากหลายของเป้าหมาย ทิศทาง และวิธีการ นำามาสู่ความ

จำาเป็นในการปฏิรูปการศึกษา จำาเป็นต้องเปิดกว้างแก่ประชาชน โดยอาศัย

อุดมการทางการศึกษาในการกำากับเป้าหมายและทิศทางการเรียนรู้ด้วยความ 

มีอิสระมากขึ้นในรูปแบบและกระบวนการที่หลากหลาย ไม่จำากัดอยู่แต่ใน

ระบบโรงเรียนเท่านั้น การให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการเข้าถึง 

การศึกษาบนหลักประกันของการบ่มเพาะสรรค์สร้างความเจริญงอกงาม  

ความดีงาม และความสันติสุขของปวงชนพลเมืองและพลโลก 

กฏหม�ยก�รศึกษ�ไทยก้�วหน้�ลำ้�สมัย

“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์

ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ

สุข”อันเป็นความมุ่งหมายการจัดการศึกษาในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 กำาหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ 

รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดย 

ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำาบาก 

ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษา
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โดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน 

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 ที่กำาหนดว่า “ นอกเหนือจาก

รัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ การ และสถาบัน

สังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำาหนด 

ในกฎกระทรวง ”

กฎกระทรวงว่ าด้ วยสิทธิ ในการจัดการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 

โดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ได้กำาหนดความหมายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ว่าเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวแก่ผู้เรียน ซึ่งครอบครัว  

หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำานาจปกครองหรือ 

ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   และผู้จัดการศึกษา หมาย

ถึง บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้นให้จัดการศึกษา

ให้แก่บุตรหลานด้วยตนเอง และจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่ามัธยมศึกษา 

ตอนปลาย เว้นแต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสำานักงานเขตพื้น

ทีก่ารศึกษาว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการ

ศึกษา โดยมีผู้เรียนเป็นบุตรหรือบุคคลผู้อยู่ในปกครองของครอบครัว (คู่มือการ 
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ดำาเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 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 

จุดหม�ยของเอกส�รนี้

เอกสารศึกษาฉบับนี้มุ่งสานต่อเจตนารมณ์ทางการจัดการศึกษา

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สร้างความรู้ความเข้าใจ ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ให้ตรงกัน มีเจตคติที่ดีต่อกัน และต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างมีท่าที 

ที่เป็นกัลยาณมิตร

โดยศึกษาตัวอย่างครอบครัวผู้จัดการศึกษา จำานวน 12 ครอบครัว

ซ่ึงมีสภาพการจัดและผลการจัดเป็นท่ีน่าพอใจในเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา 

ในเขตบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

จำานวน 7 ครอบครัว เขต 2  จำานวน 3 ครอบครัว สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำานวน 1 ครอบครัว และสำานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา 35 จำานวน 1 ครอบครัว โดยการถอดบทเรียนการ

จัดการศึกษาและเจตคติความคิดเห็นในประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูล

ข้อเท็จจริงที่ครอบครัวสะท้อนในรูปแบบของการเล่าความ จากข้อมูลของ

ครอบครัวเป้าหมายที่ถ่ายทอดออกมาในวงสุนทรียสนทนา ซึ่งเป็นข้อมูล ความรู้  
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ความคิดเห็นที่สะท้อนออกมาจากความบริสุทธิ์ใจตรงตามความเป็นจริง 

จากข้างใน อาจมีบ้างเล็กน้อยที่เป็นภาพเชิงลบไปบ้าง ก็เพื่อชี้ให้เห็นส่วนที่

เป็นที่มาของปัญหาอุปสรรคในการสื่อความเข้าใจที่ไม่ตรงกันที่แท้จริง เพื่อนำา

ไปสู่การแก้ไข คลี่คลายปัญหาเหล่านั้นได้อย่างถึงรากถึงโคน ในส่วนสาระทาง

วิชาการ ที่ได้จัดให้เป็นข้อความในล้อมกรอบบนพื้นสีอ่อนนั้น แทรกคั่นไว้ให้เป็น

ส่วนของการอธิบายเชื่อมโยงจากข้อมูลของครอบครัวดังกล่าว โดยเสนอข้อคิด 

ความรู้เพื่อการปรับเจตคติ และกระบวนทัศน์ที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อม

แนวปฏิบัติที่มีหลักอิงทางวิชาการ และระเบียบ กฏหมาย อันสามารถเป็นที่

เข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

กับผู้ปกครองผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวบนฐานความร่วมมือและเป็น

กัลยาณมิตรต่อกันซึ่งเครือข่ายบ้านเรียนล้านนาและเจ้าหน้าท่ีสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องตามเอกสารศึกษานี้ จะได้แสดงให้เห็นถึงการ 

มีปฏิสัมพันธ์กันฉันท์กัลยาณมิตรต่อกัน อันสามารถเป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่น ๆ

ได้เป็นอย่างดี

รู้จักครอบครัวกรณีศึกษ�โดยสังเขป

ผู้ศึกษาได้ประชุมปรึกษาเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

และศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เขต 1 และผู้แทนผู้ปกครอง 

บ้านเรียนเคลือข่ายล้านนา 2 ท่านคือ คุณวิคม กิตติรัตนชัย และคุณวีรวัฒน์ 

กังวาลนวกุล โดยการลำาดับลักษณะการจัดการศึกษาของแต่ละครอบครัว 

พิจารณาเลือกให้มีความหลากหลาย โดยประสานงานครอบครัวที่เลือกให้ทราบ

วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ความร่วมมือที่การศึกษานี้จะขอจากครอบครัว

กรณีศึกษาดังกล่าว เช่น ต้องสละเวลาเข้าร่วมเวทีสุนทรียสนทนา เพื่อถอดบท
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เรียน 1 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน เข้าร่วมประชุมพิจารณาความถูกต้องของข้อความ 

ที่เรียบเรียงเสนอ จากข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียน หรือการให้ข้อมูลเพิ่ม

เติมเพื่อให้ครบถ้วนความสมบูรณ์มากที่สุด 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 วัน ซึ่งในที่สุดได้ 

12 ครอบครัวดังกล่าวได้ตอบรับเป็นกรณีศึกษา ซึ่งแต่ละครอบครัวมีลักษณะ 

การจัดการศึกษาโดยสรุปพอสังเขป ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ที่ ครอบครัว สังกัด ลักษณะการจัดการศึกษา หมายเหตุ

1. บ้านเรียนแปลน

ปูน

สพป.เชียงราย 

เขต  2

จัดการศึกษาอย่าง

สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

ชนบท (อ.แม่สรวย) บริบท

ทางวัฒนธรรม และสิ่ง

แวดล้อม

ปฐมวัยถึงประถมศึกษา

ตอนปลาย (2 คน)

2. บ้านเรียนเลอฌอ สพม. เขต 35 จัดการศึกษาโดยเน้น

พัฒนาความถนัดของผู้

เรียนในด้านดนตรี เชื่อม

โยงกับวิถีชีวิตจริง การ

พัฒนาด้านใน (ศึกษา

ธรรมะ และการปฏิบัติ

กรรมฐาน) แต่ก็ไม่ละเลย

ความรู้พื้นฐานตาม

หลักสูตรแกนกลาง

มัธยมศึกษาตอนต้น
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ที่ ครอบครัว สังกัด ลักษณะการจัดการศึกษา หมายเหตุ

3. บ้านเรียนพัน

พรรณ

สพป.เชียงใหม่ 

เขต  2

เน้นวิถีการพึ่งพาตนเองได้ 

โดยเฉพาะในเรื่องปัจจัย

สี่ มีกระบวนการเรียนรู้ที่

สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม

ความสนใจของผู้เรียน เน้น

การลงมือปฏิบัติ มีชุมชน

เกษตรอินทรีย์พันพรรณ

เป็นพื้นฐานการเรียนรู้หลัก

ประถมศึกษาตอนต้น

4. บ้านเรียนสู่ขวัญ สพป.เชียงใหม่ 

เขต 2

จัดการศึกษาบนพื้นฐาน

ความสุขนำาการเรียน

รู้ ความอิสระ หล่อเลี้ยง

จินตนาการ ผ่านงานด้าน

ศิลปะและภาษาตามความ

สนใจของผู้เรียน

ประถมศึกษาตอนต้น

5. บ้านเรียนอเล็กส์

กับมิคาเอล

สพป.เชียงใหม่ 

เขต 2

จัดการศึกษาอิง 8 สาระ

การเรียนรู้ โดยบรูณาการ

สาระวิชาต่างๆ บนพื้นฐาน

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

ผู้เรียน ซึ่งมีความถนัดใน

ด้านวิชาการ

ประถมศึกษาตอนต้น
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ที่ ครอบครัว สังกัด ลักษณะการจัดการศึกษา หมายเหตุ

6. บ้านเรียนก้านตอง สพป.เชียงใหม่ 

เขต 1

จัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การสาระการเรียนรู้ เป็น

กิจกรรมการเรียนรู้ในรูป

แบบโครงงานและวิถีชีวิต 

ต่อยอดและท้าทาย เพื่อมุ่ง

แสวงหาตัวตนและพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน ทั้ง

ด้านวิชาการ ทักษะ และ

การจัดการ

ประถมศึกษาตอนปลาย 

ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

7. บ้านเรียนทอง

นพรัตน์

สพป.เชียงใหม่ 

เขต 1

บูรณาการเรียนรู้ในรูปแบบ

โครงงาน และกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก

ตนเอง มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

พัฒนาศักยภาพตามความ

สนใจ โดยที่ทั้งพ่อและแม่

ทำางานประจำา

ประถมศึกษาตอนต้น

และปลาย (2 คน)

8. บ้านเรียนต้นกล้า สพป. เชียงใหม่ 

เขต 1

เน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

อย่างเป็นองค์รวม ทั้ง

ร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา 

และอารมณ์ บนพื้นฐาน

วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ของ

ครอบครัว สวนสายลมจอย 

ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และ

ศูนย์ฝึกอบรม

ประถมศึกษาตอนต้น

ถึงปลาย
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ที่ ครอบครัว สังกัด ลักษณะการจัดการศึกษา หมายเหตุ

9. บ้านเรียนลิตเติ้ล

เชียงใหม่

สพป.เชียงใหม่ 

เขต 1

ปรับใช้หลักสูตรการเรียน

การสอนของเคมบริดจ์มา

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ของ

ครอบครัว บนฐานความ

รักความเข้าใจ และการใช้

เวลาคุณภาพร่วมกัน

ประถมศึกษาตอนปลาย

10. บ้านเรียนพิมพ์

ปาน

สพป. เชียงใหม่ 

เขต 1

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

และบำาบัดให้กับลูกสาว

ฝาแฝด ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ 

1 คนมีปัญหาในการเรียนรู้ 

ซ้ำายังมีลักษณะเฉพาะและ

วิถีการเรียนที่แตกต่างกัน

ประถมศึกษาตอนปลาย 

(2 คน)

11. บ้านเรียนเข้ม

คราม

สพป. เชียงใหม่ 

เขต 1

จัดการศึกษาเชิง

ประสบการณ์ เน้นการ

พัฒนาด้านร่างกาย แก้

ปัญหาสุขภาพอย่างยั่งยืน 

ผ่านกีฬา และกิจกรรม

ต่างๆ

ประถมศึกษาตอนต้น

และปลาย (2 คน)

12. บ้านเรียนบ้านเรา 

ณ เชียงใหม่

สพป. เชียงใหม่ 

เขต 4

(อยู่ระหว่างส่งต่อ)

จัดการเรียนรู้แบบหลาก

หลายทั้งการเรียนตาม

หลักสูตร และกิจกรรม

พิเศษตามความสนใจ โดย

การกระตุ้นให้เกิดความ

สงสัย หาคำาตอบ เผชิญ

ปัญหา ยอมรับผล และ

แก้ไข

มัธยมศึกษาตอนต้น 

และประถมศึกษาตอน

ปลาย (2 คน)
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สร้�งคว�มเข้�ใจก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวจ�กฐ�นคว�มเข้�ใจ 

ก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษ

โ ด ย ท่ี 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 ระบวุา่  “การจดัการศกึษา ตอ้จดัใหบ้คุคลมสิีทธแิละโอกาสเสมอกนัใน 

การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง 

และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำาหรับบุคคลซึ่งมีความ

บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู ้

หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือ

ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ

การศึกษาสำาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือ

พบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำานวย

ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

การจัดการศึกษาสำาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัด

ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำานึงถึงความสามารถของบุคคล ” นั้น

นอกจากนี้ ยังเน้นความสำาคัญในโอกาสของความสำาเร็จทาง 

การศึกษาของผู้เรียนทุกคน ในมาตรา 22 ความว่า “ การจัดการศึกษาต้องยึด

หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน

มีความ สำาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ”

ดังนั้น ตามนัยแห่งมาตรา 10 และมาตรา 22 ดังกล่าวข้างต้น  

ได้ให้ความสำาคัญกับการจัดการศึกษาที่ทั่วถึงทั้งคุณภาพและโอกาสแก่ผู้เรียน
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เป็นรายบุคคลทุกคน ซึ่งปรากฏรูปธรรมการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล

ดังกล่าวแล้วในการจัดการการศึกษาพิเศษ และมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องมานับ 

สิบปีเป็นที่เข้าใจของบุคคลากรทางการศึกษาโดยทั่วไปว่า เป็นการจัดการ

ศึกษาพิเศษ ที่มีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Plan)  

ในการจัดการเรียนรู้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ แม้จะเรียนร่วมกับผู้เรียน

ปกติในระบบโรงเรียนก็ตาม โดยผู้เรียนปกติในระบบโรงเรียนในชั้นเรียนเดียวกัน

จะเรียนตามตารางสอนและหลักสูตรรวมทั้งแผนการสอนเดียวกัน  ซึ่งต่างจาก

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในวงการศึกษาไทย  

ที่บุคคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของครอบครัว ยังไม่สู้จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ดีนัก และมักมีข้อคำาถาม

ต่อครอบครัวที่ประสงค์ยื่นคำาขอจัดการศึกษาแก่บุตรธิดาของตนว่า”ทำาไมไม่

ให้ลูกเรียนที่โรงเรียน” โดยอาจจะเข้าใจว่าเด็กมีปัญหากับในระบบโรงเรียนจน

ไม่สามารถเรียนอยู่ในโรงเรียนได้ และรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระงานแก่ตนโดย

ใช่เหตุที่ต้องมาดูแลรับผิดชอบแก่เด็กเพียงคนสองคนของการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวนี้ อีกทั้งการประสานงานกันในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

เช่น การจัดทำาแผนการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดผล

ประเมินผล ที่มักเน้นเทียบเคียงกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ในระบบโรงเรียนเป็นหลัก อันเป็นที่มาของข้อปัญหาในบางกรณี จากความ 

ขัดแย้ งทางความคิดเห็นเชิ ง เจตคติและปรัชญาแนวการจัดการศึกษาท่ี  

แตกต่างกันดังกล่าวจนลุกลามมาสู่การฟ้องสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานและสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางเขตต่อศาลปกครองของสมาคม

บ้านเรียนไทยที่ผ่านมา ดังนั้นการแก้ไข คลี่คลายปัญหาดังกล่าวมานั้น ผู้ศึกษา

เห็นว่าการเสนอแนวการเชื่อมโยงจากมุมมองของการจัดการศึกษาพิเศษ  
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น่าจะทำาให้เกิดความเข้าใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ดีขึ้นและถูกต้องขึ้น 

ในฐานะที่เป็นการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคลเช่นเดียวกับการจัดการ

ศึกษาพิเศษนั่นเอง

ดังนั้น หลักการในการศึกษา 12 กรณีศึกษานี้ และแนวการแก้ไข

ปัญหาที่นำาเสนอในเอกสารนี้ จึงเป็นแนวตามหลักการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

โดยครอบครัว อิงฐานแนวคิดจากการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของการจัดการ

ศึกษาพิเศษ เพื่อเน้นยำ้าว่า การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคลโดยครอบครัวที่ไม่เหมาะสมในการอิงฐานแนวคิดในการจัดการ

ศึกษาของระบบโรงเรียนที่จัดแก่ผู ้ เรียนเป็นชั้นเรียนๆละไม่น ้อยกว่า10  

คนขึ้นไป

กรอบเนื้อห�ของเอกส�ร

การเสนอเนื้อหาสาระ ในเอกสาร ได้จัดลำาดับเนื้อหาให้เหมาะสม

แก่การอ่านด้วยความเข้าใจอย่างมีความเชื่อมโยงตามลำาดับความบนอรรถรส

ของการเล่าเรื่อง เพื่อให้มีความน่าติดตาม และเติมเต็มด้วยสาระความรู้  

เชงิวชิาการและเชงิระเบียบกฏหมาย ใหเ้กดิความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งถ่องแท ้ครบ

ถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปเป็น กรอบภาพรวมการนำาเสนอสาระ 

ไดดังตารางต่อไปนี้    
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ตารางสรุปการนำาเสนอเอกสาร “พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล : จากการจัดการ

ศึกษาพิเศษ ถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว”

ส�ระเชิงก�รเล่�คว�มก�รจัดของครอบครัว 

กรณีศึกษ�

กรอบแทรกส�ระเสริมท�งวิช�ก�ร

บทนำาเสนอกรอบแนวคิดความเป็นมาและปัญหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  

เปิดกว้างทางพรมแดนแห่งการเรียนรู้และการศึกษา ในกรอบความคิดรวบยอดของการศึกษาตลอด

ชีวิต และหัวใจสำาคัญของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่เป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล  

ซึ่งพ้องกันกับการจัดการศึกษาพิเศษ และควรเข้าใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผ่านความเข้าใจ 

การจัดการศึกษาพิเศษ มิใช่ผ่านความเข้าใจเฉพาะกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนเท่านั้น 

ถอดบทเรียนครอบครัวเครือข่�ยบ้�นเรียน 

ล้�นน�12 ครอบครัว

เสริมคว�มรู้คว�มเข้�ใจเชิงวิช�ก�ร

1.รู้จักและเข้าใจบ้านเรียน

1.1 บ้านเรียนคืออะไร             

     บ้านเรียนในวิถีไทย               

1.2 บ้านเรียนกับโรงเรียน

1.3 เหตุที่เลือกเป็นบ้านเรียน

1.4 เป้าหมายที่วาดหวัง

1.5 แผนการที่ร่างไว้

เชื่อมความเข้าใจการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวในความหมายของการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล ทำานองเดียวกับหลักการจัดการ

ศึกษาพิเศษ

สิทธิการจัดตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

2. ก้าวย่างของการเรียนรู้ 

2.1 โครงงานของหนู เรียนรู้แบบบูรณาการ

2.2 การงานกับชีวิต

2.3 เด็กโฮมสคูลขาดทักษะสังคม จริงไหม?

2.4 เครือข่ายบ้านเรียนล้านนา 

2.5 แรงหนุนจากภาครัฐ

-  บ้านเรียนไม่ใช่เรียนอยู่แต่ในบ้าน 

แต่เป็นการเรียนรู้เฉพาะบุคคลอย่างอิสระ

ท่ามกลางโลกกว้าง

-  คืนธรรมชาติการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ

-  ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กคือ

แก่นสำาคัญของการจัดการศึกษาเพื่อเด็กเฉพาะ

บุคคล
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   - นวัตกรรการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการ

เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

   -  ทักษะการทำาโครงงาน : ทักษะการคิด

อย่างเป็นวิทยาศาสตร์

   -   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

  -  จากรากเหง้าของครอบครัวสู่ทักษะชีวิต

และงานที่มั่นคงในอนาคต

  -  เพราะเด็กบ้านเรียน มิใช่เรียนอยู่แต่ในบ้าน 

แถมมีเพื่อนดีๆในเครือข่ายล้านนาที่อบอุ่น

  -  มิติการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอิงปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่  

  -  การคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ

3. สิ่งที่ต้องฝ่าข้าม...ก้าวข้ามสู่ความสำาเร็จ

3.1 ความขลุกขลักของครอบครัว

3.2 ความขัดข้องของภาครัฐ

-  สิ่งช่วยลดความขลุกขลักของครอบครัว

-  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษาทางเลือก 

เครือข่ายล้านนา

-  ทำางานเอกสารและการบันทึกอย่างเป็น

ธรรมชาติ

-  แผนคืออะไร

-  ข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อการจัดทำาแผนการ

จัดการศึกษาโดยครอบครัวตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำาหรับกลุ่ม 

เป้าหมายเฉพาะ

-  กลไกภาครัฐ กับการประสานงาน



23

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

4. การบรรจบกันของแม่นำ้าสองสาย

4.1 เป้าหมายและวิธีการประเมินที่เหมาะสม 

4.2 ประเมิน(ผล)...สถานการณ์ในวันนี้

 - เสียงชาวบ้านเรียน

 - วิธีการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 - สถานการณ์กรณี(ที่น่า)ศึกษา

4.3  กระบวนการประเมินผลในฝัน

-นิเทศด้วยใจ

-  การประเมินผล : จากธรรมชาติสู่หิ้งวิชาการ

-  ฐานคิดทางการประเมินที่ดีของครอบครัว

บ้านเรียน ที่ควรได้รับการต่อยอด

-  จากหน้าแรกถึงหน้านี้ : จะมีแต่สำานักงาน

เขตพื้นที่ฯที่ดำาเนินการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบปราศจากอุปสรรค

ปัญหาอีกต่อไป ?

-  เผื่อทางเลือกไว้ในความฝันนั้นด้วยเถิด เพื่อ

ฝันใหม่ๆจะมีโอกาสผุดบังเกิดขึ้นได้อีกทุกเมื่อ

-  ก้าวใหม่ของการวัดและประเมินผลการ

ศึกษา ที่กำาลังมาพร้อมกับกระแสการศึกษา

เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21

5. ดอกผลที่งอกเงย 

ผลต่อตัวลูก ครอบครัว และชุมชน

เก็บเกี่ยวผลิตผล

สรุป

เอกสารมุ่ งส ร้างจุดร่ วมแห่ งความเข้าใจและปรับเจตคติ  

แนวความคิดเห็นให้ตรงกันเมื่อจุดร่วมดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นได้

แล้ว การร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนในกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ทั้งหมด(การจัดทำาแผนการศึกษาการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล)               

อย่างเป็นกัลยาณมิตรระหว่างครอบครัวกับเจ้าหน้าท่ีสำานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา ก็จะสามารถบังเกิดขึ้นได้โดยง่าย ผลแห่งคุณภาพการศึกษา

ที่มุ่งให้เกิดแก่ผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัวก็จะสามารถเกิดข้ึนได้โดยง่าย              

เช่นเดียวกัน และเมื่อเกิดความเข้าใจดังนี้ได้แล้วเจตคติต่อการจัดการศึกษา

โดยครอบครัวก็น่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นการประสานงานการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวระหว่างเจ้าหน้าที่และครอบครัวก็น่าจะเรียบร้อยราบรื่นมากขึ้น
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บทที่ 1 รู้จักบ้านเรียน
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1. “บ้านเรียน”  คืออะไร

“บ้านเรียน” เป็นค�าเรียกขานรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  

ซึง่เป็นการจดัการศึกษาทีม่บ้ีานเป็นฐานส�าคัญของการเรียนรู้ เพือ่ตอบสนองความ

ต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล ต่างไปจากการศึกษาในระบบปกติซึ่งรัฐเป็น          

ผูจ้ดัการศกึษาในรปูแบบของโรงเรยีน  อกีทัง้ยงัมหีลายส่วนท่ีคล้ายคลึงกบัรปูแบบ

การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล (Home School) ในต่างประเทศ ค�าว่า               

“บ้านเรียน” จึงน่าจะเกิดจากการเทียบเคียงความหมายของค�าว่า “โฮมสคูล” 

และเรียกให้ล้อไปกับค�าว่าโรงเรียนในบ้านเรา (ประมวลจาก : บ้านเรียน, ยุทธชัย  

เฉลิมชัย, สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา, 2552)  หรอื  (ประมวล

จากค�าบรรยายและเอกสารเกี่ยวกับบ้านเรียน โดย ยุทธชัย  เฉลิมชัย)

“บ้านเรียน”  เป็นรูปแบบหน่ึงของการศึกษาทางเลือก ที่เชื่อมโยงเอา          

การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบ                     

และการศึกษาในระบบมาบูรณาการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

ตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคล  โดยมีพ่อแม่ (หรือผู้ปกครอง) ท�าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ 

ดแูล และอ�านวยการให้เกดิการเรยีนรู ้ รปูแบบและผลผลติทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ

เรียนรู้แบบบ้านเรียนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าบ้านเรียนเป็นนวัตกรรมทาง             

การศึกษา ท่ีตอบโจทย์เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาของชาติไทยได้อย่าง

ชัดเจนเป็นรูปธรรม  ทั้งในเรื่องการบูรณาการการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและตรงตามความถนัด  พัฒนาทักษะชีวิตและ

จิตใจ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  มีความหลากหลายของวิธีการเรียนรู้และ

การวัดและประเมินผล
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ภายใต้ปรัชญาการจัดการศึกษาบนฐานของความรักความเข้าใจ 

ความมุ่งมั่นและความคล่องตัวของครอบครัว ท�าให้ “บ้านเรียน” มีสภาพเป็น

เสมือนห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของชาติ ที่มีบทเรียนที่หลากหลาย ซึ่งหาก

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของประเทศก็จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติโดยทั่วกัน  

ชือ่อย่างเป็นทางการของบ้านเรยีน คอื “การจดัการศกึษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครวั” 

ซึ่งเป็นไปตามสิทธิที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยมี 

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนนิการให้พ่อแม่ (หรอืผูป้กครองตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิย์)  สามารถจดัการศกึษาให้แก่บตุรหลานแทนการส่งไปสถานศกึษา

ในเรื่องความหมายและมุมมองต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย 

ทั้งในเชิงปรัชญา แนวคิด  สิทธิตามกฎหมาย  แนวทางการปฏิบัติ  และอื่นๆ ได้

มีการรวบรวมและน�าเสนอไปบ้างแล้ว ทั้งที่เป็นเอกสารของทางราชการ   

นักการศึกษา  องค์กรเอกชน  หรือกลุ่ม  ชมรม  สมาคมต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ 

 

โฮมสคูล มาจากค�าว่า 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

ผูจ้ดัว่า “บ้านเรยีน” ซึง่ต่อมาได้รบัการยอมรบัเป็น ค�าหนึง่ใน “สารานกุรม

วิชาชีพครู” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ที่ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา  

จดัพิมพ์ข้ึนในปี พ.ศ.2552 (หน้า 221-224) โดยได้ให้ความหมายไว้ว่า“การ

ศึกษาท่ีมีบ้านเป็นฐานของการเรียนรู้” อันเป็นรากฐานส�าคัญตาม                

วิถีชีวิตไทย
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การที่ครอบครัวได้รับสิทธิในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน

ของตนนั้น  สืบเนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้น

ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 

องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มี

สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไป ตามที่ก�าหนดในกฎ

กระทรวง” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อันถือได้ว่าเป็น

กฎหมายปฏิรูปการศึกษาครั้งหนึ่งของไทย  ได้ให้ความหมายของการศึกษา

ว่า หมายถงึ “กระบวนการเรยีนรูเ้พ่ือความเจรญิงอกงามของบคุคลและสงัคม

โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก  การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการ

สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด

จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคล

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” และ “การศึกษาตลอดชีวิตหมายความว่า                  

การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศกึษาในระบบ การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพือ่ให้สามารถพฒันาคณุภาพชวีติได้อย่าง

ต่อเนือ่งตลอดชีวติ” (มาตรา 4) โดย “การจัดการศกึษาต้องยึดหลกัว่าผูเ้รยีน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความ

ส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ”  (มาตรา 22) พระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงถอืได้ว่าเป็นกฎหมายการศึกษาที่ก้าวหน้า เท่าทันต่อ

จึงมุ่งเน้นที่การน�าพาผู้อ่านให้ไปรู้จักและเข้าใจบ้านเรียนผ่านความคิด มุมมองต่อ

การศึกษา และวิถีปฏิบัติของครอบครัวบ้านเรียนต้นเรื่อง 12 ครอบครัว
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การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ยืนยันได้จากเจตนารมณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพ

ทางการศึกษาได้รับการเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่ง              

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังพระราชบัญญัติ      

การศึกษาแห่งชาติเกือบสิบปี โดยเฉพาะในบทบัญญัติมาตรา 49 ที่กล่าวว่า 

“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ      

จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้พิการหรือ

ทพุพลภาพ หรอืผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล�าบาก ต้องได้รบัสิทธิตามวรรคหน่ึง และ

การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น  การ

จดัการศกึษาอบรมขององค์กรวชิาชพีหรอืองค์กรเอกชน การศกึษาทางเลอืก

ของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับ

ความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ”

การที่บทบัญญัติกล่าวถึงรูปแบบการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง

ได้แก่ “การศึกษาทางเลือกของประชาชน” และ “การเรียนรู้ด้วยตนเอง” 

ย่อมต้องมผีลอย่างส�าคญัต่อการพฒันาการศกึษาของชาตใินระยะต่อไป อย่าง

น้อยก็เป็นการยืนยัน ความมีอยู่จริงของการศึกษาทางเลือก ที่คู่ขนานร่วม

กับการศึกษาหลักตลอดมา และเป็นการสร้างหลักประกันรับรองสิทธิความ

ชอบธรรมของการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย ซึ่งรัฐจะต้องให้ความ

คุม้ครองและส่งเสรมิอย่างเหมาะสม ให้ทกุคนสามารถเลอืกรปูแบบการศกึษา

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีเสรีภาพ 

สะท้อนถึงความส�าคัญที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณ์ให้ความคุ้มครอง ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 

เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล(มาตรา 4) โดยประชาชนชาวไทยไม่

ว่าเหล่าก�าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญ

นี้เสมอกัน (มาตรา 5)  อันเป็นแม่บทกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการให้ความ
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คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิ เสรีภาพในด้านอื่นๆ ของ

บุคคลในมาตราอื่นๆของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกเป็น

ไปอย่างรวดเรว็และไร้พรมแดน ทัง้วทิยาการ ความรู้และเทคโนโลยทีีพ่ฒันา

ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง รวมท้ังระบบและกระบวนการทางการ

ศึกษา ที่ไม่อาจด�ารงอยู่ในสภาพเดิมได้ ด้วยเหตุที่วิทยาการ ความรู้ ที่เกิด

ขึ้นอย่างท่วมท้น ไหลเวียนข้ามแดนไปมาบนเครือข่ายสารสนเทศอย่างไม่มี

ขีดจ�ากัดด้วยวันและเวลา ส่งผลต่อการอาชีพที่มีรูปแบบ และวิธีการที่หลาก

หลายขึน้เป็นอย่างมาก รวมทัง้ระบบตลาด สนิค้าและบรกิารทีข้่ามชาต ิขยาย

เขตเสรทีางการค้าเป็นประชาคมเศรษฐกจิในภมูภิาคต่างๆของโลก การศกึษา

ของบุคคลและวิถีการด�ารงชีวิตของบุคคลจึงต้องปรับตัวตามสภาวการณ์ที่

เปลีย่นแปลงดงักล่าว ตัง้แต่การศกึษาเรยีนรู ้ทัง้ผูเ้ยาว์และผูใ้หญ่ในกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือก อย่างเหมาะสมกับ

ตนเอง สามารถน�ามาซึ่งความส�าเร็จตามศักยภาพของตนได้อย่างถึงขีดสุด 

เห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเอง มีความสุข เกิดจิตอาสาร่วมเกื้อกูลพัฒนาความ

เจริญก้าวหน้า และสันติสุขของสังคมส่วนรวมได้

ครอบครัวบ้านเรียนที่ประสงค์ใช้สิทธิ์ในการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวแก่บุตรธิดาของตน อาจมีจุดประสงค์อย่างหลากหลายต่างๆกัน 

อาจต้องการเพียงให้บุตรธิดาของตนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นเบื้องต้น 

หรืออาจต้องการพัฒนาอัจฉริยภาพที่ส่อแววให้เห็นในตัวบุตรธิดาของตนให้

ถึงขีดสุดของศักยภาพของเขาก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าและเท่าทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้ เอื้อให้เป็นทางเลือก
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ตามสิทธิที่ครอบครัวมี โดยรัฐให้ความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสม

เพือ่ให้เหน็ภาพชดัถงึบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารศกึษา              

แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัด   การศึกษาโดยครอบครัวหรือบ้านเรียน ขอน�าเสนอโดยสรุปได้ ดังนี้

1. บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้น

ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย  บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ พิการ ทุพพลภาพ 

บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ได้

รับส่ิงอ�านวยความสะดวก และรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมโดยค�านึงถึง

ความสามารถของบุคคลนั้น (มาตรา 10)

2. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมหีนา้ที่จดัให้บุตรหรอืบุคคลซึง่

อยูใ่นความดแูล ได้รบัการศกึษาภาคบงัคบั และการศกึษานอกเหนอืจากการ

ศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว (มาตรา 11)

3. สิทธิหน้าที่ทางการศึกษาที่ “ให้บุคคล ครอบครัว องค์กร

ชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่

ก�าหนดในกฎกระทรวง” (มาตรา 12)

4. บิดา มารดา ผู้ปกครอง และครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการ

อบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่บุตร  เงินอุดหนุนการศึกษา การลดหย่อนหรือ

ยกเว้นภาษีส�าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา (มาตรา 13 , 14 , 61 และมาตรา 66)

5. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัวมีสถานะเป็น

สถานศึกษาเรียกว่า ศูนย์การเรียน (มาตรา 18) และเมื่อเป็นสถานศึกษาก็
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5.1 อาจจดัการศกึษารปูแบบใดรปูแบบหนึง่หรอืทัง้สามรปู

แบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

(มาตรา 15)

5.2 ต้องยึดแนวการจัดการศึกษา ตามหมวด 4 (มาตรา 

22-30)  

5.3 การบรหิารจดัการศกึษามคีวามผกูพนักบัเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษา (มาตรา 34 , 37)

5.4 เรือ่งทีไ่ด้รบัการยกเว้นเป็นกรณเีฉพาะ : ศนูย์การเรียน

ไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา (มาตรา 40) ครู ผู้บริหารและบุคลากร

ทางการศึกษาของศูนย์การเรียนไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

(มาตรา 53)
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บ้านเรียน จึงเป็นรูปแบบหนึ่ง

ในการศึกษาทางเลือกของประชาชน

โดยการใช้สทิธกิารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของครอบครวั 

ซึ่งนอกจากจะปรากฏชัดเจนในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติแล้ว ยังได้รับการรับรองให้สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

กฎหมายสูงสุดของชาติอีกด้วย
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“บ้านเรียน” ในวิถีไทย อันที่จริงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

หรือการใช้บ้านเป็นฐานของการเรียนรู้นั้น มีมานานนับแต่อดีต ดังค�ากล่าวที่คุ้น

เคยว่า “พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก” โตขึ้นก็ส่งไปเรียนที่วัด ไปเรียนกับพ่อครู

แม่ครู หรือผู้รู้ในชุมชน เรียนรู้จากวิถีชีวิตรอบตัว ต่อมาเมื่อทางราชการจัดการ

ศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการตั้งโรงเรียนข้ึนมาท�าหน้าที่อบรมส่ังสอนบุตรหลาน 

เวลาผ่านไปคนในสังคมก็คุ้นชินกับความรู้สึกว่าการศึกษาเป็นหน้าที่ของโรงเรียน 

เกดิขึน้ได้เฉพาะในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาเท่านัน้ เดก็ทีไ่ม่ได้เข้าสูร่ะบบโรงเรยีน

หรอืไม่มวีฒุกิารศกึษาจงึกลายเป็นคนไม่มกีารศกึษาไปโดยปรยิาย (ประมวลจาก: 

การศึกษากับชุมชน, ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, เวทีวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ทางออกโรงเรยีนขนาดเลก็, 2554. และ การแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมและความ

เหลื่อมล�้าในระบบการศึกษา, ชัชวาลย์  ทองดีเลิศ, เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับ

การศึกษาทางเลือก, 2554) 

จวบจนเม่ือมีการปฏิรูปการศึกษาโดยพระราชบัญญัติการศึกษา             

แห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนถึงการให้สิทธิบุคคล ครอบครัว องค์กร

ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ี

ก�าหนดในกฎกระทรวง ซึง่นบัเป็นการฟ้ืนคนืวถิกีารเรยีนรูโ้ดยครอบครวัและภาค

สังคม ภายใต้สภาพการณ์ปัญหาคุณภาพของการจัดการศึกษา ท�าให้บ้านเรียนได้

กลายเป็นรูปแบบทางเลือกในการจัดการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียน

ได้อย่างเด่นชัดและหลากหลาย ในประเทศอื่นๆ ก็มีการจัดโฮมสคูล มานานและ

เป็นที่ยอมรับของสังคมมากกว่าในบ้านเรา บุคคลส�าคัญของโลกหลายท่าน 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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การศึกษาเรียนรู้ของมนุษย์เรา คงมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตาม

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เช่น แต่ก่อนเมื่อครั้งสมัยที่มนุษย์

ด�ารงชพีอยูเ่ป็นชมุชนล่าสตัว์-หาของป่า มาจนถงึสมยัทีอ่ยูร่่วมกนัเป็นหมูบ้่าน                  

เกษตรกรรมนั้น การเกิดความรู้ใหม่ๆเป็นไปอย่างช้าๆ มีประชากรจ�านวน

น้อย องค์ความรู้อยู่ในรูปแบบของทักษะประสบการณ์ในการด�ารงชีวิต อัน

ได้แก่ปัจจัย 4 ที่ผู้ใหญ่ ในครอบครัวและในชนเผ่ามีมากกว่าถ่ายโยง และ

ฝึกฝนให้กับเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานให้สืบทอด ต่อยอด ทักษะการด�ารงชีพ ด�ารง

เผ่าพันธุ์สืบต่อกันมา ดังข้อคิดความรู้ที่ขอน�าเสนอต่อไปนี้

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของประเทศไทย ในอดีตเน้น                  

การอบรมบุตรธิดาในบ้าน หากเป็นขุนนางหรือคหบดีจะอบรมโดยผู้อาวุโส

ในบ้านและได้เชิญจ้างผู้รู้มาสอน แต่การเรียนจะเป็นการเรียนวิชาการอ่าน

ออกเขียนได้  ส่วนผู้หญิงจะเรียนงานบ้าน  และส่งเข้าวัด วัง เพื่อเรียนศาสตร์

ขัน้สูงต่อไป ถ้าเป็นวชิาชีพ บ้านจะเป็นผูส้อนตามอาชพีของครอบครวั ต่อมา

ภาครัฐได้จัดระเบียบให้เป็นการศึกษาที่มีแบบแผนมากขึ้น ท�าให้การจัดการ

ศกึษาในบ้านลดลงอย่างมาก คงเหลอืแต่การอบรมและมอบการจดัการศกึษา

ที่เป็นแบบแผนให้กับโรงเรียน (ที่มา www.allknowleages.tripod.com/

history of Thailandeducation.html)

ฉัตรวรัญ องคสิงห์ (2545) ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้ในวิถี

ชีวิตของชาวนา พบว่า ประเทศไทยใช้การศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือใน               

การพัฒนาคนและประเทศไปสู่ความทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่

มุง่เน้นการพฒันาด้านเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม โดยน�าความรูจ้ากประเทศ

ตะวันตกมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ระบบโฮมสคลู (www.homeschoolacademy.com/famoushomeschooler.

htm  4/6/56) 
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แนวคิดดังกล่าวได้แพร่ขยายจากชุมชนเมืองออกไปสู่ท้องถิ่นด้วยการศึกษา

ในระบบโรงเรียน แต่เดมิการศกึษาในท้องถิน่ คอืการศกึษาท่ีมีเป้าหมายเพือ่

การด�ารงชีวิต เมื่อการศึกษาในระบบโรงเรียนได้แพร่ขยาย เข้าไปสู่ชุมชน

พร้อมกับการพัฒนาให้ไปสู่ความทันสมัย ความรู้ที่ได้จึงเป็นความรู้ที่แปลก

แยก ไปจากวถิชีวีติของผูเ้รยีน การศกึษาในระบบโรงเรยีนให้ความรูใ้นลักษณะ

ทีไ่ม่สอดคล้องกบัวถีิชวีติท�าให้เกิดความเปลีย่นแปลงทางระบบสังคมวฒันธรรม

และค่านิยมของคนในชุมชน โดยเฉพาะค่านิยมของสังคม ในการได้รับการ

ศึกษาในระดับสูงหมายถึงการได้โอกาสที่จะเลือกงานดี มีค่าตอบแทนสูง                  

จึงท�าให้คนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาขวนขวายหารายได้เพิ่ม 

เพือ่ส่งเสยีบุตรหลานให้ได้รบัการศึกษาในระดบัสงู ดงันัน้การได้รบัการศกึษา

ในระดับที่สูงจะให้ความรู้ที่ห่างไกลจากวิถีชีวิตชุมชนและท�าให้ผู้ท่ีได้รับ 

การศึกษาละทิ้งชุมชนท้องถิ่นเข้าสู่ชุมชนเมือง เนื่องจากความรู้ที่ได้รับจาก

ระบบการศกึษาสมัยใหม่สัมพนัธ์กบัสังคมทนัสมยัซ่ึงเน้นการเจรญิเตบิโตของ

ภาคอุตสาหกรรม ที่ใช้ระบบทุนและเทคโนโลยีทันสมัยเป็นตัวน�าในการ

พัฒนาประเทศมากกว่า จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

พัฒนาการของการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย เริ่มมาตั้งแต่

สมัยโบราณ นับตั้งแต่สมัยที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคม โดยการศึกษาเป็น

ส่วนหนึง่ของวถิชีวีติ นบัตัง้แต่สมยักรงุสโุขทยั กรงุศรอียธุยาและรตันโกสนิทร์

ตอนต้นในรูปแบบ บ้าน วัด วัง   ทั้งนี้ รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ (คมชัดลึก, 2548) 

ได้เล่าถงึความเป็นมาของการจดัการศกึษา โดยครอบครวัว่า มมีาต้ังแต่สมยั

ที่ใช้พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ซึ่งได้ให้สิทธิ
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ลกัษณะเด่นประการหนึง่ของการจดัการเรยีนการสอนโดยครอบครวั 

คือ ความแตกต่างหลากหลาย นับตั้งแต่แนวความคิดหรือทัศนะต่อการศึกษา ซึ่ง

ส่งผลต่อการตัดสินใจและการเลือกแนวทางปฏิบัติของแต่ละครอบครัว ซึ่งหาก

คิดจะท�าความเข้าใจบ้านเรียน คงต้องรับรู้ถึงมุมมองที่หลากหลายทั้งแง่บวกและ

แง่ลบเหล่านี้ด้วย 

บ้านเรียนพิมพ์ปาน : “....เด็กแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะและมีวิถี

การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ           

จัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้และความสนใจ

ของเดก็แต่ละคน ส่งเสริมความเป็นอสิระ ให้การยอมรบันบัถอืในตวัเดก็ (Respect 

for Child) เปิดโอกาสให้เด็กสามารถท�างานและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-or 

Auto Education) จะสามารถช่วยกระตุ้นศักยภาพของเด็กในการเรียนรู้และ

ครอบครัวจัดการศึกษาได้   ต่อมาเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติการประถม

ศึกษา พุทธศักราช 2505 ก็ยังบรรจุเรื่องนี้กระท่ังออกพระราชบัญญัติการ

ประถมศึกษา พุทธศักราช 2523  จึงยกเลิกไป จนมาถึงพระราชบัญญัติการ

ศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พทุธศกัราช 2545 

มาตรา 12 ที่ระบุว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง”   ซ่ึงเป็นการ ให้สทิธิ

แก่บคุคลและครอบครวัได้มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาให้กบับตุรหลานด้วย

ตนเองได้ หลงัจากน้ันกไ็ด้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยสทิธใินการจดัการศกึษา

ข้ันพืน้ฐานโดยครอบครวั พทุธศกัราช 2547 (วราภรณ์ อนุวรรตัน์ 2554, หน้า 

26)                                                                                                    
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พัฒนา รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง อันจะน�าไปสู่การพัฒนารอบด้าน

ทั้ง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะพ้ืนฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต...                            

ซึง่การจดัการศกึษาในระบบปัจจบุนัยงัไม่สามารถตอบสนองได้มากนกั โดยเฉพาะ

ในกลุ่มเด็กพิเศษ หรือกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้...” 

บ้านเรียนทองนพรัตน์ “...การจัดการศึกษาโดยครอบครัว                     

เป็นแผนการศกึษาทีมุ่ง่เน้นผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล สามารถก�าหนดเป้าหมาย สาระ

การเรียนรู้ ให้ตรงกับพัฒนาการ ลักษณะการเรียนรู้ ความถนัด ความสนใจ                

และระยะเวลาในการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกท้ังยังเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นสูง 

สามารถบรูณาการการเรยีนรูจ้ากชวีติจรงิและสิง่แวดล้อม สามารถปรบัปรงุพฒันา

ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายด้าน ท�าในสิ่งที่สนใจ ค้นพบความถนัดและความ

สามารถของตน อนัจะน�าไปสู่การพฒันาตามธรรมชาตอิย่างเตม็ศกัยภาพ คดิเป็น 

ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ไปตลอดชีวิต”     

บ้านเรียนพันพรรณ “...ระบบการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ตอบ

สนองต่อวิถีชีวิตของคน  เราจึงอยากจัดการศึกษาในครอบครัว เพื่อให้ลูกได้อยู่

กับพ่อแม่ และได้เรียนรู้จากพ่อแม่อีก

“รากเหง้าส�าคัญของชีวิตคนจะต้องเข้าใจเรื่องปัจจัยสี่ คือ อาหาร 

บ้าน ผ้า และยา เป็นสิ่งที่คนทุกคนจะต้องท�าได้ เพราะนั่นคือพื้นฐานของชีวิต 

แต่ว่าระบบการศกึษาปัจจบุนันีท้�าให้คนไม่สามารถทีจ่ะพึง่พาปัจจยัพืน้ฐานง่ายๆ 

ได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องไปพึ่งพาระบบ โตขึ้นจะได้ออกไปท�างาน

หาเงิน ซึ่งเราเห็นว่ามันผิดปกติเกินไป ยิ่งเรียนมากยิ่งท�าอะไรไม่เป็น แก้ปัญหาไม่

ได้ จบมาสูงก็ยังต้องเป็นหนี้เป็นสินกันอยู่ มันผิดปกติมาก อันนี้เป็นความทุกข์ที่

เรารู้สึกว่าระบบการศึกษาตอบสนองความต้องการของครอบครัวไม่ได้ ก็เลยคิด

อยากจะจัดการศึกษาเอง...”
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บ้านเรียนเลอฌอ  “ทัศนะทางการศึกษาในสังคมไทยส่วนใหญ่มี

จุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเรียนจบมาแล้ว  หางานท�าโดยเป็นลูกจ้างในบริษัทใหญ่ 

หรอืรบัราชการ ค่านยิมทางการศกึษานีไ้ด้ตดัขาดเดก็ทีเ่ข้าเรียนในระบบออกจาก

อาชีพเดิมของครอบครัว ทั้งอาชีพเกษตรกรและอาชีพอิสระต่างๆ ท�าให้เด็กสูญ

เสียเวลาและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่เป็นจริง อีกทั้งการศึกษาในระบบได้ให้

น�้าหนัก ความส�าคัญของวิชาต่างๆ ไว้ใกล้เคียงกัน  เมื่อจบการศึกษาออกมาแล้ว

ก็ไม่ได้น�าวิชาเหล่านั้นมาใช้ในการประกอบอาชีพ หลายวิชาเป็นความรู้ท่ัวไปท่ี

สามารถค้นคว้าศึกษาได้เองตามท่ีตนต้องการ อีกทั้งการศึกษาในระบบอาจ

สอดคล้องกบัเดก็ในวยัศกึษาทัว่ไป แต่จะไม่สอดคล้องกบัเด็กท่ีมคีวามถนัดเฉพาะ

ตนหรือมีความสามารถพิเศษ ท�าให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริม ท�าให้

ความสามารถพิเศษนั้นค่อยๆ ถูกกลืนหายไปกับระบบการศึกษาดังกล่าว  เพราะ

การศึกษาในระดับมัธยมไม่มีสาขาวิชาให้เลือกตามความสามารถพิเศษเหล่านั้น  

แม้กระท่ังในมหาวิทยาลัยเองก็จะเห็นว่า บุคคลที่ประกอบอาชีพตามสาขาที่ได้

เรียนมานั้นมีน้อยจริงๆ

บ้านเรียนต้นกล้า  “...การศึกษาที่แท้จริงต้องน�าไปสู่การพัฒนา

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อโลกและสรรพสิ่งมี

ความสุขในชีวิต มีความมั่นคงจากภายใน โดยเร่ิมต้นจากการพึ่งพาตนเองได้ใน

เรือ่งปัจจยัสี ่ และสามารถพฒันาแบบองค์รวมทัง้ด้านความรู ้ทกัษะ และจติวญิญ

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

เรยีนรูเ้ชงิบรูณาการกบัมติริอบด้าน ให้องค์ความรูเ้ป็นตวัตัง้ พฒันาไปสูค่วามเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์”  

บ้านเรียนอเล็กซ์-มิคาเอล  “เพราะเอกลักษณ์ของเด็กๆ คือการมี

อัตลักษณ์ของตนเอง...ครูมีหน้าที่เก็บรักษาและส่งเสริม เพื่อให้เขาเจริญเติบโต

และงอกงามตามแบบของเขา”  

บ้านเรียนสู่ขวัญ  “มนุษย์สามารถด�ารงเผ่าพันธุ์ได้จนถึงปัจจุบัน ก็

เพราะมีจินตนาการที่สูงกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ บนโลก ก่อนที่จะมีโรงเรียน ก่อนที่จะมี

ระบบการศึกษา มนุษย์เราก็มีการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การเอาชีวิตรอด ทั้งหมด

นีค่อืการเรยีนรู ้บนฐานของความแตกต่างของสรรพสิง่บนผนืโลกและจนิตนาการ

ของมนุษย์ 

การเรยีนรู ้จงึเปรยีบเสมอืนขบวนการด�าเนนิชวีติของมนษุย์ภายใต้

กฎของธรรมชาติ การเรียนรู้อย่างมีอิสระทางความคิด และมีความสุขเป็นเป้า

หมาย ย่อมก่อให้เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้ในหลากหลายมิติ 

สร้างขบวนการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการ อย่างเข้าถงึ เข้าใจ ในศาสตร์สาขาต่างๆ ท�าให้

เกิดการสังเคราะห์และเช่ือมโยงเข้าสู่องค์รวมความรู้ที่เป็นหนึ่งเดียว สร้างแรง

บันดาลใจ เพิม่พลงัชวีติ จติ ปัญญา ต่อยอดจนิตนาการ พฒันาความคดิสร้างสรรค์

อนัทรงพลงั เป่ียมประสทิธภิาพ ...แต่ระบบการศกึษาในประเทศเรากลบัสวนทาง 

ใช้มาตรฐานเดียวมาก�าหนด 

บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่“...การศึกษานั้นเกิดขึ้นได้ตลอด

เวลา ไม่ขึ้นกับสถานที่และเหตุผล เมื่อใดที่เด็กเกิดความอยากรู้ก็ควรได้รับการ

ตอบสนองและกระตุ้นให้เกิดค�าถามต่อยอดไปเร่ือยๆ เกิดเป็นการศึกษาเชิงลึก
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ตามความอยากรู้ของเด็กๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สถานศึกษาในระบบไม่สามารถท�าได้ด้วย

เหตุผลหลายๆ อย่าง อีกทั้งยังมุ่งเน้นแต่เรื่องวิชาการ และมักมองข้ามในเรื่อง

จรยิธรรม มารยาท ความคดิสร้างสรรค์ การพกัผ่อนทีเ่พยีงพอ การออกก�าลังกาย 

และอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงสุขภาพกายใจ ความสุข และ

ความส�าเร็จ...”  

บ้านเรยีนลติเติล้เชยีงใหม่  “การศกึษาของลกูเป็นหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบโดยตรงของพ่อแม่ เพราะทกุก้าวย่างของการเรยีนรูข้องลกูมีความหมาย

ต่อปัจจบุนัและอนาคตของเขา ... เดก็ทกุคนต้องได้รบัการศึกษาตามวัย จรติ และ

ความสามารถ ถ้าโรงเรียนให้ลูกไม่ได้ ก็คงเป็นหน้าที่ของครอบครัว...”  

บ้านเรียนก้านตอง  “หลักสูตรหรือระบบการจัดการเรียนการสอน

ทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอื หลกัสตูรทีส่อดคล้องกบัตวัผูเ้รยีน ซึง่จะช่วยให้ผูเ้รยีนได้เรยีน

รู้อย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และตรงตาม

ความสนใจ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือบ้านเรียน เป็นการจัดการเรียน

รู้ให้บุตรหลาน โดยมีพื้นฐานมาจากความรักความห่วงใยของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

เป็นการสร้างกระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ตระหนักรู้ เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน 

เนือ่งจากพ่อแม่เป็นผูใ้กล้ชดิลกูทีส่ดุ สามารถสงัเกตเหน็รปูแบบการเรยีนรูข้องลกู 

จงึจดัวธิกีารเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัธรรมชาตขิองลกูได้ เมือ่ประกอบกับการได้เรยีน

ตามความสนใจ ในเวลาที่พร้อม ก็สามารถท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้...” 

บ้านเรียนเข้มคราม  “เด็กมีศักยภาพมหาศาล เราค้นพบศักยภาพ

ของเด็กที่เริ่มอ่านหนังสือได้เร็ว เราค้นพบศักยภาพของเด็กที่หัดอ่านหนังสือช้า 

ศกัยภาพของเดก็ในท้องทุ่ง ศกัยภาพของเดก็ท่ีถกูปล่อยไว้กบัคอมพวิเตอร์ ศกัยภาพ

ของเด็กท่ีไม่ได้ดโูทรทศัน์เลยในสบิสีปี่แรก ศกัยภาพของเดก็ทีโ่ตมากบัสือ่โทรทศัน์ 

จนถงึกบัแต่ละส�านกัน�าศกัยภาพทีถ่กูค้นพบเหล่านีไ้ปสร้างเป็นกระบวนการหรอื

หลักสูตรเฉพาะส�าหรับส�านักนั้นๆ การยอมรับ ปรับ และส่งเสริมศักยภาพเหล่า
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น้ีในแนวทางที่แต่ละครอบครัวเลือกก็เป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ของครอบครัวอีก                      

          สิ่งที่ชาวโฮมสคูลเชื่อถือหลักๆ คือ สถาบันครอบครัว  ดังนั้น 

การเลือกเส้นทางไหน  หากครอบครัวยินดีท�าร่วมกัน  เดินไปในทิศทางเดียวกัน 

น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานของครอบครัวนั้นๆ   

จากทศันะของกลุม่ครอบครวัตัวอย่างเพียงไม่กีบ้่านเรียน กส็ะท้อน

ให้เหน็ถงึความแตกต่างหลากหลาย เป็นความเฉพาะตวัของแต่ละครอบครวั มทีัง้

ที่ขัดแย้งกับการศึกษากระแสหลัก มีท้ังท่ียังยอมรับได้ แต่เม่ือพิจารณาในราย

ละเอียดแล้ว สามารถประมวลจุดร่วมที่สอดคล้องกัน และแตกต่างไปจาก                 

การศึกษาในระบบโรงเรียนในหลายประเด็นดังนี้ 

1. มองการเรียนรู้บนฐานของความสุขของลูกเป็นส�าคัญ 

2. ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง

3. เป้าหมายของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ส�านึกต่อสังคม มิได้มุ่งเน้นที่จะตอบสนอง

ตลาดแรงงาน

4. มุง่ให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามความถนดัและความสนใจ 

หรือตามธรรมชาติ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ วิธีคิด และจิตวิญญาณ

5. มองการเรยีนรูเ้ชิงบรูณาการกับวถิชีวีติจรงิ สอดคล้องกบัวถีิชวีติ

ของแต่ละครอบครัว

6. มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือแสวงหา

ความรู้เองได้

7. ให้ความส�าคัญกับวิถีการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว การมีส่วน

ร่วม ความเสมอภาคของสมาชกิแต่ละคน เป็นการร่วมกนัพฒันากระบวนการเรยีน

รู้ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับซึ่งกันและกันในครอบครัว
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จากแนวคิดของบ้านเรยีนดงักล่าวสอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่ง          

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (2550 : 15) มาตรา 52 ที่ระบุว่า                     

เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจาก

การใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม  เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้

ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐทั้งนี้ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 (2546 : 1-27) 

สาระส�าคญัของพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีเกีย่วกบัเรือ่งสิทธ ิเสรภีาพของเดก็และ

เยาวชนที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของเด็ก   เป็นส�าคัญ   เด็ก เป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง 

และมีสิทธิในการได้รับการพัฒนา รวมทั้งสิทธิทางการศึกษาโดยกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับเด็กนี้ ไม่ได้ใช้เพื่อการเรียกร้องสิทธิเด็ก  แต่ใช้เพื่อการพัฒนา

เด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้เจริญเติบโตรอบด้านเต็ม

ศักยภาพ

อนึง่จากบทสรปุทศันะของการจดับ้านเรยีนของกลุม่บ้านเรยีน

ทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายกส็อดคล้องกบัหลกัการส�าคญัของการจัดการศกึษาพิเศษ             

ข้ันพื้นฐาน  ประการแรกที่กล่าวว่า “.. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม

ศกัยภาพและสอดคล้องกบัความต้องการจ�าเป็นพเิศษของผูเ้รยีนแต่ละบคุคล

ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 

Education Program: IEP) ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรูแ้ละคุณธรรม 

เป็นผู้ทีม่จีรยิธรรมในการด�าเนนิชวีติ สามารถประกอบอาชพีได้ตามศกัยภาพ 

อยูร่่วมกับครอบครัว ชมุชน และสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ สามารถปรบัตวัเข้า

กับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ และมีความเป็นประชาธิปไตย..”
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ความหมายของการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึงการให้การ

ศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นพิเศษ ทั้งโดยวิธีการสอน การจัดด�าเนินการวิธีการสอน 

และการให้บริการ ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ด้อยโอกาสและขาดความ

เสมอภาคในการได้รับสิทธิตามที่รัฐจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็กในวัย

เรียนโดยทั่วไปซึ่งสาเหตุแห่งความด้อยโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพความ

บกพร่องทางร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการ

ศกึษาให้แก่เดก็ปัญญาเลศิ ซึง่เป็นเด็กท่ีมรีะดบัสตปัิญญาสงูกว่าเดก็ปกต ิ(ศรี

ยา นิยมธรรม.2546)

จะเหน็ได้ว่า บ้านเรยีน หรอืการจดัการศกึษาโดยครอบครวันัน้             

มีแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีให้ความส�าคัญกับความ

แตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล ความต้องการของครอบครัว การมีส่วนของ

พ่อแม่และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้เกิดความหลากหลายของหลักสูตรและรูป

แบบการจดัการศกึษา รวมถงึการวดัและประเมนิผล ซึง่เป็นการจดัการศกึษา

ที่เน้นเด็กเป็นส�าคัญ เน้นที่การพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคล 

อย่างไรก็ดีคงต้องเน้นย�้าถึงการท�าความเข้าใจร่วมกันในเบื้อง

ต้นเสียก่อนว่า “การจัดการศึกษาพิเศษ”โดยนัยยะไม่ได้จ�าเพาะไว้ส�าหรับ

เดก็พกิารเดก็บกพร่องเท่านัน้ หากแต่การรบัรูแ้ละความเคยชนิในสงัคมบ้าน

เรากลับกลายเป็นเรื่องของเด็กบกพร่องเด็กพิการเพียงอย่างเดียว ในขณะที่

ยังมีเด็กซึ่งต้องการการเรียนโดยวิธีพิเศษ โดยใช้หลักคิดของการศึกษาพิเศษ 

โดยการก�าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายเฉพาะของตวัเดก็ของแต่ละครอบครวั 

จุดเน้นของวิธีการศึกษาพิเศษคือ พ่อแม่ต้องการให้ลูกได้รับการศึกษาที่

ออกแบบมาเพื่อตัวเขา เหมาะกับตัวลูกตามบริบทของครอบครัว เพื่อให้ลูก
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มีทักษะชีวิตเพียงพอให้เขาอยู่ในโลกปัจจุบัน โลกอนาคต ซึ่งแม้หลักคิดของ

แต่ละบ้านจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็มีจุดร่วมที่ชัดเจน และมิได้ขัดแย้งกับ

เป้าหมายของระบบการศึกษาของชาติ ที่มุ่งสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ผู้

เรียน 

ทัศนะบนฐานความรักของครอบครัวสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

แก่บุตรหลานตามกฏหมายการศึกษา

จากทัศนะที่ประมวลได้จากกลุ่มครอบครัวตัวอย่างกรณีศึกษา

ที่เสนอไว้ 7 ข้อข้างต้นนั้น ล้วนตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในหมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่งหมาย

และหลักการ มาตรา 6 และมาตรา 7 ได้แก่

มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้

เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส�านึกที่ถูก

ต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ                     

ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศ

ชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู ้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 

รูจ้กัพึง่ตนเอง มคีวามรเิริม่สร้างสรรค์ ใฝ่รูแ้ละเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง
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อย่างไรกต็าม ในกระบวนการจดัการศกึษาและการเรยีนรูเ้พือ่

บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าวนั้น เป็นสิ่งท้าทายที่ท�าให้มีแนวทางที่แตกต่าง

หลากหลายไปตามบริบทและความพร้อมของแต่ละครอบครัว 

ซึ่งพอประมวลเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นการจัดการ

ศึกษาโดยครอบครัว 5 ประการ ดังนี้

1. เป็นการจัดการศึกษาที่พ่อ แม่หรือผู้ปกครอง เป็นผู้รับผิด

ชอบโดนตรงแทนการส่งบุตรเข้าโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาเองท้ังหมด 

หรือโดยมีข้อตกลงการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน 

อาจเป็นผู้สอนด้วยตนเองหรืออ�านวยการให้เกิดการเรียนการสอนขึ้น 

2. มกีารจดัตัง้เป็น “ศนูย์การเรยีนครอบครวัเด่ียว” หรอื “ศนูย์

การเรียนรู้กลุ่มครอบครัว” (บางครอบครัวอาจไม่เป็นศูนย์การเรียนก็ได้)

3. สาระและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้น เป็นไปในทาง

ตอบสนองต่อปรชัญา ทศันะ ความเช่ือ ความสนใจ ความต้องการหรอืปัญหา

ของแต่ละครอบครัว จึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความแตกต่างหลาก

หลายกันไป มีความยืดหยุ่นเป็นอิสระมากกว่าการศึกษาในแบบแผนอย่าง

เดิม

4. ความส�าเร็จของการศึกษา มุ่งไปที่การพัฒนาศักยภาพเด็ก

เป็นรายบคุคลอย่างพยายามให้สอดคล้องตรงตามความถนดั ความสนใจและ

ความต้องการที่มีอยู่จริง  จากการเป็นหน่วยการศึกษาขนาดเล็ก ที่สามารถ

สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวและผสมผสานไปกับวิถีการด�าเนินชีวิตได้

5. ไม่ใช่การศึกษาที่เป็นกิจการทางธุรกิจเพื่อผลก�าไร และไม่

เป็นไปเพื่อการแอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก

ที่มา :อนาคตการจัดการศึกษาไทยโดยครอบครัวในทศวรรษ

หน้า กุลวิภา ชีพรับสุข   มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546 
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ในที่นี้ขอเสนอตัวอย่างบ้านเรียนกลุ่ม ไว้สัก 2 กรณี ดังนี้

1. บ้านดินเด็กดี อ�าเภอปาย  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�ารงอยู่ 

โดยยึดแนวทางปฏิบัติแบบอิสลาม (Islamic Approach) ควบคู่ไปกับการให้

ความรูเ้ชงิวชิาการ ภายใต้การจดัสภาวะแวดล้อมอย่างเหมาะสม จดัการศกึษา

ภายใต้แนวคิดส่งเสริมกระบวนการคิด การใช้เหตุผล เน้นการเรียนรู้ผ่าน

กจิกรรม จดับรรยากาศการเรยีนในสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นธรรมชาติ มบีรรยากาศ

ของความเป็นบ้าน ให้ความส�าคัญเรื่องจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับ

สูงสุด เน้นการลงมือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละคน ไม่เน้นความรู้

ทางวิชาการโดยการท่องจ�าหล่อแบบ แต่ความรู้ทางวิชาการและการพัฒนา

ด้านสติปัญญาจะเกิดขึ้นได้เอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ เสรีภาพทางความคิด จัดการเรียนรู้ให้แก่  บุตรหลานด้วย

ความรัก ความปรารถนาดีของผู้ปกครอง และครอบครัว โดยยึดหลักเมตตา

ธรรมและศาสนธรรม โดยใช้ตรรกะและค�าสอนของศาสนาอิสลามเป็นหลัก

ปรัชญาของกลุ่มบ้านเรียน “บ้านดินเด็กดี” 

• เมื่อเป็นคนดีมากขึ้นจึงรู้จักคิดมากขึ้น

• เมื่อรู้จักคิดมากขึ้นจึงเกิดการเปรียบเทียบมากขึ้น

• เมื่อมีการเปรียบเทียบมากขึ้นจึง มีตรรกะเหตุผลมากขึ้น

• เมื่อมีตรรกะเหตุผลมากขึ้น จึงเรียนรู้มากขึ้น
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• เมื่อเรียนรู้มากขึ้น จึงต้องปฏิบัติฝึกฝนมากขึ้น

• เมื่อปฏิบัติฝึกฝนมากขึ้น จึงเป็นคนเก่งขึ้นดังนั้นจึงต้อง 

“เป็นคนดีก่อน จึงจะเป็นคนเก่ง”

 2. โฮมสคูลวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ�าเภอสะเมิง 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

ท�างานหนัก มีสติ สมาธิ และปัญญา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีทั้งในส่วนที่เป็นวิชาการขั้น

พื้นฐาน วิชาเลือกที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามใจชอบ แล้วพัฒนาเป็นโครง

งานการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ สามารถน�าไปใชเ้ปน็ฐานอาชพีได้จริง อาทิ

เช่น ผ้าย้อมสีธรรมชาติ การท�านา ข้าวกล้องงอก สบู่และน�า้ยาเอนกประสงค์ 

เครื่องจักรสาน การท�าไบโอดีเซล โดยทุกโครงงานเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จริง ท�าได้

จริง ผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปเรียนรู้ไป

ทดลองปฏบิตัจิรงิในแหลง่เรยีนรูจ้นเกดิทกัษะ แลว้จึงกลับมาพัฒนาต่อยอดการ

เรยีนรูใ้นศนูยก์ารเรยีนรูข้องวดัหรอืในชมุชน  ปจัจบุนั โฮมสคลูวดัพระบรมธาตุ

ดอยผาสม้ ก�าลงัด�าเนนิการขอจดัตัง้เปน็ศนูยก์ารเรียน ตามกฎกระทรวงวา่ด้วย

สิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554
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2.  บ้านเรียน กับ โรงเรียน

ในความต่างก็ยังคงมีความเหมือน สิ่งแรกที่เหมือนกันระหว่าง

โรงเรียนและบ้านเรียน คือ การมีสถานะและบทบาทในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน แตห่ากดว่นสรปุเอาวา่บ้านเรยีนคอืโรงเรยีนขนาดเลก็ 

ก็อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ว่า บ้านเรียนจะต้องด�าเนินการหรือ

มีกิจกรรมต่างๆ เหมือนกันกับโรงเรียน ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน การประเมิน

ผล รวมถึงงานเอกสารต่างๆ เพียงแต่ย่อส่วนงานลดทอนความเข้มงวดของข้อ

ก�าหนดลง หรือหากเจ้าหน้าที่ภาครัฐพยายามจะให้บ้านเรียนปฏิบัติประหนึ่งว่า

เป็นโรงเรียน ก็อาจเป็นชนวนไปสู่ความขัดแย้งได้

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยครอบครัวมิได้เป็นเพียงการที่พ่อ

แม่สร้างห้องเรียนเล็กๆ ข้ึนมาสอนลูก หรือเป็นผู้จัดการให้ลูกได้เรียนรู้ แต่ยัง

เป็นโรงเรียนของพ่อแม่ด้วย (ผู้ใหญ่ ชุมชน สังคม) ทั้งเรียนรู้ร่วมกันไปกับลูก

และท�าความเข้าใจมิติของการจัดการศึกษา กระบวนการดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่

พัฒนาเฉพาะตัวผู้เรียน แต่ยังเป็นเงื่อนไขให้ครอบครัวได้เรียนรู้ร่วมกัน สื่อสาร 

สานสัมพันธ์ น�าไปสู่ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอันเป็นฐานรากท่ีส�าคัญ

ของสังคม ภาพต่อมาคือ ลักษณะทางกายภาพที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็น

ได้ชัด ทั้งในเรื่องขนาด สถานที่ จ�านวนและอัตราส่วนระหว่างผู้เรียน-ผู้สอน ซึ่ง

ส่งผลโดยตรงต่อวิธีการบริหารจัดการ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน

อาจจะมีความพร้อมมากกว่าในด้านสถานที่ สื่อ-อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้อง

สมุด ห้องปฏิบัติการเฉพาะ จ�านวนบุคลากรท้ังครูผู้สอนรายวิชาและพนักงา

นอ่ืนๆ แต่เนื่องจากชั้นเรียนมีขนาดใหญ่ จึงเป็นข้อจ�ากัดซึ่งท�าให้ยากต่อการ

เข้าถึงคุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล อีกทั้งการศึกษาในระบบ

โรงเรียนยังมีกรอบหลักสูตรและวิธีจัดการเรียนการสอนตายตัว หรือปรับเปลี่ยน

ได้ช้า รวมถึงมุมมองต่อการวัดและประเมินคุณภาพแบบเหมาเข่ง ซึ่งกลายเป็น

ข้อจ�ากัดที่ ไม่เอื้อต่อการปรับตัวท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
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ของสังคมยุคข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยี ในโลกสมัยใหม่ “...วิชาที่เรียนว่ากัน

ตามหลักสูตรก็มีแปดสาระวิชา แต่วิธีการเรียนหลักๆ เป็นวิธีเดียวกันหมด คือไป

นั่งฟังครูพูด อ่านหนังสือ แล้วก็ท�าข้อสอบ เท่ากับว่าทักษะหลักๆ ที่ได้รับการฝึก

มาจากโรงเรียน คือ วิธีนั่งเรียนกับวิธีท�าข้อสอบ...” บ้านเรียนเข้มคราม (https://

www.facebook.com/notes/homeschool/homeschool-xxxii-การศกึษาเ

พื่ออะไร/463785307007019,  5/6/56)

ในขณะท่ีความเป็นบ้านเรียน อิงอยู่กับการเรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนเป็นส�าคัญ ไม่จ�ากัดเวลา สถานที่ แบบแผน ขอบเขตเนื้อหา 

(หรือหากมีก็น้อยกว่ามาก) รูปแบบการเรียนรู้บูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต มีความ

คล่องตัวและยืดหยุ่นสูง บ่อยครั้งที่ได้พบเห็นการประยุกต์เอาสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบ

ตัวมาทดแทนสื่อการเรียนการสอนเฉพาะทาง เช่น อุปกรณ์ในห้องครัวถูกน�ามา

ใช้ท�าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก ซึ่งกลายเป็นการชี้ชวนให้ผู้เรียนเห็น

ความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับชีวิตจริงมากขึ้น กล่าวโดยสรุปแล้วประเด็น

ส�าคัญที่เป็นหัวใจแห่งความแตกต่างระหว่างโรงเรียนและบ้านเรียนคือ พื้นฐาน

ความคิดของกระบวนการจัดการศึกษานั่นเอง 

ตามทศันะทีบ่า้นเรยีนแสดงถงึความเหมอืนและความตา่งของ

บ้านเรียนกับโรงเรียน ในประเด็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมนิผล สาระความรูท้ีเ่รยีนรู ้กบักรอบหลกัสตูรการศกึษาฯ ตลอดจนทาง

กายภาพ ด้านสถานที่ แหล่งค้นคว้า สื่อและเอกสารต�าราต่างๆ แล้วสรุปลง

ว่า “ประเด็นส�าคัญที่เป็นหัวใจแห่งความแตกต่างระหว่างโรงเรียนและบ้าน

เรียนคือ พื้นฐานความคิดของกระบวนการจัดการศึกษานั่นเอง”
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บ้านเรียนกับโรงเรียน : ประเด็นชี้วัดความเข้าใจสู่ความสำาเร็จของผู้เรียน

การจดัการศกึษาโดยครอบครวั ในฐานะของการศกึษาทางเลอืก

ที่ได้รับสิทธิ์และคุ้มครอง ส่งเสริมในการจัดตามกฏหมายรัฐธรรมนูญฯ และ

พระราชบัญญัติการศึกษาฯ เป็นทางเลือกที่ครอบครัวจัดตามทัศนะความเชื่อ

ทางการศึกษาของครอบครัว ตามสภาพของครอบครัว ตามความเหมาะสม

กับผู้เรียนตามศักยภาพความสนใจของผู้เรียน ตามความสุข และความพร้อม

ของผูเ้รยีน ทัง้นีย้งัตอ้งด�าเนนิตามกฏหมายลกู ล�าดบัรองๆลงไป ทีก่�าหนดแนว

ปฏิบัติออกมาให้อิงใช้ เช่นกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้น

ฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2551 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2551 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และคู่มือการด�าเนินงานการจัดการ

ศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น

ที่ผ่านมา ในขั้นปฏิบัติด�าเนินการซึ่งครอบครัวที่ประสงค์จะ

จัดการศึกษาโดยครอบครัว ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา เพื่อขออนุญาตจัดการศึกษาดังกล่าว บ่อยครั้งในหลายส�านักงาน

เขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่มักมีข้อสงสัยและสอบถามผู้ปกครองบ้านเรียนว่า “ท�าไม

ไม่ให้ลูกเรียนในโรงเรียน” ซึ่งแสดงถึงความไม่เข้าใจในสิทธิตามกฏหมายของ

ครอบครัว หรือบ้างก็เข้าใจแต่ก็ไม่เข้าถึงในหลักการและความหมายของกฏ

หมายนีอ้ยา่งลกึซึง้เพยีงพอ ยงัตัง้อยูใ่นความเชือ่ทีว่า่ โรงเรยีนเปน็ที่ๆ ประสทิธิ์

ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้เรียนได้ดีที่สุด และอาจมีอีกความรู้สึกหนึ่งคือ ท�าให้

เป็นภาระแก่ราชการ ที่ต้องให้เวลาเพิ่มมาดูแลกับผู้เรียนอีกคนหรือไม่กี่คน 

บรรยากาศการประสานงาน ปฏสิมัพนัธก์นั จงึอาจไม่ราบร่ืนแต่ต้นมาดังกล่าว

การแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว จงึจ�าเปน็ตอ้งปรับ ทศันะความคดิความ

เชื่อและมุมมองต่อการจัดการศึกษาในยุคนี้ ท่ีกฏหมายรัฐธรรมนูญและพระ
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ราชบัญญัติการศึกษาได้ปรับตามความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันยุคสมัยไป

แล้ว ของเจ้าหนา้ทีส่�านกังานเขตพืน้ทีใ่หเ้ทา่ทนัตาม รวมทัง้สรา้งพืน้ฐานความ

เข้าใจในหลักการศึกษาตลอดชีวิต การเติมเต็มวิชาชีวิต ทักษะชีวิต เพื่อความ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างเสริมความส�าเร็จของผู้

เรยีนเฉพาะบคุคล ตามศกัยะภาพความถนดั ความสนใจและตามจดุหมายของ

ผู้เรียนเฉพาะบุคคล ที่มีความหลากหลายต่างๆกัน ในสังคมไทยและสังคมโลก

ในมิติต่าง ๆ  และมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกัน เพื่อการตีความ   

บังคับใช้กฏหมายลูกด้วยโลกทัศน์ที่เปิดกว้างเท่าทันยุคสมัย และทันต่อ 

เจตนารมณ์ของกฏหมายที่ก้าวรุดหน้าไปแล้ว ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของรัฐ                  

ซึง่อาจมีขอ้จ�ากัดในการตามทนัความเปลีย่นแปลงของโลกและสงัคมทีร่วดเรว็

มากในปจัจุบนั เนือ่งจากตอ้งจมอยูก่บังานประจ�าทีม่ปีรมิาณมากมายในแตล่ะ

วันที่อาจท�าให้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบการ

ศึกษาด้วย  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการปรับแก้ในอีกระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม โดยเบื้องต้นนี้ ที่ควรจะท�าได้คือ การปรับแก้ใข

ในระดับผู้ปฏิบัติ ซึ่งควรเริ่มจากพื้นฐานประสบการณ์เดิมที่เจ้าหน้าที่ภาค

รัฐที่เกี่ยวข้องมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หรือมีอยู่บ้างแล้ว คือ การจัดการศึกษา

พิเศษ 

ตามกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบคร้ว 

พ.ศ. 2547 ข้อ 2 ก�าหนดให้ครอบครัวที่มีความประสงค์จะจัดการศึกษาแก่

บุตรธิดาของตน ยื่นค�าขออนุญาตจัดการศึกษาต่อส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว

(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน

(3) ส�าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน

(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา
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(5) ส�าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไม่ต่�ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลายหรอืเทยีบเทา่ของผูจ้ดัการศกึษา เวน้แตผู่จ้ดัการศกึษาผา่นการประเมนิ

โดยส�านกังานวา่เปน็ผูม้คีวามรูค้วามสามารถหรอืประสบการณใ์นการจดัการ

ศึกษา

(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา

(7) แผนการจัดการศึกษาท่ีครอบครัวและส�านักงานร่วมกัน

ก�าหนดตามความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฏ

หมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ทั้งนี้คู่มือการด�าเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�าหนดให้แผนการจัดการ

ศึกษาโดยครอบครัว  มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว 

1.1 ชือ่-สกลุบดิา มารดา วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์

อายุ อาชีพ ที่อยู่

1.2 เหตุผล หรือปรัชญา แนวคิด ที่เป็นสาเหตุให้

ครอบครัวจัดการศึกษา

2..ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 

2.1 ชือ่-สกลุ วนั/เดอืน/ปเีกดิ อาย ุประวตักิารศกึษา (กรณี

เรียนในระบบโรงเรียนมาก่อน)  

2.2 พัฒนาการของตัวผู้เรียน ท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม       

สตปิญัญา ความถนัด ความสนใจ ความบกพรอ่งหรอืความสามารถทีส่ะทอ้น

แววฉลาด ที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือส่งเสริมสนับสนุนเป็นพิเศษ

3..แนวทางการจัดการศึกษา 

3.1 ระดับที่จัดการศึกษา ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา/

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือตลอดทุก
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.2 จดุมุง่หมายของการศกึษา ความคาดหวงั ภาพอนาคต

ของผู้เรียน โดยค�านึงถึงความต้องการ ความสนใจตามศักยภาพของผู้เรียน

3.3 วิธีการจัดการศึกษา ครอบครัวจัดการศึกษาเอง หรือ

มอบหมายให้มีผู้จัดการศึกษาให้

4.กรอบการจัดเนื้อหา/สาระ/ความรู้/ทักษะ

5.กรอบการจัดกระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้

6.การวัดและประเมินผล

7.อื่นๆ

จึงเห็นได้ว่า ลักษณะของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

เป็นการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล ท�านองเดียวกันกับการจัดการ

ศึกษาพิเศษ ดังได้กล่าวถึงความหมายของการศึกษาพิเศษ ในส่วนที่ผ่านมา

แล้ว ในที่นี้จึงขอแสดงเกี่ยวกับกระบวนการและองค์ประกอบของการสอน

เด็กพิเศษ(Thassanee’s Blog)

เริ่มจากสังเกตพฤติกรรมท่ัวไป และท�าการประเมินความ

สามารถพืน้ฐานของเดก็ เพือ่จดัวางแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP 

: Individual Education Program) โดยเนน้การใชเ้ทคนคิการสอนทางการ

ศกึษาพเิศษที ่ เหมาะสมกบัปัญหา และความตอ้งการของเดก็เปน็รายบคุคล

ในการจัดท�าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ต้องมีการ

วางแผนการสอนดว้ยความรว่มมอืกนัระหวา่งผูป้กครอง นกัการศกึษาพิเศษ 

นักกิจกรรมบ�าบัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ

เทคนิคการสอนเด็กพิเศษควรผสมผสานความเข้าใจด้าน

จติวทิยาเดก็ทีเ่หมาะสมตอ่ สภาพแวดลอ้ม ภาวะอาการ และความต้องการ

พิเศษของเด็ก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่าง

มีประสิทธิผล
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หลังจากผ่านการประเมินจากแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP) แล้ว จ�าเป็นต้องค�านึงถึงหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

ในแต่ละรายวิชา โดยน�าข้อมูลท่ีได้มาจัดท�าเป็นแผนการสอนรายบุคคล 

(IIP : Individual Implementation Program) ซึ่งเน้นวิธีการสอน และ

กระบวนการสอนอย่างเป็นระบบ มีล�าดับข้ันตอนการสอนในเนื้อหาสาระ

ของแต่ละรายวิชา และมีการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลอย่างมีเงื่อนไข 

(Thassanee’s Blog  http://aorspecial.wordpress.com/  29/06/2556)

ดังนั้น การท�าความเข้าใจ เพื่อให้การยอมรับที่จะส่งเสริมและ

สนับสนนุการจดัการศกึษาโดยครอบครวัตามอ�านาจหนา้ทีข่องเจ้าหนา้ทีก่ลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆได้อย่างสนิทใจ

มากขึน้นัน้ จงึควรเชือ่มโยงจากตน้ทนุเดมิทีม่คีวามเขา้ใจต่อการจัดการศกึษา

พเิศษ ทีย่ดึการใชแ้ผนการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP = Individual Education 

Plan) ในท�านองเดยีวกบัแผนการจดัการศกึษาโดยครอบครวั เปน็จดุรว่มแหง่

ความเข้าใจและปรับเจตคติ แนวความคิดเห็นให้ตรงกัน เป็นเบื้องต้นได้แล้ว 

การรว่มมือสง่เสรมิสนบัสนนุในกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละการวดัประเมนิ

ผลอย่างเป็นกัลยาณมิตรระหว่างครอบครัวกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา ก็สามารถบังเกิดขึ้นได้โดยง่าย ผลแห่งคุณภาพการศึกษาที่มุ่ง

ให้เกิดแก่ผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่ายเช่น

เดียวกัน และเมื่อเกิดความเข้าใจดังนี้ได้แล้ว เจตคติต่อการจัดการศึกษาโดย

ครอบครวัก็น่าจะเปน็ไปในทางทีด่ขีึน้ การประสานงานการจดัการศกึษาโดย

ครอบครัวระหว่างเจ้าหน้าที่และครอบครัวก็น่าจะเรียบร้อยราบรื่นมากขึ้น

ทั้งนี้ นอกจากจุดร่วมของการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มี

แผนการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) เชน่เดยีวกนัแลว้ จดุรว่มทีส่�าคญัอกีประการ

หนึ่ง ที่ผู้จัดการศึกษาทั้งสองแบบมีเช่นเดียวกัน คือ จิตใจที่มีความรัก และ

ปรารถนาดีต่อผู้เรียนเป็นตัวตั้ง คุณครูการศึกษาพิเศษที่ดี มีจิตใจที่ประเสริฐ 
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รักและเมตตา ปรารถนาให้ศิษย์ประสบความสุขความส�าเร็จ พึ่งตนเองได้ 

เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่จัดการศึกษาให้แก่ลูกๆของตนด้วยความรัก เมตตาและ

ปรารถนาดังกล่าวเช่นกัน
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ด้วยความรักที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูก 

จึงไวต่อความรู้สึกสุขทุกข์ของลูก และความเก่งกล้า

สามารถของลูก 

แล้วก็ใส่ใจที่จะพัฒนาลูกไปในทางที่ถูก ที่ใช่ของลูก

 ..ถูก..ในลีลาการเรียนรู้ของลูก 

และ..ใช่..ในพหุปัญญาที่โดดเด่นของลูก 

ด้วยการศึกษาพิเศษที่เหมาะเฉพาะตัวลูก
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3. เหตุที่เลือกเป็นบ้านเรียน

สาเหตุท่ีผลักดันครอบครัวในสังคมไทยให้ลุกขึ้นมาจัดการศึกษา

ให้แก่บุตรหลานเองนั้น มีทั้งสาเหตุที่เป็นนามธรรม เช่น พื้นฐานความเชื่อ ความ

ศรทัธา ปรชัญา แนวความคดิ  และสาเหตท่ีุเป็นรปูธรรม ทัง้ทีเ่ปน็ปญัหาเฉพาะตวั 

ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับคนกลุ่มใหญ่ ประสบการณ์เลวร้ายในโรงเรียน  

แต่ไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยเหตุผลใดก็ตาม เชื่อได้ว่าการตัดสินใจของแต่ละครอบครัว

ในการจัดการศึกษาใหล้กูเองนัน้ ไดผ้า่นกระบวนการคดิใครค่รวญ พจิารณาอยา่ง

หนกัมาแลว้ทัง้สิน้ เพราะกระบวนการดงักลา่วอยูบ่นพืน้ฐานความรกั ความหว่งใย         

ความกังวลใจของพ่อแม่ที่มีต่ออนาคตของลูกทั้งสิ้น 

“...ระบบการศึกษาวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน รู้สึกมันจะเครียดมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้ศักยภาพด้านดนตรีของลูกลดลง ทั้งๆ ที่เขามีพรสวรรค์ในด้านนี้ 

ถามว่าโตมาอยากเป็นอะไร อยากท�าดนตรีเหมือนพ่อ แต่งเพลงได้ ร้องเพลงได้ 

เล่นดนตรีได้ ขายเองได้ ไม่ต้องไปยุ่งกับใคร....” ค�าบอกเล่าที่สะท้อนถึงความไม่

สอดคล้องกับเป้าหมายและศักยภาพของลูก ผนวกกับการที่พ่อแม่มีลูกตอนอายุ

มากแล้ว จึงมีความห่วงกังวลว่าถ้าพ่อแม่เป็นอะไรไป แล้วลูกจะเป็นอย่างไร ทาง

เลอืกหนึง่ของครอบครวัจงึมุง่สนับสนุนให้ลกูพึง่ตวัเองได ้ทัง้ในดา้นจติใจ และการ

ท�ามาหาเลีย้งชพี ซึง่การศกึษาในระบบโรงเรยีนไมส่ามารถตอบสนองความมุง่หวงั

ของครอบครวัได ้จงึน�ามาสูก่ารตดัสนิใจจดัการศกึษาใหล้กูของ บา้นเรยีนเลอฌอ

เรือ่งราวความเปน็มาเปน็ไปกอ่นทีจ่ะมาเปน็บา้นเรียน ดูจะเปน็เร่ืองราว

ที่พ่อ แม่ เล่าให้ฟังได้อย่างไม่รู้เบื่อ รายละเอียดยิบย่อยอาจฟังดูเหมือนประสบการณ์

ส่วนตัวของแต่ละคนแต่ละครอบครัว แต่กลับพบว่ามีประเด็นร่วมมากมายที่

สะทอ้นถงึความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโรงเรยีนกบัตวัผูเ้รยีนและครอบครวั ทีส่�าคญั 

สะทอ้นใหเ้หน็ภาพวา่ไมเ่ฉพาะเดก็ทีอ่อกมาจดับ้านเรยีน แตเ่ดก็สว่นใหญใ่นสงัคม

ก็อาจต้องเผชิญกับสภาพการณ์ลักษณะนี้ด้วยเช่นนี้ 
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ดว้ยความรกัทีค่ณุพอ่คณุแมท่ี่มตีอ่ลกู จงึไวตอ่ความรูส้กึสขุทกุขข์องลกู และ

ความเกง่กลา้สามารถของลกู แลว้กใ็สใ่จทีจ่ะพฒันาลกูไปในทางทีถ่กู ทีใ่ชข่อง

ลกู ....ถกู..ในลลีาการเรยีนรูข้องลกู  และ...ใช.่.ในพหปุญัญาทีโ่ดดเด่นของลกู

 

ด้วยวิธีพิเศษที่เหมาะเฉพาะตัวลูก

ลีลาการเรียนรู้    

รศ.มัณฑรา  ธรรมบุศย์

ทีม่า http://edu.chandra.ac.th/teacherAll/ 29/06/2556

นักจิตวิทยาท่ีศึกษารูปแบบการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้

ของมนุษย์ (Learning style) ได้พบว่า  มนุษย์สามารถรับข้อมูลโดยผ่าน

เส้นทางการรับรู้ 3 ทาง  คือ  การรับรู้ทางสายตาโดยการมองเห็น (Visual 

percepters) การรับรู้ทางโสตประสาทโดยการได้ยิน (Auditory percept-

ers)  และ การรบัรูท้างรา่งกายโดยการเคลือ่นไหวและการรูส้กึ (Kinesthetic 

percepters) ซึ่งสามารถน�ามาจัดเป็นลีลาการเรียนรู้ได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ  

ผู้เรียนแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันคือ 

1)  ผู้ที่เรียนรู้ทางสายตา (Visual learner)  เป็นพวกที่เรียน

รู้ได้ดีถ้าเรียนจากรูปภาพ  แผนภูมิ  แผนผังหรือจากเนื้อหาที่เขียนเป็นเรื่อง

ลีลา...การเรียนรู้  

ดูแล...ด้วยความรัก 

พัฒนา...ด้วยความเข้าใจ
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ราว  เวลาจะนึกถงึเหตกุารณใ์ด กจ็ะนกึถงึภาพเหมอืนกบัเวลาทีด่ภูาพยนตร์

คือมองเหน็เปน็ภาพทีส่ามารถเคลือ่นไหวบนจอฉายหนงัได ้ เนือ่งจากระบบ

เก็บความจ�าได้จัดเก็บสิ่งที่เรียนรู้ไว้เป็นภาพ   ลักษณะของค�าพูดที่คนกลุ่มนี้

ชอบใช้ เช่น   “ฉันเห็น”  หรือ “ฉันเห็นเป็นภาพ…..” 

พวก Visual learner จะเรียนได้ดีถ้าครูบรรยายเป็นเรื่องราว  

และท�าข้อสอบได้ดีถ้าครูออกข้อสอบในลักษณะที่ผูกเป็นเรื่องราว  นักเรียน

คนใดทีเ่ปน็นกัอา่น เวลาอา่นเนือ้หาในต�าราเรยีนทีผู้่เขยีนบรรยายในลักษณะ

ของความรู้   ก็จะน�าเรื่องที่อ่านมาผูกโยงเป็นเรื่องราวเพื่อท�าให้ตนสามารถ

จดจ�าเนือ้หาไดง้า่ยขึน้    เดก็ ๆ  ทีเ่ปน็ Visual learner  ถ้าได้เรียนเนือ้หาท่ีครู

น�ามาเลา่เปน็เรือ่ง ๆ  จะนัง่เงยีบ สนใจเรยีน  และสามารถเขยีนผกูโยงเปน็เรือ่ง

ราวไดด้ ี  ผูท้ีเ่รยีนไดด้ทีางสายตาควรเลอืกเรยีนทางดา้นสถาปตัยกรรม  หรอื

ดา้นการออกแบบและควรประกอบอาชพีมณัฑนากร  วศิวกร หรอืหมอผา่ตดั 

พวก Visual learner จะพบประมาณ 60-65 % ของประชากรทั้งหมด 

2)  ผูท่ี้เรยีนรูท้างโสตประสาท (Auditory  Learner)  เปน็พวก

ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดถ้าได้ฟังหรือได้พูด จะไม่สนใจรูปภาพ ไม่สร้างภาพ  และ

ไม่ผูกเรื่องราวในสมองเป็นภาพเหมือนพวกที่เรียนรู้ทางสายตา  แต่ชอบฟัง

เรื่องราวซ้�า ๆ    และชอบเล่าเรื่องให้คนอื่นฟัง   คุณลักษณะพิเศษของคน

กลุ่มนี้ ได้แก่ การมีทักษะในการได้ยิน/ได้ฟังที่เหนือกว่าคนอื่น   ดังนั้นจึง

สามารถเลา่เรือ่งตา่ง ๆ  ไดอ้ยา่งละเอยีดละออ และรูจ้กัเลอืกใชค้�าพดู ผูเ้รยีน

ทีเ่ปน็ Auditory Learner  จะจดจ�าความรูไ้ดด้ถีา้ครพูดูใหฟ้งั  หากครถูามให้

ตอบ ก็จะสามารถตอบได้ทันที   แต่ถ้าครูมอบหมายให้ไปอ่านต�าราล่วงหน้า

จะจ�าไม่ได้จนกว่าจะได้ยินครูอธิบายให้ฟัง เวลาท่องหนังสือก็ต้องอ่านออก 

เสยีงดงัๆ    ครสูามารถชว่ยเหลอืผูเ้รยีนกลุม่นีไ้ด้โดยใชว้ธิสีอนแบบอภปิราย  

แต่ผู้ที่เรียนทางโสตประสาทก็อาจถูกรบกวนจากเสียงอื่น ๆ จนท�าให้เกิด

ความวอกแวก เสยีสมาธใินการฟงัไดง้า่ยเชน่กนัในด้านการคดิ มกัจะคดิเปน็ 
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ค�าพดู  และชอบพดูวา่  “ฉนัไดย้นิมาวา่……../ ฉนัไดฟ้งัมาเหมอืนกบัวา่……”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  

จึงสามารถจดจ�าสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีหากได้มีการสัมผัสและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่ง

ที่เรียน   เวลานั่งในห้องเรียนจะนั่งแบบอยู่ไม่สุข  นั่งไม่ติดที่  ไม่สนใจบทเรียน  

และไม่สามารถท�าใจให้จดจ่ออยู่กับบทเรียนเป็นเวลานาน ๆ ได้  คือให้นั่งเพ่ง

มองกระดานตลอดเวลาแบบพวก Visual Learner ไม่ได้   ครูสามารถสังเกต

บุคลิกภาพของเด็กที่เป็น Kinesthetic learner ได้จากค�าพูดที่ว่า  “ฉันรู้สึก

ว่า……”  

พวกที่เป็น Kinesthetic learner จะไม่ค่อยมีโอกาสเป็นพวก 

Visual learner    จงึเปน็กลุม่ทีม่ปัีญหามากหากครผููส้อนใหอ้อกไปยนืเลา่เรือ่ง

ต่าง ๆ  หน้าชั้นเรียน   หรือให้รายงานความรู้ที่ต้องน�ามาจัดเรียบเรียงใหม่อย่าง

เปน็ระบบระเบยีบ  เพราะไมส่ามารถจะท�าได ้ ครทูีย่งันยิมใชว้ธิสีอนแบบเกา่ ๆ  

อย่างเช่นใช้วิธีบรรยายตลอดชั่วโมง  จะ ยิ่งท�าให้เด็กเหล่านี้มีปัญหามากขึ้น ซึ่ง

อาจเปน็เพราะวา่ความรูส้กึของเดก็เหลา่นีไ้ดถ้กูน�าไปผกูโยงกบัเหตกุารณ ์ทีเ่กดิ

ขึน้เฉพาะสิง่ทีเ่ปน็ปจัจบัุนเทา่นัน้  ไมไ่ดผ้กูโยงกบัอดตีหรอืเหตกุารณท์ีย่งัมาไม่

ถึงในอนาคต   ครูจึงควรช่วยเหลือพวก Kinesthetic learner ให้เรียนรู้ได้มาก

ขึ้น  โดยการให้แสดงออกหรือให้ปฏิบัติจริง  เช่น ให้เล่นละคร แสดงบทบาท

สมมติ สาธิต ท�าการทดลอง  หรือให้พูดประกอบการแสดงท่าทาง  เป็นต้น

พวก Kinesthetic learner จะพบในประชากรประมาณ 5-10 % เท่านั้น  

สาขาวิชาที่เหมาะกับผู้เรียนกลุ่มนี้ได้แก่ วิชาก่อสร้าง  วิชาพลศึกษา  และ
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ควรประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร  หรืองานด้านกีฬา เช่น  

เปน็นกักฬีา  หรอืประเภททีต่อ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์  งานทีต้่องมกีารเต้น   

การร�า และการเคลื่อนไหว  การแบ่งลีลาการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภทดัง

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากช่องทางในการรับรู้

ข้อมูล ซึ่งมีอยู่ 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางตา ทางหู และทางร่างกาย   แต่หาก

น�าสภาวะของบุคคลในขณะที่รับรู้ข้อมูลซึ่งมีอยู่ 3 สภาวะคือ สภาวะของ

จิตส�านึก (Conscious)  จิตใต้ส�านึก (Subconscious) และจิตไร้ส�านึก 

(Unconscious)  เข้าไปร่วมพิจารณาด้วย แล้วน�าองค์ประกอบทั้ง 2 ด้าน

คือ องค์ประกอบด้านช่องทางการรับข้อมูล (Perceptual pathways) กับ 

องค์ประกอบดา้นสภาวะของบุคคลขณะท่ีรบัรูข้อ้มลู (States of conscious-

ness) มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน จะสามารถแบ่งลีลาการเรียนรู้ออกได้ถึง  

6 แบบ  คือ 

1) ประเภท V-A-K   เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้อ่านและได้

เล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อื่นฟัง  เป็นเด็กดีที่ขยันเรียนหนังสือ แต่ไม่ชอบเล่นกีฬา

2) ประเภท V-K-A  เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้ลงมือปฏิบัติ

ตามแบบอยา่งทีป่รากฏอยูต่รงหนา้ และไดต้ัง้ค�าถามถามไปเรือ่ย ๆ   โดยปกติ

จะชอบท�างานเป็นกลุ่ม

3) ประเภท A-K-V  เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้สอนคนอื่น  

ชอบขยายความเวลาเล่าเรื่อง   แต่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านและการ

เขียน

4) ประเภท A-V-K  เปน็ผูท้ีม่คีวามสามารถในการเจรจาติดต่อ

สือ่สารกับคนอืน่  พดูไดช้ดัถอ้ยชดัค�า    พดูจามเีหตมุผีล   รกัความจรงิ  ชอบ

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาที่ต้องใช้ความคิดทุกประเภท เวลาเรียนจะ

พยายามพูดเพื่อให้ตนเองเกิดความเข้าใจ  ไม่ชอบเรียนกีฬา  

5) ประเภท K-V-A   เป็นผู้ที่เรียนได้ดีที่สุดหากได้ท�างานที่ใช้
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ความคิดในสถานที่เงียบสงบ  สามารถท�างานที่ต้องใช้ก�าลังกายได้เป็นอย่าง

ดีโดยไม่ต้องให้ครูคอยบอก  หากฟังครูพูดมาก ๆ อาจเกิดความสับสนได้

6) ประเภท K-A-V  เป็นผู้ที่เรียนได้ดีหากได้เคลื่อนไหวร่างกาย

ไปด้วย  เป็นพวกที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง  จึงถูกให้ฉายาว่าเป็นเด็กอยู่ไม่สุข  มักมี

ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน 

ตัวอย่างเช่น   ผู้ที่เป็น Visual learner (V) ในสภาวะของ

จิตส�านึก   เป็น Kinesthetic learner  (K) ในสภาวะของจิตใต้ส�านึก   และ

เป็น Auditory learner (A) ในสภาวะของจิตไร้ส�านึก  จะมีลีลาการเรียนรู้

เป็นประเภท V-K-A     เวลเดน (Whelden) นักจิตบ�าบัดและผู้ให้ค�าปรึกษา

ในโรงเรียนกล่าวว่า  

ส่วนใหญ่แล้วพวกเราทุกคนจะมีลีลาการเรียนรู้เฉพาะตัวเป็น

แบบใดแบบหนึ่งใน แบบนี้เสมอ โดยลีลาการเรียนรู้เหล่านี้จะถูกก�าหนดเป็น

แบบแผนทีต่ายตวัเมือ่อายปุระมาณ 7 ขวบ แตอ่าจเปล่ียนแปลงได้ในเด็กบาง

คนซึ่งก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก    

การที่ครูได้รู้ว่าเด็กในชั้นเรียนมีลีลาการเรียนรู้เป็นแบบใด จึง

มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดสภาพการเรียนการสอน  และยังช่วยให้ครู :-

• สามารถช่วยเหลือเด็กให้รู้จักคิดและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ให้ดี

ที่สุดเท่าที่เด็กจะสามารถท�าได้เข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้

ของเด็กที่ ไม่เหมือนกัน 

• เข้าใจปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน  

 ตัวอย่างเช่น เด็กที่เป็น Auditory learner  จะมีปัญหาคือ

พูดมากที่สุดและมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนมากที่สุด  เพราะฉะนั้นข้อสอบ

ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (โดยเฉพาะข้อสอบอัตนัย)  จึงเกิดปัญหามากที่สุดกับ

นักเรียนที่เป็น Auditory learner  กับ  Kinesthetic learner   แต่จะไม่

เป็นปัญหากับนักเรียนท่ีเป็น Visual learner เน่ืองจากนักเรียนกลุ่มหลังนี้
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สามารถเรียนรู้ได้ดีถ้าครูสอนแบบบรรยาย และสามารถท�าข้อสอบประเภท

ที่สอบวัดความจ�าได้ดีด้วย 

สรุป

แมว้า่เดก็แตล่ะคนจะมลีลีาการเรยีนรู้เฉพาะตัว แต่กไ็มม่ผู้ีเรียน

คนใดทีใ่ชล้ลีาการเรยีนรูแ้บบใดแบบหนึง่อยูต่ลอดเวลา  สว่นใหญจ่ะใชห้ลาย 

ๆ แบบคาบเกีย่วกนั  โดยลลีาท่ีตนถนัดท่ีสดุจะถูกน�ามาใชม้ากกวา่รปูแบบอืน่  

นอกจากน้ียงัไม่มใีครทีส่ามารถจะจดจ�าสิง่ทีต่นไดพ้บเหน็ หรอืไดย้นิ ไดฟ้งัไว้

ในสมองของตนอยูไ่ดต้ลอดเวลาเชน่เดยีวกนั   แตเ่ราทกุคนจะจดจ�าไดด้ทีีส่ดุ

เมือ่ไดล้งมอืกระท�าดว้ยตนเองเทา่นัน้ ดงัภาษติจนีทีว่า่ “ฉนัไดย้นิและฉนักล็มื   

ฉันเห็นและฉันก็จ�าได้ ฉันท�าและฉันจึงเข้าใจ” 



65

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
บทที่ 1 รู้จักบ้านเรียน

เด็กที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์...อาจจะมีความสามารถในการใช้ภาษาดี

เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์และภาษา...อาจเป็นเลิศทางศิลปะ

เด็กที่ไอคิวปกติ...อาจเป็นอัจฉริยะทางกีฬา

เด็กที่ไอคิวต่�ากว่าปกติ...อาจเป็นอัจฉริยะทางดนตรี

เด็กที่ไอคิวสูง...ก็อาจไม่มีเรื่องใดโดดเด่นเลย

เด็กที่ไม่เก่ง...ทั้งคณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี กีฬา และศิลปะ

ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีเพื่อนฝูงมากมายได้เช่นกัน
(นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
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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 ทา่นผูอ้า่นทีเ่ป็นสมาชกิประจ�าของสานปฏริปูมาระยะหนึง่

แล้วท่านอาจเคยได้อ่านเรื่องของน้องออม น้องโจ และน้องเก่งมาบ้าง เด็กทั้ง              

3 คน เป็นตัวแทนเด็กไทยที่ถูกท�าร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจจากความไม่เข้าใจของ

ระบบการศึกษาไทยทั้งที่เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษในระดับ

ที่สูงมาก แต่เพราะไม่เข้าใจเรื่องการเรียนรู้ไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติของเด็ก

อย่าง เพียงพอท�าให้ครูต้องมีส่วนท�าลายศักยภาพของเด็กแทนท่ีจะส่งเสริม

ความสามารถ ที่มีอยู่ของพวกเขาให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ความเข้าใจผิดดังกล่าว

มิใช่เกิดขึ้นแต่เฉพาะบ้านเราเท่านั้นแม้แต่ในประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลก ก็ยัง

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่มากสังคมยังให้ความส�าคัญกับระบบคะแนน 

ระบบ IQ และการแสดงออกถึงความปราดเปรื่องต่างๆ โดยที่ยังไม่รู้ว่าเด็ก

เหล่านั้นจะมีหนทางน�าเอาความสามารถดังกล่าวไปยังประโยชน์กับตนเอง

เรียกได้ว่าฉลาดแต่ขาดประโยชน์ ในขณะที่เด็กบางคนไม่ได้ แสดงออกถึง

ความชาญฉลาดทางความคิดแต่มีความสามารถบางประการที่น่าทึ่ง กรณี

ศึกษาหลายกรณีได้ท�าให้วงการศึกษาและวงการจิตวิทยาตระหนักว่าความ

เข้าใจของ นักวิชาการต่าง ๆ อาจผิดพลาดมานาน จนเป็นเหตุให้เด็กๆ เรียน

รู้อย่างไร้สุข เติบโตด้วยความรู้สึกว่าตนเองต่�าต้อยด้อยค่า ทั้ง ๆที่เด็กคนนั้น

มีศักยภาพแฝงเรน้พอทีจ่ะเปน็อจัฉรยิะบคุคลในอนาคตไดจ้งึไมน่า่ประหลาด

ใจวา่ในประเทศทีก่ฎหมายวา่ดว้ยสทิธเิดก็ชดัเจนหรือกฎหมาย การศกึษารับ

ประกนัเรือ่งความแตกตา่งของเดก็จะเกดิการฟอ้งร้องระหวา่งผู้ปกครองและ
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สถาบันการศึกษาเป็นประจ�า นอกจากประวัติอัจฉริยบุคคลในอดีตและใน

ปจัจบุนักย็ิง่ท�าใหเ้ปน็เครือ่งยนืยนัไดด้วีา่การศกึษาท่ีผา่นมาของเราผดิพลาด

อยา่งขนานใหญซ่ึง่ท�าให้คนม ีหน้าท่ีเป็นเพยีงแคเ่ฟอืงเลก็ เฟอืงใหญท่ีมุ่ง่เดนิ

ตามเครื่องจักรที่ตั้งโปรแกรมไว้

สอง ทศวรรษที่ผ่านมา วงการศึกษาทั่วโลกจึงหันมาให้ความ

ส�าคัญกับความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นเปิด ใจกว้างมากขึ้นซึ่งใน

ฉบับนี้ขอน�าเสนอมุมมองที่ก�าลังได้รับความสนใจจากนักการ ศึกษาท่ัวโลก

ทฤษฎีหนึ่งที่Howard Gardner คิดขึ้นมาคือทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple 

Intelligence) ซึง่เปน็ทฤษฎหีนึง่ท่ีเนน้ความสามารถทีห่ลากหลาย Howard 

Gardner เปน็คนหนึง่ทีพ่ยายามรณรงคใ์หค้รมูองกวา้งขึน้ยอมรบัความแตก

ต่างหลากหลายของ เด็กมากขึ้นโดยเสนอแนวคิดของเขาว่า สติปัญญาของ

มนุษย์มีหลายแบบ

ปัญญาแปดด้านการ์ดเนอร์จ�าแนกความสามารถหรือปัญญา               

(Intelligence) ของมนุษย์ออกเป็น 8 ด้านคือ :

ปญัญาดา้นภาษา(Linguistic Intelligence) คอืความสามารถ

สูงในการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นการพูด เช่น นักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง

หรือการเขียน เช่น กวี นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์  

ปญัญาทางดา้นนีย้งัรวมถึงความสามารถในการจดักระท�าเกีย่วกบั โครงสรา้ง

ของภาษา  เสียงความหมาย และเรื่องเกี่ยวกับภาษา เช่น สามารถใช้ภาษา

ในการหว่านล้อมอธิบาย และอื่น ๆ 

ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์(Logical-Mathematical 

Intelligence) เป็นความสามารถสูงในการใช้ตัวเลขเช่น นักบัญชี นัก

คณติศาสตร ์นกัสถติ ิและผูใ้หเ้หตผุลดเีชน่ นกัวทิยาศาสตร์ นกัตรรกศาสตร์ 

นักจัดท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัญญาทางด้านนี้ยังรวมถึงความไวในการ
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เห็นความ สัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยาการคิดเชิงนามธรรมและการคิดที่

เป็นเหตุผล (cause-effect) และการคิดคาดการณ์ (if-then) วิธีการที่ใช้ได้

แก่ การจ�าแนกประเภทการจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน สรุป คิดค�านวณ 

และตั้งสมมติฐาน

ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) เป็นความสามารถ

ดา้นการเขา้ใจและสรา้งสรรคด์นตร ีเขา้ใจจงัหวะ เชน่ นกัแต่งเพลง นกัดนตรี 

นักเต้น

ปัญญาทางด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) คือความ

สามารถสงูในการมองเหน็พืน้ที ่ไดแ้กน่ายพราน ลกูเสอื ผูน้�าทาง และสามารถ

ปรับปรุงและคิดวิธีการใช้เนื้อที่ได้ดี เช่น สถาปนิก มัณฑนากร ศิลปิน นัก

ประดิษฐ์ปัญญาด้านนี้รวมไปถึงความไวต่อสี เส้น รูปร่าง เนื้อท่ีและความ

สัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ ยังหมายถึงความสามารถที่จะมองเห็น

และแสดงออกเป็นรูปร่างถึงสิ่งที่เห็นและ ความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ 

ปัญญาทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว(Bodily kines-

thetic Intelligence) คือความสามารถสูงในการใช้ร่างกายของตนแสดง

ความคิดความรูส้กึ ไดแ้ก ่นกัแสดง นกัแสดงทา่ใบ ้นกักฬีา นาฏกรนกัฟอ้นร�า 

และความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ เช่น ความคล่องแคล่วความแข็งแรง 

ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส 

ปัญญาทางด้านมนุษยสัมพันธ์(Interpersonal Intelligence) 

คือความสามารถสูงในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกความคิดและเจตนาของผู้

อื่น ทั้งนี้รวมไปถึงความไวในการสังเกตน้�าเสียง ใบหน้า ท่าทาง ทั้งยังมีความ

สามารถสงูในการรูถ้งึลกัษณะตา่งๆ ของสมัพนัธภาพของมนษุย ์และสามารถตอบสนอง

ได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเช่น สามารถท�าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตาม 

ปญัญาทางดา้นตนหรอืการเขา้ใจตนเอง(Interpersonal Intel-
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ligence) คือความสามารถสูงในการรู้จักตนเองและสามารถประพฤติตนได้

จากความรูจ้กัตนนี ้ความสามารถในการรูจ้กัตนจะไดแ้ก ่รูจ้กัตนเองตามความ

เป็นจริงเช่น มีจุดอ่อน จุดแข็งเรื่องใด มีความรู้เท่าทันอารมณ์ความคิด ความ

ปรารถนาของตน มีความสามารถที่จะฝึกตนเอง และเข้าใจตนเอง

ปัญญา ทางด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 

คือความสามารถในการรู้จักธรรมชาติของพืชและสัตว์สามารถจัดจ�าแนก

ประเภท ชารล์ส ์ดารว์นิ เปน็ผูห้นึง่ทีม่ปีญัญาทางดา้นนีสู้ง ทฤษฎ ีทางปญัญา

ดงักลา่วพฒันามาจากความรูเ้รือ่งการท�างานของสมองวา่สมองส่วนต่าง ๆ  มี

อทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของมนุษยต์า่งกนัท่ีท�าให้คนบางคนอาจมคีวามสามารถ

บางประการโดดเด่นเป็นอัจฉริยะในขณะท่ีความสามารถด้านอื่น ๆ ต่�ากว่า

คนปกติมากมาย นอก จากนั้นเขายังศึกษาคนที่โดดเด่นด้านต่าง ๆ ว่าคนที่

เกง่คณิตศาสตร์กับศิลปะหรอืดา้นอืน่ ๆ แตล่ะคนกม็พีฒันาการทีห่ลากหลาย

และประสบความส�าเรจ็ในระดบัอายทุีต่า่งกนั ความจรงิเชน่นีย้อ่มเปน็เรือ่งที่

ท้าทายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการที่เราร่�าเรียน กันมาจริง ๆ

ทฤษฎี ของ Howard Gardner ได้รับการต้อนรับจากทั่วโลก

เพราะงานวจิยัทางดา้นสมองและการเรยีนรูท้ีต่ ีพมิพอ์ยูม่ากมายทัว่โลกชว่ย

สนับสนุนแนวคิดของเขาให้ชัดเจนมากขึ้นนอกเหนือ จากนั้นความสามารถ

บางประการที่ไม่เคยปรากฎอยู่บนแผนผังของหลักสูตรใด ๆก็เริ่มถูกน�ามา

วิเคราะห์และหาหนทางท่ีจะมาพัฒนาเด็ก ๆ ท้ังเด็กปรกติเด็กที่มีภาวะ

บกพร่องและเด็กที่มีความสามารถพิเศษเช่นปัญญา ด้านมิติสัมพันธ์ ปัญญา

ด้านการเข้าใจตนเองและปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา
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“...เป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งยวดที่เราควรรู้จักและส่งเสริมความ

ฉลาดนานาชนิดของมนุษย์  ที่มนุษย์มีความแตกต่างกันก็เพราะเรามีความ

สามารถฉลาดแตกตา่งกนั  ถา้เรายอมรบัเชน่นีแ้ลว้ เราจะสามารถแกป้ญัหาทีเ่รา

ประสบในโลกนี้ได้มากขึ้น” โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner)  (1987)
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นับเป็นทฤษฎีที่ช่วยจุดประกายความหวัง 

เปิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาด้านสติปัญญาของมนุษย์

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ส�าหรับเด็กทุกกลุ่ม 

ได้แก่ 

กลุ่มเด็กปกติ  

เด็กที่มีความบกพร่อง  

และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
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หากพิจารณาถึงสาเหตุในการตัดสินใจเลือกท�าบ้านเรียนของแต่

ครอบครัวนั้น เราจะพบว่ามีท้ังกลุ่มท่ีเต็มใจเลือก ซึ่งมักมีความเชื่อมั่นชัดเจนใน

เชิงปรัชญาแนวคิด แม้จะมีความกังวลใจในหลายประเด็นร่วมด้วยก็ตาม กับอีก

กลุม่หนึง่ซึง่อาจเรยีกไดว้า่ บงัคบัเลอืก ดว้ยถกูปจัจัยหรือปญัหาบางประการกดดัน

ให้ต้องเลือก ซึ่งกลุ่มนี้มักจะมีความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นแรงหนุนเชิงบวกที่ส�าคัญ ใน

อันที่จะฝ่าข้ามปัญหาที่มีลูกเป็นเดิมพัน ดังนั้นเราอาจแบ่งกลุ่มมูลเหตุหลักๆ ใน

การเลอืกจดับา้นเรยีน ไดเ้ปน็ 2 กลุม่ใหญ่ๆ  ตามเง่ือนไขความจ�าเปน็ของเด็กและ

ครอบครัว คือ มีเหตุจ�าเป็น และ เป็นความประสงค์ของครอบครัวหรือ

ตัวผู้เรียนเอง

1. มีเหตุจ�าเป็น เช่น ตัวเด็กมีความความต้องการพิเศษหรือมี

บกพร่องทางการเรียนรู้  บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน การเดินทางล�าบาก  ครอบครัว

ตอ้งเดนิทางหรอืยา้ยภูมลิ�าเนาบ่อยไมส่ะดวกตอ่การเขา้เรยีนทีส่ถานศกึษาแหง่ใด

แห่งหนึ่ง เป็นต้น ความเป็นมาเป็นไปก่อนจะมาเป็น บ้านเรียนพิมพ์ปาน อาจฟัง

ดูแปลก เพราะโดยพื้นฐานความคิดของพ่อและแม่นั้น มีความรู้สึกเชิงบวกและ

ศรัทธาในระบบโรงเรยีนมาก แมเ้มือ่ตอ้งประสบกบัปญัหาหนกัสดุๆ ของชวีติ เมือ่

ลูกแฝดสองคนที่คลอดออกมาประสบภาวะ  มีน้�าคั่งในสมองท�าให้เนื้อสมองฝ่อ 

แตพ่อ่และแม่ก็ตอ่สูด้ิน้รนหาชอ่งทางในการบ�าบัดรกัษาลกูดว้ยวธิกีารตา่งๆ ดแูล

จนทารกน้อยทั้งสองผ่านพ้นวิกฤต และค่อยๆ ฟื้นฟูพัฒนาการขึ้นมาได้อย่างน่า

ประหลาดใจ แตท่ัง้สองกม็ภีาวะสมาธสิัน้ แฝดนอ้งหหูนวกและมอีาการแอสเพอร์

เกอรร์ว่ม ท�าใหมี้ปัญหาในดา้นการเรยีนรู ้กระนัน้ครอบครวักย็งัคงพยายามแกไ้ข

ปัญหาโดยการเสาะแสวงหาโรงเรียนที่ดีและเหมาะสมให้กับลูกๆ ไปพร้อมๆ กับ

การสนบัสนนุการเรยีนรูข้องลกูในทุกวถีิทาง เมือ่โรงเรยีนนีไ้มใ่ชก่เ็ปลีย่น โรงเรยีน

นีไ้มเ่หมาะกย็า้ย จนลกูสาวตัง้ค�าถามกบัพอ่แมว่า่ โรงเรียนมนัดีอยา่งไร พ่อแมถ่งึ

ต้องส่งลูกไปโรงเรียนให้ได้ “เวลาแม่อยู่กับหนู แม่มีความสุขไหม....แล้วท�าไมทุก
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เช้าต้องเอาหนูไปส่งที่โรงเรียนด้วย หนูต้องการอยู่บ้าน” ถ้อยค�าของลูกที่สะท้อน

ถึงทัศนะที่มีต่อการไปโรงเรียน น�ามาสู่การพูดคุยกันอย่างจริงจังกันในครอบครัว

จนได้บทสรุปว่า “โรงเรียนดี แต่อาจไม่ดีส�าหรับลูกเรา” ลูกมีภาวะสมาธิส้ัน มี

ความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้และตอ้งการความช่วยเหลอืพเิศษ ซึง่ระบบโรงเรยีน

ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการพิเศษนี้ได้ วันหนึ่งลูกก็เสนอว่าอยากเรียน

ที่บ้าน ไม่ต้องไปโรงเรียน เพราะเห็นตัวอย่างมาจากในโทรทัศน์ กลายเป็นจุดเริ่ม

ต้นของบ้านเรียนพิมพ์ปาน

ส่วนกรณีของบ้านเรียนลิตเติ้ลเชียงใหม่ ลูกไม่ชอบไปโรงเรียน

ทั้งๆ ที่เป็นเด็กเรียนเก่ง ลูกรู้สึกเบื่อและเครียดมากขณะอยู่ที่โรงเรียน ไม่ชอบ

บรรยากาศในชั้นเรียนที่เสียงดัง วุ่นวาย ให้ครูต้องคอยตวาดเด็กดื้อให้หยุดซน 

7 ปี ที่ลูกน้อยต้องทนทุกข์อยู่ในสภาพเช่นนั้น “ถ้าหากลูกของเราสนุกกับการไป

โรงเรยีนและมคีวามสขุกบัสิง่ทีเ่ขาไดเ้รยีนรูจ้ากโรงเรยีน เราคงไมต้่องทกุขร้์อนใจ

ในการเสาะหาการศึกษาทางเลือก”  ด้วยความเป็นเด็กเงียบๆ ไม่ซุกซน ไม่สุงสิง

กับเพื่อนคนใดเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีความรู้สึกเปราะบาง ท�าให้ลูกถูกเด็กเกเรใน

ชั้นเรียนล้อและแกล้งสารพัดวิธี อีกทั้งยังถูกคุณครูหมายหัว เพราะชอบถามนอก

เรื่องที่ครูสอน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นวิชาที่ลูกชอบ

และถนัด ลูกจะมุดไปอยู่ใต้โต๊ะตลอดเวลา ท�าให้ลูกแทบไม่ได้เรียนรู้อะไรจาก

โรงเรียน แถมยังต้องพาดวงใจที่บอบช้�ากลับมาบ้านทุกวัน ส่ังสมจนกลายเป็น

ความรูส้กึไมอ่ยากไปโรงเรยีน พยายามหาขอ้อา้งขอหยดุเรยีนเปน็ประจ�า น�ามาสู่

การหาทางออกโดยการจดทะเบียนเป็นบ้านเรยีนกบัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

2. เปน็ความประสงคข์องครอบครวัหรอืตวัผู้เรียนเอง อาจด้วยความ

แตกต่างของวิถีชีวิต ทัศนะความเชื่อ-ศาสนา ประสบการณ์ที่ผ่านมา ความกังวล

ในบางประเด็น อาทิ ความปลอดภัย  ความไม่เชื่อมั่นต่อระบบการศึกษากระแส

หลัก  เชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ ฯลฯ
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กรณีของบ้านเรียนต้นกล้า เนื่องจากพ่อแม่มีประสบการณ์การ

ท�างานด้านเด็กและเยาวชนมาก่อน ได้พบเห็นปัญหามากมายที่ถูกบ่มเพาะจาก

ความออ่นแอของครอบครวั ทีท่�าใหเ้ดก็ขาดความรักความอบอุน่ จึงมคีวามสนใจ

ในเรื่องแนวคิดการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลมาต้ังแต่ยังไม่มีครอบครัว ผนวก

กับเมื่อหันมาท�างานด้านเกษตรอินทรีย์และการพึ่งตนเอง ก็ยิ่งตระหนักถึงความ

จ�าเป็นของการพ่ึงพาตนเองในเรื่องปัจจัยสี่ อันเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของชีวิต เมื่อ

มีลูกจึงไม่ลังเลที่จะท�าบ้านเรียน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์

ที่สมบูรณ์ มีความเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง มีความสุขในชีวิต มีความ

มั่นคงจากด้านใน และมีการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทั้งความรู้ ทักษะ และจิต

วญิญาณ บนพืน้ฐานความเชือ่ในการเริม่ตน้ท�าจากจดุเลก็ๆ ทีบ่า้น “เปน็ลกูหลาน

ชาวนา ก็ต้องท�านาได้.....” ลูกจึงเป็นเด็กบ้านเรียนมาตั้งแต่เริ่มวัยเรียน

บ้านเรียนแปลนปูน .... จากประสบการณ์ชีวิตของผู้เป็นพ่อซึ่งก็

เป็นผู้เติบโตมาจากระบบการศึกษาแบบโรงเรียน พบว่า “ความรักความเข้าใจ 

ท�าให้ตัวเองและครอบครัวอยู่ได้ ประกอบกับการได้เข้ามาใช้ชีวิตและท�างาน

คลุกคลีกับชาวบ้านในอ�าเภอแม่สรวย ได้พบเห็นวิถีชีวิตชุมชน ปัญหา ความ

แปลกแยกของระบบการศึกษา และค�าถามอื่นๆ อีกมากมาย  ครั้นเมื่อลูกถึงวัย

ทีจ่ะตอ้งเขา้เรยีนตามเกณฑ์ เป็นเหตใุหต้อ้งเลอืกวา่จะเอาทางไหน เรยีนใกลบ้า้น  

(คุณภาพการศึกษาอาจน้อยไปสักนิด) ไปเรียนในตัวเมือง (ไกลแต่แลกกับ 

คุณภาพฯ ที่เพิ่มข้ึน) หรือจัดการเรียนการสอนเอง (บ้านเรียน) ซึ่งทางเลือก 

หลังสุดนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ในความรู้สึกของครอบครัว เพราะเป็นเรื่องใหม่ 

ต่อการรับรู้ส�าหรับครอบครัวและชุมชน เรื่องคุณภาพยังไม่ต้องคิดถึง เพราะ

จะไปรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลย แต่ดังที่กล่าวข้างต้น ฐานความรัก ความผูกพัน 

ความเข้าใจซึ่งกันและกันในครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่กว่า ครอบครัวจึงตัดสินใจ

เขียนแผนฯ ยื่นขอจัดการศึกษาตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เพื่อเป็นการลองเชิงดูก่อน  
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และจัดบ้านเรียนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

บ้านเรียนสู่ขวัญ ครอบครัวเลือกที่จะท�าการศึกษาบนฐานของ

ความสุขให้แก่บุตรสาว โดยเอาลูกเป็นศูนย์กลางผ่านกิจกรรมต่างๆที่ ลูกเป็นผู้

เลือก ผู้ขอ พ่อแม่เป็นผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป เขียนเรื่อง ดนตรี ร้อง

เพลง เต้นบัลเล่ต์  สาเหตุส�าคัญ 2 ประการที่น�ามาสู่การจัดบ้านเรียน คือ การ

ดูแลสุขภาพลูกที่มีอาการเป็นภูมิแพ้ และต้องการบ่มเพาะคุณธรรม จิตส�านึกที่ดี

งาม ทัศนคติเชิงบวก ในช่วงวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถซึมซับได้ง่าย โดย

มุ่งเน้นใหเ้กดิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง อกีท้ังพอ่แมย่งัมคีวามเชือ่วา่ “ไมม่ี

ใครรกัลกู และมอบสิง่ทีด่ทีีส่ดุใหล้กูไดเ้ทา่พอ่แม”่ และระบบการศกึษาไทยคงไม่

เหมาะกับลกู “...ไมเ่คยคดิทีจ่ะเอาลกูเขา้สูร่ะบบ เพราะถามความเหน็ของลกูเคา้

ไม่ชอบเลย บ้านเราจะไม่มีอะไรมาครอบ อยู่แบบถูกครอบง�าไม่เป็น...”

ขณะที ่บา้นเรยีนทองนพรตัน์ นัน้ พืน้ฐานความคดิของครอบครัวมี

ความสนใจศกึษาแนวคดิและตดิตามความเคลือ่นไหวในเรือ่งการจดัการศกึษานอก

ระบบนานแล้ว ประกอบกับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวเพื่อนร่วม

งานทีท่�าโฮมสคลูใหก้บัลกู จงึมคีวามเชือ่มัน่ในระบบการศกึษาทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีนเปน็

รายบุคคล และยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละครอบครัว

ได้ แต่ติดขัดที่ทั้งพ่อและแม่ท�างานประจ�า มีความกังวลใจในเรื่องการจัดสรร

เวลา (รวมถึงความไม่เชื่อมั่น เกรงว่าจะท�าไม่ได้หรือท�าได้ไม่ดีด้วย) ในระยะแรก

จึงส่งลูกเข้าโรงเรียนตั้งแต่อนุบาล ลูกมีปัญหาบ้างในเรื่องท�างานช้า ไม่จดจ่อกับ

การเรียน แต่ผลการเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ดี การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครู/

โรงเรียนไม่ดีนัก เพราะโรงเรียนมีนโยบายให้คุยผ่านครูประจ�าชั้น ไม่ต้องการให้

เจอกบัครผููส้อนโดยตรง ผา่นไปสามป ีสายสมัพนัธร์ะหวา่งแมลู่กยิง่เหนิหา่ง ทัง้ๆ 

ทีพ่อ่แมก่ใ็สใ่จลกูในทกุเรือ่ง แตล่กูกลบัสมัผสัภาษารกัของพอ่แมไ่มไ่ด ้จนลกูในวยั

ประถม 1 เริม่สรา้งก�าแพงในจติใจ “มนัเป็นความลบัของหน ูหนไูมอ่ยากบอกใคร                    
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หนูไม่อยากบอกแม่...” จึงต้องหันกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น น�ามาสู่การจัดการ

เรียนรู้บนฐานความสุขของครอบครัว 

ส�าหรับบ้านเรียนก้านตองนั้น ลูกเคยสัมผัสการเรียนรู้ในวิถีบ้าน

เรยีนตอนชว่งปฐมวยั เขา้โรงเรยีนในชัน้อนบุาล 3 และประถมต้น ต่อมากเ็ร่ิมเบือ่

หน่ายกับวิถีของห้องเรียน ที่มีข้อจ�ากัดทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหาและจินตนาการ 

ไม่สอดคล้องกับความอยากรู้ อยากลองของผู้เรียน  พ่อแม่เองก็สังเกตเห็นความ

ถดถอยของพลงัสรา้งสรรคใ์นตวัลกู จากทีเ่คยมคีวามกระหายใคร่รู้ไมจ่บส้ินกลับ

กลายเป็นความเฉ่ือย อันเกิดจากความเหนื่อยล้าของลูกเมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน  

ทัง้ทีไ่มเ่คยเรยีนเสรมิ ไมเ่รยีนพเิศษ และไมเ่รยีนภาคฤดรูอ้น “8 ชัว่โมงในหอ้งเรยีน 

ดูดกลืนทุกอย่างในตัวเด็กไปจนแทบจะหมดสิ้น”แม้ว่าลูกจะไม่มีปัญหากับสังคม

โรงเรียน ผลการเรียนอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม แต่ลูกกลับไม่ค่อยได้พัฒนางานที่ตนชอบ

หรือถนัด ดังนั้นพ่อแม่ลูกจึงตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนวิถีการเรียนรู้ไปเป็นบ้าน

เรียน

ในบางกรณ ีอาจมหีลายเหตผุลรว่มกนัอย่างเชน่ บา้นเรียนพันพรรณ 

ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในอ�าเภอแม่แตง ด้วยลักษณะวิถีชีวิตที่อยู่ค่อน

ข้างห่างไกลชุมชน จึงไม่สะดวกที่จะส่งลูกไปโรงเรียนทุกวัน ผนวกกับพ่อแม่เองก็

ไมม่คีวามเชือ่มัน่ในระบบการศกึษาของโรงเรยีน มองเหน็ถึงความล้มเหลวของคน

ทีจ่บการศกึษามา แตไ่มส่ามารถพึง่พาตนเองได ้ขณะเดียวกนักม็ไิด้ปฏเิสธความรู ้

ทักษะ บางประการที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู้ในระยะยาวของลูก อย่างเช่น การอ่าน

ออกเขียนได้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ “...อย่างการสอนคณิตศาสตร์ เราก็สอน

จากปลกูผกั หรอืการไปเกบ็ไข ่สอนวธิกีารเกบ็ไข ่การนบัการบวกลบ ปลูกผักกีต้่น 

หรอืลกูท�าขนมขาย ลงทนุไปเทา่ไหร ่ขายแลว้ไดก้�าไรหรอืขาดทนุ คอืเราพยายาม

ท�าให้การเรียนเป็นชีวิตปกติไม่ใช่การไปนั่งเรียน เพื่อให้มันใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่ง

เราก็พยายามให้ครอบคลุมแปดสาขาวิชาหลัก...” 
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 หลายครอบครัวนั้นมีประสบการณ์ที่ไม่สู้ดีกับระบบโรงเรียนมา

เป็นปัจจัยร่วม อาทิ บ้านเรียนเข้มคราม “...ก็มีตั้งแต่ ปัญหาสุขภาพกายของลูก 

ลูกเคยเข้าโรงเรียนแล้วเป็นภูมิแพ้  ปัญหาสุขภาพจิต ลูกเครียด กลับบ้านมาฝัน

ร้าย  ปัญหาวิถีชีวิต บ้านเรียนเข้มครามเดินทางกันบ่อย ไม่สะดวกไปรับไปส่งทุก

วัน หรือบางวันกว่าจะลงดอยมารับลูกถึงโรงเรียนก็ดึก...”

“การเรียนในระบบโรงเรียนได้ท�าให้ความอยากเรียนรู้ ความสนุก

ในการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ของลูกลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะส่งผลต่อ

การเรยีนรูใ้นอนาคต รวมทัง้ปญัหาดา้นสขุภาพทีท่�าใหลู้กมอีาการปว่ยเร้ือรังมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่มีโอกาสจะหายขาด แต่การไปโรงเรียนท�าให้อาการทรุดลงจนน่า

เป็นห่วงว่าจะเป็นโรคประจ�าตัวไปจนโต... ”  บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่

หรืออย่างเร่ืองเล่าถึงความรู้สึกทุกข์ทรมานใจของคุณแม่บ้านเรียนอเล็กซ์และ              

มิคาเอล ที่ต้องทนดูลูกสองคนเผชิญแรงกดดันต่างๆ ในโรงเรียน บรรยากาศที่ครู

ขู่ ตีเด็ก เพื่อนร่วมห้องของลูก ด้วยน้�าเสียงที่เกินกว่าคุณแม่จะรับได้ สภาพความ

รุนแรงภายในโรงเรียนที่คุณครูเห็นเป็นเรื่องปกติ เด็กชกต่อยกัน  ไม่ก็คาราเต้              

ที่บางครั้งถึงขั้นแขนหัก “มิคาเอลเข้าเรียนแค่เดือนเดียว คุณแม่ก็รู้สึกทรมานลูก

มาก” ส่วนอเล็กซ์ลูกสาวคนโตที่แม้จะเป็นเด็กเรียนดีในระดับนักเรียนทุนของ

โรงเรียน ยังไม่วายถูกแรงกดดัน “ลูกยังอยากไปโรงเรียน แต่ท�าไมตอนเช้าถึงมี

อาการจะอ้วก ภูมิแพ้ โน่นนี่ตลอดไม่รู้ ถึงโรงเรียนจะอ้วกทุกทีเลยค่ะ...ทุกเช้าวัน

จนัทรถ์งึศุกร ์ลกูมอีาการเฉือ่ยเนอืย นัง่ในรถวงิเวยีน ยิง่ใกลโ้รงเรยีนยิง่อยากอว้ก 

เย็นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ร่าเริงแจ่มใส”

จากประสบการณ์ในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มพ่อแม่ 

เครอืขา่ยผูป้กครองทัว่ไป พบวา่ มกีลุม่คนจ�านวนไมน่อ้ยทีม่ทีศันะเชงิลบตอ่ระบบ

โรงเรียน กังวลใจต่อสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาในระบบ ความเชื่อมั่นใน

ระบบโรงเรยีนลดลง รวมถงึมคี�าถามตอ่ปรชัญาการศกึษาของชาติ ในทว่งท�านอง
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เดยีวกนักบัทศันะของพอ่แมบ้่านเรยีนกลุม่นี ้ และมคีวามสนใจอยากจดัการศกึษา

ให้ลูกเอง แต่ยังขาดความมั่นใจ ความกล้าในการตัดสินใจ และ/หรืออาจมีปัญหา

อืน่ๆของครอบครวั ทวา่ส�าหรบัครอบครวัทีเ่ลอืกเดินไปบนเส้นทางของการจัดการ

ศกึษาโดยครอบครวัแลว้ สิง่ทีเ่หน็รว่มในแผนการจดัการศกึษาของครอบครวัเหลา่

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” โดยส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า จากการที่ได้ไปประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหา

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ทราบข้อมูลที่น่าตกใจมากจากพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพง 

จ.นครพนมว่า เมื่อเร็วๆนี้มีเด็กหญิงอายุ 10 ขวบ มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลบ้านแพงและ

ยังพบว่า เด็กที่ท้องก่อนวัยอันควรมีอายุลดลงมาก ตอนแรกไม่เชื่อได้สอบถามข้อมูลเพิ่ม

เติมจากพยาบาล ทราบว่า เด็กหลายคนปัจจุบันมีประจ�าเดือนมาเร็ว ร่างกายเจริญเติบโต

ก่อนวัยอันควร จึงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้

น.ส.สุพรรณีกล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกัน ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจ ในการ

ด�าเนินโครงการนี้ โดยเน้น กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง พบว่ากลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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ตอนต้น มีเด็กกลุ่มเสี่ยงเรื่องยาเสพติดมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ มีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควร ขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัญหาอันดับ 1.มีเพศสัมพันธ์ก่อน

วัยอันควร รองลงมาคือ ยาเสพติด ส�าหรับสถิติในปี 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 เคยท�าแท้ง

ก่อนมาร่วมโครงการ 2 คน จากเด็กในโรงเรียนทั้งหมด 2,700 คน ไม่เพียงเท่านั้นเด็ก

กลุ่มเสี่ยงยังให้ข้อมูลว่า เด็กมัธยมหลายแห่งที่เป็นเพื่อนกัน นิยมมีเพศสัมพันธ์กันใน

ห้องเรียนมากขึ้น ก่อนหน้านี้เคยสอนในระดับประถม ยังพบว่า เด็กที่มีอายุต่�าสุดที่เคย

มีเพศสัมพันธ์ คือ เป็นเด็กที่อยู่ในชั้น ป. 5 หลายคนมีผู้ปกครองเปิดหนังโป๊ให้ดูด้วย

ที่มา   http://m.thairath.co.th/content/newspaper/353784   01/07/2556

ข่าวหนังสือพิมพ์เก่ียวกับปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนในโรงเรียนมีให้น่า

ตระหนกตกใจเป็นระยะๆที่ค่อนข้างถี่ พ่อแม่ผู้ปกครองบ้านเรียน อาจตระหนักใน

ปัญหาดังกล่าว และบางคนประสบกับสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจเองจากโรงเรียน แม้จะ

ไม่ต้องกล่าวถึงปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่ในบางโรงเรียนอาจไม่มี แต่เพียงสภาพพื้นๆ

ที่โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเคร่งเครียดในการเรียนการสอนอย่างเอาจริงเอาจังในการ

บรรจุมวลความรู้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานบริหารการ

ศึกษาต้องการ เพื่อให้คะแนนผลการสอบต่างๆ โดยเฉพาะ  O-NET ให้มีคะแนนสูงขึ้น

ให้ได้ 4 % ตามเป้าหมาย และไม่ให้อันดับของคะแนน O-NET ของโรงเรียนเทียบกัน

ในเขตพื้นที่ตกไปกว่าเดิม แต่ต้องให้ดีขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆไป สภาพบรรยากาศที่ไม่เป็นสุข

เช่นนี้ก็เพียงพอส�าหรับพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนยอมตัดสินใจเอง หรือยอมตัดสินใจ

จากการร้องขอของลูกให้จัด   การเรียนโฮมสคูลที่บ้านได้แล้ว เพราะเสียดายความสุข 

ความสดใส ในวัยเด็กของลูกที่ต้องสูญเสียไปในโรงเรียน จึงเข้าใจได้ในเสียงสะท้อน

ของครอบครัวบ้านเรียนล้านนา กรณีศึกษาข้างต้น
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กำาเนิดโรงเรียนไทย :สร้างคนเข้ารับราชการ และสร้างประชาชน ให้มีการ

ศึกษา  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการ

ศึกษานั้นพระองค์ได้ทรงตระหนัก เพื่อปรับปรุงคนในประเทศให้มีความรู้

ความสามารถจะช่วยให้ ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ดัง

พระราชด�ารสัทีว่า่ “ … วชิาหนงัสอืเปน็วชิาทีน่า่นบัถือและเปน็ท่ีนา่สรรเสริญ

มาแต่โบราณว่า เป็นวิชาอย่างประเสริฐซึ่งผู้ยิ่งใหญ่นับแต่ พระมหากษัตริย์

เปน็ตน้มา ตลอดจนราษฎรพลเมอืงสมควรและจ�าเปน็จะต้องรู้เพราะเปน็วชิา

ที่อาจท�าให้การทั้ง ปวงส�าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง… ” (ประไพ เอกอุ่น. 2542 : 

83 – 84) การทีพ่ระองคท์รงเหน็ความส�าคญัของการศกึษา จึงได้มกีารจัดการ

ศกึษาอยา่งมรีะเบียบแบบแผน (Formal education) มโีครงการศกึษาชาต ิมี

โรงเรยีนเกดิขึน้ในวงัและในวดั มกีารก�าหนดวชิาทเีรยีน มกีารเรยีนการสอบไล ่

และมทีนุเลา่เรยีนหลวงใหไ้ปศกึษาวชิา ณ ตา่งประเทศ ซ่ึงปจัจัยท่ีมผีลในการ

ปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้มีหลายปัจจัย เช่น

• แนวคิดและวิทยาการต่างๆ ของชาติตะวันตก ซึ่งคณะมิชชัน

นารีได้น�าวิทยาการเข้ามาเผยแพร่ในด้านการแพทย์ การพิมพ์หนังสือและ

ระบบโรงเรียนของพวกสอนศาสนา ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวสืบเนื่องมาถึงในสมัย

นี้ เป็นเหตุให้ไทยต้องรับและปรับปรุงแนวคิดในการจัดการศึกษาข้ึนเพ่ือ

ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ 

• ภัยจากการคุกคามของประเทศมหาอ�านาจในต้นคริสต์

ศตวรรษที ่19หรอืปลายพทุธศตวรรษที ่24 ลทัธจิกัรวรรดนิยิมก�าลงัแผข่ยาย

มายังประเทศต่างๆ ในเอเชียซึ่งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ญวน เขมรและ
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มลายูเป็นต้น ต่างตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศมหาอ�านาจ ส่วน

ประเทศไทยมีจุดอ่อนทั้งในเรื่องความล้าหลัง ระบบการปกครองและการ

ก�าหนดเขตแดนที่ชัดเจนพระองค์จึงทรงห่วงใยบ้านเมือง จึงด�าเนินนโยบาย

ต่างประเทศแบบประนีประนอมและเร่งปรับปรุงประเทศ โดยเน้นการศึกษา

ของชาติ 

• ความตอ้งการบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เขา้มารบัราชการ

เนื่องจากพระองค์ทรงปรับปรุงและขยายงานในส่วนราชการต่างๆ จึงจ�าเป็น

ต้องจัดตั้งโรงเรียนเพื่อสอนคนให้เข้ามารับราชการ 

• โครงสร้างของสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการเลิก

ทาสและมีการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น วัฒนธรรมแบบอย่างตะวันตก

ได้แพรห่ลายจึงจ�าเป็นต้องการปรับปรุงการศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้รับการ

ศึกษาเพิ่มขึ้น  

• การทีพ่ระองคไ์ดเ้สดจ็ตา่งประเทศทัง้ในเอเชยีและยโุรป ท�าให้

ไดแ้นวความคิดเพือ่น�ามาปฏริปูการศกึษาและใชเ้ป็นแนวทางพฒันาบา้นเมอืง 

ที่มา  http://www.baanjomyut.com/library_2/exten-

sion-2/thai_education/02.html   01/07/2556
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ให้การศึกษาสร้างคนเพื่อให้คนสร้างชาติ

แผนพฒันเศรษฐกจิแหง่ชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2504 - 2509)

กอ่น พ.ศ. 2504  ประเทศไทยประสบปญัหาความยากจนและการขาดแคลน

บริการพื้นฐานต่างๆ  ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก ซึ่งแบ่ง

เป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกระหว่าง พ.ศ. 2504 -  2506 และ ช่วงที่ 2 พ.ศ. 

2507 - 2509 จงึไดมุ้ง่เนน้ทีจ่ะเรง่รดัการเจรญิเตบิโตทาง เศรษฐกจิ โดยการ

พฒันาอุตสาหกรรมและสง่เสรมิการลงทนุภาคเอกชนเปน็พเิศษ และใหค้วาม

ส�าคญัตอ่การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่  การคมนาคมขนสง่ การพลงังาน 

และการชลประทานฯลฯ เพือ่ใหม้สีว่นสนบัสนนุการลงทนุดา้นอตุสาหกรรม 

และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ส�าหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญๆ ในช่วง พ.ศ. 2504 - 

2506 ดังนี้

- ยกระดบัอตัราการเพิม่ของรายไดป้ระเทศจากรอ้ยละ 4 เปน็

ร้อยละ 5 ต่อปี และรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3ต่อปี (ซึ่งเดิมเพิ่ม

ไม่ถึงร้อยละ 2 ต่อปี) และเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรร้อยละ 3 ต่อปี 

และทางอุตสาหกรรมและเหมืองแร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ต่อปี

- เพิม่มลูคา่สนิคา้สง่ออกและสนิค้าน�าเขา้เฉล่ียร้อยละ 4 ต่อปี

- เพิม่การผลติพลงังานไฟฟา้จาก  138,000 กโิลวตัต ์ในป ีพ.ศ. 

2503 เป็น 370,000 กิโลวัตต์ ในปี พ.ศ. 2506

- กอ่สรา้งทางหลวงแผน่ดนิใหม ่1,000 กโิลเมตร และปรับปรุง

ถนนที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐาน 1,000 กิโลเมตร ฯลฯ

ส�าหรบัดา้นการศกึษาไดม้กีารระบไุวใ้นแผนวา่จะส่งเสริมการ

อาชีวศึกษาเป็น พิเศษ ส่วนรายละเอียดแผนงานโครงการได้ระบุไว้อย่าง
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ชัดเจนว่า ให้เป็นหน้าที่ของสภาการศึกษาแห่งชาติ

ที่มา   http://guru.sanook.com/search/knowl-

edge_search.php?q   01/07/2556

การศึกษากับการมีงานทำา

การด�ารงชีวิตกับการมีงานท�าหรือมีสัมมาอาชีพนั้นเป็นเร่ือง

ส�าคัญของบุคคลและครอบครัวโดยทั่วไป และมีความสัมพันธ์กับถิ่นฐาน

ภูมิปัญญา ภูมิสังคม ของบุคคลและครอบครัวนั้นตั้งอยู่ ซ่ึงเป็นสภาพของ

การหาอยู่หากินแบบพออยู่พอกินในบริบทสังคม ชุมชนแบบเดิมๆของ

ประชาชนคนไทยเรา การปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดว้างรากฐานของการมโีรงเรยีนหรอืสถานศกึษาเปน็

หน่วยสนับสนุนการสร้างข้าราชการเข้ามา สนองการจัดระบบระเบียบการ

บริหารบ้านเมืองตามพระราชปณิธานของพระองค์ให้เป็นจริง และโรงเรียน

กย็งัไดข้ยายปรมิาณเพือ่ใหโ้อกาสการศกึษาแกป่ระชาชนโดยทัว่ไปไดม้คีวาม

รู ้พฒันาตนเอง ครอบครวัและเสรมิหนนุการพฒันาประเทศชาตใิหท้นัเทยีม

นานาอารยประเทศได้ ผู้มีปัญญาความสามารถก็ได้ร่�าเรียนอาศัยการศึกษา

น�าพาตนเองเข้ารับราชการได้ส�าเร็จและเจริญก้าวหน้าเป็นเจ้าเป็นนายไป

ตามครรลอง จึงเป็นเป้าหมายอันสูงของผู้ใฝ่การศึกษาในยุคก่อนๆนั้นมา

จนกระทั่งประเทศเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 1(พ.ศ. 2504 - 2509)  เพื่อแก้ปัญหาด้านความยากจน ความเหลื่อมล้�า

ในเรื่องของรายได้ เพิ่มโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเล่าเรียน และปัญหาด้าน

สุขภาพอนามัย  ที่ยังมีการเจ็บป่วยล้มตายด้วยโดยโรคระบาดต่างๆ  เช่น 

อหิวาตกโรค ท้องร่วง ไข้มาลาเรียไข้เลือดออก รวมทั้งการขาดสารอาหาร 
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ฯลฯ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งท�าการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลในขณะนั้น

จึงไดก้�าหนด นโยบายเพือ่เรง่รดัการพฒันาเศรษฐกจิและขยายบริการพ้ืนฐาน 

ซึง่ปรากฏออกมาในรปูของค�าขวญัตา่งๆ มากมาย เชน่ ค�าขวญัทีว่า่ น้�าไหล-ไฟ

สว่าง-ทางดี –มีงานท�า  ( 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

พัฒนาอุตสาหกรรมและสง่เสรมิการลงทนุภาคเอกชนเปน็พเิศษ การตอ้งการ

บุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวจ�านวนมาก บุคคลทั้งที่มุ่ง

ศึกษาในสาขาที่ตลาดงานต้องการ ตั้งแต่ระดับวิชาชีพชั้นสูง ไล่ลงมาจนถึง

แรงงานวุฒิการศึกษาต่�าก็ตาม ใบแสดงวุฒิการศึกษาถือว่ามีความส�าคัญใน

การใช้สมัครเข้าท�างาน เป้าหมายการศึกษาเล่าเรียนที่ส�าคัญจนอาจเรียกได้

ว่าเป็นค่านิยม ก็คือการยกระดับเศรษฐฐานะของบุคคลด้วยระดับและสาขา

ทางการศึกษา โรงเรียนและสถานศึกษาในความหมายของบุคคลส่วนหนึ่งจึง

หมายถึงอนาคตสถานะการด�ารงชีวิตและงานของบุคคล ที่ครอบครัวจ�านวน

มากเหน็วา่จ�าเปน็ตอ่การทุม่เทใหล้กูๆไดส้อบเขา้เรียนในสถานศกึษา ในสาขา

ที่นิยมและรายได้ดีกันอย่างเต็มที่

โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

การสื่อสารโทรคมนาคม ท�าให้มนุษย์ และหน่วยงาน องค์กรประกอบ

การต่างๆที่ติดต่อสื่อสาร กันได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ไร้ขีดจ�ากัดใน
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เรื่องเขตแดน และที่ส�าคัญ ได้เปิดพรมแดนแห่งข่าวสารและองค์ความ

รู้ ท่ีทั้งปริมาที่มากและเพิ่มข้ึนตลอดเวลา และหลั่งไหล ถ่ายเทไป

มาทั่วทั้งโลกได้โดยไม่จ�ากัดเวลา สุดแต่ผู้ที่ต้องการจะเข้าไปสืบค้น

เมื่อไรก็ตาม สภาพดังกล่าวน้ี อ�านวยให้การขยายตลาดทางเศรษฐกิจ   

การค้า การโฆษณาไปยงัภมูภิาคตา่งๆของโลก ตามนโยบายระหวา่งประเทศ

ดา้นเสรทีางการค้าและการลงทนุ การมขีอ้ตกลงรวมตวักนัของกลุม่ประเทศ

เป็นประชาคมต่างๆเช่น ประชาคมอาเซี่ยน อันมีผลถึงการหลั่งไหลถ่ายเท 

ไปมาของประชาชนระหว่างประเทศร่วมประชาคมได้อย่างเสรีมากขึ้นด้วย 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะปะทะสังสรรค์กันจนวัฒนธรรมประจ�า

ชาติอาจเจือจางจนยากที่จะแยกแยะได้ในนานวันออกไป

เมือ่ความเปลีย่นแปลงไดเ้ขา้มาถงึ หลายคนหลายองคก์รปรับ

เปล่ียนตัวเองไปกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้วอย่างเท่าทัน ตระหนักว่า

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันรวดเร็วเช่นนี้ การมีทักษะเพื่อ

การด�ารงชีวิตอยู่อย่างเท่าทันกับมันนั้น มีความส�าคัญมากกว่า การรอบ่ม

เพาะความรูใ้หแ้กก่ลา้เสยีกอ่นคอ่ยไปปะทะสงัสรรคก์บัมนักไ็ดน้ัน้ นา่จะสาย

เกนิไปแล้ว   เพราะจรงิๆแลว้ทา่มกลางกระแสการเปลีย่นแปลงทีเ่ตม็ไปดว้ย

ความหลากหลายดงักลา่ว กพ็ามาดว้ยชอ่งทางและโอกาสทีห่ลากหลายดว้ย

เช่นเดียวกัน การที่จะเลือกเก็บโอกาสนั้นมาได้ด้วยความรู้เป็นหลักนั้นอาจ

เป็นเรื่องที่ยากยิ่ง หากทว่าถ้าใช้ทักษะทางการเรียนรู้ คิดเป็น ค้นเป็น เลือก

เฟ้นถูก สร้างสรรค์ได้ สื่อได้ และลงมือท�าให้ส�าเร็จได้  เช่นนี้น่าจะมองเห็น

โอกาสและคว้ามันมาไว้ได้ทันมากกว่าแค่มีความรู้เท่านั้น ใช่หรือไม่

พ่ อแม่บางกลุ่ ม เ ห็นว่ า  บรรยากาศในชั้ น เ รี ยน  ใน

โรงเรียน เป็นไปด้วยความเคร่งเครียดในการบรรจุความรู้ใส่สมอง

เด็ก ด้วยวิธีบรรยาย และเขียนกระดานด�า หรือให้อ่านหนังสือ
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เรียนส�าเร็จรูปที่มีแบบฝึกหัดตัวอย่างข้อสอบให้เด็กท�าท้ายบท หรือ

ปัจจุบันอาจดีข้ึนโดยใช้สื่อการเรียนท่ีทันสมัยขึ้นแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อ

ให้มีความรู้ตามสาระของกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางฯ ให้ได้

มาตรฐานทุกกลุ่มสาระจบครบทุกตัวชี้วัดรายปีของทุกกลุ่มสาระทันก่อน 

สิ้นปีการศึกษาแต่ละปี และสอบ LAS , NT โดยเฉพาะ ONET ได้ตามเป้า

หมายนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ โดยอันดับไม่ตกด้วยถือเป็นความ

ส�าเร็จในขั้นส�าคัญแล้ว  

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทางเลือกทางการศึกษาของครอบครัว

จึงเป็นท่ีเข้าใจได้ 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 จะน�าพาประเทศที่ต้องฝ่ามรสุม

ใหญข่องความเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งชาญฉลาด มสีตปิญัญาปรชีาสามารถ กลา้

แกรง่และดงีามเพยีงพอทีจ่ะธ�ารงไวซ้ึง่ความเป็นประเทศไทยของเราใหม้คีวาม
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เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบไป 

ครอบครวับา้นเรยีน กถ็อืไดว้า่ไดร้บัภาระนีไ้ปแลว้ และไดด้แูล

บ่มเพาะบุตรธิดาของตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สุข ดี เก่ง ตามปนิธานข

องเขา เพื่อวันหนึ่งข้างหน้า บุตรธิดาของพวกเขาจะเป็นผู้ใหญ่ของไทยเรา ที่

มีคุณค่า มีคุณูปการแก่สังคม ชุมชนประเทศชาติได้บ้างไม่มากก็น้อย 
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4.  เป้าหมายที่วาดหวัง

พ่อแม่ส่วนใหญ่คาดหวังอะไรจากการท�าบ้านเรียน 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 เพราะส�าหรับเด็กบ้าน

เรียน ครอบครัวขอยกให้เรื่องมีความสุขน�ามาก่อน ส�าคัญมากเพราะถ้าท�าไม่ได้

ตอ้งถอืวา่ครอบครวัลม้เหลว  เรือ่งความดคีงไมม่พ่ีอแมค่นไหนไมอ่ยากใหลู้กเปน็

คนดี ลูกดีได้ก็เสมอตัว ส่วนเรื่องเก่งขอให้เป็นก�าไร ท�าได้เก่งได้ก็ดี ไม่เก่งมากแต่

เป็นคนดีแล้วไม่เป็นภาระของสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ แค่นี้พ่อแม่ก็ปลื้ม

ใจแล้ว เพราะครอบครัวให้ค่ากับความหวังในด้านคุณภาพชีวิตและความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ของลูกไว้มากกว่าการเรียนให้เก่ง จบมามีงานดีๆ ท�า มีรายได้สูง

ประเด็นของ “การให้ค่า” นี้เองที่เป็นความแตกต่างซึ่งอาจน�าไปสู่

ปัญหาความขัดแย้ง เพราะการศึกษาในระบบให้ค่ากับความเก่งไว้มาก หรือเน้น

ความรู้วิชาการ ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงทักษะต่างๆ ด้วย ดังนั้น การวัดสัมฤทธิ

ผลที่เกิดจากการศึกษาก็จะมุ่งวัดความรู้ ขณะท่ีครอบครัวให้ความส�าคัญกับการ

งอกงามจากภายใน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลจึงแตกต่างกันออกไป ดัง

นั้นการพยายามท�าความเข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่าง โดยไม่ต้องตัดสินถูก

ผิด น่าจะเป็นแนวทางส่งเสริมให้เกิดการท�างานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์  
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ความแตกต่างจากโรงเรียนที่ชัดเจนอีกประการคือ บ้านเรียนมิได้

มุ่งปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติในเรื่องการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ การมุ่งแสวงหา

ชยัชนะ  ดว้ยเชือ่วา่สิง่ทีส่�าคญัยิง่กวา่ผลการแขง่ขนัคอืการยอมรบัในตวัเรา ยอมรบั

ในผูอ้ืน่ เคารพการตดัสนิ นีจ่งึเป็นหนทางของการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาตวัตน อยา่งที่

คนสมัยก่อนเรียกว่า น้�าใจนักกีฬา

”

ตัวอย่างเชิงรูปธรรมของความมุ่งหวังของครอบครัวต่างๆ คงช่วย

ฉายภาพวิถีทางของบ้านเรียนให้เกิด ความเข้าใจที่ชัดเจนและมีรายละเอียดมาก

ยิ่งขึ้น 

บ้านเรยีนพิมพ์ปาน เลอืกจดัการศกึษาแบบบา้นเรยีนเพือ่ใหส้นอง

ตอบกับบุตรสาวที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 

ส่งเสรมิพฒันาการ บ�าบดัรกัษา ควบคูก่นัไปในสถานการณต่์างๆ ตามชวีติจริง รวม

เป้าหมายธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

ครอบครัวบ้านเรียน วาดหวังเป้าหมายในอนาคต ไว้โดยให้

ความส�าคัญกับปัจจุบัน ที่ยึดโยงกับสภาวะที่เป็น “สุข” เป็นประการส�าคัญ 

โดยเชื่อว่าต้องมีความสุขเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆในทางบวก 

หรือทางที่ “ดีงาม”ได้ และมิได้ติดใจว่าจะต้องเก่งด้วยแต่อย่างใด ซึ่งหากว่า

ถ้าเก่งขึ้นมาได้ด้วยก็ถือว่าเป็นก�าไร 

นับเปน็เปา้หมายทีส่อดคลอ้งกบั ความมุง่หมายการศกึษาตาม

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ว่า 

“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม

ในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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ถงึการสรา้งเสรมิลกัษณะนสิยัและการด�าเนนิวถิชีวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอ

เพียงและพึ่งพาตนเองได้ โดย    มุ่งพัฒนาทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่จ�าเป็น

ต่อการด�ารงชีวิต 3 ด้าน คือ 

1. ทักษะที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ได้แก่ ทักษะการเรียน 

การคิด การสื่อสาร

2. ทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างานได้แก่ การจัดการ การท�างานร่วม

กับผู้อื่น ความขยันอดทน และประหยัดอดออม

3. ทักษะที่จ�าเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ การควบคุม

ตนเอง ความรับผิดชอบ ความมีวินัย   ความเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น ความมุ่ง

มั่นและพัฒนา

เพื่อพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 

และสติปัญญาให้แก่ลูก สร้างความพร้อมท่ีจะก้าวไปสู่การศึกษาในอนาคตได้

อย่างมั่นคง

บ้านเรียนต้นกล้า  บนวิถีของครอบครัวเกษตรกร ที่หันหลังให้การ

ผลิตเพื่อขาย มาสู่วิถีการเกษตรอินทรีย์ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  

คาดหวงัเพยีงอยากใหล้กูมชีวีติปกตสิขุ ชว่ยเหลอืเกือ้กลูคนอืน่ได ้และมพีฒันาการ

ที่สมดุลทั้งความคิด จิตใจ ร่างกาย  โดยใช้กลยุทธในการเริ่มต้นที่ครอบครัว เชื่อม

โยงไปสู่ฐานทั้ง 5 ท่ีจะน�าพาชีวิต คือ  สัจธรรมน�าชีวิต จิตอาสา พึ่งพาตนเอง 

ค้นหารากเหง้าภูมิปัญญา และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

 บ้านเรียนสู่ขวัญ  ครอบครัวศิลปะ มุ่งหวังที่จะเก็บรักษาความ

หลากหลายและจินตนาการไว้ในตัวลูกให้ได้มากที่สุด ยาวนานที่สุด เพราะเชื่อว่า

จินตนาการสร้างทุกอย่าง  ด้วยการเปิดช่องทางใหม่ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี ไม่เน้น

เรื่องทักษะ ใช้จินตนาการล้วนๆ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการยืด

จินตนาการให้อยู่กับตัวลูกได้นานที่สุด ด้วยมุ่งหวังให้ลูกมีความสุขเป็นที่ตั้ง และ

เป็นมนษุยท์ีม่ปีญัญา มคีณุธรรม มจีติใจเผือ่แผต่อ่มนษุยร่์วมโลก มคีวามสามารถ 
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มีทักษะขั้นสูงเฉพาะด้านที่สามารถประกอบอาชีพพอเลี้ยงตัวได้

บ้านเรียนเข้มคราม  วางเป้าหมายให้ลูกดูแลตนเองได้ หากพ่อแม่

เป็นอะไรไป มุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน คือ ออกก�าลังกายให้ร่างกายแข็งแรง  

แก้ปัญหาเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน  ฝึกฝนความคล่องแคล่ว พัฒนาประสาทสัมผัส

ทั้ง 5 โดยใช้ดนตรี

บา้นเรยีนพนัพรรณ ตน้แบบชมุชนคนรกับา้นดนิ และวถิกีารเกษตร

อินทรีย์ อยากให้ลูกคิดได้เอง ท�าได้เอง พึ่งพาตนเองได้ อย่างน้อยก็ในเรื่องปัจจัย

สี่ อาหาร บ้าน ผ้า และยา ในช่วงวัยเด็กนี้วางเป้าหมายการพัฒนา 4 ทักษะ คือ 

อ่านออกเขียนได้ ท�าเป็น รู้จักสังคม รู้จักรักธรรมชาติ 

บา้นเรยีนบา้นเรา ณ เชยีงใหม ่  ตัง้เปา้หมายใหลู้กอยูก่บัความเปน็

จริง ค้นหาตนเอง รู้จักตัวตน ความชอบ ความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดเวลา 

ไดรู้ ้ไดเ้หน็ ไดส้มัผสั เมือ่สงสยัไดค้น้ควา้หาค�าตอบ เมือ่เจอปญัหาได้คดิพิจารณา 

วิเคราะห์และแก้ปัญหา มีความสุขกับชีวิต และสามารถยืนได้ด้วยตนเอง ด้าน             

การเรยีนรูเ้รยีนไดไ้ม่จ�ากดั แตใ่หรู้ล้กึ เขา้ใจ สามารถน�ามาวเิคราะหแ์ละประยกุต์

ใช้ชีวิตจริงได้ เข้าใจตนเองทั้งอารมณ์ ความสนใจ ค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงให้เจอ 

รับผิดชอบตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้  

บา้นเรยีนทองนพรัตน ์อยากให้ลกูรูจ้กัตวัตน มวีธิคีดิ มเีครือ่งมอืใน

การเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง และเปดิโลกจนิตนาการ โดยมีการวางเปา้หมายในระยะ

สั้น ว่าปีนี้อยากเห็นสิ่งเหล่านี้ในตัวลูก

• เรยีนรูทั้กษะพืน้ฐานทีจ่�าเป็น เพือ่มุง่สูก่ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เนน้

ทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 

• เรียนรู้วิธีการหาความรู้ เรียนรู้ได้จากทุกคน ทุกเวลา สถานท่ี 

และสถานการณ์

• พัฒนาทักษะการสื่อสาร ผ่านการอ่าน การเขียน การเล่าเรื่อง

• พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห ์คาดคะเนอยา่งมเีหตผุล และการ
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ค�านวณ

• เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ รอบตัว ตระหนักว่าสิ่งที่ตนเอง

ท�าส่งผลต่อคนรอบข้าง

บ้านเรียนเลอฌอ  ...ครอบครัวดนตรีตัวโน๊ตอารมณ์ดีกลุ่มนี้                  

วางความคาดหวังให้ลูกมีความเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรม ครอบครัวจึง 

มุ่งหวังให้ลูกพึ่งตัวเองได้ ทั้งในด้านจิตใจ การด�ารงชีวิต ด้านหนึ่งต้ังเป้าให้ลูก

ปฏิบัติกรรมฐาน เข้าสู่ฌานขั้นสูงได้ เพื่อฝึกการละวางจากอารมณ์ใดๆ และมีสติ

อยู่เสมอว่า “อยู่กับโลก อย่ายึดติดโลก” อีกทางก็มุ่งหวังให้ลูกพึ่งตัวเองในด้าน

การท�ามาหาเลีย้งชพีตามความใฝฝ่นั เปน็คนดนตรีทีแ่ต่งเพลงเองทัง้เนือ้ร้องและ

ท�านอง เล่นเอง อัดเอง ขายเอง ครบวงจร ไม่ต้องคอยง้อใคร อีกทั้งยังสามารถ

ด�ารงตนในสังคมได้ มีเพื่อน มีความสุขอย่างพอเพียง

บ้านเรียนก้านตอง ครอบครัวเชื่อมั่นและศรัทธาในการศึกษาท่ี

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาตัวเอง รู้จักตนเอง อันจะน�าไปสู่ความตระหนักรู้ในตัว

ตนเอง มากกว่าการมุ่งแข่งขันสู่ความเป็นเลิศตามค่านิยมของสังคม ซ่ึงจะสร้าง

ความกดดันและข้อจ�ากัด เป้าหมายของครอบครัวจึงมุ่งหวังให้ลูกค้นหาตัวตน 

และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข พัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ รักการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต อ่อนน้อมถ่อมตน และมีเมตตาธรรม มากไปกว่านั้นคือการใช้

ชีวิตอย่างมีความสุขในครอบครัว ได้เรียนรู้ร่วมกัน ใช้เวลาร่วมกัน เข้าอกเข้าใจ

กันมากขึ้น เป็นที่พึ่งพิงซึ่งกันและกัน และพร้อมจะเผื่อแผ่ไปสู่สรรพชีวิตรอบข้าง

บ้านเรียนแปลนปูน จากค�าพูดสั้นๆ ของพ่อที่บ่งบอกถึงความ

คาดหวังของครอบครัวต่อการจัดการศึกษาให้ลูกได้อย่างชัดเจน “การเรียน

แบบบ้านเรียน อาจเรียนน้อย แต่สามารถท�าให้ลูกมีทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับดูแล

ตนเองได้ มีความรับผิดชอบ สามารถเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม” ด้วยความ

ศรัทธาในกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ มากกว่าการนั่งเรียนนั่งสอน 

พ่อแม่ประพฤติตนและลงมือท�าให้ดูเป็นแบบอย่าง ลูกซึมซับ เก็บเกี่ยวจาก
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ประสบการณ์ โดยมีการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  

เพื่อให้ลูกเกิดการเรียนรู้ 

บ้านเรียนลิตเติ้ลเชียงใหม่  คุณแม่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนสาม

ประการ คือ  1. ใหล้กูเปน็ผูเ้รยีนทีป่ระสบความส�าเรจ็ คอื สนกุสนานกบัการเรยีน 

มีความก้าวหน้า และได้เรียนรู้ในสิ่งที่อยากจะเรียน  2. มีความมั่นใจในตนเอง คือ

สามารถครองชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างเต็ม  3. เป็น

พลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ สามารถส่งเสริมคุณค่าของตัวเองและคุณภาพ

ของสังคมได้

บ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอล มีความเชื่อว่า “การรับมือกับปัญหา 

คืองานหลักของชีวิต โลกในอนาคตอันใกล้ มนุษย์ต้องมีพ้ืนฐานจิตใจเข้มแข็ง มี

ความรู้จริง สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกันได้ รู้ที่มาท่ีไป ครอบครัวเราเชื่อ

ในเรื่อง การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ว่าเป็นรากฐานของทุกสิ่งและการสร้าง

รากฐานที่แข็งแรงให้มนุษย์นั้น สั่งไม่ได้ ต้องค่อยปั้น ค่อยแต่ง ใช้เวลา ไม่ควร

ตดัตอน” นอกจากนีย้งัใหค้วามสนใจดา้นจติใจในแงท่ีว่า่ “จติใจทีไ่ดร้บัการฝกึฝน

นัน้ สามารถรบัมอืและอยูใ่นกระแสบรโิภคนิยมโดยไมท่กุขไ์ดไ้มย่าก แตก่ารฝกึนัน้

ไมง่า่ย หากไมไ่ดป้ฏบิตักินัภายในครอบครวั...การท�าโฮมสคลู นัน้สามารถสร้างภมูิ

ต้านทาน ในกระแสบริโภคนิยมที่เชี่ยวกรากได้อย่างดี” 

จะเห็นไดว้า่ความมุง่หวงัของบา้นเรยีนโดยภาพรวมนัน้ สว่นใหญใ่ห้

ความส�าคญักบัการพฒันาพืน้ฐานหรอืองคป์ระกอบหลกัทีจ่ะสรา้งเสรมิใหผู้เ้รยีนมี

ความพร้อมส�าหรับการด�าเนินชีวิตในอนาคต  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ ส่งเสริมให้ลูกมีเครื่องมือเข้าถึงความ

รู้ พึ่งพาตนเองและเกื้อกูลผู้อื่นได้ โดยให้น้�าหนักกับการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ

ตัวผู้เรียนเป็นส�าคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความส�าเร็จหรือล้มเหลวของการเรียนรู้

มุ่งพิจารณาที่ความงอกงามโดยรวมในตัวลูกเป็นส�าคัญ โดยรายละเอียดของสิ่งที่

จะเรียนรูแ้ละวธิกีารเรยีนรูเ้ปน็เพียงองค์ประกอบหรอืเครือ่งมอืใหเ้กดิการพัฒนา 
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ซึ่งสามารถจะปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา ต่างไปจาก

การเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีการก�าหนดเนื้อหา เรื่องราว วิธีการ รวมถึงตัวชี้

วัดสัมฤทธิผลไว้ชัดเจนล่วงหน้า ซึ่งหากขาดความเข้าใจถึงความแตกต่างดังกล่าว

นี้ จะส่งผลอย่างมากในด้านการวัดประเมินผล (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 4) 

ความมุง่หวังสมัพนัธ์กบัอนาคต ท�าวนันีใ้หล้กูๆสานตอ่ภมูปิญัญา

ของครอบครัว เป็นคนดี ตระหนักรู้จักตนเอง รู้แนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับ

ตนเอง พึ่งตนเองได้ ทั้งในการเรียนรู้ และการด�ารงชีวิต และครอบครัวหมั่น

หนุนหมั่นเสริมให้ลูกมีพัฒนาการเติบโต เจริญงอกงามไปตามวัย

ความรูเ้กีย่วกบัจติวทิยาพฒันาการ นา่จะมปีระโยชนป์ระกอบใน

การเสรมิพัฒนาการแกผู่เ้รยีน ในทีน่ีข้อน�าเสนอพอเปน็สงัเขปดงันี ้( จาก สรุาง

ค์ โค้วตระกูล จิตวิทยาการศึกษา หน้า 90 – 93 )

ทฤษฎีงานพัฒนาการ  (Developmental Tasks)

ศาสตราจารย์โรเบิร์ต ฮาวิกเฮิร์ส (Robert havighurst, 1953-

1972) ได้ให้ชื่องานท่ีมนุษย์ทุกคนจะต้องท�าตามวัยว่า “งานพัฒนาการ”                             

(Developmental Tasks) และได้ให้ความหมายว่า “เป็นงานที่มนุษย์ทุกคน

จะต้องท�าในแต่ละวัยของชีวิต สัมฤทธิ์ผลของงานพัฒนาการแต่ละวัย มีความ

ส�าคัญมาก เพราะจะเป็นรากฐานของการเรียนรู้งานพัฒนาขั้นต่อไป

เป็นผลให้มีความสุข แต่ถ้าเด็กประสบความล้มเหลวหรือไม่

ประสบความส�าเรจ็ในงานพฒันาการจะท�าใหม้ปีญัหาทีจ่ะท�างานพฒันาการขัน้

ต่อไปได้ส�าเร็จ พร้อมทั้งท�าให้ไม่มีความสุขและสังคมจะไม่ยอมรับในการสร้าง

ทฤษฎีงานพัฒนาการ ฮาวิกเฮิร์สถือว่าการพัฒนาการของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นกับ

ปจัจยัทางสรรีะหรอืชวีะแตเ่พยีงอยา่งเดยีว สงัคมและวฒันธรรมและปจัจัยทาง

จิตวิทยา (Psychological factor) ของแตล่ะบคุคลมอีทิธพิลในการพฒันาการ
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ของบุคคลด้วย  ดังนั้น ฮาวิกเฮิร์สได้สรุปว่า ตัวแปรที่ส�าคัญในการพัฒนามี 

3 อย่าง คือ (1) วุฒิภาวะทางร่างกาย (2) ความมุ่งหวังของสังคมและกลุ่มที่

แต่ละบุคคลเป็นสมาชิก (3) ค่านิยม แรงจูงใจ ความมุ่งหวังส่วนตัวและความ

ทะเยอทะยานของแต่ละบุคคล  ซึ่งเป็นปัจจัยทางจิตวิทยา

จากค�าจ�ากดัความของงานพฒันาการ ฮาวกิเฮริส์ไดใ้หห้ลกัการ

และข้อคิดส�าคัญกับพ่อแม่ ครู และนักการศึกษา

ในการที่จะช่วยเด็กให้ประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้และมี        

ความสุข ดังต่อไปนี้

1. แต่ละวัยมีงานที่จะต้องเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยงานที่ขึ้นกับ

วุฒิภาวะ ความมุ่งหวังที่สังคมได้ตั้งไว้  ดังนั้น

ผู้ที่มีหน้าท่ีสอนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือครู จะต้องสอนงาน

หรือสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย หรือควรจะสอนในเวลาที่ผู้

เรียนพร้อมที่จะเรียน  เป็นต้นว่าในวัยเด็กหรือประถมศึกษาก็ควรจะสอนให้

อ่านเขียนและคิดเลข

2. ความลม้เหลวหรอืความไมส่�าเรจ็ในงานพฒันาการของแตล่ะ

วัย เป็นตัวแปรส�าคัญเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของงานขั้นต่อไป  ตัวอย่างเช่น เด็ก

ท่ีไม่สามารถจะสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันทางด้านจิตใจกับสมาชิก

ของครอบครัวในวัยอนุบาล  หรือวัยเด็กระยะต้น  ก็จะมีปัญหาในการปรับ

ตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมวัย  ซึ่งเป็นงานพัฒนาการของวัยเด็กระยะกลางหรือ

วัยประถมศึกษา

ทฤษฎีของฮาวิกเฮิร์สมีอิทธิพลในการจัดการศึกษา การสร้าง

หลักสูตรและการเรียนการสอนนับตั้งแต่หนังสือของท่านออกมาครั้งแรก ใน

ปี ค.ศ. 1953 จนถึงปัจจุบัน  ผู้ที่ท�าการสอนได้น�าทฤษฎีงานพัฒนาการของ

ฮาวกิเฮิรส์ไปช่วยนักเรยีนใหเ้รยีนรูด้ขีึน้  โดยค�านงึถงึงานพฒันาการของเดก็
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และสอนสิ่งที่จะช่วยให้เด็กมีความสุข ในฐานะที่เป็นสมาชิก

ที่ดีของสังคม  นอกจากนี้ ยังใช้ “งานพัฒนาการ” เป็นหลักใน

การวิเคราะห์ปัญหาของเด็กที่ประสบความล้มเหลวในการเรียนรู้แต่ละวัย

ล�าดับขั้นของงานพัฒนาการ

งานพัฒนาการของฮาวิกเฮิร์สได้แบ่งออกตามวัยต่างๆ 6 วัย คือ 

(1) วัยทารกและวัยเด็กระยะต้น (2) วัยเด็กระยะกลาง (ระดับประถมศึกษา) 

(3) วัยรุ่น (ระดับมัธยมศึกษา) (4) วัยผู้ใหญ่ระยะต้น (ระดับมหาวิทยาลัยและ

วิทยาลัยอาชีพ)

(5) วัยกลางคน  และ (6) วัยชรา

งานพฒันาการของวยัทารกและวยัเดก็ระยะตน้ (แรกเกดิ ถงึ 6 ป)ี

1. เรียนรู้ที่จะเดิน

2. เรียนรู้ในการรับประทานอาหารอื่น ๆ นอกเหนือจาก

นม

3. เรียนรู้ในการพูดหรือการใช้ภาษาสื่อความหมาย

4. เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่าย

5. เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเพศ

6. เรียนรู้ความคิดรวบยอดและภาษาที่จะใช้อธิบายส่ิง

แวดล้อมรอบตัวทั้งวัตถุและสังคม

7. สามารถที่จะบังคับการเคลื่อนไหวและการทรงตัวได้ดี

8. เรยีนรูท้ีจ่ะสรา้งความผกูพันทางจิตใจกบัผู้อืน่ เชน่ พ่อ 

แม่ พี่น้อง และผู้อื่น

9. เรียนรู้ที่จะบอกความแตกต่างระหว่าง “ถูก” “ผิด” 

และเริ่มมีมาตรฐาน จริยธรรม หรือมีพัฒนาการมโนธรรม
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งานพัฒนาการของวัยเด็กระยะกลาง (อายุ 6-12 ปี)

1. เรียนรู้ที่จะใช้ทักษะทางร่างกายที่จ�าเป็นส�าหรับการ

เล่นเกมต่าง ๆ

2. สร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองในฐานะเป็นมนุษย์

3. เรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมวัย

4. เรียนรู้บทบาททางสังคมที่เหมาะสมส�าหรับเพศชาย

และเพศหญิง

5. พัฒนาทักษะพื้นฐานในการอ่าน การเขียน และการ

คิดค�านวณ

6. พฒันาความคดิรวบยอดทีจ่�าเปน็ส�าหรบัชวีติประจ�าวนั

7. พัฒนามาตรฐานจริยธรรม มโนธรรม และค่านิยม

8. มีความอิสระ สามารถที่จะท�าอะไรด้วยตนเอง

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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5.  แผนการที่ร่างไว้

5.1 แผนการจัดการศึกษา 

แผนการศึกษาคืออะไร ท�าไมต้องเขียนแผนฯ หลายครอบครัวคิด

เอาว่าเป็นงานเอกสารส่วนหนึ่งที่ต้องมี เพื่อให้ครบองค์ประกอบในการยื่นขอ

อนุญาต เจ้าหน้าที่ส�านักงานเขตจ�านวนไม่น้อยที่เข้าใจเอาว่าแผนคือกรอบข้อ

ตกลงทีบ่า้นเรยีนจะตอ้งจดัการเรยีนรูไ้ปตามข้อความทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบั

นั้น เช่นเดียวกับหลักสูตรสถานศึกษา 

พื้นฐานความคิดดังกล่าว มักก่อให้ครอบครัวเกิดภาวะ เขียนแผน

แต่ไม่เข้าใจ มีแผนแต่ไม่ได้ใช้ ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐก็เกิดอาการเข้าใจแผน แต่ไม่

เข้าใจบ้านเรียน หากปล่อยให้สภาวะดังกล่าวเป็นอย่างนี้ ก็อาจท�าให้การด�าเนิน

งานไม่ราบรื่น

“...แผน (บ้านเรียน) ไม่ควรเป็นแผนท่ีกระด้าง ควรเป็นแผนท่ี

ยืดหยุ่น มีความชัดเจนว่าเป้าหมายของแต่ละครอบครัวคืออะไร หลักคิดคืออะไร 

เพราะแต่ละบ้านมีหลักคิดต่างกัน กระบวนการจัดการเป็นอย่างไร จัดการเรียนรู้

กันแบบไหน ให้เห็นภาพกว้างๆ ไม่ต้องเป็นแผนละเอียด แต่ต้องมองแล้วเข้าใจ

ว่าบ้านนี้เขาจะจัดการศึกษาให้ลูกเขาในสไตล์นี้ มีองค์ประกอบหรือปัจจัยอะไร

ที่คิดว่าจะช่วยให้การจัดการศึกษาประสบความส�าเร็จ...” ดร.พิกุล  เลียวสิริพงศ์   

ผู้อ�านวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร แสดงทัศนะที่ชัดเจนในการน�า

แนวคิดการจัดการศึกษาพิเศษมาปรับใช้กับการจัดท�าแผนการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว

7. พัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาและความคิดรวบยอด 

ต่าง ๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับเป็นสมาชิกของชุมชนที่มีสมรรถภาพ

8. มีความต้องการที่จะแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิด

ชอบต่อสังคม
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แผนการจดัการศกึษาของบ้านเรยีนกเ็หมอืนกบั “แผนทีช่วีติ” หาก

เราจะออกเดนิทางโดยมกีารวางจดุหมาย วางแผนการเดนิทาง เลอืกเสน้ทางไหน 

ไปดว้ยวธิใีด มกีารตระเตรยีมการลว่งหนา้ ยอ่มเป็นเขม็ทศิชีน้�าทางใหเ้ดนิไปอยา่ง

รูท้ศิทาง แตไ่มไ่ดห้มายความวา่ชีวติลกูตอ้งผกูตดิกบัแผนทีฉ่บบันีไ้ปตลอดชวีติคง

ไมเ่ขา้ทา่ เพราะระหวา่งการเดนิทางอาจมคีวามเปลีย่นแปลงเกดิข้ึนได้ตลอดเวลา 

จงึอาจตอ้งมฉีบับปรับปรุงใหมเ่รื่อยๆ  เพราะตอ้งไมล่ืมวา่พืน้ฐานส�าคัญของบา้น

เรยีนคอืการยดึโยงเอาผูเ้รยีนเปน็ส�าคญั กระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนจึงต้องปรับ

เปลี่ยนให้สอดคล้องตรงความถนัด ความสนใจ ความพร้อมของตัวผู้เรียน เพื่อน�า

ไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  แผนการจัดการศึกษาบ้าน

เรียนจึงมีลักษณะที่เป็นหลักสูตรเฉพาะบุคคล (IEP: Individualize Education 

Planning) ที่ร่างไว้เป็นแนวทางในการด�าเนินการในเบื้องต้น มิใช่เป็นข้อผูกมัด

ตายตัว

ปญัหาในการเขยีนแผนของบา้นเรยีนมมีากมาย นบัต้ังแต่เร่ืององค์

ประกอบของแผน ตอ้งมรีายละเอยีดมากนอ้ยขนาดไหน ตอ้งเนน้วชิาการไหม ถา้

จะเขยีนตามอยา่งทีอ่ยากท�าไดห้รอืเปลา่ และอืน่ๆ อกีสารพดั อยา่งไรกต็ามกลุม่

ตวัอยา่งบา้นเรยีนแตล่ะครอบครวักส็ามารถจดัท�าแผนไดส้�าเรจ็ ทัง้โดยศกึษาแผน

ของบา้นเรียนรุ่นก่อนๆ เปน็แนวทางน�าแผนของบา้นเรยีนทีเ่หน็วา่สอดคลอ้งใกล้

เคยีงมาปรบั เอาหลกัสตูรของสถาบันในตา่งประเทศมาปรบัใช ้ รวมถงึการองิตาม

หลักสูตรแกนกลาง โดยน�ามาปรับให้เหมาะสมกับตัวลูก เป็นต้น 

ไมว่า่จะเตม็ใจท�าหรอืไม ่แตห่ลายบา้นเรยีนกย็งัเหน็ถงึขอ้ดขีองการ

เขียนแผนฯ ที่พอจะเรียบเรียงจากความคิดเห็นของครอบครัวบ้านเรียน ได้ดังนี้

1. ครอบครัวได้มีโอกาสเรียบเรียงและทบทวนความคิด ทั้ง

ในส่วนที่เป็นแนวคิด และแผนปฏิบัติการที่ร่างไว้

2. เป็นโอกาสและเงื่อนไขให้ครอบครัวได้พยายามท�าความ
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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

และสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน โดยมีทั้งแผนที่แจงเนื้อหาวิชาแยกเป็น 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้เลยและการประยุกต์สาระการเรียนรู้ให้เป็นกลุ่มประสบการณ์

เฉพาะดา้น (รายละเอยีด สามารถอา่นเพิม่เตมิในแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ

บ้านเรียน)  เช่น 

บ้านเรียนแปลนปูน แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาระครอบคลุมมาตรฐาน

หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน คอื กลุม่สาระสมัพนัธ ์กลุม่สาระเจาะจง กลุม่เรยีน

รู้ร่วมกัน และกลุ่มอิสระเรียนรู้

บ้านเรียนทองนพรัตน์ จัดเป็นหลักสูตร 4 ด้าน คือ หลักสูตรการ

พัฒนารายตัว หลักสูตรทักษะชีวิต หลักสูตรทักษะความคิดและการเรียนรู้ และ

หลักสูตรเนื้อหาวิชาการ

บ้านเรียนต้นกล้า จัดกลุ่มตามลักษณะการเรียนรู้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ประสบการณใ์นชวีติประจ�าวนั กลุม่เนือ้หาวชิาการ กลุ่มกจิกรรมร่วมเรียนรู้กบัผู้

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

ทีล่กูประสงคจ์ะกลบัเขา้สูร่ะบบโรงเรยีน หลายครอบครวัเขยีนเพือ่ใหง้า่ยตอ่การ

พิจารณาอนุญาตจัดการศึกษา  แม้ครอบครัวส่วนใหญ่มิได้ขัดแย้งกับการแบ่ง 8 

กลุม่สาระวชิา แตไ่มเ่หน็พอ้งกบัเนือ้หาสาระมากมายทีบ่รรจุอยูใ่นแต่ละรายวชิา 

และการเรียนเพื่อจดจ�าเนื้อหาต่างๆ เหล่านั้น วิธีการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียน

ส่วนใหญ่ใช้การบูรณาการ ทั้งสาระความรู้และวิถีชีวิตประจ�าวัน มุ่งเน้นให้เกิด

ความเข้าใจและน�าไปประยุกต์ใช้ มิได้แยกสอนเป็นรายวิชาเช่นในชั้นเรียนด้าน

มาตรฐานและตัวชี้วัดตามข้อก�าหนดกระทรวงศึกษาธิการ ในรายครอบครัวที่ได้

ศึกษาท�าความเข้าใจ จะยอมรับได้และไม่ขัดแย้งกับเกณฑ์ส่วนใหญ่ และในการ

เขียนแผนฯ ก็จะปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีเห็นด้วยเหล่านั้น (ที่ไม่เห็นด้วยก็

ข้ามๆ ไป) ขณะที่บางครอบครัวไม่เข้าใจเรื่องมาตรฐานและตัวชี้วัดเหล่านี้เลย
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ขจัดปัญหาที่คับข้องใจ               

ครอบครัวบ้านเรียนเสนอข้อมูล การท�าแผนการจัดการศึกษา

อย่างน่าสนใจ เสนอกรอบแนวคิดการจัดกลุ่มประสบการณ์ และกลุ่มสาระ

การเรียนรู้แบบบูรณาการของบางครอบครัว ที่มีแบบฉบับที่เหมาะสมกับผู้

เรียนและครอบครัวของตนเอง และ“บางครอบครัวเขียนอิง 8 กลุ่มสาระ

วิชา เพื่อให้สะดวกต่อการเทียบโอน ในกรณีที่ลูกประสงค์จะกลับเข้าสู่

ระบบโรงเรียน หลายครอบครัวเขียนเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาอนุญาต

จัดการศึกษา  แม้ครอบครัวส่วนใหญ่มิได้ขัดแย้งกับการแบ่ง 8 กลุ่มสาระ

วิชา แต่ไม่เห็นพ้องกับเนื้อหาสาระมากมายที่บรรจุอยู่ในแต่ละรายวิชา” อัน

คงเป็นที่มาของวรรคส�าคัญในช่วงต้นที่ว่า “ก่อให้ครอบครัวเกิดภาวะ เขียน

แผนแต่ไม่เข้าใจ มีแผนแต่ไม่ได้ใช้ ขณะท่ีเจ้าหน้าที่รัฐก็เกิดอาการเข้าใจ

แผน แต่ไม่เข้าใจบ้านเรียน ซึ่งเช่ือมโยงมาจากวรรคก่อนหน้าว่า “แผนการ

ศึกษาคืออะไร ท�าไมต้องเขียนแผนฯ หลายครอบครัวคิดเอาว่าเป็นงาน

เอกสารส่วนหนึ่งที่ต้องมี เพื่อให้ครบองค์ประกอบในการยื่นขออนุญาต  

เจ้าหน้าที่ส�านักงานเขตโดยเจ้าหน้าที่ที่ส�านักงานเขต จ�านวนไม่น้อยที่เข้าใจ

เอาว่าคือกรอบข้อตกลงที่บ้านเรียนจะต้องจัดการเรียนรู้ไปตามข้อความที่

ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนั้นอย่างไม่เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับหลักสูตร

สถานศึกษา” 

สะทอ้นภาพการจัดการศึกษาทางเลอืกตามกฏหมายรฐัธรรมนญู

และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตฉิบบัปจัจุบนัไวไ้ด้เปน็อยา่งดี แต่กแ็ฝง

ไว้ด้วยข้อกังวลต่อประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรที่บังคับใช้โดยกฏหมาย

ที่การจัดการศึกษาต้องจัดอิงตามข้อก�าหนดในหลักสูตรนี้ อย่างระวังระไว

                 ปัญหาและข้อกังวลดังกล่าว เป็นปัญหาที่เหมือนไม่เป็นปัญหา
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และแอบแฝงอยู่กับงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาเป็นเวลานาน จน

กระทั่งบัดนี้ จึงเปรียบได้กับ “แผลอักเสบที่ไม่รู้ว่ามีเสี้ยนฝังอยู่” รักษากันไป

ตามอาการอกัเสบ แกป้ัญหาเฉพาะหนา้กนัเป็นคราวๆไปกพ็ออยูไ่ด ้โดยฝา่ย

หนึง่ยอมเพือ่ให้ผ่านไปสูข่ัน้ตอนตอ่ไป เพือ่ประโยชนข์องลกูหลานซึง่เปน็เปา้

หมายส�าคัญที่ต้องรักษาไว้ให้ได้

ต่างจากบางครอบครัวในพื้นท่ีอื่น ท่ีใช้มาตรการประจันหน้า 

ก็ได้ผลอีกแบบหนึ่ง แต่ก็ต้องยอมรับผลข้างเคียงที่ต้องเกิดขึ้นกับลูกหลาน

ของตนบ้าง อย่างไรก็ตาม การที่ทุกฝ่ายยึดเป้าหมายเพื่อพัฒนาการของเด็ก

ได้เตม็ตามศักยภาพเป็นหลกัร่วมกนัอย่างแน่วแน่เช่นเครอืข่ายบ้านเรยีนล้าน

นาและส�านักงานเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว บ่อยครั้งสามารถถกเถียงกันใน

ข้อคิดความเห็นที่แตกต่างกันได้อย่างเต็มที่ สุดท้ายสรุปลงในข้อปฏิบัติที่

ยอมรับกันได้ในที่สุดทุกครั้ง เพราะต่างตระหนักว่าทุกอย่างรวมศูนย์ไป 

สู่ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับเป็นส�าคัญ 

อย่าลืมว่างานการศึกษา เป็นงานสร้างคน มุ่งหมายสร้างคนที่

สมบรูณ์ มคุีณความดเีป็นพืน้ฐานส�าคญัทีต้่องให้เกดิขึน้ในทกุตวัคน และรวม

กนัเป็นมวลความดขีองกลุม่คน ของทุกคนในสงัคมและประเทศชาตทิีจ่ะดกีนั

ทั้งหมดเป็นองค์รวม และความดีจะน�ามาซึ่งความสุขของคนดี ความสุขของ

คนดีแต่ละคนรวมเป็นมวลความสุขของกลุ่มคนดี และเป็นองค์รวมที่สันติสุข

ของทุกคนในสังคมและประเทศชาติ การจัดการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่

สร้างสรรค์สิง่ทีด่งีาม สร้างความเจรญิงอกงามจากภายใน สูค่วามสนัติสขุของ

สังคมประเทศชาติ ต่างจากงานอาชญากรรมของอาชญากร ที่สร้างความชั่ว 

ความทุกข์ให้แก่ตนเอง สร้างความระส�่าระสาย หายนะแก่สังคม จึงต้องใช้ 

กฏหมายทีเ่ข้มงวดในการปรามและการปราบ(ปราบปราม)ให้หมดสิน้อทิธพิล 

ดังนั้นกฏหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
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ปัจจุบัน จึงตระหนักถึงคุณูปการของการจัดการศึกษา บนเจตนารมณ์ ความ

มุง่หมายทีถ่กูทีช่อบเช่นนี ้จงึให้สทิธเิสรภีาพในการเลือกจัดให้เหมาะสมส�าเร็จ

ถงึขดีสดุแห่งศักยภาพความสามารถของเดก็แต่ละคน ให้ความคุม้ครอง และ

ให้การส่งเสริมที่เหมาะสม รวมทั้งบทบัญญัติต่างๆ ที่หนุนเสริมสอดคล้องกัน

อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นกฏหมายลูก หรือกฏหมายรองลงไป เช่นกฏกระทรวง 

ประกาศกระทรวง ค�าสัง่ ระเบยีบต่างๆ กค็วรจะมข้ีอก�าหนดทีส่อดรบักบักฏ

หมายหลักดังกล่าว อย่างไม่มีข้อติดขัดใดๆ หากทว่า ณ ที่นี้เราคงปฏิเสธไม่

ได้ว่ามันไม่มีข้อติดขัดอะไรเลย เป็นความเข้าใจไม่ตรงกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้น 

ประนีประนอมยอมๆกันได้ ซึ่งที่ผ่านๆมา มันเป็นการยินยอมของครอบครัว

บ้านเรียนที่มีส่วนท�าให้ ฝ่ายท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีภาครัฐ ก้าวตามและปรับตัว

ไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีผ่านมาและก�าลังทิ้งห่างไปไกลแล้ว นั่นหมาย

ถงึการศกึษาทั้งระบบของประเทศที่ก้าวตามและปรับตวัไม่ทนั และหมายถงึ

ขดีความสามารถและคณุภาพของคนในประเทศมไีม่เพียงพอท่ีจะพาประเทศ

ชาติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกอย่างเท่าทันได้ เราควรจะกลับ

มาที่การศึกษา  เพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติ ที่เราควรที่จะเตรียม

สร้างสรรค์ให้เขาเหล่านัน้พร้อมทีจ่ะก้าวทนัอย่างเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

สามารถพลิกฟื้นวิกฤตให้เป็นโอกาสไปสู่ความสันติสุขของประเทศแบบพอ

เพียง ที่มีความสมดุลและยั่งยืนให้จงได้  จะเป็นการดีกว่าสิ่งใดๆเพราะเป็น

สิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งของอนาคตข้างหน้า

มองในแง่ดีอาจเป็นเพราะวงการการศึกษาภาครัฐ มีความเป็น

หว่งวา่เยาวชนไทยจะมคีวามเกง่ไมพ่อ ทีจ่ะมขีดีความสามารถในการแขง่ขนั

กับต่างประเทศ จึงเน้นไปในทางให้เสริมสร้างความเก่งทางวิชาการให้มากๆ 

ตัง้เปา้หมายความส�าเรจ็ทางผลสมัฤทธิท์างวชิาการเปน็ส�าคญั ตอ้งการใหเ้พิม่

เท่านั้นเปอร์เซ็นต์ เท่านี้เปอร์เซ็นต์ในแตละปี หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
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ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551(ออกตามค�าสั่งกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตรฯนี้ 

เมือ่ 11 กรกฏาคม 2551) กห็วงัใหเ้ดก็ไทยระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มวีชิาการ

ความรูท้ีเ่กง่ ครบเครือ่งมากพอ จงึก�าหนดกลุม่สาระความรู้ แยกกนัเปน็ 8 กลุ่ม 

สาระ มีมาตรฐาน และตัวชี้วัดรายชั้นปี ของแต่ละกลุ่มสาระจ�านวนไม่น้อย  

เป็นตัวก�ากับแทนจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้แต่ละสาระ นัยว่าครูน�า

ไปใช้ได้ง่ายไม่เป็นภาระ และยังเป็นปรนัยดี ท่ีจะท�าให้เด็กในแต่ละ

โรงเรียนจะมีมาตรฐานไม่แตกต่างกัน ง่ายแก่การย้ายโรงเรียน การ

เที ยบ โอนความรู้   ฟั ง ดู เ หมื อนการผลิ ตสิ นค้ า  ผลิ ตภัณฑ์ อ ะ ไรสั ก

เครื่องหมายการค้า (ฺBrand) หน่ึงของโรงงานท่ีดีมีมาตรฐานเดียวกัน 

ทกุชิน้ โดยผา่นการวัดการตรวจสอบดว้ยวธิเีดยีวกนัทกุชิน้ ผลสดุทา้ยเมือ่จบ 

ระดบัชัน้ประโยคดว้ยเกณฑ(์มาตรฐานและตวัชีวั้ดรายกลุม่สาระ) และเครือ่งมอื 

วดัเดยีวกนั (ขอ้สอบONET) ทัว่ประเทศ แมว้า่แต่ละโรงเรยีนจะสามารถจดัหลกัสตูร

สถานศกึษา จดักระบวนการเรยีนรูต้ามแผนการเรยีนรูล้กัษณะใด และจะวดัและ

ประเมนิผลโดยวธิใีดกต็าม สดุทา้ยกต็อ้งมาชีข้าดกนัดว้ยผลคะแนนสอบONET  

              ที่น�าเสนอมา ทั้งหมดข้างต้น ต้องการแสดงให้เห็นมุมคิดที่

ต่างออกไป ให้เข้าใจรายละเอียดของมุมมองมุมคิดที่ต่างนั้น ว่ามีเหตุมี

ผล และอยู่บนความคุ้มครองในสิทธิตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ ที่ผู้จัดการ

ศึกาษาทางเลือก เช่นครอบครัวใช้สิทธิ์เลือกจัดการศึกษาแก่บุตรธิดาของ

ตนได้ ด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสมของตนได้ โดยสะท้อนเป็นแผนการ

จัดการศึกษาของตนเองได้ แต่อาจติดขัดตรงที่ว่าแผนการจัดการศึกษา

ดังกล่าวที่เป็นตัวประกอบหนึ่งในการยื่นขออนุญาตจัด ที่เจ้าหน้าที่ของ

ส�านักงานเขตพื้นที่(ในรูปคณะท�างาน)ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น 

อาจเคยชินกับแนวการจัดการศึกษาที่อิงการใช้หลักสูตรแบบในระบบ

โรงเรียนเขาใช้กัน จึงน�ามาใช้เป็นเกณฑ์ให้ครอบครัวบ้านเรียนใช้ตามใน
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แนวนั้นด้วย  อันเป็นที่มาของข้อความที่ว่า “ครอบครัวเกิดภาวะ เขียนแผน

แต่ไม่เข้าใจ มีแผนแต่ไม่ได้ใช้ ขณะท่ีเจ้าหน้าที่รัฐก็เกิดอาการเข้าใจแผน  

แต่ไม่เข้าใจบ้านเรียน” นั่นเอง

เพื่อให้เห็นจุดหลักที่เป็นสาเหตุของปัญหา ของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551ท่ีเป็นผลการวิจัยของส�านักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับ

ใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ส�าหรับการศกึษาทาง

เลือก ตามแนวของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ”(พ.ศ.2554)” ซึ่งต่อ

มาส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก็ได้มีการแก้ไขปัญหาดัง

กล่าวโดยมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการออกหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2555 สามารถบรรเทาปัญหาลงได้บ้าง 

เพราะทางฝา่ยครอบครวัคอ่นขา้งจะไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑฯ์ดงักลา่วทีช่ดัเจน

เพียงพอแก่การน�ามาใช้ประกอบในการท�าความยืดหยุ่นจากหลักสูตรแกน

กลางได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยส�านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา ไดจ้ดัท�าคูม่อืการด�าเนนิงานการ

จดัการศกึษาโดยครอบครวัขึน้เผยแพรแ่กท่กุส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ใช้

เป็นแนวด�าเนินการ

ส�าหรับการวิจัยของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เร่ือง  

“ข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส�าหรับการศึกษาทางเลือก ตามแนวของพระราช

บญัญัตกิารศึกษาแหง่ชาต”ิ(พ.ศ.2554)” นัน้ ขอน�าสว่นหนึง่ของบทสรปุของ

ผู้บริหารมาเสนอพอเป็นสังเขปดังนี้
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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

1. แม้ว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะฟื้นฟูการ

ศึกษาในวิถีทางสังคม-วัฒนธรรมของชุมชน ครอบครัว องค์กรและสถาบัน

ทางสังคมต่าง ๆ ขึ้น  (อาจรวมเรียกว่า “การศึกษาทางเลือก”)  แต่ทั้งหมด

นี้ก็ยังถูกจ�ากัดอยู่ ในแวดวงที่เล็กมาก ๆ มาเป็นเวลานาน แต่เมื่อมีแนว

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติที่เริมขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2540 และ

ตามมาด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น  ท�าให้เกิด

สภาพแวดล้อมใหม่  โอกาสใหม่  และแรงเสริมใหม่ขึ้นในสังคมไทย ท�าให้ 

“การศึกษาทางเลือก” เกิดการขยายตัว  และมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างเป็น

ล�าดับ  จากแรงเสริมและโอกาสที่ได้ จากนโยบายของชาติ  และกฎหมาย

ทางการศึกษาดงักลา่ว “การศกึษาทางเลอืก” การปฏริปูการศกึษาจงึเปน็สิง่

ที่คลี่บานขึ้นร่วมกันในสภาพแวดล้อมเดียวกัน  และร่วมกัน ตอบสนองต่อ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อย่างแน่นแฟ้น ดังนั้นในการ

สง่เสรมิและพฒันาการศกึษาทางเลอืก และการปฏริปูการศกึษา จงึมปีระเดน็

ส�าคญัยิง่อนัหนึง่ทีต่อ้งท�าให้ส�าเรจ็ลลุว่ง  คอืการน�าพระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 นี้  สู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงและมีนัยส�าคัญ  ในทุกราย

ละเอียดของการปฏิบัติ

2. ในป ีพ.ศ. 2544 ไดม้หีลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

เกดิขึน้เพือ่รองรบัการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามพระราชบัญญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2542 แตน่บัตัง้แต ่พ.ศ. 2546 กระทรวงศกึษาธิการ เริม่จดัท�ารายละเอยีด         

เกีย่วกบัเปา้หมายยอ่ยท่ีเรยีกวา่ “ผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงั” ออกมาโดยมรีาย

ละเอียดมากมายที่บีบรัดกาปฏิรูปการศึกษาและเริ่มปิดโอกาสต่าง ๆ ของ 

การจัดการศึกษาทางเลือกลงเอกสารเกี่ยวกับ “ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง” นี้  
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มสีถานภาพเปน็เอกสารประกอบหลกัสตูร ซึง่มลีกัษณะชีแ้นะไมม่คี�าสัง่บงัคบั

ชัดเจน  แตก็่เปน็จดุเริม่ตน้ของการท�าหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ฉบบัใหม ่ใน พ.ศ. 2551 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

ได้ปรับปรุงและยกระดับ “ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง” ขึ้นเป็น“ตัวชี้วัด” ซึ่งมี

จ�านวนมากและรดัตวัจนไมส่ามารถน�าไปใช้กบัการศกึษาทางเลอืกได ้ และยงั

เปน็อปุสรรคตอ่การปฏิรปูการศกึษาตามนโยบายของชาติทีอ่อกมา หลกัสตูร

แกนกลาง ฯ พ.ศ. 2551 ได้ให้อ�านาจกับ “ตัวชี้วัด” เหล่านี้ อย่างมากโดย

มีการระบุชัดเจนว่าต้องมีการประเมินทุกตัวชี้วัด  นับว่าเป็นจุดหักเหส�าคัญ

ที่เปลี่ยน “ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง”  ซึ่งยังไม่แสดงอ�านาจบังคับชัดเจนมา

สู่ “ตัวชี้วัด” ที่แสดงอ�านาจบังคับชัดเจน  นอกจากนี้หลักสูตร แกนกลางฯ 

พ.ศ. 2551 ยังออกกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเวลาเรียนและโครงสร้างเวลา

เรยีนอยา่งละเอียด  มกีารบังคบัเวลาของแตล่ะกลุม่สาระในแตล่ะปขีองแตล่ะ

ระดบัชัน้อยา่งละเอยีด  นบัเปน็การหกัมมุกลบัจากแนวทาง และเจตนารมณ์

ทีห่ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ถอยกลับไปอยูใ่นสภาพ

บีบรัดที่มากกว่า ที่เคยเป็นก่อนการปฏิรูปการศึกษา  และยังท�าให้หลักสูตร    

แกนกลางฯ พ.ศ. 2551 มลีกัษณะขดัแยง้หรอืไมต่อบสนอง ตอ่พระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อีกด้วย

3. ดงัไดก้ลา่วแลว้วา่การสง่เสรมิการปฏริปูการศกึษา  และการ

สง่เสรมิการศกึษาทางเลอืกมเีครือ่งมอืทีส่�าคญัยิง่  คอืการน�าพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สู่การปฏิบัติอย่างมีนัยส�าคัญ  และทั่วถึงใน

การปฏิบัติทุกระดับ  ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ ให้ตอบสนอง

ต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อย่างมีนัยส�าคัญ จึงเป็น

สิง่ทีต่อ้งรบีท�าอยา่งเรง่ดว่น หากตอ้งการสง่เสรมิการศกึษาทางเลอืกและการ

ปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง
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ส่วนที่ 1 (ส่วนหัวใจของหลักสูตร”   

  ค่อนข้างตอบสนองต่อ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

  ค่อนข้างส่งเสริมการศึกษาทางเลือกและการปฏิรูปการศึกษา

ส่วนที่ 2 ขัดแย้งกับส่วนที่ 1

  ไม่ตอบสนองและขัดแย้ง กับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

   เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาทางเลือก  

และการปฏิรูปการศึกษา

ส่วนที ่ 3 บางส่วนตอบสนองต่อส่วนที่ 1  

  (ซึ่งส่วนที่ 1 มีลักษณะขัดแย้งกับส่วนที่ 2)

  บางส่วนตอบสนองต่อส่วนที่ 2  

  (ซึ่งส่วนที่ 2 มีลักษณะขัดแย้งกับส่วนที่ 1) 

  ท�าให้ภายในส่วนที่ 3 มีลักษณะขัดกันในตัวเอง
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ขอ้มลูการวจิยัทีน่�าเสนอนี ้ประสงคใ์หเ้ป็นความรู้ทีม่กีารศกึษา

วิจัยและไขปัญหาที่เหล่าผู้จัดการศึกษาทางเลือกเผชิญกันอยู่ และได้เสนอ

จุดที่ควรปรับให้สามารถปรับใช้อย่างยืดหยุ่นได้ ในส่วนที่ 2  เป้าหมายย่อย

และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

ระดับการศึกษา การจัดเวลาเรียน และโครงสร้างเวลาเรียน ซึ่งคณะวิจัยได้

เสนอภาพส�าเร็จเพื่อการปรับใช้กับการศึกษาทางเลือกตามชื่อการวิจัยเลย

(เรื่อง “ข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส�าหรับการศึกษาทางเลือก ตามแนวของพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ”(พ.ศ.2554)”) ซึ่งขออนุญาตเว้นที่จะลงใน

รายละเอียดของข้อเสนอเหล่านั้น 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ มีส่วนเป็นอานิสงค์ ให้เกิดการ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน พ.ศ. 2551 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในเวลาต่อมา อันจะช่วย

บรรเทาปัญหาไปได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งครอบครัวบ้านเรียนก็สามารถศึกษา

เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรฯนี้มาใช้ยืดหยุ่นในการจัด

ท�าแผนการศึกษาของครอบครัว และการสื่อสารท�าความเข้าใจกับฝ่ายเจ้า

หน้าที่ส�านักงานเขตพื้นที่ให้ตรงกัน ด้วยท่าทีที่เป็นกัลยาณมิตร ที่ยึดผู้เรียน

เป็นเป้าหมายความส�าเร็จ เพราะการตีความข้อความในเอกสารยังอาจแตก

ต่างกันไปได้อีก จึงต้องทวนกลับไปน�าแนวคิดท่ีว่าการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว เป็นการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล ท�านองเดียวกับการ

จดัการศึกษาพเิศษ ไมใ่ชเ่ปน็การจดัการศกึษาแบบในระบบโรงเรยีน กลบัมา

ใช้  รวมทัง้ย้�าในเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูฯและพระราชบญัญติัการศกึษา

แหง่ชาต ิทีใ่หส้ทิธิ ์คุม้ครองและสง่เสรมิการศกึษาทางเลอืก ทีส่ามารถพฒันา

ประชากรผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามความมุ่งหมาย ของการศึกษา

ชาติได้(มาตรา 6) สามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
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ชาติที่ดีในอนาคตได้เช่นกัน

เพื่อให้เห็นบางส่วนที่กล่าวถึงเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงขอน�าเสนอไว้พอเป็นสังเขป ดังต่อไปนี้
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บทที่ 1 รู้จักบ้านเรียน

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ ที่ประกาศใช้และค�าชี้แจงสรุปสาระของเอกสาร ทั้ง 5 ตอน
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บทที่ 1 รู้จักบ้านเรียน
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ความหมายของการศึกษาสำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

การศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นการจัดการศึกษาที่

มีความแตกต่างในด้านเป้าหมาย การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน รวม

ทั้งการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา จุดเน้น หรือศักยภาพ

และความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน การศึกษาจะต้องจัดให้เหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการ และความจ�าเป็น เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข 

และเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

ปจัจบุนั การศกึษาส�าหรบักลุม่เปา้หมายเฉพาะมคีวามแตกตา่ง

ในมิติที่ส�าคัญ คือ

1. การศึกษาเฉพาะทางทีึ่มีจุดเน้นพิเศษ เช่น กีฬา นาฏศิลป์ 

ปริยัติธรรม ฯลฯ

2. การศึกษาที่มีแนวคิด ปรัชญา จุดมุ่งหมายต่างไปจากการ

ศึกษาในระบบ ต้องการการศึกษาแบบก้าวหน้า (Progressivism) การศึกษา

ทางเลือก  (Alternative Education)

3. การศึกษาที่สนองต่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางธรรมชาติ 

ศกัยภาพ ฐานะความเป็นอยู ่พืน้เพภมูลิ�าเนา เชน่ เดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษ 

มคีวามถนดัเฉพาะทาง เดก็พกิาร เดก็ในภาวะยากล�าบาง เด็กในพืน้ทีห่า่งไกล 

ทุรกันดาร เด็กไร้สัญชาติ เป็นต้น

จากที่ ได้ เสนอภาพโดยรวมเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธี

การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551 

ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้ศึกษาในชั้นต้นแล้ว จะเห็นในส่วน

การให้ความหมายของการศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ ที่น่า

จะตรงกับนิยามในใจของครอบครัวบ้านเรียน 12 กรณีศึกษานี้ รวมทั้ง
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จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
บทที่ 1 รู้จักบ้านเรียน

ครอบครัวบ้านเรียนอ่ืนๆโดยท่ัวไปได้  จึงน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่

ติดขัดในการจัดท�าแผนการศึกษา และการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ 

เป็นอย่างดี  ซึ่งก็ได้ช่วยบรรเทาปัญหาไปได้ในระดับหนึ่งแล้วครอบครัว

บ้านเรียนสามารถศึกษาเอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรฯ

น้ีมาใช้ยืดหยุ่นในการจัดท�าแผนการศึกษาของครอบครัว และการส่ือสาร

ท�าความเข้าใจกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ส�านักงานเขตพื้นที่ให้ตรงกัน ด้วยท่าทีที่เป็น

กลัยาณมติร ทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นเป้าหมายความส�าเรจ็ เพราะการตีความขอ้ความ

ในเอกสารยังอาจมีความแตกต่างกันไปได้อีก ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ก็ต้องทวน

กลับไปน�าแนวคิดที่ว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการจัดการศึกษา

แก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล ท�านองเดียวกับการจัดการศึกษาพิเศษ ไม่ใช่เป็นการ

จัดการศึกษาแบบในระบบโรงเรียน กลับมาใช้  เพราะอิทธิพลของแนวความ

คิดการจัดการศึกษาแบบในระบบโรงเรียนเท่านั้นที่สมบูรณ์แบบที่สุด ยังอาจ

ครอบง�าเปน็เสีย้นหนามทางความคดิอยา่งเหนียวแน่นและยงัยากทีจ่ะบง่ออก

ก็เป็นได้ ซึ่งต้องหมั่นพยายามกันต่อไป ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียน

รู้ยกระดับอย่างให้เกียรติ์ซึ่งกันและกันด้วยความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุด 

ยืนยันให้ได้ผลเชิงบวกแก่ลูกหลานผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องที่จะได้รับความปิติ

ยินดีด้วยกันทั้งสิ้นในท่ีสุด นอกจากน้ีต้องย้�าในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ให้สิทธิ์ คุ้มครองและส่งเสริมการ

ศกึษาทางเลอืก ทีส่ามารถพฒันาประชากรผูเ้รยีนให้เปน็มนษุยท์ีส่มบรูณ ์ตาม

ความมุ่งหมาย ของการศึกษาชาติได้ (มาตรา 6) สามารถเป็นทรัพยากรที่มี

คุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติที่ดีในอนาคตได้เช่นกัน  

คู่มอืการด�าเนนิการจดัการศกึษาโดยครอบครวั ทีอ่งิตามหลักเกณฑ์

และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส�าหรับ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สามารถใช้เป็นแนวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
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ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ตรงตามความต้องการ ผสานความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย ทุกระดับได้อย่างดี หากน�าไปใช้อย่างสร้างสรรค์เช่นที่กล่าวมาข้าง

ต้นแล้ว ความสวัสดีย่อมเกิดแก่ทุกฝ่ายทุกคนได้

ในบทนี ้ขอน�าเรยีนใหท้ราบโดยรวมวา่ ปญัหาท่ีปรากฏผ่านมา

นั้น มีการด�าเนินการแก้ไขในระดับส่วนกลางในขั้นต้นแล้ว

ยงัคงมสีว่นรายละเอยีดในขัน้ปฏบิตักิารทีอ่าจจะยงัไมค่บืหนา้

เทา่ทีค่วร เนือ่งจากยงัมคีวามซบัซอ้นในขัน้ตคีวามใหเ้ขา้ใจทีต่รงกนั และน�า

ไปสู่การปฏิบัติที่ยอมรับกันได้ ซึ่งในส่วนรายละเอียดการปฏิบัตินี้ จักได้น�า

เรียนต่อไปในบทที่ 3 สิ่งที่ต้องฝ่าข้าม...ก้าวสู่ความส�าเร็จ  เพื่อหาทางแก้ไข

สภาพปญัหาทีว่า่ “ครอบครวัเกดิภาวะ เขยีนแผนแตไ่มเ่ขา้ใจ มแีผนแตไ่มไ่ด้

ใช้ ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐก็เกิดอาการเข้าใจแผน แต่ไม่เข้าใจบ้านเรียน” นี้กันดู

ในชัน้นีข้อสรปุโดยหลกัการเพือ่เปน็ขอ้ยดึถอืรว่มกนัเปน็เบือ้ง

ต้นไว้ได้แก่

1. การจดัการศกึษาโดยครอบครวัเปน็การจดัการศกึษาเฉพาะ

บุคคล ในฐานะการศึกษาทางเลือก ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญ และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ท�านองเดียว

กับการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งสามารถจัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างสรรค์คนดีมีความ

สามารถ ตรงขา้มกบัการกอ่อาชญากรรมทีต่อ้งเครง่ครดัในขอ้กฏมายในการ

ปราบปราม จึงควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มุ่ง

ผลปลายทางที่ผู้เรียนท่ีต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างมีความ

สุขเป็นรายบุคคล มากกว่าการเคร่งครัดกับรายละเอียดข้อปฏิบัติ(ประหนึ่ง

อาชญากรหรอืทรุชน)จนสง่ผลกระทบบัน่ทอนประสทิธภิาพการพฒันาผูเ้รยีน
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บทที่ 1 รู้จักบ้านเรียน

ให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหาย เสียโอกาสในความส�าเร็จของผู้เรียน  

3. ต้องถือเอาเด็ก (ผู้เรียน) เป็นจุดร่วมกลางของการพัฒนา

ในฐานะที่เป็นอนาคตของชาติด้วยความรักและปรารถนาดี เพื่อโอกาสที่

เด็กจะได้รับการพัฒนาถึงขีดสุดและประสบความ ส�าเร็จตามศักยภาพ บน

พื้นฐานความดี มีความสุข มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ประเทศชาติ 

ด้วยหลักยึดร่วมกันดังกล่าวของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง น่าจะช่วย

ให้งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นไปดัวยความส�าเร็จราบร่ืน โดย

เยาวชนได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการพัฒนา ส่งผลกระทบ

ต่อประเทศชาติที่เจริญรุ่งเรือง และสันติสุขจากเยาวชนที่มีคุณภาพจาก

กระบวนการพัฒนา ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ ในวันนี้
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บทที่ 2 ก้าวย่างของการเรียนรู้
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บทที่ 2

ก้าวย่างของการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา

ทารกสามารถเรียนรู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือดนตรีพ่อแม่สมัย

ใหม่จึงให้ลูกได้ฟังดนตรีนิทานนับเลข พูดคุยกับลูกได้ขณะทารกยังอยู่ในครรภ์

ซึง่จะช่วยให้สมองไดร้บัการพฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพเตรยีมความพรอ้มสำาหรบั

การออกมาสู่โลกกว้าง ในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบ เป็นช่วงที่สมองมีพัฒนาการ

อย่างรวดเร็ว สำาหรับเด็กในวัยนี้การเล่นคือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีสำาคัญ

สำาหรับเด็กวัยนี้คือครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ซึ่งเป็นครูคนแรกของลูก หลังจาก 

6 ขวบเป็นต้นไปแหล่งเรียนรู้สำาหรับเด็กส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนจนกระทั่งสำาเร็จ

การศึกษาซึ่งนับเวลาได้ไม่น้อยกว่า 16 ปี 

สำาหรับเด็กบ้านเรียน (Home School) แล้วตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กล่าวถึงการกำาหนดเนื้อหาสาระ

การเรียนรู้ในหลักสูตรบ้านเรียนนั้น ให้มีความยืดหยุ่นตามความพร้อมและความ

สนใจของเดก็ โดยอาจใชเ้นือ้หาสาระตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร หรือ

หลกัสตูรของตา่งประเทศกไ็ด ้และอาจพฒันาหลกัสูตรสำาหรับแต่ละครอบครัวโดย

การวางแผนรว่มกนัระหวา่งพอ่ แม ่ผูป้กครองและเด็ก มกีารกำาหนดกรอบกวา้งๆ

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่องตลอดชีวิต ขอบเขต

เนือ้หาวชิาไมต่า่งจากหลกัสตูรปกต ิแตเ่น้นท่ีกระบวนการเรยีนการสอนซึง่มคีวาม

ยดืหยุน่และหลากหลายมากกวา่ โดยเฉพาะการจดัใหม้กีจิกรรมนอกบา้นเปน็องค์

ประกอบสำาคัญในการเรียนการสอน
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บทที่ 2 ก้าวย่างของการเรียนรู้

บา้นเรยีนไมใ่ชเ่รยีนอยูแ่ตใ่นบา้น แตเ่ปน็การเรยีนรูเ้ฉพาะบคุคลอยา่งอสิระ

ท่ามกลางโลกกว้าง

ใครต่อใครมักจะเข้าใจว่า การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือ

บ้านเรียน คือการที่ครอบครัวจัดการเรียนการสอนแก่ลูกของตนเองที่บ้าน 

ในบทนี้ ชาวครอบครัวบ้านเรียนเครือข่ายล้านนา จะแสดงรูปธรรมให้เห็นถึง 

ความอัศจรรย์ของการเรียนรู้เฉพาะบุคลของเด็กๆบ้านเรียนล้านนา 

ขอยนืยนัอกีครัง้วา่ บ้านเรยีนเป็นการเรยีนรูเ้ฉพาะบคุคลทีแ่ตก

ต่างจากการเรียนรู้แบบโรงเรียน ซึ่งน่าจะเทียบเคียงกับการเรียนรู้แบบการ

ศึกษาพิเศษมากกว่า 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน(เด็กพิเศษ)  

การจัดการเรียนการสอนให้เด็กพิเศษ ที่สำาคัญที่สุด คือ การ

จัดการศึกษาพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็ก ในแต่ละราย  โดยอาจจะ

จัด การเรียนการสอนใน ”ห้องเสริมวิชาการ”  ปัจจุบัน ประเทศไทย ยังมีครู

การศึกษาพิเศษไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็ก  ดังนั้น การช่วยเหลือ

นั่นหมายความว่าโอกาสในการแสวงหาประสบการณ์ในแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลายมีมากกว่าเด็กในระบบโรงเรียนทั่วไป ด้วยวิธีการและรูป

แบบที่สอดคล้องกับเด็กแต่ละคนมากกว่า เพราะมีพ่อแม่เป็นครูและ/หรือผู้

จัดการศึกษาที่เกิดจากความรักเป็นพื้นฐานสำาคัญ มีความเข้าใจในตัวผู้เรียน

เป็นอย่างดีทำาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้ และมีความคล่องตัวใน

การเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นตลอดเวลา มีความ

ยืดหยุ่นสูง การจัดการศึกษาให้ลูกที่เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กและวิถีชีวิต

ของครอบครัวน้ันทำาให้การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมีความหลากหลาย 
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เด็กบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ จะต้องอาศัยความร่วมมือ ระหว่างครูการ

ศึกษาพิเศษ ครูประจำาช้ัน นักจิตวิทยา  แพทย์ และผู้ปกครอง (ศ.ดร.ผดุง  

อารยะวิญญู : 2539)

  ห้องเสริมวิชาการ  (Resource Room) เป็นห้องที่มีขนาด

เทา่กบัหอ้งเรยีนหรอืมขีนาดใหญห่รอืเลก็กวา่หอ้งเรยีนกไ็ด ้ในหอ้งนี ้มอีปุกรณ์

เครื่องมือ  ตลอดจนเอกสารและหนังสือที่จำาเป็น ต้องใช้ในการสอนเด็ก ที่

มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้  หากห้องนี้ มีขนาดใหญ่มีเคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์มาก  ให้บริการแก่เด็ก อย่างกว้างขวาง อาจเรียกเป็น ศูนย์วิชาการ 

(Resource Center)

การจัดการเรียนการสอน

การ จัดการเรียนการสอน จำาเป็นต้องทำา แผนการสอน เฉพาะ

บุคคล ที่เรียกว่า  Individualized Educational Program (IEP) โดยจัดทำา

เปน็เทอม หรอืเป็นปี กไ็ด ้ควรเขียนในรปูแบบ ท่ีเขา้ใจงา่ย และนำาไปปฏบิติัได้

แผนการสอน เฉพาะบุคคล คือ แผนพัฒนา ที่ครูจัดทำาขึ้นเพื่อ

ลงสู่การปฏิบัติ ที่จะมุ่งเน้น ให้นักเรียน มีพัฒนาการ ในด้านใดบ้าง  สำาหรับ

นกัเรยีน คนนัน้  ซึง่จะชว่ยให ้นกัเรยีนบรรลเุป้าหมาย ทีก่ำาหนดไวใ้นแผนการ

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          

กลา่วโดยสรปุ การใหค้วามชว่ยเหลอื การจดัการเรยีน การสอน 
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เปน็พเิศษ ใหแ้กเ่ดก็เหลา่นี ้จะชว่ยเดก็ไดม้าก แตเ่หนอืสิง่อืน่ใด ทีส่ำาคญัทีส่ดุ  

กค็อื ความรกั ความเขา้ใจ กำาลงัใจ จากพอ่แม ่ครู  และบคุคลรอบข้าง จะยิง่ทำาให้

ชีวิตของเขา เป็นชีวิตที่มีความสุข และทำาให้ เขาเกิดความรู้สึก ที่ดีต่อตัวเอง   

มีความมั่นใจ  มีความเข้มแข็ง   ไม่ย่อท้อ และสามารถที่จะ ฟันฝ่าอุปสรรค 

ต่าง ๆ  ไปได ้ ดงันัน้ การชว่ยเหลอืแกเ่ดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้เพ่ือ 

ที่จะให้เขา ได้รับการศึกษา ที่เหมาะสม ตามศักยภาพของตน และประสบ

ความสำาเร็จ ในชีวิตต่อไป

               ทีม่า : http://158.108.70.5/special/t_t1_1.html  09/07/2556

แนวทางการจัดการเรียนรู้เด็กครอบครัวบ้านเรียน

เด็กครอบครัวบ้านเรียนอาจเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กปกติก็ได้   

ซึง่มกีระบวนการเรยีนรูแ้บบเฉพาะบุคคลเช่นเดยีวกนั  โดยความคดิรวบยอด 

ใช้แผนการจัดการศึกษา หรือแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized 

Educational Program (IEP) เช่นเดียวกัน ต่างกันแต่เพียง การกำาหนดองค์

ประกอบและรายละเอยีดของแผนการจดัการศกึษาตา่งกนั และอาจตา่งกนัที่

เดก็พเิศษอาจเรยีนรว่ม หรอืเรยีนรวมกบัเดก็ปกตใินโรงเรียนโดยทางโรงเรียน

จะเป็นหลักในการจัดตั้งคณะฯและจัดทำาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)

รว่มกนั  ขณะทีเ่ดก็บา้นเรยีนจะมผีูป้กครอง เปน็ผูจ้ดัการในการวางแนวทาง

และวธิกีารตามหลกัคดิ ปรชัญาท่ียดึถือ และอำานวยการเรยีนรูแ้กล่กูได้อยา่ง

เต็มที่มากที่สุด สนองความถนัดความสามารถให้ได้เต็มตามศักยภาพมาก

ที่สุด โดยเป็นผู้จัดทำาแผนการศึกษาร่วมกับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ซึ่งเด็กบ้านเรียนแต่ละคน มีอิสระในการเรียน ที่ตั้งไว้ว่า

เรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งในลักษณะของสาระความรู้ ท่ีเป็นรายวิชา
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หรือเป็นแบบสาระบูรณาการ เรียนในที่ต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายทักษะ 

 

การเกษตรเป็นพื้นฐานของวิถีชีวิต

“รากเหง้าของชีวิตคนเราคือต้องเข้าใจเรื่องการเกษตร” 

บ้านเรียนพันพรรณ  

คุณโจน จันใด คุณพ่อน้องทานแห่งบ้านเรียนบ้านดินมีความ

เชื่อมั่นว่า “รากเหง้าของชีวิตคนเราคือต้องเข้าใจเรื่องการเกษตร”  สำาหรับ บ้านเรียน 

พนัพรรณ แลว้การจดัการศกึษาใหน้อ้งทานจงึมุง่ทีก่จิกรรมการผลติอาหารเพราะ

มองว่าการเกษตรเป็นพื้นฐานของทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ประกอบกับ

สวนพันพรรณเองก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรอินทรีย์และการสร้างบ้านดิน

ทีส่ำาคญัแหลง่หนึง่ของทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิเปน็ชมุชนเลก็ๆทีอ่ยูด่ว้ยหลกั

การพึง่ตนเอง ดว้ยการผลติอาหารเอง ดแูลรา่งกายด้วยวถิธีรรมชาติ สร้างบา้นด้วย

วัสดุธรรมชาติ สภาพแวดล้อมดังกล่าวจึงอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กชายทานมาตลอด 

ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยเรื่องวิชาการ คุณแม่ทำาหน้าที่เป็นครูผู้สอนเพื่อให้อ่าน

ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีการจัดคาบเรียน สอนประจำาทุกวันโดยการกำาหนด

ช่วงเวลาไว้เพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลานั้นๆ ต้องเรียนหนังสือ แต่เป็นเวลาไม่นานนักราว   

ความรู้ และความรู้สึกท่ีตั้งใจไว้ แม้จะขอไปเรียนรู้ในโรงเรียน

เปน็บางครัง้กไ็ดเ้ชน่กนั ทีส่ถาบนัอดุมศกึษาหรอืแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้หมด จึง

เปน็การเปดิโลกกวา้งแหง่การเรยีนรูแ้กเ่ดก็ๆ ลกูหลานบา้นเรียนอยา่งแทจ้ริง  

ซึ่งจักได้สัมผัสประสบการณ์จริงที่น่าสนใจ จากเร่ืองเล่าของครอบครัวบ้าน

เรียนเครือข่ายล้านนา 12 กรณีตัวอย่างได้ในเชิงประจักษ์ ต่อไป



129

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
บทที่ 2 ก้าวย่างของการเรียนรู้

1-2  ชั่วโมง จัดหาหนังสือให้อ่านตามความสนใจของผู้เรียน เช่น ขณะนี้น้องทาน

กำาลังสนใจเรื่องเทพเจ้ากรีกเป็นอย่างมาก      ก็หาหนังสือให้อ่าน ให้ค้นคว้าเอง

ในระดบัทีผู่เ้รียนสามารถอา่นเองไดแ้ละคอ่ยๆเพิม่ความยากขึน้ตามวยัและความ

สามารถของผู้เรียน  “ข้อดีของโฮมสคูลคือสามารถลงลึกเต็มที่ในสิ่งที่สนใจ”    

คุณแม่บอก

แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากคุณแม่เป็นชาวอเมริกันจึงสอนน้องทาน
เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยลูกก็ไม่ค่อยอยากเรียน เพราะคุณพ่อไม่ถนัด
สอนเด็กเล็ก ออกตัวว่าตัวเองสอนภาษาไทยไม่เก่ง จึงวางแผนจะหาอาสาสมัคร
ในชุมชนมาช่วยสอนภาษาไทย การเรียนรู้ของน้องทานส่วนใหญ่เป็นแบบบูรณา
การผ่านโครงงานที่ทำาร่วมกันกับเพื่อนๆ เช่น ทำาเล้าไก่ ซึ่งสามารถบูรณาการวิชา
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์การอา่น การเขยีน เทคโนโลย ีเขา้ด้วยกนั หรือทำาคกุกี ้
ซึ่งเด็กๆ ต้องฝึกหาข้อมูล ซื้อของ ลงมือทำาขนม จากนั้นก็นำาไปขาย นับเงิน แบ่ง
เงินในกลุ่ม ทำาบ้านดิน ต้องมีการออกแบบ การแสดงละครต้องเขียนสคริปต์ ขาย
ตั๋ว การเรียนรู้ผ่านโครงงานและกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องสนุกทำาให้
เด็กไม่รู้สึกว่าตัวเองกำาลังเรียนอยู่

จากการท่ีสวนพนัพรรณเป็นท้ังชมุชน แหลง่ดูงาน และจดัฝกึอบรม 
จึงมีผู้คนมากหน้าหลายตาหมุนเวียนกันมาพักอาศัย แต่ละคนท่ีมาก็มีความ
สามารถพิเศษต่างๆกัน นอกจากจะได้พบปะกับผู้คนมากมายแล้วน้องทานยังได้
เรียนรู้จากคนเหล่านี้ด้วย เป็นต้นว่า  ตีกลอง ฟุตบอล งานปั้น เป็นต้น คุณแม่คุณ
พ่อเองก็พยายามให้ลูกได้สนทนาวิสาสะกับผู้คนที่เข้ามาที่พันพรรณ บางทีก็พา
ชมสวน ทำาให้ลูกรู้จักพูดคุยกับคนแปลกหน้า สร้างความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

นอกจากนี้ น้องทานยังไปเรียนร่วมกับกลุ่มข้างนอก เช่น เรียน
วิทยาศาสตร์กับครูเล็กและครูลักษณ์ร่วมกับเด็กจากบ้านเรียนอื่น เข้าค่ายฯ ไป
ร่วมกิจกรรมประจำาปีของพันพรรณที่อุ้มผาง ซึ่งที่นี่น้องทานจะได้อยู่ร่วมกับ
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กลุ่มเด็กพม่าได้เรียนรู้ได้ปรับตัว สร้างบ้านดินร่วมกัน คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าความ
สัมพันธ์กับธรรมชาติเป็นสิ่งสำาคัญมาก อยากให้ลูกรักธรรมชาติจึงพาลูกเข้าหา
ธรรมชาติอยู่เสมอ เช่น เวลาไปสหรัฐอเมริกาก็จะให้ไปเดินเขาซึ่งมีความสูงราว 
4,000 ฟุต ตอนเป็นเด็กพ่อของแม่ก็ฝึกแม่มาแบบนี้และลูกเองก็ชอบแนวนี้  
ซ่ึงนอกจากจะฝึกให้รักธรรมชาติแล้วลูกจะได้ฝึกความอดทนเพราะบางครั้งต้อง
เดินเป็นวันๆ 

นอกเหนือจากการเรยีนรูเ้น้ือหาสาระทัง้เชงิวถิชีวีติและวชิาการแลว้ 
ความรักความผูกพันยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีค่ายิ่งท่ีบ้านเรียนพันพรรณคาดหวังจะ
ได้รับจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว “ความรักความผูกพันไม่มีใครสอนลูก

ได้ นอกจากพ่อแม่” 

ในอ้อมกอดของความรักและธรรมชาติ

“เป็นลูกชาวไร่ชาวนา ถ้าลูกทำานาไม่เป็นปลูกผักไม่ได้ ผมทำาใจไม่ได้”

     บา้นเรยีนตน้กลา้ 

ด้วยความเชื่อพื้นฐานของครอบครัว บ้านเรียนต้นกล้า ที่ว่าชีวิตวัย

เด็กควรเติบโตมาท่ามกลางอ้อมกอดของความรักและธรรมชาติ ได้รับการฟูมฟัก

ให้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้เด็กมีความผูกพัน

แน่นแฟ้นกับชุมชน รู้จักรากเหง้าและภูมิใจในตนเอง ประกอบกับครอบครัวมี

อาชีพทำาการเกษตร อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้แนวทางในการสอน

จึงออกมาจากแนวคิดที่ชัดเจนของพ่อเอกที่ว่า“เป็นลูกชาวไร่ชาวนา ถ้าลูกทำานา

ไม่เป็นปลูกผักไม่ได้ ผมทำาใจไม่ได้”  

กระบวนการเรียนรู้ของบ้านสวนสายลมจอยเป็นการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม ทุกคนในครอบครัวพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน เป็นการร่วมคิด ร่วมทำา 

ร่วมตดัสนิใจและรว่มรบัผล ใครมปีระสบการณม์ากกวา่ในเรือ่งใดกเ็ปน็ผูน้ำาเสนอ
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ขอ้มลู คนอืน่ๆรวมทัง้ผูเ้รยีนกร็ว่มแสดงความคดิเหน็ ใชพ้ลังสร้างสรรคใ์นเชงิบวก

เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนรู้ของบ้านเรียนต้นกล้าแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ 

คือ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในชีวิตประจำาวัน ต้นกล้าจึงได้เรียนรู้ด้วยการ

ซึมซับวิถีชีวิตของครอบครัวชาวนา สามารถทำานาได้ ปลูกผักเป็น เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง

ขายไข่ ทำายาดมขาย ปลูกผักขาย เป็นต้น กิจกรรมการเรียนรู้ของต้นกล้าทำาให้มี

รายได้เป็นเงินเก็บสำาหรับอนาคต นอกจากนี้ ต้นกล้ายังได้ฝึกทำางานบ้าน หุงข้าว 

ทำากับข้าว ดูแลตัวเอง เลี้ยงน้องไปด้วย ดูแลตัวเองยามเจ็บป่วยได้ รวมไปถึงการ

เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน อย่างงานบวชป่า ทำาฝายแม้ว งานวัด งานบุญ งานศพ

การเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ อิงหลักสูตรแกนกลาง มีการจัดตาราง

เรียนวันละ 2-3 ชั่วโมง เนื้อหาการเรียนมีทั้งในตำาราและนอกตำารา การเรียนการ

สอนยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ของครอบครัว ไปร่วมกิจกรรมและร่วมเรียนรู้ไป

กบัผูอ้ืน่ เชน่ ไปรว่มเรยีนรูก้บัเครอืขา่ยครอบครวับา้นเรยีน ในบางโอกาสตน้กลา้

ก็ออกมาเรียนร่วมกับบ้านเรียนอื่น เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

เป็นต้น มีการเข้าค่ายกิจกรรม ทัศนศึกษา เป็นต้น

การทำาโครงการบูรณาการ เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวมที่ให้เด็ก

สร้างโครงงานและดูแลโครงงานของตัวเอง เช่น โครงงานทำายาดมสมุนไพร  

ทำานำ้าหวานสมุนไพร ซึ่งนอกจากต้นกล้าจะได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพร การทำาอาหาร 

การคิดเลข การจดบันทึก ฝึกความรับผิดชอบแล้ว ยังมีรายได้เล็กๆ น้อยๆเป็นค่า

ขนมด้วย นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ต้นกล้ายัง เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะเรื่อง

ของสภาวะด้านใน เช่น การจัดการกับความโกรธ   ความกลัว ความอยาก ความ

เศร้า ความทุกข์ อาจมีการพูดคุยแบบสุนทรียสนทนาบ้าง แต่ครอบครัวจะเปิด

กว้าง รับฟัง ไม่ตัดสิน ไม่แทรกแซง แต่เป็นกำาลังใจและสนับสนุนเมื่อผู้เรียน

ต้องการ การเรียนรู้ทั้ง ๕ ลักษณะดังกล่าวมีการยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามความ
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เหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของครอบครัว ณ เวลานั้นๆ เพราะ “การเรียน

รูไ้ปกบัลกูและการเฝ้าดคูวามเปลีย่นแปลงของชวีติหนึง่ชวีติแบบวนัต่อวนั ถอืเป็น

ช่วงเวลาปัจจุบันขณะที่งดงามที่สุด”

เนื่องจากบ้านสวนสายลมจอยของพ่อเอกเป็นท่ีศึกษาดูงาน  

จดัอบรมสมัมนา ของบุคคลภายนอกเสมอ ตน้กลา้จงึไดพ้บปะกบัผูค้นหลากหลาย

กลุ่ม สามารถเป็นวิทยากรน้อยบรรยายได้ว่าต้นไม้ในสวนต้นไหนคืออะไร นา

โยนมีวิธีทำาอย่างไร บ้านดินทำาอย่างไร จะดูแลสุขภาพตัวเองในชีวิตประจำาวันได้

อย่างไร ต้นกล้าไม่เพียงแต่เรียนวิชาชีวิตจากครอบครัวเท่านั้น ยังสนใจวิชาการ

และมคีวามสามารถทางวทิยาศาสตร ์โดยไดร้บัรางวลัเหรียญเงินในการแขง่ขนัทาง

วิชาการระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ขณะอยู่ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 4 และมีแนวโน้มว่าจะมีความสนใจทางวิชาการโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์

จากพื้นฐานของครอบครัวเกษตรกรที่มีที่ดินทำากิน ผลิตอาหารได้ 

เป็นหลักประกันว่าเด็กชายต้นกล้าจะอยู่รอดได้ในอนาคต มีความสุขตามอัตภาพ 

สมดงัความคาดหวงัของพอ่เอกทีว่า่ “อยากใหเ้ขามชีวีติปกติสุข ชวีติธรรมดาเปน็

ปกติสุข แต่ถ้าเขามีพลังมากพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็เป็นเร่ืองดี” แต่ความ

สามารถและความสนใจด้านวิชาการของต้นกล้าก็โดดเด่นและแรงกล้าพอท่ีพ่อ

เอกจะไม่ปฏิเสธหากลูกชายจะเลือกอนาคตด้วยตนเอง “ผมมั่นใจว่าลูกผมอยู่

รอด แต่ถ้าเขาอยากจะเรียนต่ออะไร ได้แค่ไหนก็เป็นสิทธิของเขา เราต้องรักษา

สิทธิให้เขาเท่านั้นเองครับ”
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ปลูกทักษะให้ชีวิต

“เราคิดผิดแล้วนะที่ชวนแม่ทำาโฮมสคูล”

บา้นเรยีนพมิพป์าน 

บ้านเรียนพิมพ์ปานเริ่มต้นจัดการศึกษาให้บุตรสาวฝาแฝดด้วย

ความเชื่อในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เนื่องจากเด็กแต่ละคนมี

ลักษณะเฉพาะและมีวิถีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะ

สมจะชว่ยกระตุน้ศักยภาพในตวัเดก็ได ้โดยเฉพาะเมือ่เปน็เดก็พเิศษและมปีญัหา

ในการเรียนรู้

แนวทางในการจดัการศกึษาของบา้นเรยีนพิมพ์ปานเปน็การศกึษา

แบบบรูณาการและเรยีนรูผ้า่นโครงงาน โดยเนน้กระบวนการพฒันาของสมองและ

ความสนใจของผูเ้รยีนเปน็หลกั โดยกรอบการเรยีนรูอ้งิเนือ้หาสาระและมาตรฐาน

การเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือใหส้ามารถเทยีบโอน

กบัการศกึษาในระบบโรงเรยีนได ้เสรมิดว้ยเนือ้หาและการพฒันาทกัษะตามความ

จำาเป็นในการดำารงชีวิต คือ ทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ได้แก่ 

ทกัษะการเรยีน คดิ และสือ่สาร ทกัษะพืน้ฐานทีจ่ำาเป็นตอ่การทำางาน ไดแ้ก ่ทกัษะ

การจัดการ ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น มีความขยัน อดทน ประหยัด และ

อดออม ทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการอยู่ร่วมในสังคม ได้แก่ การควบคุมตนเอง 

ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง การช่วยเหลือผู้อื่น ความเสียสละ เป็นต้น

หลังจากที่ตัดสินใจทำาโฮมสคูลให้ลูกสาวฝาแฝดพิมพ์-ปาน แม่

แมวก็จัดตารางสอนเต็มเวลาเหมือนในโรงเรียน ยิ่งทำายิ่งเครียดเพราะลูกไม่

สามารถทำางานได้ตามแผนที่แม่วางไว้ เหตุการณ์ดำาเนินไปได้สักระยะหนึ่ง

ก็ได้ยินลูกสาวสองคนปรึกษากันว่า “เราคิดผิดแล้วท่ีชวนแม่ทำาโฮมสคูล”  
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สถานการณ์ดังกล่าวอาจพบเห็นได้ในบ้านเรียนบางบ้าน ท่ีเพ่ิงเร่ิม

ต้นจัดการศึกษาและให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ทางวิชาการ จึงมักวางตาราง

สอนเคร่งครัดเกินกว่าท้ังผู้สอนและผู้เรียนจะรับไหว ทำาให้เกิดความขัดแย้งและ

ไม่เหมาะสมกับผู้เรียน เนื่องจากอัตราส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียนเป็น 1 ต่อ 1 หรือ 

2 ทำาใหโ้ดยทัว่ไปแลว้จะใชเ้วลาในการเรยีนการสอนนอ้ยกวา่ในระบบโรงเรียนมาก 

อยา่งไรกด็สีถานการณ์จะคอ่ยๆ คลีค่ลายเมือ่ตวัผูจ้ดัการเรยีนการสอนและผูเ้รยีน

เผชิญสถานการณ์จริงและค่อยๆ ปรับตัวเข้าหากัน สอดคล้องกับความสนใจของ

ผู้เรียนมากขึ้น ทำาให้กระบวนการการเรียนรู้ราบรื่นขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะออก

มาในรูปของโครงงานบูรณาการความรู้หลายๆ วิชาเข้าด้วยกันและเข้ากับวิถีชีวิต 

บ้านเรียนพิมพ์ปานเองก็เช่นกัน เม่ือเผชิญกับปัญหาในการจัดการ

เรียนการสอนแบบเคร่งครัดก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนใหม่ ให้เกิดการเรียนรู้ตาม

สถานการณ์ ความสนใจ และความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และได้พบแนวทางใน

การจดัการเรยีนรูใ้หล้กูในวนัหนึง่ เมือ่คณุแมไ่ดพ้านอ้งพิมพ์และนอ้งปานไปเรียน

ขี่ม้าและพบว่าเป็นเรื่องเดียวที่เด็กๆ กระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นพิเศษ คุณแม่

จึงใช้เรื่องม้าและการข่ีม้าเป็นแกนนำาในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และใช้

เป็นเงื่อนไขในการกระตุ้นการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ที่ตามมาอีกหลายเรื่อง เช่น เรื่อง

การบอกเวลา ก่อนหน้านี้คุณแม่เคยสอนให้น้องพิมพ์ดูนาฬิกาแต่ก็ดูไม่เป็นสักที 

เพิ่งมาดูเป็นเม่ือมาเรียนข่ีม้าเพราะมีแรงจูงใจว่าตอนหกโมงเช้าวันเสาร์อาทิตย์ 

และบ่ายสามโมงวันธรรมดาต้องไปเรียนขี่ม้า น้องพิมพ์จึงมีใจจดจ่อรอเวลานั้น 

แม่แมวก็เริม่ใช้ม้าเป็นเครือ่งตอ่รองใหท้ำางานอยา่งอืน่ใหเ้สรจ็กอ่นจงึจะไปขีม่า้ได ้ 

การขี่ม้าไม่เพียงแต่ทำาให้น้องพิมพ์น้องปานได้เรียนรู้เร่ืองราวอื่นๆ

เท่านั้น แต่น้องปานซึ่งกล้ามเน้ือร่างกายไม่แข็งแรงยังมีพัฒนาการทางกล้ามเนื้อ

แข็งแรงขึ้นจากการจับบังเหียน กล้ามเนื้อมือ แขน ขา แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

การเขียนหนังสือต่างไปจากเดิมมากในช่วงเวลา 4 เดือนที่ได้ไปขี่ม้า จับดินสอได้

ดีขึ้น และจากที่ไม่ค่อยกินอาหารเพราะเป็นคนกินยาก กลับพยายามกินมากขึ้น 
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เพราะมีแรงจูงใจว่าต้องแข็งแรงเนื่องจากม้าตัวโต น้องพิมพ์น้องปานก็อยากจะ

มีแรงเพื่อให้ขี่ม้าได้ดีขึ้น พัฒนาการทางร่างกายยังส่งผลให้มีสมาธิในการเรียนรู้

ดีขึ้นด้วย

ความเปน็เครอืข่ายเองกช็ว่ยไดม้าก ท้ังในด้านการแลกเปลีย่นเรยีน

รูแ้ละการเสรมิเตมิกำาลงัใจซึง่กนัและกนั เมือ่ไดม้โีอกาสแลกเปล่ียนกบัพ่อแมบ่า้น

เรียนด้วยกันมากขึ้น ปัจจุบันแม่แมวเริ่มเข้าใจวิถีการจัดการศึกษาตามสภาพจริง

ของบา้นเรยีนมากขึน้ จากคำาพดูประโยคหนึง่ของเพือ่นบา้นเรยีนทีว่า่“มโีรงเรยีน

ไหนบา้งใหข้ีม่า้ทกุวนั” ทำาใหค้ดิไดว้า่การจดัการศกึษาโดยครอบครัวเท่านัน้ท่ีเอือ้

ใหไ้ดม้เีวลาเตรยีมความพรอ้ม และความพรอ้มตา่งหากทีส่ำาคญัตอ่การเรยีนรู ้จาก

การทีส่อนเทา่ไรกไ็มเ่ขา้ใจจนแมแ่มวรูส้กึวา่ตวัเองลม้เหลวทัง้ทีเ่ปน็ครูสอนพิเศษ

ทีม่คีวามสามารถสอนเดก็อืน่มากมาย กลบัสอนลกูตวัเองไมไ่ด้ผล  ทวา่เมือ่ได้เหน็

พฒันาการของลูกช่วงสัน้ๆ หลงัจากทีไ่ดไ้ปเรยีนขีม่า้จงึเพิง่เขา้ใจวา่ทีผ่า่นมาไมใ่ช่

ความลม้เหลว แตอ่ยูใ่นกระบวนการเตรยีมความพรอ้ม พอเร่ิมมคีวามพร้อมลูกก็

สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น 

ไม่เพียงแต่เรื่องการเรียนรู้เท่านั้น การได้อยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลา

ทำาให้รักและเห็นใจลูกมากขึน้ เข้าใจปัญหาลกูมากขึน้ รูเ้หตผุลว่าทำาไมสอนเท่าไร

ลูกถึงไม่รู้เรื่องสักที เช่น ลูกบอกว่าเวลาลูกตั้งใจฟังจะนำ้าลายไหล ลูกจึงไม่อยาก

ตั้งใจเพราะไม่อยากให้แม่รู้ กลัวแม่เสียใจ เมื่อแม่รู้ปัญหาของลูกเวลาแม่สอน

หนังสือจึงเอากระดาษทิชชูมาวางไว้ให้เพื่อให้ลูกตั้งใจเรียนให้เต็มที่ นำ้าลายไหลก็

เช็ด แม่ไม่ได้รังเกียจหรือเสียใจที่เป็นเช่นนี้ ปัญหาแบบนี้ถ้าหากลูกยังอยู่ใน

โรงเรียนลูกต้องแก้ปัญหาเหล่านี้เองโดยไม่มีแม่อยู่เคียงข้าง

แม้ว่าสัมฤทธิผลในการเรียนยังเห็นไม่ชัดเจนนัก แต่จะเห็น

พฒันาการของลกูอยา่งเดน่ชดั พีป่านมรีา่งกายแขง็แรงขึน้ นอ้งพมิพเ์ขยีนไดด้ขีึน้ 

พฒันาการดขีึน้ พูดจารูเ้รือ่งมากขึน้ กอ่นหนา้นีต้อ้งใหพ้ีป่านแปลตลอด นอกจาก

นัน้ในเร่ืองของความภาคภมูใิจในตวัเอง (self esteem) กม็มีากขึน้ ซึง่กอ่นหนา้นี้
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จากการปรกึษานกัจติวทิยาเคยบอกวา่นอ้งพมิพม์ ีself esteem ต่ำามาก ซ่ึงคนท่ีม ี

self esteem ต่ำานีม้โีอกาสทีจ่ะพฒันาไปสูก่ารฆา่ตัวตายได้ในทีสุ่ด จะเหน็ได้จาก

เวลาใครทำาผิดน้องพิมพ์จะเอาตัวเองไปรับผิดตลอด เขาคิดว่าตัวเองต่ำาติดดินอยู่

แลว้ ผดิอกีสกัเรือ่งกไ็มเ่ป็นไร แตพ่อมาขีม่า้ตอนนีน้อ้งพมิพเ์ริม่มคีวามมัน่ใจในตวั

เองมากขึน้ นอ้งพมิพบ์อกวา่ “ถงึหนจูะทำาอะไรไมไ่ดแ้ตต่อนนีห้นขูีม่า้ขัน้เทพ” เมือ่

เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง พวกเขาก็พร้อมจะก้าวต่อไปเรียนรู้สิ่งอื่นได้ไม่ยากเลย

ในเบ้ืองต้นน้ีครอบครัวพิมพ์ปานวางเป้าหมายที่จะจัดการศึกษาใน

ระบบบา้นเรยีนไปจนจบระดบัประถมศกึษาตอนปลาย โดยจะพฒันาความพรอ้ม

ทัง้ทางดา้นรา่งกาย และจติใจ เพิม่พนูกำาลงัสตปัิญญา ปลกูฝงัอบรมคณุธรรมและ

จริยธรรมให้เป็นคนดี และมีจิตใจที่เข้มแข็ง และหากผู้เรียนมีความพร้อมและ

ตอ้งการเขา้ศึกษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ในระบบโรงเรยีน กจ็ะสง่เสรมิและ

สนับสนุนให้ได้เข้าเรียนในระบบโรงเรียนต่อไป

การทำาโฮมสคูลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการศึกษาให้เด็กที่

มีจังหวะก้าวในการเรียนรู้ มีพรสวรรค์และความสนใจท่ีแตกต่างกัน เพ่ือจัดการ

ศึกษาในรูปแบบที่สอดคล้องกับจังหวะชีวิตและธรรมชาติของตนเอง

เลอฌอ บ้านเรียนของคนดนตรี

“เลอฌอ เป็นภาษากระเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) แปลว่าก้อนเส้า คือ

ก้อนหินสามก้อนสำาหรับตั้งหม้อหุงต้ม เพราะมีคน 3 คนก่อตั้งวงดนตรีนี้ขึ้นมา” 

พอ่ตุม้แหง่บา้นเรยีนเลอฌอเฉลยขอ้ขอ้งใจถงึทีม่าของชือ่ เนือ่งจากพอ่ตุม้เปน็นกั

ดนตร ีนักแตง่เพลง ชวีติผกักาดลกูสาวคนเดยีวของบา้นจงึเตบิโตมาทา่มกลางเสยีง

เพลง หล่อหลอมให้รักดนตรีและการแสดงมาตั้งแต่เด็กๆ

แม้ในขณะท่ียังเรียนหนังสืออยู่ในระบบโรงเรียน ผักกาดก็ได้ร่วม

แสดงดนตรีและร้องเพลงกับวงเลอฌอมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบในบทเพลงนกปิ๊ด

จะลิว อายุ 6 ขวบได้บันทึกเสียงร้องเพลงประจำาโรงเรียนอนุบาลช่องฟ้าซินเซิง 
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และได้เป็นศิลปินสังกัดค่ายพีมีเดีย ออกอัลบั้ม “ร้องเล่นเต้นเพลง” เมื่ออายุ  

9 ขวบ ปีต่อมาเมื่ออายุ 10 ขวบก็ได้ออกอัลบั้ม “บ้านแสนรัก”ร่วมกับวงดนตรี

ของครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพ่อตุ้ม น้าติ๊งต่อง และผักกาด โดยมีแม่แอ๋วเป็น

ฝ่ายสนับสนุน 

เส้นทางเดินในชีวิตของผักกาดไม่เพียงเกิดจากการหล่อหลอมของ

ครอบครวันกัดนตรเีทา่น้ัน แตผ่กักาดยงัมพีรสวรรคแ์ละความชอบในศลิปะดา้นนี้

เปน็พเิศษและสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งรวดเรว็ แต่พัฒนาการของผักกาดยงั

เปน็ไปไมเ่ตม็ทีน่กัเมือ่เทยีบกบัพรสวรรคท่ี์ม ีคณุพอ่คณุแมแ่ละผกักาดจงึตดัสนิใจ

จดัการศึกษาดว้ยตนเองเพือ่อาศยัความยดืหยุน่ทีเ่อือ้ตอ่การพฒันาศกัยภาพดา้น

ที่ลูกสาวคนเดียวถนัดและมีแนวโน้มจะเป็นเป้าหมายในชีวิต “อยากทำางานด้าน

ดนตรี”  ที่ผักกาดพูดมาตลอดและยังไม่คิดจะเปลี่ยนใจ

ผักกาดและครอบครัวตัดสินใจออกมาทำาโฮมสคูลตั้งแต่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้เวลาในการฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองด้านดนตรีอย่าง

เต็มที่ แต่ก็ไม่ได้ละเลยการเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งมีคุณแม่แอ๋วเป็นผู้ดูแล ขณะที่

คุณพ่อตุ้มรับผิดชอบดูแลทางด้านดนตรี การนำาพุทธศาสนาเข้ามานำาทางชีวิต 

น้าติ๊งต่องของผักกาดดูแลทางด้านการแสดง การเข้าสังคมและกิจวัตรประจำาวัน

อื่นๆ บางส่วน

ในการเรียนรู้ทางวิชาการนั้น บ้านเรียนเลอฌอได้จัดการเรียนรู้โดยใช้

ตำาราเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นต้นแบบ เพื่อให้สามารถเทียบโอนกับ

การศึกษาในระบบได ้โดยมบีางวชิาคณุแมส่อน บางวชิาเรียนรู้ด้วยตนเอง บางวชิา

จัดหาครพูเิศษหรอืเรยีนตามสถาบนัการศกึษาทีเ่หมาะสม เนือ่งจากเปน็นกัเรียน

คนเดียว เวลาที่ใช้ในการทำาความเข้าใจบทเรียนจึงไม่จำาเป็นต้องใช้มาก เวลาที่

เหลือส่วนใหญ่ของผักกาดจึงหมดไปกับการพัฒนาตนเองด้านดนตรีและเดินทาง

เปิดการแสดงกับวงดนตรีของครอบครัว วิธีการเรียนรู้ของผักกาดจึงปรับไปตาม

เวลาและสถานที่  ปัจจุบันนี้ผักกาดสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด ได้แก่ 
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ขลุย่จนี ขลุย่ไทย ฮารโ์มนกิา้ กตีา้ร ์และเปยีโนซึง่สอบเทยีบมาตรฐานผ่านเกรด 5 

ของ Trinity College London ในระดบั Merit มพีฒันาการดา้นการรอ้งเพลงและ

การแสดงออกอยา่งเห็นไดชั้ด สามารถบันทึกเสยีงเปยีโนและขลุย่ในอลับัม้เลอฌอ 

8 ได้ ในอัลบั้มเลอฌอ 9 “สะพานสายรุ้ง” ผักกาดเขียนเนื้อร้องและทำานองเพลง

ที่มีชื่อว่า “เพลงแรก” และช่วยเรียบเรียงดนตรีและเสียงประสานอีกหลายเพลง

ขณะเดยีวกนัทางดา้นวชิาการ ผกักาดกผ่็านการทดสอบทางการศกึษา

ในระดับชาติขั้นพื้นฐานด้วย  ผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา

 

ใช้ความสุขปลุกพลังจินตนาการ

“ขบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอนยึดหลักความสุขเป็นที่ตั้ง”

     บ้านเรียนสู่ขวัญ

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้นเป็นการศึกษาแห่งความสุขโดย

แท้ เพราะล้วนแล้วแต่เกิดจากความรักเป็นที่ตั้ง เป็นการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้

เรยีนคน้หาตวัเองวา่มคีวามรกัความชอบในสิง่ใด พอ่แมผู่จ้ดัการศกึษาเพยีงแตค่อย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกก้าวเดินไปในทิศทางที่จะเกิดการเรียนรู้อย่างมีความ

สขุ เหมอืนทีบ่า้นเรยีนสูข่วญัยนืยนัวา่ “ขบวนการเรียนรู้ทกุขัน้ตอนยดึหลักความ

สุขเป็นที่ตั้ง” เป้าหมายของการจัดการศึกษาของบ้านเรียนสู่ขวัญจึงคาดหวังจะ

เหน็ผูเ้รยีนมีความสขุกบัการเรยีนรู ้และคน้พบวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัตนเอง

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  มีหลักการดังนี้

1. เน้นความสุข นำาการเรียนรู้ ไม่กำาหนดเวลา และยืดหยุ่นตาม

สถานการณ์

2. การเรียนรู้มีฐานจากความรัก ความชอบในศาสตร์แขนงนั้น เพื่อ

สร้างแรงจูงใจ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้

3. เนน้การเรยีนรูเ้ชงิสรา้งสรรค ์สรา้งกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง 
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4. การเรียนรู้กับกลุ่มความรู้เฉพาะด้าน เช่น กลุ่มเรียนรู้ภาษา

อังกฤษ ภาษาจีน กลุ่มเต้นบัลเลต์ แจ๊ส กลุ่มขี่ม้า ดูแลม้า

5. เรียนรู้จากการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลก 

ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ

 ในการจัดทำาโครงสร้างหลักสูตรบ้านเรียนสู่ขวัญเกิดจากการ

วางแผนร่วมกันของพ่อแม่ลูก โดยคำานึงถึงความรัก ความสนใจของผู้เรียน พร้อม

จะเรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างหรืออยู่นอกเหนือกรอบการศึกษา เพ่ือให้โอกาสแก่ผู้

เรียนได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ สาระการเรียนรู้ต่างๆ อิงสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่จะเน้นการบูรณาการเน้ือหาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน 

โดยมีตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และได้ลงมือ

ปฏบิตัจิริง ผู้เรยีนจึงมีส่วนร่วมในการออกแบบวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัตน ใน

การจัดการศึกษาจึงให้นำ้าหนักกับสาระด้านศิลปะ ภาษา และ ดนตรี ที่ผู้เรียน        

ช่ืนชอบและมีความสามารถพิเศษ แต่ยังคงให้ความสำาคัญกับสาระเรียนรู้ที่เป็น

พืน้ฐานการเรยีนรูธ้รรมชาตอิย่างวทิยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ ไปพร้อมกนัด้วย

การเรยีนรูห้ลายอยา่งจดัทำาเป็นโครงการตอ่เนือ่ง นานหลายสปัดาห์

หรอืหลายเดอืน เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดผ้สานความรูแ้ละทกัษะดา้นตา่งๆ นำาไปสูก่ารสรปุ

ผลการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ซึ่งไม่เพียงมุ่งให้ได้ข้อมูลหรือความรู้เพียงอย่างเดียว แต่

ยงัปลกูฝงักระบวนการการเรยีนรูท่ี้เป็นวทิยาศาสตร ์เริม่จากการสงัเกต ตัง้คำาถาม 

สืบเสาะหาข้อมูล นำาไปสู่ความรู้ที่สามารถนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

ยกตัวอย่างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เน้นเรียนรู้ของจริงจาก

ธรรมชาติรอบตัวมากกว่าจากหนังสือตำารา เมื่อเห็นและสัมผัสของจริงแล้วจึง

เข้าสู่กระบวนการเพิ่มเติมสาระจากตำารา เช่น  รู้จักการเจริญเติบโตของต้นไม้  

และสัตว์ จากการปลูกและเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลง แล้วจึงชักชวนเรียนรู้เพ่ิมเติม

เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และ สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ เพื่อจะได้

เชือ่มโยงกบัวทิยาศาสตรใ์นรปูแบบท่ีมลีกัษณะเป็นนามธรรมมากยิง่ขึน้ เชน่ เรือ่ง
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พลังงาน หรือ ของที่อยู่ไกลห่างออกไป เช่น ดวงจันทร์ ดวงดาว ดวงอาทิตย์ และ

อวกาศ การจัดการเรียนการสอนลักษณะดังกล่าวนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทัศนะคติที่

ดีต่อวิทยาศาสตร์และมีความใฝ่รู้

เนื่องจากสู่ขวัญเป็นเด็กที่รักศิลปะอย่างชัดเจน มีจินตนาการสูง มี

ความสามารถพิเศษด้านภาษา สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

มาก ทางครอบครัวจึงสนับสนุนให้ลูกได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ไร้ขีดจำากัด ทั้ง

ในการเขียนเรื่อง วาดรูป เล่นดนตรีและแต่งเพลงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยการ

สอน ผลที่ได้จากการจัดการศึกษาโดยยึดหลักความสุขก่อเกิดเป็นผลงานเขียน

กว่า 100 เรื่อง ภาพวาดลายเส้นกว่า 18,000 ภาพ ภาพวาดสีอะคริลิกราว 200 

ภาพ พร้อมกับบทเพลงอีกมากมายหลายบทที่แต่งทั้งเนื้อร้องและทำานอง คงไม่มี

ข้อความใดอธิบายปรากฏการณ์การเรียนรู้น่ามหัศจรรย์ของ ด.ญ.สู่ขวัญ สมเงิน 

ได้ดีไปกว่าพ่อแม่ผู้จัดการศึกษา

“พลงัแหง่จนิตนาการไดถ้กูถา่ยทอดออกมาจากแรงบนัดาลใจต่างๆ 

ที่ผ่านเข้ามาภายในห้วงแห่งจิตวิญญาณ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้เรียนตลอด

เวลา พลังพิเศษที่เรียกว่าพลังแห่งจินตนาการ ทำาให้ผู้เรียนเร่ิมก่อร่างสร้างเป็น

มโนภาพขึน้มาจนสามารถมองเห็นภาพน้ันไดอ้ยา่งชดัเจน ถกูถา่ยทอดออกมาเปน็

ผลงานการเขยีน เปน็เรือ่งเปน็ราวใหไ้ดอ้า่นผา่นทางตวัหนงัสอืทีเ่ขยีนดว้ยลายมอื

ตนเอง บรรทัดแล้ว บรรทัดเล่า กลายเป็นเรื่องสั้นชวนให้ติดตามอ่านกว่า ๑๐๐ 

เรื่อง พร้อมภาพวาดลายเส้นประกอบ” 

“ผลงานท่ีปรากฏน้ัน ไมไ่ดเ้กดิจากพรสวรรคแ์ตอ่ยา่งใด หากแตเ่กดิ

มาจากความรักความชอบในด้านศิลปะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ และความทุ่มเท หมั่นฝึกฝนทักษะจนเกิดเป็นความชำานาญ 

จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ได้เป็นที่ประจักษ์”
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การเดินทางของบ้านเรียนก้านตอง 

“บ่มเพาะความรู้ในมือของความรัก”

               บ้านเรียนก้านตอง

 

เมือ่เดก็หญงิจากบา้นเรยีนทีไ่มม่ใีครรูจ้กั ไดเ้ปน็ตวัแทนประเทศไทย

ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับประถมศึกษาที่อินโดนีเซีย และกลับมา

พร้อมกับรางวัลเหรียญเงิน ก็ทำาให้เกิดคำาถามมากมายว่าเด็กคนนี้เป็นใคร และ

ที่สำาคัญบ้านเรียนคืออะไร ทำาไมการเรียนท่ีบ้านจึงได้ผลเท่าเทียมหรือดีกว่าการ

เรียนในระบบโรงเรียน  ณ ห้วงเวลานั้น เด็กหญิงก้านตองกลายเป็นจุดสนใจของ

สังคมทั้งสื่อมวลชนสายการศึกษาและหน่วยงาน ด้านการศึกษาที่อยากรู้จักและ

ค้นหาคำาตอบ 

บางทคีำาตอบดงักลา่วอาจงา่ยมากจนแทบไมน่า่เชือ่ การจดัการเรยีน

การสอนทีป่ระสบความสำาเรจ็มเีคลด็ลบัอยูเ่พยีงประการเดยีวคอื ตอ้งรูจ้กัผูเ้รยีน 

และผู้ที่จะรู้จักผู้เรียนได้ดีที่สุดก็คือพ่อแม่ที่มีความรักให้ลูกแบบไร้เงื่อนไข พ่อแม่

ที่รู้ว่าลูกชอบ-ไม่ชอบอะไร สไตล์การเรียนรู้แบบไหนที่เหมาะกับผู้เรียน อะไรคือ

แรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการออกแบบการ

เรียนรู้ แสดงความคิดเห็นร่วมกันในทุกเรื่องแม้แต่เรื่องการตัดสินใจจัดการศึกษา

ท่ีบา้น เพราะการจดัการศกึษาโดยครอบครวัเปน็ทางเลือกทีเ่อือ้ใหผู้้เรียนมคีวาม

สขุ สนกุกบัการเรยีนรู ้ในสภาพแวดลอ้มท่ีอบอุ่นปลอดภยั อนัเปน็พืน้ฐานทีส่ำาคญั

ของความสำาเร็จได้ในที่สุด 

การจัดการศึกษาของบ้านเรียนก้านตองนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิม

คณุภาพชีวติ ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม อดุมการณ ์และสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนรกัการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ครอบครัวจึงเริ่มต้นจัดการศึกษาด้วยการสร้างเครื่องมือในการ

เข้าถึงความรู้ เครื่องมือที่ว่านั้นก็คือ ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
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ที่สามตามความสนใจของผู้เรียน สนับสนุนให้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตใน

การค้นคว้า ตลอดจนส่งเสริมการอ่านด้วยการ “อ่านด้วยกัน” ทั้งต่างคนต่างอ่าน

และอ่านให้ฟัง ---พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์ แม้จะถึงวัยที่อ่าน

หนังสือได้แล้วก็ยังอ่านให้ฟังทุกคืนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4--- เพราะเชื่อว่า

เครื่องมือดังกล่าวจะเปิดประตูให้ลูกเข้าสู่โลกของการแสวงหาความรู้ได้อย่างไม่

สิ้นสุด 

โครงสรา้งหลกัสตูรของบ้านเรยีนกา้นตององิสาระและมาตรฐานการ

เรยีนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยใชห้ลกัสตูรแกนกลางเปน็

จดุเริม่ตน้ขัน้ต่ำาในการจดัการเรยีนการสอนในวชิาทีล่กูสนใจ จากนัน้ขยายเนือ้หา

สาระออกไปตามความกระหายใครรู่แ้ละศกัยภาพของผู้เรียน พบวา่วธินีีน้อกจาก

จะทำาให้บ้านเรียนมีจุดเริ่มต้นแล้ว ยังทำาให้มีเวลาประเมินความสนใจและความ

สามารถในด้านต่างๆ ของผู้เรียนได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากพ่อแม่ไม่ใช่ครูอาชีพ 

แมว้า่พอ่แมจ่ะทำาหนา้ท่ีเป็นครผููส้อนและผูจ้ดัการศกึษา แต่มหีลายสิง่หลายอยา่ง

ที่พ่อแม่ยังไม่รู้ จึงต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับลูกด้วย โดยมีลูกเป็นศูนย์กลางของ

การเรียนรู้และการจัดกิจกรรม ลูกมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุกขั้นตอนแม้

กระทั่งการประเมินผล 

บ้านเรียนก้านตองจัดทำาตารางเรียนคร่าวๆ เพื่อเป็นกรอบในการ

จดัสรรเวลาและเตรยีมการสำาหรบักจิกรรมตา่งๆ ตารางนีถ้กูกำาหนดจากวชิาทีล่กู

ต้องออกไปเรียนร่วมกับผู้อื่น เช่น ภาษาอังกฤษ ดนตรี กีฬา จากนั้นก็เอาเวลาที่

เหลอืมาจดัสรรกนัเองในครอบครวัวา่พอ่กบัแมจ่ะสอนอะไรเวลาไหน ส่วนเนือ้หา 

ช่วงเวลา และวิธีการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นสูง ปรับไปตามความพร้อมของผู้เรียน

และผู้สอน แต่ช่วงเวลาที่เรียนจะเป็นช่วงสั้นๆ ครั้งละ 1 - 2 ชั่วโมงเท่านั้น

สำาหรับเนื้อหาในการเรียนรู้นั้นเน้นวิชาที่สนใจและมีความถนัด 

ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพราะผู้เรียนมีเป้าหมาย
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อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต โดยตั้งเป้าหมายมาต้ังแต่ ป.1 และไม่เคย

เปลี่ยนแปลง เมื่อมีความสนใจเรื่องใดแม้ไม่อยู่ในตำาราเรียนก็ค้นคว้าและต่อย

อดความรู้ไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้เรียนจะอิ่มตัว การเรียนรู้ส่วนใหญ่ผ่าน การทำาโครง

งาน เช่น โครงงานเลี้ยงแมลง  กบ ไส้เดือน หอยทาก มด ฯลฯ โครงงานเฮอร์บา

เลียม โครงงานเลี้ยงนกนอกบ้าน เป็นต้น โครงงานเหล่านี้มีระยะเวลาไม่แน่นอน

แปรผันไปตามวงจรชีวิตของสัตว์และลักษณะโครงงาน เพื่อให้ลูกมีเวลาในการ

ค้นคว้าข้อมูล จดบันทึก สรุปผล และเขียนรายงาน 

นอกจากนัน้ยงัมกีจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ hands-on activities ทีไ่ด้

ลงมอืทดลอง สงัเกต บนัทกึผล สรปุ และคน้ควา้ขอ้มลูประกอบการเรยีนรูเ้นือ้หา

วิชาการ ทั้งโครงงานและกิจกรรมเหล่านี้บูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงานพื้นฐานอาชีพ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ 

โดยมีแกนหลักเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนสนใจ

เมื่อผู้เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมต้น อาจารย์นงลักษณ์ ทองนพรัตน์ 

คณุแม่บ้านเรยีนอกีทา่นหนึง่ซึง่สอนหนงัสอือยูท่ีภ่าควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พาไปเรียนฟิสิกส์และดาราศาสตร์ร่วมกับพี่ๆ ใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการทดลองนั่งเรียนเล็คเชอร์เป็นครั้งแรก จากที่เคย

เรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเปน็หลกั พบวา่ผูเ้รยีนมคีวามพรอ้มต่อการเรียนรู้ในลักษณะ

นี้ และสามารถพัฒนาตัวเองด้านวิทยาศาสตร์ไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

ขณะเดียวกันครอบครัวก็ไม่ได้ละเลยในการสร้างสมดุลระหว่างสิ่ง

ที่ลูกอยากเรียนรู้กับสิ่งท่ีควรเรียนรู้ ก้านตองจึงเรียนขิมอย่างต่อเนื่อง เรียนวาด

รูปอย่างมีความสุข เรียนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จากหนังสือการ์ตูนความรู้ 

เรยีนกฬีาหลายชนดิ ไดแ้ก ่เทนนสิ วา่ยน้ำา ไอกโิด ยงิธน ูและบรูณาการวชิาภาษา

ไทย การงานพืน้ฐานอาชพีและคอมพวิเตอรอ์ยูใ่นวชิาต่างๆ และในชวีติประจำาวนั 

มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกบัเครอืขา่ยบา้นเรยีนลา้นนา เขา้รว่มกจิกรรมทางการ
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ศึกษา เชน่ งานสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์สปัดาหห์นงัสอื คา่ยวชิาการฯ มากมายทีช่ว่ย

เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคม

เนื่องจากผู้เรียนไม่ชอบการท่องจำา เทคนิคพื้นฐานประการหนึ่งที่

ครอบครวันำามาใชช้ว่ยในการเรยีนรูไ้ดแ้ก ่การทำาแผนผงัความคดิ หรอื mind-map 

ซึง่ชว่ยในการจดัระเบียบความคดิ ผูเ้รยีนสนกุกบัการใชศ้ลิปะและคอมพวิเตอรใ์น

การสร้างชิ้นงานเพื่อช่วยในการคิด จดจำา นำาเสนอ ด้วยการใช้ภาพ สี เส้น อย่าง

สนุกสนานมากขึ้น 

ในการพฒันาทักษะความรูข้องบ้านเรยีนกา้นตองนัน้ใชว้ธิ ีสรา้งแรง

จูงใจและวางเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถ ซึ่งสำาหรับก้านตองแล้ว วิธีการดัง

กล่าวมีผลสัมฤทธิ์สูงตราบใดที่มั่นคงในหลักการที่ว่า “การเดินทางสำาคัญกว่าเป้า

หมาย” นั่นคือ พ่อ แม่ ลูกไม่จดจ่ออยู่กับเป้าหมายจนเกินไป ไม่มองการแข่งขัน

ทางวิชาการว่าเป็นการเอาชนะเพื่อความเป็นเลิศ แต่มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้

ระหว่างการเตรียมตัว

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของก้านตองนอกจากจะได้เป็นตัวแทน

ประเทศไทยขณะอยู่ช้ัน 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

และหลังจากได้มีโอกาสเข้าร่วมทำากิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ ซ่ึง

เป็นการแก้โจทย์ทางฟิสิกส์ด้วยการออกแบบการทดลองและการแสวงหาคำา

อธิบายเชิงทฤษฎีร่วมกับพี่ๆ มัธยมปลาย จนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะ

การทำาวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ส่งผลให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์มากขึ้น และสนใจเข้าศึกษาต่อในระบบโรงเรียนที่ส่งเสริมกิจกรรม
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วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ก้านตองสามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โดยการกำากับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วมว-มช.) แต่ส่ิงท่ีอาจเรียกได้ว่า

ความสำาเร็จเหล่านี้เทียบไม่ได้กับคำาพูดของลูกที่บอกพ่อแม่ว่าตลอด 6 ปีของ 

การจัดการศึกษาของบ้านเรียนก้านตองนั้น “หนูมีความสุขมาก ถ้าไม่มีพ่อหนูคง

ไม่ชอบวิทยาศาสตร์ ถ้าไม่มีแม่หนูคงไม่ชอบภาษาอังกฤษ ถ้าไม่ได้ทำาบ้านเรียน

หนูคงไม่มีวันนี้” 

วถิชีวีติของบ้านเรยีนกา้นตองยนืยนัดว้ยการปฏบิตัมิาตลอดวา่ การ

จัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ชีวิต เพื่อบ่มเพาะความรู้ขึ้น

ในมือของความรัก 

ปรับเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้

“บางทีการให้เด็กไปเจออะไรข้างนอก รับประสบการณ์

จากคนอื่นบ้างก็ทำาให้ (การเรียนการสอน) ง่ายขึ้น”

       บ้านเรียนทองนพรัตน์

“F=ma” บ้านเรียนทองนพรัตน์ ใช้สมการข้างต้นอธิบาย

กระบวนการเรยีนรูข้องมนษุยด์ว้ยกฎของนวิตนั สมกบัทีค่ณุแมเ่ปน็อาจารยส์อน

วิชาฟิสิกส์ที่ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิบายความ

ไดว้า่ ถา้พอ่แม ่และคร ูออกแรงผลกัดนัอบรมสัง่สอนผูเ้รยีนทีม่คีวามเฉ่ือย ผูเ้รยีน

ก็จะสามารถพัฒนาให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ผลการเปลี่ยนแปลงจะมากจะน้อย

ขึ้นอยู่กับแรงผลักดันที่ต้องไปหักลบกับแรงต้านและยังขึ้นกับแรงเฉื่อยของตัวผู้

เรียนด้วย โดยแรงเฉื่อยที่ว่านี้ก็หมายถึงแรงต้านภายในจากตัวผู้เรียนเอง อันอาจ

จะเกิดจากการไม่มีเป้าหมายในชีวิต ยังค้นไม่เจอความชอบความถนัดของตนซึ่ง

ส่งผลให้ไม่มีความมุ่งมั่นอดทนในการพัฒนาตนเอง หรือเกิดจากอิทธิพลด้านลบ

จากภายนอก เช่น ยาเสพติด อบายมุข เพื่อน สภาพแวดล้อม 
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หลายคนเชื่ อว่ าถ้ าออกแรงผลักดันอบรมสั่ งสอนมากขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงจะมากขึ้นและเร็วขึ้น  แต่ถ้าผู้ผลักดันทั้งพ่อ แม่ และครูออกแรง

คนละทิศคนละทางเล่า ผลลัพท์ของแรงเมื่อหักลบกันแล้วอาจเป็นศูนย์ก็ได้

“จะดีกว่าไหม ถ้าลดความเฉื่อยและแรงต้านของผู้เรียน?” 

คำาถามนี้มาพร้อมกับการเสนอทางออกเป็นแนวทางในการจัดการ

ศึกษาของบ้านเรียนทองนพรัตน์ว่า วิธีการลดความเฉื่อยและแรงต้านคือ การให้

โอกาสผู้เรียนเลือกกิจกรรมหรือสิ่งที่จะศึกษาด้วยตัวเอง มีส่วนร่วมในการสร้าง

กฎเกณฑ์ต่างๆในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมิน สำารวจ ต้ังคำาถาม  

กบัสิง่ทีท่ำาอยูเ่สมอ โดยมพีอ่แมใ่ห้แรงผลกัดนัดว้ยการอบรมสัง่สอนและทำาตวัเปน็

แบบอย่าง ให้โอกาสผู้เรียนได้ค้นหา ทดลอง ในขอบเขตที่เหมาะสม ให้แรงจูงใจ

เพื่อว่าสักวันผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

เปา้หมายในการจดัการศกึษาของบ้านเรยีนทองนพรตันจ์งึอยูท่ีส่รา้ง

ความเปลีย่นแปลงใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนซึง่มอียู ่2 คน กำาลงัศกึษาในระดับชัน้ ป.4 และ 

ป.2 เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัตนเอง เขา้ใจผูอ้ืน่ ยอมรบัความต่าง พัฒนาทกัษะทีจ่ำาเปน็

ตอ่การใชช้วีติ ใฝห่าความรูเ้พือ่พฒันาตนเอง และใชค้วามรู้ทีม่อียา่งสร้างสรรคใ์น

ทิศทางที่ถูกต้อง

บา้นเรยีนทองนพรตันจ์งึเนน้การจดัการศกึษาแบบบรูณาการ เรยีนรู้

ผา่นโครงงานตามความสนใจของผูเ้รยีน อยา่งไรกต็าม กรอบของเนือ้หาการเรียน

รู้อิงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยมีการเสริมเนื้อหาและพัฒนาทักษะตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน 

เปน็การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาสมรรถนะสำาคญั 5 ประการของผูเ้รยีน คอื การคดิ 

การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การสื่อสารและใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน

ของบา้นเรยีนทองนพรตันส์ามารถเทยีบโอนเป็นหลกัสตูรการศกึษาขึน้พืน้ฐานได้

นอกจากนี้ยังได้เสริมหลักสูตร 4 ด้าน โดยใช้แนวทางของบ้านเรียน

ดวงตะวันนำามาปรับกิจกรรมและเนื้อหาสาระให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
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สนใจของผูเ้รยีนและสภาพแวดลอ้มของครอบครวั ไดแ้ก ่หลักสูตรด้านการพัฒนา

รายตัว ครอบคลุมเรื่องความเช่ือมั่นในตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาอัต

ลักษณ์ของตนเอง หลักสูตรทักษะชีวิต รวมเรื่องการจัดการกับตนเอง การแก้

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การวางแผนอาชีพในอนาคต เศรษฐศาสตร์ การบริหาร

ความขัดแย้งและการเข้าถึงเทคโนโลยี หลักสูตรทักษะความคิดและการเรียนรู้ 

ประกอบด้วยทักษะที่เหมาะกับการทำางานของสมองเพื่อให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป็นเรื่องสนุก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หลักสูตรเนื้อหาวิชาการ กรอบของ

เนื้อหาการเรียนรู้อิงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

วิธีการจัดการศึกษามีท้ังท่ีพ่อแม่เป็นครูสอนบางสาระวิชา เช่น 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และจัดให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสอน 

เช่น ภาษาอังกฤษ ดนตรี ศิลปะ กีฬา เป็นต้น  นอกจากนี้ยังจัดชั้นเรียนร่วมกับ

บ้านเรียนอื่นในบางวิชาบางช่วงเวลาตามแต่โอกาสจะอำานวย เช่น การทดลอง

วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ทำากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ เป็นต้น

การจัดการศึกษาของบ้านเรียนทองนพรัตน์มีความยืดหยุ่นสูงและ

กล้าให้ผู้เรียนลองกิจกรรมใหม่ๆ เช่น เต้นรำา งานประดิษฐ์ เปียโน ไอกิโด ว่าย

น้ำา เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจเกี่ยวกับการเรียนของตนเอง เช่น จัดให้ลูกเรียนภาษาไทยที่คุมอง “จริงๆแล้ว

ไม่อยากเรียนหรอก แต่เรียนก็ได้ พออ่านออกแล้วเลิกเลยนะ” ผู้เรียนต่อรอง 

พ่อแม่ก็ตกลงตามนั้น สัญญาว่าเมื่ออ่านออกก็จะเลิก เรียนไป 2 คอร์สใช้เวลา 6 

เดือนลูกก็บอกว่าตอนนี้อ่านหนังสือออกแล้วจะเลิกเรียนแล้วนะ พ่อแม่ก็ยอมให้

เลิกเรียน วิธีนี้เป็นการแสดงความเคารพข้อตกลงและให้ความสำาคัญกับการออก

ความเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของลูก ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการลดความเฉื่อยและแรง

ต้าน การอ่านหนังสือออกเหมือนกับเปิดโลกให้ลูก เพราะลูกชอบอ่านหนังสือทุก

อย่าง แม่จะพาไปร้านหนังสือ ห้องสมุด อย่างสม่ำาเสมอ เวลาแม่ต้องสอนหนังสือ
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ลูกก็นั่งทำางานไปในที่ทำางานแม่ 

หรือเมื่อเด็กๆ อยากลองเข้าโรงเรียน พ่อแม่ก็ให้โอกาสได้ลอง โดย

เข้าโรงเรียนหนึ่งเทอม ทำาข้อตกลงกับทางโรงเรียนขอไปเรียนสัปดาห์ละสามวัน 

เมือ่ครบเทอมแลว้ถามความเหน็เดก็ๆใหม ่เดก็ๆกต็ดัสินใจไมเ่รียนต่อแมว้า่ในขณะ

ที่อยู่โรงเรียนก็ไม่มีปัญหาในการปรับตัวและมีผลการเรียนดีมาก  ในแง่หนึ่งอาจ 

มองว่าตามใจลูกเกินไป แต่การตามใจของบ้านเรียนทองนพรัตน์ตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของการทำาขอ้ตกลง มเีหตมุผีล และเคารพความคดิของลกูในฐานะมนษุยค์นหนึง่ 

องค์ความรูท้ีม่อียูแ่ละเกดิขึน้ใหม่อย่างรวดเรว็นัน้มมีากมายมหาศาล 

ไม่มทีางทีเ่ราจะเรยีนรูไ้ด้หมด บางครัง้พ่อและแม่ไม่ได้มเีวลาอยูก่บัลูกตลอดเวลา 

ครอบครัวทองนพรัตน์จึงเลือกที่จะให้เครื่องมือในการเรียนรู้แก่ลูก “มีความเชื่อ

ว่าถ้ารู้ภาษา รู้คณิตศาสตร์ต่อไปจะเรียนอะไรก็ได้ เขาเรียนรู้ได้เอง” การเดินทาง

ของชีวิตเล็กๆ เพิ่งเริ่มต้นไม่นานนัก แต่การเรียนรู้ยังรอคอยอยู่ตลอดชีวิต เมื่อ

เด็กๆค้นพบตัวเองผ่านกิจกรรมที่พวกเขาสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นจะนำาทาง

พวกเขาไปสู่เป้าหมายของชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยเครื่องมือที่พ่อและแม่มอบให้

“รู้ในตน รู้สังคม รู้ธรรมชาติ”

 

ภาพของเด็กชายวัย 10 ขวบที่พูดจาฉาดฉาน มีความเชื่อมั่นในตัว

เองสูง อธิบายกิจกรรมที่กำาลังทำาอยู่ได้อย่างรู้ลึกรู้จริง ทั้งผู้มาเยี่ยมเยียนที่บ้าน  

ผูม้าเยีย่มชมตามบูธ้ทีไ่ด้ไปออกงานแสดง และทีป่รากฏต่อสายตาผู้ชมในรายการ

นำ้าดีสำาหรับเด็ก “ทุ่งแสงตะวัน” เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้บ้านเรียนแปลนปูนเป็น 

ที่รู้จัก อยากรู้จัก และมีผู้ให้ความสนใจในฐานะนักเรียนรู้ท่ีบ้านของครอบครัว

กังวานนวกุล 

บา้นเรยีนแปลนปนู จดัการศกึษาใหลู้กสองคนในระดับปฐมวยัและ

ประถมศึกษา ช่วงปฐมวัยยังไม่เน้นวิชาการแต่จะมุ่งกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ 
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ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม สร้างบรรยากาศการเรียน

รู้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เพื่อให้เจริญ

งอกงามไปตามธรรมชาติของตัวเอง

สำาหรับแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมนั้น บ้านเรียน

แปลนปูนแบ่งกรอบเนื้อหาความรู้เป็น 3 กลุ่ม คือ ความรู้ในตัวตน-ผู้เรียนต้อง

เรียนรู้และทำาความเข้าใจกิจวัตรประจำาวันของตนเองและปฏิบัติได้จริง อยู่ร่วม

กับผู้อื่นในสังคมได้ ค้นพบความถนัดของตนเองเพื่อพัฒนาต่อไปให้เต็มศักยภาพ 

ความรูใ้นสงัคม-ศกึษาเรยีนรูวั้ฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณไีทยและทอ้งถิน่ 

ความรู้ในธรรมชาติ ศึกษาและเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เพ่ือทำาความ

เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านั้น เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้น นอกจากผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตัว

เองผ่านกิจวัตรประจำาวัน การเล่น การทดลอง การประดิษฐ์ การทำางานและการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีพ่อและแม่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมกับการเรียนรู้ จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมอยู่เสมอ

เพ่ือให้การเรียนรู้ลื่นไหลไปตามความสนใจและตามวัยของผู้เรียนแล้ว ยังเรียนรู้

ผ่านวิถีชีวิตของครอบครัวด้วย เนื่องจากในการทำางานกับกลุ่มคนเฒ่าคนแก่และ

พิพิธภัณฑ์เล่นได้ของครอบครัวน้ัน ได้เดินทางประชุม สัมมนา ออกงานแสดง

บ่อยๆ คุณพ่อคุณแม่พาน้องแปลน-ปูนไปด้วยเสมอ จึงได้เรียนรู้ตลอดเวลาตาม

แหล่งเรยีนรูต้า่งๆ ทัง้ในทอ้งถิน่และตา่งจงัหวดั ไดช้มการแสดง นทิรรศการ พูดคยุ

ซกัถามแลกเปลีย่นกบัผูรู้ ้ตลอดจนไดเ้รยีนกบัผูรู้ด้า้นตา่งๆมากมาย ขณะเดียวกนั

ก็เลือกที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจผ่านการทำาโครงงานอีกด้วย 

กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีผ่านมาของบ้านเรียนแปลนปูนนั้น เป็น 

กิจกรรมบูรณาการตามความสนใจของผู้เรียน ท่ีได้ลงมือทำาด้วยตัวเอง เช่น 

เมื่อน้องแปลนสนุกกับการวาดภาพ ได้จัดทำาโปสการ์ดฝีมือการวาดของตนเอง
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จำาหน่าย ทำาให้ได้เรียนรู้หลายอย่างทั้งการงานพื้นฐานอาชีพ ศิลปะ สังคม และ

เศรษฐศาสตร์ เพราะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยตนเอง ได้แก่ กระดาษ พู่กัน 

น้ำา กระป๋องน้ำา ผ้าเช็ดอุปกรณ์ รวมทั้งโต๊ะที่ใช้ ได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าและผู้ที่

ชอบงานศิลปะที่เข้ามาคุยด้วย และสุดท้ายได้จำาหน่ายผลงานที่เกิดจากน้ำาพักน้ำา

แรงของตนเอง ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์จากการคิดเงินรายได้ซึ่งนำาไปสู่การเรียนรู้

เรื่องการออมต่อไป

น้องแปลนนั้นมีความสนใจเรื่องแมลงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกว่าง 

เพราะอยู่ในชุมชนป่าแดดซึ่งเหมือนกับชุมชนในภาคเหนือทั่วไปที่มีการเล่นกว่าง

ชนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนอยู่แล้ว จึงได้ลงมือเลี้ยง ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตลอด

จนทดลองเพาะพันธุ์ด้วยตนเอง มีการเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดตลอดวงจรชีวิต จด

บันทึกโดยละเอียด งานศึกษาของน้องแปลนทำาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นโครง

งานขา้มปทีีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสนใจท่ีตอ่เนือ่งของผูเ้รยีน แคก่วา่งอยา่งเดยีวนอ้ง

แปลนกส็ามารถเรยีนรูไ้ดห้ลายดา้นแลว้ ทัง้เรือ่งวทิยาศาสตร ์ชวีวทิยา สิง่แวดลอ้ม 

การเปลีย่นแปลงไปของระบบนิเวศ จนสามารถอธบิายกระบวนการและองคค์วาม

รู้เกี่ยวกับกว่างรวมทั้งตอบคำาถามผู้สนใจได้อย่างเชื่อมั่นในตัวเอ

แม้ว่าบ้านเรียนแปลนปูนจะผ่านการประเมินประจำาปีจากเขตการ

ศกึษาทกุครัง้ดว้ยผลงานทีน่า่พงึพอใจ ทวา่ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาเพ่ือความเปน็

มนุษย์ที่แท้ ไม่อาจวัดออกมาเป็นตัวเลข เป็นผลสอบ เป็นการประเมินของบุคคล

ภายนอก หรือแม้แต่การตอบคำาถามของสังคม เพราะหลักสูตรของครอบครัว

กังวานนวกุล ซึ่งไม่ต่างจากครอบครัวบ้านเรียนอีกหลายแห่งที่เกิดขึ้นเพื่อตอบ

คำาถามที่ว่าเรียนรู้อย่างไรให้มีความสุข
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การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่

การจัดการเรียนการสอนของ บ ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่  

ใช้แนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีความยืดหยุ่นและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

โดยมีกรอบของเนื้อหาอิงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเสริมเนื้อหาและพัฒนาทักษะตามความสนใจและตาม

ศักยภาพของผู้เรียน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ๕ ประการของ

ผู้เรียน และเป็นการจัดการศึกษาท่ีสามารถเทียบโอนเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานได้

กรอบการจดักระบวนการเรยีนรูข้องบ้านเรยีนบา้นเรา ณ เชยีงใหม่

เน้นประสบการณ์จริง พ่อแม่ลูกมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน อาศัย

แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ 

พิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา เป็นต้น มีการใช้กิจกรรมเป็นสื่อการเรียนรู้โดยการ

พฒันาโครงงานตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาทีต่อ้งการเรยีนรู ้ทัง้โครงงานสำารวจ 

โครงงานทดลอง และโครงงานประดษิฐ ์เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืกระทำา เกดิคำาถาม 

ค้นหาคำาตอบ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และสรุปบทเรียนได้ด้วยตนเอง

รปูแบบการดำาเนนิการจดัการเรยีนรูจ้งึมหีลากหลาย ประกอบดว้ย 

จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มีการจัดตารางกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

รายวชิาทีผู่ส้อนเปดิสอนและตามเวลาทีเ่หมาะสม จดัการเรียนการสอนนอกสถาน

ที่ มีการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม ศึกษาดูงาน ตามที่ต่างๆที่มีการจัดกิจกรรม รวม

ท้ังเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยว จัดการเรียนผ่านกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่เรียนรู้ผ่าน

การปลูกพืชผักสวนครัว การจ่ายตลาด การลงมือทำาอาหาร เป็นต้น จัดการเรียน

ผ่านกิจกรรมพิเศษตามความสนใจ เช่น เรียนป้ันเซรามิกกับครูผู้ประกอบอาชีพ

ปั้นเซรามิก ฝึกทักษะทางกีฬา เช่น ว่ายน้ำา แบดมินตัน 
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เด็กๆ ของบ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ ได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้

ผ่านการลงมือทำา ซึ่งแต่ละกิจกรรมและโครงงานนั้นพ่อแม่จะกระตุ้นให้ลูกเกิด

ความสงสัย หาคำาตอบ เผชิญปัญหา ยอมรับผล และแก้ไข ยกตัวอย่างโครงการ

ประกอบอาหาร ส่งเสรมิให้เดก็ๆมคีวามละเอยีด รอบคอบ กล้าคดิกล้าทำา มคีวาม

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตใจท่ีดี เพราะสิ่งท่ีลงมือทำาน้ันเป็นอาหารที่นำาไปรับ

ประทาน ต้องใส่ใจรายละเอียดทั้งในเรื่องสัดส่วนของส่วนประกอบ การเลือก

วัตถุดิบ คุณค่าทางอาหารที่ผู้รับประทานควรได้รับ ดัดแปลงสูตรเป็น ตกแต่งให้

สวยงามน่ารบัประทานได้ ในการลงมอืทำานัน้ต้องเจอปัญหาอยูเ่รือ่ยๆ ต้องค้นคว้า

และหาทางแก้ไข ลดความคาดหวังว่าจะต้องสมบูรณ์แบบเสมอซ่ึงเป็นไปไม่ได้  

การทำาซำ้าบ่อยๆ ทำาให้สามารถรับมือกับปัญหาได้ง่ายขึ้น 

การประกอบอาหารของบ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ไม่เพียง

แต่เป็นทักษะชีวิต แต่เป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนา ภาษา การงานเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน และสามารถเชื่อม

โยงกับโครงงานอื่น เช่น โครงงานทำาฟาร์มเลี้ยงไก่ ที่เลี้ยงไก่ไข่ไว้รับประทานใน

ครอบครวัและมีการฟกัเพือ่ขยายพนัธุ ์ซึง่เดก็ๆ ไดค้น้ควา้และเรยีนรูก้ระบวนการ

เลีย้งไกน่บัตัง้แตเ่รือ่งอาหาร สถานที ่ศกึษาพฤตกิรรมไก ่การผสมพันธุ ์การฟักทัง้

แบบธรรมชาติและใช้กล่องฟักไข่ 

การศึกษาของบ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ ซึ่งใช้เวลากับกิจกรรม

และความสนใจพิเศษเฉพาะบุคคลทำาให้ผู้เรียนไม่อึดอัด พร้อมที่จะเรียนเต็มที่ 

แตล่ะกิจกรรมสามารถใชเ้วลาไดต้ามตอ้งการทำาใหค้วามสนใจตอ่เนือ่ง และการมี

กิจกรรมที่หลากหลายทำาให้ผู้เรียนไม่เบื่อและมีความตื่นเต้น กระตือรือร้นในการ

เรียนรู้เสมอ ชอบอ่าน ชอบค้นคว้า จึงเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
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บ้านเรียนเข้มคราม

“ขอบคุณนะที่แม่ทำาโฮมสคูลให้เข้ม เข้มรู้แล้วว่ามันเหมาะกับเข้ม

 ถ้าเข้มอยู่ในโรงเรียนเข้มจะไม่ได้ทำาอย่างที่เข้มอยากทำา”

           บา้นเรยีนเขม้คราม 

การศึกษาของบ้านเรยีนเข้มครามเป็นการศกึษาเชงิประสบการณ์ที่

เน้นด้านร่างกาย เน้นการออกกำาลงักายให้ร่างกายแขง็แรง แก้ปัญหาสุขภาพอย่าง

ยั่งยืน ฝึกฝนความคล่องแคล่ว ฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นความ

พยายามในการแก้ไขปัญหาสขุภาพของผูเ้รยีนทีเ่ป็นภมูแิพ้ บ้านเรยีนเข้มครามจงึ

เน้นการกีฬาเพื่อฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง เช่น ไอกิโด เทนนิส ว่ายนำ้า เรือใบ การ

เรียนกีฬาของบ้านเรียนเข้มครามเป็นไปอย่างจริงจัง เช่น ว่ายนำ้าสัปดาห์ละ 6 วัน 

วันละ 2 ชั่วโมง เตรียมความพร้อมไปสู่การเรียนรู้อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แม้ครอบครัวจะเน้นการฝึกร่างกายด้วยการเล่นกีฬา แต่ก็เรียน

ศิลปะและเปียโนตามความสนใจของลูก ร่วมเรียนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบท่ีเน้น

กิจกรรมการทดลองกับกลุ่มเด็กๆ บ้านเรียน และเนื่องจากคุณพ่อได้เปิดพื้นที่

เล็กๆ จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ มีเด็กบ้านเรียนหลายคนที่สนใจเข้าร่วม

เรียน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยพ่อแม่บ้านเรียนอื่นเข้ามาร่วมสอน

วิชาต่างๆ ให้เด็กในกลุ่ม เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น 

สำาหรับบา้นเรยีนเขม้ครามทีท่ัง้พอ่และแมเ่คยประสบอบุตัเิหตมุา ตระหนกั

ถงึความไมแ่นน่อนของชวีติจงึเลีย้งลกูโดยมเีป้าหมายเพือ่ใหล้กูสามารถพึง่ตนเอง

ได ้ใหค้วามสำาคญักบัวถีิการดำารงชีวิต เข้มและครามจงึไดเ้รยีนรูท้ัง้การทำานา ปลกู

ผัก เลี้ยงเป็ด โดยอาศัยร่วมเรียนรู้กับต้นกล้าที่บ้านสวนสายลมจอย     
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มีความรัก ความเข้าใจ ใช้เวลาคุณภาพ 

“ความรักลูกจะทำาให้เราทำาอะไรให้เขาก็ได้ 

ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขา ให้ลูกรู้ว่าเรามีเวลาให้เขา”

          บ้านเรียนลิตเติ้ลเชียงใหม่  

ในการจดัการเรยีนการสอนใหล้กูชายคนเดยีวของครอบครวัสขุพนิจิ

แห่ง บ้านเรียนลิตเติ้ลเชียงใหม่ นั้น ครอบครัวมุ่งหวังจะเห็นลูกได้รับการพัฒนา

และมีความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และศีล

ธรรม อันจะนำาไปสู่การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ จึงได้กำาหนดจุดมุ่งหมายทางการ

ศกึษาใหม้คุีณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู ้และมคีวามสามารถขัน้พืน้ฐานทีช่ว่ย

ให้ลูกสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมโลก หรือเกิด “สมรรถนะ ๕ ประการ” ใน

การพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐานซ่ึงประกอบไปด้วย 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้

ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้ของบ้านเรียนลิตเติ้ลเชียงใหม่อิงสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติมบางสาระ

การเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของลูก การเรียนการสอนเป็นแบบ 

บูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นให้ลูกได้เรียนรู้

ผา่นประสบการณจ์รงิ ไดล้งมอืปฏบัิต ิและตอ่ยอดไปสูเ่นือ้หาสาระทีซ่บัซอ้นยิง่ขึน้

หลักการพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนของบ้านเรียนลิตเต้ิล

เชียงใหม่ตั้งอยู่บนความรัก ความเข้าใจ และการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน ความ

รักลูกจะทำาให้เราทำาอะไรให้เขาก็ได้ ให้สิ่งท่ีดีท่ีสุดแก่เขา ให้ลูกรู้ว่าเรามีเวลาให้

เขา โดยตั้งวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาไว้ว่าเพื่อให้ลูกเป็นผู้เรียนที่สนุกกับ

การเรียนรู้ มีความมั่นใจในตัวเอง ครองชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ ใช้ชีวิต
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ได้อย่างเต็มที่ เป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ ตลอดจนส่งเสริมคุณค่าของ

ตัวเองและของสังคมได้ 

เนื่องจากคุณแม่ทำาโรงเรียนสอนภาษาและเป็นศูนย์ของหลักสูตร

เคมบรดิจ์ ซึง่นอกจากจะสอนภาษาองักฤษเพือ่ธรุกจิดา้นตา่งๆแลว้ ยงัมกีารสอน

เนื้อหาวิชาการ 3 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ด้วยการ

ขายเวลาเป็นชั่วโมงให้ลูกค้า 

ในการจัดการเรียนการสอนให้ลูกพบว่าหลักสูตรของเคมบริดจ์

ที่คุณแม่สอนอยู่น้ันตรงกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้ง 3 สาระหลัก คือ 

อังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จึงใช้หลักสูตรเคมบริดจ์สอน โดยจัด

เวลาเฉพาะให้ลูกเพื่อให้เขารู้ว่าเป็นเวลาของเขา มีการสอบเหมือนผู้เรียนคน

อื่นๆ สำาหรับคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมายังไม่ได้เรียน เพราะไม่ชอบ เพิ่งไล่เรียนใหม่

ตั้งแต่ ป.1 เป็นต้นมา กำาลังจะขึ้น ป. 4 เนื่องจากออมมี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่

ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว วิชาอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา คุณแม่จึงจัดหาหนังสือ

เรียนที่เป็นภาษาอังกฤษให้ลูกได้เรียนรู้ ไม่ได้ให้ลูกเรียนตามหลักสูตรภาษาไทย 

เช่น วิชาประวัติศาสตร์ก็ให้เรียนประวัติศาสตร์โลก สังคมก็เรียนสังคมโลก ออม

มี่จึงได้เรียนรู้ว่า ในโลกนี้มีเพียง 8 ครอบครัวที่กำาลังทำาธุรกิจกับชาวโลกอยู่ รู้ว่า

ระบบเศรษฐกิจโลกที่ไหนกำาลังล่มสลาย รู้ว่าระบบเศรษฐกิจฝร่ังเศสพังยับเยิน 

อิตาลีไม่มีนายกรัฐมนตรีแล้ว การบริหารอยู่ในระบบสุญญากาศ ฯลฯ นั่นคือลูก

ได้เรียนรู้ความเป็นไปในสังคมโลกที่กำาลังเกิดขึ้นจริง 

ส่วนวิชาอื่นๆมีการเรียนกับครูผู้สอนเฉพาะด้านและฝึกปฏิบัติเอง 

เช่น ศิลปะ ฝึกวาดภาพและทำางานศิลปะเอง ดนตรีเรียนเปียโนกับครูผู้สอน 

พลศึกษา เป็นสมาชิกสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีเพื่อเข้าคอร์สเรียนกีฬา 

เช่น เทนนสิ ว่ายนำา้ ด้านศลิปวฒันธรรมได้ไปตามวดัวาอาราม หอศลิปวฒันธรรม 

พิพิธภัณฑ์ พบพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านได้ ด้านการงาน

พื้นฐานอาชีพ ออมมี่ได้เรียนตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน ปลูกผัก ทำาอาหาร ศึกษา 
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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 สถานที่ทำางานของคุณแม่จึงเป็นที่เรียนรู้ของลูกไป

ดว้ย เนือ่งจากออมมีเ่ป็นเดก็ชา่งสงัเกตแมจ้ะพดูนอ้ยมาก แตช่อบฟงัและเกบ็ราย

ละเอียดได้ดี จึงได้เรียนรู้ในโลกของการทำางานจริงหลากหลายรูปแบบ  

“แมจ่ะคดัสรรสิง่รอบตวัทีม่ปีระโยชนม์าปรบัใชใ้นกระบวนการเรยีน

รู้ เพราะแม่เชื่อว่าห้องเรียนที่ดีที่สุดของลูกคือโลกใบใหญ่ใบนี้นั่นเอง” บ้านเรียน

ลิตเติ้ลเชียงใหม่

คืนรอยยิ้มให้ลูกรัก 

“อเล็กซ์มีความสุขมาก...ร่าเริงทันตาเห็นเลย”

                               บ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอล

โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ บ่มเพาะลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์

ของสังคม แต่โรงเรียนต้องอบรมสั่งสอนเด็กเป็นร้อยเป็นพัน บางครั้งโรงเรียนก็มี

หูตาไม่มากพอจะดูแลเด็กอย่างทั่วถึง มีหัวใจไม่มากพอจะใส่ใจกับความแตกต่าง

เล็กๆ น้อยๆ ของมนุษย์ตัวเล็กที่ไร้เดียงสา บางทีโรงเรียนก็อดใจไม่ไหว ต้องแอบ

ขโมยรอยยิ้มน่ารักของเด็กไปโดยไม่ตั้งใจ

ด้วยความเชื่อว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนต้องมีความอยาก

รูเ้ป็นทีต่ัง้ เดก็ๆจึงจะมุง่มัน่หาความรูโ้ดยไม่เบือ่หน่าย ครอบครวัชลอร์จงึนำาอเลก็

ซ์และมิคาเอลออกจากโรงเรียนมาดำาเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
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ด้วยเกรงว่าสิ่งดีๆที่ลูกมีจะสูญหายไป อิทธิพลด้านร้ายจะเข้ามาครอบลูก 

ครอบครวัได้เร่ิมปฏิบตักิารคนืรอยยิม้ให้ลกูรกั ด้วยการวเิคราะห์ลกัษณะเด่นของ

ตระกูลด้วยความเชื่อว่าความสามารถด้านต่างๆของลูกจะถ่ายทอดผ่านมาทาง

สายเลือดซึ่งทำาให้เด็กทุกคนในโลกนี้มีเอกลักษณ์ไม่ซำ้าแบบใคร คุณพ่อคุณแม่จึง

ได้นำาเอาความถนัดของปู่ ย่า ตา ยาย ออกมากางดูว่า ลูกมีแนวโน้มไปในทิศทาง

ไหนเพื่อเป็นแนวทางในการสังเกตและสนับสนุนลูกให้ถูกทาง แต่ก็เปิดรับความ

สามารถใหม่ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย 

ในการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรของบ้านเรียนอเล็กซ์และ

มิคาเอล จึงอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเน้นเนื้อหาสาระที่

ลูกชอบเป็นพิเศษ สำาหรับอเล็กซ์ คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนมิ

คาเอลยังเล็กอยู่จึงเห็นไม่ชัดเจนนักแต่มีแนวโน้มว่าจะชอบทางเครื่องยนต์กลไก 

ชอบต่อเลโก้

ด้วยความท่ีครอบครัวอยากเห็นลูกเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างยั่งยืนและเชื่อว่ากลยุทธ์สำาคัญคือต้องรักการอ่าน เพราะโลกนี้มีความ

รู้มหาศาลที่ถูกค้นพบแล้ว มนุษย์จึงต้องเป็นนักอ่าน ครอบครัวจึงส่งเสริมลูกให้

อ่านหนังสือในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

อเล็กซ์เป็นคนรักการอ่าน อ่านเร็ว วิธีการเรียนรู้แบบหนึ่งของ

บ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอลคือ เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะอ่านหนังสือตาม

กลุ่มเนื้อหาสาระ หนังสือสารานุกรม หนังสือการ์ตูน นอกจากนั้นก็ไปเรียนรู้ร่วม

กับผู้อ่ืน เช่น เรียนวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ร่วมกับกลุ่มเด็กบ้านเรียน เรียน

ภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากผู้เรียนชอบวิชา

คณติศาสตร ์สามารถเรยีนไดอ้ยา่งไมรู่ส้กึเบือ่หรอืทกุขใ์จ มคีวามอยากเรยีนเรือ่ง

ใหม่ไปเรื่อยๆ คุณแม่จึงเลือกสถาบันสอนคณิตศาสตร์ “วันทูวัน” ให้ เพราะเน้น

การเรียนแบบวิเคราะห์โจทย์ นอกจากนี้ อเล็กซ์ยังมีความสุขกับการเรียนเปียโน 

และเรียนวาดรูปไปด้วย
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การเรียนรู้ของบ้านเรียนอเล็กซ์กับมิคาเอลมีลักษณะร่วมกับบ้าน

เรียนอื่นตรงที่หลายสิ่งหลายอย่างหลอมรวมอยู่ในวิถีชีวิต อเล็กซ์จึงได้ฝึกภาษา

อังกฤษจากการพูดคุยกับเพื่อนของคุณพ่อ ไปเที่ยววัดกับคุณแม่ ไปร่วมงานบวช 

ไปรว่มงานสงัสรรคก์บัเพือ่นชาวตา่งชาตขิองครอบครวั รว่มกจิกรรมพฒันาหมูบ่า้น 

ซ่ึงสิ่งเหล่านี้คุณแม่มองว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียน 8 ประการ และด้วยความที่ครอบครัวชลอร์เป็นคนต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามา

อยู่ในหมู่บ้าน คุณแม่ก็จะผูกสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน เมื่อลูกโตพอก็พาเดินไปเยี่ยม

คุณตาเพื่อนบ้าน ขอให้ท่านเล่าเรื่องของหมู่บ้านในวัยเด็กให้ฟัง เด็กๆก็ได้เรียนรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากคนเฒ่าคนแก่ไปด้วย

เมื่ออเล็กซ์เห็นการทำางานของพ่อ ท่ีอยู่กับคอมพิวเตอร์ งานช่าง 

ประดิษฐ์ของใช้เอง เช่น ทำาชิงช้า จากยางรถเก่า ลูกก็เรียนรู้ท้ังการวางแผน 

นำาสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว แบ่งปันเพื่อน ภูมิใจในตนเอง มีทัศนคติที่ดี มีโอกาสที่จะค้นพบตนเอง 

และได้พัฒนาศักยภาพไปตามความถนัดหรือความสนใจของตนเอง ซึ่งเรื่องนี้คุณ

พอ่สอนวา่ แมจ้ะเป็นผูห้ญงิแตห่ากมคีวามรูเ้รือ่งชา่งดว้ยกย็ิง่ไดป้ระโยชนแ์ละควร

จะมี ครอบครัวได้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการให้ทำาแบบทดสอบที่คุณแม่

หาซื้อจากร้านหนังสือ และรับการประเมินผลจากเขตพื้นที่การศึกษาฯ ด้วยการ

ทำาข้อสอบ แม้จะไม่เห็นด้วยนักกับการใช้คะแนนเป็นตัวตัดสิน ขณะเดียวกันด้วย

ความทีผู่เ้รยีนชอบวทิยาศาสตรจ์งึไดล้องสอบแขง่ขันทางวชิาการ ผลการสอบเปน็

ที่น่าพอใจเพราะอเล็กซ์ได้เหรียญทองระดับเขต และได้รับรางวัลชมเชยในระดับ

ประเทศขณะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีแนวโน้มว่าน่าจะพัฒนาศักยภาพได้ดี

ขึ้นเรื่อยๆ

ผลสำาเร็จอีกประการหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับทั้งผู้สอน/ผู้จัดการ

ศึกษาและผูเ้รยีนคอื ตอนนีป้ฏบิตักิารคนืรอยยิม้ใหลู้กรักประสบความสำาเร็จแล้ว 

“อเล็กซ์มีความสุขมาก” คุณแม่เล่า “ร่าเริงทันตาเห็นเลย” 
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คืนธรรมชาติการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ

เด็กๆเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา มีพัฒนาการสมวัย มีทักษะความ

สามารถตามศักยภาพความถนัดความสนใจของตนบนฐานภูมิปัญญาวงศ์

ตระกลูและบรบิทของครอบครวั มทีกัษะการพึง่ตนเองได้ทางการเรียนรู้และ

การดำารงชีวิต และมีความสุข มีความมั่นใจในตนเอง ในวิถีการเรียนรู้และ

การพัฒนาตนเองพร้อมไปกับการเจริญเติบโตตามวัย มั่นใจในคุณประโยชน์

ของการเรียนแบบบา้นเรยีน ทีเ่ปน็การเรยีนตามธรรมชาตขิองเดก็ๆแตล่ะคน

เป็นที่น่าสังเกตว่า  เมื่อคุณแม่แมว แห่งบ้านเรียนพิมพ์ปาน 

จดักระบวนการเรยีนรูแ้กล่กูอยา่งคลาดเคลือ่นไปจากธรรมชาตขิองลกูไปสกั

หน่อย เมื่อแรกเริ่มหัดจัดการศึกษาบ้านเรียน ลูกสาวฝาแฝด พิมพ์-ปาน จึง

ปรารภกันว่า “เราคิดผิดแล้ว ที่ชวนแม่ทำาโฮมสคูล”

แมค้ณุแมแ่มว จะมคีวามเชือ่ในกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน

เป็นสำาคัญ เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะและมีวิถีการเรียนรู้ที่แตก

ตา่งกนั การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมจะช่วยกระตุน้ศกัยภาพในตวัเดก็ได ้

โดยเฉพาะเมือ่เปน็เดก็พเิศษและมปีญัหาในการเรยีนรู้  และกำาหนดแนวทาง

ในการจดัการศกึษาของบ้านเรยีนพมิพป์านเปน็การศกึษาแบบบรูณาการและ

เรียนรู้ผ่านโครงงาน โดยเน้นกระบวนการพัฒนาของสมองและความสนใจ

ของผู้เรียนเป็นหลัก โดยกรอบการเรียนรู้อิงเนื้อหาสาระและมาตรฐานการ

เรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ใหส้ามารถเทยีบโอน

กับการศึกษาในระบบโรงเรียนได้ เสริมด้วยเนื้อหาและการพัฒนาทักษะตาม

ความจำาเป็นในการดำารงชีวิต
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อาจเป็นเพราะคุณแม่แมว คงคุ้นเคยกับชีวิตนักเรียนในแบบ

ที่ตัวเองเคยเป็นผ่านมาในวัยเด็ก ประกอบกับที่ได้วางกรอบการเรียนรู้อิง

เนือ้หาสาระและมาตรฐานการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้

ฐาน เพื่อให้สามารถเทียบโอนกับการศึกษาในระบบโรงเรียนได้  คุณแม่แมว

จึงจัดตารางสอนเต็มเวลาเหมือนในโรงเรียน แล้วพอยิ่งทำาก็ยิ่งเครียดเพราะ

ลูกไม่สามารถทำางานได้ตามแผนท่ีคุณแม่วางไว้ จนลูกทั้งสองมีคำาปรารภ

นั้นออกมา  สภาพดังกล่าวนี้ปรากฏได้กับอีกหลายบ้านเรียนโดยทั่วไปที่เพิ่ง

เริ่มจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพราะต้องให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ทาง

วิชาการ ทั้งจากความรู้สึกและความต้องการของคุณพ่อคุณแม่เอง หรือจาก

การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในขั้นการเสนอ

แผนการจัดการศึกษา ประกอบคำาขออนุญาตจัดการศึกษา ท่ีเน้นพิจารณา

เสนอแนะในส่วนที่ต้องอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นข้อสำาคัญในขั้นการขออนุญาต 

เมือ่กระบวนการเรยีนรูข้องเดก็ผูเ้รยีน ถกูวางอยา่งคลาดเคลือ่น

ไปจากความเปน็ธรรมชาตติามตวัเดก็แตล่ะคนเสยีแลว้ ความเครยีดและความ

ขดัขอ้งจงึยอ่มเกดิขึน้ ทัง้นีใ้ชว่า่ความเครยีดจะมพึิงเกดิขึน้เลยในชวีติ เพราะ

บนกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ปน็ไปตามธรรมชาตขิองเด็กนัน้ ในบางขัน้ตอนอาจ

เปน็ขัน้ทีย่ากเปน็พเิศษ ทีเ่ดก็ดำาเนนิการเรยีนรูม้าจนถงึขัน้ทีย่ากและทา้ทาย

มากนี้ ขณะที่เด็กก็ยังรู้สึกมุ่งมั่นท่ีจะผ่านข้ันตอนอันโหดหินนี้ไปให้สำาเร็จให้

ได้ เป็นสถานการณ์ที่เด็กต้องเครียด และต้องคร่ำาเคร่งเอาจริงเอาจัง เพื่อ

พิสูจน์ศักยภาพความสามารถของตนเองให้เห็นผลให้ได้ สถานการณ์ความ

เครง่เครยีดตามขัน้ตอนกระบวนการบนวิถีการเรยีนรู ้ทีเ่ดก็พงึใจในการเผชญิ

และฝา่ขา้มเองอยา่งมุง่มัน่นัน้ กลบัเปน็สถานการณท่ี์มคีณุคา่ในการเคีย่วกรำา 

ให้เดก็มีประสบการณท์ีแ่กรง่กลา้มากขึน้ พรอ้มเผชญิปญัหาและสถานการณ์
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ท่ีท้าทายในโอกาสต่อๆไปได้อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวอ่อนแอ นั่นคือหากถูก

ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กผู้เรียนแล้ว ประสบสถานการณ์ที่ยากโดย ผู้

เรียนเข้าสู่สถานการณ์ตามธรรมชาติแล้ว และเด็กต้องเครียดหรือคร่ำาเคร่ง

เป็นพิเศษแล้ว น่าจะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่พึงประสงค์ บนกระบวนการ

เรียนรู้ที่มีสีสรรค์ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่เข้มแข็ง 

มุ่งมั่นอดทนได้เป็นอย่างดีต่อไป

ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กคือแก่นสำาคัญของการจัดการศึกษาเพื่อเด็ก

เฉพาะบุคคล

 

เด็กจะเผยธรรมชาติการเรียนรู้ของเขาให้เห็นในบรรยากาสที่

เขามีอิสระ เสรีภาพในการปฏิบัติตัววางตน เลือกเล่น เลือกทำาในสิ่งที่ตนเอง

พงึใจ หรอืรูส้กึเรา้ใจ อยากรูอ้ยากทำา หรอือยากเลน่ ผูส้อนหรือผู้จัดการเรียน

รูค้วรสงัเกตหรอืจัดสถานการณท์ีอ่สิระเป็นธรรมชาตแิกผู่เ้รยีนเพือ่การสงัเกต

ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องใกล้เคียงยิ่งขึ้น การออกแบบหรือวางแนวการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมแก่เด็กเฉพาะบุคคลก็จะเป็นไปอย่างได้ผล จะเป็นสุขกับ

การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น อย่างสนุกและเป็นสุขของเด็ก เห็นพัฒนาการ

ที่ก้าวหน้าอย่างรอบด้านของเด็กตามเป้าประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติ เด็ก

มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องเดก็ เผยใหเ้หน็ลลีาการเรยีนรู ้และพหุ

ปญัญาของเดก็แตล่ะคน ดงัแสดงไวใ้นบทที ่1 สว่นที ่3 “เหตทุีเ่ลอืกเปน็บา้น

เรียน”  ที่เกริ่นไว้ว่า “ด้วยความรักที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูก จึงไวต่อความ

รูส้กึสขุทกุขข์องลกู และความเกง่กลา้สามารถของลกู แลว้กใ็สใ่จทีจ่ะพฒันา

ลูกไปในทางที่ถูก ที่ใช่ของลูก ....ถูก..ในลีลาการเรียนรู้ของลูก  และ...ใช่..ใน
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พหุปัญญาที่โดดเด่นของลูก ด้วยวิธีพิเศษที่เหมาะเฉพาะตัวลูก”   

เรากล่าวกันถึงการสังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กแต่ละ

คนในบรรยากาศที่เป็นอิสระมีเสรีภาพ หรือก็คือสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ

นัน่เอง ขณะเดยีวกนัหากพจิารณาใหด้ ีการเรยีนรูก้เ็ปน็ธรรมชาตใินตวัมนษุย์

อยูแ่ลว้ดว้ยเช่นกนั และดว้ยธรรมชาตขิองความรกัความหว่งใยทีม่ตีอ่ลกู การ

จัดการศึกษาของครอบครัวบ้านเรียนจากธรรมชาติของความเป็นพ่อเป็นแม่ 

จากฐานของครอบครัว มรดกทางภูมิปัญญาท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้ง

คำาสอน หลักยึดถือทางคุณธรรม เคล็ดวิชาทางการอาชีพของครอบครัว การ

ดำารงชวีติทีพ่ึง่ตนเองได ้เพือ่ความเปน็มนษุยท์ีส่มบรูณ ์และมคีวามสขุตามอตัต

ภาพ  การจัดการเรียนรู้ของครอบครัวบ้านเรียน 12 ครอบครัวกรณีศึกษา จึง

เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติของครอบครัวที่เป่ียมไปด้วยความรักความอบอุ่น 

ดูลื่นไหล แม้จะมีปัญหาขลุกขลักอยู่บ้างก็เป็นธรรมดาที่สามารถปรับตัวไปสู่

ความสมดลุระดบัใหม ่ไดอ้ยา่งด ีเราจงึไดเ้หน็เดก็ๆทีม่ชีวีติชวีา เปล่งประกาย

ความเป็นตัวเอง มีครรลองการพัฒนาตนเอง ต่อยอดจากฐานของครอบครัว

ไปสู่ความสำาเร็จตามศักยภาพของตนเอง ที่ครอบครัวได้แผ้วถางเส้นทางแห่ง

ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติไวใ้ห ้พรอ้มเปน็เครือ่งมอืในการเผชญิชวีติกบัโลก

ที่จะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างเท่าทัน 

เราเห็นเด็กที่ฉายแววทางด้านต่างๆอย่างน่าติดตาม เช่น ในวิถี

กสกิรรมธรรมชาตท่ีิพึง่ตนเองและเป็นแบบอยา่งได้  ความสามารถทางดนตร-ี

คีตศิลป์ที่มีผลงานเผยแพร่แล้ว ความเป็นที่รู้จักในความสามารถทางวิจิตร

ศลิปท์ีส่ดใสมีชีวติชวีา ความโดดเดน่ดา้นปฏมิากรรมจนไดร้บัการยอมรบัจาก

คนรอบข้าง ความสำาเร็จทางวิชาการที่แน่นด้วยพื้นฐานการปฏิบัติการ ความ

สามารถเกินวัยในด้านICT และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ความสำาเร็จในการ

พัฒนาสุขภาพรางกายและสมรรถนะทางการกีฬา  การมีรอยยิ้มของลูกกลับ
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คืนมา เติมความสุข และเป็นกำาลังใจ ให้ก้าวเดินต่อไปบนการจัดการศึกษา

โดยครอบครัวอย่างมั่นใจ

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเรียนรู้อย่างป็นธรรมชาติ

การปรบัตวัในการจดัการเรียนรูใ้หเ้ขา้กบัลีลาการเรยีนรู้ ความ

ถนดัความสนใจของผูเ้รยีนแตล่ะคนแตล่ะบรบิทของครอบครัว โดยธรรมชาติ

และการบรูณาการนัน้เป็นกระบวนการพืน้ฐาน แตม่กีารผสมผสานเทคนคิวธิี

การอื่นๆอีกอย่างหลากหลาย ซับซ้อน อาจเรียกได้ว่าเกิดนวัตกรรมการเรียน

รู้แบบ 1 ครอบครัว 1 นวัตกรรมเลยทีเดียว เช่น ใครจะคิดถึงได้ว่า การขี่ม้า

เพ่ือการบำาบัดรักษาของเด็กพิเศษ จะมีคุณค่าทางการเรียนรู้อย่างมากมาย

ขนาดนั้น สร้างชีวิตใหม่แห่งการเรียนรู้แบบองค์รวมขึ้นมาแก่เด็กอย่างได้ผล

รอบด้านในวิถีชีวิต อันเป็นนวัตกรรมที่ได้ค้นพบ และครอบครัวอื่นๆก็เช่น

เดียวกันเป็นอีก 1 นวัตกรรมเหมือนกัน

             

การจดักระบวนการเรียนรูข้องครอบครัวบา้นเรียน กบัพระราชบญัญตักิาร

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

ครอบครัวบ้านเรียน 12 กรณีศึกษา ได้จัดตามสารบัญญัติใน

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตหิรอืไมน่ัน้อาจไมส่ามารถแจ้งได้ แต่ในทีน่ี ้ 

จะขอยกมาแสดงในบางมาตรา ที่เห็นว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ

ครอบครัวบ้านเรียนดังกล่าว มีความสอดคล้องตรงกัน

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการ

จัดการศึกษา  ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึด หลักว่าผู้เรียนมีความสำาคัญ

ที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการ
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จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ การจัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบในหมวด 3 ต้องเน้นทั้งความรู้ 

คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้

และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่

•  ดา้นความรูเ้กีย่วกบัตนเองและความสมัพนัธร์ะหวา่งตนเอง

กับสังคม 

• ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• ดา้นศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การกฬีา ภมูปิญัญาไทย และ

การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย

• ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา

• ด้านการประกอบอาชีพ และการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข

มาตรา 28 ระบุว่าหลักสูตรสถานศึกษาต่าง ๆ  รวมทั้งหลักสูตร

สถานศึกษาสำาหรับบุคคลพิการ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ให้จัดตาม

ความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้

เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ สาระของหลกัสตูร ทัง้ทีเ่ปน็วชิาการและวชิาชพี 

ตอ้งมุง่พฒันาคนใหม้คีวามสมดลุทัง้ดา้นความรู ้ความคดิ ความสามารถ ความ

ดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรา 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัด โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

มาตรา 22 กระบวนการเรียนรู้ การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก

ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน

มีความสำาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
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พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

มาตรา 24 การจดักระบวนการเรยีนรู ้ใหส้ถานศกึษาและหนว่ย

งานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ ดังนี้ 

(1) จดัเนือ้หาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและ

ความถนัดของผู้เรียน โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

(2) ฝกึทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์

และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก

การปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็นทำาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ

อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพ

แวดล้อมสื่อการเรียน และอำานวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมี

ความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ

เรยีนรู ้ทัง้นีค้รแูละผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากส่ือการเรียนการสอนและ

แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ

(6) จดัการเรยีนรูใ้ห้เกดิข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานที ่มกีารประสาน

ความรว่มมอืกบับดิามารดา ผูป้กครอง และบคุคลในชมุชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกนั

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณา

จากพฒันาการของผูเ้รยีน ความประพฤต ิการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน การ

รว่มกจิกรรมและการทดสอบควบคูไ่ปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ

เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
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2.1  โครงงานของหนู เรียนรู้แบบบูรณาการ

การเรยีนรูข้องชาวบา้นเรยีนสว่นใหญเ่ปน็การเรียนรู้แบบบรูณาการ 

ภายใต้ปรัชญาที่เชื่อว่าการศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนในลักษณะรอบด้าน มิใช่

พฒันาเพยีงเฉพาะเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงหรอืดา้นใดดา้นหนึง่เทา่นัน้ ในการจดัการเรยีน

การสอนจงึนำาวชิาตา่งๆ มาผสมผสานกนั โดยใชว้ชิาใดวชิาหนึง่เปน็หลักและเชือ่ม

โยงไปสู่วิชาอื่นมากบ้างน้อยบ้างตามความเหมาะสม โดยวิธีการสอนส่วนหนึ่งจะ

ดำาเนินการผ่านโครงงาน (Project Based Learning) ซึ่งเป็นไปตามความสนใจ

ของผูเ้รยีน อนัสามารถกระตุน้ให้เกดิความกระตอืรอืรน้ในการศกึษาคน้ควา้ ไดผ้ล

งานที่เป็นรูปธรรม และสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนออกมาได้

อัลบั้ม “สะพานสายรุ้ง” ที่ผักกาดแห่ง บ้านเรียนเลอฌอ ได้แต่ง

คำารอ้งและทำานองเพลง “เพลงแรก” ถอืเปน็การเรยีนรู้แบบโครงงานทีบ่รูณาการ

วิชาภาษาไทย ดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน ได้ผล

งานเป็นอัลบั้มเพลงที่วางจำาหน่ายให้ผู้สนใจได้ซื้อหาไปฟังได้จริง โครงงานเล้าไก่ 

ของน้องทานแห่ง บ้านเรียนพันพรรณ บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การ

อ่าน การเขียน และเทคโนโลยี และได้เล้าไก่ที่ใช้งานได้จริง 

โครงการเลี้ยงแมลง ชนิดต่างๆของ บ้านเรียนก้านตอง เป็นการ

ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นวงจรชีวิตของแมลง ส่งผลให้เกิดการค้นคว้า

และนำาเสนอผลการศกึษาออกมาตอ่สาธารณชนในรูปแบบทีผู้่เรียนถนดั สามารถ

อธิบายได้อย่างมั่นใจเพราะผ่านการลงมือศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งจะ

ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนไม่เพียงแต่ได้

เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน ยังบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน

ทัง้คณิตศาสตร ์การงานอาชพีและเทคโนโลย ีภาษาไทย ภาษาองักฤษ และศลิปะ 

ขณะที่ บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ ก็มีกระบวนการเรียนรู้ผ่าน 

การทำาอาหารคาวหวาน ซึง่ไดใ้ชทั้กษะท้ังทางดา้นการคน้ควา้ การลงมอืปฏบิติั ได้
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ผลงานเป็นอาหารออกมารับประทาน บางครั้งยังจำาหน่ายได้ด้วย เป็นการบูรณา

การไดห้ลายวชิาทัง้คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ศาสนา การงานอาชพี

และเทคโนโลยี ทั้งยังเป็นการฝึกทักษะที่จำาเป็นในการดำารงชีวิตด้วย

การเรียนขี่ม้า ของ บ้านเรียนพิมพ์-ปาน ไม่เพียงแต่เป็นการเตรียม

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการเสริมสร้างสภาพร่างกายให้แข็งแรงเท่านั้น แต่

ดว้ยความรกัมา้และรกัการขีม่า้ทำาใหผู้เ้รยีนทัง้สองคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิกลาย

มาเป็นรายงานสองฉบับที่สามารถมองเห็นบูรณาการความรู้ทางด้านสุขศึกษา 

พลศึกษาเขา้กบัการงานอาชพีและเทคโนโลย ีภาษาไทย สงัคมศกึษา วทิยาศาสตร ์

ตลอดจนวชิาคณติศาสตร ์ศลิปะ (วาดรปูมา้และอปุกรณ)์ ภาษาองักฤษ (คน้ขอ้มลู 

และช่วยแปลเอกสาร)

น้องแปลนจาก บ้านเรียนแปลนปูน เองก็มีโครงงานหลายอย่าง 

หนึ่งในนั้นที่แปลนทำาต่อเนื่องยาวนานคือ โครงการเลี้ยงกว่าง  แปลนได้ค้นคว้า

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ทำาบอ่ดนิเลีย้งกวา่ง พฒันาสตูรอาหาร ทดลองเพาะกวา่งดว้ยตวั

เองจนถึงปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ มีการสังเกต จดบันทึก และเมื่อต้องนำาเสนอ

ผลงานของตัวเองให้แก่ผู้สนใจ ก็ทำาได้ด้วยความมั่นใจ ต่อยอดด้วยการพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ออกจำาหน่าย ทั้งโปสการ์ด เสื้อปักมือรูปกว่าง หมอนอิงและพวง

กุญแจกว่าง ผลงานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าโครงการเล้ียงกว่าง

ของบ้านเรียนแปลนปูนเป็นโครงการบูรณาการที่ได้เรียนรู้หลายสาขาวิชา ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ สังคม การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

สองพี่น้องจากบ้านเรียนทองนพรัตน์ มักมีโครงงานเล็กๆ ที่เกิดขึ้น

ตามกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ เช่น โครงงานสบู่เหลว ผลผลิตจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำาไปใช้งานจริงที่สระว่ายน้ำา จนกลายเป็นที่ชื่นชอบของ

เพื่อนๆ จุดประกายความคิดในการแปรความรู้เป็นผลิตภัณฑ์ออกจำาหน่าย เป็น

โอกาสให้ธรีแ์ละไอไดฝ้กึเรือ่งของการนำาเสนอ จดบันทึกรายละเอยีดของการสัง่ซือ้
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ตามความตอ้งการของเพือ่นๆ (สแีละกลิน่ของสบูเ่หลว) จดัเตรยีมวสัดอุปุกรณ ์การ

ขยายตลาดไปยงักลุม่เพือ่นทีเ่รยีนภาษาองักฤษ ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งเศรษฐศาสตร ์ตน้ทนุ 

กำาไร ขาดทนุ แถมดว้ยบทเรยีนในชวีติจรงิเมือ่กำาหนดราคาขายต่ำาไป เพราะไมไ่ด้

คดิราคาภาชนะบรรจ ุนำามาสูก่ารแกปั้ญหาโดยการปรบัราคาผลติภณัฑช์ดุตอ่ๆ มา

เห็นได้ชัดว่าความหลงใหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นำาทางให้เด็กๆ ของ

เราไปสู่การเรียนรู้สิ่งอื่นๆ อย่างสนุกสนานและบางคร้ังไม่รู้ตัว เสริมสร้างความ

มั่นใจในตัวเองให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน จนสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและ

ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ อย่างไรก็ตามกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ไม่อาจเกิดขึ้นได้เองโดย

อัตโนมัติ พ่อแม่บ้านเรียนยังคงต้องทำาหน้าที่ผู้สอน ผู้กระตุ้น ผู้สร้างบรรยากาศ

ในการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็น 

เมื่อเด็กๆ เผชิญกับปัญหาก็พร้อมจะให้คำาแนะนำาเพื่อแก้ไขปัญหา ให้เด็กรู้สึกอุ่น

ใจว่าการเรียนรู้ของพวกเขาจะเป็นไปอย่างราบรื่น เร็วบ้างช้าบ้าง ทว่ามั่นคง บ่ม

เพาะความเป็นผู้รักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

2.2  การงานกับชีวิต

เน่ืองจากเดก็บา้นเรยีนมกัมวีถิกีารเรยีนรูอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ

ของครอบครวั เดก็บา้นเรยีนจงึไมไ่ดแ้ยกการงานออกจากการเรยีนรู ้บางคนมสีว่น

ร่วมในการทำางานและมีรายได้จากการช่วยงานครอบครัว ซึ่งขณะเดียวกันก็เป็น

ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของพวกเขา 

เมื่อครอบครัวเปิดร้านเลอฌอ (พิซซ่า สเต็ก กาแฟ ฯลฯ) ผักกาด

ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการชงกาแฟชนิดต่างๆ จากฮิลล์คอฟ ประเทศไทย 

จำากัด และเป็นบาริสต้ามือหนึ่งประจำาร้าน เมื่อวงเลอฌอเดินทางไปแสดงตามที่

ต่างๆ ผักกาดเป็นส่วนหนึ่งของวง ทั้งการแสดง การขายซีดีเพลงของตนเอง และ

ได้รับคำาชื่นชมเสมอ
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เช่นเดียวกับก้านตองท่ีช่วยพ่อสอนวิทยาศาสตร์ให้น้องๆ ที่ 

D-science โดยทำาหน้าที่ผู้ช่วยครู เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สาธิต และอธิบาย

ให้น้องๆ เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ เพราะการสอนวิทยาศาสตร์ของ D-science 

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลอง เด็กที่เข้ามาเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง  

นอกจากก้านตองจะมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เป็นค่าขนมและซื้อหนังสือของตนเอง

โดยไมข่อเงนิพอ่แม ่ซึง่สรา้งความภาคภมูใิจในตนเองแลว้ การสอนผู้อืน่กเ็ปน็การ

เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากขึ้นด้วย

ดว้ยวถิชีวีติเกษตรกรของครอบครวับ้านเรยีนตน้กลา้ ทำาใหต้น้กลา้

ได้เรียนรู้การทำานา ทำาสวน เลี้ยงเป็ดมาโดยตลอด การเลี้ยงเป็ดของต้นกล้าเป็น

กิจกรรมในครอบครัวที่ต้นกล้า พ่อเอก และย่านางเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน เมื่อมีราย

ได้จากการขายไข่เป็ด ต้นกล้าจะได้รับส่วนแบ่งหนึ่งในสาม ผลจากน้ำาพักน้ำาแรง

น้ีพ่อเอกฝากธนาคารให้เป็นเงินเก็บที่ต้นกล้าสามารถจัดสรรรายจ่ายได้เองตาม

ที่เห็นสมควร เป็นทั้งแรงจูงใจในการเรียนรู้และเป็นวิถีชีวิต

กรณีที่ทั้งพ่อและแม่ต้องทำางานประจำาอย่างบ้านเรียนทองนพรัตน์ 

ไอและธรีไ์ดเ้รยีนรูเ้รือ่งการทำางานบ้าน และความรบัผดิชอบ ในฐานะของสมาชกิ

ครอบครัวที่ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกัน งานเล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้านซึ่ง

ไม่มีข้อแลกเปลี่ยนหรือค่าตอบแทน ไอช่วยแม่ในเรื่องการจัดเก็บที่นอน เก็บ

เสื้อผ้าที่ซักแล้ว และล้างจานชาม ลูกๆ ต้องรับผิดชอบในเรื่องการเรียน และจัด

เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น ชุดว่ายน้ำา การซักล้าง ตาก การงานเหล่า

นี้อาจไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เป็นตัวเงิน แต่กลับช่วยให้เด็กๆ เห็นคุณค่าในตนเอง 

มีความภาคภูมิใจที่สามารถแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ และสร้างความรู้สึกร่วมเป็น

หนึ่งเดียวกันในครอบครัว

เช่นเดียวกันกับคุณแม่ของบ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอลที่เชื่อว่า 

“การทำาโฮมสคูลให้คำาตอบได้ดีมาก และจะซึมลึกอยู่ในหัวใจของลูกโดยไม่ต้อง

ตอกย้ำา” ภาพเหงื่อของปาป๊าและอาการปวดหลังจากการก้มๆ เงยๆ ภาพแม่
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ทำางานบ้านเองพร้อมกับการช่วยปาป๊าทำางาน ทุกอย่างจะอยู่ในสายตาลูก อยู่ใน

ชวีติลกู มนัแตกตา่งไปจากคำาพร่ำาบอกวา่ “พอ่แมไ่ปทำางานเพือ่หาเงนิมาใหล้กูอยู่

สบาย ตั้งใจเรียนนะลูก” เมื่อลูกเห็นคนท่ีรักเหนื่อย เขาจะมีความเห็นใจสงสาร 

อยากช่วยเหลือ และจุดสำาคัญคือ เมื่อลูกอิ่มในความรักความเข้าใจจากภายใน

ครอบครัว ความรักนี้ก็จะเผื่อแผ่ออกไปสู่สังคมภายนอก

ส่วนบ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ ยึดแนวความคิดที่อยากให้ลูกๆ 

สามารถใช้ชีวิตได้ เอาตัวรอดได้ในสังคม ลูกๆ อบรมปฏิบัติธรรมให้รับรู้ความเป็น

ไปในชวีติ ถกูสอนใหห้งุหาอาหารใหส้ามารถพึง่พาตัวเอง ถกูฝึกใหรู้้จักคา้ขาย ทำา

ขนมขาย ทำางานศลิปะขาย เรยีนรูแ้ละลงมอืทำางานแลกกบัสิง่ตอบแทนตามสมควร  

ถูกสอนให้เรียนดนตรี เพื่อให้รู้จักหาทางผ่อนคลาย การเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง 

เพื่อให้รู้จักชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย และการรู้จักรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อ น้ำาใจ และการ

อยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตในสังคม ได้พบเจอกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอย่าง 

จึงเกิดขึ้นและสอดคล้องกับชีวิตจริง

จะเหน็ไดว้า่ เรือ่งของจำานวนรายไดน้ัน้ไมส่ำาคัญสำาหรบัเดก็ แตก่าร

ได้เรียนรู้วิถีของครอบครัวสำาคัญกว่า ไม่เพียงแต่ทำาให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เข้าใจ

ความเหน่ือยยากของพ่อแม่ ในแง่ของการเรียนรู้ยังเป็นการบูรณาการวิชาต่างๆ 

เข้ากับชีวิตจริง และยังเป็นการทดลองก้าวเท้าข้างหนึ่งเข้ามาเหยียบยืนในโลก

ของการงาน ซึ่งเป็นความจรงิกวา่การนัง่เรยีนหนังสือเพียงอย่างเดยีว ไดฝ้ึกความ

อดทนอดกลัน้ และปฏบิตัติอ่ผูค้นทีห่ลากหลายดว้ยท่าทีท่ีหลากหลาย เหน็คา่ของ

เงินที่ได้รับมา ซึ่งจะนำาไปสู่การออม การจัดสรรรายรับรายจ่าย การใช้สอยอย่างรู้

ค่า และบทเรียนอีกหลากหลายที่ได้มาด้วยการลงมือปฏิบัติ
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ทักษะการทำาโครงงาน : ทักษะการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

 เคล็ดลับความสำาเร็จของครอบครัวบ้านเรียน อีกประการหนึ่ง

คือ การทำาโครงงานบนฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพราะการทำาโครง

งาน นั้นต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายแบบบูรณาการ แบบสหวิชาการ บนวิธี

การการคิดและกระบวนการดำาเนินงานแบบวิทยาศาสตร์ ที่มีเหตุมีผล มี

ระเบียบแบบแผน พิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์  เป็นทักษะท่ีสำาคัญและจำาเป็น

ของเด็กทุกคนในยุคนี้

เพื่อให้เห็นหลักวิชาการเกี่ยวกับโครงงานไว้พอสังเขป ขอนำา

เสนอบางสว่นจากเอกสาร “การสอนคดิดว้ยโครงงาน” (พมิพพ์นัธ ์เดชะคปต์ 

และคณะ พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550 หน้า 55 , 62)  ดังต่อไปนี้

การใช้วิธีสอนโครงงานเป็นวิธีของการจัดการเรียนการสอน

ให้นักเรียนทำาโครงงานด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ก็คือ การให้เด็ก

ใช้ความคิดต่างๆในแต่ละขั้นตอนรวมทุกขั้นตอนจัดเป็นกระบวนการคิดที่

นักเรียนใช้ การเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความคิดนั้นบ่อยๆ ก็เป็นการช่วย

พัฒนาการคิดต่างๆหรือการใช้วิธีโครงงานสอนนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาการ

คิดนักเรียน

นกัเรยีนจะไดร้บัการพฒันาการคดิมากนอ้ย ระดับสูง ระดับต่ำา

อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการสอน ฝึกให้นักเรียนทำาโครงงานประเภทใด ระดับใด 

ยิ่งทำาโครงงานระดับสูงยิ่งพัฒนาให้เด็กเป็นนักคิด ประเภทของการทำาโครง

งานเป็นดังนี้

โครงงานที่ใช้เกณฑ์ของผลที่ได้แบ่งประเภท สามารถแบ่งโครง

งานเป็น 3 ประเภท คือ
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1.   โครงงานสำารวจ

2.   โครงงานทดลอง

3.   โครงงานประดิษฐ์

การทำาโครงงานมีลักษณะเด่นหรือมีตัวบ่งชี้ว่า นี่คือโครงงาน 

นักเรียนกำาลังทำาโครงงานนักเรียน ด้วยวิธีโครงงาน คือ

1.   นักเรียนต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าหาคำาตอบ

ของปัญหาด้วยตนเอง

2.   ผลการทำาโครงงานนักเรียน จะได้องค์ความรู้ใหม่และหรือ

สิ่งประดิษฐ์ใหม่

3.   ครูทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้อำานวยความสะดวก

การทำาโครงงานเป็นกลยุทธ์ที่ให้นักเรียนได้กระบวนการ

คิด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเป็นลำาดับซึ่งเรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์

(scientific method) ใช้การสร้างความรู้ หรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองตาม

แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructive) ทั้งตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ 

(Constructivism) และทฤษฎคีอนสตรคัชัน่นสิม์(Constructionism) ซ่ึงเปน็

ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มปัญญานิยมที่เน้นเรื่องปัญหา เน้นการค้นพบความรู้

ด้วยวิธีค้นพบ(Discovery) ค้นพบความรู้ด้วยวิธีสืบสอบ(Inquiry method) 

การทำาโครงงานจึงเป็นวิธีการพัฒนาการคิด การยิ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้ปฏิบัติเอง ได้เรียนรู้เอง ทำาให้เป็นผู้เข้าใจและรู้อย่างลึกซ้ึง ส่วนการเปิด

โอกาสน้อยมาก ไม่ให้คิดเอง ทำาเอง ทำาให้นักเรียนรู้อย่างผิวเผิน ดังคำากล่าว

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 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 4 

มาตรา 23 กำาหนดไว้ว่า การจัดการศึกษา   ท้ังการศึกษาในระบบ การ

ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำาคัญทั้งความ

รู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละ

ระดับการศึกษาและใน มาตรา 24(4) ได้กำาหนดไว้ว่า “ การจัดการเรียนการ

สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา” 

จอห์น ดิวอี้ ปราชญ์ทางการศึกษาชาวอเมริกา ได้อธิบาย

ถึงความจำาเป็นที่ต้องจัดให้มีการสอนแบบ “บูรณาการ” ( Integrate 

Curriculum) หรือการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน โดยไม่เน้น

การเรียนเป็นรายวิชา ว่า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิต

ของมนุษย์นั้น จะผสมผสานกัน มิได้แยกออกเป็นส่วน ๆ ทั้งนี้ มนุษย์จำาเป็น

ตอ้งใชท้กัษะหลายประการในการเรยีนรูจ้ากประสบการณ ์รวมทัง้ในการแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาง่าย ๆ  หรือซับซ้อนเพียงใด

กต็าม แตก่ารทีโ่รงเรยีนเนน้การสอนแยกเนือ้หาวชิา จะทำาใหก้ารเรยีนนัน้ไม่

สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน เพราะเด็กมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของ

ส่ิงท่ีเรียน กับสิ่งที่เป็นไปในชีวิตจริงนอกโรงเรียน ดังนั้น หลักสูตท่ีเน้นการ

สอนแบบบูรณาการจะสอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็กมากกว่า โดยจะช่วยให้

นักเรียนเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ    ทั้ง

ยังกระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้ เนื่องจากเขาสามารถนำาเนื้อหาและทักษะท่ีเรียน

ไปใช้ในชีวิตจริง 
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 นอกจากนี้ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ คือ ช่วย

ลดความซ้ำาซ้อนของเนื้อหาวิชา ลดจำานวนเวลาเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระ

ของผู้สอน รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสใช้ ความคิด ประสบการณ์ความ

สามารถ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ

กระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมกัน (อ้างถึง ใน www.montfort.

ac.th/private-school/combined) 

จากรากเหง้าของครอบครัวสู่ทักษะชีวิตและงานที่มั่นคงในอนาคต

โลกในศตวรรษที ่21 นัน้หมนุเรว็จนคนทีย่นือยูก่บัที ่ถอืวา่ตอ้ง

ถูกทิ้ง และยิ่งห่างจนตามไม่ทัน 

การร่ำาเรียนแต่หนังสือวิชาการ แบบฟัง ดู อ่าน เขียน(เช่น

รายงาน) แล้วสอบ(แบบเลือกตอบ) หรือ ติว , กวดวิชา แล้วค่อยสอบ ไม่

ต้องช่วยทำางานบ้านใดๆ เดี๋ยวสอบแข่งแพ้เขา ลักษณะเช่นนี้ก็กำาลังจะตกยุค 

ตามเขาไม่ทันเหมือนกัน

เพราะโลกแบบโลกาภวิตันน์ี ้คอืโลกแบบท่ีขยายตลาดแบบเสรี

กระจายไปทัว่ทัง้โลก ผลผลติ สนิคา้ แรงงานและการบริการ จะหล่ังไหลขา้ม

ไปข้ามมาระหว่างประเทศประหนึ่งไม่มีพรมแดน จากระบบคมนาคมขนส่ง

ที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศท่ีสะดวกรวดเร็ว ประชากรของแต่ละประเทศจึง

จำาเปน็ตอ้งมศีกัยภาพในการผลติและการทำางานทีม่คีวามคดิสร้างสรรค ์เทา่

ทันโจทย์ของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ใช่โลกของการทำางาน

ตามคำาสั่งแบบโรงงานได้อีกต่อไป ต้องคิดเองได้ตามเหตุการณ์และปัญหาท่ี

ต้องเผชิญอย่างไม่ซ้ำารูปแบบกันในแต่ละครั้งได้  

ทักษะการทำางานอย่างสร้างสรรค์เป็น ภายใต้ศตวรรษที่ 21นี้ 
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จงึมคีวามสำาคญัและจำาเป็นอยา่งยิง่ของทุกชีวติ ท่ีจะสามารถดำารงอยูไ่ดอ้ยา่ง

เป็นปกติสุข ที่มีผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการไปแลกเปล่ียนในตลาด

เสรี ที่มาเคาะประตูบ้านแล้ว โดยไม่ต้องเป็นผู้ซื้อเขาตลอดกาล บนกำาลังซื้อ

ที่ต่ำาเนื่องจากรายได้จากการใช้แรงงานหรือพนักงานที่ต่ำา เพราะรัฐพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

เด็กๆ บ้านเรียน ที่ผูกพันกับครอบครัว ได้ซึมซับรับรู้งานอาชีพ

ของครบครัว สืบเสาะได้ถึงรากเหง้าความเป็นมา เห็นคุณค่าของภูมิธรรม 

ภูมิปัญญาของครอบครัว ได้ช่วยทำางานบ้าน ได้ฝึกทำางานอาชีพของครับครัว 

อาจได้แนวความคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันยุคทันสมัย เพิ่มยอด

จำาหน่ายไดม้ากขึน้ ทำาไดเ้รว็เทา่ไรยิง่ด ีโดยไมต่อ้งจำากดัอาย ุเชือ่มโยงกบัการ

เรียนรู้ โดยการทำาเป็นโครงงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตและการ

งานอาชีพ เด็กๆครอบครัวบ้านเรียนบางครอบครัว มีผลสำาเร็จเป็นเบื้องต้น

แล้ว  อย่างน่าชื่นชมและน่าส่งเสริม  เป็นตัวแบบของเด็กไทยในยุคศตวรรศ

ที่ 21 ที่ควรเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น ในระดับที่เพียงพอโดยเร็ว  

สอนลูกน้อย.....สู่คุณภาพเด็กไทยแห่งศตวรรษที่ 21  

1. มีทักษะในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถหาความรู้ใหม่

ได้ตลอดชีวิต 

2. มีกระบวนการคิดแบบพิเคราะห์ 

3. มีความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ 

4. มีความสามารถในการเผชิญปัญหา หาแนวทางและดำาเนิน

การแก้ไขปัญหา 

5. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการดำารง

ชีวิตในยุคใหม่  

6. มีความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่น 
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2.3  เด็กโฮมสคูลขาดทักษะทางสังคม จริงไหม?

คำาถามเรื่องทักษะทางสังคมเป็นคำาถามอันดับต้นๆ ที่เด็กบ้านเรียน

มักถูกถาม คำาถามดังกล่าวมักมาจากบุคคลภายนอกที่เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าบ้าน

เรียน คือ การเรียนท่ีบ้าน อยู่แต่กับพ่อแม่ญาติพี่น้อง ผนวกกับความเคยชินว่า

ชวีติในวยัเดก็ตอ้งผกูตดิอยูก่บักรอบรัว้โรงเรยีน แม้บางคร้ังคำาถามนีอ้าจเกดิขึน้บน

ฐานของความหว่งใยของผูถ้าม แตค่ำาถามนีเ้ปน็คำาถามส่ิงท่ีนา่เบือ่สำาหรับเด็กบา้น

เรียนที่รู้ตัวดีว่าสังคมของพวกเขาเป็นสังคมที่จริงกว่าสังคมโรงเรียน อยู่ในสภาพ

แวดลอ้มทีเ่ปน็จรงิซึง่เดก็ในโรงเรยีนจะไดเ้ผชญิกต่็อเมือ่ออกจากร้ัวโรงเรียน แล้ว

เท่านั้น  ขณะที่ผู้ห่วงใยในปัญหาทักษะทางสังคมของเด็กบ้านเรียนก็มักมีภาพใน

ใจเฉพาะภาพทีโ่รงเรยีนเปน็แหลง่ “สงัคม” แหลง่เดียวของเด็กๆ อนัประกอบด้วย

เพื่อนร่วมห้องวัยเดียวกันราวสามสีส่ิบถึงห้าสิบคนกับครูผู้สอนที่ทำาหน้าที่กำากับ

7. มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้ 

และสร้างความเข้าใจ  

8. มีสำานึกความรับผิดชอบต่อทั้งตนเองและสังคม  

9. มีทักษะในการครองสติ เสริมสร้างจิตปัญญาและความดี  

10. มทีกัษะความเปน็ไทย ซึง่สามารถใชด้ำารงตนในโลกยคุใหม ่

11. มทัีกษะประชาธปิไตย เคารพความคดิและความเหน็ทีแ่ตก

ต่าง และสามารถบริหารความขัดแย้ง 

12. มีทักษะในการดำารงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีความเป็นผู้

ประกอบการและการมีอาชีพท่ีมีคุณภาพ (ทักษะเด็กไทยศตวรรษที่ 21   

ภาวิช ทองโรจน์ ,  2556)
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ควบคุม ดูแล ความสงบเรียบร้อยในสังคมจำาลองนั้น 

ในความเป็นจริง เด็กบ้านเรียนมีสังคมที่กว้างใหญ่กว่าห้องเรียน

แคบๆ กว้างกว่ารั้วโรงเรียน เป็นสังคมจริงๆที่ประกอบด้วยผู้คนทุกเพศ ทุกวัย 

ทุกเชื้อชาติ ทุกสถานภาพทางสังคม พวกเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนกลุ่ม

ต่างๆ ที่ได้พบปะอย่างเหมาะสม อีกทั้งพ่อแม่บ้านเรียนเองก็มิได้ละเลยในเรื่องนี้ 

ในทางตรงกันข้ามกับมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นการมีสังคมนี้เสมอๆ 

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ 

น้องทาน แห่งบ้านเรียนพันพรรณต้องเจอกับผู้คนหลายชาติหลาย

ภาษาที่หลั่งไหลกันมาที่สวนพันพรรณ เพื่อเรียนรู้การทำาบ้านดินและการเกษตร

อินทรีย์จากคุณพ่อ คุณโจน จันได และคุณแม่เป๊กกี้ “เค้าขี้อาย” คุณแม่บอก 

“เลยใหเ้ขา้หาคนทีม่า ใหพ้าชมสวนบ้าง ใหค้นท่ีมาอยูพ่นัพรรณสอนอะไรหลายๆ 

อย่าง” 

ในช่วงเริ่มต้นแม่เองก็เป็นกังวลกับเรื่องนี้ เพราะเติบโตมาจาก

ครอบครัวครู คุ้นเคยกับสังคมโรงเรียน แต่หลังจากจัดโฮมสคูลให้ลูก ทำาให้เปิด

ใจกว้างรับรูปแบบการเข้าสังคมแบบอื่นๆ มากไปกว่าสิ่งที่เด็กได้รับจากโรงเรียน 

จากการได้เห็นลูกมีความสุขกับการอยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มเพื่อน กลุ่มเด็ก อยู่กับ

ครอบครัวขยาย กับคนแปลกหน้าจากท่ัวโลกท่ีมาท่ีสวนพันพรรณ บนพื้นฐาน

ความเขา้ใจวา่ตวัเองเปน็สว่นหนึง่ของชมุชนขนาดใหญ ่ซึง่ประกอบดว้ยการทำางาน

และการใช้ชีวิตร่วมกัน

ตน้กลา้ จากบา้นเรยีนตน้กลา้กต็อ้งชว่ยพ่อเอกแหง่บา้นสวนสายลม

จอยรบัแขกและเปน็วทิยากรใหแ้กผู่ท้ีม่าเรยีนรูก้ารดแูลสขุภาพแบบพืน้บา้นดว้ย

ตวัเอง การมผีูค้นทีเ่ดนิทางเขา้-ออกสวนอยา่งสม่ำาเสมอมไิด้ขาด การออกมาเรียน

รว่มกบักลุม่เดก็บา้นเรยีนดว้ยกนัเป็นครัง้คราว ทำาใหต้น้กลา้ไมไ่ด้มปีญัหากบัการ

ขาดสังคมที่ว่าแม้แต่น้อย
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ผกักาด จากบ้านเรยีนเลอฌอท่ีต้องขึน้เวทร้ีองเพลงร่วมกบัวงดนตรี

เลอฌอของครอบครัวมาตั้งแต่ 5 ขวบ เดินทางไปแสดงตามที่ต่างๆ ร้อยเอ็ดเจ็ด

ย่านนำ้า พบปะผู้คนทั้งที่คุ้นเคยและแปลกหน้ามาเกือบตลอดชีวิต สามารถวางตัว

ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับผู้ใหญ่ เด็กวัยเดียวกัน และลูกค้าที่มารับฟังและอุดหนุน

ซดีบีทเพลงของพวกเขา นอกจากนีผ้กักาดยงัมเีพือ่นๆ และทำากจิกรรมต่างๆ ร่วม

กับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง (โรงเรียนเดิม) โรงเรียนจักรคำาคณาทร ลำาพูน (ชมรม

ภาษาอังกฤษ) และเพื่อนๆ ของผักกาดในโรงเรียนอื่นๆ 

ก้านตอง ผ่านการเข้าค่ายฯ มาหลายสิบค่ายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ไอที 

เศรษฐศาสตร ์คา่ยแลกเปลีย่นวฒันธรรม เรยีนรว่มหอ้งกบัผู้คนหลากหลายวยัและ

อาชพี สามารถพดูจาโตต้อบ อธบิาย ตอบคำาถามคนหลากหลายวยั และสถานภาพ 

เช่น ผู้ประเมินจาก สมศ. ผู้มาดูงานบ้านเรียนก้านตอง สื่อมวลชนที่มาทำาข่าว นำา

เสนอบนเวที ออกบู้ธตามงานต่างๆ สามารถตอบคำาถามผู้สนใจบ้านเรียนและ

กจิกรรมของเดก็บ้านเรยีน เป็นครชูว่ยสอนวทิยาศาสตรใ์หแ้กน่อ้งๆ ทีม่าเรยีนกบั

พ่อและครูลักษณ์ที่ D-science 

น้องแปลน จากบ้านเรียนแปลน ปูน เป็นอาสาสมัครและวิทยากร

น้อยแนะนำาของเล่นพื้นบ้านในพิพิธภัณฑ์เล่นได้ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมใน

อำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตามคุณพ่อไปร่วมประชุมตามที่ต่างๆ และบาง

ครั้งก็นำาเสนอเรื่องราวของของเล่นพื้นบ้านที่แปลนถนัดอยู่แล้วให้ท่ีประชุมได้รับ

ฟัง หลายครั้งที่แปลนต้องช่วยเล่นและสาธิตขั้นตอนการทำาของเล่น ตอบคำาถาม

และแนะนำาวิธีเล่น 

ไอกับธีร์ จากบ้านเรียนทองนพรัตน์ ก็ได้พบปะพูดคุยและทำา

กิจกรรมร่วมกับกลุ่มคนต่างเพศหลายวัยอยู่เป็นประจำา เช่น กลุ่มเพื่อนในชั้น

เรียนภาษาอังกฤษ เต้นแจ๊ส วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เจอเพื่อนในชมรมว่ายน้ำา

เกือบทุกวัน ต้องเจอกับพี่นักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ของแม่ ลุงป้าน้าอาเพื่อนๆ ของ
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พ่อและแม่ที่ทำางาน พอถึงวันอาทิตย์ได้ไปเข้าโบสถ์ ยังได้เจอเพื่อนๆ ลุงป้าน้าอา

ทัง้คนไทยและชาวตา่งชาตเิสมอๆ ครอบครวัจงึไมก่งัวลเลยวา่ทกัษะสงัคมจะเปน็

ปัญหาสำาหรับเด็กบ้านเรียนเลย

ส่วนคู่แฝดพิมพ์ปาน ยิ่งหายห่วง ด้วยพื้นฐานเป็นคนช่างพูดช่าง

เจรจา ชอบพบปะผูค้นเปน็ทนุอยูแ่ลว้ การมโีอกาสไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูใ้น

หลากหลายสถานทีอ่ยา่งสม่ำาเสมอ ไดพ้บปะผูค้นหลายกลุม่หลายสาขาอาชพี ตา่ง

เพศต่างวัย อย่างเช่น ชมรมขี่ม้ากองพันสัตว์ต่าง ชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ สวนสัตว์ 

เข้าร่วมโครงการช้างบำาบัด ศิลปะบำาบัด และดนตรีบำาบัด รวมถึงกิจกรรมเรียนรู้

ต่างๆ ร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆ ในเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา ความหลากหลายเหล่า

นี้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะทางสังคมที่ดีเยี่ยม ใน

ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสให้พ่อแม่ได้สังเกตและติดตามพัฒนาการทักษะทาง

สังคมของลูกได้อย่างใกล้ชิด มากกว่าการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน

สามสาวของบ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้าร่วม 

กจิกรรมหลายๆ อยา่ง ทัง้ในกลุม่บ้านเรยีนกจิกรรมทีท่างครอบครวัดำาเนนิการเอง 

ทำาให้ลูกๆ ได้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น และหลากหลายวัย รวมถึงการมีโอกาสเดินทาง

ไปยงัสถานทีต่า่งๆ รว่มกบัพอ่แมบ่อ่ยครัง้กวา่เดก็ในโรงเรียน มโีอกาสพบเจอผู้คน

หลากหลาย ทำาให้ลูกๆ ได้เรียนรู้ทักษะ มารยาท วิธีการเข้าสังคมที่เหมาะสมจาก

พอ่แมไ่ปในตวั หลอ่หลอมใหล้กูๆ พรอ้มจะคยุอยา่งเปน็มติรกบัคนต่างเพศต่างวยั

ต่างฐานะที่ได้พบเจอ ไม่เคยสร้างปัญหาในการเข้าสังคมกับใคร ไม่ว่าจะเด็กเล็ก

กว่า วัยเดียวกัน เด็กโตกว่า หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ทุกรุ่น ด้วยวิถีการเรียนรู้ในลักษณะ

ที่กล่าวมานี้ เด็กบ้านเรียนจึงเติบโต มีวุฒิภาวะ และรู้จักปรับตัวตามสภาพสังคม

ที่หลากหลายกับคนทุกเพศทุกวัยได้ดีกว่าที่คนทั่วไปในสังคม ที่มักตั้งคำาถามด้วย

มายาคติกับเด็กบ้านเรียน 
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2.4 เครือข่ายบ้านเรียนล้านนา

“เครือข่ายช่วยได้เยอะครับ ในแง่ของความสบายใจ

และลูกเราก็ได้เรียนรู้ ต้นกล้าไปเกือบทุกงาน” 

                                      บ้านเรียนต้นกล้า

“จุดร่วมที่ได้เห็นจากครอบครัวโฮมสคูลคือ กลุ่มคนที่ลงมือทำาสิ่ง

สำาคัญที่ไม่อาจรอได้ ไม่สามารถให้ลูกอยู่ในระบบที่กำาลังลองผิดลองถูก เพระการ

เตบิโตของลกูไม่อาจยอ้นคนื การไดพ้ดูคยุแลกเปลีย่น และทำากจิกรรมดว้ยกนั ยิง่

มั่นใจว่าโฮมสคูล เป็นหนทางที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้อย่างมีความสุข

เพื่อหาสิ่งที่เป็นตัวตนของเด็กอย่างแท้จริง”

บ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอล

“เครอืขา่ยบา้นเรยีนชว่ยทานไดม้าก ทำาใหม้เีพ่ือนสนทิกลุ่มใหญท่ี่มี

ประสบการณ์คล้ายคลึงกัน     ได้เรียนรู้จากกันและกัน เพื่อนกลุ่มนี้ช่วยให้ภาษา

ไทยของทานดีขึ้น เพิ่มความมั่นใจในหลายๆ ด้าน”

บ้านเรียนพันพรรณ

ปีการศกึษา 2550 บ้านเรยีนก้านตองจดทะเบยีนเป็นบ้านเรยีนแรก

ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สามปีต่อมาในปี 2553 มีบ้าน

เรียนเพิ่มอีก 3 บ้าน คือ บ้านเรียนนำ้าอุ่น บ้านเรียนทองนพรัตน์ โรงเรียนบ้านเรา 

ทัง้สีบ้่านได้ทำาความรูจ้กัและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัตามธรรมชาติของคนทีม่แีนวคดิ

บางอย่างตรงกัน ถัดมาปี 2554 จำานวนบ้านเรียนสังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 

เพิ่มเป็น 11  บ้านเรียน มีการรวมตัวกันหลวมๆ ตามธรรมชาติด้วยประเด็นร่วม

คอื การเรยีนรูข้องลกู เมือ่มโีอกาสกแ็ลกเปลีย่นและเรียนรู้จากกนัและกนั เอือ้เฟ้ือ

กันตามแต่โอกาสจะอำานวย ต่อมาเริ่มทำาความรู้จักกับบ้านเรียนจากจังหวัดอื่นใน

เขตภาคเหนือตอนบนมากข้ึน เช่น บ้านเรียนแปลนปูน จากอำาเภอแม่สรวย 
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เชียงราย บ้านเรียนอัลเมียอฺรอจ อำาเภอปาย แม่ฮ ่องสอน บ้านเรียน 

เลอฌอ จากลำาพนู รวมทัง้บ้านเรยีนในเชยีงใหม่เขตอืน่ๆ เช่น บ้านเรยีนพนัพรรณ 

พบว่าทุกครอบครัวต่างมีความถนัด มีต้นทุน มีข้อมูลและความรู้บางอย่างที่

สามารถเอื้อเฟื้อให้กันได้ ที่สำาคัญเป็นกำาลังใจและช่วยเหลือเกื้อกูลในการแก้

ปัญหาที่แต่ละครอบครัวกำาลังเผชิญอยู่ ช่วยลดความวิตกกังวลอันเป็นอุปสรรค

สำาคัญประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวลงได้  

รูปธรรมของการเกื้อกูลกันอย่างเป็นธรรมชาติ สะท้อนออกมาเป็น

คำาบอกเลา่ของแมเ่ปก๊ก้ี บ้านเรยีนพนัพรรณ ถึงสิง่ท่ีสงัเกตเหน็จากครอบครวับา้น

เรียนอื่นๆ คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ ซึ่งขึ้นกับ

วา่พอ่แม่เหน็วา่ลกูตอ้งการอะไร ณ เวลาขณะนัน้ การมเีพือ่นครอบครวับา้นเรยีน

ที่มีความหลากหลายมากๆ ในเครือข่าย ช่วยให้การจัดสภาพแวดล้อมให้ลูกๆ ได้

เรียนรู้อย่างรอบด้านนั้น กลายเป็นธรรมชาติมากสำาหรับครอบครัวบ้านเรียนใน

เครือข่าย จนรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ต้องจัดการอะไรเลย

อยา่งในกรณนีอ้งทาน เวลาทีแ่มเ่หน็วา่ลกูใชเ้วลาเล่นอยูก่บัเพ่ือนใน

สวนเพยีงไมก่ีค่นมากเกนิไปแลว้ กจ็ะพาลกูออกมาอยูก่บัเดก็คนอืน่ๆ ในเครอืขา่ย

บ้าง พาไปเข้าชั้นเรยีน เข้าคา่ย เพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสัมผัสผู้คนที่หลาก

หลายขึน้ เวลาทีท่านใชภ้าษาองักฤษมากกวา่ภาษาไทย กจ็ะใหไ้ปอยูก่บัครอบครวั

คนไทยเพื่อจะได้พูดภาษาไทยมากขึ้น ช่วงเวลาที่เห็นว่าทานจำาเป็นต้องรับรู้ถึง

รากเหงา้ของตวัเอง กจ็ะพาทานไปเยีย่มครอบครวัของปูย่า่ตายาย เมือ่อยากเรียน

วิทยาศาสตร์ก็พาไปเรียนร่วมกับกลุ่มเพื่อนบ้านเรียน อยากเรียนศิลปะก็ให้ได้ทำา

กจิกรรม ดเูหมอืนวา่มสีถานการณเ์พือ่ใหท้านไดเ้รยีนรูร้ออยูแ่ลว้ ไมต่อ้งจดัเตรยีม

อะไรมากนัก เพียงแต่ครอบครัวต้องหาจุดสมดุลระหว่างฐานคิดหลักว่าเราอยาก

ให้ลูกรู้อะไร กับความต้องการของลูกในห้วงเวลานั้นๆ ทั้งด้านอารมณ์ สติปัญญา 

และสงัคม ความแตกตา่งของสิง่นีเ้องทีท่ำาใหแ้ตล่ะบา้นเรียนมเีอกลักษณเ์ฉพาะตัว

“เครือข่ายบ้านเรียนล้านนา” จึงเกิดขึ้นง่ายๆ มีลักษณะไม่เป็น
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ทางการและไม่อยากให้เป็นทางการ ทุกคนเป็นเจ้าของ ไม่มีผู้ประสานงานโดย

ตำาแหน่ง มีกิจกรรมที่ไหนใครว่างก็ช่วยประสานงาน เป็นการจัดการแบบไม่

พยายามไปสร้างรูปแบบท่ีตายตัว บ้านไหนมีกิจกรรมก็ส่งข่าวมา เช่น บ้านสวน

สายลมจอยของ บ้านเรียนต้นกล้า มีการทำานาโยน ตีข้าว ครอบครัวที่สนใจก็พา

ลูกมาเรียนรู้บ้าง วิ่งเล่นบ้างในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ บ้าน

เรียนเข้มคราม เปิดพื้นที่สอนคอมพิวเตอร์ เด็กๆ จากบ้านเรียนอื่นที่สนใจก็มา

ร่วมเรียนรู้ พ่อแม่จากบ้านเรียนอื่นก็แลกเปลี่ยนด้วยการสอนวิชาอื่นให้ เป็นรูป

แบบของการแบ่งปันทั้งสถานที่ ความรู้ และกำาลังใจ บ้านเรียนแปลนปูน ชวนไป

เทีย่วโบราณสถานดอยวงศ ์เดก็ๆ และพอ่แมบ่า้นเรียนทีว่า่งและสนใจกล็งขนัเหมา

รถตูเ้ดนิทางไปเรยีนรูด้ว้ยกนั แตท่กุครอบครวักย็งัจัดการเรียนการสอนอยา่งเปน็

อิสระ ด้วยแนวคิดแตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตของแต่ละครอบครัว

กิจกรรมเครือข่ายในช่วงแรกเป็นการหมุนเวียนไปเยี่ยมบ้านเรียน

เป็นประจำาทุกเดือน ซึ่งนอกจากจะได้ทำาความรู้จักกันในเชิงลึกมากขึ้นแล้ว ยัง

เปน็โอกาสใหเ้ดก็ๆ ไดเ้ปิดโลกทัศนแ์ละเรยีนรูส้ิง่ใหม ่พอ่แมไ่ด้แลกเปลีย่นแนวคดิ 

ประสบการณ์ ปญัหาในการดแูลลกูทัง้ในดา้นการเรยีน สขุภาพรา่งกาย และจติใจ 

รวมถึงความขลุกขลักในการประสานงานกับหน่วยราชการ

ต่อมาได้ขยายออกไปสู่การแลกเปลี่ยนกับกลุ่มกิจกรรมทางสังคม

อื่นในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทย เช่น เครือ

ข่ายการศึกษาทางเลือก (สยน.) รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายการส่ือสารออนไลน์

ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงบ้านเรียนล้านนาเข้าด้วยกัน

ภายใตว้ธิคีดิและการทำางานเชงิบวก ผนวกกบัผลงานทีเ่ปน็ทีเ่หน็ได้

ชัดของเด็กบ้านเรียนในเรื่องทักษะความรู้และทักษะทางสังคม ที่สามารถตอบข้อ

สงสยัและลดความกงัวลใจของสงัคมลงได ้สง่ผลใหเ้ครอืขา่ยบา้นเรยีนลา้นนาเปน็

ที่รู้จัก ได้รับการยอมรับ สามารถสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการจัดการ

ศึกษาโดยครอบครัวได้มากขึ้น เกิดกระบวนการทำางานร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์
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ระหวา่งหน่วยงานภาครฐัและครอบครวับา้นเรยีนมากขึน้ เชน่ การจดันทิรรศการ

และเวทีเสวนาในงาน “เปิดบ้านนวัตกรรม : Educational Innovation 

Symposium 2012” ของสำานักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 

การจัดนิทรรศการและลานกิจกรรมเรียนรู้ของเครือข่ายบ้านเรียน ในงานศิลป

หัตถกรรมนกัเรยีน ระดบัชาต ิครัง้ที ่62  การจดัตัง้ศนูยส่์งเสริมการพัฒนาคณุภาพ

การจัดการศกึษาโดยครอบครวั และการศกึษาทางเลอืก เครอืขา่ยลา้นนา เปน็ต้น  

เพราะเด็กบ้านเรียนมิใช่เรียนอยู่แต่ในบ้าน แถมมีเพื่อนดีๆใน 

เครือข่ายล้านนาที่อบอุ่น 

ข้อมูลที่ครอบครัวบ้านเรียนสะท้อนมา เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า 

ทกัษะทางสงัคมของเดก็บา้นเรยีนในเครอืขา่ยบ้านเรยีนลา้นนานัน้ไมไ่ดข้าดตก

บกพร่องแต่อย่างไร เพราะโลกการเรียนรู้ของเขากว้างขวางเป็นได้ในทุกที่ทุก

เวลา ตามความเหมาะสม พบปะผู้คนที่เป็นผู้รู้ เป็นครู เป็นวิทยากร ถ่ายทอด 

ประสบการณ์ความรู้ให้อย่างเอ็นดู 

นอกจากนี้การพบปะในเครือข่ายบ้านเรียนล้านา จาก

กิจกรรมต่างๆ การไปเรียนรู้ร่วมกันในแหล่งเรียนรู้  การไปเข้าค่าย

กิจกรรมเรียนรู้ หรือการเสนอรายงานผลการศึกษา ที่ทางราชการจัดขึ้น 

พลงัเครอืขา่ยบา้นเรยีนล้านนา : พลังสรา้งสรรคข์องการศกึษาโดยครอบครวั

เครือข่ายบ้านเรียนล้านนา มีอานิสงส์ในการสร้างความมั่นใจให้

แก่กันและกัน จากวงเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดความรู้ต่อสภาพปัญหาที่เผชิญ

กนัอยูไ่ดส้ำาเรจ็ตามแตล่ะกรณ ีเป็นแหลง่เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัของลกูๆ โดยเดก็ๆ

สับเปลี่ยนกันไปเรียนกับครอบครัวหนึ่งๆที่มีความรู้ความชำานาญในเรื่องหรือ
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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

ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้วา่ บา้นเรยีนเปน็นวตักรรมการจัดการศกึษา ที่

ไมเ่พยีงสามารถพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล หากยงัเปน็แหลง่ขอ้มลูทีอ่ดั

แน่นด้วยบทเรียนและประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์

ต่อระบบการศึกษาในระบบใหญ่ แม้การขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของบ้าน

เรียนในภาพรวม จะอาศัยแรงขับของครอบครัวเป็นพลังงานหลักในการขับ

เคลื่อน แต่คงไม่อาจปฏิเสธว่า แรงหนุนเสริมจากภาครัฐและภาคประชาสังคม 

จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนา(หรือบั่นทอน)ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล

ของกระบวนการเรียนรู้ ตามวิถีบ้านเรียน

มองสถานการณด์า้นบวก การทำางานร่วมกนัระหวา่งสำานกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษา (สพป./สพม.) และครอบครวับ้านเรยีนในพืน้ที ่เทา่ทีผ่า่นมาถอืวา่

ค่อนข้างราบรื่น ไม่มีปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรง ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร ให้เกียรติ

ซึ่งกันและกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำาให้ความกังวลใจต่างๆ ในการติดต่อประสาน

งานกับหน่วยงานราชการลดนอ้ยลงมาก ในหลายหลายกรณคีอ่ยๆ พฒันาไปเปน็

ความเชื่อใจ เชื่อมั่น และผูกพันกัน 

แล้วภาครัฐควรจะหนุนเสริมอย่างไร หรือต้องทำาอะไรบ้าง คำา

ตอบส่วนหนึ่งได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนใน “คู่มือการดำาเนินการจัดการศึกษา

โดยครอบครัว” ว่าด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

โดยครอบครัว (หน้า 10-13) ในเอกสารฉบับน้ี จึงขอสะท้อนมุมมองและความ

คาดหวังของครอบครัวบ้านเรียน และรูปธรรมแรงหนุนเสริมจากภาครัฐในพ้ืนท่ี 

(สพป./สพม.) เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะนำาไปสู่การทำางาน

ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไป (บทบาทของ สพฐ. และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดูเพิ่มเติม

ในเอกสารข้างต้น)

ไล่เรียงไปตามบทบาทหน้าที่ของ สพป./สพม. ที่กำาหนดไว้ในคู่มือ 

12 ประการ ดังนี้
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1. จัดให้มีคณะทำางานวิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อ

การส่งเสริมคุณภาพเชิงวิชาการ และกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว ประกอบด้วย บุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ 

ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษา และกลุม่อืน่ทีเ่กีย่วข้อง หรือครู อาจารย ์

จากสถานศึกษา

“อยากให้ภาครัฐ ทำาความเข้าใจและใช้วิธีการประเมินผลที่เหมาะ

สมต่อเด็กบ้านเรียน...”

“อยากให้มีนักการศึกษาท่ีเข้าใจระดับของเด็กในระบบการศึกษา

แบบองค์รวม (Holistic Education System) มาร่วมในการเยี่ยมบ้าน (นิเทศ

ติดตาม) และการประเมินผล...” 

“อยากให้สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีการ

หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ ให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างบ้านและ

รัฐ...”

จะเห็นได้ว่า ความต้องการของครอบครัวนั้นมิได้แตกต่างไปจาก

บทบาทหนา้ทีท่ีไ่ดก้ำาหนดไวใ้หเ้ปน็แนวทางปฏบิตั ิเพยีงแตใ่นมมุของครอบครวันัน้

ให้ความสำาคญัในประเดน็ความเหมาะสมกบัผูเ้รยีน ซึง่อาจจะเนน้ทางด้านวชิาการ

หรือเอนเอียงไปตามความถนัดด้านอื่นๆ ของผู้เรียน ขณะที่รูปธรรมในพื้นที่ยังไม่

เหน็กลไกหรือคณะทำางานดงักลา่ว โดยสว่นใหญย่งัมลีกัษณะของบคุลากรทีไ่ดร้บั

มอบหมายให้รับผิดชอบดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรียน

2. รบั และตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานการขออนญุาตจัดการศกึษา

โดยครอบครัวเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

3. พิจารณาออกเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา

ดา้นงานเอกสาร และการดำาเนนิการตามขัน้ตอนกระบวนการต่างๆ 

ในพืน้ที ่โดยสว่นใหญไ่มม่ปัีญหาอะไร สามารถดำาเนนิการไปได ้เพราะมเีจา้หนา้ที่

ผู้รับผิดชอบงานชัดเจน อาจติดขัดอยู่บ้างในเรื่องความล่าช้า ด้วยความไม่คล่อง
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ตัวของกลไกระบบราชการหรือภาระการงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ในปีที่ผ่านมา 

ของ สพป.เชียงใหม่ เขต๑ ดำาเนินการออกหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1/ค) กับ

ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 และ ม.3  ขณะที่ สพม. เขต 35 ยังประสบปัญหาความล่าช้า 

ทำาให้บา้นเรียนเลอฌอ (จบ ม.3) ยงัไมไ่ดร้บัเอกสารรบัรองวฒุกิารศกึษาใดๆ ทัง้ๆ 

ที่ทางบ้านเรียนได้มีการประสานให้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว

4. ประสานงาน และส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้

เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจอัน

ดีระหว่างครอบครัวผู้จัดการศึกษากับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการพัฒนาแผนการ

เรียนรู้เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการวัด และประเมินผล

การจัดการศึกษา

“อยากให้จัดอบรมสัมมนาเสริมความรู้/ทักษะที่จำาเป็นให้กับผู้

จัดการศึกษา เช่น การเขียนแผน การประเมินผล การเก็บหลักฐานร่องรอยการ

เรียนรู้ ฯลฯ ที่เหมาะสมกับบ้านเรียน...”

กระบวนการประสานงานในพื้นที่ปัจจุบันดำาเนินการไปได้โดย

ลักษณะที่ไม่เป็นทางการ ถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามสภาพ (ยังไม่

เป็นระบบ) มีความพยายามเสรมิความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งตา่งๆ บา้งเปน็ครัง้คราว 

ในรูปแบบของการประชุม กิจกรรมค่าย แต่มักเป็นการคิดในกรอบการจัดการ

ศกึษาแบบในระบบ ซึง่หลายสิง่ไมส่อดคลอ้งเหมาะสม บา้งกจ็ะกลายเปน็การเพิม่

ภาระงาน(ที่คิดว่าไม่จำาเป็น)ให้กับครอบครัว ยังขาดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจและแสวงหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเด็ก และ

ครอบครัวอันพึงมีพึงได้ในการจัดการศึกษา เช่น จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ให้บริการ

หรอืประสานงานแหลง่เรยีนรูอ้ืน่ๆ แกค่รอบครวัผูจ้ดัการศกึษา ไดใ้ชใ้นการพฒันา

ความรู้ความสามารถผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย 

และมาตรฐานการศึกษา
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“เปิดโอกาสให้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์...”

“เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่าบ้านเรียนและหน่วยงาน

ต่างๆ ของรัฐหรือเอกชน ในการอำานวยความสะดวกให้เด็กบ้านเรียนได้เข้าเรียน

รู้ได้ง่ายขึ้น...”  

“เปิดพื้นที่ให้เด็กบ้านเรียนได้แสดงออกหรือแสดงผลงาน กิจกรรม

ต่างๆ...” 

“ให้คำาแนะนำา และโอกาสในการร่วมกิจกรรมเรียนรู้ และกิจกรรม

การแข่งขันต่างๆ...”

งานด้านการสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนในพื้นที่ นับเป็นงานที่มีรูป

ธรรมในพื้นที่ค่อนข้างชัดเจน ทั้งในด้านการเปิดโอกาสและความพยายามที่จะ

เอื้ออำานวยการให้ อาทิ สพม. เขต 35 ประสานขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน 

จักรคำาคณาทร ลำาพนู ใหบ้า้นเรยีนเลอฌอเขา้ใชห้อ้งสมดุและอปุกรณว์ทิยาศาสตร์ 

รวมถึงอาจารย์ได้ให้ความกรุณาสอนเพิ่มเติมเป็นพิเศษ อีกทั้งทางผู้อำานวยการ

โรงเรียน ยังอนุญาตให้บ้านเรียนร่วมทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ NT ร่วม

กับนักเรียนในโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษของทางโรงเรียน

อีกด้วย

เด็กบ้านเรียนอื่นๆ ก็มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความรู้

ความสามารถและความตอ้งการของครอบครวั เชน่เดยีวกบัเดก็ในโรงเรยีน ทัง้ใน

ระดับประเทศและระดับพื้นที่ อาทิ กิจกรรมค่ายต่างๆ การสอบแข่งขันวิชาการ

นานาชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การสอบวัดประเมินผล NT, O-Net  อีก

ทั้งยังได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงาน “เปิดบ้านนวัตกรรม : 

Educational Innovation Symposium 2012” ของสำานกังานพฒันานวตักรรม

การจัดการศึกษา สพฐ. และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62  

อีกด้วย 
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แมก้ารสนบัสนนุสง่เสรมิจะยงัไมส่ามารถครอบคลมุในทกุเรือ่ง แตก่็

นบัวา่มแีนวทางทีช่ดัเจนและเปน็ใปในเชงิสรา้งสรรค ์อาจติดขดัในเร่ืองการส่ือสาร

ระหวา่งกนั ในการบอกเลา่ความตอ้งการ การแจง้ขา่วสาร การรบัรู ้ความสม่ำาเสมอ 

ซึ่งจำาเป็นต้องมีการพัฒนาให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

6. วางแผนพฒันาคณุภาพ และแผนปฏบิติัการ เพ่ือดำาเนนิงานการ

จัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

7. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ใน

ขอบข่ายการศึกษาทางเลือก ที่อำานวยให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนา ผู้เรียนได้

ผลผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพถึงขีดสุดของศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

8. สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อคุณภาพของเยาวชน ต่อชุมชน สังคม 

และประเทศชาติอย่างเต็มที่ไร้ขีดจำากัด

“สนับสนุนการทำากิจกรรมร่วมกัน เพราะส่ิงที่ครอบครัวโฮมสคูล

จะขาดโอกาสแบบเด็กในระบบคือ ความมั่นใจในการแสดงออกของเด็กในการ

ประชุมกลุ่มขนาดใหญ่ และจัดกิจกรรมเสริมสำาหรับครอบครัว เพื่อให้พ่อแม่นำา

ไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการของลูก”

“เพิม่เตมิความชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาพเิศษใหแ้กผู่เ้รยีนทีม่คีวาม

ต้องการเฉพาะด้าน...”

ภายใต้ภาวะความจำากัดทั้งในด้านปัจจัยและกำาลังคน แนวทาง

การประสานความร่วมมือ บูรณาการหน่วยงานและทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่

แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ น่าจะมีความเหมาะสมเป็นจริงได้มากกว่า เพราะใน 

บางด้านก็มีความต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ กรณี

ของเด็กที่มีความต้องพิเศษหรือมีปัญหาบางประการ ซ่ึงในจังหวัดเชียงใหม่ก็มี

หนว่ยงานเฉพาะทางมากมาย ท้ังโรงพยาบาล ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขต 8  สถาบนั

ศรีนครินทร ์ โรงเรยีนในสงักดัสำานกัการศกึษาพเิศษ หนว่ยงานในมหาวทิยาลยัของรฐั   
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ที่สำาคัญ ยุทธศาสตร์ในการประสานความร่วมมือ ควรกำาหนดเป็น

มาตรการเชงิรกุ คอืมคีวามจำาเปน็ตอ้งทำาใหเ้กดิเปน็เครอืขา่ย มากกวา่การรอต้ังรับ

วา่จะให้ประสานสว่นใดกแ็จง้มาเป็นเรือ่งๆ ตามขัน้ตอนระเบยีบปฏบิตัทิางราชการ

9. กำากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

10. ประเมิน และรายงานผลการดำาเนินงานตามสายงานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณะอย่างสมำ่าเสมอตามโอกาสที่เหมาะสม อันส่งผลต่อ

การพัฒนายกระดับความก้าวหน้าของงาน

11. เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์แลกเปลีย่นเรยีนรู้ขา่วสาร ความรู้ในเวที

สาธารณะ เครือข่ายภาคสังคมข่าวสารเพื่อความรู้ความเข้าใจของสังคมโดยรวม 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้มีความสำาเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รูปธรรมที่เห็นได้ชัด คงมีเฉพาะการกำากับดูแลตามหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการประเมินผลตามระเบียบปฏิบัติ

สำาหรับ สพป./สพม.ที่มีศักยภาพ และความพร้อม ควรมีการระดม

ความร่วมมือของบุคลากร ครอบครัวหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อความร่วม

มือ การสนับสนุน ส่งเสริมร่วมมือกันในการจัดให้มีแหล่งประสานงานกลาง เพื่อ

การพบปะ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้สรา้งสรรคก์จิกรรมการเรยีนรู้ และการพัฒนาเครือ

ข่ายการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำาเนินงานร่วมกัน

มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว และการศึกษาทางเลือก เครือข่ายล้านนา ขึ้นเป็นศูนย์ประสานความ

ร่วมมือของภาครัฐ ครอบครัวบ้านเรียน และภาคประชาสังคมโดยผ่านทางสภา

การศึกษาทางเลือก ซึ่งการดำาเนินการในแรกเริ่มจัดตั้งนี้ ยังมีความขลุกขลักทั้ง 



192

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
พัฒ

นา
ผู้เ
รีย

นเ
ฉพ

าะ
บุค

คล

การคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ

จากมาตรา 49 วรรค 3 ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2551 “การจดัการศกึษาอบรมขององคก์รวชิาชพีหรือเอกชน การศกึษา

ทางเลอืกของประชาชน การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ยอ่ม

ไดร้บัความคุม้ครองและสง่เสรมิทีเ่หมาะสมจากรัฐ” จึงเปน็ทีม่าของบทบาท

หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ท่ีระบุใน“คู่มือการ

ดำาเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว” ที่ครอบครัวบ้านเรียนได้ยกข้ึนมา

เสนอเชิงการประเมินว่า ได้ดำาเนินการคืบหน้าไปเพียงใด และแฝงไว้ด้วยข้อ

เสนอแนะจากความต้องการการหนุนเสริมจากภาครัฐเอาไว้ด้วย เป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความรู้รอบโดยละเอียดของครอบครัวบ้านเรียน ซึ่งอาจลึก

ซึ้งกว่าเจ้าหน้าท่ีภาครัฐหลายคนท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องอยู่ อันเป็นจุดอ่อนของ

การปฏิบัติการคุ้มครองและส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวยังเป็น

ไปได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปัญหาและ

ความเป็นมา จักได้เห็นข้อควรแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล จึงขอนำาเรียนโดย

ลำาดับดังต่อไปนี้

ด้านกลไกการทำางาน แผนงาน การให้ความสำาคัญ และการ

สนับสนุน ส่งผลให้การดำาเนินการไม่คืบหน้าไปเท่าที่ควร

โดยภาพรวม จะเห็นได้ว่าแรงเสริมจากภาครัฐในระดับปฏิบัติ

การนั้นก็มีส่วนเอื้อให้การดำาเนินการของครอบครัวบ้านเรียนขยับไปได้คล่อง

ตัวมากขึ้น ขณะเดียวกันหากมองเทียบเคียงกับบทบาทหน้าที่ซึ่งกำาหนดไว้ให้

หนว่ยงานปฏบิติั จะพบวา่ มภีารกจิอกีมากมายหลายประการทีย่งัไมไ่ด้รบัการ

ปฏบิตั ิหลายภารกจิยงัทำาไมร่อบดา้น และความต้องการของครอบครวันัน้มไิด้

แตกต่างไปจากกรอบบทบาทหน้าที่ที่ได้กำาหนดไว้ให้เป็นแนวทางปฏิบัติเลย
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ภายหลังจากการประกาศกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการ

จัดการศึกษาโดยครอบคร้ว พ.ศ. 2547 การดำาเนินงานการจัดการศึกษา

โดยครอบครวั ภายใตก้ารดแูลของสำานกงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืน

ฐาน ที่ยังมีการปรับระบบงานวิชาการ (เช่นการปรับหลักสูตรและประกาศ

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)  การปรับโครงสร้าง

บริหารจัดการภายในส่วนกลาง(การขยับขยายสำานักฯ, การแยกสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเป็น ประถมฯและมัธยมฯ) อันมีผลกระทบต่อการดำาเนิน

การจดัการศกึษาโดยครอบครวั ทัง้ทีโ่ดยจำาเดมิความขลกุขลกัจากการทีเ่ปน็

เรือ่งใหมใ่นรปูแบบการจดัการศกึษาทีเ่จา้หนา้ทีย่งัอยูร่ะหวา่งทำาความเขา้ใจ 

และมีข้อสงสัยในการปฏิบัติที่ต้องสอบถามเข้ามายังหน่วยงานดูแลในส่วน

กลาง รวมทั้งปัญหาที่ทับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ และการแยก

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น ประถมฯและมัธยมฯ ที่เดิมเคยให้บริการ

ครอบครัวทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ในสำานักงานเดียว การสอบถาม

ขอ้ปฏิบตัทิีมั่กไม่ไดร้บัคำาตอบนัน้ สง่ผลกระทบใหง้านบรกิารเปน็ไปดว้ยความ

ล่าช้าชะงักงัน จนกระท่ังเกิดการฟ้องร้องต่อศาลปกครองโดยสมาคมบ้าน

เรียนไทย ในกรณีการเสียสิทธิตามกฏหมายของครอบครัว 17 ครอบครัว ใน

ช่วงกลางปี พ.ศ. 2554 ทำาให้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทำาการปรบัปรงุการดำาเนนิงานการจดัการศกึษาโดยครอบครวั ครัง้สำาคญัขึน้

มา ดังมีสาระสำาคัญต่อไปนี้

1. แก้ปัญหาเร่งด่วน 17 กรณีผู้ร้องเรียนตามการจัดการศึกษา

โดยครอบครัวใน 7 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. การดำาเนินงานระยะยาว

2.1 จัดตั้งคณะทำางานดำาเนินการจัดการศึกษาโดยครอบ

ครัภายใต้คณะอนุกรรมการจัดการศึกษาทางเลือกของกพฐ.
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2.1.1  การร่างคู่มือการดำาเนินงานการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว

2.1.2 จัดประชุมคณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ การ

พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปี 2555 – 2557 และแผนปฏิบัติการ 

ป ี2555 และกำาหนดการฝกึอบรมบุคลากร และการเสนอแนวทางการแกไ้ขกฏ 

ระเบียบ แนวปฏิบัติให้เหมาะสมฯ (ดังตารางวิเคราะห์งาน)

2.2 สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจัดระบบ

บุคลากรภายในสำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในต้ปีงบประมาณ 

2555 ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน

2.3 จัดหน่วยประสานงานกลางใน สพฐ. ให้มีขึ้นตามข้อ 2.2 

และให้มีหน่วยพัฒนาด้านวิชาการที่ สพป. กทม. โดยจัดให้เป็นศูนย์ประสาน

งานวิชาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ชั้น 3 อาคาร 4 พญาไท และวาง

บทบาทหน้าที่หลักไว้ให้ดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.4 ให้จัดตั้งหน่วยประสานงานในพื้นที่ระดับภูมิภาค หรือ

ระดับเขต จำานวน 12 แห่ง เพื่อส่งเสริมการดำาเนินการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว

ท้ังนี้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ จากการวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา หรือสภาพการณ์ที่พึงประสงค์ การสังเคราะห์และกำาหนดผลตาม

เปา้ประสงคก์ำากบัดว้ยปทีีค่วรสำาเรจ็ แลว้วเิคราะหเ์ปน็กระบวนการดำาเนนิงา

มลีำาดบักจิกรรมดำาเนนิงานตามปฏทินิทีก่ำาหนด และสะท้อนสู่ปจัจัยท่ีต้องจัด

เสรมิใหส้ามารถดำาเนนิการตามกระบวนการและลำาดับกจิกรรมทีว่างไวใ้หเ้กดิ 

ความสำาเร็จ

ในที่นี้ ขอนำาเรียนเฉพาะส่วนของสภาพปัญหา หรือสภาพการณ์

ที่พึงประสงค์ และผลตามเป้าประสงค์ เท่านั้น คือ
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ที่
สภาพปัญหา 

หรือที่พึงประสงค์

ผลตามเป้าประสงค์

รูปธรรมความสำาเร็จ ปีที่

1 การขาดนโยบาย
ของ สพฐ.

มีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ฯลฯ 
ตามมาตรา 12 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 เน้น
กระจายอำานาจและการมีส่วนร่วม

2554

2. ขาดหน่วยรับผิด
ชอบในส่วนกลาง
ที่แน่นอนและเอา
จริงเอาจังอันส่ง
ผลต่อเจตคติของ
บุคลากรตลอดสาย
งาน ตั้งแต่ส่วนกลาง
จนถึงสำานักงานเขต
พื้นที่

มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นระบบแบบองค์
รวม อำานวยประโยชน์และความสำาเร็จของการ
จัดการศึกษาทางเลือกทุกรูปแบบในระยะต้นและ
ระยะยาวจากส่วนกลางถึงส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ตามมาตรา 37 ของ พรบ.กศ.2542

ตามลำาดับ 
ปี 2555-
2557

3. ขาดข้อมูล ภาพรวม
การจัดการศึกษา

มีระบบข้อมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดย
รวม ของสพท.ต่างๆ และส่วนกลางในการบริหาร
จัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2555

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

ให้มีระเบียบปฏิบัติ เพิ่มการขออนุญาตจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ในทุกระดับ(ป.1  - ม.6)ที่ สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้ รวมทั้งที่ศูนย์
พัฒนาวิชาการ 12 แห่งในภูมิภาคและ หน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่มีข้อตกลงร่วมมือกับสพฐ.ในการ
จัดการศึกษา (เสริมบทบาทหน้าที่ขององค์กรในข้อ 
2 และข้อ 2.5)

2555
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รูปธรรมความสำาเร็จ ปีที่

5. บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งรัฐและเอกชน
ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 
ทำาให้เกิดความ
ขัดข้องในขั้น ตอน
ต่างๆของการ
จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว

มีคู่มือ ชุดเอกสาร สื่อเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจ และ
เข้าถึง หลักและกระบวนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ที่ตรงกันของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง มี
ความราบรื่น สำาเร็จผลในการประสานและพัฒนา
ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

2554 - 
2555

6. ขาดการส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้ของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร
ชุมชน  องค์กร
เอกชน ฯลฯ

6.1 มีระบบการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาชนในลักษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้
เรียนทุกประเภทสามารถเข้าถึงการเรียนรู้กับทุก
แห่งที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีหน้าที่การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกประเภทได้อย่าง
มีคุณภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทางจิตวิทยาม(มีศูนย์
พัฒนาวิชาการ สพป. กทม.และ ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
12 แห่งในภูมิภาค ให้บริการ และจัดกิจกรรมส่ง
เสริมที่หลากหลาย เต็มรูปแบบตาม บริบท อย่าง
เป็นตัวของตัวเอง (เน้นกระจายอำานาจ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อประสิทธิภาพ
และคุณภาพสูงสุด ของงาน))

6.2 มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างแพร่
หลาย มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
แประชาชนที่เกิดขึ้นและมีผลิตภาพสูงขึ้น

2554 - 
2555
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จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
บทที่ 2 ก้าวย่างของการเรียนรู้

ที่
สภาพปัญหา 

หรือ ที่พึประสงค์

ผลตามเป้าประสงค์

รูปธรรมความสำาเร็จ ปีที่

7.. ขาดระบบการ
ประเมินและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาทาง
เลือกที่เหมาะสม
เป็นธรรมชาติ 
สอดคล้องกับหลัก
การและปรัชญา
การศึกษาเพื่อ
ชีวิตและสังคม
ของการศึกษาโดย
ครอบครัวและการ
ศึกษาทางเลือก

7.1 มีแหล่งพัฒนาองค์ความรู้และวิธีวิทยา การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และการศึกษาแก่บุคคล 
ครอบครัว และองค์กรผู้จัดการศึกษาให้สามารถ
ประเมินและประกันคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย
ตัวเองได้

7.2 มีแหล่งอุปกรณ์และกระบวนการการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนแบบเชิงประจักษ์ให้บริการการวัด
และประเมินผลคุณภาพผู้เรียนที่ผู้จัดประสงค์ขอ
ความช่วยเหลือเฉพาะกรณี

7.3 มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้
เรียนให้บริการแก่ผู้จัดการศึกษานำาไปใช้

2555 - 
2557

8. ขาดการเผยแพร่
ให้ความรู้ข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์แก่
สาธารณะให้ได้รับ
รู้ มีความเข้าใจอัน
ดี มีความตื่นตัว 
และได้พิจารณา
เปรียบเทียบที่รูป
แบบการจัดการ
ศึกษา

ให้คุณประโยชน์ที่
ดีหรือด้อยอย่างไร 
มีทางเลือกที่
เหมาะสมเฉพาะ
ตัวบุคคลอย่างไร 
รองรับด้วย
ระเบียบกฎหมาย
อะไรบ้าง

8.1 มีส่วนงานที่ทำาหน้าที่เผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์โดยตรงในการนำาเสนอสู่สาธารณะ
อย่างสม่ำาเสมอโดยสื่อสารช่องทางต่าง ๆ

8.2 พัฒนาระบบสื่อสาร2 ทาง ที่มีปฏิสัมพันธ์

อย่างปัจจุบัน เช่น ชุมชน online เพื่อสามารถสร้าง
ความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีตลอด
เวลา

ให้มีความก้าวหน้าต่อคุณภาพการศึกษาของบุคคล
ได้อย่างต่อเนื่องต่อ ๆ ไป

2555 - 
2557
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9. การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ของผู้
เรียน เพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน์ ที่เท่าทัน
ยุคสมัยกับสภาพ
การณ์ปัจจุบัน 
การเป็นผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง ฝ่า
พ้นวิกฤต ฟื้นฟู
สังคม ประเทศ
ชาติ สิ่งแวดล้อม
และสังคมโลก

ผลงานวิจัย การพัฒนาสาระการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้อิงพรบ.กศ.แห่งชาติ 2542 
ที่มีแนวทางการปรับใช้ เช่น บูรณาการ จาก
หลักสูตร แกนกลางฯให้มีคุณค่าสูงสุดต่อผู้เรียน 
อย่างเหมาะสมตามบริบท วิถีของครอบครัว และ
ชุมชนท้องถิ่น

2555 - 
2557

การดำาเนนิงานปรบัปรงุการดำาเนนิงานของสำานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก้ปัญหาเร่งด่วนลุล่วงลงไป แต่ก็ยังคงมีปัญหาข้างเคียง

ที่ตกค้างต่อเนื่องมาให้ดำาเนินการแก้ไขต่อไป

สำาหรับการดำาเนินงานระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์นั้น อาจ

เป็นการยากตามธรรมชาติกลไกของราชการ แต่ก็ยังเดินเคร่ืองกันอยู่อย่างไม่

ย่อท้อ

สิ่งที่คณะทำางานส่วนกลางมีกำาหนดดำาเนินการในชั้นนี้ คือ จะลง

ไปพบปะครอบครัวบ้านเรียนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในภูมิภาคต่างๆ เพื่อแจ้ง

ข่าวความคืบหน้าที่สมาคมบ้านเรียนไทยเรียกร้องเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการศึกษา

สำาหรับครอบครัวบ้านเรียน และสิทธิในการเรียนวิชารักษาดินแดน ของผู้เรียน

บ้านเรียนระดบมัธยมศึกษาตอนปลาย อันเชื่อว่าจะเป็นขวัญและกำาลังใจแก่ทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
บทที่ 2 ก้าวย่างของการเรียนรู้

อาจสรปุไดว้า่ ภารกจิการปฏบิตั ิ“การคุม้ครองและสง่เสรมิทีเ่หมาะ

สมจากรัฐ” ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้นมีการวางยุทธศาสตร์เชิงระบบไว้ 

และมคีวามพยายามปฏบัิตอิยูท่กุขณะ ซึง่ในสว่นรายละเอยีดของขอ้จำากดัของการ

ดำาเนินงานนัน้ ขอความกรณุาศกึษาเพืม่เตมิในบทท่ี 3 สว่นต้นบท และสว่นทา้ยบท

ครอบครวับา้นเรยีนในเครอืขา่ยบา้นเรยีนลา้นนา มองเหน็อปุสรรค

ปญัหา ทัง้ในสว่นของบา้นเรยีนเองและในสว่นของภาครัฐ สามารถชีแ้นะได้อยา่ง

ตรงจุด ขณะทีด่ำาเนนิการพฒันาลกูๆของตนไปไดโ้ดยไม่ร้ังรอติดขดักบัระบบงาน

ภาครฐั ถอืเปน็ศกัยภาพทีส่งูยิง่ มวีฒุภิาวะทางปญัญา ทางอารมณแ์ละทางสังคม 

ทีค่วรศกึษาและใหค้วามชืน่ชม ขณะเดยีวกนักเ็ป็นอานสิงสแ์กเ่จา้หนา้ทีท่ีไ่ดแ้ลก

เปลีย่นเรยีนรู ้ยกระดบัความรูค้วามสามารถและดำาเนนิงานทา่มกลางขอ้จำากดัมา

ได้ด้วยดีตลอดเวลาที่ผ่านมา
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จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
บทที่ 3 ก้าวข้ามสู่ความสำาเร็จ

บทที่ 3
ก้าวข้ามสู่ความสำาเร็จ
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 “ในปแีรกของการจดัการศกึษา ความวติกกงัวลหลายอยา่งมารวม

กนั ดว้ยความตระหนกัถงึอปุสรรคของการเรยีนในระบบ เราจงึใชเ้ปน็แรงผลกัดนั

หาจุดที่โรงเรียนในระบบให้เราไม่ได้ นั่นคือการเรียนอย่างมีความสุข และรักษา

ลักษณะที่โดดเด่นของลูกไว้”  บ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอล

“มีความจำากัดในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อต่างๆ และอุปกรณ์การ

ทดลองทางวทิยาศาสตร ์เปน็ตน้ เนือ่งจากผูเ้รยีนสนใจวทิยาศาสตร์ และการเรียน

การสอนของบ้านเรียนก้านตองไม่เน้นการท่องจำา จึงต้องหาวิธีการและส่ือต่างๆ 

มาเสริมการเรียนรู้ แต่ทำาได้จำากัดเพราะค่าใช้จ่ายสูง” บ้านเรียนก้านตอง

ภายหลังจากที่ครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาแล้ว ตลอด

ช่วงปีแรกยังขาดการประสานงาน เน่ืองจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรของ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงปีที่ 2 และ 3 มีการประสานงานจากฝ่ายส่ง

เสริม สพม.เขต 35 มากขึ้น แต่ยังขาดการตอบสนองจากฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วน

ใหญ่ติดขัดเรื่องเวลาที่จะขอพบปะหรือปรึกษาหารือ นอกจากนี้ยัง “มีความแตก

ตา่งในเรือ่งของความคดิและการปฏบิตัภิายในครอบครัว จึงต้องปรับใหม้เีอกภาพ

มากขึ้น” บ้านเรียนเลอฌอ

“ยา่เปน็กงัวลมากกลวัหลานจะอา่นหนงัสือไมไ่ด้...แต่มนักค็ล่ีคลาย

ได้โดยต้องใช้เวลาพิสูจน์ว่าไม่ไปโรงเรียนก็อ่านหนังสือได้และก็ทำาอะไรได้

มากกว่า” บ้านเรียนต้นกล้า

“ครอบครัวเราพ่อแม่ทำางานประจำาทั้งคู่ โดยเฉพาะแม่ มีลักษณะ

งานที่ไม่ได้มีตารางเวลาตายตัว ปรับเปลี่ยนทุกภาคการศึกษา ทำาให้มีปัญหาด้าน

บทที่ 3

ก้าวข้ามสู่ความสำาเร็จ
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การจัดการในช่วงการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่อาศัยการพูดคุย เช่น คุยกับหัวหน้า

งานขอเอาลูกมาที่ทำางานด้วย คุยกับเพื่อนร่วมงานขอเอาลูกมาใช้พ้ืนท่ีส่วนรวม 

(ห้องทำางาน) และที่สำาคัญคือพูดคุยกันในครอบครัว พ่อแม่ลูก ช่วยกันจัดการ

วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเท่าที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำาเร็จในระดับ

หนึ่ง” บ้านเรียนทองนพรัตน์

แม้ว่าจะมีครอบครัวไทยจำานวนไม่น้อยที่เลือกจัดการศึกษาให้กับ

บุตรหลานเอง ทั้งก่อนหน้าการประกาศใช้ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และภายหลงัการประกาศกฎกระทรวงวา่ดว้ยสทิธกิารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดย

ครอบครัว พ.ศ. 2547 แต่เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเรียน ทั้งในกระบวนการจัดการ 

การคลี่คลายปัญหา และประสบการณ์นั้น ยังนับว่าเป็นเรื่องใหม่ต่อการรับรู้ของ

ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทย ประกอบกบัความคุ้นชนิว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สงวน

ไว้เฉพาะสำาหรับโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ยิ่งทำาให้มุมมองต่อ

การจัดการศกึษาโดยครอบครวัคอ่นไปในเชงิลบเสยีเป็นสว่นใหญ ่จนอาจกลา่วได้

ว่า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องบ้านเรียนนั้นน้อยมาก ไม่เพียงแต่ในกลุ่มคนท่ัวไป

ในสังคมไทย หากแต่ในหมู่บุคลากรทางการศึกษา (ทั้งนักวิชาการ นักการศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา ครู จนถึงนักการ) และตัวครอบครัวเอง  

การรับรู้ดังกล่าวก็ยังมีอยู่ในวงจำากัดอย่างมาก 

ขณะที่สภาพการณ์ทางการศึกษาในสังคมไทยประสบกับภาวะขา

ลงของความเช่ือม่ันศรัทธาตอ่การศกึษาในระบบ ผลกัดนัใหค้นในสงัคมตัง้คำาถาม 

พ่อแม่ขวนขวายแสวงหาทางเลือกที่ดีกว่าให้กับบุตรหลาน ประกอบกับกฎหมาย

ก็เอ้ืออำานวยให้ครอบครัวสามารถเลือกได้ นำามาสู่การทวีคูณในเชิงปริมาณของ

ครอบครัวที่มีความสนใจและตัดสินใจเลือกจัดบ้านเรียนให้บุตรหลาน แต่การ

ดำาเนินการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการนั้น ประสบกับความขลุกขลัก มี

อุปสรรคปญัหาจกุจกิกวนใจมากมาย ใหญบ้่างเลก็บ้างแตกต่างกนัไปในแต่ละชว่ง

ของการดำาเนินการ หลายเรื่องคลี่คลายไปโดยธรรมชาติของเวลาการรับรู้ 
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ประสบการณ์ หลายประเด็นต้องฝ่าฟันจึงก้าวข้าม หลายส่ิงยังคงค้างคาเป็น

อุปสรรคค่ันขวางอยูอ่ยา่งนัน้ การเรยีนรูท้า่มกลางการปฏบิตั ิจากการลองผดิลอง

ถกูแปรเปลีย่นเปน็บทเรยีนและประสบการณส์งูคา่ หากนำามากรองกลัน่เปน็เครือ่ง

มือเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และประสบการณ์ในการคลุกคลีอยู่

กับครอบครัวบ้านเรียน พบข้อสังเกตว่ากลุ่มปัญหาของบ้านเรียน จะมีความ

คล้ายคลึงกันในแต่ละช่วงเวลาของการจัดการศึกษาให้ลูกหลาย ซึ่งอาจแบ่งเป็น 

4 ช่วงเวลา ดังนี้

1.  ช่วงการตัดสินใจ

2.  ช่วงเตรียมการ-ขออนุญาตจัดบ้านเรียน

3.  ช่วงจัดการเรียนรู้

4.  ช่วงการวัดและประเมินผล

ความขลุกขลักขัดข้องในแต่ละช่วงน้ัน ส่วนหน่ึงก็เป็นไปตาม

สถานการณ์ของครอบครวั ทัง้ภาระงาน ภาวะทางจติใจ การบรหิารจดัการ สภาพ

แวดลอ้ม โดยมเีวลาเปน็แรงกดดนัทีม่องไมเ่หน็ อาท ิในชว่งการตัดสินใจ ไมว่า่มลู

เหตจุงูใจใหค้รอบครวัตอ้งแสวงหาทางเลอืกในเรือ่งการศกึษาใหบ้ตุรหลานจะแตก

ต่างหลากหลายอย่างไรก็ตาม แต่เมื่อครอบครัวสนใจที่จะจัดการศึกษาแบบบ้าน

เรียน อุปสรรคปัญหาในช่วงเริ่มต้น มักพบ 3 ประเด็นหลักสำาคัญคือ แหล่งข้อมูล 

ความกังวลใจของพ่อแม่เองต่อการจัดการเรียนรู้ให้ลูกๆ  และนานาคำาถามจาก

สังคมและคนรอบข้าง ซึ่งหลายหลายครั้งก็ย้อนไปซ้ำาเติมความกังวลใจดังกล่าว

ข้างต้น สถานการณ์ของครอบครัวช่วงนี้มีแน้วโน้มที่ค่อนข้างจะสับสน ขึ้นๆ ลงๆ 

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ผนวกกับบางครอบครัวอาจประสบกับปัญหาเฉพาะตัวของ

ลูกเข้ามาผสมโรงด้วย ครอบครัวในช่วงนี้มักอยู่ในภาวะที่อึดอัดและเปราะบาง 

เพราะกังวลว่าเส้นทางที่เลือกอาจมีผลกระทบต่อตัวลูก และอาจนำามาซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในวิถีชีวิตครอบครัว หรือจะพูดให้ชัดคือกลัวต่อการ
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เปล่ียนแปลงอันจะนำาไปสู่ความความแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ

ครอบครัวที่ลูกยังเล็ก เพราะดูเหมือนพ่อแม่จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแทนลูก ส่วน

ครอบครัวที่ลูกโตขึ้นมาหน่อย พอคิดได้ตัดสินใจได้ ก็จะผ่อนคลายลงเพราะมีลูก

มาช่วยตัดสินใจเลือกเส้นทางของตนเอง การสามารถก้าวผ่านช่วงเวลานี้ได้โดย

เร็วน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี

และเมื่อครอบครัวตัดสินใจเลือกที่จะจัดการศึกษาให้ลูก นั่นหมาย

ถึงว่าก้าวผ่านความลังเลไปได้แล้วในระดับหนึ่ง ในกรณีที่ครอบครัวเลือก 

จดทะเบียนกับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.  สิ่งแรกๆ เลยที่เป็น 

ภาระงานของครอบครัวคือการเขียนแผนการจัดการศึกษาของบ้านเรียน เพื่อใช้

ประกอบการขออนุญาตจัดการศึกษา ช่วงเตรียมการ-ขออนุญาตจัดบ้านเรียนนี้ 

คำาถามและข้อสงสัยมากมายก็หลั่งไหลพรั่งพรูมา แต่ส่วนใหญ่เป็นคำาถามใน 

เชิงว่า “ต้องทำาอะไร และอย่างไร” เช่น แผนการจัดการศึกษาต้องเขียนอย่างไร  

จะเร่ิมสอนลูกต้องเตรียมอะไรบ้าง ต้องมีตารางสอนไหม ต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น  

ในช่วงนี้ภาวะครอบครัวมักมีลักษณะใส่เกียร์เดียว ลากไปข้างหน้าเรื่อยๆ แม้จะ

เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่พบว่าเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวมีความอยากเรียนรู้และ

ทำาความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการหลักเกณฑ์ กลไกทางการศึกษา

มากที่สุดช่วงหนึ่ง  

พอถงึชว่งการจดัการเรยีนรู ้และชว่งการประเมนิผล ครอบครวักม็ภีาระ

ในเรื่องการเรียนการสอน สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ การอำานวยการ การเก็บเอกสาร 

อปุสรรคปญัหาสว่นใหญก่จ็ะพนัเกีย่วกบัเรือ่งราวเหลา่นี ้ไมรู่จ้ะทำาอะไร ทีไ่หน อยา่งไร 

ทำาแล้วไม่เป็นไปตามที่หวัง ไม่รู้จะประเมินผลอย่างไร เรื่อยไปจนถึงความวิตกกังวล

วา่เจา้หนา้ทีจ่ะคดิเหน็อยา่งไรกบัสิง่ทีค่รอบครวัทำา สิง่ตา่งๆ ท่ีเกดิในสองชว่งนี ้มเีรือ่ง

เล่าที่น่าสนใจมากมายที่เกิดจากการแสวงหา ลองผิดลองถูก ของครอบครัวบ้าน

เรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง หลายเรือ่งเปน็นวตักรรมทีน่า่สนใจยิง่ ดังทีไ่ด้กล่าวไวใ้นเรือ่ง

ก้าวย่างของการเรียนรู้ (บทที่ 2) และการบรรจบกันของแม่น้ำาสองสาย (บทที่ 4)   
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หากทำาใจไปนั่งแทนใจของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวบ้านเรียนที่

กำาลงัเผชิญอยูใ่นสถานการณ ์จะตดัสนิใจจดัการศกึษาโดยครอบครวัใหแ้กล่กู

ตัวเอง หันไปด้านหนึ่งก็โรงเรียนที่ไม่เห็นเป็นทางเลือกของตนได้อีกแล้ว หัน

มาอีกด้านหนึ่งก็กังวลว่าจะจัดการเรียนรู้ให้ลูกๆได้ดีเพียงใด กลายจะเป็น

ปญัหาใหมท่ีบ่ัน่ทอนความมัน่คงและเป็นปกตสิขุของครอบครวัไปด้วยหรอืไม ่

เราคงเขา้ใจในความรูส้กึอดึอดัลำาบากใจของเขาไดเ้ปน็อยา่งด ีรวมทัง้ตอ้งเกดิ

ความเห็นใจเมื่อได้มองเห็นตลอดทั้ง 4 ช่วงที่เขาได้แบ่งให้เห็นในการจัดการ

ศึกษาแก่ลูกหลานของเขา ยิ่งได้เห็นอุปสรรคที่เรียงรายอยู่อย่างน่าใจหาย ซึ่ง

ตวัแปรสำาคญัทีจ่ะชว่ยคลีค่ลายอปุสรรค บรรเทาปญัหาใหแ้กเ่ขาได้เปน็อยา่ง

ดีก็คือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อันได้แก่ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั่นเอง ดังที่

เขาได้สะท้อนออกมาว่า “...ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองบ้านเรียนนั้นยังมีน้อย 

ไม่เพียงแต่ในกลุ่มคนทั่วไปในสังคมไทย หากแต่ในหมู่บุคลากรทางการศึกษา 

(ทั้งนักวิชาการ นักการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา ครู) และตัว

ครอบครัวเอง การรับรู้ดังกล่าวก็ยังมีอยู่ในวงจำากัดอย่างมาก”

เราในฐานะบุคลากรภาครัฐ คงต้องถามตัวเองเหมือนกันว่า เรา

รู้จักการศึกษาโดยครอบครัวมากพอเพียงใด  เราปฏิสัมพันธ์กับเขาแบบใด 

แบบกำากับ หรือแบบร่วมมือ การท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2550 ให้สิทธิ์ และคุ้มครอง ส่งเสริม แก่การจัดการศึกษาทางเลือก ซึ่งได้แก่

การจดัการศกึษาโดยครอบครวัดว้ยนัน้ หมายถงึอะไร เราใหค้วามคุม้ครองใน

สิทธิของเขาเพียงใด และส่งเสริมในการจัดการศึกษาของเขาอย่างไรบ้างแล้ว 

ทีเ่หน็และเปน็อยูเ่ชน่ หลกัเกณฑแ์ละแนวดำาเนนิการต่างๆ จนกระทัง่บางพ้ืนที่

จะมขีอ้ตกลงใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีค่ณะเจา้หนา้ทีเ่ราชว่ยกนัทำาขึน้นัน้ ถอื

เป็นการส่งเสริมหรือไม่ หรือเป็นการกำากับอีกแบบหนึ่ง ที่เรายังมีข้ออ่อนใน

การเรียนรู้ในส่วนของเขาอย่างเข้าถึง ให้ละเอียดลึกซึ้งเพียงพอ 
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 เพราะจากความทีบ่อกเลา่แกเ่ราทัง้หมดนี ้แสดงถงึความเขา้ใจ 

ทางการศึกษา มีศักยภาพ มีพลังสร้างสรรค์อย่างสูงของเขา บนครรลองขอ

งกฏหมายแม่บททางการปกครอง และทางการศึกษาของชาติทั้ง 2 ฉบับทุก

ประการ หากได้ปรับท่าทีให้เป็นการมีส่วนร่วมมือกัน แบบร่วมแลกเปล่ียน

เรยีนรูไ้ปดว้ยกนัอยา่งเคารพซึง่กนัและกนัแลว้ อปุสรรคปญัหายอ่มคล่ีคลาย

ลงไดเ้ปน็หลายเทา่ และอาจสลายหมดสิน้ไปไดใ้นทีส่ดุได้ ครอบครัวบา้นเรียน

จึงสามารถช่วยลดภาระทางการศึกษาของสำานักงานเขตพ้ืนท่ี จะเป็นส่วน

หนึง่ในการทำาหนา้ทีส่รา้งคนทีม่คีณุภาพและมคีณุคา่ใหแ้กส่งัคมประเทศชาต ิ

ซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันของทุกคนในชาติ ไม่ว่า รัฐ เอกชน หรือประชาชน โดย

ทั่วไป

หากไดย้ดึถอืหลกัการตามนีร้ว่มกนัในทกุฝา่ยแลว้ คงไมม่สีิง่ใด

ที่เราจะฝ่าข้ามร่วมกันไม่ได้  อุปสรรคความยุ่งยากที่มีทั้งของฝ่ายครอบครัว

บ้านเรียน และของฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐ จักได้ร่วมกันฉันท์กัลยาณมิตรในการ

แก้ไขและฝ่าข้ามสู่ความสำาเร็จด้วยกันได้



208

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

นเ
ฉพ

าะ
บุค

คล เราจะก้าวไปด้วยกันในวันนี้

อุปสรรคมีหรือไม่ใช่คำาถาม

หากมั่นคงและมานะพยายาม

เรา...จะก้าวข้ามปัญหาสารพัน

อุปสรรคปัญหาบางประการของแต่ละบ้านเรียน ครอบครัวได้สะท้อนผ่าน

เรือ่งเลา่ยา่งกา้วของการเรยีนรูแ้ลว้ ในสว่นนีข้อประมวลนำาเสนอปญัหาหลกัๆ รวมถงึตวัอยา่ง

ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ โดยแยกกล่าวถึงความขลุกขลักที่เกิดจากปัจจัยของครอบครัว

เองเปน็หลกั และอปุสรรคขดัขอ้งทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัหนว่ยงานภาครฐั ทัง้กลไกการทำางาน 

และระเบียบข้อกำาหนดต่างๆ  ดังต่อไปนี้
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3.1  ความขลุกขลักของครอบครัว 

แหล่งข้อมูล : 

ดังที่กล่าวไว้ว่าบ้านเรียนเป็นเรื่องใหม่ต่อการรับรู้ของสังคม ดังนั้น

เมื่อครอบครัวเริ่มสนใจที่จะจัดการศึกษาให้ลูก หรือบุคลากรของรัฐที่ต้องเริ่มเข้า

มาข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปัญหาแรกๆ ที่ประสบคือ ขาดข้อมูลอันจะนำา

ไปสูค่วามเขา้ใจทีด่/ีถกูตอ้ง ไมม่แีหลง่ขอ้มลูทีช่ดัเจน ขาดผูท้ีจ่ะมาชว่ยไขขอ้ขอ้งใจ 

เริ่มตั้งแต่เรื่องแนวคิด ข้อกำาหนดกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ เรื่อยไปจนถึงการ

เรยีนการสอน และการประเมนิผล เพราะนอกจากขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบับา้นเรียน

ในสังคมไทยที่ยังมีไม่มากนัก ยังขาดการประมวลรวมไว้อย่างเป็นระบบ ที่สำาคัญ

คือข้อมูลส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์เฉพาะที่มีปัจจัยแวดล้อมมากมายท่ีอาจ

ตอ้งวเิคราะหแ์ยกแยะ ข้อมลูบางสว่นเกดิจากการตคีวามด้วยทศันะคติหรอืความ

เขา้ใจสว่นบคุคล หลายครัง้จงึพบวา่ การรบัฟงัเรือ่งราวทีเ่ปน็ประสบการณเ์ฉพาะ

คนเฉพาะครอบครวัเฉพาะตวัเจา้หนา้ทีเ่หลา่นี ้ถกูแปรเปลีย่นไปเปน็ทศันะในเชงิ

ลบของครอบครัวที่เริ่มสนใจที่จะจัดการศึกษาให้ลูกหลาน (และผู้เกี่ยวข้อง) 

ในอีกดา้นหนึง่ ขอ้มลูของหนว่ยราชการหลายสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกเ็ปน็

ภาษาทีย่ากแกก่ารทำาความเข้าใจ ท้ังภาษากฎหมาย ภาษาทางการ ภาษาวชิาการ

ด้านการศึกษา (ซึ่งเอาเข้าจริง เจ้าหน้าที่รัฐเองก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เช่นกัน) 

ซึ่งไม่เอื้อกับครอบครัวในการทำาความเข้าใจ หลายครั้งชวนให้ถอดใจ ละเลย ไป

จนถึงปฏิเสธการพยายามทำาความเข้าใจ (ซึ่งหากมองอีกมุม อาจเห็นว่าพ่อแม่

ละเลยไม่เห็นความสำาคัญก็เป็นได้) 
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ความกังวลใจของพ่อและแม่ :

พ่อแม่ส่วนใหญ่มิได้เป็นครูหรือเคยมีประสบการณ์โดยตรงในด้าน

การสอนมากอ่น ผสานกบัการตอ้งมาสอนลกูของตนเอง ซ่ึงคงปฏเิสธไมไ่ด้ถงึความ

คาดหวังในความงอกงามของลูก เป็นเหตุให้มักกังวลใจกลัวความผิดพลาด กลัว

จะทำาไม่ได้หรือทำาได้ไม่ดี (เท่าที่หวังไว้) ประกอบกับการขาดข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ที่จะช่วยให้ภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ถูกต้องและชัดเจน เสียง 

ร่ำาลือถึงแรงเสียดทานทางสังคมและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เหล่านี้ยิ่งตอกย้ำาให้

ครอบครัวเกิดความไมม่ัน่ใจ ทัง้ในเรือ่งความสามารถ การจดัการ การจดัสรรเวลา

ทรัพยากร และอื่นๆ 

อกีทัง้ยงัมคีวามกงัวลใจถึงเรือ่งในอนาคต เชน่ ยงัไมแ่นใ่จวา่จะจดัการศกึษาใหล้กู

เองถึงระดับไหน ลูกเองอยากจะกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียนเมื่อใด และหากเมื่อถึง

เวลาที่ลูกจะกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียนหรือศึกษาต่อในระบบมหาวิทยาลัยได้ไหม 

จะมปีญัหาไหม จะเรยีนตอ่ทีไ่หนจงึจะเหมาะสม หากต้องสอบแขง่ขนัจะสอบเขา้

ได้หรือไม่ เข้าได้แล้วลูกจะใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบมากน้อยเพียงใด 

คำาถามเหล่าน้ีรวมถึงความกังวลใจอื่นๆ ล้วนเป็นน้ำาหนักที่ทับถมกดความมั่นใจ

ของครอบครัวให้จมดิ่งได้ไม่ยากเลย

สายตาสังคม :

เสียงคัดค้านและความไม่เห็นด้วยของญาติมิตรและผู้คนรอบข้าง 

สะท้อนผ่านคำาถามต่างๆ นานา ซึ่งอาจจะเกิดจากความปรารถนาดี แต่ยังขาด

ความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิตอ่บา้นเรยีน ทกัดว้ยความเปน็หว่งเปน็ใย รวมถงึความเคยชนิ

ของสังคมที่จะต้องส่งลูกเข้าโรงเรียน(ดีๆ) “ไม่ไปโรงเรียน เดี๋ยวลูกก็โง่เป็นควาย

หรอก” ภายใต้ภาวะอารมณ์ที่ไม่นิ่งของครอบครัว หลายคำาพูดอาจกรีดลึกเข้าไป
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ในหัวอกคนเป็นพ่อและแม่ หรืออาจมีบ้างบางคนท่ีอาจคิดไปว่าตัวเด็กมีความ

บกพร่อง พิการ หรือมีปัญหาด้านพฤติกรรม จึงต้องออกจากโรงเรียนมาเรียนที่

บ้าน หรือพ่อแม่มีปัญหาด้านความคิด 

“อ๋อ ป้าก็เคยเป็นครู (บอกชื่อโรงเรียนเสร็จสรรพ) เจอเด็กพิเศษ

แบบนีม้าเยอะ เดก็กลุม่นีเ้ขาตอ้งการการดแูลเปน็พเิศษ ใชง้านศลิปะนะ่คะ่ดี ชว่ย

ไดม้ากเลย...” แมค่า้ทา่นหนึง่แสดงความคดิเหน็ตอ่ทา้ยภายหลังจากทีไ่ด้คำาตอบ

ว่าที่ลูกไม่ไปโรงเรียนเพราะเป็นเด็กบ้านเรียน สามคนพ่อแม่ลูกยิ้ม หลังจากออก

มาจากร้าน แม่ถามลูกสาวว่า “หนูรู้ไหมว่าเขาคิดอย่างไรกับหนู”  “อ๋อ เขาคงคิด

ว่าหนูปัญญาอ่อน” เด็ก ป.๔ ตอบแม่ด้วยน้ำาเสียงใสซื่อ พ่อแม่ยิ้ม แล้วพากันเดิน

ซื้อของต่ออย่างมีความสุข 

บ่อยครั้งที่ เด็กมักจะต้องพบกับคำาถามในทำานองว่า “วันนี้ไม่ไป

โรงเรียนหรือ” เมื่อตอบว่าหนูเรียนโฮมสคูล ค่ะ/ครับ ก็อาจนำามาซ่ึงอาการ

ประหลาดใจ พร้อมคำาถามและข้อสงสัยตามมามากมาย หรือบางครั้งก็จะเจอ

คำาถามเดิม จากผู้ถามคนเดิมอีก เมื่อพบเจอกันครั้งหน้า 

หลายกรณีท่ีปู่ย่าตายายกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการตัดสินใจทำา

บ้านเรียน อย่างในกรณีบ้านเรียนต้นกล้า ในช่วงต้น ย่าไม่เห็นด้วย หัวเด็ดตีนขาด

ก็ไม่เอาด้วยแน่ กลัวว่าหลานไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แถมแถวบ้านก็

เป็นย่านเกษตรกรรม มีแต่ชาวนาชาวไร่ส่งลูกหลานไปให้คุณครูสอนกันมาตั้งแต่

สมัยยังเป็นโรงเรียนวัด ไม่เห็นมีบ้านไหนเขาเอาลูกหลานมาสอนเอง พ่อเอกใช้วิธี

พาคณุย่ากับหลานชายไปเทีย่วหาพดูคยุกบับา้นเรยีนทีท่ำาอยูก่อ่นแลว้ (บา้นเรยีน

ก้านตอง) ได้เห็นได้คุยกัน ดูๆ ไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แรงค้านแรงต้านก็ค่อยๆ 

น้อยลง ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ทำาบ้านเรียนไปได้ปีสองปี ก็เห็นว่าเด็กทำาอะไร

ได้บา้ง “ทนีีไ้มต่อ้งคยุเลยวา่อะไร ยา่จะโฆษณาเองเลยวา่ทำาอยา่งนัน้อยา่งนี ้กลาย

เปน็เรือ่งดทีีญ่าตพิีน่อ้งกเ็หน็ ลา่สดุเพือ่นบา้นวยัเดยีวกนักบัต้นกล้า เปน็นกัเรียน

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 ซ่ึงอาจเริ่มต้นจากแค่ปรับ

ทกุขใ์นประเดน็ปัญหาคลา้ยๆ กนั บานปลายกลายเปน็การโจมตวีา่รา้ยฝา่ยทีเ่หน็

ตา่ง ตวัอยา่งเชน่ ลกูถกูถามวา่ทำาไมไมไ่ปโรงเรยีน “แรงเสียดทานในชว่งทีเ่ร่ิมเขา้

สู่บ้านเรียนส่วนใหญ่จะมาจากคนรอบข้างมากกว่า ที่ไม่ยอมรับและคิดว่าเด็กจะ

สูญเสียโอกาส แต่เมื่อเวลาผ่านไป และได้เห็นพัฒนาการของผู้เรียน ก็จะยอมรับ

ได้มากขึ้น” บ้านเรียนพิมพ์ปาน

ความชัดเจนทางความคิดของครอบครัว : 

ความชัดเจนทางความคดิของครอบครวั มสีว่นชว่ยอยา่งมากในการ

จัดการเรียนรู้และก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ เพราะบ้านเรียนจะมีความมั่นคง มุ่งมั่น

ในการจัดการเรียนรู้ตามวิถีของครอบครัว ไม่เกิดความลังเลหรือเปลี่ยนใจกลาง

คัน เรียกได้ว่าไม่สนปัญหาเดินหน้าลูกเดียว อย่างเช่น กรณีของบ้านเรียนต้นกล้า 

บ้านเรียนสู่ขวัญ ที่ตัดสินใจทำาบ้านเรียนมาตั้งแต่ก่อนจะมีลูก  

แต่บางครั้ง การตัดสินใจเลือกในช่วงที่พ่อแม่อยู่ในภาวะอึดอัด 

สับสน หรืออาจถึงขั้นเป็นทุกข์ มีความจำาเป็นหรือสถานการณ์บางอย่างเป็นแรง

กดดนัให้ตอ้งเลอืก มกัทำาใหค้รอบครวัขาดความมุง่มัน่ กงัวลใจหรอืมคีวามเครยีด

กับการจัดการศึกษา เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความยุ่งยาก ก็อาจเกิดความ

หวั่นไหวลังเลใจได้ง่าย อาจสะท้อนออกมาในลักษณะการเปล่ียนแผนเปล่ียน

แนวทางบอ่ย ไมทุ่ม่เท ภาวะเชน่นีจ้ะสง่ผลกระทบต่อประสิทธภิาพในการจัดการ 
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ข้อสังเกตของทีมวิจัยพบว่า ระยะเวลาในการตัดสินใจไม่มีผล

ตอ่คณุภาพการจดับา้นเรยีน แตก่ารตกผลกึทางความคิดของครอบครัว มผีลอ

ย่างมากต่อการแปลงไปเป็นความมั่นคงและมุ่งมั่นในกระบวนการพัฒนา

คุณภาพในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

สิ่งช่วยลดความขลุกขลักของครอบครัว

ความขลกุขลกัของครอบครวัเมือ่แรกคดิจะจดัการศกึษาแกล่กูๆ

นั้น จะทำาให้ลดหรือบรรเทาลงได้อย่างไร ประการสำาคัญอันแรกที่ครอบครัว

บ้านเรียนสะท้อนเอาไว้ คือ แหล่งข้อมูล หรือข้อมูลเชิงประสบการณ์ ความรู้

ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งแหล่งที่จะได้มาซึ่งข้อมูลนั้นอาจได้แก่ 

จากเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต จากครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวอยู่ 

ซึง่ในภาคเหนือโชคดทีีม่กีารรวมตวัครอบครวับ้านเรยีนเปน็เครอืขา่ยบา้นเรยีน

ลา้นนาใหค้ำาปรกึษาชว่ยเหลอืคณุพอ่คณุแมม่อืใหมไ่ดท้ราบขอ้มลูเชงิประสบ

การในการจดัการศกึษาโดยครอบครวั และนอกจากนีก้ไ็ด้แก ่ทีส่ำานกังานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาโดยตรง อนัเป็นหนว่ยงานทีร่บัและพจิารณาคำารอ้งขอจดัและ

อนุญาตให้ครอบครัวจัดการศึกษาบุตรหลานได้ 

และคงเปน็ธรรมชาตขิองสิง่ทีเ่ปน็ของแปลกใหม ่ท่ีต้องผ่านการ

ทดสอบและพิสูจน์ให้แน่ใจ ที่ครอบครัวบ้านเรียนสะท้อนว่า “ความชัดเจน

ทางความคิดของครอบครัวบ้านเรียน” ที่สำาคัญประหนึ่งสะพานท่ีทอดให้

สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้อย่างมั่นคง ประสบการณ์การสร้างสะพาน

แห่งความชัดเจนทางความคิดของแต่ละครอบครัวนั้น น่าประทับใจ และน่า

เรียนรู้ของลูก อย่างกรณีบ้านเรียนพิมพ์ปาน “ทำามา 2 ปี เพิ่งเข้าใจ

คำาว่าบ้านเรียนจริงๆ เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง”
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ชื่นชมเป็นอย่างมาก เพราะมันเต็มไปด้วยสีสันแห่งความรัก ความปรารถนา

ดีที่มีต่อบุตรหลานของแต่ละฝ่าย ที่ทำางานความคิดกันอย่างถึงอารมณ์ ใน

ประเด็นที่ว่า จัดการศึกษาศึกษาให้แก่ลูกหลานเอง มันจะดี หรือจะร้ายแก่

ลกูแกห่ลานทีเ่ปน็ผูเ้รยีนกนัแน ่มนัเป็นความงดงามของความรกัความหว่งใย 

เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ท่ีลูกหลานได้รับจากบุพการี และผู้ใหญ่ในครอบครัว 

รวมทั้งเพื่อนบ้านที่เพียรถามว่า “ทำาไมไม่ไปโรงเรียน” ก็คงมีความรักความ

ห่วงใยเจืออยู่บ้างไม่มากก็น้อย หรือแม้แต่ คำาถามที่พบบ่อยๆจากเจ้าหน้าที่

สำานักงานเขตพื้นท่ีเมื่อแรกพบเพื่อขอข้อมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

เช่นเดียวกันว่า “ทำาไมไม่ให้ลูกเรียนในโรงเรียน” ก็คงมีความห่วงใยเด็กเจือ

อยู่ด้วยนั่นเอง นั่นจึงต้องขอบคุณในเจตนาดี แม้หากทว่าความคิดของเขา

อาจจะไมเ่ทา่ทนัยคุสมยั และขอ้กฏหมายไปบ้าง เพือ่ลกูเราเอง และลกูหลาน

พี่น้องเพื่อนพ้องรายต่อๆไปที่จะตามมาขออนุญาตจัด จะได้มีความสดวก

สบายมากขึ้นก็ควรอดทนอย่างจริงใจ ใช้วาทศิลป์ในการอธิบายฉายภาพให้

เขาเขา้ใจ และเหน็ดว้ยโดยยอมรบัในเหตผุลและขอ้ดเีทา่ทีม่ทีัง้ปวง ระดมมา

ใช้ให้สำาเร็จให้จงได้ ทั้งนี้ต้องขอวิงวอนว่า กรุณาอย่าใช้ถ้อยวจีที่ดูแคลนเจ้า

หน้าที่ และอ้างอิงกฏหมายในการฟ้องร้อง ซึ่งได้เกิดกับบางเขตพื้นที่ อันไม่

เป็นผลดีแก่การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยรวมแต่อย่างใดเลย

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่ถือได้ว่ามีอำานาจหน้าที่ดูแล

อำานวยให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นไปอย่างราบรื่นสำาเร็จผลตาม

กฎหมาย ก็พึงทบทวนถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ให้ดี กฏ

หมายเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มมากขึน้ กจิการงานต่างๆสัมพันธก์นั

ในเชิงแนวราบมากขึ้นนั่นคือแนวทางแห่งความร่วมมือกันอย่างเสมอกันไม่

ถือสังกัด ไม่ถือตนว่าเป็นรัฐหรือเป็นราษฎร์ ลดการใช้อำานาจในแนวดิ่ง หรือ

แนวการกำากับตดิตาม ท่ีวางฐานะอยูเ่หนอืกนั จนอาจเคยชนิจนกระทัง่ละเลย
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สิทธิ์ตามกฏหมายของประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการ โดยตามกฏหมายที่

คุ้มครองสิทธิของเขาไว้ไม่ทัน และต่างฝ่ายต่างถืออำานาจท่ีมีตามกฏหมาย

และหน้าทีเ่ขา้ปะทะกนั อนัไมเ่ปน็การสรา้งสรรค ์แตท่ำาลายโอกาสทีเ่ยาวชน

ที่ควรจะได้รับอย่างสมบูรณ์มากขึ้นให้สูญสลายไป หรือได้น้อยลง

ความมุ่งหมาย ของการศึกษาวิจัยและเสนอแนวทางของ

เอกสารฉบับนี้ คือการเสนอให้เห็นพลังสร้างสรรค์ของการสัมพันธ์แนวราบ 

ความร่วมมือกันฉันท์กัลยาณมิตร ที่มีเยาวชนอนาคตของชาติเป็นเป้าหมาย

รว่ม เปน็จดุยดึโยงของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและเหน็ตรงกนัมาร่วมกนัผลักดันและขับ

เคลื่อนไปสู่จุดหมายด้วยกัน โดยการถอดบทเรียนสร้างองค์ความรู้ แลก

เปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเทคนิคและนวัตกรรมร่วมกันไปพร้อมกับผลทางจิตใจ

ที่ได้รับความสุขจากกิจกรรมทั้งหมดร่วมกัน จากการได้เห็นผู้เรียนมี

พัฒนาการ เจริญงอกงามสมวัย ทั้งกาย จิตใจ สังคมและปัญญา มีความสุข

ความแจ่มใสทั้งกันครอบครัว ทั้งเครืข่ายและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง 

ความชัดเจนทางความคดิของครอบครวั คงเปน็การตกผลกึทาง

ความคดิของครอบครวัดงัทีเ่สนอไวใ้นยอ่หนา้สดุทา้ย ขณะเดียวกนั เจ้าหนา้ที่

ฝ่ายรัฐก็จำาเป็นเช่นเดียวกัน ต้องตกผลึกทางความคิดเกี่ยวกับการจัดการ

ศึกษาโดยครอบครัวเช่นเดียวกัน จากข้อเสนอแนวคิดความรู้ในบทก่อนๆ

จนถึงบัดนี้ คงสามารถกลั่นกรอง ตรองในรายละเอียดดูอย่างสร้างสรรค์อีก

ท ีและตกผลกึหรอืมีความชดัเจนทางความคดิไดเ้ชน่กนั และหนัมาใชแ้นวทาง

ของความร่วมมือ ร่วมสร้างองค์ความรู้ในทุกขั้นตอนของการดำาเนินการ

จัดการศึกษาของแต่ละครอบครัว ไปสู่ความสำาเร็จ สุขร่วมกัน 
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ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการ

ศึกษาทางเลือก เครือข่ายล้านนา

สิ่งช่วยลดความขลุกขลักได้อีกประการหนึ่ง และเป็นการส่ง

เสรมิการจดัการศกึษาทางเลอืกตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2550 โดยได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

และการศึกษาทางเลือกเครือข่ายล้านนา ขึ้นที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึษาเชียงใหม่ เขต 1  ซึ่งมีข่ายบริการครอบคลุมเครือข่ายทั้งแปด

จังหวัดภาคเหนือ(เครือข่ายล้านนา) โดยจัดวางบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำาเนินงานของบ้านเรียนและการ

ศึกษาทางเลือก

2. รวบรวมองค์ความรู้/ ถอดประสบการณ์ด้านการจัดการ

ศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษา ทางเลือก  

3. ดำาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาบ้านเรียน

หรือการศึกษาทางเลือกอื่นๆ    

4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียน

5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวการ

จัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือการศึกษาทางเลือก ในลักษณะของเอกสาร 

สื่อ เครือข่ายออนไลน์ และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

6. ระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนการสนับสนุน ส่งเสริมการ

จัดการศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษาทางเลือก
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ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวและการศึกษาทางเลือกเครือข่ายล้านนา 

1. เป็นที่ๆครอบครัวบ้านเรียนมาร่วมทำางานกับเจ้าหน้าที่เขต

พื้นที่การศึกษา เช่น การร่วมกันจัดทำาแผนการจัดการศึกษา การปรึกษาเกี่ยว

กบัการจดัการเรยีนรู ้และการประเมนิผลการศกึษา  ทีเ่หมาะสมมปีระสิทธภิาพ

2. เป็นแหล่งสื่อการเรียนรู้ ที่ครอบครัวบ้านเรียนจะขออนุญาต

พาบุตรซึ่งเป็นผู้เรียนมาใช้เรียนรู้ และใช้สถานท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เป็นบางครั้งบางคราว ซึ่งอาจเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทำาการนิเทศ แนะนำาไป

ด้วยได้ในตัว

3. เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานเขตพื้นที่อื่นๆ 

และเปน็ศนูยส์ือ่สารประชาสมัพนัธข์า่วสารการจดัการศกึษโดยครอบครัว และ

การศึกษาทางเลือกของเครือข่ายล้านนา ซึ่งจะพัฒนาให้มีขึ้นในโอกาสต่อไป

4. เป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบครัวที่ประสงค์จะจัดการศึกษาแก่

บุตรหลาน มาศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ตัวอย่างการจัดของครอบครัว

อื่นๆที่จัดมาก่อน โดยเอกสารและสื่อต่างๆที่ศูนย์ฯจัดไว้ เป็นการแบ่งเบา

ภาระของเจ้าหน้าที่ โดยสามารถลดเวลาการอธิบายชี้แจงลงได้เป็นอย่างมาก

5. เป็นที่ประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครอบครัว บ้าน

เรียน หรือการจัดกิจกรรมทางการศึกษาของเครือข่ายบ้านเรียน สร้างความ
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สมานฉันท์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นโอกาสที่เด็กๆได้แสดงออกซึ่งความ

สามารถ เพิ่มพูนทักษะ  ทางสังคม ได้รับความรักความอบอุ่นจากผู้ใหญ่ฝ่าย

ต่าง เติมขวัญและกำาลังให้แก่กันและกันในการก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงต่อ

ไป

งานเอกสารและการบันทึก 

“ปัญหาหลักเรื่องหนึ่งคือ การจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระบบ จะใช้

ทกีห็ากนัท ีรวมถงึการขาดการบนัทกึทีด่แีละสม่ำาเสมอ หลายคร้ังแมม้กีารพูดคยุ

สรปุบทเรยีนกนั แตก่ไ็มม่กีารบนัทกึ...” ถอ้ยคำาสรุปทบทวนตนเองของบา้นเรียน

แปลนปูน ที่หลายครอบครัวได้ฟังก็คงเห็นพ้องว่า ไม่ใช่เป็นปัญหาของบ้านเรียน

แปลนปูนเท่านั้น 

“อันไหนสำาคัญ อันไหนบ้างที่ต้องเก็บไว้ ก็ไม่รู้” นี่ก็เป็นอีกปัญหา

หนึ่ง ด้วยพื้นฐานของบ้านเรียนเป็นครอบครัวไม่ใช่หน่วยงาน จึงมักไม่คุ้นเคยกับ

ระบบจัดเก็บเอกสารต่างๆ เมื่อทราบความตามเอกสารที่แจ้งมาแล้วก็แล้วกัน 

เอกสารหลกัฐานตา่งๆ โดยเฉพาะในดา้นการประสานงานจงึมกัหลงเหลอือยูน่อ้ย

เต็มที
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อันที่จริงครอบครัวบ้านเรียนเองก็เห็นถึงประโยชน์ของการบันทึก 

และงานเอกสารหลายอย่าง เข้าใจดีถึงความสำาคัญของการจัดเก็บร่องรอยการ

เรียนรู้และการบริหารจัดการ การบันทึก การจัดทำาเอกสารรายงาน แล้วเหตุใด

งานด้านนี้จึงบังเอิญกลายมาเป็นปัญหาร่วมของหลายๆ บ้านเรียน หากเก็บเกี่ยว

เอาสาเหตขุองปญัหาจากหลายๆ ครอบครวั อาจสรปุเอาเรือ่งปจัจยัดา้นเวลาและ

ทกัษะ เปน็อปุสรรคหลัก แตน่ั่นคงไมส่ามารถใช้เป็นเหตผุลประกอบการหลกีเลีย่ง

หรือปฏิเสธงานเอกสารต่างๆ 

บนพื้นฐานความเป็นจริง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ละครอบครัวบ้าน

เรียนนั้น ต้องดูแลทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ การหารายได้มาจุนเจือครอบครัว 

ผนวกรวมเขา้กับเร่ืองการจดัการศกึษาใหล้กูเอง ภาระรวมดงักลา่วนัน้ไมน่อ้ยเลย

ที่เดียว ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่เสนอกรอบการทำางานเอกสารแบบในระบบโรงเรียน 

ที่แม้แต่ครูมืออาชีพยังโอดครวญอยู่เช่นทุกวันนี้ (หรือแม้แต่จะบอกว่าย่อส่วนลง

แล้วก็ตาม) คงเป็นภาระไม่น้อยสำาหรับครอบครัว

การร่วมกันแสวงหา รูปแบบวิธีการทำางานเอกสารที่ไม่เป็นภาระ

มากเกินไปนัก และทุกฝ่ายยอมรับได้ น่าจะเป็นการคลี่คลายอุปสรรคในด้านนี้ได้ 

“บ้านเรียนเลอฌอและบ้านก้านตองจัดเก็บเอกสาร หลักฐานร่อง

รอย ทั้งแบบฝึกหัด ภาพกิจกรรม การทำารายงาน/โครงงาน และผลงานต่างๆ 

อย่างสม่ำาเสมอ”  ในความเป็นจริงมีหลายบ้านเรียนที่มีวิธีการจัดเก็บจัดทำาหรือ

รวบรวมเอกสารในแบบของตน ซึง่อาจมทีัง้ขอ้ดขีอ้เสยีหรือความเหมาะสมสำาหรับ

แต่ละครอบครัวแตกต่างกันไป ในความเฉพาะตัวเหล่านี้เอง ที่อาจจะเป็นจุดเริ่ม

ต้นของการแสวงหารูปแบบที่เหมาะสม แต่จะทำาอย่างไร เริ่มต้นเมื่อไหร่ เธอ-ฉัน 

หรือเราจะเป็นคนทำา คงเป็นคำาถามที่ต้องฝากกันไว้
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ทำางานเอกสารและการบันทึกอย่างเป็นธรรมชาติ 

คงสืบเนื่องจากข้อกำาหนดตามกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 5 ที่ว่า “ให้ครอบครัว

ดำาเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

วัดและประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำารายงานการ

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามที่สำานักงานกำาหนดอย่างน้อย

ปลีะ 1 ครัง้” ซึง่ดจูะเปน็ภาระและขอ้ขลกุขลกัประการหนึง่ของครอบครัวบา้น

เรียน

ตามกฏกระทรวงฯสำานักงานซึ่งได้แก่สำานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษา(ตามการนยิามขอ้ 1 ในกฏกระทรวงฯ)เปน็ผู้กำาหนดการวดัและประเมนิ

ผลและจัดทำารายงานผลเสนอ ปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ซึ่งทางที่ดี สำานักงาน

เขตพื้นที่ควรให้โอกาสครอบครัวบ้านเรียนร่วมออกแบบการการประเมินและ

รายงานผลกันตัง้แตต่น้ๆปี โดยใหเ้หมาะสมกบัวถิชีวีติ วถิกีารเรยีนรูแ้ละความ

ถนดัสนัทดัของแตล่ะครอบครวั เพือ่ครอบครวัและสำานักงานเขตพืน้ทีจ่กัไดว้าง

แนวดำาเนินการตั้งแต่ต้น เช่นอาจมีกำาหนดการจัดค่ายแสดงผลงานของผู้เรียน

ในชว่งปลายป ีเปน็สว่นหนึง่ของการรายงานผลการจดัการศกึษา พรอ้มเอกสาร

รายงาน และป้ายนิเทศแสดงผลงาน จากการเตรียมเก็บรวบรวมไว้ในระหว่าง

ป ีโดยอาจปรกึษาความรูก้ารจดัทำาแบบประเมนิกจิกรรมการเรยีนรูต้ามสภาพ

จริงกับศึกษานิเทศก์ เพื่อให้สามารถดำาเนินการประเมินกิจกรรมระหว่างปีได้

อย่างถูกต้อง
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ตัวอย่างเล่มเอกสารรายงาน บ้านเรียนพิมพ์ปาน บ้านเรียนก้านตอง

และกิจกรรมค่ายรายงานผลการจัดการศึกษาของครอบครัวบ้านเรียน
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ทักษะเฉพาะทาง :

ความหลากหลายในตวัลกู และการเรยีนรูอ้ยา่งรอบด้าน กลบักลาย

มาเป็นปัญหาให้กับพ่อแม่ในหลายๆ บ้านเรียน ประกอบกับพ่อแม่บ้านเรียนส่วน

ใหญไ่มใ่ชค่รมูอือาชพี เมือ่ความถนดัของพอ่กลบัไมต่รงกบัความสนใจของลกู หรอื

เรื่องที่แม่รู้ก็สอนไปแล้ว ถึงเรื่องที่ไม่ถนัดจะทำาอย่างไร 

หรือบางครอบครัว แม้แม่จะเคยเป็นครูมาก่อน ก็ยังพบว่า “สอน

ให้รู้ให้เข้าใจได้ แต่ยังขาดการประยุกต์ใช้ในการบูรณาการ และการสร้างความ

เพลิดเพลินในการเรียนรู้”

“มีหลายๆ เรื่องที่ลูกอยากเรียนรู้ อยากทำา เช่น การทำาอาหาร เย็บ

ปักถักร้อย หรืองานประดิษฐ์ต่างๆ แต่พ่อแม่ไม่มีความถนัด หรือขาดอุปกรณ์” 

บ่อยครั้งก็ได้พ่อแม่บ้านเรียนอื่นๆ มาช่วยแบ่งเบาภาระ หรือไปหาแหล่งเรียนรู้

เฉพาะทาง ตรงใจบ้างไม่ตรงบ้าง  ค่อยๆว่ากันไป

“บ้านเราถนัดลงมือทำา แต่ไม่ถนัดสอน ก็ให้เรียนรู้จากการทำา...”

เรื่องทักษะเฉพาะทาง อาจเป็นปัญหาใหญ่สำาหรับบ้านเรียนโดด

เดี่ยว หรืออยู่ห่างไกล สำาหรับบ้านเรียนในเครือข่ายดูจะเป็นปัญหาในเชิงการ

จัดการเสียมากกว่า เช่นภาระในการรับส่ง ตารางเวลาของแต่ละครอบครัว ความ

สนใจของเด็กไม่ตรงกัน เหล่านี้เป็นต้น  

แหล่งเรียนรู้ :  

แหลง่เรยีนรู ้เป็นประเดน็ใหญท่ีม่คีวามสำาคญัตอ่กระบวนการเรยีน

รู้ของเด็กบ้านเรียนอย่างมาก แต่เมื่อพูดถึงเรื่องแหล่งเรียนรู้สำาหรับเด็กบ้านเรียน 

มีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือความซับซ้อนของรายละเอียดซ่ึงยากต่อการอธิบาย 

เพราะแนวทางหลักของครอบครัวบ้านเรียนอยู่ท่ีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะ

สมกับการเรียนรู้ตามความสนใจ ณ ช่วงเวลานั้นๆ  ดังนั้นลำาพังข้อมูลว่า แหล่ง

เรียนรู้นี้คืออะไร อยู่ที่ไหน เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ วีดิทัศน์ มัลติมีเดีย 
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การส่งเสริมทักษะเฉพาะทางและสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้

ภาระหน้าที่ภาครัฐในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ

ครอบครัวตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หากได้ช่วย

ให้การพัฒนาทักษะเฉพาะทางของเด็กๆแต่ละคนบังเกิดผลตามที่ครอบครัว

คาดหวงัได ้และสนับสนนุใหเ้ขา้ถงึแหลง่เรยีนรูต้า่งๆไดอ้ยา่งสะดวกและกวา้ง

ขวางมากที่สุด โดยอาจให้เป็นบทบาทในนามศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาการ

จัดการศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษาทางเลือกเครือข่ายล้านนา ติดต่อ

ประสานงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้รับบริการเด็กๆบ้านเรียน โดยจัดระบบเป็น

ทำาเนียบให้ครอบครัวบ้านเรียนทราบ เพื่อเลือกพาผู้เรียนไปเรียนรู้ โดยมีบัตร

ประจำาตวันักเรยีนบา้นเรยีนแสดง หรอืบางแหง่จำาเป็นตอ้งมหีนงัสอืขออนญุาต

ไปด้วย ทางศูนย์ฯก็ออกหนังสือให้แก่ครอบครัวบ้านเรียนไปแสดง เช่นนี้คง

ช่วยบรรเทาปัญหาให้   กับครอบครัวบ้านเรียนไปได้มาก

อนิเตอรเ์นต็ ผูค้นจากสาขาอาชีพตา่งๆ อาจจะยงัไมเ่กดิประโยชน ์หากไมส่ามารถ

เชื่อมโยงความสนใจของผู้เรียนเข้ากับแหล่งเรียนรู้นั้น

พ่อแม่บ้านเรียนจึงมีความจำาเป็นต้องแสวงหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ เผื่อไว้ในฐานข้อมูลของครอบครัว รวมถึงวิธีการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นั้นๆ ใน

ขณะทีข่อ้มลูทีม่อียูใ่นปจัจบุนัยงัคอ่นขา้งจำากดั เพราะเปน็ข้อมลูท่ีกระจัดกระจาย

อยู่ตามการรับรู้และประสบการณ์ของแต่ละบ้านเรียน การถ่ายทอดแลกเปลี่ยน

เปน็ไปในลกัษณะการบอกตอ่กนัปากตอ่ปาก ไมม่กีารรวบรวมหรอืบนัทกึไวอ้ยา่ง

เป็นระบบ

3.2  ความขัดข้องจากภาครัฐ

◌ การเขียนแผนการจัดการศึกษา :

ดงัทีไ่ดก้ลา่วไปบา้งแลว้ถงึปญัหาในการเขยีนแผนของบา้นเรยีนทีม่ี

อยูม่ากมาย สว่นหนึง่เปน็ปญัหาเรือ่งความไมรู่ ้ไมเ่ขา้ใจ ซ่ึงนา่จะพอหาหนทางใน
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แผนคืออะไร

แผน คือการคาดการณ์อนาคต เป็นสิ่งที่กำาหนดเป็นแนวในการ

ดำาเนินงาน โดยมากมักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรทรพัยากร การจดัการกบัสิง่ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ใหด้ทีีส่ดุ การ

จัดการความเสี่ยง

มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแผนงาน ว่าแผนงานคือคัมภีร์

ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วจะต้องประสบผลสำาเร็จอย่างแน่นอน มี

การแก้ไขปัญหาเป็นรายบ้านเรียนได้ แต่ในบางประเด็นที่ยังคงเป็นข้อถกเถียง 

หรือข้อขัดแย้งที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจที่ต่างกัน ระหว่างครอบครัวและเจ้า

หน้าที่รัฐ เช่น เป้าประสงค์ของการเขียนแผนฯ ลักษณะของแผนที่เหมาะสม รวม

ไปถึงกระบวนการทำางานร่วมกัน การวัดประเมินผล ซึ่งหากยังไม่สามารถสรุปคำา

ตอบที่ชัดเจนร่วมกันได้ สภาพการณ์ก็คงตกอยู่ในวังวนของปัญหาเดิมๆ คือ ยึด

ความเคยชินเก่าๆ มีแผนไว้ให้ครบองค์ประกอบ เขียนให้ผ่านๆ ไป เขียนตรงตาม

ความจริงแล้วจะผ่านไหม อันจะนำาไปสู่บรรยากาศความขัดแย้ง อ้างสิทธิ์ อ้าง

ระเบียบข้อกำาหนด มาคัดง้างกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดปัญหาตามติดเป็นเงา ในเรื่องการวัดและ

ประเมินผล เพราะแม้ว่าจะจัดการศึกษาได้ดี มีผลสัมฤทธิ์ดี แต่กลับกลายเป็นว่า

ไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ 

ความชดัเจนในเรือ่งนี ้นา่จะนำามาสูก่ระบวนการเรยีนรูแ้บบยอมรบั

ซึง่กนัและกนั เพราะจากการศกึษาแผนการจดัการศกึษาของแต่ละบา้นเรียน (ซ่ึง

เขียนขึ้นภายใต้ขนบแบบเดิมๆ) ยังเห็นถึงแนวความคิดที่แตกต่างเฉพาะตัว หาก

สามารถเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารอย่างอิสระมากขึ้น ย่อมเกิดมุมมองที่กว้าง

ขึ้น นำาไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันยิ่งขึ้น 



225

จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
บทที่ 3 ก้าวข้ามสู่ความสำาเร็จ

รายละเอียด มีคำาตอบสำาหรับทุกอย่าง  

ที่มา http://www.gotoknow.org/posts/100790   04/07/2556

นิทานคนเขลา

หน่วยรบแบบกองโจรหนว่ยหนึง่ มเีป้าหมายเขา้ยดึคา่ยขา้ศกึโดย

ไม่ให้ข้าศึกรู้ตัว ผู้บังคับหน่วยแจ้งแผนการยึดค่ายแก่ลูกหน่วย ให้แบ่งนักรบ

ออกเป็น 2 กอง แยกกันข้ามหน้าผา ซึ่งมีสะพานข้ามอยู่สองแห่ง อยู่ทิศตรง

ข้ามกัน ซึ่งตรงสู่ด้านข้าง 2 ด้านของค่ายของข้าศึก และให้ซุ่มรออยู่จนย่างเข้า

ยามส่ี จะให้สญัญานเสยีงนกกะปดูรอ้ง 3 ชดุๆละ 5 ครัง้ เมือ่ สิน้เสยีงนกกะปดู

ชุดที่ 3 ให้ทั้ง 2 กองเข้าปล้นยึดค่ายให้สำาเร็จพร้อมกัน พร้อมกำาชับว่า “ห้าม

ผิดแผนเด็ดขาด มิฉะนั้นโทษตาย !”

นักรบทั้งสองกอง ต่างไปถึงสะพานข้ามหน้าผาทางฝั่งของตน  

พบว่าสะพานอยู่ในสภาพเก่าชำารุดทรุดโทรมจนใช้การไม่ได้แล้ว หากข้ามไป

สะพานต้องขาดตกหน้าผาท่ีสูงลิบลิ่วตายกันอย่างแน่นอน นักรบแต่ละกอง

สุมหัวประชุมตกลงใจกัน ผลปรากฏออกมาดังนี้

นักรบกองแรก ตัดสินใจว่า ถ้าไม่ทำาตามแผน ผิดคำาบัญชากลับ

ไปต้องโทษตายอย่างไร้เกียรตินักรบ จึงขอปฏิบัติตามแผนโดยเคร่งครัด อาจมี

ปาฎิหาริย์ สะพานไม่ขาดขึ้นมาก็ได้  ว่าแล้วเปล่งวาจาอย่างองอาจพร้อมกัน 

“ทำาตามแผน.. ปฏิบัติ” แล้วเดินแถวข้ามสะพานกันไป ....เสียง “ เอี๊ยด ออด 

ๆ ๆ เฮ้ยๆ...ครืดๆๆๆ....ผึง ! โอ๊ย  อ๊าก จ๊าก ... ”       _____.เรียบทั้งกอง

นักรบอีกกองหนึ่ง ตัดสินใจกันอยู่นานไม่ได้ข้อยุติสักที ในท่ีสุด 

นกัรบคนหน่ึงประกาศกรา้วขึน้มาวา่ “ ไปพวกเรา ไปใหไ้อผู้บ้งัคบัหนว่ยมนัรบั

โทษตายแทน ไป..ไปฆา่ไอห้วัหนว่ยกนั ” วา่แลว้กห็นัหลงัเดนิอาดๆกลบัหนว่ย  

นักรบคนอื่นๆเดินตามกลับไปอย่างอืดอาดๆ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ........(แผน)...........................................
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จะบ่งเสี้ยน หรือซ่อมสะพาน หรือสร้างสะพานใหม่ หรือฆ่าคนออกคำาสั่ง

เรื่องจริงไม่ได้อิงนิทาน และคนจริงคงไม่เขลาอย่างคนในนิทาน 

คงฉลาดพอทีจ่ะรูว้า่ แผนเปน็การออกแบบแนวทางการจะทำาอะไรสักอยา่งใน

เวลาข้างหน้า(อนาคต)ที่กำาหนดให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดหมายที่ต้องการ บน

ฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นเบื้องต้นในขณะนั้น(ขณะที่ทำาแผน)  ดังนั้นแผนจึงเป็น

แนวทางบนการคาดการณ์ เท่าที่มีข้อมูลและมีประสบการณ์อยู่ แผนจึงควรมี

ความยืดหยุ่นปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อมูลใหม่และสถานการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่

ไห้ดีขึ้นเหมาะสมที่จะทำาให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายได้มากขึ้น คำาสั่ง

ห้ามผิดแผนนั้นจึงเป็นคำาสั่งของคนบ้าอำานาจ ที่คงมีแต่ในนิทานคนเขลาที่ยก

มานี้เท่านั้น ในโลกแห่งความจริงไม่น่าจะมีคนบ้าอำานาจอย่างนี้ หรือหากจะมี

ก็คงเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนๆนั้น จึงควรปรับความรู้ความเข้าใจ

ให้ถูกต้องเสียใหม่ ให้รู้จริงผ่านการไตร่ตรองอย่างละเอียดละออมาก่อน ไม่ใช่

รู้ตามคำาบอกคำาสั่งของใครต่อใคร หรือคนข้างบนอย่างไม่ลืมหูลืมตาเท่านั้น 

เพราะมันจะไปเขา้ขา่ยนทิานคนเขลาเขา้ให ้จะขดัความเชือ่ทีห่นกัแนน่ของเรา

ว่ามันไม่มีอย่างในนิทาน

อปุมาการทำาแผนการจดัการศกึษาของครอบครัวบา้นเรียน กเ็ชน่

เดียวกับการได้แผนมาแบบในนิทานคนเขลา เบื้องต้นเมื่อเริ่มจัดการศึกษาที่มี

ข้อมูลและประสบการณ์ท่ีจำากัด ก็ย่อมเป็นข้อจำากัดที่จะทำาตามข้อกำาหนดให้

สมบูรณ์ถูกใจผู้ตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบที่คร่ำาหวอดทางวิชาการอยู่

เฉพาะในกรอบของตนเอง ไม่ยอมศึกษา ไม่ยอมเข้าใจกรอบแนวคิดอื่นๆที่ถูก

ตอ้ง แตแ่ตกตา่งกนัออกไปดว้ยมนัมชีวีติมากกวา่อยา่งการศกึษาทางเลอืก หรอื

การศึกษาโดยครอบครัว

ทกุวนัน้ีเป็นศตวรรษท่ี 21 แลว้ การเรยีนรูก้บัการดำาเนนิชวีติเปน็

ลมหายใจเขา้ออกของมนษุยท์กุคน เรยีนรูแ้ละใชก้บัชวีติทนัท ีไมต้่องรอใหเ้รียน
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จบช้ันประโยคหรือจบปริญญาก่อนค่อยนำาความรู้มาใช้ ผู้ปกครองบ้านเรียน

ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จบวิชาชีพครูมา และในยุคนี้ก็อย่างที่ว่า ไม่จำาเป็นต้องรอกลับ

ไปเรยีนครใูหจ้บแลว้คอ่ยมาจดัการศกึษาโดยครอบครวั เขามลีมหายใจใฝเ่รยีน

รูเ้พือ่จดัการศกึษาแกบ่ตุรธดิาทีร่กัของเขา ขอ้มลูประสบการณพั์ฒนาการของ

ลูกของเขาจะมีใครรู้ดีเท่าเขาคงไม่มี แผนที่เขาจะทำาขึ้นเพื่อพัฒนาไปตาม

เป้าประสงค์ของเขาให้สำาเร็จอย่างเหมาะสมกับตัวลูกของเขานั้น ทำาไมเขาจะ

ทำาไม่ได้ เพียงแต่เขาไม่เข้าใจในข้อกำาหนดรูปแบบ รายละเอียดทางวิชาการที่

มันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้และพัฒนาการของลูกของเขา เขาไม่

เขา้ใจในเหตผุลของการทำาเรือ่งงา่ยใหเ้ปน็เรือ่งยากทางวชิาการแบบต้องขีช่า้ง

หมายจับตั๊กแตน 8 กลุ่มสาระ มาตรฐานตัวชี้วัด โครงสร้างเวลาเรียนเอย แล้ว

ลงเอยทีก่ารวดัและประเมนิผลโดยการสอบONETเอย  ซ่ึงอาจขดักบักฏหมาย

แม่บททั้ง 2 ฉบับดังที่เคยกล่าวไว้แล้วในบทก่อนๆ มันมีหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปรับใช้ฯแล้ว แต่ยังไม่ถึงมือบรรดาครอบครัวบ้านเรียน 

ดังนั้น งานนี้ ต้องอาศัยการส่งเสริมอย่างเหมาะสมของรัฐ ตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฏกระรวงฯข้อ 2(7) เจ้าหน้าที่สำานักงานเขต

พื้นที่ฯ ต้องร่วมกับครอบครัวบ้านเรียนจัดทำาแผนการศึกษา ต้องส่งเสริมให้

ครอบครัวบ้านเรียนมีความรู้ความเข้าใจข้อกำาหนดทางวิชาการต่างๆอย่าง

ถอ่งแท ้แบบรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูด้ว้ยมติรภาพ บนระนาบท่ีเสมอกนั มใีชต่่าง

ระดับกันในเชิงกำากับสั่งการ เชื่อว่าความขัดข้องจากภาครัฐที่ประหนึ่ง เส้ียนที่

แฝงฝังอยู่ในใจของครอบครัวบ้านเรียนก็จะถูกบ่งทิ้งไป ดับอาการอักเสบได้  

ณ จุดต้นเหตุ

นอกจากนี้ แผนการจัดการศึกษาต้องมุ่งเพื่อชีวิตพัฒนาการ ณ 

ปจัจบุนัของเดก็เปน็ขอ้สำาคญัสงูสดุ เพราะ เดก็ๆทกุคนกเ็ชน่เดยีวกนัเขามชีวีติ

จริงอยู่กับปัจจุบัน เขาต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์กับปัจจุบันให้ได้ทันทีก่อน 
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ชีวิตอนาคตที่เป็นความฝันอยากจะเป็นหมอหรือเป็นเทวดาอะไรของเขาเอง

หรือของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็ตาม ก็อาจวางเป็นแนวทางไว้ได้ ในสัดส่วนที่พอ

เหมาะพอดี ไม่มากหรือหนักเกินจนฝืนชีวิตในความเป็นจริงมากจนกลายเป็น

ความเครียดและความทกุขข์องเดก็ ทีก่ระทบถงึพอ่ แม ่และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย

รอบข้าง 

แผนการจดัการศกึษา จงึควรเป็นแผนประหนึง่มชีวีติ ทีเ่ปน็แนว

ดำาเนินไปพร้อมกับการดำาเนินชีวิต ชีวิตแห่งการเรียนรู้ ที่เผชิญเหตุการร์และ

อุปสรรคปัญหา หรือพบความรู้ใหม่ นวัตกรรมที่ดีๆใหม่ ๆ ก็สามารถปรับให้ดี

ขึ้นเหมาะสมมากขึ้นกับสถานการณ์หนึ่งๆนั้นได้  แผนก็เติบโตเจริญงอกงาม

ตามจุดหมายชีวิตที่ดีงามของเจ้าของแผนได้ ทำาให้บรรลุความสำาเร็จตาม

เป้าประสงค์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณภาพได้

ข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาโดย

ครอบครวัจากการศกึษาแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบคุคลของการศึกษาพิเศษ

อนัทีจ่รงิมคีรอบครวับา้นเรยีนบางครอบครัวในเขตพ้ืนท่ีอืน่ ท่ีมุง่

จัดการศึกษาอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับในระบบ

โรงเรียน จึงไม่มีปัญหาในการจัดทำาแผนการศึกษาในขั้นยุ่งยากแต่อย่างใด จึง

ขอเว้นที่จะกล่าวถึงกรณีเช่นนี้ไป

ครอบครัวบ้านเรียนที่ประสบอุปสรรคในการจัดทำาแผนการ

จัดการศึกษาให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ ได้แก่ครอบครัวที่มีการผสมผสานสาระที่

ต้องการสร้างทักษะการดำารงชีวิตเข้าไปด้วยกับสาระทางวิชาการ ที่เรียกว่า 

การบูรณาการนั่นเอง เนื่องจากมักไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงกับตัวมาตรฐาน

และตัวชี้วัด รายกลุ่มสาระ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ซึ่งเป็นข้อกำาหนดของหลักสูตร ให้

เด็กไทยตามวัย ตามรายชั้นปี ต้องเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานขั้นต่ำาตาม

ตวัช้ีวดัทีห่ลกัสตูรกำาหนดทกุตวัชีว้ดัของแตล่ะกลุม่สาระ 8 กลุม่สาระ ตวัอยา่ง
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มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระ ดังได้เสนอไว้แล้วในบทที่ 1 หน้า____ ซึ่งใน

ส่วนนี้เอง ที่งานวิจัย ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 สำาหรบัการศกึษาทางเลอืก ตามแนวของพระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ”(พ.ศ.2554)” ได้ชี้ว่าเป็นความคลาดเคลื่อนไปจาก พระราชบัญญัติ

การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และเป็นอปุสรรคตอ่การจดัการศกึษาทางเลอืก 

อันนำามาสู่การประกาศ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อใช้แก้ไข

ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้น หมายถึงผู้เรียนกลุ่มใด

บ้าง ก็ได้นำาเสนอให้ทราบไว้แล้วเช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่า กลุ่มเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ ที่เรียนจากการจัดการศึกษาพิเศษนั้น ก็อยู่ในความหมายของ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่นเดียวกับเด็กผู้เรียนในกลุ่มการศึกษาทางเลือก หรือ

กลุ่มจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั่นเอง

และเนื่องจากครอบครัวบ้านเรียนเป็นเป้าหมายการศึกษาครั้งนี้  

มีผู้เรียนที่เข้าลักษณะมีความต้องการพิเศษ ซึ่งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและ

บริหารการจัดการศึกษาพิเศษ กับอาจารย์สาขาปัญญาเลิศ ได้ร่วมกันพัฒนา

แผนการจัดการศึกษาตัวอย่างเฉพาะผู้เรียนดังกล่าว ของครอบครัวบ้านเรียน

น้ี ดังแสดงในภาคผนวก แต่ขอยกเฉพาะส่วนสำาคัญมาเพื่อการอภิปรายแลก

เปลี่ยนเรียนรู้เสริมความเข้าใจ ดังต่อไปนี้
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                  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
        (Individualized  Education  Program : IEP)             

                                           ก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
            ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 

ช่ือสถานศึกษา  .................................................................  ระดบั …………………………  สังกดั .................................................... 
เร่ิมใช้แผนวนัที่  ..................................................................   ส้ินสุดแผนวนัที่ ………………………………………………………. 
1.  ข้อมูลทัว่ไป    

ช่ือ-ช่ือสกลุ  ......................................................................................................... 
เลขประจําตวัประชาชน  ……………………………………………………… 
การจดทะเบียนคนพกิาร      ไม่จด       ยงัไม่จด       จดแลว้    ทะเบียนเลขที ่..................................................... 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ  ................................................................................................... ศาสนา .................................................... 
ประเภทความพกิาร .............................................................   ลกัษณะความพกิาร  ............................................................. 
ช่ือ-ช่ือสกลุบิดา   ................................................................................................. 
ช่ือ-ช่ือสกลุมารดา  .............................................................................................. 
ช่ือ-ช่ือสกลุผู้ปกครอง  ........................................................................เก่ียวขอ้งเป็น ............................................................. 
อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้  ....................................................................................................................................................... 
ตาํบล/แขวง ..............................  อาํเภอ/เขต  ............................. จงัหวดั .............................. รหสัไปรษณีย ์.......................        
โทรศพัท ์ .........................โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.........................โทรสาร .........................  e-mail  address …………… 

 
2. ข้อมูลทางด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ  

 โรคประจาํตวั ...................................................................................................................................  
 โรคภมิูแพ ้.........................................................................................................................................  
 การแพย้ารักษาโรค.............................................................................................................................  
 ขอ้มูลประจาํตวั.................................................................................................................................  
 อ่ืนๆ ................................................................................................................................................. 

 
3. ข้อมูลด้านการศึกษา 
 
              ไม่เคยไดรั้บการศึกษา/บริการทางการศึกษา 
              เคยไดรั้บการศึกษา/บริการทางการศึกษา 
   

  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ..................................................ระดบั.............................  พ.ศ.  4444444444444***                  
             โรงเรียนเรียนร่วม   ..................................................ระดบั.............................  พ.ศ.  4444444444444*** 
    การศึกษาดา้นอาชีพ..................................................ระดบั.............................  พ.ศ.  4444444444444..** 
    การศึกษานอกระบบ.................................................ระดบั...............................พ.ศ. 444444444444.**** 

  การศึกษาตามอธัยาศยั...............................................ระดบั..............................พ.ศ.  4444444444444*** 
    อ่ืนๆ..........................................................................ระดบั............................  พ.ศ.  44444444444444ว.. 
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จากตัวอย่าง แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual-

ized Education Program : IEP) นี้  จุดสำาคัญของแบบ ในส่วนของข้อมูล

ทั่วไป กำาหนดให้กรอกข้อมูลประเภทความพิการของผู้เรียน  ข้อมูลด้านการ

ศึกษา  และส่วนของการวางแผนการจัดการศึกษานั้น ออกแบบเป็นตาราง มี 

5 สดมภ์ด้วยกัน คิอสดมภ์แรก ได้แก่ ระดับความสามารถในปัจจุบัน อัน

ประกอบไปด้วยรายการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ รายการกลุ่ม

พฒันาการ 4 ดา้น คือ ดา้นสตปิญัญา รา่งกาย สงัคม และอารมณ ์และกจิกรรม

ที่สนใจเป็นพิเศษของผู้เรียน ทั้งนี้แต่ละรายการของสดมภ์แรกดังกล่าวจะต้อง

กรอกขอ้มลูระดบัความสามารถในปัจจบัุน จากนัน้ จะเปน็หวัขอ้รายการทีต้่อง

กรอกขอ้มลูในแตล่ะสดมภ์ดงักลา่วตามลำาดบัรายการจากสดมภแ์รกตามลำาดบั

ใน 4 สดมภ์ได้แก่ เป้าหมาระยะยาว สดมภ์ต่อมา คือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น) สดมภ์ต่อมา คือเกณฑ์และวิธีประเมินผล สดมภ์สุดท้าย 

คือผู้รับผิดชอบ
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 คณะกรรมการจัดทาํแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

  ช่ือ             ตาํแหน่ง                ลายมอืช่ือ 
 

 5.1 ………....................………… ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูแ้ทน              ………....................………… 
 5.2 ………....................…………  บิดา มารดาหรือผูป้กครอง                …………....................……… 
 5.3 ………....................………… ครูประจาํชั้นหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา     …………...................……… 
 5.4           ………....................………                  …………….................…............     …...................……................. 

5.5 ………....................………                  …………….................…............     …...................……................. 
 5.6 ………....................………                  …………….................…............     …...................……................. 
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บทที่ 3 ก้าวข้ามสู่ความสำาเร็จ

หน้าต่อมา ต่อจากตารางการวางแผนการจัดการศึกษา จะเป็น

ตารางความต้องการสิ่งอำานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ

อืน่ใดทางการศกึษาตามทีก่ำาหนดในกฏกระทรวง ซึง่มสีดมภร์ายการ และสดมภ์

สำาคัญเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องการ ประกอบด้วยสดมภ์ย่อยคือผู้จัดหา

และวิธีการ สดมภ์จำานวนเงินท่ีขออุดหนุน สดมภ์เหตุผลและความจำาเป็น  

สดมภ์สุดท้ายกรอก ชื่อผู้ประเมิน ในตารางที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ ยกตัวอย่าง

รายการไว้ 4 รายการ สำาหรับส่วนสุดท้าย แสดงคณะกรรมการจัดทำาแผนการ

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล น่าสังเกตว่า ประกอบด้วยผู้ยื่นคำาขออนุญาต  ผู้

ปกครอง ครูการศึกษาพิเศษ นักกิจกรรมบำาบัด นักกายภาพบำาบัด ครูฝึกขี่ม้า 

และตัวผู้เรียน ซึ่งเมื่อพิจารณาฉบับตัวอย่างเต็มฉบับแบบIEP และแบบ

ครอบครัวบ้านเรียนกรณีศึกษา ในภาคผนวกแล้ว จะเห็นว่าแผนยังอิงการจัด

กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางฯ แต่เน้นการบูรณการ การจัด

ทำาโครงงานและกิจกรรมใหผู้เ้รยีนไดส้มัผสัจรงิมากทีส่ดุ ผา่นกจิกรรมทีผู่เ้รยีน

สนใจ จะขอความชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เชน่ นกักายภาพบำาบดั 

นักอาชาบำาบัด เป็นต้น

ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 

Education Program : IEP) สำาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปรับสู่

แผนการจดัการศกึษาโดยครอบครวั กรณศีกึษา นัน้ ยงัเปน็แนวทีอ่งิความเขา้ใจ

ในการเชื่อมโยงกับ 8 กลุ่มสาระของหลักสูตร แต่ระบุการบูรณาการใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้  และอาจปรับประยุกต์ไปใช้กับการจัดทำาแผนการ

จดัการศกึษาโดยครอบครวั ดงัตวัอยา่งในภาคผนวก ไดแ้ละเจา้หนา้ที ่สำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาก็คงรับได้อย่างไม่มีข้อสงสัย กับแผนการจัดการศึกษาที่ยัง

อิง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ 
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จากท่ีครอบครวับ้านเรยีนเสนอมาเกีย่วกบัตัวมาตรฐานกลุม่สาระ 

และตัวชี้วัดที่มีส่วนเป็นเหตุให้เกิดความขลุกขลักนั้น นับว่าตรงประเด็นของ

ปัญหาที่ค้างคามาอย่างสำาคัญของวงการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดย

ทั่วไป ซึ่งเราจะได้ลองมาหาทางออกร่วมกันต่อไป เราเคยเสนอให้รู้จักหน้าตา

มาตรฐานและตัวชี้วัด :

มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.๒๕๕๑ ทีม่อียูม่ากมาย ถกูกำาหนดขึน้บนฐานของส่ิงทีอ่ยากใหเ้ด็กเรียนรู้  ซ่ึง

อาจไม่ใช่สิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้หรือจำาเป็นต้องเรียนรู้ ในช่วงเวลานั้น กลายเป็น 

กรอบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตามความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียน 

เพราะลำาพังการจะทำาให้ครอบคลุมตามสิ่งที่กำาหนดมากก็คงไม่หลงเหลือเวลา 

เรี่ยวแรง ความคิด ไว้สำาหรับสิ่งอื่นใด อีกทั้งมาตรฐานหลายประการนั้นยังไม่

สอดคลอ้งกบัความสนใจ วถิชีวีติ สิง่แวดลอ้ม รวมถงึสถานการณเ์ฉพาะของผูเ้รยีน

มาตรฐานและตวัชีว้ดัทีม่อียูม่ากมาย ใหค้วามสำาคญักบัสาระความรู ้มากกวา่ความ

ตื่นรู้จากภายในของผู้เรียน (ซึ่งส่วนหนึ่งถูกแปลงไปเป็นสมรรถนะสำาคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิธีคิดของครอบครัวดังที่ได้กล่าว

มาแล้ว นอกจากนั้น การตีความหรือประเมินผลว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ 

ของเจ้าหน้าที่มักมองในมิติของความรู้ที่เป็นเนื้อหา นำาไปสู่การประเมินโดยแบบ

ทดสอบ อีกทั้งผลผลิตที่เกิดจากบ้านเรียนซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ กับถูกตั้งคำาถามว่าอาจไม่ตอบโจทย์ตัวชี้วัดย่อยเหล่านั้น

ทั้งหมดที่กล่าวมา มิได้หมายความว่าบ้านเรียนไม่เห็นด้วยกับมาตรฐานตัวชี้วัด

เหล่านี้โดยสิ้นเชิง เพียงแต่เราคงต้องหันกลับมาทบทวนว่าการศึกษาของชาติ

ตอ้งการอะไร สิง่ใดทีเ่ยาวชนทกุคนของชาตจิำาเปน็ต้องมอียูใ่นตัว ส่ิงใดทีเ่ด็กแต่ละ

คนเลอืกไดต้ามความสนใจ นัน่คงทำาใหเ้ราปรบัใชแ้ละเลอืกใชเ้กณฑเ์หลา่นีไ้ดอ้ยา่ง

เหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
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บทที่ 3 ก้าวข้ามสู่ความสำาเร็จ

ของมาตรฐานกลุม่สาระและตวัชีว้ดัแลว้ในบทท่ี 1 ในชัน้นีข้อเสนอใหเ้หน็ แนว

การใช้อ้างอิงมาตรฐาน และตัวชี้วัด ในลักษณะของรหัส ซึ่งในเล่มหลักสูตรแก

นกลางฯ เสนอเอไว้ดังนี้

หลักสูตรได้มีการกำาหนดรหัสกำากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัว

ชี้วัด เพื่อความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกันดังนี้ 
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ข้อเสนอทางเทคนิคเพ่ือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตาม

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการปรบัใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

พ.ศ. 2551 สำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

กรณีที่เป็นปัญหาขลุกขลักเกี่ยวกับการจัดทำาแผนการจัดการ

ศึกษาที่เป็นอยู่นั้น คือกรณีท่ีครอบครัวต้องการจัดทำาสาระการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ เป็นกลุ่มประสบการณ์ทั้งหมดอิงวิถีชีวิต บริบทของครอบครัวและ

ความสนใจของผู้เรียน ดังที่เคยเสนอไปแล้ว ซึ่งมักจะมีข้อติดขัดกับฝ่ายเจ้า

หน้าที่ ที่มีคำาถามว่ากลุ่มสาระแบบน้ีเช่ือมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้อย่างไร 

ครบทกุตวัมาตรฐานตามหลกัสตูรหรอืไมห่รอืครอบครวับา้นเรยีนหลายแหง่ใน

พืน้ทีอ่ืน่ เคยเกีย่งในกรณเีชน่นีใ้นทำานองวา่ คำาตอบทีต้่องการนีเ้ปน็หนา้ทีข่อง

เจ้าหน้าที่ต้องหาเอาเอง โดยให้หลักอิงของเขาออกมาว่า เขาทำาตามพระราช

บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ในมาตรา 23 โดยยนืยนัการไมป่รับแกไ้ข

เพิ่มเติมใดๆในส่วนเกี่ยวกับมาตรฐานกลุ่มสาระนี้อย่างหนักแน่นอย่างผู้รู้กฏ

หมายเปน็อยา่งด ีบรรยากาศการปฏสิมัพนัธก์นัจงึแยล่ง กอ่ผลกระทบทีไ่มส่รา้ง

สรรคไปในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างน่าเสียดาย 

ในบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ต้องดูแลให้บริการ

ประชาชนตามระเบยีบกฏหมาย หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 

2551 ออกและมีผลบังคับใช้โดยคำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ มีผลทางกฏหมาย

ที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องดูแลให้เป็นไปตามคำาสั่งกระทรวงฯนี้โดยหน้าที่ทางราชการ

ของตน จึงเป็นข้อจำากัดสำาหรับผู้ที่ต้องเผชิญปัญหาที่หน้างาน 

อย่างไรก็ตาม ต้องย้ำาว่า ต้องยึดประโยชน์และโอกาสของเด็กผู้

เรยีนเปน็สำาคัญของทกุฝา่ย พยายามรกัษาบรรยากาศทีส่รา้งสรรคไ์วใ้หไ้ดม้าก

ที่สุด ถกเถียงในข้อต่างให้จบด้วยเหตุผล แต่ควรต้องสรุปแนวทางปฏิบัติที่รับ
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ได้หรือพอรับได้ร่วมกันแล้วเดินต่อไปด้วยกันได้ในทุกๆ ครั้ง

ทัง้นี ้ไดม้ ีประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิี

การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำาหรับกลุ่ม

เป้าหมายเฉพาะ ดังที่เคยเสนอให้ทราบโดยภาพรวมไว้ในบทที่ 1 แล้วนั้น อัน

น่าจะใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้ว โดยในสาระสำาคัญในประกาศดังกล่าวที่

ควรได้เห็นได้เข้าใจร่วมกัน ได้แก่ ส่วนที่นำามาเสนอต่อไปนี้

การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษาสำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถปรับใช้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ังในส่วนของ

โครงสร้าง เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการวัดและ

ประเมนิผลการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสามกบัสภาพ บรบิท ความต้้องการ และปรัชญา

การศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานที่กำาหนด โดยในการ

ปรบัใชห้ลกัสตูรแกนกลางฯ นัน้ ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวง

ศึกษาธิการกำาหนด ดังนี้ 

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้

กำาหนดสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการ

เรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพื่อ

ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษา

สำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้*  ตัวชี้วัดในการพัฒนา

ผูเ้รยีนโดยอาจนำาไปจดัการเรยีนการสอนเป็นช้ันปี ช่วงชัน้ หรอืหลอมรวมบรูณ

าการจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์สำาหรับสอนในระยะที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้

ครอบคลุมองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำาคัญที่ระบุไว้ในมาตรฐานการ

เรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเหมาะสม
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กบัสภาพบรบิท ธรรมชาตกิารเรยีนรูแ้ละศกัยภาพของผู้เรียน โดยสามารถเลือก

หรือพัฒนาปรับใช้ตัวช้ีวัดดังกล่าวให้เหมาะสมในระหว่างกระบสนการจัดการ

เรียนรู้ได้

ในกรณทีีส่ถานศกึษา /ผูจ้ดัการศกึษาประสงคจ์ะจดัการเรยีนการ

สอนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเพ่ิมเติมจากส่ิงที่กำาหนดใน

มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัของหลกัสตูรแกนกลางฯ กส็ามารถกำาหนด ผล

การเรียนรู้เพิ่มขึ้นได้

สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้หรือเนื้อหาสาระเป็นองค์ความรู้ ทักษะ และค่า

นิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนำาพาให้บรรลุ

คณุภาพตามเปา้หมายท่ีกำาหนด ซึง่สถานศกึษา/ผูจ้ดัการศกึษาสามารถจดัการ

เรียนการสอนแยกรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือการหลอมรวมบูรณา

การเปน็กลุม่ประสบการณต์า่ง ๆ  ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ กลุ่มประสบการณ์

ความรู้ในธรรมชาติ กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในตนเองและสังคม กลุ่ม

ประสบการณ์ความรู้ในศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

จะเหน็ไดว้า่การปรบัใชน้ัน้ ใหส้ามารถปรบัใชท้ัง้ โครงสร้างเวลาเรียน สาระการ

เรยีนรู ้การเรยีนการสอน และการวัดและประเมนิผล ...ใหผู้เ้รยีนมคีณุภาพตาม

มาตรฐานทีก่ำาหนด...ซึง่เปา้หมายคณุภาพผูเ้รยีนและกรอบทศิทางใหใ้ชใ้นการ

พัฒนาผู้เรียนได้แก่ สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้จัดการศึกษา

สำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ (ซึ่งหมายถึง การปรับ

รปูแบบวธิกีารนำามาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดัสูก่ารปฏบิตั)ิตวัชีว้ดัในการพฒันา

ผู้เรียน...โดยสามารถเลือกหรือพัฒนาปรับใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวให้เหมาะสมใน

ระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้...
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ดังนั้น ครอบครัวบ้านเรียนอาจต้องให้เวลาศึกษาบรรดา

มาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดัของแตล่ะกลุม่สาระใหรู้้จักเปน็อยา่งดีไว ้ขณะ

เดียวกัน เจ้าหน้าที่ก็เช่นเดียวกัน จักได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้

อยา่งมเีหตผุลบนพืน้ฐานของขอ้นยิามอนัเดยีวกนั แตอ่าจตา่งมมุมองในเชงิการ

ปฏิบัติ ที่ต้องหาจุดที่เหมาะสมสามารถยอมรับด้วยกันได้

ทัง้นี ้สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดจ้ดัทำาคูม่อื

การดำาเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน

การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำาหรับกลุ่ม

เป้าหมายเฉพาะ ซึ่งเสนอในส่วนโครงสร้างการดำาเนินงานไว้อย่างเป็นระบบ 

ค่อนข้างครอบคลุมแก่การนำาไปใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในที่นี้ ขอนำาบางส่วนตาม

ประเด็นที่กล่าวถึงอยู่นี้ มาเสนอ ดังนี้

2. การจัดทำาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 กฎกระทรวงฯ ขอ้ 2 (7) กำาหนดใหแ้ผนการจัดการศกึษาของ

ครอบครวั มาจากครอบครวัและสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพจิารณารว่มกนั

กำาหนดตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตาม

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งในทางปฏิบัติควรให้เป็นอิสรภาพของ

ครอบครวัเปน็หลกั ทีจ่ะเป็นผูอ้อกแบบจดัวางให้เหมาะสมกบัพืน้ฐานศกัยภาพ

ผู้เรียน และบริบทของครอบครัว และชุมชน โดยเจ้าหน้าที่หรือคณะทำางาน 

วิชาการการจัดกาารศึกษาโดยครอบครัวของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ให้การพิจารณาร่วมคิด ร่วมให้คำาปรึกษาแนะนำาให้เกิดความเหมาะสมทาง

วิชาการ แสดงถึงประสิทธิภาพ อันจะนำามาซึ่งความสำาเร็จบรรลุในการจัดการ

ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความสำาคัญในการพัฒนาผู้เรียนตาม
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ธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ เปน็กรอบทศิทางการเรียนรู้โดยรวมของการจัดการ

ศึกษาในแต่ละระดับหรือครอบคลุมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็น

เครื่องมือระหว่างครอบครัวผู้จัดการศึกษา กับผู้รับผิดชอบของสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ในการส่งเสริม และรับรองผลให้นำาไปสู่ความสามารถในการ

ปฏิบัติของทุกฝ่ายได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กำาหนด

จดุมุง่หมาย สมรรถนะสำาคญัของผู้เรยีน คณุลักษณะอนัพึงประสงค ์มาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ให้เป็นเป้าหมาย และกรอบ

ทิศทาง เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยได้เปิดให้การ

จดัการศกึษาสำาหรบักลุม่เปา้หมายเฉพาะ สามารถปรับใชห้ลักสูตรได้ตามความ

เหมาะสมกับสภาพ และบรบิทของแตล่ะกลุม่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพร่วมกนัในระดับ

ชาติ ทั้งนี้เป็นไปตาม “หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” ตามที่กระทรวง

ศึกษาธิการกำาหนด 

การศกึษาโดยครอบครวัเป็นการศกึษาของกลุม่เปา้หมายเฉพาะ 

อยูใ่นกลุม่ทีเ่ปน็การศกึษานอกระบบหรอืตามอธัยาศยั ทีม่แีนวคดิ ปรชัญา จดุ

มุ่งหมายต่างไปจากการศึกษาในระบบ ที่ต้องการการศึกษาแบบก้าวหน้า 

เปน็การศกึษาทางเลอืก รวมทัง้เปน็การศกึษาทีต่อบสนองต่อผู้เรียนตามความ

แตกต่างรายบุคคล แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวจึงสามารถปรับใช้

หลักสูตรแกนกลางได้ อาทิ ครอบครัวสามารถจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค ราย

ปี หรือช่วงช้ันก็ได้ โดยเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กลุ่ม

ประสบการณ์สามารถปรับยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการ

ศึกษาของครอบครัว โดยให้มีเวลาเรียนเหมาะสมท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้เกิด

คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้ และครอบครัวจัดตาม 8 กลุ่มสาระ
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การเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง ฯ หรือหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่ม

ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น ซ่ึงจะส่งผลต่อแนวปฏิบัติ

การเขียนแผนในแต่ละองค์ประกอบสำาคัญของแผน 

การจัดสาระการเรียนรู้ ระบุข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่าครอบครัว

จะจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ ค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะเพื่อจะช่วยนำาพาให้บรรลุคุณภาพตามเป้า

หมายทีก่ำาหนด ซึง่ครอบครวัสามารถจดัการเรยีนการสอนแยกเปน็รายวชิาตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรืออาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ ได้

ตามความเหมาะสม เช่นกลุ่มประสบการณ์ความรู้ในธรรมชาติ กลุ่ม

ประสบการณ์ความรู้ในตนเอง และสังคม กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

การจัดสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการพัฒนาผู้

เรยีนทีส่อดคลอ้งกบัศักยภาพตามความถนัด /ความสนใจ /ความสามารถพเิศษ 

และความตอ้งการพเิศษของผูเ้รยีนแตล่ะคน โดยอาจมจีดุเนน้ การเรยีนรูท้ีม่าก

น้อยกว่ากัน ในแต่ละสาระหรือกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสามารถแสดง

เปน็สดัสว่น เปน็ค่ารอ้ยละ โดยอาจจะมคีา่น้ำาหนกัท่ีเหมอืนหรอืตา่งกนัในแตล่ะ

ชั้นปี (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษา เป็นรายชั้นปี) หรือแต่ละช่วงชั้น หรือ

แต่ละระดับการศึกษา (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษาเป็นช่วงชั้น หรือเป็น

ระดบัการศกึษา) ในแตล่ะกลุม่ประสบการณ ์ใหแ้สดง เปา้หมายคณุภาพผู้เรียน

ที่มุ่งหวัง เชื่อมโยงกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำาคัญที่ระบุไว้เพื่อพัมนา

ผู้เรียนเกิดคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

(ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551) พร้อมทั้งให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ ธรรมชาติ การ

เรียนรู้ ความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผู้เรียน โดยสามารถที่จะจัด
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เวลาเรียนเป็นรายภาค รายปี หรือช่วงชั้นก็ได้

ตวัอยา่ง แสดงสดัสว่นคา่น้ำาหนกั การจดัสาระการเรยีนรู ้กลุม่ประสบการณใ์น

แตล่ะระดบัชัน้ (สดัสว่นคา่น้ำาหนกันีส้ามารถปรบั และพัฒนาใหม้คีวามเหมาะ

สมระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้)

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทีมุ่งหวังในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ 

สามารถปรับ และพัฒนาให้มีความเหมาะสมระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้

ได้

ท้ังน้ี มีข้อท่ีควรทำาความเข้าใจเพ่ิมเติมในการจัดการศึกษาเป็นราย

บุคคลตามหลักพหุปัญญา คือผู้เรียนบางคนมีความสามารถท่ีเป็นจุดเด่นท่ีอาจ

พัฒนาได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติ ส่วนเร่ืองท่ีไม่ถนัดอาจต้องการเวลาในการพัฒนา

หมายเหตุ : การแสดงสัดส่วนค่าน้ำาหนักใช้สำาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และสามารถปรับเปลี่ยน

              ได้ตามความเหมาะสม
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มากกว่าเกณฑ์ปกติ ซ่ึงเป็นเร่ืองตามธรรมชาติ ส่วนท่ีโดดเด่นเห็นชัดหรือเร่ิมมีแนว

โน้มจึงควรพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ส่วนท่ีไม่ถนัดเป็นจุดอ่อน ควรวางแนวทาง

เสริมให้มีความสมดุลย่ิงข้ึน พร้อมท้ังควรมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับมาตรฐานทักษะ

กระบวนการ (Performance Standard) อย่างมีความยืดหยุ่นได้ในมาตรฐาน

เน้ือหา (Content Standard) ตลอดจนมีการยืดหยุ่นในการกำาหนดเกณฑ์ข้ันต่ำา

ของการวัด และประเมินผลไว้ในบางกลุ่มประสบการณ์ สำาหรับผู้เรียนท่ีมีความ

จำาเป็นมีลักษณะหรือความต้องการพิเศษต่างจากผู้เรียนท่ัวไป

การจัดสาระการเรียนรู้ /กลุ่มประสบการณ์ ให้เหมาะสมกับการ

พัฒนาผู้เรียนอย่างสอดคล้องกับศักยภาพตามความถนัด / ความสนใจ /และความ

สามารถพิเศษ และความต้องการพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน จึงควรให้มีจุดเน้น

การเรียนรู้ท่ีมากน้อยกว่ากันในแต่ละสาระหรือกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ซ่ึง

สามารถแสดงเป็นสัดส่วน เป็นค่าร้อยละ โดยอาจจะมีค่าน้ำาหนักท่ีเหมือนหรือ

ต่างกันในแต่ละช้ันปี (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษาเป็นรายช้ันปี) หรือแต่ละ

ช่วงช้ัน และแต่ละระดับการศึกษา (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษาเป็นช่วงช้ัน 

หรือเป็นระดับการศึกษา) ดังตัวอย่างการกำาหนดสัดส่วนค่าน้ำาหนักของแต่ละสาระ 

/ กลุ่มประสบการณ์ต่อไปน้ีตัวอย่าง ตารางแสดงกลุ่มประสบการณ์ และเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
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แนวทางการเขียนแผนหัวข้อสาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้หรือเน้ือหาความรู้ เป็นองค์ความรู้ ทักษะ และค่า

นิยม ท่ีผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยนำาพาให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมาย

ท่ีกำาหนด ครอบครัวสามารถจัดการเรียนรู้ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร

แกนกลางฯ หรืออาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ได้ตาม

ความเหมาะสม

ตัวอย่างการหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ โดยเช่ือม

โยงตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำาคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเร่ืองต่อไป

น้ี

(1) ความรู้เก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม 

ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมท้ัง

ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เร่ืองการจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน

(3) ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญา

ไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา

(5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดำารงชีวิตอย่าง

มีความสุข
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ซ่ึงอาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ ดังน้ี 

(1) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในตนเอง และสังคม

(2) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ใสศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

(3) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในภาษาไทย

(4) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในภาษาอังกฤษ

(5) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในคณิตศาสตร์

(6) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

(7) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในอาชีพ

ในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ให้แสดงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท่ีมุ่ง

หวัง เช่ือมโยงกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำาคัญท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการ

เรียนรู้ และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางฯ พร้อมท้ังให้เหมาะสมกับลักษณะ

เฉพาะ ธรรมชาติการเรียนรู้ ความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผู้เรียน 

โดยสามารถท่ีจะจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค รายปีหรือช่วงช้ันก็ได้

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท่ีมุ่งหวังในแต่ละกลุ่มประสบการณ์น้ี 

สามารถปรับและพัฒนาให้มีความเหมาะสมไปในระหว่างกระบวนการจัดการ

เรียนรู้

ท้ังน้ี มีข้อท่ีควรทำาความเข้าใจเพ่ิมเติมในการจัดการศึกษาเป็นราย

บุคคลตามหลักพหุปัญญา คือผู้เรียนบางคน มีความสามารถท่ีเป็นจุดเด่นอาจไป

ได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติ ส่วนเร่ืองท่ีไม่ถนัดอาจต้องการเวลาในการพัฒนามากกว่า

เกณฑ์ปกติ ซ่ึงเป็นเร่ืองตามธรรมชาติ ส่วนท่ีโดดเด่นเห็นชัดหรือเร่ิมมีแนวโน้มจึง

ควรพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ส่วนท่ีไม่ถนัดเป็นจุดอ่อนควรวางแนวทางเสริม

ให้มีความสมดุลย่ิงข้ึน พร้อมท้ัง ควรมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับมาตรฐานทักษะ

กระบวนการ (Performance Standard) อย่างมีความยืดหยุ่นได้ในมาตรฐาน

เน้ือหา (Content Standard) ตลอดจนมีการยืดหยุ่นในการกำาหนดเกณฑ์ข้ันต่ำา
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ของการวัดประเมินผลไว้ในบางกลุ่มประสบการณ์ สำาหรับผู้เรียนท่ีมีความจำาเป็น

มีลักษณะหรือความต้องการพิเศาต่างจากผู้เรียนท่ัวไปตวัอยา่งเปา้หมายคณุภาพ

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

ความรู้ใน

ตนเองและ

สังคม

- มีสุขนิสัยที่ดีใน

เรื่องการกิน การพัก

ผ่อนนอนหลับ การ

รักษาความสะอาด

อวัยวะทุกส่วนของ

ร่างกาย การเล่น 

และการออกกำาลัง

กาย

- เข้าใจความ

สัมพันธ์เชื่อมโยง

ในการทำางานของ

ระบบต่าง ๆ ของ

ร่างกายและรู้จักดู

แลอวัยวะที่สำาคัญ

ของระบบนั้น ๆ 

- เห็นคุณค่าและมี

ทักษะในการสร้าง

เสริมสุขภาพการ

ดำารงสุขภาพ การ

ป้องกันโรคและกา

รสร้างเสริมสมรรถ

ภาพเพื่อสุขภาพ

- รัก และภาคภูมิใจใน

ตนเองสามารถค้นพบจุด

เด่น จุดด้อยของตนเอง 

ยอมรับในความแตก

ต่างทางความคิด ความ

รู้สึกและพฤติกรรมของ

ตนเองและผู้อื่น

- เข้าใจอารมณ์

ของตนเองและผู้

อื่น ปฏิบัติตามกฎ

ข้อตกลงในการอยู่

ร่วมกัน

- รักการออกกำาลัง

กาย การเล่นเกม

กีฬา ปฏิบัติเป็น

ประจำา เคารพ 

กฎกติกา มีน้ำาใจ

นักกีฬา และชื่นชม

ในสุนทรียภาพของ

การกีฬา

- ป้องกันและหลีก

เลี่ยงปัจจัยเสี่ยง 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อ

สุขภาพ อุบัติเหตุ 

การใช้ยาสารเสพติด 

และความรุนแรง

- แสดงออกถึงความรัก 

ความเอื้ออาทร ความ

เข้าใจในอิทธิพลของ

ครอบครัว เพื่อน สังคม 

และวัฒนธรรมที่มีต่อ

พฤติกรรมทางเพศ การ

ดำาเนินชีวิตและวิถีชีวิตที่

มีสุขภาพดี

- ปฏิบัติตนได้อย่าง

เหมาะสมตามวัย

เมื่อมีปัญหาทาง

อารมณ์ และปัญหา

สุขภาพ

- เข้าใจธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลง

ทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสังคม 

แรงขับทางเพศของ

ชายหญิง เมื่อย่าง

เข้าสู่วัยแรกรุ่นหรือ

วัยรุ่น สามารถปรับ

ตัวและจัดการได้

อย่างเหมาะสม

- เห็นคุณค่าใน

การปฏิบัติตนตาม

สถานภาพบทบาท 

สิทธิ เสรีภาพ 

หน้าที่ในฐานะ

พลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย

- ออกกำาลังกาย เล่น

กีฬา เข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการ กิจกรรม

สร้างเสริมสมรรถภาพ

เพืื่อสุขภาพอย่างถูก

ต้อง สม่ำาเสมอ ชื่นชม

สนุกสนาน



250

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

นเ
ฉพ

าะ
บุค

คล

กลุ่ม

ประสบการณ์

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง

ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4

- รู้เรื่องเกี่ยวกับ

ตนเอง และผู้ที่อยู่

รอบข้าง สภาพแวด

ล้อมในท้องถิ่นและ

เชื่อมโยงประสบกา

รณ์ไปสู่โลกกว้าง

ตามวัย

- สืบค้นประวัติ

ความเป็นมาของ

ท้องถิ่น พร้อมทั้ง

นำาเสนอข้อมูลจาก

หลักฐานที่หลาก

หลาย

- ศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้ สืบค้นข้อ

มูลจากแหล่งข้อมูล

ที่หลากหลายตาม

ความสนใจ และ

ความถนัดในประวัติ

ศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

วัฒนธรรม

- มีความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นไปของท้องถิ่น ประ

เทศและโลกอย่างกว้าง

ขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อ

พัฒนาแนวคิดและวิถี

ทาง

- 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

ที่นี้ขอนำาเสนอตัวอย่างคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สำาหรับผู้เรียนที่จบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ดังต่อไปนี้
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คุณภาพผู้เรียน

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

• มีความรู้ความเข้าใจและความรู้ลึกเชิงจำานวนเกี่ยวกับ

จำานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ และการดำาเนินการของจำานวน สามารถ

แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้งตระหนัก

ถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำาหนัก 

ปริมาตร ความจุเวลาและเงิน สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ

นำาความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูป

วงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วน

ของเส้นตรง รังสี เส้นตรงและมุม

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์

ได้

• รวบรวมข้อมูลและจำาแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่ง

แวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจำาวันและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จาก

แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้

• ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะ

และกระบวนการทางคณติศาสตรใ์นการแกปั้ญหาในสถานการณต์า่ง ๆ  ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้

ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ

การนำาเสนอได้อย่างถูกต้อง เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อม

โ ย ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ กั บ ศ า ส ต ร์ อ่ื น ๆ  มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์   

               และจาก ข้อ(1) ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2542 ดังกล่าว
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ในสว่นของ “ความรูเ้กีย่วกบัตนเองและความสมัพนัธข์องตนเอง

กับสังคม”นั้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่จัด

สาระเป็น 8 กลุ่มสาระนั้น ไม่ปรากฏเด่นชัดในกลุ่มสาระใดอย่างเป็นเอกภาพ 

แต่กระจายไปในกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ในท่ีนี้จึงขอแสดงตัวอย่าง การระบุ

รหัสมาตรฐานกลุ่มสาระ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีหลอมรวมบูรณาการอยู่ใน”กลุ่ม

ประสบการณ์ความรู้ในตนเองและสังคม” นี้ เฉพาะในช่วงชั้นที่ 1 ดังนี้
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กลุ่มประสบการณ ์
 

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท่ีมุง่หวัง ช่วงชั้นท่ี 1 
อิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 

(รหัสมาตรฐาน) 
 
ความ รู้ ในตนเอง
และสังคม 

- มีสุขนิสัยที่ดีในเรือ่งการกิน การพักผ่อนนอนหลับ การ
รักษาความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย การเล่น 
และการออกกําลัง 

  พ. 1.1 ,พ.3.1 , พ.3.2 
   ท. 1.1  

- เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎ
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน 

    ส. 5.2 , ส. 1.1 

       -      ปฏิบัตตินได้อย่างเหมาะสมตามวัยเมื่อมีปัญหาทาง  
              อารมณ์ และปัญหาสุขภาพ 

    ส. 5.2 , ส. 1.1 

       -      รู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง  
              สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และเช่ือมโยงประสบการณ์  
              ไปสู่โลกกว้างตามวัย 

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

       -      ยกตัวอย่างบุคคลซ่ึงมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
              และท้องถ่ินของตน 

    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 

 

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

- แสดงความสามารถของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ ช่ืนชมใน
ความสําเร็จของตนเองและผู้อื่น และเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมตามความสนใจ 

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

 

กลุ่มประสบการณ ์
 

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท่ีมุง่หวัง ช่วงชั้นท่ี 1 
อิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 
(รหัสมาตรฐาน) 

 
ความ รู้ ในตนเอง
และสังคม 

- มีสุขนิสัยที่ดีในเรือ่งการกิน การพักผ่อนนอนหลับ การ
รักษาความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย การเล่น 
และการออกกําลัง 

   พ. 1.1 ,พ.3.1 , พ.3.2 
    ท. 1.1  

- เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎ
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน 

    ส. 5.2 , ส. 1.1 

       -      ปฏิบัตตินได้อย่างเหมาะสมตามวัยเมื่อมีปัญหาทาง  
              อารมณ์ และปัญหาสุขภาพ 

    ส. 5.2 , ส. 1.1 

       -      รู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง  
              สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และเช่ือมโยงประสบการณ์  
              ไปสู่โลกกว้างตามวัย 

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

       -      ยกตัวอย่างบุคคลซ่ึงมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
              และท้องถ่ินของตน 
 

     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 

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

- แสดงความสามารถของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ ช่ืนชมใน
ความสําเร็จของตนเองและผู้อื่น และเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมตามความสนใจ 

      ง. 1.1 , ส. 2.1 , ศ. 3.1 
      ท. 1.1 , ท. 2.1 , ท. 3.1 
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ดังนั้นจากเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท่ีมุ่ งหวัง  ของกลุ่ม

ประสบการณ์ อาจวิเคราะห์เป็นเบ้ืองต้นว่าน่าจะมีสาระที่เกี่ยวของกับกลุ่ม

สาระใดใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางฯ และวิเคราะห์ต่อ

เข้าไปถึงตัวมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระนั้นๆ ว่าเชื่อมโยงอยู่กับ

มาตรฐานใดบ้าง แล้วบันทึกรหัสออกมาไว้ จากนั้นก็อาจพิจารณาตัวชี้วัดของ

มาตรฐานนัน้ๆ เลอืกตวัทีต่รงใจในการใชช้ีว้ดัของเรา จดบนัทกึรหสัเอาไว ้หรอื

ยังไม่ตรงใจเราเสียทีเดียว ซึ่งเราจะสร้างตัวช้ีวัดที่เหมาะสมเอง เราก็ไม่ต้อง

พิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่หลักสูตรมีไว้ให้ก็ได้ ตามที่ หลักเกณฑ์และวิธีการใน

การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำาหรับกลุ่ม

เป้าหมายเฉพาะ อนุญาตไว้

รหัสมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระนี้ จะช่วยให้ เจ้าหน้าท่ี

สำานักงานเขตพื้นที่ เชื่อถือครอบครัวบ้านเรียนว่า มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร

แกนกลาง และใช้ได้เป็นใช้ได้ถูก ซึ่งจะช่วยลดความขลุกขลักที่สำาคัญลงได้อีก

เปราะหนึ่ง จึงขอเสนอเทคนิควิธีการนี้ไว้ ณ ที่นี้
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การสื่อสารประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐ

ด้านการติดต่อประสานงานกับสำานักงานเขตในพื้นที่ ทั้งการขอ

อนุญาตจัดการศึกษา และการทำางานร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ศึกษา และการสนับสนุน โดยภาพรวมดำาเนินไปได้ด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหา

ความขัดแย้ง มีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ส่วนใหญ่ต้องติดต่อผ่านบุคลากรผู้รับผิด

ชอบอยูเ่พยีงคนเดยีว ปญัหาทีพ่บเหน็อยูก่จ็ะเปน็เรือ่งการส่ือสาร และการจัดสรร

เวลา อย่างบ้านเรียนเลอฌอ ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจัดการศึกษาจาก สพท. 

ลำาพูน เขต1 แล้วก็ไม่ได้รับการติดต่ออีกเลย ผ่านไปจนใกล้สิ้นปี เข้าไปประสาน

ที่เขต จึงเพิ่งรู้ว่ามีการปรับองค์กรใหม่ บ้านเรียนถูกส่งต่อไป   สพม.35 (ลำาพูน-

ลำาปาง) แล้ว พอไปตามเรื่องที่ลำาปาง กลับพบว่าทางนั้นยังไม่รู้เรื่องเลย แต่หลัง

จากนั้นทาง  สพม.35 ก็เร่งดำาเนินการในเรื่องต่างๆ จนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  มีการ

สื่อสารกันแบบนานๆ ครั้ง แต่ก็ไม่มีปัญหาในการทำางานร่วมกัน “คิดอีกที ที่เขา

ไม่มาบ่อยๆ อาจเป็นเพราะเขาไว้ใจเราก็เป็นได้...”

“การประเมนิผลปทีีผ่า่นมามเีวลาเตรยีมตัวนอ้ย เพราะ ศน.ประสาน

งานกะทันหัน ล่วงหน้ามาแค่วันเดียว  ด้วยติดขัดเรื่องเวลานัดหมายที่ว่างตรงกัน 

ถา้เลยจากนีก็้ยาวผลดัไปเปน็เดอืน การเตรยีมการเตรยีมเอกสารกอ็าจจะไมพ่ร้อม

เต็มที่ แต่ก็ผ่านไปด้วยดีเพราะ ศน. เขาเห็นแปลนมาตลอด ๕ ปี เห็นพัฒนาการ 

เหตผุลหนึง่ทีม่ากด็ว้ยอยากมาแลกเปลีย่นดว้ย...” บา้นเรียนแปลนปนูสะทอ้นถงึ

การทำางานแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน

ความขลกุขลกัทีอ่าจมากจนถงึกบัเปน็ปญัหากจ็ะมอียูบ่า้ง ทัง้ปญัหา

ท่าที การตีความ ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ อย่างในกรณีของบ้านเรียนบ้านเรา 

ณ เชียงใหม่ ที่เกิดความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งด้านแนวคิดและวิธีการ เช่น 

เตรียมแฟ้มใส่ผลงานลูกพร้อมรายละเอียด (เยอะมาก) ไปให้ แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่

ด ูกลบัแจง้วธิกีารทีก่ำาหนดไวใ้หท้ำางานรว่มกนัมาเปน็ชดุๆ “...หลายๆ บา้นกอ็ยาก
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ทำาให้ถูกกฎหมาย อยากเข้าสู่ระบบ แต่ทุกคนบอกว่าถูกผลักดันให้ออก...” กรณี

เช่นนี้ก็จะนำามาซึ่งความไม่สบายใจของครอบครัวบ้านเรียน

ภายใต้บรรยากาศการประนีประนอม เชื่อใจกัน ต่างฝ่ายต่างเอื้อที่

จะให้การทำางานร่วมกันผ่านไปได้ด้วยความราบรื่น แม้จะไม่ปรากฏความขัดแย้ง

ซึ่งหน้าที่เด่นชัด แต่ก็ใช่ว่าจะไร้ซึ่งปัญหาโดยสิ้นเชิง หากพูดคุยลึกลงในราย

ละเอียด ก็จะพบความเหน็ท่ีไมส่อดคลอ้งกนัในหลายประเดน็ โดยเฉพาะเจา้หนา้ที่

รฐัมคีวามคดิความเขา้ใจในแบบฉบบัของตนชดุหนึง่ ไมอ่าจเขา้ใจบา้นเรียนในแบบ

ทีเ่ปน็บา้นเรยีน  ในขณะท่ีครอบครวับ้านเรยีนเองกส็งวนทา่ท ีในการทีจ่ะนำาเสนอ

ความคิดเห็นตา่งอยา่งตรงไปตรงมา อาจจะดว้ยความเกรงใจ หรอืกไ็มแ่นใ่จนกัวา่

จะสามารถอธิบายถึงสิ่งที่ตนเชื่อมั่นได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเชิงวิชาการ ดังที่

อาจารย์ชัชวาล ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือกได้เคยกล่าวไว้ว่า 

“พวกเรา (บา้นเรยีนและการศกึษาทางเลอืก) อธบิายไดด้ใีนเชงิปรชัญา วธิคีดิ แต่

มปีญัหาในการอธบิายเชงิวชิาการ ใหเ้หน็ถึงบทเรยีน กระบวนการเรยีนรู ้และการ

ประเมินผล” นั่นคือธรรมชาติของครอบครัวบ้านเรียนที่ทำาเป็น ทำาได้ดี ทำาได้ลึก 

แต่อธิบายไม่(ค่อย)ได้  

ในอีกด้านหนึ่งความวางใจเชื่อใจของตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต่อบ้านเรียน 

เนือ่งจากประสบการณท์ีไ่ดเ้คยสมัผสักบัความมุง่มัน่ตัง้ใจ บางครัง้กท็ำาใหเ้กดิความ

หละหลวมของกระบวนการ จนอาจจะนำาไปสู่ความละเลยได้ในที่สุด

“ไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจ เราเชื่อใจ ให้เกียรติ และเฝ้าตามดูอยู่ห่างๆ” 

กลไกการทำางานของภาคราชการ :

ความไม่สอดคล้องของการกำาหนดกลไกการทำางานของระบบ

ราชการ มีผลอย่างมากในการดำาเนินงานร่วมกับบ้านเรียน ทั้งในเรื่องการทำางาน

ที่ผูกติดกับตัวบุคคล ดังเช่นที่มักจะได้ยินเสียงต่อว่าจากกลุ่มครอบครัวถึง การ

เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย คนใหม่มาก็ต้องเริ่มทำาความเข้าใจกันใหม่ รวมถึง
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ปัญหาในเชิงกลไกโครงสร้างการบริหารจัดการ เช่น การยื่นเรื่องขอจัดการศึกษา

ให้ดำาเนินการฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา แต่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและน่าจะ

ตอบคำาถามครอบครัวทั้งในเรื่อง แผนฯ การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล 

กลับอยู่ที่ฝ่ายนิเทศติดตามและประเมินผล ซึ่งหากกลไกการประสานงานภายใน

ไหลลื่น อุปสรรคดังกล่าวก็อาจจะไม่บังเกิดข้ึน แต่โดยภาพรวมที่พบเจอคงเป็น

เรื่องที่ไม่ยากนักต่อการคาดเดา หลายกรณีจึงเป็นการผลักให้ครอบครัวไปเผชิญ

กับความขัดแย้งหรือแรงกดดัน โดยไม่จำาเป็น   

แม้แต่ฝ่ายเจ้าหน้ารัฐเองยังเห็นว่ากลไกราชการการที่เป็นอยู่ ค่อน

ข้างเป็นอุปสรรคกับการดำาเนินงานของบ้านเรียน “...ผู้ที่ได้รับมอบหมายคือผู้

อำานวยการเขต ถัดมาเป็นรองฯ ที่รับผิดชอบ แล้วกลุ่มส่งเสริมที่มีหน้าที่หลัก มี

ศกึษานเิทศกเ์ขา้มาตรวจในเรือ่งงานวชิาการ แตห่ลกัๆ จริงๆ คอืกลุ่มวชิาการและ

ท่านรองฯ แล้วจะมีท่านรองสักกี่คนที่เอาใจใส่... กว่าเรื่องจะผ่านไปแต่ละขั้น มัน

อาจทั้งตกหล่น หรืออะไรอีกหลายอย่าง ทำาให้มันเป็นอุปสรรคปัจจัย...” 

สพฐ. ต้องแจ้งให้ ผอ.ทุกเขตเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของ

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว บุคลากรแต่ละด้านเองก็ต้องมีความชัดเจน ด้าน

หลักสูตร ด้านวัดผล... และอยากให้เห็นถึงความสำาคัญของศูนย์บ้านเรียน เครือ

ขา่ยลา้นนา ฝากคณะกรรมการวางแผนเลยวา่จะเขา้ไปสนบัสนนุสง่เสรมิครอบครวั

อย่างไร เพื่อให้เป็นต้นแบบ และน่าจะช่วยได้มากเหมือนกัน”

จะเหน็ไดว้า่ ตน้ตอของปญัหาสว่นใหญเ่กดิจากการขาดความรูค้วาม

เขา้ใจ ทัง้ตอ่ปรชัญาการศกึษาทีแ่ทจ้รงิ และธรรมชาตขิองบา้นเรียน การติดกรอบ

ความคิดเดิมๆ ยึดติดกับรูปแบบที่เคยชิน การฝ่าข้ามปัญหาดังกล่าว จำาเป็นต้อง

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วน ทั้งครอบครัว เจ้าหน้าที่รัฐ และ

การรบัรูข้องสงัคม ซึง่นัน่ไมเ่พยีงเป็นภาพฝนัของครอบครวับา้นเรยีน หากยงัเปน็

ความตื่นรู้ของคนในสังคม  ในปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นย่อมหลีก

ไม่พ้นที่จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือกันของบ้านเรียนและหน่วยงาน 
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คล กลไกภาครัฐ กับการประสานงาน

จากภาพสะท้อนของเครือข่ายบ้านเรียนล้านนาเกี่ยวกับสภาพ

การประสานงานกบัภาคราชการนัน้ นบัวา่มคีวามขลุกขลักในหลายครอบครัว

ด้วยกัน ทำาให้เห็นว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านจากระยะเร่ิมต้นการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว มาจนกระทั่งบัดนี้นั้นมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องฝ่าข้ามกันอยู่ไม่น้อย

เลยทเีดยีว ทัง้ปญัหาภายในครอบครวับา้นเรยีนเองทีส่ะทอ้นใหเ้หน็กนัไปแล้ว 

ในส่วนของภาคราชการเองก็มีปัญหาอุปสรรคไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกัน

การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงในระดบัการปฏรูิปการศกึษาตามพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

การบริหารจัดการศึกษากันครั้งใหญ่ด้วย และเพื่อให้เข้าใจถึงสภาพและความ

เป็นมาของปัญหาดังกล่าว ใคร่ขอเสนอปัญหาเชิงโครงสร้าง อันสืบเนื่องมาแต่

การแบ่งส่วนราชการ จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 ก่อนว่า มีความแยกย่อยของส่วนงานค่อนข้างมาก ตั้งแต่

ในระดับส่วนกลาง อันทำาให้มีทั้งการขาดตอนจากความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ใน

ตวัของงาน และบ้างก ็เหลือ่มซอ้นกนัของภาระงานในแตล่ะสำานกัและกลุม่งาน 

ภาครัฐ ครอบครัวบ้านเรียนจะต้องเกิดความตระหนัก เข้าใจ ทั้งใน

เชิงความคิดและวิถีปฏิบัติ ตกผลึกทางความคิด เพื่อสร้างความมั่นคงและพลังใน

การก้าวผ่านแรงเสียดทานในสังคม ฟากฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐท้ังโดยบทบาทหน้าท่ี 

และสำานึกต่อวิชาชีพ ย่อมไม่สามารถดูดาย การผลักดันให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ในทุกภาคส่วน ทั้งในด้านงานข้อมูล การเผยแพร่องค์ความรู้ สนับสนุนการจัด

กระบวนการบม่เพาะกลา้พนัธุท์ีม่คีณุภาพของชาต ิแทนการมุง่กำากบัจบัผดิ เพยีง

เท่านี้ก็เชื่อมั่นได้ว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะเป็นแนวทางหนึ่งในการ

ประกันอนาคตการศึกษาของชาติได้ 
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ทำาให้ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นในแต่ละสำานักและกลุ่มงาน เป็นอุปสรรคต่อการ

ดำาเนินงานเชิงประสิทธิภาพและคุณภาพได้เต็มที่ และแล้วภาระงานที่หนักยัง

ถูกถ่ายโยงไปยังหน่วยงานระดับล่างต่อไป บุคคลากรจึงเกิดความเครียดกับ

ภาระงานที่ทับถมมากมายดังกล่าวโดยท่ัวไป ด้วยเหตุนี้จึงอาจเป็นเหตุหนึ่งที่

สง่ผลกระทบตอ่ความเหนือ่ยลา้ในการใหบ้รกิารการจดัการศกึษาโดยครอบครวั

ของบคุลากรกลุม่สง่เสรมิการจดัการศกึษา ทีม่เีจตคตทิีโ่นม้เอยีงไปวา่ครอบครัว

ที่ประสงค์ขอจัดการศึกษานั้น เป็นผู้มาเพิ่มภาระและปัญหาให้ ประกอบกับที่

อาจจะมีลำาดับงานเร่งด่วนมาประดังอยู่มากอีกด้วย จึงทำาให้การบริการการ

จัดการศึกษาโดยครอบครัวล่าช้าลงไป เช่น อาจไม่ทันตามที่มีข้อกำาหนดเกี่ยว

กบัเวลาในการดำาเนนิเรือ่งอนญุาตจดัการศกึษาโดยครอบครวัทีร่ะบไุวค้อ่นขา้ง

เร่งรัด คือภายใน 30 วันนั้น จนกลายเป็นกรณีฟ้องร้องเกี่ยวกับการเสียสิทธ์ตา

มกฏหมาย ของสมาคมบ้านเรียนไทยดังกล่าว ็
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โครงสร้างการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (คู่มือการดำาเนินงานการจัดการศึกษาโคยครอบครัว หน้า 9) 

แผนภาพ แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว

หมายเหตุ  สพฐ.  หมายถึง สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  สนก. หมายถึง สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

  สวก. หมายถึง สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  สนผ. หมายถึง สำานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืื้นฐาน

  สพป. หมายถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

  สพม. หมายถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  กนต. หมายถึง กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

  กสศ. หมายถึง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  กลุ่มอื่น ๆ  หมายถึง กลุ่มต่าง ๆ ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ครอบครัว หมายถึง ครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว
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บทที่ 3 ก้าวข้ามสู่ความสำาเร็จ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับ

การจัดการและการส่งเสริมการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ

แบ่งส่วนราชการสำานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง

ศกึษาธกิาร พ.ศ.2546 ข้อ 1 (5) มอีำานาจหน้าท่ี พฒันานวตักรรมทางการศกึษา 

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ

ศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน ส่ง

เสริมการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดย

กำาหนดอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ข้อ 3 (6) (ก) สำานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำานาจ

หน้าที่จัดทำาข้อเสนอนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อเสนอ

นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไป

ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา และประมวลข้อเสนอนโยบาย จัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวสำาหรับผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว สำานัก

พัฒนานวัตกรรมการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและ

พัฒนาการดำาเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามข้อ 1(5) ข้อ 3(8) 

(ก) ศึกษา วเิคราะห ์รปูแบบและนวตักรรมในการจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานและ

แสวงหาความร่วมมือหรือทุน เพื่อการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการ

จัดการศึกษา และ(ข) ดำาเนินการนำาร่อง เพื่อให้สามารถนำารูปแบบและ

นวัตกรรมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปสูก่ารปฏบัิติ และสำานกัวชิาการและ

มาตรฐานการศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ กำาหนดหลักเกณฑ์

การปรับใช้หลักสูตร และเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา มบีทบาทหนา้ทีต่ามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา และการแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 มีอำานาจหน้าที่ตามข้อ 3 (8) ประสาน ส่งเสริม 

สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ

การ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และ ข้อ 

5 ใหส้ว่นราชการสำานกังานเขตมอีำานาจหนา้ที ่ตาม (4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการ

ศึกษา มีอำานาจหน้าที่ (ข) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการและสถาบันสงัคมอืน่และเพือ่การสง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัการ

ศึกษาโดยครอบครวั ซึง่สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะตอ้ง ประสานงาน และ

สร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาให้สามารถดำาเนิน

การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   

นอกจากน้ี ตามขอ้(ง) กลุม่สง่เสรมิการจดัการศกึษา ยงัมอีำานาจหนา้ที ่สง่เสรมิ

การจดัการศกึษาสำาหรบัผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษด้วย

และเนื่องจากการดูแลประสานงานการจัดการศึกษาโดย

ครอบครวั มคีวามเกีย่วขอ้งกบังานวชิาการดา้นหลักสูตรฯและการจัดการเรียน

การสอนเป็นด้านหลัก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาโดย

ครอบครวัจำาเปน็ตอ้งเพิม่พนูความรูด้า้นหลกัสตูรและการจดักระบวนการเรยีน

การสอนให้แตกฉานมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้มีคุณภาพทางวิชาการ ในบทบาท

หน้าที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ตามคู่มือการ

ดำาเนินงานการจดัการศกึษาโดยครอบครวั (หนา้ 12) ขอ้ 1 “จดัใหม้คีณะทำางาน
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บทที่ 3 ก้าวข้ามสู่ความสำาเร็จ

วิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพเชิงวิชาการ 

และกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบด้วย 

บคุลากรจากกลุม่ส่งเสรมิการจดัการศกึษา กลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผล

การจัดการศึกษา และกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือครู อาจารย์ จากสถานศึกษา” 

ดงันัน้การทีจ่ำาเปน็ตอ้งมคีณะทำางาน เพือ่เช่ือมโยงงานวชิาการกบัศกึษานเิทศก ์

ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นั้น ในขณะที่งานของ

ศึกษานิเทศก์นั้นก็มีจำานวนมากจากโครงการต่างๆของส่วนกลาง ที่ต้องรับผิด

ชอบดูแล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเอง ก็มีภาระ

งานอืน่ๆอีกไมน่อ้ยเลยเหมอืกนั จงึขึน้อยูก่บัระดบัความเรง่ดว่นของงานหนึง่ๆ 

และการจดัลำาดบัความสำาคญัทีม่ตีอ่งานการจดัการศกึษาโดยครอบครวัของเจา้

หน้าที่กลุ่มส่งเสริมผู้รับผิดชอบ ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมฯ และศึกษานิเทศก์

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนมาจากเจตคติของท่านเหล่านั้นต่องานการจัดการศึกษา

โดยครอบครัวเป็นสำาคัญด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะไม่สู้ดีนัก จึงมักไปให้เวลา

กับงานอี่นๆก่อน อันนำามาซึ่งความล่าช้า เช่นสภาพที่ครอบครัวบ้านเรียน

สะทอ้นกันออกมา การแกไ้ขปัญหานี ้จงึไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย ในแงข่องปญัหาเชงิระบบ

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา

อย่างไรก็ตาม หากรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส อย่างเช่นที่

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ปฏิบัติก็คือ การให้

ใจ ให้ความเชื่อถือกันของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ แก่ครอบครัวบ้านเรียน แม้จะยังมี

จุดอ่อนในเรื่องเวลาที่จะจัดให้แก่ครอบครัวบ้านเรียนที่ยังทำาได้ไม่เต็มที่ แต่

อาศยัการทีค่รอบครวับ้านเรยีนจบัตวักนัเป็นเครอืขา่ยบา้นเรยีนลา้นนา และมี

ผู้ประสานงานเครือข่ายแบบอาสา ที่สามารถประสานและช่วยเหลือในด้าน

ต่างๆกับสมาชิกเครือข่ายได้อย่างดีนั้น เป็นผู้ช่วยเหลือภาครัฐไปด้วย ในการ

สือ่สารสรา้งความเขา้ใจท้ังในงานวชิาการ งานตามกำาหนดนดัหมายของราชการ 
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และงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กิจกรรมค่าย กำาหนดการการ

สอบแข่งขันทางวิชาการ และงานใหญ่อย่างเช่นการจัดเตรียมผลงานเด็กและ

ครอบครัวเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา ไปร่วมกิจกรรมระดับชาติของสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาแล้วถึง 2 ครั้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังง

สามารถจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการ

ศึกษาทางเลือกเครือข่ายล้านนาขึ้นสำาเร็จ และเริ่มมีการประสานงานจัด

กจิกรรมทีศ่นูยแ์หง่นีเ้ปน็ครัง้แรกไปแลว้ในวนัเปิดศนูยอ์ยา่งเปน็ทางการ มกีาร

จัดแสดงผลงานของเด็กๆเป็นที่คึกคัก ตื่นตาตื่นใจแก่ข้าราชการในสำานักงาน

เขตพื้นที่ฯและหน่วยงานใกล้เคียง ความสำาเร็จเหล่านี้ มีส่วนหนุนช่วยทั้งแรง

กาย แรงสตปิญัญาจากครอบครวับ้านเรยีนเป็นสว่นใหญ ่จนแมก้ารศกึษา การ

ถอดบทเรียน และจัดทำาเอกสารฉบับนี้ได้สำาเร็จก็เกิดจากความร่วมมือของผู้

ประสานงานและครอบครัวเครือข่าย 12  ครอบครัว ที่เล็งเห็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะร่วมกัน จึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

จากย่อหน้าที่กล่าวมา จะสังเกตได้ว่า วิกฤตของภาครัฐที่

ครอบครัวบ้านเรียนเสนอสะท้อนออกมานั้น ยังยากแก่การแก้ไขได้สำาเร็จ แต่

การให้ความเช่ือถอื ใหเ้กยีรตแิกก่นั รว่มมอืกนัฉนัทม์ติรแบบการมสีว่นรว่มบน

แนวระนาบเดยีวกนั แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้กไ้ขปญัหาพฒันาไปพรอ้มกนั อยา่งไม่

เนน้การกำากับ แตใ่หรู้ใ้นบทบาทหนา้ทีข่องกนัและกนัทีต่อ้งดแูลรบัผดิชอบของ

ตัวเองให้ดี สิ่งดีงามจึงเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างเช่นนี้

การแกปั้ญหาการประสานงานกบัเจา้หนา้ทีภ่าครฐัดังกลา่ว สรปุ

ได้ว่า ประการสำาคัญคือปัญหาเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา ที่จะให้

ผลโดยเดด็ขาดนัน้กค็งตอ้งแกโ้ดยการถอดรือ้ ปรับใหมใ่นเชงิปฏรูิปรอบใหมจึ่ง

จะได้ผลเชิงความสมดุลลงตัว ที่จะขับเคลื่อนงานสู่ความสำาเร็จได้เป็นอย่างดี  

ประการต่อมาคือการปรับเปลี่ยนท่ีตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ต้องเกี่ยวข้องกับการ
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จัดการศกึษาโดยครอบครวั ทัง้ในดา้นกรอบความคดิ กระบวนทศัน ์ความเขา้ใจ 

และเขา้ถงึครอบครวับา้นเรยีนทีต่อ้งใหบ้รกิารแกเ่ขา ดังทีไ่ด้เสนอไวห้ลายคร้ัง

ในสว่นกอ่นๆหนา้นีข้องเอกสาร และไดเ้หน็เปน็รปูธรรมในบทนี ้ ซ่ึงครอบครัว

บ้านเรียนเองก็สามารถดำาเนินการจัดการศึกษาของเขา จนเห็นผลงานและ

ความสามารถในการดำาเนินชีวิตของเขาอย่างมีความสุข สดใส เป็นเด็กดีมี

คุณธรรม ที่ไม่ต้องมีข้อห่วงใยเหมือนเด็กๆทั่วไปในสังคมขณะนี้ ถึงอย่างไร

ครอบครวักย็งัคงจดัการศกึษาของตนไปอยา่งเตม็ที ่ใหส้ำาเรจ็ใหจ้งไดร้ะดบัหนึง่ 

ดั่งที่ครอบครัวบ้านเรียนรายหนึ่งสะท้อนว่า “ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาต

จัดการศึกษาจาก สพท. ลำาพูน เขต๑ แล้วก็ไม่ได้รับการติดต่ออีกเลย ผ่านไป

จนใกล้สิ้นปี เข้าไปประสานที่เขต จึงเพิ่งรู้ว่ามีการปรับองค์กรใหม่ บ้านเรียน

ถูกส่งต่อไป   สพม. เขต 35  (ลำาพูน-ลำาปาง) แล้ว พอไปตามเรื่องที่ลำาปาง กลับ

พบว่าทางนั้นยังไม่รู้เรื่องเลย แต่หลังจากนั้นทาง  สพม. เขต 35 ก็เร่งดำาเนิน

การในเรื่องต่างๆ จนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  มีการสื่อสารกันแบบนานๆ ครั้ง แต่

ก็ไม่มีปัญหาในการทำางานร่วมกัน “คิดอีกที ที่เขาไม่มาบ่อยๆ อาจเป็นเพราะ

เขาไวใ้จเรากเ็ปน็ได.้..” และเขายงัสามารถชว่ยภาครฐัทำาได้อยา่งดีมากอกีด้วย 

เพยีงความเขา้ใจและเปลีย่นวกิฤตเิปน็โอกาส ปญัหากน็า่จะแกไ้ข

ไปได้มากแล้ว  
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การบรรจบกันของแม่น้ำาสองสาย
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เม่ือกระบวนการจดัการศกึษาของครอบครวัขบัเคลือ่นเลือ่นไหลไป

ตามความประสงค์ของผูเ้รยีนและครอบครวัในระยะหนึง่ (ยาวส้ันแตกต่างกนัไป) 

คงเลี่ยงไม่พ้นการลดเลี้ยวเข้าสู่จุดบรรจบกับแม่น�้าใหญ่สายหลัก คือระบบการ

ศึกษาของชาติ ซึ่งมีการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับเป็นข้อก�าหนด

ตามกฎหมายบังคับไว้  ณ จุดบรรจบท่ีน�าพาให้ครอบครัวบ้านเรียนและฟากฝั่ง

เจ้าหน้าทีก่ารศกึษาของรฐัได้มาพบเจอ ทัง้เพือ่การนเิทศตดิตาม ส่งเสรมิสนบัสนนุ 

รวมถึงการประเมิน เทียบเคียง เทียบโอนต่างๆ 

ตามกฎของแรงและการเคลื่อนที่ เมื่อแรงมากกว่าหนึ่งแรงมา 

เจอกันจะเกิดผลได้ทั้งในการหักล้างกันเองหรือหนุนเสริมเกื้อกูลกัน ขึ้นอยู่กับ

ขนาดของแรงและทิศทางในการเคลื่อนที่ 

เช่นกัน ธรรมชาติของกระบวนการที่จะบังเกิดขึ้นที่จุดบรรจบนั้น 

ยอ่มสามารถรงัสรรคใ์ห้เกดิแรงเสรมิเชิงบวก เพือ่พฒันาสรา้งสรรค ์หรอืแรงปะทะ

ทีก่่อให้เกิดความขดัแยง้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัทัศนคต ิความรูค้วามเขา้ใจ และการยอมรบั

ซึ่งกันและกันของทั้งสองฝ่ายเป็นส�าคัญ 

ความพยายามในการสือ่สารเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนัและกนัมาก

ขึ้น ทั้งในด้านมุมมอง วิธีคิด วิธีการท�างาน ข้อจ�ากัด รวมถึงความต้องการของทั้ง

ภาครัฐและฝ่ายบ้านเรียน น่าจะเป็นแนวทางพื้นฐานในการประสานให้เกิดความ

เข้าใจ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 

บทที่ 4

การบรรจบกันของแม่น้ำาสองสาย
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โดยหลกัการแล้ว ในระหว่างด�าเนนิการในแต่ละปี ทางส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาควรจดัให้มกีารไปเยีย่มบ้านเรยีนแต่ละครอบครวัอย่างน้อย

ปีละหนึง่ครัง้ เป็นการนเิทศ ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพ่ือเสริมการพัฒนาผู้เรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งข้ึน หรือเป็นการปรับให้อยู่ในแนวทาง

และความเข้าใจทีต่รงกนั บนพืน้ฐานของความรกัและปรารถนาดต่ีอผูเ้รยีนเป็น

จุดยึดโยงร่วมกัน ดังนั้นท่าทีการปฏิสัมพนัธ์ต่อกันจงึควรเป็นไปด้วยความเป็น

กัลยาณมิตร มุ่งสนับสนุนให้บ้านเรียนมีขวัญก�าลังใจในการจัดการศึกษา  และ

ให้ความยอมรับนับถือเจ้าหน้าที่ที่มาเยี่ยมนิเทศ ดังตัวอย่างที่ครอบครัวบ้าน

เรียนได้เคยสะท้อนถึงความรู้สึกต่อการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ 

นิเทศอย่างไร...จึงจะได้ครูดี

กัลยาณมิตรนิเทศ..ล�้าค่านัก

นิเทศด้วยใจ...

ก่อนหน้าที่ครอบครัวเราจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว ค�าว่า 

“ศึกษานิเทศก์” นั้นเป็นค�าที่ไม่สู้จะคุ้นเคยนึกภาพของการนิเทศก็ดูจะไม่ต่าง

ไปจากการเป็นวิทยากรอบรมเสริมความรู้ให้แก่บรรดาครูบาอาจารย์

ในทศันะของเรา “คร”ู เปน็งานทีส่งัคมไทยใหก้ารเคารพยกยอ่ง 

ด้วยความคาดหวังต่อบทบาทของครู ที่ไม่เพียงต้องท�าหน้าที่ถ่ายทอดทักษะ

ความรู้ให้แก่ผู้เรียน แต่ยังเป็นผู้ปลูกฝังและฟูมฟักคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้

เรียนด้วย เพื่อให้เติบใหญ่ไปเป็นสมาชิกที่ดีและมีคุณภาพของสังคม ครูจึงเป็น

งานที่ต้องอาศัยแรงกายแรงใจและความมุ่งมั่นมากเป็นพิเศษ

ดังนั้น “ครูของครู” ย่อมเป็นภาระหน้าที่อันหนักอึ้ง ในฐานะผู้

ชี้แจงแนะน�าทางการศึกษาให้แก่บรรดาครูอาจารย์ เพราะศึกษานิเทศก์และ

ภาระหน้าที่การเป็นครูของครูนี้แหละที่จะเป็นกลไกการสร้างครูคุณภาพ 
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(มืออาชีพ) สร้างการศึกษาของชาติอย่างเป็นระบบ

นเิทศอยา่งไรจงึจะไดค้รดู?ี (ไมเ่พยีงแคค่รเูกง่) หากนเิทศครดูว้ย

การบอกให้ท�า ครูจะสอนนักเรียนต่อด้วยการสั่งให้ปฏิบัติไหม? ศึกษานิเทศก์

ตา่งจากวทิยากรอยา่งไร? และค�าถามอืน่ๆ อกีมากมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักลไกการ

พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเด็กไทยของเรา 

จวบจนเมือ่ครอบครวัเราตดัสนิใจจดัการศกึษาใหล้กูสาวคนเดยีว

ของบ้านในระบบบ้านเรียน   เราไม่เพียงไดัรับรู้เรื่องราวของแวดวงการศึกษา

เพิม่มากขึน้ แตย่งัไดเ้ห็น มโีอกาสไดส้มัผสักบัตวัอยา่งทีด่เียีย่มของการใหค้วาม

รู้และค�าแนะน�า 

“...สิง่ทีค่ณุพอ่คณุแมก่�าลงัท�าอยูน่ีแ่หละคอื... และถา้เราสามารถ

เสริม... เชื่อมโยงไปสู่... ได้ก็เยี่ยมเลยค่ะ”

“...มีอะไรโทรมาได้เลยนะค่ะ... ที่ส�าคัญ ห้ามเกรงใจ”

“...  ฯลฯ... ...”  

ทุกครั้งที่พบปะ เราจะเห็นศึกษานิเทศก์มาพร้อมกับรอยยิ้ม รับ

ฟังว่าเราท�าอะไรไปบ้าง ไม่เคยบอกว่าการสอนของพ่อกับแม่ผิดและที่ถูกต้อง

อยา่งน้ันอยา่งน้ี แตม่าเพือ่ชว่ยจรงิๆ ชว่ยดวูา่เราขาดอะไร จะเสรมิอยา่งไรเพือ่

ใหเ้ดก็นกัเรยีนคนเดยีวของเราไดร้บัประโยชนส์งูสุด แมก้ารสนทนาผ่านระบบ

การสื่อสารเราก็ยังสามารถรับรู้ได้ถึงมิตรไมตรีและความเมตตาท่ีส่งผ่านมาให้

อย่างสม่�าเสมอ เรารู้สึกถึงความเชื่อมั่นที่ศึกษานิเทศก์มีต่อเราในฐานะผู้สอน 

และน่ันสง่ผลใหเ้ราเชือ่มัน่ในตวัเองมากขึน้ (แตแ่ทบทกุครัง้มกัจะมกีารบา้นให้

ท�าตอ่หรอืเพิม่เตมิเสมอ) สิง่ทีต่ามมาจงึเป็นก�าลงัใจและความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันา

ก้าวต่อไปด้วยความเต็มใจ

ฟังดูแล้วชวนให้นึกถึงนิทานเรื่องที่สายลมกับดวงตะวันแข่งกัน

ท�าให้คนเดินทางถอดเสื้อคลุม... สายลมกล้าโหมพัดหวังให้เสื้อคลุมหลุดปลิว 
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แต่พัดยิ่งแรง นักเดินทางยิ่งยึดกุมเสื้อไว้แน่น ส่วนตะวันนั้น เริ่มส่องแสงอุ่น 

แล้วค่อยๆ ฉายแสงแรงขึ้น นักเดินทางร้อนจนเหงื่อตก ไม่นานก็ถอดเสื้อคลุม

ออกเอง...

สิ่งต่างๆ ที่ผ่านมาเผยให้เราได้เห็นค�าตอบในเรื่องของการนิเทศ 

หากอยากได้ครูดีและเก่งก็ต้องช้ีแนะครูด้วยคุณธรรมคู่ความรู้ หากอยากให้

ระบบการศกึษาไทยเขม้แขง็ทัง้สมองและจติใจ กต็อ้งชีน้�าสังคมด้วยปญัญา ซ่ึง

สวนทางกบัการก�าหนดกฎเกณฑ์เป้าหมายเป็นกรอบบงัคบัใหป้ฏบิตั ิท�าไดต้าม

เปา้กใ็หร้างวลั ไม่ไดต้ามเกณฑ์กค็าดโทษลงทณัฑ์ ซึง่มบีทพสิจูนใ์หเ้หน็กนัอยา่ง

ชัดเจนแล้วว่า กระตุ้นกันได้ก็แต่เพียงด้านปริมาณเท่านั้น   

เราอยากจะเรียกสิ่งที่ครอบครัวเราได้สัมผัสว่า “นิเทศด้วยใจ” 

ใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและคุณธรรม ครูผู้สอนสั่งด้วยท่าทีที่สุภาพอ่อนโยน เป็น

มิตรกับผู้สอน (พ่อแม่) เมตตาต่อผู้เรียน (น้องก้านตอง) ให้ความรัก ให้การ

ยอมรับ ให้เวลา ให้คำาแนะนำา ให้ ช่วยเหลือ ให้กำาลังใจ ให้คำาชมเชย และ

ที่สำาคัญอย่างยิ่งคือให้โอกาส

สิง่ตา่งๆ เหลา่นี ้ลว้นเป็นปฏบัิตกิารเชงิบวก ทีจ่ะสรา้งสรรค ์สรา้ง

เสริม ทั้งผู้เรียน ผู้สอนให้มีพลังในการเรียนรู้ ทั้งในแนวทางปกติและการ

แสวงหาหนทางแห่งความรู้ใหม่ๆ ได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อ

กราบขอบพระคุณด้วยใจ

ครอบครัวก้านตอง

ที่มา :  http://koonnatamnitet.blogspot.com/
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ศึกษานิเทศก์ส�านักงานเขต ให้ค�าอธิบายว่า เป็นกระบวนการ

กัลยาณมิตรนิเทศ..ที่น�าพาสู่ความส�าเร็จ อันประกอบด้วย

1. ให้ใจ  เพราะการนิเทศเป็นการนิเทศคน ไม่ได้นิเทศเอกสาร                

ดงันัน้เมือ่จะพดูคยุกนัในเรือ่งราวใดๆ ความส�าเรจ็จะบงัเกดิขึน้ เมือ่มกีาร “ให้

ใจ”  อยากได้ใจเรา เราต้องให้ใจแก่เขาก่อน  

• ใหร้อยยิม้ทีเ่ปน็มติร  ทีส่ือ่ถงึความอบอุน่ ความปรารถนาดี 

• ให้ความจริงใจ ผ่านสายตา  ค�าพูด การกระท�า

• ให้ความรู้ ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายสามารถน�าสู่การ

ปฏิบัติได้ อย่างเป็นมิตร ไม่ยกตนข่มท่าน

• ให้สื่อให้เอกสาร ฯลฯ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อบ้านเรียนใน

การใช้จัดการศึกษา 

• ให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษาด้วยความจริงใจ อย่างผู้รู้จริง ที่

ท�าให้บ้านเรียนเกิดความไว้วางใจ

• ให้เวลา ในกรณีที่บ้านเรียนร้องขอ

• ให้โอกาส ให้ก�าลังใจ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่บ้านเรียนใน

ก้าวย่างของการจัดการศึกษาให้บุตร

2. ร่วมใจ ในทุกขั้นตอน ทุกช่วงเวลาของการจัดการศึกษาของ

บ้านเรียน ให้ความสม่�าเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้บ้านเรียน “ก้าวย่างอย่างมี

ส่วนร่วม”เข้าท�านอง “พี่รู้สอง น้องรู้หนึ่ง” “เพื่อนช่วยเพื่อน” “แบ่งปัน..นั้น

งดงาม”

3. เปิดใจ  ในข้ันตอนการประเมนิการจดัการศกึษาโดยครอบครวั 

เป็นการด�าเนินงานระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษาและบ้านเรียน  ซ่ึงทั้งสองฝ่าย

ต้องเปิดใจกันและกัน 
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• เขตพื้นท่ีใช้วิธีการประเมินเชิงบวก “ประเมินเพื่อพัฒนา 

ไม่ใช่ประเมินเพื่อพิพากษา”

• ใหบ้า้นเรยีนตรวจสอบตนเอง ทบทวนดตูนเอง  และประเมนิ

ตนเอง  เปิดใจยอมรับจุดของตนเอง ทั้งจุดดีและจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข

• แสดงความคดิเหน็ ฝกึวจิารณแ์ละพยกัหนา้รบัได ้ ปราศจาก

อคติต่อกันและกัน 

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงเหตุที่ท�าให้งานการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว มีผลเป็นที่น่าพอใจที่ผ่านมานั้น ยังประกอบด้วยการปฏิบัติของเจ้า

หน้าที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ คือ

1. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

• ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างจริงจัง  เอาใจใส่ อย่าง

ต่อเนื่อง  

• ให้ความส�าคัญเท่ากับการศึกษาในระบบ แม้ว่าจะมี

จ�านวนครอบครัวเพียงเล็กน้อยก็ตาม

2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเป็นผู้รับผิดชอบประสาน

งานโดยตรงจาก ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

• เอาใจใส่ทุกครอบครัวอย่างสม่�าเสมอต่อเนื่อง ทุกข้ัน

ตอนตั้งแต่ขอค�าแนะน�าในการขออนุญาตจัดบ้านเรียน จัดท�าแผนการจัดการ

ศึกษาฯ เพือ่เสนอเขตพืน้ทีก่ารจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิ

ผลฯลฯ  

• ติดต่อสื่อสารกับทุกบ้านเรียนอย่างสม่�าเสมอ โดยใช้วิธี

การที่หลากหลาย ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน การติดต่อทางโทรศัพท์ การติดต่อโดย

ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  และการติดต่อโดยใช้หนังสือทางราชการ ในทุก
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เรือ่ง โดยเฉพาะเรือ่งทีเ่รง่ดว่น  ทัง้นีเ้พือ่ใหบ้า้นเรยีนได้รับประโยชนอ์ยา่งสูงสุด

• ติดตามและนิเทศร่วมกับศึกษานิเทศก์อย่างมีส่วนร่วม 

อย่างเป็นกัลยาณมิตร

• จดักจิกรรมสง่เสรมิสนบัสนนุใหบ้า้นเรยีนอยา่งสม่�าเสมอ 

หลากหลาย อาทิเช่น

- จัดอบรมให้ความรู้ที่เป็นเรื่องราวข่าวสารเกี่ยว

กับการศึกษาใหม่ๆให้บ้านเรียนได้รับรู้

- จัดเวทีส�าหรับบ้านเรียนในการน�าเสนอความ

ส�าเร็จ เป็น “ก้าวย่างที่อยากบอก” อาทิเช่น เวทีน�าเสนอ Best Practice ของ

บ้านเรียน (วิธีการของบ้านเรียน), Best Practice ของผู้เรียน (ผลการเรียนรู้

ของผู้เรียน),  

- จัดสร้างเครือข่ายบ้านเรียน เพื่อขับเคลื่อนการ

ด�าเนนิงานการจดัการศกึษาโดยครอบครวัอยา่งมสีว่นรว่มกบัภาครฐั/เขตพืน้ที่

4.1  เป้าหมายและวิธีการประเมินที่เหมาะสม

“วิธีประเมินที่ดีที่สุดนั้นยังไม่มี และอาจจะไม่มีเลยก็ได้ 

สิ่งที่ส�าคัญยิ่งกว่า คือวิธีการที่สอดคล้องและเหมาะสม”

บ้านเรียนก้านตอง

การจัดการศึกษาของครอบครัวนั้น มีเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาให้ลูก

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ และส�านึกต่อสังคม การจัด

กระบวนการเรียนรู้ส่วนใหญ่อิงกับวิถีชีวิตจริง ผ่านการคิด ลงมือปฏิบัติ เผชิญ

ปญัหา หาขอ้สรปุ เกดิการเรยีนรู ้ ตา่งจากการศกึษาในระบบทีม่องแบบแยกสว่น 

วิถีชีวิตแยกจากความรู้ ความรู้แยกสอนกันเป็นสาระวิชา น�ามาสู่การประเมิน
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แยกส่วนเป็นรายวิชา ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิธีคิดและแนวทางการเรียนรู้ของบ้าน

เรียน การก�าหนดให้ต้องประเมินเป็นรายวิชาแบบเดียวกับในโรงเรียนจึงมีปัญหา 

และสะท้อนความเป็นจริงได้ยาก (ในทางกลับกัน การศึกษาในระบบเองอาจต้อง

ทบทวนวิธีคิดในการแยกเป็นรายวิชาที่ท�าอยู่)

อีกทั้งเป้าประสงค์ของการประเมินผลของบ้านเรียน มุ่งกระท�า

เพื่อสะท้อนภาพความเป็นจริง เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวมของ

ผู้เรียน และพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องที่จ�าเป็นหรือสอดคล้องกับตัวผู้เรียน ขณะที่

การศกึษาในระบบมุง่ประเมนิไปเพือ่วัดตดัสนิผล ผา่นไมผ่า่น ลงรายละเอยีดไปใน

ขัน้ทีส่ามารถแปลงผลเป็นคะแนนหรอืระดบัผลการเรยีน (เกรด) ในแต่ละรายวชิา 

รวมไปถึงการตรวจสอบว่าได้เรียนรู้ตรงตามตัวชี้วัดที่มีอยู่อย่างมากมายหรือไม่ 

ความแตกต่างข้างต้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญของกระบวนการ

แสวงหาแนวทางการประเมินผลที่เหมาะสม เพราะเป้าหมายการจัดการศึกษาที่

ตา่งกนั เปา้หมายของการประเมนิผลกย็อ่มตอ้งแตกตา่งกนั ซึง่กจ็ะน�าไปสูแ่นวคดิ

และวิธีการประเมินที่แตกต่างกันออกไปด้วย   

รุจิเรข แสงจิตต์พันธ์ นักวิชาการศึกษา 8 ว  สนก. เคยกล่าวไว้ใน

การประชุมระดมความคดิเรือ่ง การตดิตามประเมนิผลเพือ่พฒันาการจดัการศกึษา

โดยครอบครัว ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2551 ว่า “...การศึกษาในระบบเองก็ยังต้อง

ปรบัการประเมนิผลอกีมาก เนือ่งจากเปน็การประเมนิผลทีเ่หมอืนกนัทัง้ประเทศ 

เหมือนกับการตัดเสื้อตัวเดียวให้ใส่กันทั้งประเทศ ซึ่งการปรับหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในด้านผลที่เกิดจากการเรียนรู้ ต้องพิจารณาตัวชี้วัดที่ชัดเจน และวิธี

การประเมินผลที่หลากหลาย ซึ่ง สพฐ.ต้องพิจารณาทั้งระบบ รวมทั้งการเชื่อม

โยงกับ สมศ. ด้วย โดยการประเมินผลไม่ได้เน้นการประเมินเพื่อชี้ถูกชี้ผิด หรือ

ประเมินการสอบได้สอบตก แต่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตาม

ทีต่อ้งการ...”  (การตดิตามประเมนิผลเพือ่พฒันาการจัดการศกึษาโดยครอบครัว 

: ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551. น.158)
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การประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบ

ครอบครัวเดี่ยวหรือกลุ่ม ต้องค�านึงถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

ครอบครวัไดจ้ดัให้แกบุ่ตรหลานของตน ซึง่มท้ัีงการจดัแบบไมเ่ปน็ทางการ และ

จดัโดยขอความร่วมมอืจากผูรู้อ่ื้นๆ ฉะน้ัน การวดัและประเมนิผล เพือ่ใหผู้เ้รยีน

สะท้อนความรู้ความเข้าใจ เจตคติ จะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ

สอนและเปา้หมายทีต่อ้งการจะใหเ้กดิขึน้ ซึง่ทางการศกึษาพิเศษมุง่ใหผู้้จัดการ

ศึกษา ได้ใช้การประเมินตามสภาพจริง หรือโดยการประเมินทักษะเฉพาะที่

ต้องการวัดและประเมินหรือต้องการตัดสิน โดยการประเมินต้องใช้วิธีที่หลาก

หลาย ซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ  ( นงคราญ  สุขเวชชวรกิจ อาจารย์มหา

วิทยาลับราชภัฏสวนดุสิต)

การประเมินผล : จากธรรมชาติสู่หิ้งวิชาการ

อนัท่ีจรงิการด�ารงชวีติประจ�าวนัของคนเรา มกีารใชก้ารประเมนิ

ผลเป็นประจ�าอยู่แล้วอย่างไม่รู้ตัว เช่น เราจะรับประทานข้าวต้มร้อนๆที่

พนักงานเพิ่งน�ามาเสิร์ฟให้ จากประสบกาณ์ที่เราเคยถูกข้าวต้มลวกลิ้นมาแล้ว 

เราจึงใช้ช้อนตกัมาแตน่อ้ย เป่า และลองแตะรมิฝปีากดวูา่ รอ้นมากแคไ่หน(สกั 

90 องศา) เม่ือรูส้กึวา่ยงัรอ้นมากอยู ่จงึใชว้ธิใีชช้อ้นตกัปาดเอาขา้วตม้จากผวิบน

สุดของถ้วยก่อน แถมเป่าให้คลายความร้อนให้มากข้ึนอีกสักหน่อย(ประมาณ 

40 องศา อุ่นพอดีๆ) จึงค่อยป้อนเข้าปากอย่างอร่อย ปลอดภัย และอีกหลาย

กจิกรรมประจ�าวนั ท่ีเราตอ้งท�าอะไรกต็าม แลว้ตอ้งตัดสนิใจใชว้ธินีัน้วธินีี ้เสรจ็

แลว้ผลปรากฏวา่ด ีบา้งเสยีบา้งในแตล่ะวธิทีีเ่ลอืกใช ้และภายหลัง จะมวีลีท่ีทุก

คนเคยใชก้นัมาแลว้ คอืวลทีีว่า่ “รู้อยา่งนี ้ทหีลังไมท่�าแล้ว” ซึง่เป็นวลีทีไ่ด้จาก

การประเมนิผลจนรูผ้ลทีไ่มน่า่พอใจนัน่เอง และเปน็บทเรยีน หรอืประสบการณ์
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ที่ตั้งใจไว้ว่าทีหลังจะไม่ท�าเช่นนั้นอีก

เราชินกับพฤติกรรมการปฏิตนในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน  

ที่มีการเรียนรู้กับทุกกิจกรรม ซึ่งมีการประเมินผลการกระท�าในทุกกิจกรรม

นั้นด้วยโดยอัตโนมัติ เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ความรู้อย่างไม่รู้ตัวก็มาก 

นอกจากบางคนที่ละเอียดละออหน่อย มีสติสัมปชัญญะ ตั้งใจจะใช้ประโยชน์

จากประสบการณ์ความรู้ที่ได้นี้ให้ได้มากยิ่งขึ้นต่อไป ก็จะมีการจดบันทึก ช่วย

ความทรงจ�าเอาไว้ สมัยนี้ก็อาจใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอาไว้ด้วย หากมี

ความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นอีกสักหน่อยก็จะคิดตีค่าของผลการปฏิบัตินั้นด้วย

ว่า มันดีหรือ พอใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้เลย อย่างไรจึงเรียกว่าดี หรือใช้ไม่ได้ แล้ว

ยังคิดต่อไปได้อีกว่า ท�าไมมันจึงได้ผลที่ดี หรือใช้ไม่ได้เลยนี้ คราวหน้าต่อๆไป

จะท�าให้ดี แบบที่รับประกันได้เลยนั้น ต้องท�าอย่างไร นี่จึงเป็นธรรมชาติหนึ่ง

ในตัวคนเราอยู่แล้ว เพียงแต่มีความละเอียดลึกซึ้งแตกต่างกันไปตามลักษณะ

และคุณสมบัติของแต่ละคน 

ทีนี้ ก็มีคนประเภทแก่วิชา ก็พยายามหาวิธีที่จะท�าให้มันเป็น

ศาสตร์มีหลักการ ทฤษฎี ทางวิชาการ ที่ใช้ประโยชน์ จากการแสดงค่าเชิง

ปริมาณ หรือคุณภาพอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ 

เพื่อเชื่อมสู่พื้นฐานทางวิชาการของการประเมิน โดยขอน�าเรียน

เกี่ยวกับความหมาย และปรัชญาการประเมิน โดยสังเขป (จาก รัตนะ บัวสนธ์ 

, ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน 2550) คือ

1. ค�าวา่ “การประเมนิ” ซึง่ตรงกบัค�าวา่ “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 “การก�าหนดคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” จากความหมายที่กล่าวนี้  

การประเมินจึงเป็นเรื่องของการก�าหนดคุณค่าให้สรรพสิ่งนั้นเอง

2. ปรัชญาการประเมิน ความหมายของปรัชญาการประเมิน  

(Philosophy of Evaluation) หมายถึง พื้นฐานความเชื่อ ความคิด เกี่ยวกับ

ความจริง วิธีการค้นพบเข้าถึงความจริงและคุณค่าของสิ่งที่จะประเมินนั่นเอง 

จากความหมายดงักลา่วกน็�าไปสูค่�าถามในเชงิปรชัญาของการประเมนิได้ดังต่อ

ไปนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 8 - 11. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2541 : 73-78)

2.1 ประเมิน : ท�าไม

นักประเมินมีความเชื่อและความคิดเห็นร่วมกันว่า 

การประเมินจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ ดังนั้น หากท�าการประ

เมนิส่งิใดสิง่หนง่กต็ามจงึมุง่ไปสูก่ารเปลีย่นแปลงและพฒันาในสิง่นัน้ ความเชือ่

ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า การประเมินเป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์สังคม 

เปน็กระบวนการทีน่�าไปสูส่ิง่ทีด่กีวา่อยูเ่สมอ แตก่ระนัน้กต็าม แมว้า่นกัประเมนิ

จะมีความเชื่อหลักร่วมกันตามที่กล่าวมา เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเป้าหมาย

ปลายทาง และวิธีการท่ีจะท�าให้ได้ความจริงในสิ่งที่จะประเมิน นักประเมิน

ก็ยังมีพื้นฐานความเชื่อที่แตกต่างกันตามแนวปรัชญา 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ต่อไปนี้

ก. ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) 

นักประเมินที่เชื่อในเรื่องปรัชญาประโยชน์นิยม 

มีเป้าหมายการประเมินเพื่อเสนอสารสนเทศการประเมินให้น�าไปใช้

ประโยชน์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมให้ได้มากที่ สุด ดังนั้น การ

ประเมินจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อผลของการประเมินสามารถน�าไปใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนางานต่าง ๆ ส�าหรับผู้ ท่ี เกี่ยวข้องรับผิดชอบในงานนั้น 

ๆ นักประเมินที่ยึดถือปรัชญานี้จะมุ่งน�าเสนอสารสนเทศการประเมิน

ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเมินให้ท�าการตัดสินคุณค่า เลือกใช้
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สารสนเทศตามดุลยพินิจของตน นักประเมินจะไม่ค่อยเข้าไปมีบทบาทใน 

การตัดสินชี้ขาดคุณค่าของสิ่งที่ท�าการประเมินดังกล่าว 

ข. พหุนิยม (Pluralism) 

  นักประเมินที่เชื่อในปรัชญาพหุนิยมจะยอมรับ

ว่า “คุณค่าของสิ่งที่ท�าการประเมิน (เช่น โครงการ) นั้นอาจจะมีหลากหลาย

ข้ึนอยู่กับการรับรู้ ตีค่าของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มว่าจะน�าไปใช้

ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไร แต่ละกลุ่มจึงไม่จ�าเป็นต้องใช้เกณฑ์กลางเพื่อ

ท�าการตดัสนิรวมกนั นกัประเมนิจะท�าหนา้ทีพ่จิารณาความตอ้งการและคณุคา่

ที่มีอย่างหลากหลายจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ แล้วใช้ความเป็นผู้มี

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของนักประเมินเอง ท�าการตัดสินคุณค่าของสิ่ง

ที่จะประเมินนั้นด้วยความเป็นกลางและก่อให้เกิดความถูกต้องแม่นย�าให้มาก

ที่สุด ส่วนการจะน�าไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้มีส่วน

ไดส้ว่นเสยีจะพจิารณาเลอืกใช ้ดงันัน้ เป้าหมายของการประเมนิตามปรชัญานี้

จึงมุ่งไปสู่การตัดสินคุณค่าเป็นส�าคัญ

2.2 ประเมิน : อย่างไร

ค�าถามว่าประเมินอย่างไร  ก็คือการพิจารณาว่า 

“ญาณวิทยา” หรือ “วิธีการ” ในการเข้าถึงความจริงและคุณค่าของความ

จริงนั้นกระท�าอย่างไร ซึ่งค�าถามดังกล่าวน้ีกลุ่มนักประเมินได้กระท�าภายใต้

ญาณวิทยาสองกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

ก.  อัตนัยนิยม (subjectivism)

     นักประเมินที่เชื่อและใช้ญาณวิทยาอัตนัยนิยมใน

การค้นพบความจริงและคุณค่าของความจริงนี้จะยึดอภิปรัชญาพหุนิยมเป็น

แมแ่บบในการยอมรบัคณุคา่ของความจรงิ นัน่คอื นกัประเมนิกลุม่นีเ้ชือ่วา่ จติ

จะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญส�าหรับใช้ค้นหาคุณค่าของความจริงหรือคุณค่าของ
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สิ่งที่จะประเมิน ซึ่งคุณค่าก็จะมีอยู่อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละ

บุคคลที่ใช้รับรู้หรือก�าหนดคุณค่าในสิ่งนั้น ดังนั้น คุณค่าจึงมีลักษณะไม่คงที่ 

แปรเปลี่นไปตามแต่ละบุคคล ด้วยเหตุนี้ วิธีที่นักประเมินกลุ่มนี้นิยมใช้ศึกษา

คน้หาความจรงิของสิง่ทีจ่ะประเมนิจงึมกัใชว้ธิกีารเชงิธรรมชาตหิรอืเชงิคณุภาพ 

(naturalistic or qualitative approach) ซึ่งมุ่งศึกษาความจริงของสิ่งที่จะ

ประเมินอย่างรอบด้านภายใต้เงื่อนไขของบริบทสิ่งที่จะประเมินนั้นๆด�ารงอยู่

     ข. ปรนัยนิยม (Objectivism)    

           นักประเมินที่เชื่อและใช้ญาณวิทยาปรนัยนิยม

จะมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับกลุ่มนักประเมินในแนวอัตนัยยิยมโดยสิ้น

เชิง นั่นคือนักประเมินกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินคุณค่าของสิ่งที่จะ

ประเมินนั้นสามารถก�าหนดยอมรับร่วมกันได้อย่างชัดเจน และมีเพียงเกณฑ์

เดียวที่มีลักษณะเป็นสากล แม้ว่าจะใช้นักประเมินกี่คนก็ตามหากประเมินใน

สิง่เดยีวกันแลว้ นกัประเมนิกจ็ะคน้พบเกณฑ์เดยีวกนั ทัง้นีถ้า้นกัประเมนิเหลา่

นั้นได้รับการฝึกฝน มีประสบการณ์ในการประเมินมาอย่างโชกโชนแล้ว เกณฑ์

ตัดสินคณค่าจะไม่มีการแปรเปลี่ยนไปตามนักประเมิน หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ 

แต่ในสภาพความเป็นจริงที่พบว่า เกณฑ์การตัดสินคุณค่ามีการแปรเปลี่ยนก็

เน่ืองจากนักประเมนิยงัไมม่ปีระสบการณม์ากพอ และไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งมอืวธิกีารที่

เปน็มาตรฐานมคีณุภาพอยา่งเพยีงพอในการศกึษาคน้หาข้อมลูเกีย่วกบัส่ิงท่ีจะ

ประเมิน ด้วยเหตุนี้ นักประเมินในแนวญาณวิทยานี้ จึงมุ่งใช้วิธีการเชิงระบบ 

(systematic approach) ในการศกึษาสิง่ท่ีจะประเมนิ โดยมกัจะใชเ้ครือ่งมอืที่

ผา่นการสรา้งและตรวจสอบคณุภาพท่ีเป็นท่ีนา่เชือ่ถอื แลว้ท�าการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลเชิงประจักษข์องสิง่ทีจ่ะประเมนิแลว้น�าขอ้มลูทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้แล้วล่วงหน้า และท�าการตัดสินคุณค่าของสิ่งนั้น  
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จากที่น�าเสนอมา พอเป็นแนวทางให้เข้าใจได้ว่า จะเห็นได้ว่า

กรอบแนวคิดเชิงวชิาการของการประเมนินัน้อาจแบ่งไดเ้ปน็ สองสาย คอื สาย

ประโยชนน์ยิม ประเมนิโดยวธิอีตันยันยิม ทีเ่ป็นธรรมชาต ิเอาผลในเชงิคณุภาพ

มากกว่า กับอีกสายหนึ่งคือ สายพหุนิยม ที่ประเมินโดยวิธีปรนัยนิยม เอาผล

ในเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือและเกณฑ์ที่มีมาตรฐาน

ครอบครัวบ้านเรียน โดยหลักคิดในการจัดการศึกษา ก็อยู่ใน

แนวประโยชน์นิยม/อัตนัยนิยม ที่รับรู้พัฒนาการตามธรรมชาติการเรียนรู้ของ

บตุรในสภาพทีเ่ปน็จรงิเชงิประจกัษ ์ขณะทีต่อ้งสมัพนัธก์บัแนวพหนุยิม/ปรนยั

นิยม ของภาครฐัทีต่อ้งตดัสนิการส�าเรจ็บรรลตุามเกณฑท์ีจ่ดัไวว้า่เปน็มาตรฐาน

กลางหรือมาตรฐานขั้นต่�า ที่เด็กทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ดังกล่าวโดยใช้เครืองมือ

ท่ีมาตรฐานเปน็ปรนยัทีบ่อกคา่ทีเ่ชือ่ถอืได(้นยิมใชแ้บบทดสอบแบบเลือกตอบ 

เช่น ONET) 

อยา่งไรกต็าม ตามแนวทางการประเมนิตามหลกัสตูรแกนกลางฯ

(แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้)ก็เสนอแนะให้ใช้ทั้ง 2 แนวดัง

กลา่วผสมผสานกัน โดยมกีารตดัสนิการจบหรอืเลือ่นระดบัทีต่อ้งใชป้รนยันยิม

ในการเทียบเกณฑ์  ดังต่อไปนี้

จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่ง

หมายพื้นฐานสองประการ ประการแรกคือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียน

ในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมาย

ขอ้มลู แลว้น�ามาใช้ในการสง่เสรมิหรอืปรบัปรงุแกไ้ขการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและ

การสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน



282

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

นเ
ฉพ

าะ
บุค

คล

หากขาดสิง่หนึง่สิง่ใดการเรยีนการสอนกข็าดประสทิธภิาพ การประเมนิระหวา่ง

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้เป็นการวัดและประเมินผลย่อย 

(Formative Assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อ

ใหรู้จุ้ดเดน่ จุดทีต่อ้งปรบัปรงุ จงึเป็นขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการพฒันาในการเกบ็ขอ้มลู 

ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต 

การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่ก�าหนด 

การใช้แฟม้สะสมผลงาน การใหภ้าระงานทีเ่นน้การปฏบิตั ิการประเมนิความรู้

เดมิ การใหผู้เ้รยีนประเมนิตนเอง การใหเ้พือ่นประเมนิเพือ่น และการใชเ้กณฑ์

การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งส�าคัญที่สุดในการประเมินเพื่อพัฒนา คื อการให้

ขอ้มูลยอ้นกลบัแกผู่เ้รยีนในลกัษณะค�าแนะน�าทีเ่ชือ่มโยงความรูเ้ดมิกบัความรู้

ใหม่ท�าให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอด

จนการให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนเองได้

จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสิน

ผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 

ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพื่อตัดสินให้

คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้

เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบ

หลกัสตูรหรอืไม ่ในการประเมนิเพือ่ตดัสนิผลการเรยีนทีด่ตีอ้งใหโ้อกาสผูเ้รยีน

แสดงความรูค้วามสามารถดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายและพจิารณาตดัสนิบนพืน้

ฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน
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หลกัการดำาเนนิการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ 

ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตามาตรฐานการ

เรียนรู้ /ตัวชี้วัดของหลักสูตร น�าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้

เป็นข้อมลูส�าหรบัการตดัสนิผลการเรยีนรู ้สถานศกึษาต้องมกีระบวนการจดัการ

ที่เป็นระบบ เพื่อให้การด�าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการประเมินที่ตรงตามความรู้ความ

สามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน

รู้ รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายใน และการประเมินภายนอกตาม

ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาได้ สถานศกึษาจงึควรก�าหนดหลักการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้

1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

2. การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรู ้มจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันา

ผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและ

ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก�าหนดใน

หลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการรอ่าน คิดวิเคราะห์ และการ

เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่ งของ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องด�าเนินการด้วยเทคนิค วิธีการที่หลาก
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หลาย หรือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้านทั้งด้านความ

รู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 

ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยง

ตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได้

5. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ

ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ 

ควบคูไ่ปในกระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและ

รูปแบบการศึกษา

6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการ

ประเมินผลการเรียนรู้

7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและ

ระหว่างรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 

8. ใหส้ถานศกึษาจดัท�าและออกเอกสารหลกัฐานการศกึษา เพือ่

เปน็หลกัฐานการประเมนิผลการเรยีนรู ้รายงานผลการเรยีน แสดงวฒุกิารศกึษา

และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน

องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ก�าหนดจุดหมาย สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้

เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันใน

เวทีระดับโลก ก�าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดที่

ก�าหนดในสาระการเรยีนรู ้8 กลุม่สาระ มคีวามสามารถในการอา่น คดิวเิคราะห ์
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องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ ดังนี้

อนึ่ง จากหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ก็ได้ให้การศึกษา

ทางเลือกโดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

สามารถปรับใช้วิธีการประเมินให้เหมาะสมได้ ซึ่งคู่มือการด�าเนินงานการ

จัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้อาศัยข้อก�าหนดดังกล่าว จัดท�าเป็นแนวทาง

และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ดังขอน�าเสนอต่อไปนี้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.3.1  แนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้อง

มีเป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้

ประสบผลส�าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย

คุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง ซึ่งเชื่อมโยงกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส�าคัญ

ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้ ให้เหมาะสม
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กับลักษณะเฉพาะธรรมชาติการเรียนรู้ความถนัด ความสนใจและศักยภาพ

ของตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นคุณภาพที่ต้องการให้เกิดแก่เยาวชนทุกคนในระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ควรอยู่บนหลัก

การพื้นฐาน คือ การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  และเพื่อตัดสินผลการ

เรียน โดยเฉพาะการประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งส�าคัญอย่าง

ยิ่ง  ควรมีการด�าเนินการเป็นระยะ ๆ อย่างสม่�าเสมอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆอย่าง

ต่อเนื่อง ส�าหรับการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนนั้นเป็นการตรวจสอบ

แล้วตัดสินว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่ 

และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนรู้ต่อไป 

สิ่งส�าคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธภาพและความ

น่าเชื่อถือของการวัดและประเมินผล ได้แก่ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ใน

การประเมิน  ควรให้ความส�าคัญต่อการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย เช่น การพูดคุยและใช้ค�าถาม 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

อย่างต่อเนื่องสม่�าเสมอ    เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยสามารถเลือกตัดสินผลเป็น   รายภาค รายปี 

หรือเป็นช่วงชั้น 

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ผู้จัดการศึกษา ควร

ค�านึงถึงสิ่งส�าคัญดังต่อไปนี้

3.3.2.1 เวลาเรียน : ยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น 

ปรัชญาของการจัดการศึกษาของครอบครัว  โดยมีร่องรอยหลักฐานที่ผู้เรียน

ได้เรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากพอที่จะน�ามาใช้ตัดสินผลการเรียนได้

3.3.2.2 คุณภาพผู้เรียน : ผู้เรียนจะต้องได้รับการ

ประเมินคุณภาพที่สอดคล้องสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่

ครอบครัว / ผู้จัดการศึกษาปรับใช้

3.3.2.3 มิติของการประเมิน : ผู้เรียนได้รับการ

ประเมินและตัดสินผลการเรียนครอบคลุมทั้งในด้าน วิชาการ คุณลักษณะอัน 

พึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาและครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาร่วมกันก�าหนด

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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ระบบที่ใช้ค�าส�าคัญสะท้อนมาตรฐาน ตามความเหมาะสม หากครอบครัว/ผู้

จัดการศึกษาเลือกการให้ระดับผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเลือกตลอด

ระดับการศึกษาส�าหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น   ควรให้ระดับผล

การเรียนเป็นระบบตัวเลข 8  ระดับ   เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงส�าหรับ

การศึกษาต่อ   ในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้ 

3.3.4 เกณฑ์การจบการศึกษา

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความแตกต่างทั้ง

วัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งสนองจุดเน้นและความ

ต้องการของผู้เรียนรายบุคคล สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการก�าหนดเกณฑ์การ

จบการศึกษา อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่ก�าหนดในแต่ละระดับการศึกษาควร

ครอบคลุมสิ่งส�าคัญ ดังต่อไปนี้

3.3.4.1 ระดับประถมศึกษา

เน้นการจบระดับประถมศึกษาที่ต้องศึกษาต่อ

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามเกณฑ์ที่ครอบครัวและส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาร่วมกันก�าหนด  ดังนี้ 

 ตาราง    แสดงระบบการให้ระดับผลการเรียน
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1)  ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนรูต้ามสาระการเรยีนรู/้ กลุม่

ประสบการณ์  และได้รับการตัดสินผลการเรียนอยู่ในระดับผ่านขึ้นไป

2)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน  คิด

วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับผ่านขึ้นไป

3)  ผูเ้รยีนตอ้งมผีลการประเมนิคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค์ อยู่ในระดับผ่านขึ้นไป

4)  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

และมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน

3.3.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา

ตอนปลายเป็นการจบการศึกษาภาคบังคับ และการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ตามเกณฑ์ที่ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วม

กันก�าหนด  ดังนี้ 

1)  ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนรูต้ามสาระการเรยีนรู/้ กลุม่

ประสบการณ์ และได้รับการตัดสินผลการเรียนอยู่ในระดับ ผ่านขึ้นไป

2)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน  คิด  

วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ ผ่านขึ้นไป

3)  ผูเ้รยีนตอ้งมผีลการประเมนิคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค์ อยู่ในระดับ ผ่านขึ้นไป

4)  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

และมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน

ทั้งนี้ ในส่วนต่อมา คู่มือได้เสนอตารางแสดงภารกิจในการวัด

และประเมินผลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ครอบครัว/ ผู้จัดการ

ศึกษา ซึ่งหลักส�าคัญได้แก่ ความตามข้อ 1 ที่ต้องการให้ครอบครัว มีส่วนร่วม

กับส�านักงานเขตพื้นที่ในรูปคณะท�างานฯในการจัดวางกระบวนการวัดและ
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ประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์เป็นท่ีน่าพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  จึง

ขอน�าเรียนในส่วนหลักเท่านั้น โดยในส่วนย่อยและข้ออื่นๆ น่าจะยืดหยุ่น อัน

ขึ้นอยู่กับการหารือก�าหนดจัดวางร่วมกันในคณะท�างานที่ยอมรับกันได้ เป็น

ประการส�าคัญมากกว่าดังนี้

ภารกิจในส่วนของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แต่งตั้ง คณะท�างานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดย

ครอบครวั ท�าหนา้ท่ีท่ีเกีย่วข้องกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

ตามหลักการประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ เครื่องมือ และหลักฐานร่อง

รอยการเรียนรู้ที่หลากหลาย   คณะท�างานประกอบด้วยบุคคลที่ส�านักงาน

และครอบครัวเห็นพ้องร่วมกัน ส�าหรับระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอน

ต้น จ�านวน 5-7 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน 7-9 คน หรือตาม

ความเหมาะสม โดยให้ผู้แทนของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท�าหน้าที่เป็น

ประธานคณะท�างาน   

ภารกิจในส่วนของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว

รว่มมอืกบัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และคณะท�างานวดัและ

ประเมนิผลการจดัการศกึษาโดยครอบครวั เกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักการประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ เครื่องมือ 

และหลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ที่หลากหลาย   และการจัดตั้งคณะท�างานอัน

ประกอบด้วยบุคคลที่ส�านักงานและครอบครัวเห็นพ้องร่วมกัน

ประเด็นความร่วมมือกันนี้เป็นประเด็นส�าคัญของการน�าไปสู่

คณุภาพทีต่อ้งการไดบ้นประสทิธภิาพของการด�าเนนิงาน ทีม่คีวามชดัเจนร่วม

กัน ดังจะเห็นได้จากที่ครอบครัวต้องการในสิ่งนี้ ซึ่งสะท้อนไว้ในส่วนที่เสนอไว้

ในส่วนที่จะเสนอต่อไป
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ส่วนรูปแบบวิธีการประเมินผลนั้น ยังไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ได้

รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่แนวทางที่ได้รับการยอมรับกันมากที่สุดคือ 

การใช้แนวทาง การประเมินในหลายมิติ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และการมีส่วน

ร่วมอย่างแท้จริง ทั้งการสังเกต สัมภาษณ์ ดูผลงาน การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ 

ดูบันทึก ดูพัฒนาการ ให้ทดลองปฏิบัติ การแสดงออก รวมถึงแบบทดสอบต่างๆ 

และการประเมนิตนเอง รว่มกนั เพือ่ใหส้ามารถสะทอ้นระดับความรู้ความสามารถ

ทีต่รงตามความเปน็จรงิ  อยา่งสอดคลอ้งกบัวิถีการเรยีนรู ้แมแ้ตก่ารประเมนิในสิง่

ทีถ่กูก�าหนดโดยหลกัสตูรแกนกลาง อยา่งสมรรถนะส�าคญัของผูเ้รยีน คณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ รวมไปถึงการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที่ทางส�านักงานเขตพื้นที่ต้องการให้ประเมินด้วย ก็จะไม่สร้างปัญหาหากอยู่บน

ฐานความเขา้ใจรว่มกนั มใิชก่ารกำาหนดเอาแตฝ่า่ยเดยีว เพราะสามารถมองสิง่

ทีต่อ้งการประเมนินัน้ ในฐานะการเป็นสว่นหนึง่ของคณุลกัษณะพืน้ฐานทีล่กูควร

มใีนการพฒันาไปสูค่วามเปน็มนษุยท์ีส่มบรูณ ์และมคีวามพร้อมในการเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างมีความสุขตลอดชีวิต

4.2  ประเมิน(ผล)...สถานการณ์ในวันนี้

การประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีหลักการเพื่อ

พัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม

ในการประเมนิผลตนเอง ทัง้เพือ่พฒันาการเรยีนรูแ้ละเพือ่ตดัสนิผลการเรยีน โดยมี

ขอ้ก�าหนดในกฎกระทรวงวา่ดว้ยสทิธใินการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครวั 

พ.ศ. 2547  ให้ครอบครัวด�าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของลูก และจัดท�า

รายงานประจ�าปี ส่งให้ส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

และให้ทางส�านักงานมีหน้าที่ประเมินผลการเรียนรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง และ

ออกหลักฐานการจบการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ผ่านการวัดประเมินผล 

จากขอ้ก�าหนดกฎเกณฑต์า่งๆ ถกูแปลความไปตามความเขา้ใจราย
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บุคคล จนกลายเป็นรูปแบบวิธีการและกติกาต่างๆ ที่ทั้งเอื้อและเป็นอุปสรรคต่อ

การจัดการศึกษาโดยครอบครวั บางครัง้บางคราว ความไมช่ดัเจนของกระบวนการ

หรอืบทบาทของเจา้หนา้ที ่กส็รา้งความสบัสนกงัวลใจใหก้บัตวัเดก็และครอบครวั 

กระทั่งกลายเป็นความขยาด กลัวการมาเยี่ยมบ้าน เพราะไม่ชัดเจนเสียทีเดียวว่า

จะมาท�าไม หรอืตอ้งการให้ท�าอะไร ท�าตวัไมถู่ก จงึท�าใหเ้กดิความอดึอดัเหมอืนใน

กรณีบ้านเรียนหนึ่งที่สะท้อนว่า “ตอนนี้ลูกค่อนข้างกลัวการเยี่ยมบ้าน เจ้าหน้าที่

ที่มาท�าให้ลูกวิตกกังวล เพราะเขารู้สึกเหมือนถูกประเมิน ถูกทดสอบ เจ้าหน้าที่

บอกว่าไม่ใช่ แต่เราเองก็รู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ทางเรารู้สึกว่าเป็น

เรื่องส�าคัญเพราะเจ้าหน้าท่ีเองก็อยากรู้สถานการณ์ของลูก อยากรู้ว่าการพูดคุย

กับคนอื่นเป็นอย่างไร แต่สถานการณ์แบบน้ีไม่เป็นธรรมชาติเพราะเด็กเองก็ไม่รู้

แน่ชัดว่าก�าลังถูกทดสอบอยู่หรือเปล่า ท�าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีโอกาสมากนักที่จะได้

รู้จักตัวของลูกจริงๆ” การเยี่ยมบ้านจึงควรต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ว่าจะมา

ตรวจสอบ นเิทศตดิตาม มาเพือ่วดัและประเมนิผล หรอืแคแ่วะมาเยีย่มเฉยๆ และ

ควรแจ้งให้ทางบ้านทราบล่วงหน้า

มาฟงัเรือ่งราวและการด�าเนนิการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิ

ผลในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเสียงสะท้อน-ความรู้สึกในแง่มุมต่างๆ ท้ังจาก

ครอบครัวบ้านเรียนและเจ้าหน้าที่รัฐ

◌ เสียงชาวบ้านเรียน 

บ้านเรียนแปลนปูน “...การประเมินผลปีล่าสุด มีเวลาในการ 

เตรียมตัวน้อย เพราะการประสานงานกะทันหัน ดังนั้นในเรื่องงานเอกสารต่างๆ 

นัน้กอ็าจจะไม่พร้อมตามทีค่ดิไว้ แต่กเ็ข้าใจในเรือ่งภาระงานและการนดัหมายเวลา

ที่ตรงกันได้ยาก อีกอย่างแปลนก็รู้ตัวอยู่แล้วช่วงเวลานี้ ศน. ก็จะมาเยี่ยมบ้านทุก

ปี แนวทางที่ตกลงกับลูกไว้คือ ใช้วิธีการชิงน�าเสนอในสิ่งที่ต้องการน�าเสนอก่อน 

โดยเริม่จากพ่อแม่เล่าให้ฟังว่าลกูได้ท�าได้เรยีนรูอ้ะไรไปบ้างในรอบปี ต่อด้วยแปลน
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เล่าสิง่ทีอ่ยากน�าเสนอ สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูม้า ความประทบัใจ ความต้องการของผู้เรียน 

ซึ่งแปลนก็ท�าได้ดี แม้จะมีเวลาเตรียมตัวน้อย ตามด้วยการซักถามจาก

ศึกษานิเทศก์ ดูแฟ้มงาน แล้วก็ท�าแบบทดสอบ ซึ่งไม่ได้น�ามาใช้ตัดสินผลได้หรือ

ตก แต่ต้องการดูกระบวนการคิดของเดก็...” พ่อปุ๊ เล่าเรือ่งราวการประเมนิผลใน

ปีที่ผ่านมา แถมด้วยความคิดเห็นตอกย�้าว่า หากใช้กระบวนการประเมินแบบ 

รับฟังกัน ฟังเด็กน�าเสนอ และหากจะมีการท�าแบบทดสอบก็เป็นการท�าแบบ

ทดสอบที่ไม่ได้มุ่งเน้นเอาผลคะแนนมาตัดสิน แต่ใช้ดูกระบวนการคิดของเด็ก สิ่ง

ต่างๆ เหล่านีเ้ป็นประโยชน์ ช่วยให้เหน็ เข้าใจ ได้ข้อเสนอแนะใหม่ๆ ดีๆ ท่ีสามารถ

น�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในช่วงต่อไป

บ้านเรียนพิมพ์ปาน... วางมาตรฐานของบ้านเรียนให้ลูกสามารถ

ด�ารงชีวิตอยู่ได้ตามวัยของผู้เรียน มีพัฒนาการของการด�าเนินชีวิต เพื่อให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ โดยใช้แนวทางการสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด 

ประเมนิความกา้วหนา้ของผูเ้รยีนโดยการเปรยีบเทยีบและติดตามพัฒนาการด้าน

ตา่งๆ ทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ และความรู ้ผลทีป่รากฏคอืเหน็พัฒนาการทีดี่ขึน้ 

ลกูมคีวามพร้อมในการเรยีนรูม้ากขึน้ แมจ้ะยงัมปีญัหากบัการแปลงผลการเรยีนรู้

เปน็ระดบัคะแนนรายสาระการเรยีนรู ้แตก่พ็ยายามท�าตามทีเ่ขา้ใจ และวางแผนที่

จะน�ารปูแบบการประเมนิในเชงิแบบทดสอบมาใชร้ว่ม ท้ังเพ่ือการประเมนิผลการ

เรยีนการสอนในปทีีผ่่านมา และเตรยีมความพรอ้มส�าหรบัการเรยีนรูใ้นชว่งตอ่ไป

บา้นเรยีนสูข่วญั.... พอ่แมพ่จิารณาและประเมนิพฒันาการลกู โดย

อาศยัการสงัเกตจากการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ การใชค้�าถามสอบถามผูเ้รยีนเพือ่หา

ค�าตอบแบบทีต่อ้งอธบิายอยา่งมเีหตผุล ซึง่ลกูตอ้งอาศยัหลกัการคดิวเิคราะห ์การ

ปะติดปะต่อเรื่องราว เพื่อการจับประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ และพิจารณา

จากหลักฐานร่องรอยเรียนรู้ ชิ้นงาน ผลงาน การท�ากิจกรรมเสริมของผู้เรียนที่ได้

มีการบันทึกไว้
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การประเมินผลอาจไม่จ�าเป็นส�าหรับครอบครัวบ้านเรียนต้นกล้า 

แต่... “ส�าหรับตัวผมเอง ไม่มีความจ�าเป็นต้องท�ารายงานประเมินผลอะไร ผม

มั่นใจว่าลูกผมอยู่รอดแน่ คือพื้นฐานเราเป็นครอบครัวเกษตรกร มีที่ดินท�ากิน มี

อาหาร...แต่ส่วนที่ท�าก็เพื่อลูก ถ้าเขาอยากจะเรียนต่อ ไปไกลได้เท่าไรก็เป็นสิทธิ

ของเขา เราต้องรักษาสิทธิให้เขาเท่านั้นเองครับ”

บ้านเรียนพันพรรณ... “เราไม่ถนัดการประเมินผลเชิงวิชาการ 

เพราะไม่ได้อยู่ในแวดวงวิชาการ แต่สิ่งที่เราท�าคือเราสังเกตการณ์การกระท�าว่า

เขามีพัฒนาการแค่ไหน เราให้ลูกลงมือท�า ไม่มีข้อสอบ ไม่มีการให้คะแนนเป็น

ตัวเลข เช่นให้ท�าขนมขาย ท�าขนมเสร็จขายขนมได้ก็ถือว่า ‘ดี’ ท�าได้คร่ึงหนึ่ง

ก็ให้ ‘พอใช้’ ถ้าท�าไม่ได้เลยก็ถือว่า ‘ตก’ คือเน้นให้ท�าได้ แก้ปัญหาของตนเอง

ได้ ...แต่อยากพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจมากขึ้นในปีต่อไป”

แม้การประเมินเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับครอบครัว และยังไม่ชัดเจนว่า

ควรจะท�าอย่างไร หรืออยากจะให้ประเมินอย่างไร เพราะครอบครัวมีความเห็น

ว่าเกณฑ์การตัดสินผลด้วยการระบุว่า “ดี” “พอใช้” “ไม่ผ่าน” นั้นสอดคล้องกับ

วิธีการเรียนรู้ผ่านการลงมือท�าตามแนวทางของครอบครัว แต่เจ้าหน้าที่ต้องการ

ผลตัวเลขออกมาเป็นเกรด ซึ่งในเบ้ืองต้นน้ีก็เป็นเรื่องยาก เพราะพ่อแม่ไม่รู้จะ

เปรียบเทียบลูกกับอะไร ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ ในความคิดของครอบครัวหากถ้าให้

ประเมนิผลตามแผนงานของลกู กน็า่จะชว่ยไดม้าก แตก่พ็รอ้มทีจ่ะเรยีนรูใ้นเรือ่ง

เหล่านี้ต่อไป

แต่สิ่งท่ีครอบครัวยืนยัน คือ ผู้ประเมินต้องมีความชัดเจนว่าจะ

ประเมินทักษะความรู้อะไรหรือวิชาใด เพื่อก�าหนดวิธีการท่ีสอดคล้องกับการวัด

ประเมินผลในสิ่งที่ต้องการนั้น เพราะในกรณีของลูกที่เป็นเด็กสองภาษา ซึ่งปกติ

แลว้พฒันาการทางภาษาหนึง่จะชา้กวา่อกีภาษาหนึง่ ยกตวัอยา่ง เดก็ลกูครึง่ ไทย-

อังกฤษ อยู่ระดับชั้น ป.2 มีทักษะการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดีกว่าภาษาไทย

มาก พอ่แมเ่องกก็�าลงัพยายามพฒันาทักษะภาษาไทยใหล้กูอยา่งตอ่เนือ่ง แตต่อน
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นี้การท�าความเข้าใจโจทย์ซึ่งเป็นภาษาไทยทั้งหมดจึงอาจยากเกินไปส�าหรับลูก

แนน่อนวา่ เมือ่ตอ้งการทดสอบการอ่านและการเขยีนภาษาไทย ลกู

ก็ควรจะอ่าน-เขียนเอง  แต่ส�าหรับความรู้และทักษะต่างๆ ในสาระวิทยาศาสตร์ 

ศิลปะ และวิชาอื่นๆ คงไม่ถูกต้องนักท่ีจะบังคับให้เด็กต้องอ่านข้อสอบที่เป็น

ภาษาไทย เพราะจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กไม่มีความรู้ในศาสตร์นั้นๆ หรือรู้แต่ติดขัด

ที่การอ่านภาษาไทย 

การก�าหนดวิธีการประเมินโดยขาดความรอบคอบเช่นนี้ ไม่เพียง

ไม่สามารถสะท้อนข้อมูลที่เป็นจริงได้ แต่ยังเป็นการบั่นทอนและสร้างทัศนะคติ

เชิงลบให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย

บ้านเรียนทองนพรัตน ์... “การวัดผลดูจากทัศนคติว่าเวลาให้ท�า

อะไรสกัอย่างกระฟัดกระเฟียดไหม หรอืยนิดปีรดีาทีจ่ะท�า และวดัจากพฒันาการ

ว่าดีขึ้นจากเดิมไหม เช่น ว่ายน�้าดีขึ้นไหม ทั้งในเชิงทักษะและสุขภาพ...” ค�าบอก

เล่าของแม่ที่สะท้อนถึงการประเมินโดยการใช้การสังเกตอย่างใกล้ชิด 

และการวดัผลจากความก้าวหน้าของการฝึกฝน ในส่วนของการเรยีนรูจ้ากครหูรอื

ผู้รู้อ่ืนๆ ครอบครัวก็จะขอให้ผู้สอนช่วยประเมินและสะท้อนด้วยวาจา โดยมัก

เข้าไปพดูคยุสอบถามกบัผูส้อน ถึงสิง่ท่ีลกูควรพฒันาหรอืฝึกฝนเพิม่เติมอยูเ่สมอๆ

ในอีกด้านหนึ่ง ครอบครัวก็ไม่ต่อต้านการสอบแข่งขันในเวทีต่างๆ 

ในหลายๆ ครั้งกลับสนับสนุนให้ลูกเข้าร่วมสอบ แต่ก็มิได้สนับสนุนให้ลูกแข่งขัน

เพ่ือชัยชนะ กลับมีเป้าหมายเพื่อช่วยจุดประกายให้เกิดความท้าทาย ให้ผู้เรียน

กระตือรือร้น พัฒนาในส่วนดี และปรับปรุงในส่วนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์

บ้านเรียนก้านตอง... การประเมินผลใช้หลากหลายวิธีการร่วมกัน 

พ่อแม่ใช้การสังเกตอย่างใกล้ชิด ประเมินท้ังความรู้ความเข้าใจ ผลงาน ผลการ

ปฏบิตั ิทศันคต ิและความมุง่มัน่ตัง้ใจ มกีารให้ลกูประเมนิตวัเองร่วมด้วย ฟังเสยีง

สะท้อนจากคนรอบข้าง ใช้แบบประเมนิผล การเทียบเคยีงกบัผูเ้รยีนในระบบผ่าน

เวทกีารแข่งขนั สอบประเมนิผล และการเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ คณะศกึษานเิทศก์
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จาก สพป. มาวัดประเมินซ�า้ รวมถึงการประเมินภายนอกจาก สมศ.  

แม้วิธีการเรียนรู้ของครอบครัวจะเน้นโครงงานและการบูรณาการ 

แต่ก็มีการแปลงผลการเรียนรู้แยกเป็นผลคะแนนรายวิชา โดยสร้างเกณฑ์ของ

ครอบครัว เพราะเชือ่วา่ครอบครวัในฐานะคนลงมอืปฏบิตันิัน้มคีวามเขา้ใจชดัเจน

ทีส่ดุวา่ลูกไดเ้รียนรูใ้นสาระอะไรบา้งในกจิกรรมแตล่ะเรือ่งหรอืโครงงานแตล่ะชิน้ 

ขณะเดยีวกนัก็เนน้ใหล้กูมสีว่นรว่มในการใหค้ะแนน เพราะเชือ่วา่เปน็โอกาสใหลู้ก

ได้เรียนรู้และฝึกทักษะในหลายๆ ด้านไปพร้อมกัน ส่วนในเรื่องงานเอกสารร่อง

รอยการเรียนรูแ้ละรายงานการเรยีนรู้ มีการจัดท�าจดัเก็บอย่างตั้งใจและค่อนข้าง

เป็นระบบ เพราะท�าข้ึนจากความรู้สึกอยากเก็บบันทึกเป็นสมบัติของครอบครัว

มากกว่า จึงไม่รู้สึกว่าเป็นภาระงานที่ต้องท�าส่งด้วย

บ้านเรียนเลอฌอ... “เราจัดให้ลูกได้เรียนรู้โลกที่เป็นจริงคู่ไปกับ  

8 สาระวิชา แม้บางครั้งจะดูแข็งกระด้างไปบ้างส�าหรับอารมณ์ของคนท�างาน

ศิลปะ บ่อยครั้งกลายเป็นความตึงเครียด แต่ลูกก็ได้เรียนรู้ว่านี่เป็นกฎของสังคม

ที่ต้องอยู่ร่วมกัน” ตัวอย่างของความตึงเครียดที่พ่อตุ้มพูดถึง คือ การสอบ NT, 

O-Net  เพราะบ้านเรียนเลอฌอให้ความส�าคัญทั้งกับการประเมินตามแบบการ

ศึกษาในระบบ ประเมินในสิ่งที่ผู้เรียนและครอบครัวมุ่งหวัง คือพัฒนาการด้าน

ดนตรี และการประเมินด้านชีวิตทั้งในเรื่องทางกายและจิตใจ “แม่เขาเคยเป็นครู

มาก่อน เลยต้องเป๊ะ เป๊ะ มีรายละเอียดให้กังวลมากหน่อย”

บ้านเรียนลิตเติ้ลเชียงใหม่.... เนื่องจากหลักสูตรของบ้านเรียน ยึด

เอาหลักสูตรของเคมบริดจ์มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดย

เฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ การประเมินผลก็ใช้

แบบประเมินผลของเคมบริดจ์ “ลูกคนอื่นสอบอย่างไร ลูกเราก็สอบอย่างนั้น”

บ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอล... “ด้วยลูกชัดเจนในเรื่องวิชาการ 

การวดัประเมนิผลอาศยัแบบทดสอบจากหนงัสอืคูม่อืทีห่าซ้ือมาจากรา้นหนงัสอื..

มนัสะดวกด.ี คอืเขตอยากไดเ้อกสารแบบนี ้ หากมีการสอบแขง่ขนั สสวท. วชิาการ
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ฐานคิดทางการประเมินที่ดีของครอบครัวบ้านเรียน ที่ควรได้รับการต่อยอด

ขอยกตวัอยา่งบา้นเรยีนพันพรรณ...ทีส่ะทอ้นวา่ “เราไมถ่นดัการ

ประเมินผลเชิงวิชาการ เพราะไม่ได้อยู่ในแวดวงวิชาการ แต่สิ่งที่เราทำาคือเรา

สังเกตการณ์กระทำาว่าเขามีพัฒนาการแค่ไหน เราให้ลูกลงมือทำา ไม่มีข้อสอบ 

ไม่มีการให้คะแนนเป็นตัวเลข เช่นให้ทำาขนมขาย ทำาขนมเสร็จขายขนมได้ก็

ถอืว่า ‘ด’ี ทำาไดค้รึง่หนึง่กใ็ห ้‘พอใช’้ ถ้าทำาไมไ่ดเ้ลยกถื็อวา่ ‘ตก’ คอืเนน้ใหท้ำาได้  

แก้ปัญหาของตนเองได้ ...แต่อยากพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้อื่น

เข้าใจมากขึ้นในปีต่อไป”

ที่ยกมาให้เห็นนี้ และส่วนอื่นๆที่เล่าประกอบกันมาโดยรวมนั้น 

เป็นข้อแสดงให้เห็นว่าครอบครัวบ้านเรียนมีการประเมินผลการเรียนของลูกๆ

อยู่ตลอดเวลา โดยวิธีธรรมชาติ ภายใต้บริบทและศักยภาพ

บ้านเรียนเข้มคราม...“การวัดผลให้ครูเป็นผู้วัด ส่วนแม่เองจะ

ประเมินจากความรู้สึกว่าดีข้ึนหรือข้ีเกียจ เพราะนักกีฬาจะเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อ

ไหร่ขยันซ้อมจะเห็นผลชัดเจน ค่อนข้างง่าย” 

บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ อาจจะแตกต่างจากบ้านเรียนอื่น

ตรงที่เป็นปัญหาของอนาคตอันใกล้มากกว่า เหตุเพราะมีความจ�าเป็นต้องย้าย

เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอจดทะเบียน ในเบื้องต้นยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันใน

หลายประเด็น การวัดประเมินผลก็เป็นหนึ่งในเรื่องเหล่านั้น “...เจ้าหน้าที่บอก

เลยว่าให้บ้านเรียนร้อยละ 70 ประเมินมา ทางเขต 30 แต่ทางครอบครัวก็ไม่รู้ว่า

จะประเมินกันอย่างไร ท�าข้อสอบ พูดคุย ดูผลงานเด็ก หรือจะต้องท�าอะไร พอ

ถามเร่ืองแฟ้มผลงานของลูก ก็ได้รับค�าตอบว่ายังไม่ต้อง เดี๋ยวเตรียมข้อสอบไว้

ให้....” ทางบ้านเรียนเองก็เกิดค�าถามว่า หากไม่ดูผลงานเด็ก จะรู้จักและเข้าใจ

เด็กหรือ จะรู้ถึงระดับความสามารถเด็กได้อย่างไร แล้วจะประเมินผลด้วยอะไร 

นานาชาติ ก็จะให้ลูกไปลองสอบ”
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ของเขา อาจเข้าหลักวิชาการหรือไม่ มากน้อยเพียงไรเขาไม่ทราบ แต่เขามี

เกณฑ์วัดของเขาเอง ซึ่งเพียงเท่านี้ก็นับว่ายอดเยี่ยมแล้ว ท่ีพร้อมและควร

จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมส่วนผสมในเชิงวิชาการเข้าไปในวงสุนทรีย

เสวนา เช่น การพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของลูก

ขึ้นมาเอง เจ้าหน้าที่ๆเชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ลองชี้แนะ

และร่วมพัฒนาให้ครอบครัวบ้านเรียนรู้เทคนิค วิธีการในการสร้างตัวชี้วัด 

และเครื่องมือและเกฑ์ในการประเมิน ที่เหมาะสม และถูกหลักการ เช่น  

กรอบความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติ อันประกอบ

ด้วย  เครื่องมือที่ใช้ประเมินเรียกว่า รูบริค (rubric) หมายถึง การสร้างเกณฑ์

ขึ้นเพื่อพิจารณาลักษณะของสิ่งส�าคัญ ได้แก่ เกณฑ์การให้คะแนน  (scoring  

guide)   ซึง่จะตอ้งก�าหนดมาตรวดั  (scale)  และรายการคณุลกัษณะทีบ่รรยาย

ถึงความสามารถในการแสดงออกของผู้เรียนในแต่ละ ระดับ ข้อมูลจากรูบริค 

จะสะท้อนให้ครู ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นๆ ได้ทราบว่า ผู้เรียนรู้อะไรบ้าง และ

ท�าอะไรได้มากน้อยเพียงใด ( ที่มา : http://www.udontham.ac.th/index.

php?option=com   06/07/2556 )

ทั้งนี้ หากครอบครัวบ้านเรียนมีศักยภาพในการสร้างเครื่องมือ 

และเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ทีอ่งิหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปรบัใช้

มาตรฐานและตวัชีว้ดัหลกัสตูรแกนกลางฯไดโ้ดยเปน็ทีย่อมรับหรือร่วมพัฒนา

ขึน้กบัเจา้หนา้ทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษาแลว้ จะสามารถแบง่เบาภาระของส�านกังาน

เขตพื้นที่ไปอีกมาก บรรเทาปัญหาความขัดแย้ง เห็นแตกต่างกันที่สะสมอยู่ใน

ขั้นตอนการประเมินนี้อย่างมากมาย เป็นระเบิดที่รอเวลาระเบิดได้  

อนึ่ ง  ความส� า เร็ จอันอาจจะมีขึ้ น ได้นั้ น  ต้องไม่ลืมว่ า  

จากเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูทีใ่หค้วามคุม้ครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสมของ

รฐั จงึตอ้งใหโ้อกาสในการสง่เสรมิจากทีม่อียูน่อ้ยนัน้ใหม้ากขึน้ การส่งเสริมให้
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วิธีการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จากมุมบา้นเรยีน ขา้มฝัง่มาดวูธิกีารปฏบิติัของฝ่ายเจ้าหนา้ทีรั่ฐ ซ่ึง

สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของการด�าเนินการด้านวัดและประเมินผลได้อย่าง

ชัดเจน ของ 4 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

แนวทางท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร อาจเปน็เรือ่งทีเ่ราต้องสบืเสาะ

หาความกระจ่างกัน

กรณีที่ 1 

ด้วยความคุ้นกับตัวผู้เรียนและครอบครัว เพราะมีบ้านเรียนเพียง

ครอบครัวเดียว และดูแลผู้เรียนต่อเน่ืองมากว่า 5 ปี เห็นพัฒนาการของผู้เรียน 

เกดิความวางใจในกระบวนการของครอบครวั แตก่จ็ดัการประเมนิผลเปน็ประจ�า

ทุกปี โดยอาศัยวิธีที่หลากหลาย ทั้งพูดคุยกับผู้เรียน ครอบครัว และคนในชุมชน 

ดแูฟ้มงาน ฟังการน�าเสนอผลงาน และใช้แบบทดสอบ จากนั้นจะสะท้อนสิ่งที่พบ

เจอในกระบวนการกับครอบครัวโดยการพูดคุย

ด้านครอบครัวก็มีความประทับใจในตัวเจ้าหน้าที่ เพราะเห็นถึง

ความใสใ่จ จดจ�ารายละเอยีดของสิง่ทีเ่ดก็น�าเสนอในปีกอ่นๆ ได ้มองผูเ้รยีนเหมอืน

ลกูหลาน สือ่สารกับเดก็อยา่งเป็นธรรมชาต ิไมก่ดดนัหรอืสรา้งความกงัวลใจใหเ้ดก็ 

ช่วยให้กระบวนการประเมินเป็นการเติมเต็มพัฒนาการในตัวลูก

ด้านการตดัสนิผลการเรยีนร ู ้ ให้ครอบครวัตดัสนิผลคะแนนลกูก่อน 

ทางส�านกังานเขตฯ ประเมนิซ�า้ก่อนตดัสนิระดบัผลการเรียนและแจ้งให้ครอบครัว

เขามขีดีความสามารถในการวดัและประเมนิผลไดม้ากขึน้ และเชือ่ถอืในความ

สามารถของเขาได้จากการมีส่วนร่วม ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติและได้ซึมซับ

ประสบการณ์ความรู้ร่วมกัน เข่นนี้ คือภาพความส�าเร็จที่ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาทุกเขต พึงกระท�าอย่างยิ่ง
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ทราบ 

ความสัมพันธ์ในการทำางาน  มีลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ไม่มี

ความขัดแย้งทั้งในด้านความคิดและการท�างาน

กรณีที่ 2

จากเดิมในช่วงเริ่มต้นที่มีจ�านวนครอบครัวบ้านเรียนน้อย สามารถ

นเิทศตดิตามและประเมนิผลไดบ่้อยครัง้อยา่งตอ่เนือ่ง เปน็เหตใุหเ้กดิความเขา้ใจ

และเห็นถึงศักยภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ

ในการจัดการะบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความประทับใจและไว้วางใจ ต่อมาเมื่อ

มีจ�านวนบ้านเรียนเพิ่มข้ึนมาก จึงมีปัญหาในการด�าเนินการอย่างทั่วถึง กลาย

เป็นการเฝ้าติดตามอยู่ห่างๆ แต่ก็ไม่ละเลยที่จะสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้เด็ก

บ้านเรียนได้เข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ หรือตามที่ครอบครัวร้องขอ ส่วน

การประเมินผลจัดร่วมกันในรูปของการจัดกิจกรรมค่ายสร้างเสริมและประเมิน

ผลขึ้น และมีการเทียบเคียงผลการเรียนรู้กับเด็กในระบบ โดยการสนับสนุนให้

เด็กบ้านเรียนเข้าสอบ NT, O-Net และเข้าร่วม รายการแข่งขันต่างๆ ตามความ

สนใจของเด็กและครอบครัว 

ด้านการตดัสินผลการเรียนรู ้ ให้ครอบครัวเป็นผู้ตัดสินผลการเรียน

รู้เองทั้งหมด โดยทางส�านักงานประเมิน/ตรวจสอบซ�้าตามความเหมาะสม 

ความสัมพันธใ์นการทำางาน  มลีกัษณะใหเ้กยีรติซ่ึงกนัและกนั (จน

อาจเป็นความเกรงอกเกรงใจกันมากจนเกินไป) แต่ก็มีการแลกเปล่ียนท�าความ

เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นระยะๆ มีการประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ด้วย

ดีอย่างสม่�าเสมอ

กรณีที่ 3

ด้วยเป็นเขตที่มีครอบครัวบ้านเรียนมาก่อนเขตอื่น (ต้ังแต่สมัยที่

แนวทางการด�าเนนิการยงัขาดความชดัเจน) และมจี�านวนบา้นเรียนมาก เจ้าหนา้ที่

จึงมีความเช่ือม่ันในแนวความคิดและวิธีปฏิบัติ ก�าหนดเป็นแนวทางที่ชัดเจนให้
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ครอบครัวที่ประสงค์จะจัดการศึกษาเองปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเขียน

แผนฯ ขั้นตอนการขออนุญาต การจัดการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผล การ

ด�าเนินการที่ผ่านมาอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งบ้าง แต่ได้รับค�าอธิบายว่าเป็น

ปัญหาท่าทีของบุคลากร และทางเขตก็ยินดีแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนบุคลากร 

และผา่นเหตกุารณค์วามขัดแยง้น้ันมาได ้ภายหลงัเมือ่ครอบครวับา้นเรยีนในพืน้ที่

มีจ�านวนมากและหลากหลายขึ้น ประกอบกับการเกิดเป็นเครือข่ายบ้านเรียนที่

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกื้อหนุนกันมากขึ้น เกิดการพูดคุยถึงปัญหาข้อคับ

ข้องใจกันมากขึ้น พบว่ามีความอึดอัดใจต่อการด�าเนินการในหลายประการ หนึ่ง

ในประเดน็เหลา่นัน้คอื การวดัและประเมนิผล ท่ีใชก้รอบวธิกีารทีแ่ขง็ตัว และไมม่ี

สื่อสารการท�าความเข้าใจร่วมกับผู้เรียนและครอบครัว

ด้านการตัดสินผลการเรียนรู้ ก�าหนดเกณฑ์สัดส่วนของการตัดสิน

ผลคะแนนไวชั้ดเจนวา่ ระดบัประถมศกึษาใหค้รอบครวัเปน็ผูป้ระเมนิรอ้ยละ ๖๐ 

ส�านักงานเขตฯ ร้อยละ 40  ส่วนระดับมัธยม อัตราส่วน 70 : 30 โดยในส่วนของ

ส�านกังานใชว้ธิกีารประเมนิดว้ยแบบทดสอบ โดยการนัดหมายใหผู้เ้รยีนมาท�าการ

สอบพร้อมๆ กัน ซึ่งวิธีการดังกล่าว ก่อให้เกิดความอึดอัดกับหลายครอบครัว ซึ่ง

อาจขยายกลายเป็นความขัดแย้งมากขึ้น ดังข้อความท่ีปรากฏอยู่ในรายงานการ

จัดการศึกษาของครอบครัวบ้านเรียนหนึ่งว่า “...จากการด�าเนินการเกี่ยวกับการ

เรียนรู้ของผู้เรียนที่ผ่านไปเกือบ 1 ปีนั้น ผู้จัดการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจนถึง

ปญัหา อปุสรรค วา่จะบัน่ทอนวถิทีางแหง่ศลิปะ ตามทีผู้่เรียนรัก และชอบแต่อยา่ง

ใด แตพ่อไดร้บัการประสานวา่จะตอ้งมกีารสอบปลายป ีเพือ่วดัผลประเมนิผลหรอื

มกีารสอบเพือ่...เหตผุลใดกส็ดุจะคาดเดา ผูจ้ดัการเรยีนการสอนกช็กัเริม่จะคดิวา่ 

ปัญหาก็จะเริ่มต้นขึ้น ในทางการตั้งรับปัญหา ก็ต้องมองลึกลงไปในสาระรวมของ

การใช้ หรือด�าเนินชีวิตตามวิถีที่ครอบครัวก�าหนดปรัชญาเอาไว้แล้ว การยินยอม

โน้มตามเพื่อให้ผ่านๆไปอย่างง่ายๆ เพื่อจบเรื่องนั้น คงไม่ใช่วิถีของครอบครัวเรา 

เพราะถ้ามีครั้งที่หนึ่ง ก็จะมีครั้งต่อๆ ไปไม่มีสิ้นสุด...”
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ความสัมพันธ์ในการทำางาน มีการสื่อสารทางเดียว ครอบครัวไม่มี

สว่นรว่มในการคดิ/วางแผนในกระบวนการท�างาน ขาดการท�าความเขา้ใจรว่มกนั 

แตบ่า้นเรยีนสว่นใหญก่ย็งัคงใหค้วามรว่มมอืตามทีเ่จา้หนา้ทีป่ระสานขอมาดว้ยดี

กรณีที่ 4 

“...ทัง้เขต สือ่ไดก้บัฝา่ยสง่เสรมิอยูค่นเดียว ประสานได้คนเดียว...” 

“เรากไ็ปหาเขา จะมาด ูจะมาตรวจสอบ จะเข้ามาแนะนำาอะไร ไมม่เีลย...โทรศพัท์

นัดกันเสร็จ เดี๋ยวโทรมาแล้วว่าไม่ว่าง ติดงาน เป็นอย่างนี้ตลอดสองปี กระทั่ง

ช่วงหลังๆ พาลเข้าใจไปว่าเขาคงไว้ใจเราแล้ว เลยไม่ต้องมา...” เสียงบอกเล่าจาก

ครอบครัวบ้านเรียนหนึ่งเดียวของเขตนี้ คงสะท้อนสภาพการท�างานร่วมกันได้

อย่างชัดเจน ด้านการประเมินผลทางบ้านเรียนก็พยายามจัดท�าการประเมินและ

จัดส่งรายงานผลการประเมินอย่างสม่�าเสมอ อาศัยท่ีคุณแม่เคยเป็นครูมาก่อน 

พอเข้าใจเรื่องระบบเอกสารและการประเมินผล ขณะเดียวกันแม้จะไม่ถนัดด้าน

วิชาการ แต่ทางครอบครัวก็ไม่เคยละเลยการเรียนรู้และวัดประเมินผลในด้านนี้ 

รวมถึงการสอบ ทั้ง NT, O-Net 

ด้านการตัดสินผลการเรียนรู้  ครอบครัวเป็นผู้ตัดสินผลการเรียนรู้

เอง ส่งให้ทางส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการเข้ามาประเมินซ�้าบ้างในบางปี

ความสัมพันธ์ในการทำางาน  มีปัญหาด้านเวลา และการติดต่อ

สื่อสาร

สถานการณ์กรณี (ที่น่า) ศึกษา

ในส่วนน้ีขอเสนอความคิดเห็นท่ีน่าสนใจของบ้านเรียนแห่งหนึ่งที่

อาจสะท้อนวิธีคิดและวิธีการจัดการศึกษาของบ้านเรียนโดยรวมได้ รวมทั้งเพ่ือ

ความเข้าใจร่วมกันว่าบ้านเรียนก�าลังท�าอะไรและคิดอะไรอยู่

“สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการท�าบ้านเรียนและการได้สัมผัสกับ

ครอบครัวชาวบ้านเรียน คือ ครอบครัวมีกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ 
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ที่ไม่ใช่การปล่อยปละละเลย มีการจัดการ แต่ไม่เจ้ากี้เจ้าการ เรื่องแบบนี้มันอาจ

นอกต�ารา แตก็่ไม่เหนือปัญญาทีค่รอบครวัจะจดัวางความสมัพนัธ ์แตล่ะครอบครวั

สร้างโอกาส สร้างสังคม สร้างการเรียนรู้ให้ลูก มีเครือข่ายที่เกื้อกูลกัน อย่างลูก

อ่อนภาษาไทย เขาก็ได้คุยกับเพื่อนๆ ได้เรียนรู้ แม่ก็เพียรพยายามที่จะพาเขาไป 

กลุ่มบ้านเรียนช่วยลูกเยอะ 

ทีบ่า้น ลกูไดเ้รยีนรูแ้ตล่ะเรือ่งดว้ยความเขา้ใจลกึซ้ึง จากความสนใจ

และการมีเวลาเต็มที่อยู่กับเรื่องนั้นๆ  ในสวน ลูกเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าจะปลูกพืช

อาหารกินเองได้อย่างไร จะปลูกบ้านอยู่เองได้อย่างไร  ปีนี้ลูกกับเพื่อนสร้างบ้าน

ไวเ้ปน็สถานทีเ่ลน่กนัเอง เขาเขา้ใจลกึซึง้วา่การสรา้งบา้นต้องสร้างอยา่งไร ตอนนี้

เขาน�าเพื่อนๆ สร้างบ้านตามขั้นตอนนั้นได้

ในชุมชน ลูกมีส�านึกของการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่เขาเติบโตมา เรา

มีสมาชิกที่อยู่ประจ�า 15 คน ลูกจึงเป็นเด็ก “ชุมชนเรียน” เพราะทุกคนในชุมชน

มีบทบาทต่อการเรียนรู้ที่เป็นองค์รวมของลูก  ลูกเรียนทุกอย่างจากทุกคน และ

เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับทุกคนด้วย  เวลากินข้าว ลูกจะสังเกตว่ามีอาหารมากน้อย

แค่ไหน และมีอีกกี่คนที่ยังไม่ได้กิน เพื่อกะดูว่าควรตักอาหารแค่ไหน ลูกช่วยท�า

อาหารด้วย และรู้ว่าทุกคนต้องช่วยกันท�างานเพื่อจะให้วิถีชุมชนด�าเนินไปด้วยดี

เหนอืสิง่อืน่ใด ลกูเขา้ใจความรูส้กึของคนในชมุชน และออ่นไหวต่อ

ความรู้สึกของคนเหล่านั้น หลายครั้งยังช่วยสะกิดเตือนแม่ได้ด้วยว่า เมื่อไรที่ต้อง

ใส่ใจต่อความรู้สึกของคนอื่นให้มากขึ้น ครอบครัวเราถือว่าสิ่งนี้เป็นความส�าเร็จ

ของการอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักรับผิดชอบ และรู้ว่าจะมีส่วนช่วยเหลือชุมชนได้

อย่างไร

แต่...เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาคุยกับลูกเขาจะไม่ค่อยได้เข้าใจเร่ืองเหล่านี้ 

และเราก็ไม่ไดบ้นัทกึเปน็รายละเอยีดในรายงานวา่เราท�าอะไรไปบา้ง ซึง่เราเขา้ใจ

ดีว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของบ้านเรียน หลายๆ ครอบครัวก็เป็นเช่นนี้

ครอบครัวเรายินดีท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐมาเยี่ยมบ้าน รู้สึกว่านี่เป็นวิธีที่จะ
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ท�าใหเ้ขา้ใจบา้นเรยีนมากขึน้ วา่พวกเราท�าอะไร และเราเองกเ็ขา้ใจเจา้หนา้ทีม่าก

ขึ้น แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์แบบนี้เต็มที่นัก

ผลของการมาเยีย่มบา้นกลายเปน็วา่ ตอนนีล้กูคอ่นขา้งกลวักบัการ

เยือนของเจ้าหน้าท่ี ลูกวิตกกังวล เพราะเขารู้สึกเหมือนถูกประเมิน ถูกทดสอบ 

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่ แต่เราเองก็รับรู้ได้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 

ซึ่งครอบครัวเราตระหนักถึงความส�าคัญ แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่เองก็คงอยากรู้

สถานการณ์ของลูก การปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนเป็นอย่างไร แต่สถานการณ์แบบนี้

ไม่เป็นธรรมชาติ เพราะลูกเองก็ไม่รู้แน่ชัดว่าก�าลังถูกทดสอบอยู่หรือไม่ และเขา

ควรจัดการตัวเองอย่างไร สภาพการณ์เช่นนี้ท�าให้เจ้าหน้าท่ีไม่มีโอกาสมากนักท่ี

จะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงลูก 

จริงๆ เราก็เชือ่ว่าเจ้าหนา้ทีก่�าลงัทดสอบ แตรู่ส้ึกวา่ไมน่า่จะต้องคยุ

มากขนาดนัน้ โดยเฉพาะเรือ่งท่ีจะกดดนัเดก็ จงึกลวัอยูว่า่การประเมนิแบบนัน้ยดึ

อะไรเปน็หลกั เราเองกร็ูว้า่ตอ้งช่วยให้มากกว่าน้ีดว้ยการพาลกูไปรูจ้กัเจา้หนา้ทีใ่ห้

มากขึ้นเพื่อให้ลูกรู้สึกไม่อึดอัด

เราเข้าใจดีว่า เจ้าหน้าที่เองก็มีสองบทบาท คือเป็นทั้งศึกษานิเทศก์

และผูพ้ทิกัษ์ปกป้องสทิธขิองเดก็ ทีต่อ้งคอยตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่พอ่แมจ่ะปฏบิตัิ

ตามสิ่งที่สัญญาว่าจะปฏิบัติ แต่การประเมินเด็กนั้น เด็กควรรู้ตัวล่วงหน้าเพื่อให้

เดก็ไดเ้ตรยีมตวัเตรยีมใจ และการสะทอ้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ควรเปน็การ

สื่อสารตรงกับพ่อแม่ ไม่ใช่เด็ก จนท�าให้เด็กรู้สึกขยาด เรื่องสื่อสารกับเด็กจึงควร

ยกให้เป็นบทบาทของพ่อแม่

อีกอย่างหนึ่งท่ีเราอยากได้คือ ค�าแนะน�าในเรื่องแหล่งเรียนรู้และ

สือ่ส�าหรบัพอ่แมใ่นวชิาทีข่าดแคลนทรพัยากร เพราะในฐานะทีเ่ปน็นกัการศกึษา 

ย่อมมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆ มากกว่าอยู่แล้ว และการที่มีโอกาสไป

เยี่ยมบ้านเรียนอื่นๆ ท�าให้รู้ว่าแต่ละครอบครัวท�าอะไรอยู่ ซึ่งน่าจะช่วยเชื่อมต่อ

ทรัพยากรเหล่านั้นให้พ่อแม่ได้”
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จากหน้าแรกถึงหน้าน้ี : จะมีแต่สำานักงานเขตพื้นที่ฯ

ท่ีดำาเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่สมบูรณ์แบบปราศจาก

อุปสรรคปัญหาอีกต่อไป ?
หัวขอ้ทีโ่ปรยขึน้มานี ้ปดิทา้ยดว้ยสญัญลกัษณป์รศัน ีเปน็ค�าถาม

บนความหวงัอนัยิง่ใหญข่องการศกึษา และการท�าเอกสารศกึษาเล่มนี ้ในฐานะ

ภาครัฐศึกษาและได้เห็นจุดอ่อนของภาครัฐเอง และเห็นเป็นความยากแก่การ

แก้ไขให้ส�าเร็จสมบูรณ์ ในบทต่างๆท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่า ได้ให้ข้อมูลในการ

สร้างแรงจูงใจไว้มากแล้ว คงมิบังควรท่ีจะบอกกล่าวเล่าความให้มากไปกว่า

นี้ เพราะถือว่าจากการได้ผ่านสายตาและสายใจมาในทุกบท ทุกตอนและทุก

ความแลว้ ยอ่มสามารถสรปุไดเ้องของเจา้หนา้ทีส่�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาท่ี

เคยปฏบิตัเิชน่กรณศีกึษา กรณหีนึง่กรณใีดกต็าม อยา่งนอ้ยกค็งต้ังใจกบัตนเอง

ว่า จะพยายามท�าให้ดีข้ึนกว่าเดิมให้ได้ ให้ไปสู่ความสมบูรณ์แบบปราศจาก

อุปสรรคปัญหาอีกต่อไปให้ได้  จะเมื่อใดก็เมื่อนั้น นั่นแหล่ะ

อย่างไรก็ตาม จะสังเกตได้ว่า ครอบครัวบ้านเรียนล้านนา เป็นผู้

สะท้อนสภาพการณ์ที่มีจุดอ่อน บางส่วนเป็นความจ�าเป็นตามบทบาทหน้าที่   

เชิงก�ากับของภาครัฐของเจ้าหน้าที่ตามกฏระเบียบทางราชการอยู่ด้วยเช่นนี้

กต็าม แตท่กุกรณปีญัหาสามารถท�าความเขา้ใจและด�าเนนิต่อไป จนถึงปจัจุบนั 

แม้จะเป็นส่วนที่ครอบครัวบ้านเรียนดูจะเป็นฝ่ายโอนอ่อนผ่อนตามมากกว่า

กต็าม แตก่ต็ัง้อยูบ่นฐานทีเ่ขา้ใจถงึความจ�ากดัของระเบยีบกฏหมาย และสภาพ

ทีเ่จา้หน้าที่ๆ ตา่งจมอยู่กบังานอยา่งสบัสนอลมา่นกนัจนตอ้งจ�ากดัดว้ยเวลาและ

จ�ากดัด้วยคนทีจ่ะให้มาพบ มาตดิตอ่ประสานงานไดโ้ดยสะดวก เพียงยดึเหนี่ย

วกนัอยไูดด้ว้ยใจ ทีต่า่งมตีอ่เดก็ เยาวชน ทีป่ระหนึง่เปน็ลกูหลานของตนเองดว้ย 

ทุกอย่างจึงประคับประคองผ่านมา โดยคุณภาพของเด็กๆ ผู้เรียนบ้านเรียนยัง

อยูใ่นเกณฑด์เีปน็ทีน่า่พอใจทุกครอบครวั สมควรศกึษาเปน็ แบบอยา่งแนวทาง
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4.3  กระบวนการประเมินผลในฝัน

“ความยากของบ้านเรียน คือ ผู้ปกครองคิดว่าเกณฑ์ของเขาเป็น

แบบนี้ ตัวชี้วัดคือแบบน้ี แต่เจ้าหน้าท่ีทางการศึกษาทางภาครัฐจะบอกว่าต้อง

แบบนี้ๆ ตามที่ระเบียบก�าหนด เราจึงต้องมาหาจุดร่วมกันระหว่างสิ่งที่ภาครัฐ

ก�าหนดกับสิ่งที่พ่อแม่ท�า ถ้าสามารถตีโจทย์ร่วมกันได้ว่า เกณฑ์นี้คือมาตรฐาน

นี้ ตัวชี้วัดนี้ ให้สามารถชี้ชัดเจนได้...” (พจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้อ�านวยการส�านัก

พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา)

บ้านเรียน เป็นรูปแบบการศึกษาทางเลือก แต่ขณะเดียวกันต้อง

ยอมรับกติกาว่า ในทางเลือกนี้ก็มีกรอบ พรบ.การศึกษาก�ากับอยู่ ซึ่งเบื้องหลัง 

ที่ภาครัฐและครอบครัวบ้านเรียน ที่ภาคเหนือล้านนา ประหนึ่งแม่น้�าสองสาย

ที่มาบรรจบกันได้ แม้จะยังมีลูกคลื่นใหญ่น้อย อยู่บ้าง แต่ก็สงบลงในระดับที่

อยู่กันได้ เพียงแต่ยังอยู่บนเส้นทางที่ต้องปรับแก้ไขกันต่อไปอีก ซ่ึงต้องดียิ่ง

ขึ้นต่อไป  

ในที่นี้ จึงอยากจะวิงวอนทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานต้นสังกัดใน

สว่นกลางทีค่วรตอ้งมนีโยบายสนับสนุนสง่เสรมิ ใหค้วามส�าคญักบังานการศกึษา

ทางเลือกโดยเฉพาะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนี้อย่างจริงจัง มีมาตรการ

และยทุธศาสตรใ์นการเสรมิศกัยภาพของส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาทีม่คีวาม

สมดลุอยา่งเปน็องคร์วม  นอกจากนีใ้นฝา่ยผูเ้กีย่วขอ้งภาคเอกชนและครอบครวั

บา้นเรยีน ควรใหโ้อกาสในการแกไ้ข วางระบบ ยกระดับพัฒนาการด�าเนนิงาน 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่พยายามด�าเนินการกันอยู่นี้ ด้วยท่าทีที่เป็น

เพื่อน ที่ร่วมเรียนรู้ หนุนช่วยกันไปสู่เป้าหมายที่เด็กไทยจะได้พัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ มีความสขุและมคีณุคา่ในการฟืน้ฟปูระเทศชาต ิสบืสานภาระกจิการ

กอบกู ้ธ�ารงไวซ้ึง่ความเปน็ชาตไิทยในอนาคตใหม้ัน่คงยัง่ยนืสบืไปไดเ้ปน็อยา่งดี
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ความคิดของกรอบก็มุ่งหวังที่จะดูแลและพิทักษ์สิทธิในด้านการศึกษาให้แก่

พลเมืองของชาติ แม้ข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ อาจจะไม่สามารถเป็นที่ถูกอก

ถูกใจของทุกคน แต่กติการ่วมก็ยังคงมีความจ�าเป็นส�าหรับการใช้ชีวิตร่วมกันใน

สังคมใหญ่  

ในมุมมองเดียวกัน เรื่องการวัดผลประเมินผลของบ้านเรียนจึงยัง

ควรต้องอิงอยู่กับกฎเกณฑ์(บ้าง) เพื่อให้เด็กไม่เสียสิทธิในการที่จะได้รับความรู้ 

หรอืมาตรฐานในการด�ารงชพี โดยเฉพาะเมือ่วฒุทิางการศกึษาหรอืหลกัฐานอืน่ๆ 

ยังเป็นเครื่องรับรองในโอกาสของเด็กคนนั้นๆ ยืนยันว่าเขามีคุณภาพ ซึ่งหากจะ

ตัดสินระดับคุณภาพก็จ�าเป็นต้องมีเกณฑ์ แล้วเกณฑ์ลักษณะไหน กระบวนการ

ประเมินแบบใด ที่จะสามารถสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 

ชัดเจน 

“ถา้จะเอาหลกัคดิการศกึษาพเิศษมาปรบัใช ้อยากเนน้เรือ่งของการ

ศกึษาจดัการศกึษาทีอ่อกแบบเฉพาะคน อะไรกต็ามตอ้งสอดคลอ้งกบัเขาหมดทกุ

เรื่องทุกราว รวมทั้งวิธีการประเมินผลก็ต้องสอดรับกับเขาด้วย หลักฐานร่องรอย

จากครอบครวักจ็ะไดย้ดืหยุน่มากขึน้ สามารถชีแ้จงกนัได้  ตัวอยา่งการศกึษาทาง

เลือกในต่างประเทศ วิธีการประเมินผลก็เป็นแบบทางเลือก ส�านักงานเขตพื้นที่ฯ 

สามารถแตง่ตัง้กรรมการประเมนิโดยวธิทีางเลอืกได ้โดยมท้ัีงผู้ปกครอง เจ้าหนา้ท่ี

รฐั นกัวชิาการ เขา้มาร่วมกนั เพือ่ตดัสนิใหเ้ดก็เทยีบเคยีงชัน้อะไร เกรดอะไร ชว่ย

ให้กระบวนการขับเคลื่อนไปได้ง่าย ถ้าสามารถน�ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบ้าน

เรียนก็จะเป็นประโยชน์...” ดร.พิกุล  เลียวสิริพงศ์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนโสต

ศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่ 

ด้านบ้านเรียนเอง จากประสบการณ์หลากหลายที่ผ่านมานั้น เห็น

ว่าวิถีทางที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ประเมินลูกเองก่อน แล้วส่งผลการประเมิน

ใหส้�านกังานเขตฯ ประเมนิซ้�า โดยกระบวนการประเมนิตามสภาพจรงิบนพืน้ฐาน

ของการมีส่วนร่วม ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของตัวผู้
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เรียนและครอบครัว เพื่อตรวจสอบ/ยืนยันว่าเห็นพ้องต้องกันหรือไม่ อย่างไรนั้น 

มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากกว่าการแยกสัดส่วนคะแนน แยก

กันประเมินตามความเชื่อความเคยชินของแต่ละฝ่าย แล้วเอาผลที่ได้มารวมเข้า 

ด้วยกันโดยการด�าเนินการทางคณิตศาสตร์  ด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้

1. ครอบครัวเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ และสังเกตผู้เรียนอย่าง

ใกลช้ดิ จงึนา่จะมคีวามชดัเจนถงึสิง่ทีค่ดิ (เปา้หมาย) ส่ิงท่ีท�า (แนวทางการปฏบิติั) 

และผลทีเ่กิด (สมัฤทธผิล) มากกวา่ แมว้า่สิง่เหลา่นัน้อาจจะมไิดถ้กูจดจารกึออกมา

เป็นลายลกัษณ์อักษรหรอืเรยีบเรยีงเป็นเอกสารน�าเสนอ ดงันัน้ การเปดิโอกาสให้

ครอบครัวได้สะท้อนถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระ ย่อมสามารถสะท้อนภาพจริง

ได้ดีกว่า ซึ่งเอื้อให้เจ้าหน้าที่/นักวิชาการซึ่งมีความเชี่ยวชาญประเมินย้อนกลับไป

หากระบวนการ หลกัฐานรอ่งรอย วา่สมัฤทธผิลทีว่า่นัน้มนัแท้จริงประการใด และ

สอดคล้องกับสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่

2. การแบ่งสัดส่วนคะแนนนั้น ไม่ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซ�้ายังสนับสนุนการแยกฝ่ายต่างคนต่างท�า ซ่ึงมีแนวโน้มใน

การสร้างความขัดแย้งมากกว่าการสนับสนุนการท�างานร่วมกัน

3. ด้วยการให้น�้าหนักความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะความรู ้ 

คุณธรรม ความงอกงามด้านใน ที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้เกณฑ์การวัดประเมิน

ผล การตัดสินผล ตัวชี้วัดต่างๆ นั้นแตกต่างกันโดยธรรมชาติของกระบวนการ 

เปรยีบดงัว่า คนหนึง่ถอืไม้บรรทดั วดัแล้วบอกว่าได้ผลยีส่บิ (เซนตเิมตร) อกีคนใช้

ครึ่งวงกลมวัดได้สิบห้า (องศา) เอามารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ซึ่งไม่สมเหตุสมผล 

ไม่สะท้อนความเป็นองค์รวมในตัวเด็กคนหนึ่ง  

สิ่งส�าคัญอีกประเด็นคือ การสร้างตัวชี้วัดที่เหมาะกับรูปแบบการ

ศึกษาของบ้านเรียน จากเรื่องราวที่บอกเล่ามาสะท้อนชัดเจนว่าวิถีของบ้านเรียน

ให้ความส�าคัญกับความสุข และการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของลูก เมื่อเป้าหมาย

หลักเป็นเช่นนี้ กระบวนการประเมินก็ควรให้ความส�าคัญกับเรื่องความสุข และ
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การพัฒนาตัวตนของเด็กบ้านเรียนเป็นส�าคัญ อาจมีค�าถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดหรือ

ดัชนีความสุขดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันสร้างความชัดเจน และสะท้อน

ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ประเมินจากความจดจ่อ การใช้เวลาอยู่กับงานที่ผู้เรียน

ชื่นชอบ การมีทัศนะเชิงบวกต่องานหรือการเรียนรู้ ความทุ่มเทกระตือรือร้นกับ

งาน เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นข้อบ่งชี้ถึงการมีความสุขต่อการเรียนรู้ หรือ

หลายครอบครัวทีเ่ดก็สะทอ้นออกมาดว้ยการเทีย่วเชญิชวนเพือ่นๆ หรอืคนทีรู่จ้กั

มาท�าบา้นเรยีน ในขณะเดยีวกนัถ้าเปิดใจใหก้วา้งลองถามตัวเองดูวา่ เด็กในระบบ

โรงเรยีนทีม่รีาว 7 ลา้นคน จะมสีกักีค่นทีก่ระตอืรอืรน้ชวนใครตอ่ใครใหม้านัง่เรยีน

ดว้ยกนัในหอ้งเรยีน นีย่งัไมน่บัปัญหาการโดดเรยีนของเด็ก สิง่เหลา่นีส้ะทอ้นทศันะ

คติต่อการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบได้เป็นอย่างดี 

ยังมีรายละเอียดในอีกหลายๆ แง่มุมที่ครอบครัวบ้านเรียนสะท้อน

และเสนอไว้ ซึ่งเป็นแง่มุมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาแนวทาง

การประเมินผลในฝันกันต่อไป จึงขอรวบรวมน�าเสนอไว้ในที่นี้ด้วย

“เพือ่ให้เกดิประโยชนก์บัทัง้สองฝา่ย อยากใหม้นีกัการศกึษาทีเ่ขา้ใจ

ระดับของเด็กในระบบการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education System) 

เข้ามาร่วมในการนิเทศติดตาม และวัดประเมินผลด้วย เพื่อจะได้สะท้อนให้พ่อ

แมรู่ถ้งึจุดอ่อนจุดแขง็ของสิง่ทีก่�าลงัท�าอยู ่และทรพัยากรทีใ่ช ้ แตใ่นการพดูคยุใน

ด้านการจัดการเรียนรู้นั้น ไม่ควรให้เด็กอยู่ด้วย เพราะการให้การศึกษาเป็นความ

รับผิดชอบของพ่อแม่ ไม่ใช่เด็ก”

ส่วนการประเมินเด็กนั้น เด็กควรรู้ตัวล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมตัว 

เตรียมกิจกรรมและสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และมีความมั่นใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่

เองกค็วรน�าเสนอความคดิเหน็ตอ่เดก็ในเชงิบวก เพือ่กระตุน้หรอืสรา้งแรงขบัเพือ่

พฒันา สว่นประเดน็ขอ้บกพรอ่ง จดุออ่น สิง่ทีต่อ้งเพิม่เตมิ ปรบัปรงุ ควรน�าไปพดู

คุยกับพ่อแม่ในภายหลัง  เพื่อไม่ให้เด็กเกิดท้อแท้ หมดก�าลังใจ หรือขยาดกับการ

ประเมินผล...”  บ้านเรียนพันพรรณ
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“ควรเน้นการประเมินผลตามระดับการพัฒนาการความรู้ความ

สามารถของผู้เรียน ด้วยวิธีการและมุมมองท่ีหลากหลาย เช่น ประเมินทักษะ

ตามความถนัด ตามวัย ความสามารถเฉพาะตัว การสัมภาษณ์ ท�าแบบทดสอบ ดู

กระบวนการแก้ปัญหา โดยจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นส�าคัญ...” บ้าน

เรียนพิมพ์ปาน และบ้านเรียนอเล็กซ์และมิคาเอล

“การประเมินผล “เด็ก” ควรอิงกับปรัชญาการศึกษาที่แต่ละ

ครอบครวัเลอืกใช ้เชน่ การเป็นคนดใีนสงัคม การมคีวามสขุในชวีติ มคีวามรูค้วาม

สามารถที่เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจของเด็ก 

เพราะสิ่งที่ส�าคัญคือ “เด็ก” ไม่ใช่สิ่งที่ได้เรียนไป หากมุ่งเป้าไปที่ตัวชี้วัดย่อยๆ 

เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดภาวะ “ชนะในสนามรบแต่แพ้สงคราม” เช่น 

เราประเมินเด็กตามสิ่งที่ได้สอนไป ได้ผล “ดีเยี่ยม” แต่อาจกลายเป็นว่าห้วงเวลา

และกระบวนการท่ีตอ้งใชไ้ปเพือ่สรา้งผลท่ีดเียีย่มนัน้ อาจบดบงัเวลาทีจ่ะบม่เพาะ

หรือค้นพบศักยภาพด้านอื่นๆ ในตัวเด็กไป โดยเฉพาะเมื่อกรอบเรื่องที่สอนนั้น

เป็นกรอบที่ผู้ใหญ่วางให้ และไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเด็กเอง” บ้านเรียนเข้มคราม

“อาจจัดท�าแนวทางการประเมินตามความสนใจเฉพาะด้าน แยก

ตามทกัษะทีถ่นดั ศลิปะ กฬีา ภาษา การเกษตร เทคโนโลย ีหรือด้านวชิาการ โดย

จัดสัดส่วนน�้าหนักตามความสนใจ เช่น วิชาพื้นฐานร้อยละ 20 ความสุขและ

ทัศนคติที่ดีร้อยละ 20 ความถนัดเฉพาะด้านร้อยละ 60 เป็นต้น  โดยมีความคิด

เห็นหรือการประเมินจากผู ้รู ้เฉพาะด้าน หรือครูผู้สอน มาใช้ประกอบการ

ประเมิน...”  บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่

แน่นอนว่า ความคิดเห็น ภาพฝันของแต่ละคนยังคงไม่เป็นหนึ่ง

เดยีวกนั แนวทาง รปูแบบวธิกีารประเมนิทีด่ทีีส่ดุนัน้ คงไมง่่ายนกัทีจ่ะเกดิ แมแ้ต่

ในส่วนครอบครัวบ้านเรียนด้วยกันเองก็ยังมีรายละเอียดที่หลากหลาย ยิ่งในส่วน

ของเจา้หนา้ทีร่ฐั นกัการศกึษา ซึง่มกีารรบัรูท่ี้แตกต่าง พืน้ฐานความเปน็มา ความ

คุน้ชนิแตกตา่ง กย่็อมยิง่หา่งไกล แตก่ารเปิดใจรบัฟงัเริม่แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั  

เป็นภาพที่เปิดให้เห็นว่าฝันนั้นเป็นจริงได้ เพียงแต่ว่าต้องพูดคุยกัน
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เผื่อทางเลือกไว้ในความฝันนั้นด้วยเถิด เพ่ือฝันใหม่ๆจะมีโอกาสผุดบังเกิด

ขึ้นได้อีกทุกเมื่อ

ส่ิงที่ครอบครัวบ้านเรียนสะท้อนถึงกระบวนการประเมินผลใน

ฝัน ดังกล่าวข้างต้นนั้น  หลายส่วนได้เสนอไว้ในกรอบเสริมข้อ 4.1 เป็นสิ่งที่

ท�าได้และควรท�า เช่นการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเป็นคณะท�างานร่วม

กับส�านักงานเขตพื้นที่ ในการจัดวางกระบวนการประเมินผลร่วมกัน อันเป็น

หวัใจส�าคัญทีอ่าจน�าไปสูม่ติใิหม ่ทีเ่กดินวตักรรมใหม่ๆ ขึน้เกีย่วกบัการประเมนิ

ผลการศึกษา หรือแม้แต่การจัดการศึกษาโดยรวมก็ได้

อย่างไรกต็าม แม้ครอบครวับ้านเรยีนจะยดึหลักแนวคดิ ปรัชญา

ประโยชน์นิยม กับวิธีประเมินแบบอัตนัยนิยม ที่อิงตามธรรมชาติ ตามสภาพ

จริง เน้นพัฒนาการของลูกที่ไม่เน้นการเปรียบเทียบกับเกณฑ์กลาง เช่น

มาตรฐาน ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ หรือเกณฑ์

การสอบแข่งขนัเวทต่ีางๆ ตลอดจนการสอบเข้าเรยีนต่อโรงเรียนในระบบ หรือ

มหาวิทยาลัยก็ตาม แต่ครอบครัวบ้านเรียนในเครือข่ายล้านนาหลายบ้าน ไม่

ได้ตัดทิ้งในส่วนนี้เสียเลยทีเดียว ยังเผื่อโอกาสส�าหลับลูก ซึ่งวันหนึ่งเกิดอยาก

จะเลือกเข้าเรียนในระบบโรงเรียน ก็สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผล

ที่สถานศึกษานั้นๆก�าหนดได้ บางครอบครัวอาจเข้าไปศึกษาค้นหาเกณฑ์การ

สอบเข้านั้นมาเตรียมตัวก่อนด้วยซ�้าไป  และเมื่อถึงเวลาก็สามารถท�าได้ส�าเร็จ

อย่างงดงามเลยทีเดียว การวางแนวทางที่เผื่อโอกาส โดยลองประเมินดูกับอีก

แนวทางหนึ่งอย่างรู้เป้าหมาย ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร
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ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง...ที่สัมผัสได้

ของ “บ้านเรียนก้านตอง”

วัดและประเมินผลกันอย่างไร

ส�าหรบับ้านเรยีนกา้นตอง วตัถปุระสงคห์ลกัของการวดัและประเมนิ

ผลกค็อื สะทอ้นสภาพความเปน็จรงิของผูเ้รยีน เพ่ือดูพัฒนาการและวางแนวทาง

ในการจัดการเรยีนรูใ้หล้กูไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมตอ่ไป มากกวา่มุง่ตดัสนิผลที่

ไดจ้ากการเรยีน จากนัน้จงึแปลงผลทีไ่ดไ้ปเปน็ระดบัคะแนนรายสาระวชิา ส�าหรบั

งานทะเบียนและเอกสารต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการเทียบโอนและศึกษาต่อใน

อนาคต  ในกรณีที่ผู้เรียนประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระบบโรงเรียน

ดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย สง่ผลใหเ้ลอืกใชว้ธิกีาร

ประเมินผลหลายวธิ ีผสมผสานกนัไปตามความเหมาะสม เพือ่ไมใ่หเ้ปน็ภาระมาก

จนเกินไป โดยยึดหลักการประเมินอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง

ตัวผู้เรียน โดยอาจประมวลภาพกว้างๆ 

ไว้ดังนี้

o ประเมินโดยใช้แบบทดสอบ / ตัวอย่างข้อสอบ

o ประเมินจากการพูดคุย และการสังเกตอย่างใกล้ชิด

o ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติตนของผู้เรียน

o ประเมินจากพัฒนาการของผู้เรียน

o เทยีบเคยีงจากเวทีการสอบแข่งขนั หรอืการวดัประเมนิผลเฉพาะ

ทางที่องค์กร/หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น (อาทิ สสวท. ประเมิน TME.)

o ในกรณีเรียนร่วมกับกลุ่ม/ชั้นเรียนนอกบ้าน ใช้การประเมินผล

ร่วมกับกลุ่ม โดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
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ถ้าลูกอยากกลับเข้าระบบ จะทำาได้ไหม?

เรามักคุยกันเสมอว่า “บ้านเรียนเป็นการศึกษาทางเลือก ไม่ใช่ทาง

แยก” ดังนั้นเมื่อลูกเลือกท่ีจะออกวันนี้ ถ้าพรุ่งนี้เลือกที่จะเข้าก็ควรจะเข้าได้.... 

พ่อแม่จึงมีบทบาทในการเตรียมการเผื่อไว้ เพื่อให้ลูกได้มีทางเลือกในอนาคต

ในเรื่องนี้ ครอบครัวเรามองปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ เรื่องเอกสาร

หลักฐานในการส่งต่อ/เทียบโอนความรู้  และตัวลูกเองที่เมื่อกลับเข้าสู่ระบบแล้ว 

ควรจะสามารถเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้อย่างปกติสุข

ประเด็นแรก เรื่องเอกสารหลักฐาน บ้านเรียนก้านตองขออนุญาต

จัดการศึกษากับส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 เมื่อเสร็จสิ้น

กระบวนการวัดประเมินผลรายปีแล้ว ก็สามารถขอให้ทางส�านักงานเขตฯ ออก

เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา คือ ใบ ปพ.1 ค. ให้ไว้เป็นหลักฐานส�าหรับใช้เป็น

หลักฐานในการศึกษาต่อ (ในกรณีที่ยังไม่จบช่วงชั้น หรือยังไม่ต้องการใช้ ก็ยังไม่

ต้องออก เช่นเดียวกับในระบบโรงเรียน) ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติซ่ึงทางกระทรวง

ศึกษาธิการก�าหนดไว้ชัดเจนให้เป็นหน้าที่ที่ทาง สพท. ต้องจัดท�าให้ถูกต้อง

ประเด็นเรื่องตัวลูก สิ่งหนึ่งคือความรู้ความสามารถของเขาต้องอยู่

ในระดับที่สถานศึกษาที่ลูกสนใจรับได้  (โดยเฉพาะกรณีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ

แข่งขัน) ถัดมาคือลูกต้องมีทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ และทักษะต่างๆ เพียงพอที่จะ

ช่วยให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้
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กา้วใหมข่องการวดัและประเมนิผลการศกึษา ทีก่ำาลงัมาพร้อม

กับกระแสการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ( จาก ดักลาส ลีฟส์ วรพจน์ วงศ์

กจิรุง่เรือง และอธปิ จติตฤกษ ์แปล “กรอบการประเมนิทกัษะแหงศตวรรษที ่21” หนงัสือ 

ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 หน้า 437 -443)

...เราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนก�าลังเรียนรู้ เกือบทั้งศตวรรษที่ 

20 ค�าตอบของค�าถามนี้มาจากส่วนผสมที่ผิดเพี้ยนของการให้เกรดตามความ

คดิของครใูนชัน้และการคดิคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานทีอ่งิบรรทดัฐาน 

ช่วงปี 1990-2010 แบบทดสอบที่อิงบรรทัดฐานในโรงเรียนประถมและมัธยม

ถกูแทนทีด่ว้ยแบบทดสอบท่ีอิงมาตรฐาน ซึง่เริม่ใชใ้น 12 รฐั ในชว่งตน้ทศวรรษ 

1990 และเพิ่มเป็น 50 รัฐในปี 2010 การใช้แบบทดสองที่อิงมาตรฐานทาง

วชิาการไดเ้พิม่ขึน้ทัง้แคนาดา สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลียและประเทศอืน่ ๆ  

วนันีเ้มือ่มคีนถามวา่ “เรารูไ้ดอ้ยา่งไรวา่นักเรยีนก�าลงัเรยีนรู”้ ค�าตอบทีพ่บมาก

ที่สุดคือ ดูจากคะแนนสอบที่อ้างว่าสามารถบอก “สมรรถภาพ” ของนักเรียน

ตามมาตรฐานทางวชิาการ ขณะท่ีในยคุกอ่นซึง่ใชแ้บบทดสอบทีอ่งิบรรทดัฐาน 

นักเรียนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งอาจ “สูงกว่าค่าเฉลี่ย” แต่ในยุคของแบบทดสอบที่

องิมาตรฐาน นกัเรยีนทัง้หมดหวงัทีจ่ะมคีวามรู ้ทกัษะ และกระบวนการคดิเชงิ

วิพากษ์ที่รวมกันเป็นทักษะส�าคัญส�าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

นกัเขียนท่ีมคีวามคดิหลายคน เชน่ ฮารก์ริฟีสแ์ลเชอรล์ยีไ์ดช้ีใ้หเ้หน็

วา่แบบทดสอบมาตรฐานไมไ่ดใ้หค้�าตอบทีเ่พยีงพอต่อค�าถามวา่ “อะไรคอืหลัก

ฐานแสดงว่านักเรียนได้เรียนรู้” บทนี้จะชี้ให้เห็นว่าค�าถามนี้ก็ผิดอยู่ในตัวแล้ว  

การพฒันาแบบทดสอบทีด่กีวา่เพือ่ทดสอบการเรยีนรู้ของนกัเรียนในศตวรรษที ่

21 เป็นความพยายามที่เปล่าประโยชน์พอ ๆ  กับการพยายามหาม้าและขอม้า

ที่วิ่งได้เร็วขึ้นในศตวรรษที่ 20 ต่อให้ฝึกหนักขนาดไหนก็ท�าให้ม้าเร็วสู้รถยนต์

เครื่องบินหรือยานอวกาศไม่ได้ ธรรมชาติของตัวม้านั่นเองที่ท�าให้ การแข่งขัน 
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ดงักลา่วเปน็ไปไมไ่ด ้ในท�านองเดยีวกนั การสอบกม็เีงือ่นไขทีจ่ะต้องมมีาตรฐาน 

เป็นความลับ และให้ผลลัพธ์เฉพาะบุคคลได้ ธรรมาชาติของการทดสอบจึงขัด

แย้งกับความเข้าใจ การส�ารวจ ความสร้างสรรค์และการแบ่งปันซ่ึงล้วนเป็น

เครื่องหมายรับประกันคุณภาพของกรอบการประเมินแบบใหม่

ดังนั้น ครูและผู้น�าโรงเรียนต้องการเครื่องมือที่แตกต่างออกไป

เพื่อหาว่านักเรียนก�าลังเรียนรู้ทักษะที่ส�าคัญของศตวรรษที่ 21 อยู่หรือไม่ โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ เราตอ้งการวธิปีฏบิตัไิดจ้รงิเพือ่ประเมนินกัเรียนซ่ึงม ี3 ลักษณะ

ดังนี้

1. ตามเงือ่นไขทีแ่ปรเปลีย่นไดไ้มใ่ชต่ามเงือ่นไขมาตรฐานเดยีวกนั

หมด

2. ประเมินเป็นทีม ไม่ใช่รายบุคคล

3. เป็นแบบเปิดเผย ไม่ใช่ความลับ

อะไรที่ทำาให้การประเมินในศตวรรษที่ 21 ต่างออกไป

ศาสตร์ของการประเมินการเรียนรู้ของมนุษย์มีปัญหามาช้านาน

ในหนังสือ Mismeasure of Man ซึ่งเป็นผลงานอันคลาสสิคของสตีเฟนเจย์  

กลูด ์ไดเ้ปดิโปงการหลอกลวงของนกัท�านายในศตวรรษที ่19 ทีอ่า้งวา่สามารถ

บอกระดับสติปัญญาจากรูปร่างของศีรษะได้ เช่นเดียวกับที่นักวิจัยสมองใน

สมัยนั้นวัดความจุของกะโหลกอย่างแม่นย�าแล้วอธิบายด้วยความเชื่อมั่นทาง

วิทยาศาสตร์ว่าชาวยุโรปเหนือเพศชายมีสติปัญญาสูงส่งกว่าเผ่าพันธุ์อื่น ๆ ใน

ศตวรรษต่อมาที่ก้าวหน้าและมีความตระหนักทางสังคม ริชาร์ต เฮฺิร์นส์คิน

และชาร์ลส์ เมอร์เรย์ วอนผู้อ่านหนังสือ The Bell Curve ว่า กรุณาอย่าด่วน

ตัดสิน พวกเขาเพียงแค่การตีความข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา แต่น่าเศร้าเหลือ

เกินที่พวกเขารายงานว่ามีความแตกต่างทางปัญญาอย่างล้�าลึกที่ฝังแน่นอยู่ใน
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เชือ้ชาต ิซึง่สะทอ้นออกมาในรปูของความสามารถทางการศกึษาและกจิกรรม

ทางเศรษฐกิจในระยะยาว นักวิชาการอื่น ๆ  ได้ท้าทาย The Bell Curve อย่าง

ดุเดือดทั้้งวิธีการทางสถิติและข้อสรุปของหนังสือดังกล่าว

ทุกวันนี้ ค�าว่า ผลการเรียนและผลสัมฤทธิ์แทบจะไม่ต่างกับ

สมรรถภาพเฉลี่ยของนักเรียนตามแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบบางชุด

อ้างวา่สามารถประเมนิทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ไดเ้นือ่งจากมคี�าถามแบบตอ้ง

เขยีนตอบ (ไมใ่ชเ่ลอืกจากสีห่รอืหา้ตวัเลอืก) และม ี“งานจรงิ ๆ  (บรบิททีต่อ้งน�า

ไปใชใ้นชวีติจรงิและสภาพแวดลอ้มจรงิของผูส้อบ) แต่เปน็ไปไมไ่ด้ทีท่กัษะแหง่

ศตวรรษที่ 21 กับการทดสอบแบบดั้งเดิมจะประสานกันลงตัว ลองพิจารณา

ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราคาดหวังจากนักเรียนและวิธีการที่เราทดสอบ 

ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตรวรรษที่ 21 น�าเสนอกรอบการท�างานซึ่งมีทั้งเหตุผล

และมีประโยชน์ของทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับนักเรียน ถ้าพวกเขาต้องการมีชีวิต

ที่เป็นอิสระจากความต้องการและความกลัว ซึ่งชวนให้นึกถึงสุนทรพจน์ของ 

แฟรงกลิน ดี รูสเวลท์ต่อสภาคองเกรสในปี 1941 ภาคีฯ เป็นตัวแทนของ 

ฉันทามติในวงกว้าง จากผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึง ครู ผู้ปกครอง นายจ้าง และ

ผูก้�าหนดนโยบาย พวกเขาเหน็วา่ขณะทีค่วามรูเ้กีย่วกบัเนือ้หายงัเปน็สว่นหนึง่

ของการศึกษา แตส่าระส�าคญักต็อ้งมเีรือ่งจติส�านกึตอ่โลก ความคดิสรา้งสรรค์

และงานนวัตกรรม การสื่อสารและการท�างานร่วมกัน ความคิดริเริ่มและการ

ชี้น�าตนเอง ความเป็นผู้น�าและความรับผิดชอบ และในขณะที่ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างชัดเจน การประเมินกลับ เป็นสิ่งที่ล้าหลังไป

ไกล เพราะถูกพันธนาการต้วยจารีตที่บ่อนท�าลาย 3 อย่าง คือ เงื่อนไขความ

เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด ความลับของเนื้อหาแบบทดสอบ และผลทดสอบ

ในระดับบุคคล 
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เงื่อนไขที่ไม่ต้องมีมาตรฐานเหมือนกัน

เงือ่นไขการทดสอบทีใ่ชม้าตรฐานเดยีวกนัในศตวรรษที ่20 อยูบ่น

สมมตฐิานทีว่า่จดุประสงคข์องการทดสอบคอืการเปรยีบเทยีบนกัเรยีนแต่ละคน

ดังนั้นเง่ือนไขทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเวลาสอบ สภาพห้องสอบและประเภทของ

ดนิสอ (ตอ้งไมใ่ชเ่บอร ์1 หรอืเบอร ์3) จะตอ้งเหมอืนกนัทัง้หมด เมือ่เราควบคมุ

สภาพแวดล้อมด้วยวิธีแบบวิทยาศาสตร์แล้ว ตัวแปรก็คือความสามารถของ

นักเรียนแต่ละคน ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ นักเรียนจะได้คะแนนจากการท่องจ�า

และการท�าข้อสอบตามกฎที่ตั้งไ้ว้ ต้องเขียนให้อยู่ในบรรทัด ต้องท�าในเวลาที่

จ�ากัด และห้ามช่วยเพื่อนหรือรับความช่วยเหลือจากเพื่อน แม้ว่าเราประเมิน

บางอย่างโดยอ้างแนวคิดของศตวรรษที่ 21 เช่น ให้นักเรียนเขียนตอบหรือใช้

ตวัอยา่งจากงานจรงิ นกัเรยีนทกุคนกย็งัตอบขอ้สอบชดุเดียวกนัและคนตรวจก็

ใชแ้นวทางการใหค้ะแนนทีเ่หมอืนกนั เราจะไมย่อมใหน้�าการอา้งเชน่นีม้าปดิบงั

สมมตฐิานคร่�าครเึรือ่งความคงเสน้คงวา ความเป็นบรรทดัฐาน และการควบคมุ

ที่ยังคงอยู่ในการทดสอบ ดังนั้น แม้ว่าจะมีโจทย์ที่เป็นงานใหม่จริง ๆ นักเรียน

ก็ยังคงได้คะแนนตามสูตรเดิม คือต้องเขียนเรียงความเรื่องเดียวกัน วาดกราฟ

เดยีวกนั ใชเ้หตผุลแบบเดยีวกนั และใชศ้พัทแ์สงแบบเดียวกนั สุดทา้ยแล้วการ

ประเมนิโดยผูใ้หค้ะแนนกย็งัอยูบ่นความเช่ือใจกนัระหวา่งผูป้ระเมนิหรอืบนขอ้

ตกลงร่วมกันอยู่ดี การพิจารณาความคิดสร้างสรรค์อาจท�าให้การให้คะแนน

เกิดความไม่สม่�าเสมอ ดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องอยู่ในมาตรฐานเช่นเดียวกับนักเรียน

อย่างไรก็ดีการประเมินด้วยสมมติฐานแบบศตวรรษที่ 21 ค่อน

ข้างจะแตกต่างจากที่ว่ามา ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานเดียว ความ

แปรผันและการเปลี่ยนแปลงเป็นปกติ ความแปรผันไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่

ดี แต่เป็นสิ่งสะท้อนความซับซ้อนของงานและกระบวนการที่ควรจะมีในการ

ประเมินทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีแท้จริง ตัวอย่างเช่น บางทีมต้องการ
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เวลามากขึ้นเพื่อท�างานให้ส�าเร็จ เช่นเดียวกับที่บางคนต้องใช้เวลามากกว่า

คนอื่น ในการวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ ยิ่งงานท้าทายมากเท่าใด หรือ

สภาพแวดล้อมในการประเมินยิ่งผันแปรมากเท่าใด  การทดสอบแบบใช้

มาตรฐานเดียวกันก็ยิ่งเหมาะสมน้อยลงเท่านั้น ผู้ประเมินจึงต้องฉลาดพอที่

จะรู้และให้คะแนนเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และ

การแก้ปัญหา ดังนั้นพวกเขาต้องได้รับความไว้วางใจในการตัดสินซึ่งยอม

ให้เกิดความผันแปรในแง่เวลา 1 บริบท และกระบวนการประเมินผลงาน 

เนื้อหาที่เปิดเผยไม่ใช่ความลับ

การเรียกร้องให้ปิดเนื้อหาของการทดสอบเป็นความลับใน

ศตวรรษที่ 20 เป็นผลมาจากส�านึกเรื่องความเป็นธรรมที่อยู่ในส่วนลึก ถ้าใคร

รู้เนื้อหาของการทดสอบล่วงหน้าโดยที่คนอื่นๆ ไม่รู้ ก็แปลว่าคนนั้นโกงและ

เอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม ความลับของข้อสอบจึงสถิตอยู่ในขั้นตอนการ

ทดสอบ และถูกบัญญัติเป็นกฎหมาย ในบางรัฐนักเรียนหรือครูที่ละเมิดหลัก

อันศักสิทธิ์ของการสอบนี้ได้ต้องรับโทษหนัก ในสภาพแวดล้อมท่ีข้อสอบเป็น

ความลับ นักเรียนจะได้คะแนนจาการท่องจ�าให้ได้มากที่สุด

การประเมินในศตวรรษที่ 21 ต่างจากศตวรรษที่ 20 เพราะเห็น

คุณค่าของการเปิดเผย ไม่เพียงแต่เปิดเผยสิ่งท่ีจะสอบเพื่อให้น�าไปศึกษาและ

พจิารณา แค่นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการสร้างการประเมนิด้วย การรู้ค�าถามก่อน

การทดสอบไม่ใช่การโกงอกีต่อไป แต่มนัเป็นการแสดงความรอบคอบและความ

รับผิดชอบของผู้สอบ ทุกครั้งที่คุณขึ้นเครื่องบินขอให้นึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่า 

นักบินที่ขับเครื่องบินท่ีคุณนั่งได้เห็นแบบทดสอบของสมาพันธ์การบินก่อนที่

เขาจะสอบ แม้แต่ข้อสอบที่มีเดิมพันสูงเช่นนี้ ยังให้คุณค่ากับการเปิดเผย ไม่ใช่

เก็บเป็นความลับ เมื่อน�าหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินนักเรียน ครูที่
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ตัง้ใจจะให้นกัเรยีนเขยีนเรยีงความตอบค�าถามสกัสองข้อกค็วรเผยแพร่ค�าถาม

ให้นักเรียนรู้ก่อนสักยี่สิบค�าถามหรือมากกว่าเพืื่อให้นักเรียนมีโอกาสเตรียม

ความพร้อมอยูอ่ย่างครอบคลมุ ครคูวรรวบรวมค�าถามทีค่ดิว่าน่าจะออกข้อสอบ

แล้วให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงได้ อันที่จริงควรยินดีให้นักเรียนบอกค�าถามเอง   

ด้วยซ�้า เพื่อที่การทดสอบจะไม่เป็นการชิงไหวชิงพริบระหว่างครูกับนักเรียน 

แต่เป็นความพยายามร่วมกนั ซึง่นกัเรยีนทกุคนมโีอกาสประสบความส�าเรจ็ทาง

วิชาการอย่างเป็นธรรม

ผลทดสอบทั้งระดับบุคคลและทีม

ลักษณะที่สามของการประเมินในศตวรรษที่ 20 ซึ่งอยู่ลึกสุดใน 

จารีตของการศึกษาคือการให้คะแนนเป็นรายบุคคล การท�างานเป็นทีมฟังดูดี

ในแง่หลักการของการประเมินคือการจัดอันดับและเฟ้นหาคนที่เก่งที่สุด จาก

การที่ผมได้ท�างานกับผู้ปกครองท่ัวโลก ความมุ่งมั่นต่อปัจเจกนิยมนี้ดูเหมือน

จะได้รับการส่งเสริมที่บ้าน เมื่อครูพยายามสนับสนุนการท�างานเป็นทีมและ

การร่วมมือกัน พ่อแม่ไม่ค่อยซาบซึ้งนักกับการที่ครูมุ่งเน้นทักษะแห่งศตวรรษ

ที่ 21 ที่ส�าคัญเหล่านี้ ผู้ปกครอบมักแสดงความขุ่นข้องใจว่าลูกของตนอาจไม่

ได้รับการยอมรับว่าเหนือกว่าอย่างเพียงพอถ้าต้องท�างานเป็นทีม

เม่ือนักเรียนเหล่านี้เข้าสู่โลกของการท�างาน สังคมและชีวิตใน 

ศตวรรษที่ 21 ก็จะพบว่านิสัยขอบการแข่งขันแบบสุดขั้วเป็นสิ่งที่ไม่เข้าท่า 

ความเป็นผู้น�าไม่ได้มาจากล�าดับชั้น แต่มาจากอิทธิพลและการช่วยเหลือ 

ผลงานไมไ่ดว้ดัจากความส�าเรจ็ของแตล่ะคน แตว่ดัจากความส�าเร็จของทีมงาน

โดยรวม ซึง่ทมีทีว่า่น้ีอาจเป็นทีมนานาชาต ิท่ีมสีมาชกิจากทัว่โลกกไ็ด ้ความหยิง่

ยะโสและความเป็นปัจเเจกชนที่สร้างความส�าเร็จในช่วงต้นของชีวติจะน�าไปสู่

ชีวิตที่ไม่น่าพอใจทั้งทางอาชีพและส่วนตัว การแสวงหาโดยยึดตนเองเป็นที่ตั้ง

เพ่ือมุ่งผลตอบแทนเฉพาะตัวนั้นเป็นเรื่องโง่เขลา โครงสร้างของผลตอบแทน

แบบใหม่จึงเน้นที่การท�างานเป็นทีมและการร่วมมือกัน
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เด็กๆจะโชคดีหรือโชคร้ายในโลกของการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ศตวรรษที่  21  น� ามาซึ่ งการ เปลี่ ยนแปลงในทุกด้ าน

อย่างรวดเร็วและรุนแรง มีการปรับตัวในทุกอาณาบริเวณทั่วโลก บน

สภาพเลวร้ายของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากความเส่ือมโทรมสูญเสีย

สมดุลอย่างรุนแรงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับสมดุล

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมโลกก็ผันผวน ขาดเสถียรภาพ 

ท� า ให้ เ กิ ดการปรับสมดุ ล ใหม่  หรื อ เรี ยกกันว่ า  ต้ อ งจั ดระ เบี ยบ 

โลกใหม่ สืบสภาพอาณานิคมท่ีเปลี่ยนโฉมตามยุคสมัย ต่อไปอย่างไร เป็นสิ่ง

ท้าทายอย่างยิ่ง

โลกใหม่ทางการศึกษา ก็คงเปลี่ยนไปจากเดิมไปอย่างมากใน

ระดบัสงัคมโลก ส�าคญัทีไ่ทยเราจะปรบัตวัไดเ้ทา่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงนัน้ได้

เร็วขนาดไหน ส่วนหนึ่งของบทความ “กรอบการประเมินทักษะแหงศตวรรษ

ที่ 21” ที่น�ามาเสนอนี้  เมื่อเทียบกับสภาพการจัดการศึกษาในบ้านเราที่เป็น

อยู ่ท�าใหรู้ส้กึ “ตระหนก” ข้ึนบ้างหรอืไม ่เพราะแมแ้ต่เพยีงสง่เสรมิการจดัการ

ศกึษาทางเลอืก การจดัการศกึษาโดยครอบครวั ตามกฏหมายแมบ่ทท่ีกา้วหนา้

หน่อย ยังติดๆขัดๆอยู่เช่นนี้อยู่เลย เราจะ “ตระหนัก” กันหรือไม่ว่า ตัวแปร

ของทรัพยากรคนที่มีคุณภาพนั้น สำาคัญยิ่งยวดต่อการดำารงอยู่และการ

พัฒนาให้ทันเทียมนานาประเทศในสังคมโลกยุคนี้และยุคหน้า

เด็กๆจะโชคดีหรือโชคร้ายในโลกของการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

จึงเปน็ภาระหนา้ทีข่องพวกเราทกุคนตอ้งเป็นคนตอบ จะตา่งคนตา่งตอบ หรอื

จะช่วยกันตอบ หรือจะร่วมกันตอบ ก็คงต้องเริ่มคิดกันได้แล้ว ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้
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บทที่ 5

ดอกผลที่งอกเงย

บทที่ 5
ดอกผลที่งอกเงย
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“ตั้งแต่ทำ�บ้�นเรียน พวกเร� 

(พอ่แม่) ดขีึน้ ก�รเรยีนรูแ้บบนีย้กระดบัคณุภ�พ

พ่อแม่” พ่อตุ้มบ้�นเรียนเลอฌอ กล่�วสรุปให้

เหน็ถงึแงม่มุของก�รศกึษ�ท่ีหล�ยๆ คนคงไมไ่ด้

นกึถงึ เพร�ะมกัมุง่พจิ�รณ�คว�มสนใจไปทีก่�ร

เรียนรู้ของผู้เรียนเท่�นั้น

ครอบครัวดนตรีอย่�งบ้�นเรียน

เลอฌอ เล่�ถึงสิ่งที่งอกง�มขึ้น “...ตอนเริ่ม

ตัดสินใจทำ�บ้�นเรียนให้ลูกส�ว ญ�ติพี่น้องไม่มี

ใครเหน็ดว้ย แม้แตห่ล�นกเ็ป็นหว่งนอ้งส�ว มนั

ยังม�ต่อว่�เร�เผด็จก�ร ทำ�อะไรต�มใจตัวเอง 

ผ่�นไปไม่ถึงปี พอเห็นคว�มเปลี่ยนแปลง เสียง

บ่นว่�เหล่�นี้ก็ห�ยไป กล�ยเป็นคำ�ช่ืนชม... 

อย่�งภ�ษ�อังกฤษแค่เทอมเดียว เค้�คว้�พ็อก

เก็ตบุคม�น่ังอ่�นเฉยเลย เรื่องดนตรี เข�แต่ง

เพลงได้เพลงนึง ไม่ได้ชมลูกตัวเอง แต่เร�ว่�มัน

ฟงัเพร�ะ ไมใ่ชแ่บบเพลงฮติติดตล�ดนะ ท้ังเนือ้

ทั้งทำ�นอง ลูกเอ�ม�ให้ฟังเร�ก็ห�ที่ติไม่ได้ ก็ว่� 

เออๆ ลูกทำ�ต่อ ไม่ได้ชมต่อหน้� แต่งเอง ร้อง

เอง เรียบเรียงเสียงประส�นเอง แล้วก็ร้องเสียง

บทที่ 5

ดอกผลที่งอกเงย

เก็บเก่ียวผลิตผล

ก�รจัดก�รศึกษ�โดย

ครอบครัว ท่ีผู้ปกครองบ้�นเรียน

สะท้อนว่� ทำ�ให้พวกเข�ท่ีเป็นพ่อ

แม่ ดีข้ึน คือได้ยกระดับคุณภ�พ

คว�มเป็นพ่อแม่ 

ก�รจัดก�รศึกษ�ให้แก่

ลูกๆ ของครอบครัวสมัยนี้ ที่เป็น

ยุคส�รสนเทศ กับสมัยก่อนในยุค 

เกษตกรรม ดเูหมอืนเปน็ก�รยอ้น

ยุคไปยังอดีตอีกรอบหนึ่ง ห�ก

พิจ�รณ�ให้ดีแล้ว คงเหมือนกัน

อยู่แค่บทบ�ทของพ่อแม่และ

ครอบครัวในก�รจัดก�รศึกษ�ให้

กับลูกหล�น แต่แตกต่�งกันม�ก 

อันเนื่องจ�กสภ�พก�รณ์ ท่ีเป็น

ฉ�กหลังของยุคสมัย 

ยุคเกษตรกรรม แต่เก่�

ก่ อน  ดำ � เ นิ น วิ ถี ชี วิ ต ชุ มชน

เกษตรกรรม ข�่วส�รยงัจำ�กดัดว้ย

ช่องท�งในก�รส่ือถึงกัน คว�มรู้

เชิงศ�สตร์เชิงวิช�ก�รยังมีไม่ม�ก
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ประส�นเอง เรื่องค้�ข�ยเข�ก็ทำ�ได้... อีกเรื่องก็

คอืเรือ่งคว�มสขุ ลกูเปน็คนอยูไ่ดอ้ย�่งมคีว�มสขุ

ในสังคม ไปไหนก็มีแต่คนถ�มห� แต่ไม่เพียงสุข

ท�งโลก ท�งธรรมก็เป็นเป้�หม�ยลึกๆของเร�...  

โดยรวมแลว้กค็ุม้นะ คุม้แลว้ ไมเ่ปล�่ประโยชน”์

ข้อได้เปรียบของก�รทำ�บ้�นเรียน 

คือก�รส�ม�รถเก็บเก่ียวจ�กประสบก�รณ์ก�ร

เรียนรู้ต่�งๆ ม�กม�ย ซึ่งในระบบโรงเรียนไม่เอื้อ

ให้ทำ� ยกตัวอย่�งเช่น ก�รตระเวนไปเยี่ยมเยือน

ครอบครัวอื่น ซึมซับเรียนรู้วิถีชีวิตที่ต่�งไปจ�ก

คว�มคุน้เคย ก�รทำ�ง�นรว่มกบัผูอ้ืน่ ทัง้ต�่งเพศ 

ต่�งวัย ต่�งอ�ชีพ ต่�งฐ�นะ ต่�งสถ�นภ�พ (เด็ก

ย�กจน ชนเผ�่ ต�่งด�้ว) คว�มรูม้�กม�ยจ�กภูผ�

สู่ทะเล บ้�งลัดเล�ะข้�มขอบฟ้�ข้�มมห�สมุทร 

เด็กและครอบครัวได้เรียนรู้จ�กสิ่งที่อยู่รอบตัว 

จ�กผู้คนที่ได้พบเจอ

“แม่เข�เป็นนักแสวงห� เวล�ไป

ไหนเข�ไม่เก็บตัว ชอบพูดคุย ยิ้มแย้มแจ่มใส 

เข้�ไปคุย ลูกก็ได้นิสัยนี้เหมือนแม่ คุยดะเลย 

เพื่อนเข�จะหล�กหล�ย คุยกันต่อเนื่องจนกล�ย

เป็นเพื่อนรัก...” พ่อเต๋�เล่�ถึงต้นตอของนิสัย

ชอบแสวงห�ของลกูส�วทีพ่ฒัน�ม�เปน็คว�มใฝ่

รู้ ช่�งซักถ�ม ช่�งอ่�น ช่�งเขียน จนพ่อมั่นใจว่�

ลูกจะรู้ม�กกว่�ตน ว�งใจได้ว่�ไปที่ไหนก็ไม่อด

ต�ย “๗ ขวบภ�ษ�ดีเหมือนเด็กที่เก�ะอังกฤษ 

ถ่�ยทอดเรื่ องก�รห�อยู่

ห�กนิ กนัเปน็หลกัและห�กอย�ก

ไดว้ชิ�หนงัสอืก็บวชเรยีนกบัพระ

สงฆใ์นวดักนั คว�มเปน็ครอบครวั

ในสมยันัน้ เปน็ปกึแผน่มัน่คงกว�่

สมัยนี้ 

สมัยนี้เป็นยุคส�รสนเทศ 

ทีเ่ปน็รอยตอ่ของยคุอตุส�หกรรม 

ที่สังคมคว�มเป็นอยู่ของผู้คน

เปลี่ยนแปลงเป็นผู้บริโภค และ

เ ป็นแรง ง�นระดั บต่ � งๆ ใน

กระบวนก�รผลิตสินค้� หรือ

ง�นบริก�รในระบบตล�ดก�รค้� 

ก�รศกึษ�จงึเปน็เครือ่งมอืในก�ร

สร้�งคนสนองคว�มต้องก�รของ

ก�รขย�ยตัวท�งอุตส�หกรรม

และก�รตล�ด โดยระบบโรงเรยีน 

เย�วชนไปโรงเรียน พ่อแม่ และ

สม�ชิกครอบครัวคนอื่นๆออก

ไปทำ�ง�น คว�มเป็นปึกแผ่น

ของครอบครัวน้อยลงไปท�ง

ด้�นคว�มรู้น้ัน มีก�รค้นคว้�

วิจัยในส�ข�ต่�งๆ มีองค์คว�ม

รู้ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่�งต่อเนื่องมี

คว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ก�รและ

เทคโนโลยีอย่�งรวดเร็ว ข้อมูล 

ข่�วส�รมีช่องท�งสื่อถึงกันได้

คล่องขึ้น และม�กขึ้น จนกระทั่ง 
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อ่�นหนังสือภ�ษ�อังกฤษม�กกว่� 400 เล่ม มี

ง�นเขียนพร้อมภ�พประกอบม�กกว่� 

100 เรื่อง”

บ้�นเรียนสู่ขวัญ ผลิดอกออกผล

เป็นคว�มรักคว�มอบอุ่น เพิ่มพูนคว�มเข้มแข็ง

ของสถ�บนัครอบครวั มคีว�มใกลช้ดิ ดแูล ใสใ่จ

กันและกันโดยเริ่มจ�กส่วนเล็กๆ ท�งสังคมที่

สำ�คัญทีส่ดุ เพือ่ทีจ่ะโยงใยไปสูส่งัคมใหญใ่นภ�ย

หน้� ตลอดเวล�ของก�รทำ�บ้�นเรียนได้เกิด

กระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกันภ�ยในครอบครัว

อย่�งต่อเนื่อง

คว�มได้เปรียบอีกประก�รหนึ่ง

ของเดก็บ�้นเรยีน คอืส�ม�รถลงลกึสำ�รวจเรือ่ง

ที่กำ�ลังอยู่ในคว�มสนใจได้อย่�งเต็มที่ จะเรียก

ว่�ไม่มีขีดจำ�กัดเลยก็ดูออกจะเกินจริงไปบ้�ง 

เพร�ะคงมีคว�มจำ�กัดทั้งที่ตัวเด็ก และปัจจัย

บ�งประก�รที่แต่ละครอบครัวก็อ�จยังไม่

ส�ม�รถข้�มผ่�นได้ แต่ถึงกระนั้นขอบเขตก�ร

เรียนรู้ของลูกนั้นกว้�งไกลกว่�สิ่งที่ระบบก�ร

ศกึษ�ขดีกรอบไวใ้หม้�กม�ยนกั เมือ่รวมกบัแรง

ขบัดนัจ�กคว�มอย�กรู ้อย�กทำ�ของผูเ้รยีน ผล

ที่ปร�กฏจึงมักก้�วไกลไปเกินกว่�ที่จะพ่อแม่

ค�ดคิด (เชื่อได้ว่�ลำ�พังสิ่งที่พ่อแม่ค�ดหวังก็สูง

เกินม�ตรฐ�นที่หลักสูตรก�รศึกษ�กำ�หนดไว้) 

ผลง�นเชิงประจกัษข์องเดก็บ้�นเรยีนต�มคว�ม

ทว่มทน้ ล้นทะลักในปจัจบุนั 

อย่�งไร้ซึ่งพรมแดน

ร ะ บ บ ต ล � ด  ข ย � ย

ตัวอย่�งเสรีข้�มรัฐ ข้�มประเทศ

ไปทั่วภูมิภ�ค เป็นสังคมบริโภค

นิยมเต็มรูป  นำ �ม� ซ่ึ งคว�ม

เสื่อมโทรมท�งจิตวิญญ�นคว�ม

เป็นมนุษย์สถ�บันครอบครัวล้ม

เหลว ล่มสล�ยเพิ่มขั้น เย�วชน

อยู่ในคว�มเสี่ยงสูงขึ้น 

แต่คว�มเป็นเสรีนิยม ก็

คือสิทธิเสรีภ�พในก�รเลือกด้วย 

โดยไมไ่ปละเมดิสิทธเิสรภี�พของ

บุคคลอื่น และต้องมีหน้�ที่คว�ม

เป็นพลเมืองที่ต้องปฏิบัติต�มกฏ

หม�ยของประเทศ 

ก�รศึกษ�ของเย�วชน 

ครอบครัวจึงได้รับสิทธ์ิต�มกฏ

หม�ย ใหส้�ม�รถเลือกทีจ่ะจดัให้

แก่บุตรธิด�ของตนเองได้

ใ น บ ริ บ ท สั ง ค ม ยุ ค

ปัจจุบัน คว�มรู้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ห�

ย�ก เพร�ะมันมีม�กม�ย จนต้อง

รูจ้กักลัน่กรองเลอืกเฟ้น และมสีติ

ไมล่ืน่ไหลไปกบัขอ้มลูขยะ ขอ้มลู

เร้�กิเลสตัณห�ที่เกลื่อนกล่น จน

ตอ้งเปน็หว่งเย�วชนทีย่งัออ่นวฒิุ

ภ�วะ อีกทั้งยังเป็นสังคมแข่งขัน 
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สนใจของเด็กแตล่ะคน จงึเริม่ผดุข้ึนม�ปร�กฏแก่

ก�รรับรู้ของสังคม ทั้งด้�นศิลปะ ดนตรี กีฬ� 

ภ�ษ� ทักษะอ�ชีพ แม้แต่ในด้�นวิช�ก�ร    

ขณะที่ ภ �พคว�มสำ � เร็ จท�ง

วิช�ก�รของผลผลิตของครอบครัวอย่�ง บ้�น

เรียนก้�นตอง ก็ช่วยให้ทัศนคติของคนรอบข�้ง 

คนในสังคมชุมชน รวมถึงเจ้�หน้�ท่ีรัฐที่มีต่อ

ครอบครัวและเด็กบ้�นเรียนดีข้ึน แม้อ�จจะยัง

ไม่มีคว�มเข้�ใจที่ชัดเจนเก่ียวกับก�รจัดก�ร

ศึกษ�โดยครอบครัว แต่ก็มีคว�มรู้สึกเชิงบวก 

สนใจไถ่ถ�ม ยอมรับในตัวผู้เรียน ชื่นชมในคว�ม

ส�ม�รถของเด็กและศักยภ�พของบ้�นเรียน อีก

ทั้งยังส่งเสริมกระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกันของ

ครอบครัว ส�นส�ยใยคว�มรักคว�มเข้�ใจ เสริม

คว�มเขม้แขง็ของครอบครวัอนัอบอุน่ และพรอ้ม

จะแบ่งปันสู่สังคม

ห�กเร�เปิดใจรับรู้ในร�ยละเอียด

ของวิถีธรรมช�ติของบ้�นเรียนแล้ว จะไม่แปลก

ใจเลยว�่เหตใุดเด็กๆ บ�้นเรยีนจงึมสีำ�นกึของก�ร

อยู่ร่วมเป็นชุมชน/สังคม เพร�ะในวิถีก�รเรียนรู้

ที่ยึดเอ�คว�มสนใจของตัวเข�เป็นท่ีตั้ง ทำ�ให้

ลำ�พังครอบครัวเองมักไม่ส�ม�รถตอบสนองได้

อย�่งรอบด�้น หล�ยสิง่ทีพ่อ่แมม่อี�จไมต่รงต�ม

คว�มสนใจของลูก บ�งอย่�งที่ลูกอย�กเรียนรู้

กลบัเป็นสิง่ทีค่รอบครวัไมถ่นดัเอ�เสยีเลย จงึตอ้ง

ที่เด็กและเย�วชนต้องเริ่ม

แข่งกันต้ังแต่เข้�โรงเรียนอนุบ�ล 

ไปจนมห�วิทย�ลัย อ�จต้อง

เครยีดกนัไปตลอดวยัเดก็ ซึง่อ�จ

เสยีคนในวยัเดก็โตหรอืวยัรุน่กไ็ด ้

ซึ่งมีม�กขึ้นทุกวัน

ครอบครวับ�้นเรยีนเครอื

ข�่ยล้�นน� เลือกทีจ่ะรกัษ�คว�ม

สขุ สดใสในวยัเดก็ของลูกๆเอ�ไว้

ให้ได้  เลือกจัดก�รศึกษ�ให้แก่

ลูกเอง ฟูมฟักเข�ด้วยคว�มรัก 

คว�มอบอุน่ของครอบครวัพฒัน�

ให้เข�มีทักษะคว�มส�ม�รถใน

ก�รพ่ึงตนเองท�งก�รเรียนรู้และ

ท�งก�รดำ�รงชีวิต มีภูมิคุ้มกัน

ด้วยหลักศีลธรรม เป็นคนอย่�ง

สมบูรณ์ รู้จักตนเอง รู้ศักยภ�พ

ในอัน

ที่จะสร้�งคว�มสำ�เร็จใน

ชีวิตและง�นของตนเองได้อย่�ง

มีคุณค่� ต่อตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สังคม ประเทศช�ติ

แรกเริ่มของก�รจัดก�ร

ศกึษ�แกล่กู อ�จขลกุขลกัขดัขอ้ง

บ�้งต�มธรรมช�ต ิแตเ่มือ่ผ่�นม� 

เม่ือปรับตัวได้ จับธรรมช�ติของ

ก�รเรียนรู้ของลูกได้ และก�ร

เรียนรู้ท่ีต้องเป็นธรรมช�ติ เป็น 
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พึ่งพ�อ�ศัย ขอคว�มช่วยเหลือ และดิ้นรน

แสวงห�คว�มรูท้ีต่นสนใจ เด็กบ้�นเรยีนจงึไดล้งุ

คนน้ันชว่ยสอน ไปพกัค�้งท่ีบ้�นป้�คนนี ้คณุน�้

ช่วยพ�ไปห�ที่ เรียน คุณอ�ช่วยแก้ปัญห� 

ส�รพัดสิ่งที่ทำ�ให้เข�ได้รับรู้และตระหนักถึง

คว�มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ยังมีในสังคม  ยิ่งทำ�ให้รู้

ว่�เร�อยู่คนเดียวไม่ได้

ขณะเดียวกัน บ้�นเรียนยังเป็น

ท�งเลือกในก�รศึกษ�ท่ีเปิดโอก�สให้เด็กท่ีมี

คว�มตอ้งก�รพเิศษ หรอืเดก็ทีม่ปีญัห�บ�งด�้น 

ได้รับก�รศึกษ�และพัฒน�ก�รเรียนรู้อย่�ง

สอดคล้องกับสภ�พจริง ส่งผลให้ตัวเด็กและ

ครอบครัวมีคว�มสุข มองเห็นคุณค่�ในตัวเอง

ม�กกว่�ที่จะมองว่�เป็นภ�ระของผู้อื่น

บ้ �นเรี ยนพิมพ์ป�น ค้นพบ

กระบวนก�รเรยีนรูเ้พือ่พฒัน�ท่ีสอดคลอ้งกับวถีิ

ก�รเรียนรู้และคว�มสนใจของลูก จ�กก�รมี

เวล�ใกล้ชิดกันม�กขึ้น ได้เฝ้�สังเกตพัฒน�ก�ร

และก�รเรียนรู้ของลูก ก่อให้เกิดคว�มรักคว�ม

เข้�ใจระหว่�งกันม�กขึ้น จ�กแม่ที่เคย “ละเลง

ขนมเบือ้งดว้ยป�ก” ม�สู ่“ครอบครวัเรยีนรูร้ว่ม

กัน” ใช้โครงง�น 

เรือ่งม�้ ม�้ และ ม.ม�้ทีร่กั ม�เปน็

จุดเชื่อมในกระบวนก�รเรียนรู้ จนงอกง�มผลิ

บ�นทั้งท�งด้�นร่�ง จิตใจ สติปัญญ� สม�ธิ มี

กระบวนก�รเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ต�มวุฒิภ�วะของแต่ละ

ช่วงวัย รู้ว่�คว�มสำ�คัญอยู่ที่ก�ร

ฝึกทักษะกระบวนก�รเรียนรู้ ให้

ลูกรู้วิ ธีที่จะเรียนรู้ เป็น ในทุก

สถ�นก�รณท์ีต่อ้งเผชญิ ส�ม�รถ

ประมวลคว�มรู-้ประสบก�รณท์ัง้

ใหม่และเก่� ในก�รผ่�นสถ�นก�

รณ์น้ันๆ อย่�งรู้จักประเมินสรุป

บทเรียน ได้คว�มรู้ใหม่ ต่อยอด

คว�มรู้เดิม ท่ีมีคว�มแกร้วกล้�

และคุณค่�สูงยิ่งขึ้นไป  

ครอบครัวบ้�นเรียน คง

ตระหนักดีว่� ก�รจัดก�รศึกษ�

แก่ลูก เป็นก�รจัดก�รศึกษ�

เฉพ�ะบุคคล ต้องศึกษ�ให้รู้วิธี

ก�รเรียนของลูกที่ลูกถนัด และ

สนใจ วิธี ในก�รเร้�พลังก�ร

เรียนรู้แก่ลูก และสภ�พคว�ม

พร้อมที่จะเรียนของลูก ตลอด

จนก�รเสริมพลังก�รเรียนรู้ให้มี

ต่อเนื่อง ไปจนถึงคว�มสำ�เร็จได้  

ครอบครวัส่วนใหญ ่เริม่จ�กคว�ม

รู้ภูมิปัญญ�ของครอบครัว หรือ

คว�มรู้เชิงอ�ชีพของคุณพ่อคุณ

แม่ เป็นพื้นฐ�นแก่ลูก และเสริม

คว�มรู้ที่หล�กหล�ยให้ลูกได้

สัมผัสได้เลือก 
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จิตส�ธ�รณะ มีคว�มเมตต� มีคุณภ�พสูงขึ้นทั้ง

ด้�นก�รเรียนรู้ คว�มรู้คว�มส�ม�รถ และก�ร

มองเห็นคุณค่�ในตนเอง

“สมัยก่อน วันจันทร์ถึงศุกร์ลูกจะ

ไม่ออกจ�กบ�้นไปในทีส่�ธ�รณะ อย�่งห�้งสรรพ

สินค้�เลย ลูกบอกว่� ไม่ไปเพร�ะถูกมองว่�เป็น

เด็กด้อยโอก�สที่ไม่ไปโรงเรียน แต่จะมีคว�มสุข

ม�กเวล�ไปห้�งวันเส�ร์อ�ทิตย์ แต่ตอนนี้เข�ไป

ทกุทีแ่ละประช�สมัพนัธว์�่เข�เปน็เดก็บ�้นเรยีน 

เห็นคุณค่�ในตัวเอง คือเข�รู้ด้วยตัวเองว่�เข�ไม่

ต้องกลัวว่�ใครจะมองว่�เข�ด้อยโอก�ส...”

หล�ยบ้�นเรียนเป็นเหมือนกัน คือ

เด็กๆ ภูมิใจนำ�เสนอว่�ตนเองเป็นเด็กบ้�นเรียน 

แถมชวนใครตอ่ใครม�ทำ�บ�้นเรยีนไปทัว่ สะทอ้น

ใหเ้หน็ถงึคว�มสขุในสิง่ทีเ่ข�เปน็ คว�มเชือ่มัน่ใน

สิ่งที่เข�ทำ� เป็นเรื่องเล่�ที่สะท้อนทัศนคติที่ดี 

“เชื่อว่�เด็กบ้�นเรียนส่วนใหญ่ มี

คว�มภ�คภมูใิจในคว�มเป็นบ้�นเรยีน เช่น ดจู�ก

ก�รตอบคำ�ถ�มเรื่องบ้�นเรียนให้กับคนทั่วๆ ไป 

ก�รชักชวนเพื่อนม�ทำ�บ้�นเรียน มีคว�มสุข มี

รอยยิ้ม มีพลังในก�รเรียนรู้ กระห�ยที่จะทำ�

กิจกรรมต่�งๆ ถือว่�มีทัศนคติที่ดีต่อก�รเรียนรู้

เป็นจุดสำ�คัญที่เด็กในระบบค่อนข้�งข�ด” เป็น

คว�มเหน็ของ พอ่เอก แหง่บ้�นเรยีนส�ยลมจอย 

แหลง่เรียนรู้ท�งก�รเกษตรกรรมอนิทรยี ์และวถิี

ต�มคว�มสนใจ จ�กแหล่ง

เรียนรู้ต่�งๆ ทั้งจ�กครอบครัว

บ้�นเรียนด้วยกัน ศูนย์ภ�ษ�ของ

มห�วิทย�ลัย ฯลฯ

เ ด็ กบ้ � น เรี ย น ที่ เ ป็ น

เด็กพิเศษ มีพัฒน�ก�รที่ดีขึ้นดู

เป็นเด็กปกติ เด็กบ้�นเรียนใน

ครอบครัวกรณีศึกษ�แทบทุก

คน มีพัฒน�ก�รก้�วหน้�เกิน

วัย เมื่อดูจ�กง�นที่สร้�งที่ทำ�ขึ้น 

สะท้อนคว�มคิดที่คิดอย่�งซับ

ซ้อนได้ มีฐ�นคว�มรู้ท�งเทคนิค

ที่น่�ทึ่ง ท้ังน้ีเน่ืองจ�กได้ลงมือ

ปฏิบัติแบบโครงง�น ซึ่งมีหลัก

คิดเชิงกระบวนก�รวิทย�ศ�สตร์ 

และเชิงระบบ โดยระดมคว�ม

รู้ที่เกี่ยวข้อง ส�ข�ต่�งๆ ม�ใช้

อย่�งบูรณ�ก�ร ปฏิบัติก�รและ

แกป้ญัห� ผ�่นขัน้ตอนต�่งๆอย�่ง

รู้จักมุ่งมั่น ตั้งใจ อดทนจนได้เห็น

ผลสำ�เร็จของง�น ซึ่งเท่�ที่ศึกษ� 

พบว่�เด็กครอบครัวบ้�นเรียนก�

รณีศึกษ�นี้ทุกคน ฉ�ยแววโดด

เด่นต�มศักยภ�พของตน เพร�ะ

ทุกคนมีใบหน้�ที่อิ่มสุข ยิ้มแย้ม

แจ่มใส มีชีวิตชีว� อันเป็นสัญญ

ลักษณ์ของผู้ที่มีคว�มสุขคว�ม

สำ�เร็จในชีวิต ภ�พเช่นนี้ย่อม
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ก�รดูแลสุขภ�พแบบพึ่งตนเอง เป็นอีกแหล่ง

หนึง่ทีช่�วบ�้นเรยีนท้ังพอ่แมแ่ละเดก็ไปใช้พืน้ท่ี 

ทั้งเพื่อเรียนรู้วิถีก�รเกษตรและจัดกิจกรรม

ต่�งๆ เด็กๆ ได้สนุกกับก�รทำ�น�ปลูกข้�ว ปลูก

พืชผัก แดดร้อน ตัวเลอะ ง�นเหนื่อย ไม่ได้เป็น

ปัญห�ในก�รเรียนรู้แม้แต่กับเด็กที่โตม�ใน

สังคมเมือง 

ในมุมกลับกัน เด็กส่วนใหญ่ใน

สังคมที่พ่อแม่เป็นเกษตรกร กลับทำ�ก�รเกษตร

แทบไม่เป็นกันแล้ว ทั้งๆ ที่เกษตรกรรมได้รับ

ก�รยกย่องเชิดชูว่�เป็นกระดูกสันหลังของช�ติ

บ้�นเมืองเร� เพร�ะวิถีชีวิตของเด็กๆ แยกจ�ก

พ่อแม่ แยกจ�กร�กเหง้�ของตัวเองและ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น อันที่จริงไม่ใช่แต่ครอบครัว

เกษตรกรในชนบท ครอบครัวในสังคมเมืองก็

แทบจะไม่แตกต่�งกัน เด็กๆ มีภ�ระหน้�ที่ใน

ก�รไปโรงเรียน รับผิดชอบในเรื่องก�รเรียน 

ก�รบ้�น ก�รสอบ จนแทบไม่มีส่วนรับรู้ถึงก�ร

ง�นอ�ชีพที่พ่อแม่ทำ�ม�ห�เลี้ยงชีพอยู่ เลย 

ทักษะคว�มรู้ภูมิปัญญ�ท่ีมีอยู่ในตัวพ่อแม่กลับ

กล�ยเปน็สิง่ไรค่้� ทีร่อวนัเวล�ส�บสญู หนกัเข�้

แมแ้ตค่นอ�ชพีครยูงัตอ้งเผชญิกบัปญัห�ในก�ร

สอนลูกตัวเองไม่ได้ ต้องส่งไปให้คนอื่นหรือ

สถ�บันกวดวิช�สอน

ฉ�ยสะท้อนถึงครอบครัว คุณ

พอ่ คุณแม ่และสม�ชิกท�่นอืน่ๆใน

ครอบครัวพลอยมีคว�มสุขไปด้วย 

อันทำ�ให้รู้สึกว่�มีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อได้

ทำ�บ�้นเรียนเพร�ะครอบครวัอบอุน่

เป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวม�กกว่�

เดิมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครอบครัว

บ้�นเรียน

จึงม่ันใจในก�รศึกษ�แบบ

บ้�นเรียน บอกเล่�สรรพคุณและ

เชญิชวนใครตอ่ใครใหจ้ดัก�รศกึษ�

บ้�นเรียนกัน  

ก�รรวมตัวกันเป็นเครือ

ข่�ยบ้�นเรียนล้�นน�นั้น ถือเป็น

ปั จจั ยสำ � คัญอันมี ส่ วนช่ วย ใ ห้

ครอบครัวบ้�นเรียนในแครือข่�ย

ส�ม�รถก้�วผ่�นก�รช่วงที่ยุกย�ก

ในก�รจัดก�รศึกษ�ม�ได้ จ�กก�ร

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำ�ซ่ึง

กันและกัน ได้ช่วยแบ่งเบ�ในก�ร

ให้ก�รเรียนรู้แก่ลูกๆโดยลูกผลัด

กันไปเรียนรู้กับอีกครอบครัวหนึ่ง 

ต�มคว�มเช่ียวช�ญของคุณพ่อ

หรือคุณแม่ในครอบครัวน้ัน เครือ

ข่�ยทำ�ให้มีคว�มอุ่นใจ มีเพื่อนร่วม

ท�งทีพ่รอ้มชว่ยเหลือกนัได ้และได้

รวมพลัง ร่วมกันจัดก�รง�น และ

กิจกรรมที่สำ�คัญได้รับคว�มสำ�เร็จ
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ห�กเคยดูร�ยก�รทุ่งแสงตะวัน 

ตอน “ก�รเรียนรู้ของแปลน” แล้ว คงได้สัมผัส

ถงึศกัยภ�พของเดก็บ�้นเรยีนคนหนึง่ท่ีไมเ่พยีงมี

คว�มรู้คว�มส�ม�รถในเรื่องท่ีตนสนใจ แต่ยัง

ส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ให้ผู้อ่ืนเข้�ใจได้อย่�ง

เรียบง่�ย นำ�เสนอ(ต่อหน้�กล้อง)ได้อย่�งเป็น

ธรรมช�ติ ที่สะท้อนกระบวนก�รเรียนรู้ภ�ยใน

ครอบครวัทีพ่อ่แมค่วรตระหนกัอยูเ่สมอว�่ “ตอ้ง

ไม่หยุดนิ่ง” อย่�งตอนเล็กๆ ลูกทอดไข่เจียวเอง

ได้ เร�ก็ว่�ลูกไม่อดต�ยแล้ว ขั้นต่อไปก็ต้องหุง

ข�้วได ้ทำ�ได ้อธบิ�ยไดม้�กขึน้ ประยกุตเ์อ�สว่น

ประกอบอื่นๆ ม�ปรุงแต่งม�กขึ้น รู้และเข้�ใจว่�

ปจัจัยอะไรบ�้งทีจ่ะสง่ผลตอ่คณุภ�พของไข่เจียว

ปร�กฏก�รณ์ล่�สุด ฝนตกหนัก

ไหลเข้�ท่วมห้องทำ�ง�น ข้�วของของแม่เสียห�ย

ม�ก สง่ผลใหแ้มห่งดุหงดิ จ�กแผนก�รเดมิท่ีตัง้ใจ

ว่�จะม�เที่ยวเชียงใหม่กัน ลูก (ป.5) เสนอให้ยุติ

แผนก�รเที่ยว เพ่ือที่จะช่วยแม่จัดก�รข้�วของ 

ขณะที่พ่อเองก็พย�ย�มเกินไปที่จะทำ�ให้

สถ�นก�รณ์ด ีดว้ยก�รชวนแมค่ยุกระเซ�้เย�้แหย ่

แตล่กูช�ยบอกว�่พอ่ไมต่อ้งทำ� เพร�ะมันกลบัจะ

ทำ�ให้บรรย�ก�ศแย่ไปกันใหญ่ คนทั่วไปอ�จคิด

ว่�เป็นเรื่องที่เสียม�รย�ท แต่เร�สอนให้เข�

สะท้อนออกม�ตรงๆ นี่คือวัฒนธรรมแบบบ้�น

เร�ที่อ�จดูเหมือนไม่มีม�รย�ท ซึ่งเร�ยอมรับได้ 

เป็นที่น่�พอใจม�หล�ยง�น

แล้ว 

ก�รรวมตัวกันเป็นเครือ

ข�่ย จงึเป็นก�รเพิม่พลังใหแ้กก่นั

และกัน เพิ่มหลักประกันในก�ร

จัดก�รเรียนรู้ที่มีประสิทธิภ�พ 

เด็กๆมีสังคม มีเพื่อนๆในวัยใกล้

เคียงกัน และมีคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งครอบครัว

ครอบครัวบ้�นเรียน โดย

พลังของเครือข่�ย ที่มีส่วนช่วย

แบ่งเบ�ภ�ระแก่เจ้�หน้�ที่ภ�ค

รัฐ ได้แก่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศึกษ�นั่นเอง ด้วยก�รทำ�คว�ม

เข้�ใจเบ้ืองต้นของครอบครัวท่ี

ประสงค์ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

โดยครอบครัว ร�ยใหม่ และได้

ปรกึษ�กบัครอบครวัในเครอืข่�ย

จนมีพื้นฐ�นคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

ระดับหนึ่งแล้ว ส�ม�รถเชื่อมโยง

ทำ�คว�มเข้�ใจกับเจ้�หน้�ท่ีได้

รวดเร็วขึ้น รวมทั้งขั้นตอนอื่นๆ

กต็�ม เชน่ ขัน้ก�รจัดทำ�แผนก�ร

ศึกษ�เพื่อ ส่งประกอบคำ�ขอ

อนญุ�ตดว้ยนัน้ อนัเปน็ข้ันตอนที่

ย�กขั้นตอนหนึ่ง ครอบครัวบ้�น

เรียนรุ่นพี่ในเครือข่�ยก็ส�ม�รถ

แนะนำ� ให้ดูตัวอย่�ง หรือร่วม
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สิง่ทีพ่่อแม่ไดเ้ห็นจ�กเหตกุ�รณน์ี ้คอื เร�เชือ่ว�่

ลูกคิดได้ ประเมินได้ จัดก�รได้ และกล้�ลงมือ

ผลง�นอีกชิ้นท่ีอย�กแนะนำ�ให้ดู 

“ไข่เป็ดอ�รมณ์ดี” ของเด็กช�ยต้นกล้� แม้จะ

ไม่ได้สื่อส�รผ่�นหน้�จอทีวี แต่ส�รคดีชีวิตก�ร

เรียนรู้ชุดนี้ก็มีคว�มน่�สนใจน่�ค้นห�ไม่ยิ่ง

หยอ่นไปกว�่กัน เด็ก ป.4 ลกูช�วน�ทีว่ิง่ไลต่อ้น

เป็ดอยู่ทุกวี่ วัน  แต่ส�ม�รถสอบแข่ง ขัน

วิทย�ศ�สตร์ได้ร�งวัลเหรียญเงินระดับประถม 

จ�กเวทีวิช�ก�รน�น�ช�ติในระดับเขตพื้นที่

 “ตอนน้ีต้นกล้�ทำ�กับข้�วเลี้ยง

คนทัง้บ�้นไดแ้ลว้ แตป่ญัห�คือทำ�ตอนบ�่ยอ�จ

จะไดก้นิตอนเยน็...” ปีนีล้กูลกุขึน้ม�ปลกูผกักนิ

เอง เพร�ะพ่อทำ�น�ทำ�อะไรเยอะแยะ ไม่มีเวล�

ปลูกผัก ลูกไปขุดแปลง ห�เมล็ดผักเอง ทำ�เอง

หมดจนเก็บกินได้ 

ส่ วนบ้ �น เรี ยนพันพรรณนั้ น 

ครอบครัวเน้นให้ลกูรูจ้กัคดิอย�่งมวีจิ�รณญ�ณ 

ห�วิธีเก�ะติดกับปัญห� และพย�ย�มห�ท�ง

แก้ไข น้องท�น (ป.2) ส�ม�รถคิด ประเมิน

ปัญห�และทดสอบวิธีแก้  พึ่งตัวเองได้ในเรื่อง

ก�รกิน ก�รทำ�คว�มสะอ�ด ซักเสื้อผ้� ดูแลตัว

เองได้  และรู้ว่�จะผลิตสิ่งท่ีจำ�เป็นในชีวิตได้

อย่�งไร เช่น ปลูกข้�ว สร้�งบ้�น ขณะที่พ่อแม่

ภูมิใจในตัวลูก ลูกเองก็ภูมิใจท่ีได้เป็นเด็กบ้�น

ม�ประส�นง�นกับเจ้�หน้�ที่

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ด้วย

กัน นอกจ�กน้ี ในขั้นก�รจัดก�ร

เรียนรู้ ก�รประเมิน และก�รทำ�

ร�ยง�นก�รจัดก�รศึกษ�ประจำ�ปี 

ตลอดจนก�รเตรยีมตวัรบัก�รตรวจ

เยี่ยมจ�กคณะเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�น

เขตพื้นที่เป็นต้น

กล่�วถึงคว�มสัมพันธ์ของ

ครอบครัวบ้�นเรียนกับเจ้�หน้�ที่

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ สังเกตได้ว่� 

ครอบครัวบ้�นเรียนได้รับคว�ม

เข้�ใจ และไว้ว�งใจจ�กเจ้�หน้�ที่

สำ�นกัง�นเขตพืน้ที ่ซึง่มไิดม้องบ�้น

เรยีนเทยีบกบัโรงเรยีนโดยมองผ่�น

คว�มเข้�ใจในแนวของก�รศึกษ�

พเิศษม�กกว�่ ถอืว�่เป็นก�รจดัก�ร

ศึกษ�เฉพ�ะบุคคลเหมือนกัน ทั้งนี้

ครอบครัวบ้�นเรียนได้มีส่วนร่วม

ในก�รดำ�เนินง�น ก�รเสนอข้อคิด

เห็น และมีมติในก�รตัดสินใจ ที่

เป็นคว�มสัมพันธ์เชิงแนวร�บ ไม่

คอ่ยมลีกัษณะก�รกำ�กบั เชงิสัง่ก�ร

ในแนวดิ่ง มีคว�มเป็นกัลย�ณมิตร

ต่อกัน แม้มีคว�มเห็นต่�งที่ต้อง

แสดงเหตผุลแกก่นัเชงิโตต้อบคว�ม

เห็นกัน แต่ก็ส�ม�รถสรุปลงได้ใน

แนวปฏิบัติท่ีเห็นชอบ ยอมรับกัน
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เรียน และครอบครัวก็มีคว�มสุขท่ีได้ใช้เวล�

คุณภ�พอยู่ร่วมกัน

ก�รเรียนรู้ด้วยโครงง�นเป็นรูป

แบบที่ประสบคว�มสำ�เร็จม�กในก�รสอนลูก 

พ่อแม่ส�ม�รถเชื่อมโยงทักษะต่�งๆ หล�ยด้�น

เข้�ด้วยกันในหนึ่งโครงก�ร ท�นโดดเด่นและ

ส�ม�รถพัฒน�ทักษะก�รคิดได้ม�ก อย่�งโครง

ง�นเลีย้งไกท่ี่ท�นทำ�โมเดลง�นศลิปะไปแสดงท่ี

ที่กรุงเทพฯ (ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่ง

ช�ติ ครั้งที่ 62) โครงก�รนี้บูรณ�ก�รทักษะก�ร

อ�่น ก�รเขยีน เทคโนโลย ีศิลปะ สถ�ปตัยกรรม 

ชีววิทย� ก�รพูดในที่ส�ธ�รณะ ก�รสื่อส�ร 

คณิตศ�สตร์ และทักษะท�งร่�งก�ยในก�ร

ทำ�ง�นช�่งไมเ้พือ่สร�้งเล�้ไก ่ตลอดจนทกัษะใน

ก�รแก้ปัญห� และอื่นๆ อีกม�กม�ย

คุณสมบัติสองประก�รสำ�คัญท่ี

พ่อแม่เห็นว่�เกิดขึ้นในตัวลูกคือ ลูกเข้�ใจสิ่ง

ต่�งๆ อย่�งลึกซึ้ง และมีสำ�นึกของก�รอยู่ร่วม

เป็นชุมชน

“ทำ�ใหค้รอบครวัเป็นครอบครัว” 

เป็นดอกผลที่ผลิบ�นนอกเหนือไปจ�กคว�ม

งอกง�มในตวัลกู ของบ�้นเรยีนทองนพรัตน์ เริม่

จ�กทศันคตกิ�รมองโลกของเร�เปลีย่นไป วธีิคดิ

เปลีย่น ทำ�ใหต้วัเร�และครอบครวัมคีว�มสขุข้ึน 

พัฒน�ก�รของก�รดำ�เนินง�น 

จ�กก�รได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

อย่�งเข้�ถึงร�ยละเอียดในระดับลึก 

จึงส�ม�รถมีคว�มเข้�ใจที่ถ่องแท้ 

ชัดเจนม�กข้ึน ก�รดำ�เนินง�นก็จะ

มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่มี

คุณภ�พม�กขึ้น

ประก�รสำ�คญัทีส่ดุ ทีเ่ปน็ขอ้

ควรตระหนักเอ�ไว้เสมอ ก็คือ

คว�มมใีจ ทีร่กัและปร�รถน�

ดีต่อเด็กๆทุคนอย่�งจริงใจ ในฐ�นะ

ที่เข�เป็นอน�คตของประเทศช�ติ ที่

ต้องเติบโต เจริญงอกง�มสมวัย ได้รับ

ก�รพัฒน�เต็มต�มศักยภ�พ อย่�ง

มีคุณค่� ต่อตน ครอบครัว และ

ประเทศช�ติ

ต้องถือ ว่� เด็กๆเป็น วัย ท่ี

บริสุทธิ์ ปลอดจ�กผลประโยชน์ใดใด 

เข�พึงได้รับคว�มสำ�คัญในมโนสำ�นึก

ของผู้ใหญ่ที่ต้องให้โอก�สและร่วม

มือส่งเสริมพัฒน�ก�รของเข�ทุกคน

ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีคว�ม

ส�ม�รถ ประสบคว�มสำ�เรจ็ต�มคว�ม

ถนดั ต�มศกัยภ�พของเข� มคีณุค�่ตอ่

ก�รเป็นพลเมืองดีของช�ติ ในรุ่น ต่อ

ไปได้เป็นอย่�งดี

เช่นนี้แล้ว ก�รจัด ก�รศึกษ�

โดยครอบครัว ซึ่งเป็นก�รจัดก�ร

ศึกษ�พัฒน�เด็ก ในวิถีของก�รศึกษ�

ท�งเลือก ก็จะประสบคว�มสำ�เร็จ 
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ค่อยๆ ปรับเปลี่ยน เข้�ใจคนอื่นม�กข้ึน บ้�น

เรียนทำ�ให้ยอมรับคว�มแตกต่�งของบุคคล 

ยอมรบัคว�มมีตวัตนของลกู ยอมรบัฟังคว�มคดิ

เห็น วิธีคิดวิธีจัดก�รต�มแบบของคนอ่ืน เร�มี

วิธีของเร�เองแต่รับฟังคนอื่นม�กขึ้น

ส่วนผลท่ีเกิดกับตัวลูกเป็นไปใน

แนวท�งทีค่รอบครวัไดต้ัง้เป�้หม�ยไว ้ไดเ้หน็ลกู

มคีว�มกระตือรอืรน้ มีชีวติชีว� ตัง้ใจทำ�สิง่ต�่งๆ 

ต�มหน้�ที่ของตนเอง ที่ชัดเจนที่สุดคือ ทัศนะ

คติต่อก�รเรียนรู้  จ�กเดิมที่มักจะปฏิเสธไม่

อย�กทำ�อะไร วันนีล้กูๆ ไมเ่คยปฏเิสธทีจ่ะเรยีน

รู้และลองทำ�ในสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ� อีกทั้งมี

ทัศนคติที่ดีต่อคนอ่ืน (โดยเฉพ�ะไอ) มองข้อดี

ของคนอื่น และชื่นชมคนอื่นได้

พี่ไอ (ป.๔) มีทักษะท�งร่�งก�ยดี 

เมื่อได้รับก�รสอนจะพัฒน�ได้อย่�งรวดเร็ว 

กระตอืรอืรน้กบัก�รเตน้แจส๊ ม�ก ส�ม�รถผ�่น

ก�รทดสอบเกรด ในระดบั Honer Plus  มคีว�ม

สุขและสนุกกับก�รไปว่�ยน้ำ�ทุกครั้ง พัฒน�

ตนเองจนส�ม�รถว่�ยน้ำ�ได้อย่�งคล่องแคล่ว 

ส่วนน้องธีร์ (ป.๒) มีทักษะด้�นก�รคิดคำ�นวณ 

มีระบบคิดที่ดี เรียนรู้ได้รวดเร็ว ในปีที่ผ่�นม�ส

อบแข่งขันคณิตศ�สตร์ของสถ�บันคณิตศ�สตร์

เอกชนแห่งหนึ่ง ได้อันดับที่ ๒ ของภ�ค

ณ วันนี้ สองพี่น้องดูแลตัวเองได้ 

จ�กคว�มร่วมมือส่งเสริมอย่�ง

ไม่มีเงื่อนไขของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่�ย

อย่�งพร้อมใจกัน
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และเร่ิมกล้�ที่จะออกไปเผชิญโลกโดยไม่ต้องมีพ่อแม่คอยเฝ�้ดูอยู่ด้วยเพร�ะลูก

รู้สึกว่�เข�ว�งใจพ่อแม่ได้ เข�มั่นใจในคว�มรักของพ่อแม่ มั่นคงในคว�มรู้สึกว่�มี

พ่อแม่อยู่เคียงข้�งเสมอ

“ตอนอยู่ในโรงเรียนลูกเป็นเด็กท่ีตั้งรับกับปัญห� ก็จะเครียด ไม่

ค่อยมีก�รโต้ตอบ พอออกม�ทำ�โฮมสคูลหล�ยคนทักว่�ลูกสดใสขึ้น ดูมีชีวิตชีว�

กล้�พูดคุยและโต้ตอบม�กข้ึน... ลูกมีคว�มสุขม�ก ร่�เริงแบบทันต�เห็น 

กระตือรือร้นม�ก ทำ�ต�ร�งสอนเองแปะข้�งฝ�...” คำ�บอกเล่�ที่สะท้อนถึงคว�ม

เปลี่ยนแปลงอย่�งชัดเจนในตัวลูกของบ้�นเรียนอเล็กซ์และมิค�เอล

ปท่ีีผ�่นม� อเลก็ซ ์(ป.๔) สอบแขง่ขนัวชิ�วทิย�ศ�สตร์ระดับประถม

ตอนปล�ย ในเวทีวิช�ก�รน�น�ช�ติ ได้รับร�งวัลชมเชยในระดับประเทศ ส่วนมิ

ค�เอล (ป.๑) กไ็ดเ้รยีนรูอ้ย�่งมคีว�มสขุ มคีว�มเพยีรพย�ย�มทีจ่ะทำ�ง�นจนง�น

สำ�เร็จ เช่น ช้ินง�นก�รต่อเลโก้ ก็สะท้อนก�ร “ลุกข้ึนม�ทำ�ง�นบ�งอย่�งจน

สำ�เร็จ” 

แม้ก่อนหน้�นี้ลูกจะเคยเรียนในระบบ แต่พอเลียบเคียงถ�มคว�ม

รู้สึกว่�อย�กกลับไปเรียนในโรงเรียนหรือยัง ลูกๆ ส่�ยหัวกันอย่�งพร้อมเพรียง มี

คว�มสุขทั่วกันทั้งบ้�น

บ้�นเรียนเข้มคร�มเป็นอีกตัวอย่�งที่ตอกย้ำ�ถึงคว�มเปล่ียนแปลง

ในเชิงบวกของวถิคีรอบครวั คว�มรูส้กึของพ่อแม่จ�กท่ีเคยต้องออกจ�กบ�้นกอ่น

ลกูตืน่และกลบัม�ถงึบ�้นตอนทีล่กูหลบัแลว้ คงไมม่อีะไรดีกว�่ก�รได้อยูก่บัลูก ได้

เห็นก�รเติบโตของลูกอย่�งใกล้ชิดแบบนี้

ตัวลูกเองจ�กที่เคยใช้ชีวิตเข้�-ออกโรงพย�บ�ลเป็นว่�เล่น กลับ

เตบิโตขึน้อย�่งสมวยั มีสขุภ�พร�่งก�ยแขง็แรงสมบูรณ ์พอ่แมก่ถื็อว�่เปน็ผลสำ�เรจ็

แล้ว ด้วยก�รเรียนรู้ของเด็กๆ เน้นไปที่ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ ส�ม�รถช่วยเหลือ

ตนเองได ้คร้ังหน่ึงน้องคร�มพลดัตกลงไปในสระน้ำ�ลกึทัง้เสือ้ผ�้ แตล่กูว�่ยน้ำ�เข�้
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ม�ขอบสระและปีนกลับข้ึนม�ได้ก่อนท่ีผู้ใหญ่จะทันรู้เรื่อง เสี้ยวน�ทีนั้นเร�คิด

ว่�ก�รเรียนรู้ฝึกฝนของลูกที่ผ่�นม�ก็เพื่อวิน�ทีนี้เอง

สำ�หรับเข้ม (ป.4) หน้�ร้อนที่ผ่�นม� ไปเข้�ค่�ยแล่นเรือใบอยู่ท่ี

สัตหีบ 14 วัน ต่อหลักสูตรแอดว�นซ์อีก 8 วัน ตลอดเวล�ค่�ยเด็กวัยสิบขวบ

ส�ม�รถดูแลตัวเองได้ดี ตอนจบหลักสูตรมีง�นแข่งเรือใบเล็ก ที่ลูกต้องทำ�ง�นใน

เรอืใบลำ�น้อยโดยลำ�พงั วนัละสีห่�้ชัว่โมงในทะเลตลอดก�รแขง่ขนั แมจ้ะไมม่ถีว้ย

ร�งวลัเปน็รปูธรรม แตก่�รทีไ่ด้เห็นลกูส�ม�รถดแูลจดัก�รตัวเองไดด้ว้ยตัวคนเดยีว 

นั่นถือเป็นคว�มสำ�เร็จอันน่�ภ�คภูมิใจของครอบครัว

ง�นทีล่กูทำ�ไดอ้ย�่งมคีว�มสขุ และผลง�นทีไ่ด้ออกม�นัน้ เปน็ภ�พ

สะท้อนคว�มงอกง�มของบ้�นเรียนบ้�นเร� ณ เชียงใหม่ อย่�งเฟย์ลูกส�วคนโต 

(ม.๒) รักและชื่นชอบง�นปั้น ได้เรียนรู้ง�นปั้นทั้งเซร�มิค ก�รปั้นปูนสด และก�ร

ปั้นอื่นๆ เฟย์รู้สึกสนุกกับก�รปั้น พ่อแม่ก็รู้สึกว่�ลูกทำ�ง�นออกม�ได้ดี เพื่อนร่วม

กลุ่มเรียนปั้นก็มักจะให้คว�มสนใจในง�นของลูก ประกอบกับครูผู้สอนและผู้

เชีย่วช�ญเฉพ�ะท�งหล�ยท�่นกอ็อกป�กชมเสมอๆ แตล่กูมคีว�มสขุกับผลง�นที่

ปั้นออกม�ม�กกว่�คำ�พูดหรือปฏิกิริย�ของคนรอบข้�ง

ส่วนแฟร์รี่ (ป.5) สนุกกับก�รทำ�อ�ห�รญี่ปุ่นที่ตนเองชอบ โดย

เฉพ�ะบะหมี่เย็นซึ่งเป็นเมนูโปรด จ�กสูตรที่ได้จ�กหนังสือและอินเตอร์เนต ผ่�น

ก�รลงมือฝกึฝนและทดลอง เรยีนรูข้้อผดิพล�ด ปรบัไปเปลีย่นม�เรือ่ยๆ จนกระทัง่

ได้สูตรที่ผู้ทำ�และสม�ชิกในครอบครัวชื่นชอบ พ่อแม่ก็คิดว่�ลูกส�ม�รถทำ�บะหมี่

เยน็ออกม�ได้คณุภ�พ จนกระทัง่มคีนชมเทยีบกบัของร้�นใหญใ่นห�้งสรรพสินค�้

“พ่อแม่พอใจ เพร�ะลูกไม่ได้จบแค่เรียนต�มเกณฑ์ของกระทรวง 

แต่เข�เป็นมนุษย์ที่ยืนได้ด้วยตนเอง ค้นห�ตนเอง และตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของตนเองได้ ส�ม�รถจัดก�รคว�มคิดและอ�รมณ์ของตนเองได้ในระดับหนึ่ง...” 

บ้�นเรียนบ้�นเร� ณ เชียงใหม่
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สรุปโดยภ�พรวม บ้�นเรียนแต่ละบ้�นอ�จไม่เหมือนกัน แต่คว�ม

งอกง�มของแตค่รอบครวัลว้นองิอยูก่บัคว�มสขุของผูเ้รยีน ทีส่ง่ผลใหค้ณุลกัษณะ

ม�กม�ยที่เกิดขึ้น และฝังลึกเป็นตัวตนของเด็กบ้�นเรียน ยังมีคำ�อีกม�กม�ย ซึ่ง

หลัง่ไหลผ�่นคำ�บอกเล�่บ่งบอกคณุภ�พของเดก็บ้�นเรยีน ทีไ่มส่�ม�รถเรยีบเรยีง

ม�เล่�ไว้ได้หมดในที่นี้ อย่�งคว�มไม่เพิกเฉย อ่อนโยน มีจิตที่เมตต� มีม�รย�ท 

อัธย�ศัยดี มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

ดังนั้นห�กเร�ส�ม�รถร่วมมือกันพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�โดย

ครอบครวัให้เขม้แข็ง ก็จะเป็นท�งเลอืกทีส่ำ�คญั และตอบโจทยค์ว�มส�ม�รถของ

ครอบครัวได้อย่�งสอดคล้องและลงตัวกับระบบก�รศึกษ�ได้อย่�งสมบูรณ์ทุก 

ขั้นตอน
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พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

นเ
ฉพ

าะ
บุค

คล

ภาคผนวก 
คณะทํางาน 

 
ท่ีปรึกษา 
1. นางเบญจลักษณ์ นํ้าฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2. นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส  
   

 
คณะทํางาน  
1. นายพิสิฐ นาครําไพ    ข้าราชการบํานาญ  
2. นางพิกุล เลียวสิริพงค ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 
3. นางสาวนงคราญ สุขเวชชวรกิจ    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
4.  นางวัชราภรณ์ วัตรสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1  
5. นางสาวพันธนา จําปาทอง   นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1         

 6. นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
7. นางสาวสุวณี พิมพกรรณ์  นักวิชาการศึกษา  สนก.สพฐ.  

   8. นางปุณฑริกา พันธุ นักวิชาการศึกษา สนก. สพฐ.                   
9. นายพรชัย ถาวรนาน นักวิชาการศึกษา สนก. สพฐ. 

10. นางเนตรทราย แสงธูป พนักงานธุรการ 

คณะผู้ให้ข้อมูล 
 1. นายวิคม กิตติรตันชัย บ้านเรียนก้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1        
 2. นางกรรณกิาร์  กิตติรัตนชัย บ้านเรียนก้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1        
 3.นางนงลักษณ์ ทองนพรัตน์ บ้านเรียนทองนพรัตน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1       
4. นางจิตติมา นิตินักปราชญ์ บ้านเรียนพิมพ์ปาน  สพป.เชียงใหม่ เขต 1        
5. นางสาวศศิกานต์ สุขพินิจ บ้านเรียนลิตเติ้ลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1      
6. นายเอกชัย จินาจันทร์ บ้านเรียนต้นกล้า สพป.เชียงใหม่ เขต 1        
7. นางนิธวดี ศรียะพันธ์ บ้านเรียนเข้มคราม สพป.เชียงใหม่ เขต 1       
8. นายวัยวุฒิ  น่ิมกิตติกุล บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1       
9. นางศุภรัตน์ น่ิมกิตติกุล บ้านเรียนบ้านเรา ณ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1  

10. นายโจน จันได บ้านเรียนพันพรรณ  สพป.เชียงใหม่ เขต 2   
 11. นางมาร์กาเร็ต แอนส์ บ้านเรียนพันพรรณ  สพป.เชียงใหม่ เขต 2   
 12. นายสุขี สมเงิน บ้านเรียนสู่ขวัญ  สพป.เชียงใหม่ เขต 2   
 13. นางสมพศิ  สมเงิน บ้านเรียนสู่ขวัญ  สพป.เชียงใหม่ เขต 2   
 14. นางธารินี ชลอร์ บ้านเรียนเล็กส์กับมิคาเอล  สพป.เชียงใหม่ เขต 2   

15. นายวีรวฒัน์ กังวานนวกุล บ้านเรียนแปลนปูน  สพป.เชียงราย เขต 2   
 16. นายประพัฒน์   มณเฑียรทอง บ้านเรียนเลอฌอ  สพม. เขต 35    
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จากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 
 

 
ผู้เขียนรายงาน  
1. นายพิสิฐ นาครําไพ    ข้าราชการบํานาญ  
2. นายวิคม กิตติรตันชัย บ้านเรียนก้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1       
3. นางสาวนงคราญ สุขเวชชวรกิจ    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
4.  นางวัชราภรณ์ วัตรสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1  

  
   

บรรณาธิการกิจ                 
นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส  

   
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    นายพิสิฐ  นาครำาไพ      ข้าราชการบำานาญ
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