บทที่ 2
ปรับกระบวนทัศนการจัดการศึกษา “ใครมีสิทธิ์ในเด็ก ใครมีสทิ ธิเ์ หนือเด็ก”
แนวโนมการทีม่ ปี จ เจกบุคคลมีเสรีภาพในการเรียนรูม ากขึน้ ที่ทาให
ํ รูปแบบการศึกษาทางเลือก
เชน Home School แพรหลายไปอยางรวดเร็วนี้ อาจกลาวไดวาเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามพัฒนาการ
ของสังคมทั่วโลกที่มีความเปนประชาธิปไตยสูงขึ้น และบุคคลไดรับการปกปองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
อยางดียิ่งขึ้น ในดานการศึกษานั้นจัดเปนสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่งที่บุคคลพึงมีสิทธิไดรับและมีเสรี
ภาพในการแสวงหา โดยเฉพาะในเรือ่ งการ “แสวงหา” นี้เองที่ชี้ถึงกระบวนทัศนรวมสมัยที่เปนไปใน
แนวทางของการใหพอแมผูปกครองมีสิทธิมีเสียงในการจัดการศึกษามากขึ้น
ดังจะเห็นไดจากหลาย
ประเทศที่ไดมีการปรับตัวปรับเงื่อนไขทางสังคมตาง ๆ ใหเอือ้ ตอรูปแบบการศึกษาทางเลือกเชนนีม้ าก
ขึ้น โดยเฉพาะเงื่อนไขในเชิงกฎหมาย เพือ่ ใหโอกาสพอแมผปู กครองเขามีสว นสรางสรรคการเรียนรูใ ห
บุตรหลาน สมดังคําประกาศวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (United Nation Universal
Declaration of Human Right) ที่ไดประกาศวา
“ บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษา โดยที่การศึกษาพึงถูกจัดใหเพิ่อเปนการพัฒนาบุคลิก
ภาพของมนุษยใหสมบูรณสูงสุด
ทั้งนี้ผูปกครองพึงมีสิทธิในเบื้องตนที่จะเลือกรูปแบบการ
ศึกษาที่เหมาะแกบุตรหลานของตน ”1
กรณีสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ในสหรัฐอเมริกานัน้ การจัด Home School ถือเปนการ “ทวงสิทธิ์” ขัน้ พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญ
เสียดวยซํ้า ดังตัวอยางกรณีการฟองรองในชัน้ ศาลกรณีหนึง่ เมือ่ ป ค.ศ. 1925 ระหวางหนวยงานการศึกษา
ของรัฐทีก่ ลาวหาวาพอแมครอบครัวหนึง่ ไมมี “สิทธิ”์ ในการสอนลูกเองอยูก บั บาน โดยศาลไดตัดสินให
พอแมครอบครัวนัน้ เปนฝายชนะ โดยคําพิพากษาของศาลตอนหนึ่งไดประกาศถึงเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญวา
“ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลที่รัฐพึงยึดถืออยางมั่นคงประการหนึ่ง คือความเชือ่
วารัฐไมมีสิทธิหรืออํานาจในการหลอหลอมเด็กโดยการบีบบังคับใหเด็กตองไดรับการศึกษาใน
แบบทีร่ ฐั ตองการจากสถานศึกษาทีร่ ฐั จัดใหเทานัน้ รัฐไมใชเจาของชีวติ เด็ก และดังนั้น ครอบ
ครัวที่เลี้ยงดู ทะนุถนอมเด็กแตละคนมาจึงมีสิทธิและความรับผิดชอบในการเตรียมเขาเหลานั้น
ใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคมดวย”2
อยางไรก็ตามความเคลื่อนไหวในการออกกฎหมายรองรับการจัดโรงเรียนในบานในสหรัฐ
อเมริกาเพิง่ เกิดขึน้ อยางจริงจังในชวง 20 ปนเ้ี อง โดยในป 1980 มีเพียง 3 มลรัฐที่มีกฎหมายอนุญาตใหมี
การจัดโรงเรียนในบานไดอยางเปนทางการ แตในชวงเวลาเพียงสิบกวาป มลรัฐตาง ๆ ไดมีการ
เปลีย่ นแปลงแกไขในเรือ่ งนีไ้ ปอยางรวดเร็ว จนในปจจุบนั ทัง้ 50 มลรัฐในสหรัฐไดมีกฎหมายอนุญาต

อยางเปนทางการ หรือมีการผอนปรนใหมกี ารจัดโรงเรียนในบานไดทง้ั สิน้ 3 ซึง่ กอนหนาทีจ่ ะมีการออก
กฎหมายการศึกษามารองรับเชนนี้
เมือ่ มีกรณีพพิ าทระหวางครอบครัวทีจ่ ดั โรงเรียนในบานกับ
หนวยงานของรัฐในมลรัฐตาง ๆ กลุมพอแมก็ไดแตอางสิทธิตามรัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลเปนหลักในการสูความในชั้นศาล ซึ่งก็ปรากฏวามีนอยครั้งที่ศาลจะตีความรัฐธรรมนูญในทางที่
เปนประโยชนแกพอ แมเหลานี้ ในขณะเดียวกันก็มีไมนอยที่กลุมพอแม Home School มักถูกตัดสินให
เปนฝายที่กระทําผิดกฎหมาย ฝายรัฐทีเ่ ปนโจทยไดรบั การเขาขางโดยอางวาแมรฐั ธรรมนูญจะประกัน
สิทธิเสรีภาพของบุคคลก็ตาม แตหนวยงานของรัฐก็มีหนาที่ตามกฏหมายเชนกันในการจัดการศึกษาให
แกเยาวชน ดังนั้นการที่หนวยงานในบางมลรัฐกลาวหาวาพอแมไมมีสิทธิในการเปดโรงเรียนสอนลูกตน
เองในบาน จึงเปนขอกลาวหาที่รับฟงไดและมีเหตุผลชอบธรรมในการวินิจฉัยของศาลหลายมลรัฐใน
ขณะนั้น
ในชวงป 1970 เปนตนมา การมีกฎหมายการศึกษาหรือกฎหมายวาดวยสิทธิเสรีภาพของพอแมผู
ปกครองออกมาเปนการเฉพาะในมลรัฐตาง ๆ จึงทําใหการจัดโรงเรียนในบานในสหรัฐเปนไปไดโดยถูก
ตองและสะดวกยิ่งขึ้นโดยไมตองพะวงกับการตีความรัฐธรรมนูญอีกตอไป4
อยางไรก็ตาม ลักษณะการออกกฎหมายยังมีความหลากหลายอยูมากในแตละมลรัฐของสหรัฐ
ขึ้นอยูกับเจตนารมยวาจะมีการกํากับดูแลในเรือ่ งนีอ้ ยาง “เขม” เพียงไร5
• บางมลรัฐมีการกําหนดเพียงใหพอ แมมหี นังสือแสดงเจตจํานงค (Notice of Intent) ที่จะสอน
ลูกอยูกับบานใหหนวยงานของรัฐรับทราบก็พอ
• บางมลรัฐมีการกําหนดคุณสมบัติของพอแมที่จะทําหนาทีค่ รู เชน ตองมีการศึกษาระดับ
ปริญญาหรือไมต่ากว
ํ ามัธยมปลายหรือตองมีการศึกษาสูงกวาระดับที่จะสอนลูกไมตากว
ํ่ า 4
ป เปนตน
• บางมลรัฐมีการกําหนดรายวิชาพืน้ ฐานทีจ่ ะตองทําการสอน ตลอดจนกําหนดใหมีการยื่น
“หลักสูตรและแผนการสอน” ใหหนวยงานของรัฐเห็นชอบ
• บางมลรัฐมีการกําหนดใหมี “การตรวจเยีย่ มตามบาน” (Home Visit) โดยครูที่อยูใกลเคียง
เพือ่ สอดสองดูแลคุณภาพ
• บางมลรัฐมีการกําหนดใหมกี ารสอบวัดมาตรฐานความรูข องเด็กอยางเปนระบบ เชน สอบป
เวนป หรือสอบทีร่ ะดับชัน้ บางชัน้ เปนตน
ในภาพรวมนั้นอาจกลาวไดวาการดําเนินการสอนแบบ Home School ในสหรัฐอเมริกานัน้
สามารถกระทํ าไดโดยมีกฎหมายรองรับลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละ
มลรัฐ มลรัฐสวนใหญมีการยอมรับสถานะทางกฎหมายของ “โรงเรียนในบาน” อยางเปนทางการ

“ ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลที่รัฐพึงยึดถืออยางมั่นคงประการ

หนึ่งคือความเชื่อวารัฐไมมสี ทิ ธิหรืออํานาจในการหลอหลอมเด็กโดยการบีบบังคับให
เด็กตองไดรับการศึกษาในแบบที่รัฐตองการจากสถานศึกษาที่รัฐจัดใหเทานั้น รัฐไม
ใชเจาของชีวติ เด็กและดังนัน้ ครอบครัวที่เลี้ยงดู ทะนุถนอมเด็กแตละคนมาจึงมีสทิ ธิ
และความรับผิดชอบในการเตรียมเขาเหลานัน้ ใหเปนสมาชิกทีด่ ขี องสังคมดวย”

จากคําพิพากษาตอนหนึง่ ในคดีฟอ งรอง
ระหวางหนวยงานการศึกษาของมลรัฐหนึ่งใน
สหรัฐอเมริกากับครอบครัวทีจ่ ดั Home School

ในขณะที่มลรัฐอีกจํานวนหนึง่ ยอมรับอยางออม ๆ โดยตีความใหโรงเรียนในบานมีฐานะเทียบ
เทาหรือเสมือนหนึง่ “โรงเรียนเอกชน” 6

อยางไรก็ตาม ประเด็นสําคัญในเชิงกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของนี้ ไมไดอยูแคที่วาการจัด
Home School จะจัดไดหรือไมไดอยางถูกตองตามกฎหมายเทานั้น แตประเด็นทีส่ ําคัญกวานั้นก็คือ การ
จัด Home School จะตกอยูภายใตการกํากับควบคุมตามกฎหมายหรือระเบียบมากนอยแคไหน ซึ่ง
ประเด็นนี้จะมีผลกระทบโดยตรงตอเสรีภาพและความยืดหยุนที่ครอบครัว Home School แตละ
ครอบครัวจะไดรับในการจัดการศึกษาใหลูกของตน
กรณีตวั อยางบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกานาจะชีถ้ งึ ประเด็นนีไ้ ดแจมชัดยิง่ ขึน้
กรณีรฐั เพนซิลวาเนีย การจัด Home School ในรัฐเพนซิลวาเนียแมวาจะสามารถกระทําไดโดย
มีกฎหมายซึ่งออกมาในป 1986 รองรับสถานภาพของโรงเรียนในบานอยางเปนทางการก็ตาม แต
กฎหมายของรัฐนี้จัดไดวาเปนกฎหมายที่ “คุมเขม” และมีรายละเอียดที่พอแมตองถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดหลายเรือ่ ง กฎหมายของรัฐนี้ใหความสะดวกแกคนกลุมเดียวคือคนที่มีวุฒิหรือถือใบประกอบ
วิชาชีพครูซึ่งหากคนกลุมนี้จะจัดโรงเรียนในบานใหลูกของตนก็สามารถทํ าไดโดยรัฐไมไปเขมงวด
อะไรมาก แตนอกเหนือจากกรณีนแ้ี ลว พอแมอน่ื ๆ ที่มิไดมีวุฒิหรือใบประกอบวิชาชีพครูจะตองถือ
ปฏิบัติดังนี้7
• พอแมหรือผูป กครองจะตองสงเอกสารประกอบการจดทะเบียน Home School ในตอน
เริม่ ตนและสงเอกสารประกอบการขอตออายุทกุ วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปโดยระบุชื่อที่อยู
ของผูป กครอง ชือ่ และอายุของเด็ก ที่อยูและหมายเลขติดตอของสถานที่ที่สอน ตลอดจน
ระบุวัตถุประสงคและเคาโครงของหลักสูตรที่จะใชสอน
• ในส วนเนื้อหาการสอนจะตองเปนไปตามกรอบเนื้อหาที่ทางกรรมการการศึกษาของรัฐ
กําหนดโดยเครงครัด ไมวาจะเปนการสอนในระดับประถมหรือมัธยมศึกษา ซึ่งมีการระบุ
รายวิชาที่จะตองครอบคลุมไวโดยละเอียด
• นอกจากนี้ ผูป กครองจะตองมีการจัดทําแฟมสะสมงาน ( Portfolio ) ของบุตรในความดูแล
โดยประมวล
บันทึกหลักฐานการเรียน
ตลอดจนวัสดุและสื่อการสอนไวให
ครบถวน
เพือ่ การตรวจสอบโดยครูและนักจิตวิทยาจากโรงเรียนใกลเคียงทีไ่ ดรบั
มอบหมาย ซึ่งจะรายงานผลตอผูตรวจการการศึกษาประจําโรงเรียน (School Superintendent)
อีกทีหนึง่
• ที่ สํ าคั ญ คื อ หากผู  ต รวจการการศึ ก ษาประจํ าโรงเรี ย นพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า การศึ ก ษาที่
ผูปกครองจัดใหบุตรไมเหมาะสมแตประการใดก็ตาม
ผูป กครองจะตองทํารายงาน
ชี้แจงการแกไขขอบกพรองใหทราบภายใน 20 วัน โดยมีผูทรงคุณวุฒิที่เปนกลางมาชวย
พิจารณาอีกเพือ่ ความยุตธิ รรมหลังจากนัน้ หากยังเห็นวามีขอ บกพรองอยูอ กี ผูต รวจการ
สิทธิสั่งใหผูปกครองนําเด็กไปเขาเรียนในโรงเรียนใกลเคียงแทน และมีสิทธิสั่งหามไมให
ผูปกครองจัดการศึกษาในบานอีกเปนเวลาอยางนอย 1 ป

จะเห็นไดวา มาตรการกํากับดูแล Home School ในรัฐเพนซิลวาเนียนัน้ เปนมาตรการทีค่ อ นขาง
“เขม”
และทําใหผูปกครองที่ประสงคจะจัดโรงเรียนในบานมีภาระคอนขางสูงในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ที่สาคั
ํ ญคือความเปนอิสระในการจัดการเรียนการสอนตามความเชือ่ ของคนนัน้ กลายเปนเรือ่ ง
ทีถ่ กู วางกรอบคอนขางแนนหนาทีเดียว ดังจะเห็นไดจากขอกําหนดเกี่ยวกับหลักสูตรของมลรัฐนี้ ดังนี้
“ ในระดับประถมศึกษา ตองมีการจัดรายงานตอไปนีไ้ ดแก 1) ภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมถึงการ
สะกดคํา การอาน การเขียน; 2) คณิตศาสตร ; 3) วิทยาศาสตร ; 4) ภูมศิ าสตร ; 5) ประวัตศิ าสตร
สําหรับอเมริกาและประวัตศิ าสตรรฐั เพนซิลวาเนีย ; 6) หนาทีพ่ ลเมือง ; 7) สวัสดิภาพศึกษาซึ่ง
รวมถึงการสอนเกีย่ วกับการปองกันอัคคีภยั ; 8) สุขศึกษา ; 9) พลศึกษา ; 10) ดนตรี ; และ
11) ศิลปศึกษา”
“ ในระดับมัธยมศึกษา ตองมีการจัดรายงานตอไปนี้ ไดแก 1) ภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมถึงภาษา
วรรณกรรม การพูดและการเขียนความเรียง ; 2) วิทยาศาสตร ; 3) ภูมศิ าสตร ; 4) สังคมศึกษา
ซึง่ รวมถึงหนาทีพ่ ลเมือง ประวัติศาสตรโลก ประวัตศิ าสตรสหรัฐอเมริกาและรัฐเพนซิลวาเนีย ;
5) คณิตศาสตร ซึ่งรวมถึงคณิตศาสตรทั่วไป และเรขาคณิต ; 6) ดนตรีและศิลปศึกษา ; 7) พล
ศึกษา; 8) สุขศึกษาและสวัสดิภาพศึกษาซึ่งรวมถึงการปองกันอัคคีภัย นอกจากนีย้ งั อาจรวมถึง
รายวิชาดานเศรษฐศาสตร ชีววิทยา เคมี ภาษาตางประเทศ ตรีโกณมิติ หรือรายวิชาอืน่ ๆ ขึน้ อยู
กับดุลยพินิจและความรับผิดชอบของผูปกครอง….”8
นอกจากนี้ ขอกําหนดตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดทําแฟมสะสมงานหรือ Portfolio นัน้ ก็ดเุ ดือด
ไมนอ ย โดยระเบียบที่ทางรัฐเพนซิลวาเนียไดออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดระบุวา
“ แฟมสะสมงานจะตองประกอบดวยบันทึกการสอนซึ่งจัดทําตอเนือ่ งควบคูไ ปกับการสอนแต
ละหัวขอ ซึ่งในบันทึกการสอนรายหัวขอดังกลาว จะตองผนวกดวยตัวอยางหนังสือที่ใช ตัว
อยางแบบฝกหัดตัวอยางงานเขียนของนักเรียนตลอดจนสือ่ การสอนอืน่ ๆ นอกจากนี้สําหรับนัก
เรียนในระดับชัน้ เกรดสาม หา และแปด จะตองมีการรายงานผลการสอบวัดความรูด า นการอาน
ภาษา และคณิตศาสตร ดวยแบบสอบมาตรฐานระดับชาติหรือระดับรัฐแนบมาดวย”9
การดํ าเนิ นการจั ดโรงเรียนในบานในมลรัฐเพนซิลวาเนียจึงเปนสิ่งที่ไมสะดวกงายดายนัก
สําหรับพอแมผปู กครอง เพราะมีกฎระเบียบคอยกํากับอยูท กุ ขัน้ ตอนนอกจากนีต้ วั แปรสําคัญอีกประการ
หนึง่ ก็คอื การอยูภ ายใตการตรวจสอบของครูและนักจิตวิทยาจากโรงเรียนในพืน้ ที่ ซึ่งหากปราศจากความ
เขาใจอันดีตอ กันระหวางพอแมผปู กครองกับ “นักการศึกษา” เหลานี้ งาน Home School ก็อาจยิ่งยาก
ขึน้ เปนทวีคณ
ู

กรณีรฐั เซาทแคโรไลนามีการออกกฎหมายรองรับการจัด Home
กรณีรฐั เซาทแคโรไลนา
School เชนกัน โดยกฎหมายของรัฐนีเ้ ปดทางเลือกใหพอ แมจดั Home School ได 2 ลักษณะ คือ10
• จัดโดยอิสระโดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาเขตนั้น ๆ โดยมีเงือ่ นไข
กํากับ คือ
1) ผูป กครองตองมีการศึกษาขัน้ ตํ่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) เวลาการสอนตองไมนอ ยกวา 4 ชัว่ โมงครึง่ ตอวัน และไมนอยกวา 180 วันตอป
3) หลักสูตรตองครอบคลุมเนือ้ หาวิชาการอาน การเขียน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา และสําหรับในระดับมัธยมตัง้ แตเกรด 7-12 ตองเพิ่มวิชาการเขียนความเรียงและ
วรรณกรรม
4) มีการจัดเก็บแผนการสอน ตัวอยางงานของนักเรียน ตลอดจนผลการสอบวัดความรูด า น
ตางๆ
ไวเพือ่ การตรวจสอบโดยสํานักงานการศึกษาเขตตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ตลอดจนมีการรายงานเวลาเรียนของนักเรียนตอทางสํานักงานทุก 6 เดือน
5) มีการดําเนินการใหนักเรียนสามารถไปใชหองสมุดไดอยางเหมาะสม
6) นักเรียนเขารับการทดสอบความรูป ระจําปของรัฐ
7) ผูปกครองมีการลงนามในเอกสารยินยอมวาหากมีขอบกพรองได ๆ ที่เกิดจากการจัด
การศึกษาเองในบาน ทางรัฐจะไมตอ งรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ หากการจัดโรงเรียนในบานไมเปนไปตามขอกําหนดนีแ้ ลว ทางสํานักงานการศึกษาเขต
สามารถนําเด็กกลับมาเขาโรงเรียนปกติไดเชนกัน
• จัดโดยเขาเปนสมาชิกในสังกัด South Carolina Association of Independent Home School
( SCAIHS ) ที่กฎหมายของรัฐยอมรับสถานภาพและบทบาท โดยครอบครัว Home School
ที่เขามาจดทะเบียนเปนสมาชิกสมาคมนี้จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดตามเหมือนการจัด
แบบแรก หากมีมาตรการเพิ่มเติมไดแกการสงหลักสูตรใหเจาหนาที่ของสมาคมพิจารณา
การเขารับการอบรมของสมาคม การจัดทํารายงานความกาวหนาพรอมทั้งแฟมสะสมงาน
ของนักเรียนเสนอตอสมาคม ตลอดจนการจายคาบํารุงใหสมาคม ซึง่ หากครอบครัวทีเ่ ปน
สมาชิกไมปฏิบัติตามนี้อาจถูกถอนสมาชิกภาพและสิทธิที่จะจัก Home School แบบนีไ้ ด
จะเห็นไดวา กรณีรฐั เซาทแคโรไลนานี้ ก็มีระเบียบขอกําหนดที่หยุมหยิมพอฟดพอเหวี่ยงกับรัฐ
เพนซิลวาเนียเชนกัน แมจะดูยืดหยุนกวาในแงทางเลือกในการจดทะเบียน Home School ได 2 แบบ แต
โดยวิธีการกํากับควบคุมมาตรฐานการศึกษาให “เทียบเทา” ระบบการศึกษาปกติ
กรณีรฐั วอชิงตัน กรณีรฐั วอชิงตันจัดไดวา มีขอ กําหนดที่ “เปนมิตร” กับพอแม Home School
มากกวา 2 รัฐที่กลาวมา โดยรัฐนีม้ กี ารกําหนดการศึกษาภาคบังคับสําหรับเด็กอายุ 8-18 ป โดยมีขอ
กําหนดใหเปนการเฉพาะสําหรับ “การสอนในบาน” ( Home-based instruction ) ดังนี้

“การดําเนินการสอนสามารถทําไดจากบาน หากการสอนนัน้ มีแผนและการตรวจสอบทีเ่ ปน
ระบบ รวมถึงการมีหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา
สังคมศึกษา ประวัตศิ าสตร สุขศึกษา การอาน การเขียน การสะกดคํา ดนตรี ศิลปศึกษา ตลอดจนอาชีว
ศึกษา ทัง้ นีโ้ ดยมีชว่ั โมงการสอนเทียบเทาไดกบั ระดับชัน้ เรียนเดียวกันในโรงเรียนเอกชนทัว่ ไป”11
สําหรับขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของพอแมผูปกครองที่จะจัด Home School นั้นก็กาหนดไว
ํ
ถึง 4 ทางเลือก ซึง่ พอแมผปู กครองอาจมีคณ
ุ สมบัตไิ ดตามขอใดขอหนึง่ ตอไปนีค้ อื 1) ผานการเรียนหลัง
มัธยมมาไมนอยกวา 45 หนวยกิตจตุภาค (quarter ) หรือเทียบเทา ; หรือ 2) จัดการสอนภายใตการกํากับดู
แลและให คํ าปรึ ก ษาของครู ผู  มี ใ บประกอบวิ ช าชี พ โดยมี ก ารพบปะกั น ระหว า งนั ก เรี ย นกั บ ครู
ผูน น้ั อยางนอย 1 ชัว่ โมงตอสัปดาห ; หรือ 3) ไดรับการพิจารณาแลววาเหมาะสมโดยดุลยพินิจของ
ผูต รวจการการศึกษาประจําโรงเรียนในทองถิน่ นัน้ ; หรือ 4) เขารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการสอนใน
บานจากสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสม12
นอกจากนี้ ผูป กครองตองมีการเก็บรวบรวมหลักฐานบันทึกความกาวหนาในการเรียน รวมถึง
ผลการทดสอบตาง ๆ ของนักเรียนไวเชนกัน แตไมไดมีการกําหนดชัดถึงกลไกตรวจสอบ หากระบุแต
เพียงวาในกรณีทน่ี กั เรียนผูน น้ั จะไปศึกษาตอในโรงเรียนปกติ ผูปกครองจะตองสามารถสง “หลักฐาน
การเรียนรู” เหลานีใ้ หแกนกั เรียนได
ผูปกครองในรัฐวอชิงตันจึงมีอิสระสูงกวาโดยไมถูก “จัดกรอบ” หรือถูกกํากับควบคุม
ใกลชิดจากทางรัฐ สํานักงานการศึกษาเขตเองก็มไิ ดรบั มอบอํานาจตามกฎหมายที่จะเขาไปกํากับดูแล
อะไรไดมากนัก
พอแมผปู กครองเพียงแตตอ งมีหนังสือแสดงเจตนจานงต
ํ อทางสํานักงานเพือ่ เปน
หลักฐานเทานั้น
จุดที่นาสนใจที่สะทอนปรัชญาเสรีนิยมของรัฐนี้คือการที่กฎหมายไดระบุเจตนารมณไวตอน
หนึง่ วา
“ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องรัฐตระหนักดีวา การสอนในบานมีแบบแผนโครงสรางที่ยืดหยุนกวาการ
สอนในชัน้ เรียนปกติ ดังนัน้ ขอกําหนดใด ๆ ในกฎหมายนี้ที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในบานพึงไดรับการตีความบนฐานความคิดแบบเสรีนิยมดวย”13
กรณีรฐั เทกซัส กรณีรฐั เท็กซัสนัน้ กอนหนาป 1981 ครอบครัวใด ๆ สามารถจัด Home School
ไดโดยตีความเขาลักษณะ “โรงเรียนเอกชน” ประเภทหนึง่ ตอมาในป 1981 สํานักงานการศึกษาของรัฐ
เท็กซัสไดออกมาประกาศอยางไมมีปมีขลุยวาการจัดโรงเรียนในบานไมถือเปนรูปแบบการศึกษาเอกชน
และดังนั้นไมถือเปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่ถูกตองตามกฎหมายและหลังจากนั้นก็ไดเริ่มมีการดําเนิน
คดีกับพอแมที่จัด Home School ในรัฐ อยางไรก็ตาม ในกระบวนการสูความกันในชั้นศาลจนถึงศาลสูง
ของรัฐปรากฏวาสํานักงานการศึกษาของรัฐเปนฝายพายแพอยางยับเยิน โดยศาลไดลงความเห็นวาการ
กระทําของสํานักงานการศึกษาของรัฐนั้น “….สะทอนถึงความไมเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การ
อางใชอานาจโดยมิ
ํ
ชอบ และเปนการกระทําที่ไรเหตุผลอันลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล….”14

จากความพายแพดังกลาว นอกจากทางสํานักงานจะตองจายคาธรรมเนียมตาง ๆ เปนเงินถึง
360,000 เหรียญสหรัฐแลว ผลอันใหญหลวงที่ตามมาคือการทําใหการจัด Home School ในรัฐเท็กซัส
เปนเรือ่ งสะดวกงายดายตัง้ แตบดั นัน้ เปนตนมาโดยหนวยงานของรัฐ “เลิกยุง” กับพอแม Home School
เกือบจะสิ้นเชิง ผูปกครองสามารถจัดหลักสูตรแบบใดก็ได โดยไมมีขอกําหนดเกีย่ วกับการตรวจสอบ
จากรัฐ ไมมีการกําหนดเรือ่ งการสอบวัดความรูใ ด ๆ และไมมีแมแตขอกําหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียน
กับทางรัฐ พอแมผปู กครองเพียงแตใหความรวมมือตามควรแกเหตุ หากไดรบั การติดตอรองขอขอมูล
บางอยางจากหนวยงานของรัฐเปนครัง้ คราวเทานัน้ 15
ทั้งนี้ อาจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกฎหมายของแตละมลรัฐในสหรัฐอเมริกาไดใน
ภาคผนวก ก.16
เปรียบเทียบลักษณะการออกกฎหมายเรือ่ ง Home School ที่ตางกันไป
ในมลรัฐตาง ๆ ของสหรัฐอเมริกา17
ลักษณะการออกกฎหมาย
มลรัฐทีเ่ ขาลักษณะ
แบบที่ 1
• Arizona
• Montana
ไมมีการออกกฎระเบียบควบคุมหรือมีเปน
• Idaho
• New Jersey
สวนนอย ไมมีการกําหนดใหพอ แมตอ งมีคณ
ุ วุฒิ • Illinois
• Oklahoma
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไมมีขอ
• Indiana
• Texas
กําหนดเกีย่ วกับการทดสอบความรูข องเด็ก การ • Mississippi
• Wisconsin
กําหนดใหมกี ารติดตอสัมพันธกบั เจาหนาทีข่ อง • Missouri
• Wyoming
รัฐมีเพียงเล็กนอย
แบบที่ 2
• Alabama
• Kentucky
มีขอกําหนดเกีย่ วกับการทดสอบความรูข อง • Alaska
• Louisiana
เด็กบาง แตไมมีขอกําหนดเกีย่ วกับคุณวุฒหิ รือ • California
• Michigan
ใบประกอบวิชาชีพครูของพอแม
• Colorado
• Minnesota
• Delaware
• Nebraska
• Florida
• North Carolina
• Hawaii
• Oregon
Kansas
• Utah
ลักษณะการออกกฎหมาย
แบบที่ 3

มลรัฐทีเ่ ขาลักษณะ
• Connecticut
• Ohio

ลักษณะการออกกฎหมาย
มีขอกําหนดเกีย่ วกับการทดสอบความรูข อง
เด็กตลอดจนการจัดทําแฟมสะสมงานเพื่อการ
ตรวจสอบเปนรายป มีการกําหนดเรือ่ งคุณวุฒิ
และใบประกอบวิชาชีพครูดวยในบางรัฐ

•
•
•
•

•
•
•
•
•
แบบที่ 5
•
มีขอกําหนดทีเ่ ครงครัดเกีย่ วกับ Home School •
ทั้งในเรื่องคุณวุฒิและใบประกอบวิชาชีพครูของ •
พอแม การทดสอบความรูเ ด็กเปนรายป และอื่น
ๆ
แบบที่ 4
มีขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแฟมสะสมงาน
และมีขอกําหนดเกีย่ วกับการทดสอบความรูข อง
เด็กเปนระยะ ๆ มีขอกําหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิและ
ใบประกอบวิชาชีพครูของพอแม

มลรัฐทีเ่ ขาลักษณะ
Geogia
• South Carolina
Maryland
• South Dakota
New Hamshire • Virginia
New Mexico
• Washington
Arkansas
Iowa
Maine
Nevada
New York
Messachusetts
North Dakota
Pennsylvania

•
•
•
•

Rhode Island
Tennessee
Vermont
West Virginia

ในภาพรวมของการออกกฎหมายรองรับการจัด Home School ในสหรัฐอเมริกา อาจสรุปไดดงั
นี้
• ใน 37 มลรัฐมีกฎหมายที่ระบุและอนุญาตใหมีการจัด “โรงเรียนในบาน” ได ภายใตเงือ่ นไข
ขอกําหนดตาง ๆ กันอีก 12 มลรัฐยอมใหจดั ไดในฐานะ “โรงเรียนเอกชน”
• ในมลรัฐเหลานี้สวนใหญยอมใหพอแมที่มีการศึกษาแคระดับมัธยมปลายสามารถจัดโรง
เรียนในบานได ยกเวนรัฐ North Dakota ทีกาหนดให
ํ
พอ แมตอ งสอบวิชาครูดว ย
• ประมาณ 2 ใน 3 ของมลรัฐเหลานี้มีการกําหนดเรือ่ งการสอบมาตรฐานความรู เชน
Colorado และ Georgia กําหนดใหสอบปเวนป Tennessee กําหนดใหสอบที่ Grade 2 3 6 8
10 Virginia กําหนดใหสอบทุกปและตองได percentile 40 ขึ้นไป
• มี 4 มลรัฐที่พอแมแคมี Notice of Intent วาจะสอนลูกอยูกับบาน อีก 3 มลรัฐทีพ่ อ แมไมตอ ง
แจงอะไรเลย
• มี 4 มลรัฐที่กาหนดให
ํ
มกี ารใหความเห็นชอบจากรัฐและการติดตามตรวจสอบการเรียนใน
บานจากเจาหนาทีข่ องรัฐ

• บางรัฐ เชน Washington Iowa มีการกําหนดใหโรงเรียนของรัฐขึน้ ทะเบียนเด็ก Home School
เปนนักเรียนบางเวลา เพือ่ ประโยชนในการสงเสริมการเรียนรูแ ละการประเมินผล
อยางไรก็ตาม
ในทามกลางความหลากหลายของการออกกฎหมายและระเบียบรองรับเรื่อง
Home School นี้ สิง่ ทีเ่ ปนแนวโนมรวมในสหรัฐก็คอื แนวโนมการผอนคลายการควบคุมจากรัฐ โดย
ผอนคลายจากการคุม process มาเปนการคุมที่ product แทน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การกําหนดเงือ่ น
ไขเกี่ยวกับหลักสูตรก็ดี คุณสมบัติของพอแมในฐานะครูก็ดี มีแนวโนมทีจ่ ะคอย ๆ ถูกผอนคลายลงไป
โดยมลรัฐสวนใหญจะมีแนวโนมทีจ่ ะใชเรือ่ ง standard testing เขามาเปนเครือ่ งมือในการประกันคุณภาพ
เปนสําคัญ18
ตัวอยางที่นาสนใจของแคนาดา
สวนในกรณีประเทศแคนาดา
อันเปนอีกประเทศหนึง่ ในแถบอเมริกาเหนือทีใ่ นทุกรัฐมีการ
อนุญาตใหพอ แมเปด Home School ไดนน้ั ในภาพรวมอาจกลาวไดวาพอแม ผูปกครองมีลูทางในการ
เปด Home School ที่สะดวกพอสมควร ทั้งในแงการติดตอกับหนวยงานของรัฐและการใหอิสระแก
พอแมในการจัดการศึกษาตามแบบฉบับของตนไดระดับหนึ่ง
โดยทั่วไปการจัด Home School ในแคนาดานัน้ 19
• ถูกตองตามกฎหมายในทุกรัฐ
• แตละรัฐมีกฎระเบียบกํากับดูแลของตนเอง ซึง่ พอแมจะตองติดตอขอทราบรายละเอียดจาก
Education and Training Department ในรัฐของตน
• โดยทั่วไปในแคนาดาไมมีการกําหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิพิเศษในดานวิชาครูสาหรั
ํ บพอแมท่ี
ตองการจัด Home School
• โดยทั่วไปไมมีการกําหนดใหพอ แมตอ งยึดกรอบหลักสูตรใดๆ แตในทางปฏิบัติพอแม
สามารถดูหลักสูตรของทองถิ่น (provincial curriculum) เปนแนวในการจัดการศึกษาใหลูก
ของตนได
อยางไรก็ตามโดยรูปแบบการปกครองทีก่ ระจายอํานาจไปในแตละมลรัฐเชนเดียวกับสหรัฐ
อเมริกา ทําใหในแคนาดามีความหลากหลายของมาตรการกํากับดูแลการจัด Home School เชนเดียวกัน

ในสหรัฐอเมริกานัน้ ทั้ง 50 มลรัฐมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับการจัด
Home School แตขอ กําหนดของแตละมลรัฐนัน้ ก็มรี ะดับความ “เขม” ที่ตางกันไป
สวนในแคนาดา มีกรณีนาสนใจที่รัฐ British Columbia ที่กาหนดให
ํ
เด็ก Home
School “ขึ้นทะเบียน” ไวกับโรงเรียนใกลเคียง เพือ่ ใหสามารถใชโรงเรียนเปนแหลง
สนับสนุนทางวิชาการ ตลอดจนการหยิบยืมวัสดุอุปกรณการศึกษาตางๆ ได

ในการนี้ ในบางรัฐก็มีมาตรการกํากับดูแลที่นาสนใจ อยางเชนกรณีรฐั British Columbia มีการ
กําหนดใหพอ แมแจงขอจัด Home School โดย “ขึน้ ทะเบียน” ชื่อเด็กไวกับสถานศึกษาในทองถิ่นหรือ

สถานศึกษาใดๆ ในรัฐก็ได เพื่อที่รัฐยังสามารถจัดสรรงบประมาณตอหัวนักเรียนผานมาทางสถานศึกษา
นัน้ ๆ จํานวนหนึ่งเพื่อใชสนับสนุนการศึกษาของเด็กที่แมจะเรียนอยูกับบานก็ตาม โดยงบประมาณดัง
กลาวเปนสัดสวนนิดเดียวเมื่อเทียบกับงบตอหัวปกติ เชนอาจมีสัดสวนเพียง 1/16 หรือประมาณ 200
เหรียญแคนาดา ซึง่ โรงเรียนทีเ่ ด็ก Home School มาขึ้นทะเบียนไวก็จะใชงบนี้ในการใหบริการเกี่ยวกับ
การใหหยิบยืมวัสดุ อุปกรณ หนังสือ ตําราตางๆ ตลอดจนการใหบริการเกีย่ วกับการทดสอบวัดความรู
วิชาตางๆ ของเด็ก เปนตน20
นอกจากนีใ้ นบางรัฐ เชนรัฐ Ontario ก็มีการวางแนวปฏิบัติและหลักเกณฑในการชวยใหหนวย
งานของรัฐหรือสถานศึกษาทีเ่ กีย่ วของใชเปนแนวในการติดตามประเมินผลการจัด Home School แตละ
กรณีวาเหมาะสมเพียงไร อยางไรก็ตามแนวปฏิบัติเหลานี้ไมมีอํานาจบังคับตามกฎหมาย หากเปนแนว
ปฏิบัติที่ “ปรับใช” ในกระบวนการประสานงานและการแนะนําแนะแนวระหวางเจาหนาที่การศึกษากับ
พอแม Home School แตละราย นอกจากนีใ้ นรัฐ Ortario ก็ไมไดบังคับใหพอแมตอง “ขึน้ ทะเบียน” ลูก
ไวกบั โรงเรียนเหมือนกรณี British Columbia อีกดวย21
ในกรณี Ontario พอแมที่ไมประสงคจะรับความชวยเหลือหรือติดตอสัมพันธใดๆกับสถาน
ศึกษา จึงมีอิสระตามกฎหมาย ที่จะไมตองทําการใดๆ มากไปกวาแค “แจงเพือ่ ทราบ” กับสํานักงานการ
ศึกษาในทองถิ่นและไมจําเปนตองปฏิบตั ติ าม “แนวปฏิบัติ” ใดๆ ที่สานั
ํ กงานการศึกษาทองถิ่นกําหนด
และทางสํานักงานฯ ก็มิไดมีอานาจตามกฎหมายใดๆที
ํ
่จะแทรกแซงเกินขอบเขต ยกเวนกรณีทม่ี เี หตุผล
อันแนชัดวาพอแมบางรายอาจไมไดจัดการศึกษาที่ดีใหลูก ซึ่งในกรณีนั้นก็สามารถเขาไปสอบสวนเพื่อ
ประโยชนทางการศึกษาของเด็ก เปนสําคัญ22
กรณีประเทศอังกฤษและประเทศในแถบยุโรป
ในทวีปยุโรปนัน้ มีการจัดทําขอตกลงรวมระหวางประเทศตางๆ ในป 1952 วาดวยการ
ปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยในมาตรา 2 ไดกลาวถึงสิทธิทาง
การศึกษาวา
“บุคคลใด ๆ ตองไมถกู จํากัดสิทธิที่จะไดรับการศึกษา ในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ
ใด ๆ พึงใหความเคารพตอสิทธิของผูปกครองที่จะเขามากระทําการใด ๆ ใหแนใจวาการศึกษาอบรมนั้น
สอดคลองกับคานิยมความเชื่อทางศาสนาและปรัชญาของตน”23
โดยกระแสสากลที่สงเสริมสิทธิของพอแมผูปกครองในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดัง
กลาว
จึงทําใหหลายประเทศในยุโรปมีความเคลื่อนไหวในการออกกฎหมายรองรับสิทธิ
การจัดการศึกษาทางเลือกของพอแมผูปกครองอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
ทั้งนี้กฎหมายซึ่งเกี่ยวของกับการจัด Home School ในกลุมประเทศยุโรปตะวันตก แบงไดออก
เปน 4 กลุมดวยกัน โดยมีประเทศที่แยกออกเปนกลุมตาง ๆ ดังนี24้

• ประเทศทีม่ กี ฏหมายเอือ้ ตอการจัด Home School ( เบลเยีย่ ม , เดนมารก , ไอรแลนด , ฝรัง่
เศส , อิตาลี , ลักเซมเบอรก , นอรเวย , โปรตุเกส , สวิตเซอรแลนดสว นใหญ , อังกฤษ )
• ประเทศทีใ่ นอดีตไมอนุญาต Home School แตปจจุบันอนุญาตแลว ( ออสเตรีย )
• ประเทศที่ปจจุบันตามตัวบทกฎหมายไมอนุญาต Home school แตสามารถใหการอนุญาต
ไดเปนรายกรณีไป ( สเปน , กรีซ , 2 มณฑลของสวิตเซอรแลนด , เนเธอรแลนด )
• ประเทศทีม่ กี ารบังคับเรียนในระบบแตอยางเดียว ( เยอรมัน )
ประเทศอังกฤษเปนประเทศหนึ่งที่ไดมีกฎหมายรองรับสิทธิประการนี้มากวาครึ่งศตวรรษแลว
โดยใน Education Act ป 1994 ซึ่งตอมามีการแกไขเพิ่มเติมในป 1981 ไดระบุถึงสิทธิในเรื่องนี้ไวใน 2
มาตราที่สาคั
ํ ญ คือ
มาตรา 36 : ผูปกครองของเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคน มีหนาทีจ่ ดั การใหเด็กผูน น้ั ไดรบั
การศึกษาเต็มเวลาที่เหมาะแกชวงอายุ ระดับความสามารถและความถนัดตลอดจนความตองการพิเศษใด
ๆ ทีเ่ ด็กผูน น้ั อาจมี ทัง้ นีโ้ ดยการเขาเรียนในโรงเรียนหรืออืน่ ๆ
มาตรา 76 : ในการใชอานาจหน
ํ
าที่ใด ๆ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้หนวยงานการศึกษาทอง
ถิ่นพึงยึดถือเปนหลักการทั่วไปวานักเรียนพึงไดรับการศึกษาที่สอดคลองกับความปรารถนาของผูปก
ครอง ตราบใดที่ไมกระทบตอประสิทธิภาพของการศึกษาอบรมหรือเปนภาระคาใชจายแกสังคม25
ปจจุบันกฎหมายการศึกษาฉบับใหมของอังกฤษคือ Education Act 1996 ยังคงสืบทอดเจตนา
รมณเดิมของการใหสิทธิเสรีภาพแกพอแมผูปกครองในการจัดการศึกษาใหลูกหลานดวยตนเอง หากมี
การเขียนเกี่ยวกับหนาที่ของผูปกครองใหมวา26
มาตรา 7
“The parent of every child of compulsory school age shall cause him to receive efficient fulltime education suitable :
(a) to his age, ability and aptitude, and
(b) to any special educational needs he may have,
either by regular attendance at school or otherwise.”
นั่นคือยังรักษาขอกําหนดที่สาคั
ํ ญที่ยอมใหมีการศึกษารูปแบบอื่นๆ (education otherwise)
ควบคูไปกับการศึกษาภาคบังคับในระบบโรงเรียนได
นอกจากนี้ Education Act 1996 ยังมีการกําหนดรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทางการกํากับ
ดูแลและสนับสนุนพอแมที่ประสงคจะสอนลูกของตนเองอยูกับบาน โดยรายละเอียดดังกลาวมี อาทิ27
• มาตรา 9 กํ าหนดให นั ก เรี ย นได รั บ การศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ ความประสงค ข อง
ผูป กครอง ซึ่งมาตรานี้มีนัยสําคัญในการใหความยืดหยุนและอิสระแกผูปกครองในดาน
หลักสูตร และเนือ้ หาสาระการเรียนการสอนทีจ่ ดั

• มาตรา 8 กําหนดเกี่ยวกับการพนการศึกษาภาคบังคับ (5-16 ป) และวันยุติการศึกษาใน
โรงเรียน (school leaving dates) ในแตละปการศึกษาซึ่งมีผลบังคับเหมือนกันทั้งนักเรียน
ปกติและนักเรียนที่เรียนอยูกับบาน
• มาตรา 434 กําหนดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักเรียน ซึง่ รวมไปถึงมาตรการทีผ่ บู ริหารโรง
เรียนตองดําเนินการ กรณีผูปกครองของนักเรียนในสังกัดประสงคจะถอดชื่อนักเรียนผูนั้น
ออกจากทะเบียนโรงเรียนเพือ่ ไปทําการสอนเองทีบ่ า น
โดยเฉพาะในเรือ่ งการขึน้ ทะเบียนนักเรียนนี้ โดยนัยของกฎหมายฉบับใหมนี้ ผูป กครองไดรบั
ความสะดวกขึ้น โดยสิ่งที่ตองทําก็มีเพียงหนังสือแจงไปทางโรงเรียนถึงความประสงคที่จะสอนลูกเอง
อยูกับบาน โรงเรียนจะไมมหี นาทีพ่ จิ ารณา ใดๆ นอกจากรับทราบและถอดชื่อนักเรียนผูนั้นจากทะเบียน
โรงเรียนพรอมกับแจงใหสานั
ํ กงานการศึกษาทองถิ่น (Local Education Anthority หรือ L.E.A.) ทราบ
เรือ่ งภายใน 2 สัปดาห จากนั้นก็จะเปนหนาที่ของทาง L.E.A. ในการติดตามดูแลผูป กครองรายนัน้ ๆ เอง
ตอไป
อยางไรก็ตาม กฎหมายอังกฤษไมไดระบุอํานาจของ L.E.A. ในการกํากับดูแลการสอนในบาน
ไวชดั เจนนัก รวมถึง ‘เกณฑ’ ในการจัดการเรียนการสอนในบานทีจ่ ะใชเปนแนวทางในการพิจารณา
ความเหมาะสมของการจัด Home School แตละรายก็มิไดระบุรายละเอียดไวเชนกัน
ในทางปฏิบัติ L.E.A. ของอังกฤษมีแตความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะตองทําใหแนใจวาเด็ก
ในวัยการศึกษาภาคบังคับที่อยูในพื้นที่ของตนไดรับ
“…การศึกษาเต็มเวลาที่มีประสิทธิภาพ”
(… efficient full-time education) และการปฏิบัติของ L.E.A. เกี่ยวกับกรณี Home School จึงเปนเรือ่ ง
ของแนวปฏิบัติและดุลยพินิจที่กําหนดขึ้นมาอยางกวางๆ อาทิ การติดตอผูป กครองเพือ่ ใหกรอกราย
ละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบ Home School ที่ประสงคจะจัด การไปเยี่ยมบานเพื่อดูความเหมาะสม
การขอหลักฐานการเรียนการสอนจากผูปกครองเพื่อประกอบการประเมินผล และการจัดเจาหนาที่ไป
นิเทศการศึกษาที่แตละบานเปนระยะๆ เปนตน28

สรุปขัน้ ตอนการจัด Home School ในอังกฤษ

• ผูป กครองแจงใหทางโรงเรียนทีน่ กั เรียนสังกัดทราบ
• โรงเรียนมีหนังสือแจงรับทราบและแจง L.E.A. ใหทราบใน 2 สัปดาห
• L.E.A. ติดตอผูป กครองพรอมแบบฟอรมขอรายละเอียดเกีย่ วกับเด็ก อายุ ระดับชั้น ที่อยู- ที่เรียน เคา
โครงหลักสูตรโดยสังเขป ฯลฯ
• L.E.A. อาจจัดเจาหนาที่ไปเยี่ยมบานที่จะจัด เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมหรือ
คําแนะนําเพิม่ เติม
• L.E.A. อาจจัดเจาหนาที่ไปเยี่ยมอีกทุกๆ 6 เดือนเพือ่ ดูหลักฐานการเรียนการสอน ผลการสอบ ฯลฯ
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของผูปกครองรายนั้นๆ
• เจาหนาที่ L.E.A. เขียนรายงานเสนอความเห็นตอ L.E.A.
• กรณีที่ L.E.A. เห็นวาการศึกษาที่ผูปกครองจัดยังไมเหมาะสม L.E.A. มีอํานาจบังคับใหผูปกครองสง
ลูกกลับไปเขาโรงเรียนได
แมวา L.E.A. ของอังกฤษอาจมีอํานาจในการกํากับดูแลการศึกษาในทองถิ่นและหากเห็นวา ผู
ปกครองรายใดจัด Home School ไมเหมาะสมก็สามารถบังคับผูปกครองรายนั้นใหสงลูกกลับไปเขาโรง
เรียนไดกต็ าม แตในทางปฏิบัติการทํางานของ L.E.A. ของอังกฤษก็มีลักษณะไปในเชิงสนับสนุนเนื่อง
ดวยกระแส Home School ที่ไดรับการยอมรับมากขึ้นเปนลําดับในอังกฤษ
สําหรับกรณีประเทศอืน่ ๆ ในแถบยุโรปนั้น สวนใหญก็เปดทางใหพอแมจัด Home School ได
เชนกัน ดังเชนกรณีสาธารณรัฐไอรแลนดนน้ั รัฐธรรมนูญหมวด 2 มาตรา 42 ของไอรแลนด กลาววา ผู
ปกครองมีอสิ ระในการจัดการศึกษาใหบตุ รหลานของตนเอง “ทัง้ ในบานของพวกเขาหรือโรงเรียนเอก
ชน หรือ โรงเรียนทีร่ ฐั สรางหรือทีร่ ฐั ใหการยอมรับ”29
ในประเทศนอรเวย กฎหมายระบุวาเยาวชนมีสิทธิและหนาที่ในการเขาเรียนในโรงเรียนที่ได
มาตรฐาน “ไดรับการศึกษาที่เทาเทียมกันจากแหลงอื่น”30 ในป 1989 มีการแกไขปรับปรุงเพิม่ เติมใหเด็ก
ผูซึ่งไดรับการศึกษาจาก “ทีอ่ น่ื ” นอกจากโรงเรียนจะตองไดรบั การสอนตามสัดสวนเนือ้ หาทีม่ กี ารระบุ
ในคูมือหลักสูตร
ในประเทศสวิตเซอรแลนด ในมณฑลสวนใหญมีกฎหมายอนุญาตใหจัด Home school ไดโดยมี
ความหลากหลายของการตีความกฎหมาย ในระดับทองถิ่นโดยมีแค 2 มณฑล คือ ซอฟฟฮูล-เซน และทิ
ชิโน เทานัน้ ทีไ่ มอนุญาตใหมกี ารจัด Home School โดยทัง้ 2 มณฑล Home School จะเปนทีย่ อมรับได
ในกรณีเด็กที่มีความจําเปนทางการศึกษารายตัวเทานั้น สวนใน 11 มณฑล จําเปนตองไดรบั อนุญาตจาก
เจาพนักงานการศึกษาในขณะที่อีก 6 มณฑล เพียงแคแจงใหเจาพนักงานทราบก็เปนการเพียงพอแลว31

ในออสเตรีย โปรตุเกสและฝรัง่ เศส การจัด Home School เปนเรือ่ งถูกตองตามกฎหมายเชนกัน
หากมีการติดตามตรวจสอบการศึกษาทีแ่ ตละครอบครัวจัด เพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษาเฉพาะ
ในโปรตุเกส เด็กตองลงทะเบียนทีโ่ รงเรียนในทองถิน่ ดวย32
ในประเทศอิตาลี กฎหมายอนุญาตใหจดั Home School ไดโดยระบุในกฎหมายวา “บิดามารดา
ชาวอิตาเลีย่ นมีความรับผิดชอบตอพระเจาในการทําใหแนใจวา บุตรของเขาไดรบั การฅึกษาทีด่ ”ี 33
โดยสรุปแลวในบรรดาประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรป มีเพียงแคสเปน กรีซ และเนเธอรแลนดเทา
นัน้ ที่ Home School มีแบบจํากัด และในเยอรมัน ไมมีการอนุญาตไมวากรณีใด ๆ
• ในประเทศกรีซ Home School ไดรบั อนุญาตสําหรับเด็กทีต่ อ งดูแลเปนพิเศษเทานัน้ 34
• นับแตป 1987 ในประเทศสเปนกฎหมายระบุใหการศึกษาชั้นประถมและมัธยมเปนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมระยะเวลา 10 ปในโรงเรียนโดยเริม่ ตัง้ แตชว งอายุ 6 ป ไปถึง
อายุ 16 ป35
อยางไรก็ตาม มีการอนุญาตใหจดั Home School สําหรับเด็กซึง่ ไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียน
อยางเด็กธรรมดาได
สวนในเนเธอรแลนดนน้ั
ดูเหมือนวาระบบการเรียนในโรงเรียนเปนการบังคับอีกเชนกัน
( พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา ป 1969 หมวด 2 ) และผูปกครองมีหนาที่ในการทําใหแนใจวา บุตรหลานได
ลงทะเบียนเรียนทีโ่ รงเรียนและเขาเรียนตามปกติ36
โดยสรุปแลว จากการศึกษา ประเด็นเชิงกฎหมายเกี่ยวกับการจัด Home School ของประเทศตาง
ๆ ในแถบยุโรป ตางก็ชี้ขอสรุปคลาย ๆ กันนัน่ คือ แทบทุกประเทศมีแนวโนมที่จะใหสิทธิเสรีภาพแกพอ
แมในการจัด home school ไดมากขึ้นเปนลําดับ โดยมีการออกกฎระเบียบตาง ๆ มารองรับ
อยางไรก็ตาม ภายใตการใหสิทธิเสรีภาพนี้ ก็ยอมมีการบงชี้ถึง “หนาที่และความรับผิดชอบ”
ของพอแมทจ่ี ดั Home school ตามมาดวย โดยมีการออกกฎระเบียบมากํากับดูแลรูปแบบการจัด Home
school ใหเปนไปในกรอบอันพึงประสงคของสังคม ทั้งนี้การกํากับดูแลของแตละสังคมจะ “เขม” เพียง
ใดนั้นก็ขึ้นอยูกับ “ฐานคิด” ของสังคมนัน้ นัน่ เอง ซึ่งจากประสบการณของประเทศตาง ๆ ก็พบวามีระดับ
ความ “เขม” ที่หลากหลายทั้งระหวางประเทศและภายในแตละประเทศเอง
กรณีการจัด Home School ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด
กรณีการจัด Home School ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดมีความหลากหลายเชนกัน
โดยเฉพาะในกรณีประเทศออสเตรเลียนั้นมีการปกครองในลักษณะมลรัฐที่มีกฎหมายการศึกษาของตน
เองคลายกับกรณีสหรัฐอเมริกา และโดยจารีตประเพณีการปกครองที่ผานมาแตละมลรัฐก็มีวิถีทางในการ
จัดการศึกษาตามแบบฉบับของตนเอง

อยางไรก็ตาม ในภาพรวมอาจกลาวไดวา กฎหมายในทุกมลรัฐของออสเตรเลียยินยอมหรือผอน
ปรนใหผูปกครองสามารถสอนลูกอยูกับบานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย หากแตละมลรัฐก็มีมาตรการ
กํากับควบคุมแตกตางกันไป
อยางเชนกรณีรฐั Queensland มีกฎหมาย Education Act 1989 มีขอกําหนดที่เกี่ยวพันกับสิทธิ
พอแมในการจัด Home School ไดแก37
• มาตรา 114 กําหนดใหนักเรียนที่อยูในชวงอายุการศึกษาภาคบังคับ (5-16 ป) สามารถรับ
การศึกษาไดจากทั้งโรงเรียนของรัฐและที่ไมใชของรัฐ (State or Non-State School) และเด็ก
พึงไดรับการศึกษาจากโรงเรียนที่กลาวนี้ นอกเสียจากไดรบั การพิจารณายกเวนตามมาตรา
115
• มาตรา 115 รัฐมนตรีการศึกษาของรัฐมีอํานาจอนุมัติใหผูปกครองของเด็กในวัยการศึกษา
ภาคบังคับไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการศึกษาภาคบังคับตามที่ระบุในกฎหมาย แตทง้ั นีร้ ฐั
มนตรีสามารถเพิกถอนการอนุมตั ไิ ดตลอดเวลา
การอนุมตั ติ ามวรรคแรกใหอยูใ นดุลยพินจิ ของรัฐมนตรี โดยเหตุผลทีส่ มควรดังนี้
1) เด็กผูนั้นสามารถไดรับการศึกษาในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
2) เด็กผูนั้นสามารถไดรับการสอนในขอบเขตเนื้อหาสาระที่เหมาะสมและสมํ่าเสมอ
โดยกฎหมายนี้ ผูป กครองในรัฐ Queensland ที่ประสงคจะเปด Home School จะตองกรอก
แบบฟอรมขออนุมตั จิ ดั ตัง้ Home School เสนอตอกระทรวงการศึกษาของรัฐเพือ่ เสนอใหรฐั มนตรี
พิจารณาตอไป โดยทางกระทรวงมีกลไกคณะกรรมการ Home Schooling State Review Committee ทํา
หนาทีพ่ จิ ารณาเสนอความเห็นเบือ้ งตนใหแกรฐั มนตรี นอกจากนีร้ ฐั มนตรียงั สามารถขอขอมูลเพิม่ เติม
ประกอบการพิจารณาไดอกี โดยอาศัยหนวยงานภายในของกระทรวงคือ Community Relation Unit รับ
ผิดชอบการประสานงานเรือ่ ง Home School เปนการเฉพาะดวย38
ทางกระทรวงศึกษาของรัฐ Queensland ยังมีการทําเอกสารสําคัญออกมาเปนเครือ่ งมือในการ
ทํางานประสานงานเรือ่ ง Home School 2 ชิ้น ชิน้ แรกคือ “Guidelines Approved By the Governor in
Council” ที่ใชเปนแนวปฏิบัติในการพิจารณาคําขอตัง้ Home School แตละราย กับชิ้นที่ 2 คือ “Home
Schooling - An Information Booklet : Instruction in a Place Other Than School or a Non-State School”
ไดแกขอมูลสําหรับพอแมทส่ี นใจใหทราบวามีขน้ั ตอนการขออนุมตั แิ ละแนวการจัด Home School อยาง
ไร ซึ่งในตอนทาย booklet นี้ยังมี “Application for Dispensation” หรือแบบฟอรมขออนุมตั แิ นบมาให
ดวย
สําหรับ Guidelines หรือแนวปฏิบตั ใิ นการจัด Home School นัน้ มีหลักเกณฑที่นาสนใจ อาทิ
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• ผูปกครองพึงทําหนาทีร่ บั ผิดชอบการสอนในบานภายใตเงือ่ นไขขอใดขอหนึง่ ดังนี้

1) ผูปกครองคนใดคนหนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละไดขน้ึ ทะเบียนเปนครูในมลรัฐทําหนาทีส่ อน
เอง
2) ผูปกครองไมไดสอนเองแตมอบหมายหรือวาจางใหบุคคลที่มีคุณวุฒิและไดขึ้น
ทะเบียนเปนครูในมลรัฐทําหนาทีส่ อน
3) ผูปกครองคนใดคนหนึ่งสอนเองโดยไมมีคุณวุฒิและไมไดขึ้นทะเบียนเปนครูของ
มลรัฐ โดยในกรณีนี้ใหผูปกครองขึ้นทะเบียนเด็กไวกับโรงเรียนใกลเคียง
• หลักสูตรที่จัดพึงมีความเหมาะสมในประการตางๆ ไดแก
1) เหมาะสมกับระดับอายุ ความสามารถ และพัฒนาการของเด็ก
2) สงเสริมประสบการณเรียนรูอ ยางตอเนือ่ งของเด็ก
3) สนองตอความตองการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของเด็ก
4) สะทอนใหเห็นความสอดคลองกับสาระสําคัญทางการศึกษาและการพัฒนาของเด็ก
• หากไดรบั การรองขอจากรัฐมนตรี ผูป กครองตองใหความรวมมือในการมีเจาหนาที่ ตัว
แทนรัฐมนตรี ไปประเมินหรือตรวจสอบสภาพการจัดการเรียนการสอนทีบ่ า น เพือ่
ประกอบการพิจารณาการขอเปด Home School
• รัฐมนตรีมอี ํานาจสงคนไปตรวจสอบการจัด Home School แตละรายหากไดรบั การรอง
เรียนวาผูปกครองจัดการศึกษาไมเหมาะสม หรือมีเหตุปจจัยที่สอวาจะสงผลตอประสิทธิ
ภาพการจัดการศึกษาของตน และสามารถสั่งใหผูปกครองสงเด็กกลับไปเขาโรงเรียนได
ซึ่งหากฝาฝนก็จะมีคาปรับประมาณ 300 เหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 8,000 บาท)
ในภาพรวมอาจกลาวไดวาการจัด Home School ในออสเตรเลียเปนเรือ่ งถูกตองตามกฎหมาย
หากแนวปฏิบัติที่เปนอยูในแตละมลรัฐก็มีการกํากับดูแลกันตามสมควร เชนในรัฐ New South Wales
หรือรัฐ Western Australia ก็มีแนวการกํากับโดยรัฐคลายคลึงกัน อยางไรก็ตามบางรัฐเชน Victoria ก็มี
โดยผูป กครองไมตอ งมีการติดตอกับหนวยงานของรัฐมากเหมือนกรณีรฐั
แนวทางที่ยืดหยุนกวา40
Queensland ที่กลาวมา ทัง้ นีย้ อ มขึน้ อยูก บั ปรัชญาแนวคิดทางการศึกษาของแตละรัฐนัน้ เอง
สวนกรณีของนิวซีแลนดนั้นก็คลายคลึงกัน หากมีเอกภาพกวานั่นคือ ไมมีความหลากหลายใน
มาตรการกํากับดูแลในแตละทองถิ่น เนือ่ งจากระบอบการปกครองทีแ่ ตกตางกัน โดยมีกรอบกฎหมาย
การศึกษาเดียวกันเปนแนว
สําหรับนิวซีแลนดนน้ั เมือ่ เด็กอายุครบ 6 ป ผูปกครองสามารถติดตอหนวยงานการศึกษาของ
รัฐเพือ่ ขอยกเวนไมตอ งใหเด็กไปขึน้ ทะเบียนมอบตัวกับทางโรงเรียน โดยใหรายละเอียดเบือ้ งตนเพียง
เล็กนอย ทั้งนี้ Homeschooling Federation of New Zealand ไดแนะนําพอแมวาไมจาเป
ํ นตองยึดกรอบ
หลักสูตรแหงชาติหรือเสนอแผนการสอน/ตารางสอนที่ละเอียดตึงตัวเกินไปใหทางรัฐพิจารณาก็ได
เพราะกฎหมายไมไดระบุหรือตีกรอบพอแมไวในเรือ่ งเหลานี้41

นอกจากนี้ พอแมในนิวซีแลนดทต่ี อ งการจัด Home School ก็ไมจาเป
ํ นตองมีคณ
ุ วุฒทิ างครูอกี
ดวย
•
•
•
•
•

สรุปลักษณะการกํากับเรื่อง Home School ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด
มีกฎหมายรองรับทั้งสองประเทศ แตในออสเตรเลียมีความหลากหลายกวา
พอแมตอ งมีการ apply เพือ่ ขอยกเวนไมตอ งสงลูกไปโรงเรียน
คุณวุฒพิ อ แมดจู ะเปนเรือ่ งสําคัญประกอบการพิจารณาอนุมตั ใิ นบางรัฐของออสเตรเลีย สวนในนิวซี
แลนดใหความยืดหยุนกวา
พอแมตอ งมีการติดตอสําคัญในเชิงรายงาน/ประสานงานกับหนวยงานของรัฐเปนระยะ ในกรณีออส
เตรเลียระบุอานาจตรวจสอบโดยรั
ํ
ฐไวคอ นขางชัดเจนกวา
กรอบในการจัดหลักสูตรไดใหอิสระแกพอแมตามสมควร โดยไมจําเปนตองยึดกรอบของกระทรวง

โดยสรุปแลวการจัด Home School ในออสเตรเลียและนิวซีแลนดจึงสามารถทําไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมายเชนเดียวกับประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา และมีความยืดหยุนในการจัดใหแกพอแม
ตามสมควร อยางไรก็ตามอํานาจตรวจสอบโดยรัฐยังคงมีอยูต ามกฎหมายดังเชนกรณีรฐั Queensland
ของออสเตรเลีย เพือ่ เปนการทําใหแนใจวาเด็กไดรับการศึกษาที่มีคุณคา และมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับ
เด็กทัว่ ๆ ไป
ขอสรุปทางกฎหมายและแนวโนมในไทย
โดยสรุปอาจชี้ถึงประเด็นที่จะตองพิจารณาจากการสังเคราะหประสบการณของประเทศตาง ๆ
ในการวางกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัด Home School ไดัดงั นี้
• สถานภาพและการจดทะเบียน ไดแก ประเด็นเกีย่ วกับสถานภาพและการแจงขอตัง้ โรงเรียน
ในบาน ซึง่ อาจอยูใ นรูป Home school ที่ไดรับสถานะรับรองตามกฎหมายเฉพาะตัวดังตัว
อยางประเทศสวนใหญที่ทาการศึ
ํ
กษาหรืออาจมีสถานะเทียบเทาโรงเรียนเอกชน ดังที่บาง
มลรัฐในสหรัฐอเมริกาปฏิบตั ิ ซึ่งจากสถานภาพนี้จะโยงไปถึงเงื่อนไขและขั้นตอนการจด
ทะเบียนกับหนวยงานของรัฐหรือการ “ขึ้นทะเบียน” ตัวเด็กไวกับสถานศึกษาใกลเคียง ดัง
เชนบางรัฐในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไดทําเพื่อประโยชนตอการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหวางโรงเรียนกับบานทีจ่ ดั Home School นอกจากนีป้ ระเด็นเรือ่ งสถานภาพและขอจด
ทะเบียนยังรวมไปถึงเรือ่ งเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทีจ่ ะตองยืน่ ประกอบการขอจัด Home
School ดวย
• คุณสมบัติพอแม ไดแก วุฒิการศึกษา ตลอดจนประสบการณความรูด า นการสอน
• เนื้อหาการเรียนการสอน ไดแก การกําหนดเนือ้ หาหลักสูตรหรือรายวิชาขัน้ ตํ่าที่จะตองมี
ตลอดจนเนือ้ หาเฉพาะทองถิน่ ทีห่ นวยงานการศึกษาของทองถิน่ อาจกําหนดขึน้ เพิม่ เติม

• การตรวจสอบ ไดแก การจัดครูทป่ี รึกษา การตรวจเยีย่ มตามบาน การเก็บรวบรวมหลักฐาน
หรือจัดทําแฟมสะสมงานเกีย่ วกับตัวนักเรียนเพือ่ รองรับการตรวจสอบจากภายนอก
• การสอบวัดความรู ไดแก การมอบหมายองคกรทีร่ บั ผิดชอบการจัดสอบวัดความรูข องเด็ก
การกําหนดระยะเวลาหรือความถีใ่ นการมารับการสอบ
สําหรับบานเรากฎหมายเรือ่ ง Home School เพิง่ อยูใ นระยะเริม่ ตนเทานัน้ โดยในพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีการระบุไวในหลายมาตราที่เปดทางใหมีการจัด “ศูนยการ
เรียน” โดยครอบครัวได รวมถึงการกําหนดสิทธิประโยชนที่พอแมพึงไดรับจากรัฐในการเขามาจัดการ
ศึกษาทางเลือกลักษณะนี้ดวย42
บทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติในสวนทีเ่ กีย่ วกับ Home School
• มาตรา 4 วาดวยนิยามของสถานศึกษาที่มีความรวมถึง “ศูนยการเรียน” ทีอ่ าจจัดขึน้ โดย “เอก
ชน”
• มาตรา 11 วาดวยสิทธิหนาที่ทางการศึกษาที่ “ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
ํ
• มาตรา 13 วาดวยสิทธิประโยชนของบิดามารดาหรือผูปกครองที่รวมถึงการไดรับสนับสนุนจาก
รัฐให
“มีความรูความสามารถในการ”อบรมวิธีการเลีย้ งดูและการใหการศึกษาแกบตุ รหรือ
บุคคลซึ่งอยูในความดูแล” การ “ไดรบั เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของบุตร
หรือบุคคลซึง่ อยูใ นความดูแลทีค่ รอบครัวจัดให ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด” และ “การลด
หยอนหรือยกเวนภาษีสาหรั
ํ บคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด”
• มาตรา 18 วาดวยสถานศึกษาซึ่งมีความรวมถึง “ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงาน
จัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการ
แพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด”
อยางไรก็ตาม สิ่งที่จะตองชวยกันคิดตอไปก็คือ มาตรการในทางปฏิบตั ไิ มวา จะเปนเรือ่ งของการ
กํากับดูแลการจดทะเบียนศูนยการเรียนในบาน การมาตรการสนับสนุนทางวิชาการใหแกพอแม ไปจน
ถึงมาตรการตรวจสอบและติดตามดานมาตรฐานการศึกษา ทํานองเดียวกับหลายๆรัฐในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งมาตรการเหลานี้จะเปนหัวใจสําคัญที่บงชี้วารูปแบบ Home School ในบานเราจะเดินหนาไปไดดเี พียง
ไร และรัฐจะมีมาตรการที่สมดุลเพียงไร ระหวางการ “กํากับ” “สนับสนุน” และ “ตรวจสอบ” เพือ่ เปน
การสงเสริมเสรีภาพของบุคคล คูเคียงไปกับการรักษาไวซึ่งคุณภาพและประโยชนอันพึงมีตอสังคม

ประเด็นทีต่ อ งพิจารณาในเชิงกฎระเบียบเกีย่ วกับการจัด Home School ได
แกเรือ่ ง ขอกําหนดเกีย่ วกับสถานภาพของ Home School ขอกําหนดเกีย่ วกับคุณ
สมบัตขิ องผูป กครอง
ขอกําหนดเกีย่ วกับมาตรฐานของหลักสูตรการเรียน
การสอนทีใ่ ช ขอกําหนดเกีย่ วกับการตรวจสอบและนิเทศกการศึกษา และขอ
กําหนดเกีย่ วกับการสอบวัดความรูข องเด็กทีเ่ รียนอยูก บั บาน
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