บทที่ 3
ใครคือกลุม พอแม Home School
ภูมิหลังโดยทั่วไป
ในการจัดโรงเรียนในบานทีพ่ อ แมเขามารับหนาทีเ่ ปน “ครูของลูก” อยางเปนทางการนั้น
แนนอนที่นอกจากพอแมเหลานี้จะตองมีศรัทธาอยางแรงกลาตอการสั่งสอนอบรมลูกแลว ยังจะตองมี
ทั้งกําลังปญญาและทุนทรัพยที่จะสนับสนุนการสอนลูกอยูกับบานใหมีประสิทธิภาพดวย ขอสันนิษฐาน
ของคนทั่วไปก็คือกลุมพอแมที่จัด
Home
School
นาจะมีลักษณะพิเศษแตกตางจากกลุม
พอแมทั่วไปดวยหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กลุม พอแมเหลานีอ้ าจเปนตัวแทน “ชนกลุมนอย” ใน
สังคมเทานั้น และจากขอสันนิษฐานดังกลาวก็มีผูเชื่อวาลักษณะรูปแบบการจัด Home School ไมนา จะ
แพรหลายไปถึงระดับมวลชนได เกี่ยวกับศักยภาพและความพรอมของแตละครอบครัวนั่นเอง
อยางไรก็ตามจากการศึกษาภูมิหลังของกลุมพอแมที่เขามาจัด Home school นัน้ กลับพบวา โดย
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไป จัดเปนกลุมคน “ทั่วไป” ที่หลากหลายทั้งในแงอาชีพ ระดับ
รายได และระดับการศึกษา แตในภาพรวมก็คอ นขางจะเปน “คนชั้นกลาง” ที่มีรายไดและการศึกษาโดย
เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง หรือสูงกวาปานกลางเล็กนอย จากประสบการณของหลายประเทศทั้งอเมริกา
แคนาดา อังกฤษ ตางก็ชี้วาพอแมมักเปนชนชั้นกลางที่มีการศึกษาในระดับมัธยมปลาย และบางสวนก็มี
การศึกษาถึงระดับปริญญา1 ซึ่งชี้วาแมพอแมจะมีการศึกษาเพียงระดับมัธยมปลายหากบวกกับ “ประสบ
การณชีวิต” อีกจํานวนหนึ่งก็เพียงพอแลวสําหรับการจัด Home School
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ปรากฏเดนชัดและเปนลักษณะพิเศษของกลุมพอแม Home school ในโลก
ตะวันตก คือลักษณะ “แรงจูงใจ” ในการเขามาจัด Home school ซึ่งพบวา แรงศรัทธาและความเชื่อทาง
ศาสนาเปนแรงผลักดันที่สาคั
ํ ญยิ่ง
กรณีตัวอยางสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันถึงปรากฏการณที่วานี้ โดยกลุมพอแม Home School ใน
สหรัฐฯมักเปนกลุมคนที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแทสแทนต ซึ่งมีศรัทธาแรงกลาตอบทบาทของ
พอแมในการพัฒนาลูกที่เปรียบเสมือน “ของขวัญจากพระเจา” ในทุกๆดาน2
ขอที่นาสังเกตคือ ลักษณะของพอแม Home School บางประการที่นาจะมีผลตอคุณภาพการ
สอนที่ใหแกลูกกลับไมมีผลเทาใดนัก ผลการวิจัยในสหรัฐพบวา พอแมที่จบการศึกษาถึงขั้นปริญญาก็มิ
ไดสอนลูกไดดีไปกวาพอแมที่จบแคมัธยมเทาใดนัก ยิ่งไปกวานั้น ผลการวิจัยยังพบอีกวา พอแมที่เรียน
วิชาครูมา หรือแมกระทั่งมีใบประกอบวิชาชีพครูมาแลวก็สอนไดดีกวาพอแมที่ไมเคยรําเรี
่ ยนมาเลยเพียง
เล็กนอยเทานั้น3

นีเ่ ปนเครือ่ งยืนยันวา คุณภาพของโรงเรียนในบานทีแ่ ตละครอบครัวจัดขึน้ นัน้ ไมไดขึ้นอยูกับ
่
ระดับการศึกษาคุณวุฒิวิชาครูของพอแม แตขน้ึ อยูก บั “แกน” นัน่ คือ ความ
“เปลือก” ในแงความรํารวย
รัก ความเขาใจ และความมุงมั่นที่จะเปนครูที่ดีของลูกมากกวา

•
•
•
•
•
•
•

ลักษณะของกลุมพอแม Home School ในสหรัฐอเมริกา4
สวนใหญเปนครอบครัวคนผิวขาว
สวนใหญเปนครอบครัวทีอ่ ยูค รบทัง้ พอและแม
สวนใหญมีลูกสองคนขึ้นไป
สวนใหญนับถือศาสนานิกายโปรเทสแทนต
สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงกวาระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนทั่วไปเล็กนอย
สวนใหญมีระดับรายไดสูงกวาระดับรายไดเฉลี่ยของคนทั่วไปเล็กนอย
สวนใหญมีเหตุผลทางศาสนาเปนมูลเหตุจูงใจสําคัญที่ไมสงลูกไปโรงเรียน ตามดวยเหตุผลอืน่
ๆ เชน เพือ่ ดูแลคุณภาพการเรียนของลูกดวยตนเอง เพื่อปกปองลูกจากอิทธิพลกลุมเพื่อน เพือ่
ใหมีเวลาอยูกับลูกมากขึ้น เปนตน

กรณีตวั อยางครอบครัว Home School ที่คอนขางยากจนแตก็สามารถฝาฟนมาไดนั้นก็มีอยู แถม
ยังไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในภายหลังดวยซํา้ ดังเชนตัวอยางครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึง่ ในรัฐอัล
เบอรตา ในประเทศแคนาดาก็ไดตัดสินใจนําลูกทั้ง 5 คนออกจากโรงเรียนมาสอนเองอยูก บั บานทัง้ ทีไ่ มมี
รายไดอะไรมาก สามีเปนชาวนาที่มีที่ทากิ
ํ นเพียง 5 เอเคอร สวนภรรยาเปนแมบา น โดยสามียังตองหา
รายไดพิเศษดวยการขับรถแทกซี่ตอนกลางคืนอีกดวย ซึง่ เหตุผลทีค่ รอบครัวนีต้ ดั สินใจนําลูกออกจาก
ระบบโรงเรียนก็เปนเหตุผลงายๆ นั่นคือความรูสึกเปนปฏิปกษตอ “วัฒนธรรมจานดวน” (fast-food
culture) ในโรงเรียน ตลอดจนความตองการที่จะมีเวลาอยูกับลูกมากขึ้น
แตความโชคดีของครอบครัวนีก้ ค็ อื หลังจากเริม่ ตนสอนลูกอยูก บั บานมาตัง้ แตป 1985 ตอมาใน
ป 1988 รัฐอัลเบอรตา มีการแกไขกฎหมาย School Act ในป 1988 ยอมรับการจัด Home School อยางเปน
ทางการ โดยครอบครัวนีส้ ามารถนําชื่อลูกๆ ไปขึ้นทะเบียนกับโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงแลวไดรับเงิน
อุดหนุนจากกรรมการการศึกษาของโรงเรียน โดยไดรบั เงินอุดหนุนเหมาจายเปนเงินประมาณ 1,200
เหรียญแคนาดาตอบุตรหนึง่ คนตอป5
นอกจากนี้ ถึงแมวาสภาพครอบครัว Home school สวนใหญจะเปนครอบครัวทีอ่ ยูก นั ครบทัง้
พอแมเพื่อชวยกันเลี้ยงดูใหการศึกษาแกลูกของตนก็ตาม แตกม็ คี มู อื การจัด Home school หลายเลมที่ให

คําแนะนําแกคุณพอ หรือคุณแมทเ่ี ปน “ผูป กครองเดีย่ ว” ( Single Parent ) ทีอ่ ยากจะรับผิดชอบการสอน
ของลูกเองดวยก็สามารถจัด Home School ไดเชนกัน แมจะมีขอ จํากัดอยูบางก็ตาม
เพราะหัวใจของความสําเร็จในการจัด Home school นั้นขึ้นอยูกับความมุงมั่น การวางแผนจัด
ระบบ และการหาแหลงสนับสนุนเปนปจจัยสําคัญดวย ในกรณีคณ
ุ พอหรือคุณแมทเ่ี ปนหมายหรือหยา
รางทีต่ อ งดูแลรับผิดชอบแตผเู ดียวนัน้ ก็มีความเปนไปไดหลายตอหลายทางเชนกันในการจัด Home
school ใหลูก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการทํางานตลอดจนชวงอายุของลูก6
• บางคนทีเ่ ปนเจาของกิจการของตนเอง เชน เปนเจาของรานหรือเจาของสวน เจาของไรท่ี
สามารถ “จัดเวลา” ใหลูกไดอยางยืดหยุน การจัด home school ก็ดูจะเปนไปไดงายขึ้น มิ
หนําซํ้าลูกอาจชวยกิจการไดมากขึ้นดวยซํา้
• บางคนทีโ่ ชคดี อยูในที่ทํางานทีก่ นั เองหนอย อาจนําลูกมาที่ทางานด
ํ
วยก็ได หรืออาจฝาก
ญาติผใู หญ หรือ ครอบครัวที่คุนเคยกันชวยดูแลบาง โดยคุณพอหรือคุณแมหาทางจัดระบบ
ใหมีเวลา “นอก” อยางพอเพียงเพื่อสอนหนังสือลูก
• บางคนที่ทํางานบางลักษณะอาจหาทาง “ทํางานระยะไกล” จากที่บาน ( Home-based Work
) โดยอาศัยความชวยเหลือของคอมพิวเตอร E-mail โทรศัพท โทรสาร ฯลฯ เพือ่ ใหมเี วลา
อยูกับลูกมากขึ้น
• บางคนอาจใชวิธีจางนิสิตนักศึกษาที่ไวใจมาทําหนาทีค่ รูของลูกโดยคุณพอหรือคุณแม ทํา
หนาที่ “ครูใหญ” ตอนเย็น ๆ หลังกลับมาจากทํางาน หรือหากทีบ่ า นมีหอ งเหลือก็ใหนสิ ติ
นักศึกษาอยูนั้นอยูดวยเลย โดยแลกคาเชากับการทําหนาที่ดูแลลูกให
• และบางคนอาจขอความชวยเหลือจากครอบครัว Home School บางครอบครัวทีร่ จู กั และเขา
ใจกันใหชวยรับลูกของตนไปเรียนดวย
จากลักษณะกลุมพอแมดังกลาว นับเปนขอคิดทีด่ ใี นการนําเรือ่ ง Home School มาเผยแพรใน
ประเทศไทย เพื่อรองรับความตองการของกลุมพอแมที่หลากหลาย อยางไรก็ตามแมวา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติที่กําลังจะประกาศใชในอีกไมนานนี้ มีแนวโนมทีจ่ ะใหสทิ ธิพ์ อ แมในเรือ่ งนีก้ ต็ ามแต
การจัด Home School ในบานเราก็คงแคขยายตัวไปไดอยางชาๆ โดยกลุมครอบครัวกลุมเล็กๆบางกลุมที่
มีความพรอมเทานัน้
ลักษณะความเชื่อที่แตกตางกับวิถีทาง Home School
จากลักษณะความเชื่อทางศาสนาที่เปนแรงขับเคลื่อนสําคัญประการหนึง่ ในสังคมตะวันตก ที่
ผลักดันใหพอแมกาวเขามาจัด Home school นัน้ ทําใหมีผลตอลักษณะการจัด Home School ที่ตามมา
ดวย โดยอาจไดจาแนกกลุ
ํ
มพอแม Home School เปน 2 ประเภท คือ

• กลุม “อุดมคตินิยม” ( Ideologues ) ซึ่งมีแนวโนมจะเปนกลุมที่เครงศาสนา โดยกลุมนี้มี
ความตองการหลักในการนําลูกออกจากโรงเรียนก็เพือ่ ขจัด “มลพิษ” จากโรงเรียนทีอ่ าจ
กระทบหรือแปดเปอ นความเชือ่ และคานิยมทางศาสนาของครอบครัว สวนในวิถีทางการ
จัดการเรียนการสอนในบานของพอแมกลุม นีน้ น้ั
ก็มักจัดแบบ
“โรงเรียน”
ทัว่ ไปนัน่ เอง คือมีโครงสรางหลักสูตรชัดเจน เนนเนือ้ หาวิชาซึง่ ก็ไมตา งจากโรงเรียนทัว่ ไป
เทาใดนัก กลาวอีกนัยหนึ่งคือพอแมกลุมนี้ไมไดเนนวาจะตองมีหลักสูตรพิเศษหวือหวาแต
ประการใด ขอแตเพียงใหลูกออกจากสภาพแวดลอมที่ “เปนพิษ” ในโรงเรียนมาก็พอแลว ที่
เหลือพอแมก็ใชหลักสูตรเนื้อหาวิชาทั่ว ๆ ไปมาสอนนัน่ เอง7
• กลุม “การเรียนรูน ยิ ม” ( Pedagogues ) ซึ่งมีแนวโนมจะเปนกลุมพอแมที่ไมเชื่อในวิธีการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ที่เนนครูและหลักสูตรเปนศูนยกลางจนลืมธรรมชาติและศักย
ภาพของเด็กแตละคน พอแมกลุมนี้เชื่อการ “ไปโรงเรียน” ไมจําเปนตองนําไปสู “การเรียน
รู” เพราะการเรียนรูท แ่ี ทนา จะเกิดจากชีวติ จริงทีเ่ ด็กเปนผูค น หาและคนพบการเรียนรูด ว ย
ตนเอง พอแมกลุมนี้จึงมีแนวโนมที่จัดหาหลักสูตรที่ยืดหยุนหลากหลายกวาพอแมกลุมแรก
มาก โดยเนนใหเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรูต ง้ั แตการกําหนดเปาหมาย สาระ ตลอดจนการ
ประเมินความสําเร็จในการเรียนดวยตนเอง8
อยางไรก็ตามแมจะมีความแตกตางในการจัด Home School จากฐานความเชื่อที่ตางกันก็ตาม
แตงานวิจัยบางชิ้นชี้วาไมมีความแตกตางตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กแตอยางใด ระหวางพอแมที่
จัด Home School ทัง้ แบบอนุรกั ษนยิ มทีม่ โี ครงสรางเนือ้ หาชัดเจน กับกลุม เสรีนยิ มทีเ่ นนโครงสรางนอย
กวา9
นอกจากนี้ กระแกการพัฒนาแนวคิดใหม ๆ การศึกษาในปจจุบันที่เนนเรื่องเด็กเปนศูนยกลาง
การเรียนรู ( Child – Centered Learning ) ก็คอย ๆ ลดความแตกตางเชิงแนวคิดของพอแมลงไดมาก
ปจจุบนั แนวโนมการจัด Home School จึงคอนขางเอียงไปทางเสรีนิยมมากยิ่งขึ้น10
เงื่อนไขความสําเร็จของการเปนพอแม Home School
โดยสรุปแลว ลักษณะพอแม Home School นั้นมิไดหลากหลาย แทบจะไมมีขอจํากัดที่ตายตัววา
จะตอง “มีพรอม” ทุกเรือ่ งจึงจะจัด Home School ได ขอสําคัญที่สุด คือ “ใจ” ของพอแมผนู น้ั เองวามุง
มั่นเพียงใด
ความมุงมั่นและเอาใจใสของพอแมที่มีตอลูกนั้นดูจะเปนปจจัยที่สํ าคัญที่สุดที่จะชี้วัดความ
สําเร็จของ Home School ในกรณีศึกษา Home School ของครอบครัวเกษตรกรครอบครัวหนึง่ ในสหรัฐ
อเมริกา เจาหนาที่ของรัฐผูบันทึกเรื่องราวนี้ไดสะทอนถึงความเอาใจใสและความ “ละเอียดออน” ในการ
เปน “ครูของลูก” ของแมผูหนึ่งไดอยางกระจางชัด

“….วันอาทิตยวนั หนึง่ ผมไดไปเยี่ยมครอบครัว Home School หนึง่ ทีฟ่ ารมของเขา ผมรูสึกทึ่ง
มากกับความเฉลียวฉลาดและความเรียบรอยของลูกวัย 4 ขวบของเขา…..
…..ไมนานผมก็เขาใจถึงเคล็ดลับเบื้องหลังความเกงและความนารักของหนูนอยคนนี้ ผมสังเกต
เห็นตอนหนึ่งขณะที่แมของเขากําลังลางจานกองโตอยูในครัว พอหนูคนนีก้ เ็ ดินถือหนังสือเลม
หนึ่งเขาไปสะกิดขาพรอมกับถามวา “แมจา …เลาเรือ่ งในรูปนีใ้ หหนูฟง หนอยซี”
…..ทามกลางความประหลาดใจของผม ผมเห็นคุณแมทา นนีป้ ด กอกนํา้ ลางและเช็ดมือจน
สะอาด ลากเกาอี้มาตัวหนึ่งแลวก็จับลูกชายนั่งบนตัก จากนัน้ ก็เริม่ เลาเรือ่ งในภาพนัน้ สัก 10
นาที จนพอหนูพอใจและกระโดดจากตัวไปเลนตอ…
…..กอนกลับผมเขาไปกลาวชมคุณแมที่ยอมทิ้งจานชามกองโตมาตอบคําถามเล็กนอย ๆ ของลูก
โดยผมกลาววา “ถาเปนคุณแมคนอืน่ คงจะพูดวา เดี๋ยวกอนนะลูก ใหแมลางจานใหเสร็จกอน”
คุณแมทา นนีจ้ งึ ตอบผมวา “ฉันคิดวาฉันคงจะมีจานชามกองโตเชนนี้ใหลางทุกวันไปจนชั่วชีวิต
แตคําถามเรื่องนั้นจากลูกฉันอาจจะไมมีโอกาสไดยินอีกแลว”…...ขอบคุณพระเจาที่มีพอแมที่ใส
ใจและใหเวลาลูกไดเสมอเชนนี้….. “11
ความ “ใสใจ” นีก่ ระมังทีน่ า จะเปนบทเรียนบทแรกทีพ่ อ แมพงึ ตระหนักและเตือนตนเองอยุเ สมอ
เพื่อการกาวไปทํ าหนาที่ครูของลูกไดอยางเต็มประสิทธิภาพและสรางสรรคการเรียนรูที่สมบูรณใหแก
ลูก
ในคูม อื การจัดโรงเรียนในบานเลมหนึง่ 12 ไดพูดถึงเคล็ดลับความสําเร็จของการเปนพอแม Home
School ไวอยางนาฟงวานาจะประกอบดวยเงื่อนไขปจจัยตางๆ รวม 6 ประการ ไดแก
• ความสัมพันธในครอบครัวทีอ่ บอุน แนนแฟนระหวางพอแมลกู การ “พูดจา” กันไดตรงๆ
ทุกเรือ่ ง แมยามที่มีความคิดขัดแยงกันก็ตาม นอกจากนี้ความสัมพันธที่ดียังนําไปสูการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางพอแมในการจัด Home School อีกดวย
• สิ่งแวดลอมในบานมีลักษณะกระตุนการเรียนรู เชนการสะสมหนังสือประเภทตางๆ ที่
หลากหลาย การมีมุมอานหนังสือที่สบายๆ สําหรับทุกคนในบาน
• การมีจติ มุง มัน่ อันแนวแนของพอแมทจ่ี ะทําหนาที่ “ครูของลูก”
• การมีระเบียบวินัย และความสามารถในการเรียนรูของพอแมเองเปนสิ่งสําคัญ เชนการ
ปฏิเสธภาระงานอื่นๆ หรือการรับโทรศัพทระหวางวัน เพื่อใหการสอนไมถูกรบกวนหรือ
ขัดจังหวะ พอแมบางรายถึงกับตองซือ้ เครือ่ งตอบรับโทรศัพทอตั โนมัติ เพือ่ ใหมเี วลาสอน
ลูกระหวางวันอยางเต็มที่ นอกจากนี้การที่พอแมมีความตั้งใจศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการ
สอนอยางสมําเสมอก็
่
มีสวนสําคัญที่ชวยใหประสบความสําเร็จในการจัด Home School
เชนกัน

• การมี “กลุมสนับสนุน” ไมวา จะเปนเพือ่ น ญาติ หรือกลุมพอแม Home School ดวยกันที่
คอยใหทั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังความคิดแกกัน
• ความใจกวางเปดรับขอชี้แนะจากใครๆ ของพอแมเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึง่ ทีช่ ว ย
ใหพอแมพัฒนาการเรียนการสอนไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยสรุปแลว อาจกลาวไดวาพอแม Home School นัน้ ไมตองถึงกับรํารวยหรื
่
อความรูส งู จึง
จะทําได ขอแตเพียง “มีใจ” และ “มีเวลา” ผนวกกับสัมพันธภาพและการมีระเบียบวินัยที่ดีในครอบครัว
ก็ชวยใหสามารถจัดโรงเรียนในบานที่ดีและมีคุณคาสําหรับลูกๆ ได

คุณ ภาพของโรงเรีย นในบานที่แตละครอบครัวจัดขึ้นนั้นไมไดขึ้นอยูกับ
“เปลือก” ในแงความรํารวย
่
ระดับการศึกษาหรือคุณวุฒวิ ชิ าครูของพอแม แตขน้ึ อยู
กับ “แกน” นัน่ คือความรัก ความเขาใจ และความมุง มัน่ ทีจ่ ะเปนครูทด่ี ขี องลูก
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