บทที่ 1
กระแส Home School ในโลกแหงเสรีภาพการเรียนรู
ความหมายและขอพิจารณาเบื้องตนเกี่ยวกับ Home School
ความคิดเรือ่ ง “โรงเรียนในบาน” หรือ “Home School” หรือ “กิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่ ด
ถูกวางแผนขึ้นอยางตั้งใจสําหรับเด็กทีเ่ ปนสมาชิกของครอบครัว โดยกิจกรรมสวนใหญเกิดขึน้ ในบาน
หรือสภาพการณแบบครอบครัว ที่มีผูปกครองทําหนาทีค่ รูหรือผูก ากั
ํ บดูแลกิจกรรมเหลานั้น” 1 จะวาไป
แลวอาจจะดูเปนเรือ่ งใหม ถาดูในแงของการยอมรับทางกฎหมายหรือรูปแบบการจัดระบบระเบียบเกี่ยว
กับมาตรฐานการศึกษาของเด็กทีไ่ มไปโรงเรียนเหมือนเด็กทัว่ ไปแตหาก “เรียนรูอ ยูก บั บาน” เหลานี้ แต
ถาดูในแง “จิตใจพอแม” และ “กระบวนการเรียนรูส ลู กู นอย” ทีเ่ กิดขึน้ ในวิถที างของการจัดโรงเรียนใน
บานแลว เราก็คงจะรูส กึ เหมือน ๆ กันวา ความคิดเรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งเกาแกแตโบราณทีย่ งั คงเกิดขึน้ อยูท กุ
เมือ่ เชือ่ วัน ในครอบครัวทีอ่ บอุน สักครอบครัวหนึง่ ทีก่ จิ กรรมการถายทอดความรู ทักษะ คานิยม ความ
เชือ่ บุคลิกภาพ ดําเนินไปอยางเปนธรรมชาติ ผานความสัมพันธอันเปนธรรมชาติระหวางพอ-แม-ลูก
แตทม่ี กี ารนําเรื่องนี้มาพูดกันมากในวงการศึกษาไทยในปจจุบัน ก็เพราะมี “กระแส” ที่นาโดย
ํ
หลายประเทศในปจจุบัน ที่รัฐใหสิทธิและเปดโอกาสใหพอแมผูปกครองที่สนใจใสใจการศึกษาของลูก
อยูแลว กาวเขามาจัด “โรงเรียนในบาน” เสียใหเปนรูปธรรม ใหเปน “การศึกษาทางเลือก” อีกแบบหนึง่
ที่สอดคลองกับยุคสมัยแหงสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคล ที่ใคร ๆ ก็เรียกรองการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
*ความคิดเรือ่ งโรงเรียนในบานทีก่ ําลังพูดกันอยูในปจจุบัน จึงเปนเพียงความพยายามที่จะ “จัด
ระบบ” ใหแกกิจกรรมอันเปนวิถีชีวิตและวิถีการดํารงอยูของสถาบันครอบครัวที่มีมาชานาน ใหเปนที่
ยอมรับในเชิงกฎหมาย เปนที่วางใจในเชิงคุณภาพการศึกษา และเปนสิง่ ทีท่ รงคุณคาในเชิงการเรียนรู
สําหรับเด็ก ๆ*
แตในความพยายามที่จะ “จัดระบบ” ใหแกรูปแบบการเรียนอยูกับบานนี้ ก็มีประเด็นที่ละเอียด
ออนและตองชวยกันขบคิดใหดหี ลายเรือ่ ง เพือ่ การวาง “ฐานคิด” ที่ถูกตองใหแกรูปแบบการศึกษาทาง
เลือกดังเชนที่กลาวนี้
• พอแมผูปกครองพึงมีสิทธิอันชอบธรรมในการจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตนมากนอย
เพียงไร หากจะมีการใหสทิ ธิในเรือ่ งนีแ้ กพอ แมผปู กครองตามนัยแหงรัฐธรรมนูญก็ดี หรือ
กฎหมายการศึกษาก็ดี จะกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของพอแม หรือแบงสรรปนสวน
ความรับผิดชอบในเรือ่ งนีร้ ะหวางพอแมกบั หนวยงานการศึกษาของรัฐอยางไร รัฐยังพึงมีสิทธิ

•

•

•

•

ที่จะแทรกแซงในเรื่องนี้แคไหนในฐานะที่การศึกษาคือกลไกพื้นฐานของการสนองอุดมการณ
รัฐ และการศึกษายังอาจกลายเปน “ความเสี่ยงรวม” ของคนทั้งสังคม หากรัฐปลอยปละละเลย
หรือใหสิทธิเสรีภาพในการจัดการศึกษาอยางไมเหมาะสม
หากมีการ “ใหสิทธิ”์ ในเรือ่ งนีแ้ ลว รัฐจะวางมาตรการ “กํากับ-สนับสนุน-ตรวจสอบ” อยางไร
ใหมีดุลยภาพอันควรระหวาง “สิทธิ์” กับ “ความรับผิดชอบ” ของพอแมผปู กครอง และ
ระหวางมาตรการ “สงเสริมเสรีภาพ” กับมาตรการ “ประกันคุณภาพ” โดยรัฐ พอแมผปู กครอง
จะมีวิถีทาง “ทวงสิทธิ-์ รักษาสิทธิ”์ ควบคูไปกับการ “เปดรับการตรวจสอบจากภายนอก” ใน
เรือ่ งนีไ้ ดอยางไร
ในทามกลางความยืดหยุนหลากหลายไมเปนทางการของรูปแบบการเรียนอยูกับบาน อะไรคือ
“หลักการรวม” ของการเรียนรูท ด่ี ี ทีไ่ มวา โรงเรียนในแบบ โรงเรียนนอกแบบ หรือโรงเรียน
ทางเลือกที่ใดลวนพึงยึดถือ อะไรคือแนวทางการจัดโรงเรียนในบานที่พิสูจนแลววามีประสิทธิ
ภาพและมีคุณคาสําหรับเด็ก ๆ หลักการและแนวทางรวมเหลานี้จะเปนหลักประกันไมให
กระแส “Home School” กลายเปนเพียงการดิ้นรนหาทางออกจากความขมขื่นที่พอแมจานวน
ํ
มากมีตอระบบการศึกษา ที่อาจพาความขมขื่นรูปแบบใหมมาสูเด็ก ๆ และสังคมโดยไมตั้งใจ
ความสัมพันธที่เหมาะสมระหวาง “บาน-โรงเรียน” ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
บานควรเปนอยางไร โรงเรียนจะสงเสริมบานและบานจะใชประโยชนโรงเรียนไดอยางไรใน
การจัดโรงเรียนในบาน อะไรคือ “จุดเชือ่ มตอ” ระหวางการศึกษาทางเลือกกับการศึกษาใน
ระบบ เด็ก ๆ “Home School” ที่ตองการศึกษาตอจะเปนที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาได
อยางไร
เราจะเรียนรูอ ะไรไดบา งจากปรากฏการณ Home School ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อการสงเสริมใหมี
“การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนระบบการบริหารการศึกษาในภาพรวม”
เพื่อการเรียนรูที่ดีและมีความสุขของเด็กทุกคน

สิ่งเหลานี้คือประเด็นคําถามสําคัญในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหเปดกวางสําหรับ
การศึกษาทางเลือกแบบนี้ ใหเปนการศึกษาทางเลือกที่ดีอยางแทจริงสําหรับเด็กไทยจํานวนหนึง่ และ
สังคมไทยในภาพรวม

ความคิด เรื่อ งโรงเรียนในบานที่กํ าลังพูดกันอยูในปจจุบันจึงเปนเพียงความ
พยายามที่จะ “จัดระบบ” ใหแกกิจกรรมอันเปนวิถีชีวิตและวิถีการดํารงอยูของ
สถาบันครอบครัวที่มีมาชานานใหเปนที่ยอมรับในเชิงกฎหมาย เปนที่วางใจในเชิง
คุณภาพการศึกษาและเปนสิ่งที่ทรงคุณคาในเชิงการเรียนรูสาหรั
ํ บเด็ก ๆ

ในทางตรงกันขาม
หากไมมีการขบคิดใหรอบคอบในการสงเสริมการศึกษาทางเลือกแบบ
ตางๆ แตเปดกวางไปตามกระแสเรียกรองหรือการเอาอยางตางประเทศ โดยไมกาหนดให
ํ
ดีวาใคร

พึงทําอะไร อยางไร เพือ่ ใครในเรือ่ ง “โรงเรียนในบาน” นี้ ก็อาจสงผลเสียตอเด็กไทยและสังคมไทยได
เชนกัน
ปจจัยผลักดันความคิดเรื่อง Home School
ปจจุบันการจัดโรงเรียนในบานแพรหลายมากขึ้นในหลายประเทศ โดยกระแสความเคลือ่ นไหว
ในเรือ่ งนีป้ รากฏชัดเจนในระยะสองทศวรรษทีผ่ า นมานีเ่ อง
ซึ่งปจจัยที่จุดกระแสการศึกษาทางเลือก
แบบนี้ขึ้นนั้นมีอยูหลายประการ ทั้งในสวนที่เปน ปจจัยเฉพาะประเทศ ไดแก บริบทหรือความเปลีย่ น
แปลงอันเปนเครื่องอธิบายกระแสความตองการเรื่องการศึกษาทางเลือกในแตละประเทศ อาทิ ในสหรัฐ
อเมริกาในชวงตนทศวรรษ 1980 ไดมีภาวะวิกฤตทางการศึกษาที่กอใหเกิดกระแสความตองการมหาชน
ตอการปฏิรปู การศึกษาอยางรุนแรง มีหนังสือที่ออกมาชี้ภาวะวิกฤตทางการศึกษา เชน “A Nation At
ํ ญประการหนึ่งที่ทาํ
Risk”2 เปนตน ปญหาความไมเหมาะสมของการศึกษาที่รัฐจัดใหจึงเปนมูลเหตุสาคั
ใหครอบครัวจํานวนหนึ่งหันไปพึ่งการศึกษาทางเลือกในรูป Home School มากขึ้น
นอกจากนีก้ ระแส Home School ยังอาจเกิดขึน้ จาก ปจจัยรวม ไดแก บริบทหรือความเปลีย่ น
แปลงที่เกิดขึ้นรวมกันในหลาย ๆ ประเทศและเปนสวนผลักดันกระแสความนิยมเรื่อง Home School
เชนกัน อาทิ ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษาในรอบสองทศวรรษ
ทีผ่ า นมาไดเจริญรุดหนาไปมาก การเรียนดวยตนเองผานสือ่ อิเลคโทรนิคสและมัลติมเี ดียมีความเปนไป
ไดมากขึ้นและราคาถูกลงในประเทศที่เจริญแลว เปนเหตุใหรปู แบบการเรียนรูอ ยูก บั บานที่ “ผูเ รียน
กํากับวิถที างการเรียนรูข องตนเอง” (Self-directed Learning) จึงมีความเปนไปไดโดยสะดวกและเปนที่
นิยมมากขึ้นเปนลําดับ
ในประการแรกจากเอกสารวิชาการตลอดจนบทความตาง ๆ เกี่ยวกับการจัด Home school ชี้วา
ความเสื่อมศรัทธาตอระบบโรงเรียนนั้นอาจจัดไดวาเปนปจจัยหลักและเปนปรากฏการณรวมในหลาย
ประเทศทีเ่ กิดขึน้ เดนชัดนับตัง้ แตทศวรรษ 1980 ( พ.ศ. 2523 ) เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาความ
ลมเหลวของระบบการศึกษาของหลายประเทศที่ไมอาจชวยยกระดับการรูหนังสือและศักยภาพของ
บุคคลไดอยางแทจริง
• ในสหรัฐอเมริกามีการประมาณการในป 1986 วาคนอเมริกนั วัยผูใ หญถงึ 1 ใน 3 ขาดทักษะ
การอานที่พอเพียงสําหรับการดําเนินชีวติ ประจําวัน เชน การอานบทความในหนังสือพิมพ
การอานฉลากคําเตือนขางขวดยา หรือแมแตการอานตารางรถประจําทาง3
• ในป 1987 มีผลการวิจัยจาก Lancaster University ในประเทศอังกฤษ ไดประมาณวามีคน
อังกฤษถึง 7 ลานคน หรือรอยละ 13 ของประชากรทั้งหมดที่ไมรูหนังสือ4
• ในอังกฤษอีกเชนกัน ที่ผลการสํารวจอีกชิน้ หนึง่ พบวารอยละ 52 ของเด็กวัยรุนอังกฤษที่จบ
การศึกษาภาคบังคับออกมา ยังไมสามารถทําความเขาใจกับคําอธิบายเกี่ยวกับขอปฏิบัติเวลา

เกิดเพลิงไหมที่ติดอยูทั่วไปได นอกจากนีม้ ถี งึ 1 ใน 3 ที่ยังไมสามารถคํานวณรอยละงายได
( เชน “ จํานวนเทาไรคือ 50 % ของ 180 ?” เปนตน ) และอีก 1 ใน 4 ทีไ่ มสามารถกรอก
แบบฟอรมสมัครงานไดอยางถูกตอง5
เฉพาะปรากฏการณความลมเหลวของระบบการศึกษาของอังกฤษนั้น รุนแรงถึงขัน้ ทีร่ ฐั มนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษขณะนั้นคือ Sir Keith Joseph ถึงกับออกมากลาววาเด็กอังกฤษ
รอยละ 40 เกือบจะไมไดสติปญญาอะไรเพิ่มเติมเลยจากการศึกษาภาคบังคับ 11 ปทร่ี ฐั จัดให6
ในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาคนหนึ่งไดเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ New York
Times ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 1991 มีความตอนหนึง่ วา
“ดิฉันเชื่อวาสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศเราตกไปอยูหางแถวในเรื่องการศึกษาเปนเพราะเราถูก
สอนแตใหทอ งจําเปนหลักจนถึงเกรด 10 หรือ 11 ดวยซํา้ จะดีกวามากถาครูในชั้นประถมและ
มัธยมตนของเราตัง้ ตนอธิบายเบือ้ งหลังสูตรคณิตศาสตร หรือชวนมาคุยถึงแงมมุ ตาง ๆ ในวรรณ
คดีและประวัติศาสตร ดิฉนั จําไมไดเลยวาเคยถูกครูถามอะไรเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดที่ดิฉันมี
ต อ เหตุ ก ารณ บ างอย า งในสั ง คมหรื อ การตั ด สิ น ใจบางอย า งที่ เ ปลี่ ย นแปลงชะตากรรมของ
ประเทศ ถาเราไมรจู กั จําแนกแยกแยะและวิเคราะหปญหาตาง ๆ รอบตัวเราตัง้ แตอยูใ นโรงเรียน
เราจะไปแขงขันในโลกแหงความเปนจริงไดอยางไร ปญหาทีเ่ ราตองเผชิญในชีวติ จริงไมใช
ปญหาทีม่ ใี ครเขียนโจทยมาใหพรอมเฉลยทายเลมเหมือนในโรงเรียน……”7
ความเสื่อมศรัทธาในระบบการศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งที่ทําใหคนอเมริกัน
จํานวนไมนอยเริ่มรูสึกถึงความตองการที่จะเขามาบัญชาการการศึกษาของลูกหลานดวยตนเองมากขึ้น
นอกจากนีใ้ นสหรัฐอเมริกานัน้ ขอมูลบงชี้ประการหนึ่งที่ทําใหคนทั่วไปเริ่มวิตกกังวลกับการ
ศึกษาคือการขาดแคลนครูดี ๆ มากขึ้นเปนลําดับ และในระบบการศึกษาอเมริกันนั้น คนที่ทาหน
ํ าที่ “ครู”
จริง ๆ ก็มีสัดสวนนอยกวาบุคลากรสายอื่น ๆ อยางเห็นไดชดั เมือ่ เทียบกับประเทศชัน้ นําอืน่ ๆ จึงกลาย
เปนวางบประมาณเพื่อการศึกษาในแตละปไมไดทุมลงไปในตัว “ครู” จริง ๆ เทาใดนัก แตกลายเปนทุม
ไปที่บุคลากรสายบริหารและสนับสนุนวิชาการเปนสวนใหญ

เปรียบเทียบสัดสวนบุคลากรทางการศึกษาของประเทศชัน้ นํา8

ประเทศ

สัดสวนบุคลากร

ผูบ ริหาร/
บุคลากรสนับสนุน/
ศึกษานิเทศก
ธุรการ
เบลเยี่ยม
80.0
10.0
10.0
ญีป่ นุ
77.4
22.6
อิตาลี
76.4
7.3
14.5
ออสเตรเลีย
69.1
7.1
28.6
ฟนแลนด
60.8
39.2*
ฝรัง่ เศส
60.0
40.0*
เดนมารค
57.9
28.1
15.8
สหรัฐอเมริกา
43.6
24.2
33.9
*รวมบุคลากรทีเ่ ปนผูบ ริหาร/ศึกษานิเทศก

สัดสวนจํานวนครูตอ
บุคลากรสายอื่น

ครู

4.0 : 1
3.4 : 1
3.5 : 1
1.9 : 1
1.6 : 1
1.5 : 1
1.3 : 1
0.8 : 1

นอกจากนั้นแลว จากการศึกษาของ National Commission on Teaching and America ’s Future
ในป 1996 ยังพบอีกวามีครูแรกประจําการถึงรอยละ 25 ที่ยังขาดความพรอมหรือยังมิไดรับใบประกอบ
วิชาชีพครู และครูเหลานี้สวนใหญมักจะถูกสงไปประจําในพื้นที่ยากจนที่เต็มไปดวยเด็กที่ดอยโอกาส
แทนทีเ่ ด็กเหลานีจ้ ะไดครูดี ๆ ทีอ่ าจเปนผูห นั เหชีวติ เขาไปสูห นทางทีด่ ขี น้ึ จึงกลับกลายเปนตองตกอยู
ในมือครู “มือใหม” ที่มักจะเปนการสอนแบบครูเปนศูนยกลาง เนนหนักการทองจํามากกวาจะเอาใจใส
ถึงปญหาความตองการและศักยภาพของเด็กเปนรายบุคคล9
ประการทีส่ อง
สิ่งที่ปรากฏชัดเจนเปนปรากฏการณของยุคโลกาภิวัตนและมีสวนผลักดัน
กระแส Home School ไมนอยก็คือ ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู โลก
ปจจุบนั เปนโลกแหง “เสรีภาพการเรียนรู” ที่คนทุกคนมีโอกาสและเสนทางเขาถึงการศึกษาไดอยาง
หลากหลาย และในขณะเดียวกันคนในยุคปจจุบนั ก็มแี นวโนมทีจ่ ะเรียกรองเสรีภาพเรือ่ งนีม้ ากขึน้ ดวย
• มีการประมาณกันวาปริมาณขอมูลองคความรูตาง ๆ ในโลกนัน้ เพิม่ ขึน้ ในอัตราทวีคณ
ู อยาง
รวดเร็ว จนมีการกลาววาทุก ๆ 2-3 ป ปริมาณ “องคความรู” ในโลกจะเพิ่มขึ้น 1 เทาตัว10
• ปจจุบันคนสามารถเรียนเองไดอยางมีประสิทธิภาพผานสื่ออิเลคโทรนิคสและมัลติมีเดีย
ตาง ๆ จนคนมีความจําเปนตองเรียนในระบบนอยลงเรือ่ ย ๆ ในอนาคตคนอาจเรียน
“วาความ” ผานการสอนทางคอมพิวเตอรซึ่งอาจรวมถึงการใหทดลองวาความผานสถาน
การณจาลองในโปรแกรมสํ
ํ
าเร็จรูป ( Simulation ) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจุบันมีการ

ฝกเชนทีวานี้แลวในหลายวงวิชาชีพ เชน การฝกขับเครื่องบินในหองควบคุมสถานการณ
จําลองหรือการฝกผาตัดประสาทผานโปรแกรมสําเร็จรูปในลักษณะเดียวกัน เปนตน11
• ในวงการแพทยมกี ารระบุวา ความรูท แ่ี พทยจบใหมไดร่ําเรียนมานั้นประมาณรอยละ 50
ของความรูและทักษะเหลานั้นจะลาสมัยใชประโยชนอะไรไมไดภายใน 10 ป เพราะวงการ
แพทยพัฒนาไปเร็วมากจน “อายุการใชงาน” ของความรูแ พทยสน้ั ลงเรือ่ ย ๆ12
ในประเทศเสรีนิยมที่เจริญถึงพรอมดวยวิทยาการที่ทันสมัยแลว กระแสการจัด Home School
จึงเปนไปไดงายขึ้น ดวยความชวยเหลือของเทคโนโลยีสารสนเทศ “นําความรูถึงบานการศึกษาถึงตัว”
ทําใหบุคคลสามารคมีการเรียนรูดวยตนเองและสามารถเขาถึงแหลงความรูตาง ๆ ไดอยางสะดวกงาย
ดายและประหยัดยิ่งขึ้น
ประการสุดทาย ปจจัยผลักดันดานความคิด ความตองการเรื่อง Home School มากขึ้น นั้นสวน
หนึง่ อาจเกิดจากปญหาเด็กและเยาวชนตลอดจนความรุนแรงในโรงเรียนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทุกวัน ทีท่ ําใหพอ
แมผปู กครองรูส กึ มัน่ ใจในโรงเรียนนอยลงเปนลําดับ ทัง้ นีใ้ นรอบ 2-3 ทศวรรษทีผ่ า นมา สภาพปญหา
เรือ่ งเด็กและเยาวชนในประเทศตาง ๆ ไดทวีความรุนแรงขึน้ เปนลําดับจนในปจจุบัน กรณีการทํารายราง
กาย ยาเสพติด ตลอดจนอาชญากรรมสารพัดประเภทไดกลายเปนปญหาแพรระบาดในโรงเรียนทีท่ าให
ํ
ทัง้ ครูและผูป กครองหนักใจอยางยิง่ และรัฐบาลหลายประเทศถึงกับตองประกาศนโยบาย
“โรงเรียน
ปลอดภัย” หรือ “โรงเรียนสีขาว” กันถวนหนา

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
อันดับ 6

ปญหาหนักใจของครูอเมริกนั เกีย่ วกับนักเรียน จากการสํารวจความเห็น
ในป 1940 เทียบกับป 198013
1940
1980
คุยกันในเวลาเรียน
อันดับ 1 ขมขืนและลวงเกินทางเพศ
เคีย้ วหมากฝรัง่
อันดับ 2 ปลนทรัพย
เลนสงเสียงดัง
อันดับ 3 ทํารายรางกาย
วิ่งตามทางเดิน
อันดับ 4 ขโมยของ
ไมเขาคิว
อันดับ 5 วางเพลิง
ไมทง้ิ ขยะในถังผง
อันดับ 6 วางระเบิด
อันดับ 7 ฆาตกรรม
อันดับ 8 ฆาตัวตาย

ในอเมริกา มีเด็ก 135,000 คนทีพ่ กอาวุธปนไปโรงเรียนทุกวัน และใน
ญีป่ นุ มีเด็กนักเรียนสาววัยรุน ถึงรอยละ 23 ทีถ่ กู ชักชวนใหขายบริการทาง
เพศ และมีถงึ รอยละ 6 ทีข่ ายบริการทางเพศมาแลว

ดัชนีหลายอยางไดบงชี้ปญหาเหลานี้อยางชัดเจน

• คดีอาชญากรรมเกิดขึน้ กวา 3 ลานคดี ในบริเวณหรือละแวกโรงเรียน 85,000 แหงของสหรัฐ
ในป 199314
• เด็กอเมริกนั 135,000 คน พกอาวุธปนไปโรงเรียนทุกวัน15
• ในญีป่ นุ เด็กนักเรียนสาวัยรุนรอยละ 23 ถูกชักชวนใหขายบริการทางเพศและรอยละ 6 ตก
ลงใจขายบริการทางเพศ16
กรณีลาสุดการสังหารหมูนักเรียนที่ Colorado สหรัฐอเมริกา17 และที่ Alberta แคนาดา18 เปนตัว
อยางทีช่ ดั เจน ที่คงทําใหหลาย ๆ คนไมแปลกใจจนเกินไปหนักเมือ่ เห็นแนวโนมการจัด Home School
พุงสูงขึ้นอยางรวดเร็วในหลายประเทศ และจากสภาพปญหาเด็กและเยาวชนที่คอนขางจะเปนปรากฏ
การณรวมของแทบทุกสังคม จึงเปนทีน่ า เชือ่ ไดวา แนวโนมทีพ่ อ แมจะใหความสนใจเรือ่ งนีม้ ากขึน้ จึงนา
จะเปนกระแส “สากล” ทีค่ อ ย ๆ กอตัวขั้นในทุกสังคมเชนกัน
กระแส Home School ในประเทศตาง ๆ
เฉพาะในสหรัฐอเมริกา ขอมูลจาก National Home Education Research Institute (NHERI) ได
ประมาณการวาปจจุบนั มีเด็กอเมริกนั ทีเ่ รียนอยูก บั บานเปนจํานวนถึง 1.23 ลานคนและมีอัตราการขยาย
ตัวอยูร ะหวางรอยละ 20-65 ขึ้นอยูกับแตละมลรัฐ และคาดวาดวยอัตราการขยายตัวเชนนี้ ในป 2008 อาจ
มีเด็กทีเ่ รียนอยูก บั บานเปนจํานวนถึง 6.87 ลานคน19
พักหลังนี้ คนอเมริกนั ยิง่ สนใจเรือ่ ง Home School มากขึน้ เรือ่ ย ๆ เพราะขอเท็จจริงและผลการ
วิจัยตางชี้ไปในทํานองเดียวกันวาเด็ก ๆ ทีเ่ รียนรูอ ยูก บั บานมิไดเปนเด็ก "ประหลาด" แตอยางใด ตรงกัน
ขามเด็กเหลานี้กลับมีผลการเรียนคอนขางดีกวาเด็กอเมริกันโดยเฉลี่ยอยางชัดเจน ผลการวิจัยในป 2538
พบวาคะแนนสัมฤทธิผลของเด็ก Home School ในวิชา ภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาและ
ทักษะการเรียนอยูในชวง percentile ที่ 80-8720 (หมายถึงถามีเด็กอเมริกัน 100 คน มายืนเรียง ๆ กันตาม
ลําดับคะแนน เด็ก Home School โดยเฉลี่ยจะยืนอยูแถว ๆที่ 13-20 และมีเด็กถึง 80-87 คนทีค่ ะแนนนอย
กวาเขา)
นอกจากนีเ้ ด็ก Home School ยังโชวฟอรมดี โดยการไปควารางวัลทีโ่ นนทีน่ อ่ี ยูบ อ ย ๆ เชน การ
ประกวด "ผึ้งนอยนักสะกดคํา" ระดับชาติ หรือ "National Spelling Bees" ทีเ่ ด็กทีค่ วาตําแหนงแชมป
ทามกลางผูเขาแขงขันทั่วประเทศนับหมื่นคน ก็เปนเด็กที่เรียนอยูกับบานซึ่งกรณีเด็ก Home School ผู
หนึ่งที่เขียนรายงานวิจัยเล็ก ๆ เรือ่ ง "แมงมุม" ก็เปนที่ถูกอกถูกใจผูใหญถึงกับไดรับเชิญไปเสนอผลงาน
ถึงสถาบัน Smithsonian อันเปนสถาบันวิชาการชั้นเลิศของประเทศ เปนตน21
กรณีสหรัฐอเมริกานั้นอาจกลาวไดวาการจัดโรงเรียนในบานไดกลายมาเปนกระแสการจัดการ
ศึกษาทางเลือกอันเปนทีย่ อมรับของสังคมอเมริกามากขึน้ เปนลําดับ ถึงขั้นที่นิตยสาร Newsweek ฉบับที่
5 ตุลาคม 2541 ไดอา งวาจํานวนเด็กอเมริกนั ทีเ่ รียนอยูก บั บานในป 2541 อาจมีจานวนสู
ํ
งถึง 1.5 ลานคน

เทียบกับเมื่อป 2533 ซึ่งมีจํานวนเพียง 300,000 คน โดยนิตยสาร Newsweek ไดวจิ ารณวา รูปแบบโรง
เรียนในบานนัน้ " ..Edging ever closer to the mainstream in American society." หรือ "ขยับเขาไป
ใกลจะเปนกระแสหลักในสังคมอเมริกากันอยูร อมรอ"22 นอกจากนี้ ในเวลาใกลเคียงกันหนังสือพิมพ
New York Times ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม 2541 ก็ไดเปดเผยขาวทํานองเดียวกันวาเด็ก Home School ใน
สหรัฐอาจมีจํานวนถึง 1.6 ลานคน ซํายั
้ งเสนอขาวทํานองวา เด็กเหลานี้นอกจากจะเปนที่ยอมรับมากขึ้น
แลว ยังมีศักยภาพในการเรียนรูสูงกวาเด็กอเมริกันโดยเฉลี่ย โดยอางผลการสํารวจจาก National Home
Education Research Institute (NHERI) วาในป 2539 เด็ก Home School รอยละ 86 มีคอมพิวเตอรใช
และไดใชคอมพิวเตอรในการเรียนอยูก บั บาน23

•
•

•
•
•

สรุปขอไดเปรียบของ Home School ที่มักจะถูกอางถึง24
พอแมผูปกครองมีเวลาอยูกับลูกเต็มที่ ความผูกพันอบอุนระหวางพอแมลูกยอมแนนแฟนยิ่งขึ้น
พอแมผปู กครองทีโ่ อกาส “เลือก” และ “ปรับ” แนวทางการจัดหลักสูตรและการสอนใหเหมาะ
กับแบบแผนชีวิต ความเชื่อ ตลอดจนความตองการและความพรอมของลูกไดอยางยืดหยุน แทน
การสงลูกไปรับการศึกษาแบบ “เหมาโหล” ที่บังคับใหลูกตองเรียนทุกอยางเหมือน ๆ และพรอม
ๆ กับเด็กอื่น ๆ ในขณะทีล่ กู ยังอาจไมสนใจหรือไมพรอมทีจ่ ะเรียนเรือ่ งนัน้ ๆ
เด็กไดรับการปฏิบัติในฐานะเพื่อนมนุษยที่มีชีวิตจิตใจและสิทธิเสรีภาพของตนเอง ไมมีพอแม
คนใด “ตีตรา” ลูกวาเปน “เด็กเรียนชา” หรือ “เด็กมีปญ
 หา” เหมือนในโรงเรียน
การเรียนรูส ามารถเกิดขึน้ ไดตอ เนือ่ งตลอดเวลาโดยไมมี “เปดเทอม” หรือ “ปดเทอม” ทีช่ ดั เจน
การเรียนรูอ ยางสนุกสนานตอเนือ่ งจะคอย ๆ ปลูกฝงจิตวิญญาณแหงการเรียนรูอ ยูเ สมอเชนกัน
และในชีวติ จริงการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองก็ไมมเี ปดเทอมหรือปดเทอมเชนกัน การเรียนรูจ าก
ประสบการณตรง ลงมือปฏิบัติจริง เปนไดงา ยขึน้ ในบรรยากาศของครอบครัว ที่สามารถจัดกิจ
กรรมเสริมการเรียนรูท ง้ั ในบานนอกบานไดมากมาย แทนทีจ่ ะใหเด็กเรียนแตจาก “หนังสือ”
และ “คําบรรยาย” เทานัน้

สําหรับในประเทศแคนาดา จากการสํารวจในป 1993 พบวามีชาวแคนาดาที่สอนลูกอยูกับบาน
ในรูปแบบ Home School เปนจํานวนถึงประมาณ 30,000 ครอบครัว และภูมิหลังอาชีพของครอบครัว
เหลานี้มีหลากหลายตั้งแตอาจารยมหาวิทยาลัยไปจนถึงเกษตรกร25
สําหรับในออสเตรเลีย ซึ่งปกครองในลักษณะที่ใหอํานาจการจัดการศึกษาแกรัฐ (State) ตาง ๆ
เชนเดียวกับ สหรัฐอเมริกา จึงมีความหลากหลายในการจัดHome Schoolในรัฐตางๆแตในภาพรวมแลวก็
มีแนวโนมจํานวนเด็กทีเ่ รียนอยูก บั บานเพิม่ ขึน้ อยางชัดเจนเชนกันโดยจากจํานวน 18,000 คน ในป 2540
มีการประมาณการวาในป 2551 จะมีเด็กที่เรียนอยูกับบานเพิ่มขึ้นเปน 83,000 คน26

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย
ฝรัง่ เศส
นอรเวย
อังกฤษ
แคนาดา

จํานวนเด็ก Home School ในบางประเทศ
จํานวน
1,230,000 ในป พ.ศ.2540 และประมาณวาจะเปน
6,870,000 ในป พ.ศ. 2551
18,000 ในป พ.ศ.2540 และประมาณวาจะเปน
83,000 ในป พ.ศ. 2551
ประมาณ 20,000 คน
ประมาณ 200 คน
ประมาณ 20,000 คน
ประมาณ 30,000 ครอบครัว

ในกรณีประเทศทางแถบยุโรป การจัด Home School ไดรับการยอมรับและมีแนวโนมที่จะขยาย
ตัวเพิ่มมากขึ้นในประเทศสมาชิก European Union สวนใหญ โดยอาจจําแนกความเปนไปเรือ่ ง Home
School ของประเทศในยุโรปไดเปน 4 ลักษณะใหญ คือ27
• ประเทศทีย่ อมรับการจัด Home School อยางเปนทางการและถูกตองตามกฎหมายมานาน
แลว ไดแก อังกฤษ ฝรัง่ เศส อิตาลี สวิตเซอรแลนด เบลเยี่ยม เดนมารก นอรเวย โปรตุเกส
และลักเซ็มเบอรก
• ประเทศที่เพิ่งจะใหการยอมรับการจัด Home School ไดอยางถูกตองตามกฎหมายไดแก ออส
เตรีย
• ประเทศที่ไมมีการยอมรับทางกฎหมายตอการจัด Home School แตอนุโลมหรือมีขอ
ยกเวนใหเปนกรณี ๆ ไป ไดแก สเปน กรีซ และเนเธอรแลนด
• ประเทศที่ กํ าหนดว า เด็ ก ทุ ก คนต อ งได รั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ จากโรงเรี ย นเท า นั้ น
(Compulsory Schooling) ไดแก เยอรมัน
สําหรับจํานวนและแนวโนมเด็กทีเ่ รียนรูอ ยูก บั บานในประเทศแถบยุโรปนัน้
เนื่องจากใน
หลายประเทศยังมิไดมีระบบการลงทะเบียนครอบครัวที่สอนลูกอยูกับบานอยางเปนทางการ จึงทําใหตัว
เลขสถิตติ า ง ๆ ประมวลไดยากและหลายกรณีก็เปนเพียงการประมาณการเชนกัน เชน ฝรัง่ เศส มีการ
ประมาณวามีเด็กที่เรียนอยูกับบานประมาณ 20,000 คน28 หรือในนอรเวย แมจะมีเด็กที่เรียนอยูกับบาน

เพียง 200 คน แตกม็ กี ารประเมินวาเปนอัตราการเพิม่ ถึง 400 % ในระยะเวลาเพียง 2 ป29 สวนใน อังกฤษ
แมจะไมมตี วั เลขจํานวนเด็กเปนทางการแตกม็ กี ารประมาณการวามีครอบครัวชาวอังกฤษหลายพันครอบ
ครัวกําลังดําเนินการจัดโรงเรียนในบานใหลกู หลานของตนอยูค ดิ เปนจํานวนเด็ก Home School กวา
20,000 คน30
แตแนนอนทีเ่ มือ่ เกิดกระแสความเคลือ่ นไหวใด ๆ ที่แปลกใหมขึ้นในสังคมก็ยอมนํามาซึ่ง
“กระแสตาน” โดยธรรมชาติ ในบางประเทศเชน สหรัฐอเมริกา กระแสตอตาน Home School เกิดขึน้
จากกลุมครูและเจาหนาที่ทางการศึกษาซึ่งมองวาการจัดการเรียนการสอนในบานเปนการ ขัดตอหลัก
การจัดการศึกษาที่ดี อาทิ National Education Association ซึ่งเปนสหภาพครูในสหรัฐไดออกแถลง
การณในป 1992 วา การจัดโรงเรียนในบานนัน้ “..ไมสามารถใหประสบการณการเรียนรูท ส่ี มบูรณแกผู
เรียนได หากผูป กครองประสงคจะจัดโรงเรียนในบานขึน้ จะตองดําเนินการภายใตขอกําหนดอยางเขม
งวดของรัฐ
ผูที่จะทําหนาที่สอนจะตองไดรับใบอนุญาตและหลักสูตรที่จะใชสอนจะตองไดรับการ
อนุมัติจากหนวยงานที่รับผิดชอบ..”31 และในบางกรณีถึงกับมีการกลาวหาวา “..การสอนเด็กอยูกับบาน
เปนพฤติการณทารุณเด็ก (child abuse) แบบหนึง่ เพราะเปนการพรากเด็กออกจากปฏิสัมพันธปกติ
ระหวางมนุษย..”32
National Association of Elementary School Principals (NAESP) ของสหรัฐยังไดเคยออกมา
แจงความไมเหมาะสมของ Home School ดวยเหตุผลตาง ๆ ถึง 8 ประการ ไดแก33
• เปนการปดกั้นเด็กจากประสบการณทางสังคม
• เปนการแยกเด็กออกจากกลุมชนชั้นทางสังคมหรือกลุมเชื้อชาติอื่น ๆ ในสังคม
• เปนการจํากัดโอกาสที่เด็กจะไดสัมผัสกิจกรรมการเรียนรูและสื่อการเรียนรูอยางกวาง ขวาง
ตามที่มีในหลักสูตรปกติทั่วไป
• อาจดําเนินการสอนไปโดยผูที่ไมมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนครู
• เปนการเพิม่ ภาระแกเจาหนาทีท่ างการศึกษาในการสอดสองดูแล
• ทําใหการสอบวัดมาตรฐานการศึกษาเปนไปโดยยากลําบาก
• อาจเปนผลเสียตอสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก
• อาจไมเหมาะสมในกรณีเด็กพิเศษที่มีความตองการตางจากเด็กทั่วไป
อยางไรก็ตาม ก็มีการวิจารณวากระแสตอตานจากกลุมครูและเจาหนาที่ทางการศึกษาเหลานี้
สวนหนึ่งก็อาจเนื่องมาจากผลประโยชนที่ขัดกัน เพราะโรงเรียนและหนวยงานการศึกษามักไดรบั จัด
สรรงบประมาณในรูปเงินตอหัวนักเรียน ซึ่งตกถึงหัวละ 3,000 - 4,000 เหรียญสหรัฐตอป การที่พอแม

หันไปจัดโรงเรียนในบาน ไมสงเด็กมาลงทะเบียนเขาโรงเรียนปกติ ยอมสงผลตอยอดงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐทีโ่ รงเรียนพึงไดรบั ในระยะยาว34
จะอยางไรก็ตาม แมจะมีกระแสตอตานอยูบาง แตในภาพรวมอาจสรุปไดวา การจัดโรงเรียนใน
บานเปนรูปแบบการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับยุคสมัยที่บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการเรียนรูมากขึ้น
และมีแนวโนมที่จะแพรหลายยิ่งขึ้นตอไป
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