บทที่ 4
ในบานแหงการเรียนรู
หลักสูตร “ไรพรมแดน”
คุณแมคนหนึ่งในประเทศอังกฤษเลาถึงประสบการณความพยายามที่จะ “จัดหลักสูตร” ใหเปน
ระบบเพือ่ เอาใจผูต รวจการการศึกษาจากสํานักงานการศึกษาทองถิ่น ( Local Education Authority –
L.E.A. ) วาประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะในบรรยากาศทีเ่ ลือ่ นไหลไปตามธรรมชาติของเด็ก
และครอบครัวนั้นยากที่จะ “จัดหลักสูตร” ใหเปนระเบียบแบบแผนไดชดั เจน เธอเลาวา
…..เมือ่ ถึงเดือนกันยายน ฉันเริม่ ตนดวยอุปกรณตา ง ๆ ทีเ่ หมือนโรงเรียนจริง ๆ มีทง้ั โตะ
กระดานดํา ปากกา หนังสือเรียน ฉันคิดวาฉันพรอมและกําลังจะเริม่ ตน “ใหการศึกษา” แกลูกอยางเปน
เรือ่ งเปนราว แตเมือ่ สิน้ สุดเย็นวันแรก ฉันกลับพบวาทั้งฉันและลูกแทบจะประสาทเสียไปพรอม ๆ กัน
เพราะเด็ก ๆ ไมไดทาอะไรตาม
ํ
“หลักสูตร” ทีเ่ ตรียมไวแมแตอยางเดียว และฉันก็ใชเวลาสวนใหญไป
กับการ “วาก” พวกเขา ฉันรูใ นบัดนัน้ วาฉันเดินมาผิดทางแลว ฉันกําลังพยายามที่จะทําตัวเปน “โรง
เรียน” เสียเอง ….. ฉันกําลังพยายามจะเปนในสิ่งที่ฉันเองคัดคาน…. ก็เพราะความเปน “โรงเรียน” ไมใช
หรือทีท่ ําใหฉนั เอาลูกออกมา…..
…..วันรุง ขึน้ ทามกลางความประหลาดใจของเด็ก ๆ ฉันพาพวกเขาไปปคนิค เราไปเก็บดอกไม
กอนหิน เดินดูนกและแมลงดวยกัน แลวก็พูดคุยกับใครตอใครในหมูบานไปตลอดทั้งวันนั้น คืนนัน้
หลังจากเด็ก ๆ เขานอนแลว ฉันจึงจด “บันทึกการสอน” ของฉันในวันนั้นลงไปวา ….เนือ้ หารายวิชาที่
ครอบคลุมในวันนี้ ไดแก พลศึกษา ประวัติศาสตรชุมชน ธรรมชาติวทิ ยา ภูมิศาสตรและทักษะทาง
สังคม….. เปนไงละ หลักสูตรของฉัน! ตอมาไมนาน หลักสูตรของฉันก็เริม่ เขาที่ ถึงแมวาฉันกับลูกจะ
เห็นพองตองกันวาเราตองเรียนอาน เขียน เรียนคณิตศาสตรอยางเด็กตามโรงเรียนทัว่ ไปบาง แตเราก็ไม
เคยลืมที่จะ “สนุก” กับการเรียนรูจากทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวในชีวิตประจําวันของเราตัง้ แตการทํากับขาว
ซอมจักรยาน ทําสวน แตงบาน เยีย่ มญาติ เลนเกม ฟงเพลง….. และทุกสิ่งทุกอยางเปนการเรียนรูจากชีวิต
จริง…1
จากประสบการณของคุณแมทานดังกลาวชี้ใหเห็นวาหลักสูตร Home school นัน้ มีแนวโนมทีจ่ ะ
เปนหลักสูตร “ไรพรมแดน” ทีใ่ ชชวี ติ จริงประจําวันเปนฐานการเรียนรู การจัดตารางเวลาเรียนมีความยืด
หยุน เนนใหเด็กไดมโี อกาสเรียนผานกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย

ตัวอยางแผนการสอน (Lesson Plan) นั้นก็มักทํากันงายๆ เชนคุณแมคนหนึง่ วางแผนการสอน
รายวิชาวันหนึง่ ไวดงั นี้
• เลข
เรือ่ งเปอรเซนต
อธิบายความสัมพันธระหวางเศษสวนกับเปอรเซนต
ใหอา นเพิม่ เติมในตําราหนา 138
ลองทําแบบฝกหัดตัวอยางดวยกันบนกระดาน
ใหทาแบบฝ
ํ
กหัดที่ 17 หนา 139
ใหตรวจกับเฉลย หาขอที่ผิดและเหตุที่ผิดดวยกัน
เตือนเรือ่ งการสอบอาทิตยหนา
• การสะกดคํา
ใหดูรายการคําในหนังสือหนา 64
ทําขอสอบ
ตรวจกับเฉลย หาคําที่สะกดผิด เขียนซํ้า
ทําแบบฝกหัดหนา 65
จะเห็นไดวาแนวทางการจัดหลักสูตร Home School นัน้ จะมีลักษณะที่ออนตัวและเลื่อนไหล
ไปตามธรรมชาติของวิถชี วี ติ ในครอบครัวในแตละวันนัน่ เอง แมวาผูปกครองยังมีแนวการสอนพื้น ๆ ไม
ตางจากโรงเรียนเทาใดนัก เชน การอาน การทําแบบฝกหัด ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรูอ น่ื ๆ ที่พบเห็น
ไดในโรงเรียนทัว่ ไปก็ตาม แตจุดสําคัญคือการทีก่ จิ กรรมเหลานีไ้ มไดเกิดขึน้ ภายใตเงือ่ นไขหรือตาราง
เวลาทีต่ ายตัวนัก ไมมีการสอนเปน "คาบ" เหมือนในโรงเรียนแตกาหนดเป
ํ
น "ชวง" กวาง ๆ เชน ชวง
อานหนังสือ ชวงคนควาหรือทํางานอิสระ เปนตน
และที่สาคั
ํ ญคือมี "ชวง" หนึง่ วันกําหนดใหเปนเวลาของครอบครัวแทรกอยูเ สมอ
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7.00 น.
9.00 น.
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11.00 น.

ตัวอยางตารางสอนในครอบครัว Home school2
ทุกคนตื่น อาบนํา้ แตงตัว เด็ก ๆ อาจยังอยูใ นชุดนอนได
ทานอาหารเชา เด็ก ๆ ไปอาบนําแต
้ งตัว ชวยแมทางานบ
ํ
าน
เริม่ “โรงเรียน” ดวยกายบริหาร รองเพลง เดินเลนรอบบาน
เรียนวิชาพืน้ ฐาน หัดอานออกเสียง สะกดคํา เขียนเรียงความ คิดเลข
พัก
โครงงาน กลุมหรือบุคคลที่ฝกทักษะพรอมกันหลาย ๆ ทาง เชน การทดลอง
วิทยาศาสตร การคนควาเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร ฯลฯ
( อาจยืดหยุน ปรับเปนการเลนดนตรีหรือวาดภาพแทน )

12.30 น.
14.00 น.
17.30 น.
19.00 น.
20.00 น.

อาหารกลางวัน พักผอน
งานบาน งานบริการชุมชน ทัศนศึกษาหรือ ออกกําลังกาย หรือไมกว็ า งเฉย ๆ
อาหารเย็น เวลาสนทนาของครอบครัว
อาบนํา้
นอน

ผลการวิจัยในสหรัฐยังพบอีกวา พอแม Home School ถึงรอยละ 71 ใชหลักสูตรที่คิดขึ้นเอง โดย
พอแมเปนคน "เลือก-สรร-ปน -แตง" เนือ้ หาสาระตลอดจนหนังสือหนังหาและสือ่ ตาง ๆ ที่จะใช
ดวยตนเอง ในขณะที่พอแม Home School อีกรอยละ 24 เลือกที่จะใชหลักสูตรสําเร็จรูปทีก่ ระทรวงหรือ
หนวยงานการศึกษาของรัฐหรือภาคเอกชนพัฒนาขึน้ 3 ซึ่งในสหรัฐอเมริกามีตัวอยางหลักสูตรเหลานี้ให
พอแมเลือกไดมากมาย
ทั้งนี้ ดูตัวอยางและการกําหนดวัตถุประสงคหลักสูตรและ “กรอบ” หลักสูตรระดับตางๆ ไดใน
ภาคผนวก ค. และ ง.
พอแม Home School ในสหรัฐสวนใหญจงึ ตองเปน "นักคนควา" ไปดวยในตัวเพื่อเสาะหาขอ
มูลมาประดิดประดอยสรางหลักสูตรใหลูก ๆ ผลการสํารวจพบวาพอแมเหลานี้กวารอยละ 50 ไปหอง
สมุดเดือนละ 3-5 ครัง้ 4
นอกจากนี้ในบางพื้นที่หรือบางมลรัฐพอแมที่ประสงคจะจัด Home School ยังสามารถสมัคร
เปนสมาชิก "โรงเรียนแมขา ย" ที่ใหบริการวางแผนหลักสูตร และการสนับสนุนทางวิชาการแกพอแมที่
ยังอาจเควงควางไมทราบจะเริม่ "วางหลักสูตร" อยางไร ก็สามารถใชบริการจากโรงเรียนลักษณะพิเศษ
เชนนีไ้ ด โดยหลักสูตรของโรงเรียนแมขา ย Home School ประเภทนี้ก็มักจะนําเอากรอบหลักสูตรของ
ทางการของมลรัฐนัน้ ๆ มาดัดแปลงปรับปรุงใหเหมาะกับความตองการและปรัชญาแนวคิดแบบ Home
School มากขึ้น
ตัวอยางหนึง่ ไดแก School of Hope ในมลรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา ซึง่ เปนกลุม โรงเรียน
แคธอลิกที่จัดโปรแกรมพิเศษขึ้นเพื่อใหบริการแกกลุมพอแม Home School ในเขต Alberta โดยเริม่ งาน
มาตัง้ แตป 1988 และจนถึงปจจุบันป 1999 ครอบครัว Home School เขามาเปนสมาชิกกวา 1,200 ครอบ
ครัว คิดเปนจํานวนเด็กถึง 2,327 คน
ทั้งนี้ตามกฎหมายของมลรัฐ Alberta พอแมมีสิทธิจัดการศึกษาใหแกบุตรของตนไดเองภายใต
การกํากับดูแลของคณะกรรมการโรงเรียนแหงใดแหงหนึ่งที่พอแมเลือกใหบุตรของตนสังกัดซึ่งอาจอยู
นอกแขวงหรือเขตทีต่ นอาศัยอยูก ไ็ ดภายในมลรัฐ Alberta
ในการนีค้ รอบครัวใด ๆ ในมลรัฐ Alberta จึงสามารถลงทะเบียนบุตรของตน กับ School of
Hope ไดทั้งสิ้น โดยทางโรงเรียนมีบริการตาง ๆ ใหไดแก บริการชวยจัดวางแผนและจัดหลักสูตรตัง้ แต
ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย (K-12) การมีทีมงานที่ปรึกษาซึ่งประกอบดวยครูที่มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพของทางมลรัฐ การมีกิจกรรมสนับสนุน เชน จดหมายขาว การประชุมกลุม พอแมในโอกาสตาง ๆ
เปนตน
สําหรับแนวทางการจัดหลักสูตร Home School ใหแกพอ แมแตละครอบครัวนัน้ ทาง School of
Hope มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
1. หลักสูตร ขอบเขตเนือ้ หาหลักสูตรแตละระดับอิงตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรของ
รัฐ Alberta (Alberta Program of Studies) โดยทางคณะครูและผูป กครองแตละครอบครัวจะนํากรอบ
หลักสูตรดังกลาวมาพัฒนาเปน "แผนการศึกษารายบุคคล" (Personal Education Plan - PEP) เพือ่ ให
เหมาะกับ Home School เปนรายบุคคล
2. ทรัพยากรการเรียน คณะครูและผูปกครองจะทําการคัดสรรทรัพยากรการเรียน
ประกอบหลักสูตร ไดแก ตํารา สื่อ หนังสืออานประกอบตาง ๆ รวมกันเพื่อใหสอดคลองกับแผนการ
ศึกษาที่ชวยกันทําขึ้น โดยเนนความหลากหลายของทรัพยากรการเรียนจากแหลงตาง ๆ
3. การวัดผล ทางโรงเรียนเนนการวัดผลทีส่ ง เสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของ
เด็ก ลักษณะการวัดผลจึงใชรูปแบบของ "แฟมสะสมงาน" (Portfolio) ที่ประกอบดวยตัวอยางงานของ
เด็ก บันทึก แบบฝกหัด ฯลฯ ทีจ่ ะสะทอนพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กไดดกี วาวิธกี ารวัดผล
แบบอืน่ ๆ อยางไรก็ตามมีการจัดบริการทดสอบความรูพื้นฐานระดับเกรด 3, 6 และ 9 โดยใช แบบ
ทดสอบ Alberta Achievement Tests
ทั้งนี้ เงื่อนไขสําคัญของ School of Hope ก็คือ คณะครู ผูป กครอง และเด็กจะตองมีการติดตอสือ่
สารและพบปะกันสมําเสมอ
่
และตอเนื่องเพื่อเปนหลักในการจัดหลักสูตรและวัดผลความกาวหนาใน
การศึกษาของเด็กแตละคนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

•
•
•
•
•
•
•

ตัวอยางโรงเรียนหรือหนวยงานทีใ่ หบริการจัดหลักสูตร
แกครอบครัว Home School
School of Hope มลรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา (www.schoolofhope.org)
Calvert School มลรัฐ Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา (www.jhu.edu/~calvert)
Clanlara School Home-Based Education Program มลรัฐ Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
(www.clonlara.org)
Curriculum By Grade and Subject (ใหบริการขอมูลอยางเดียว)
(www.e-bus.com/curricul.htm)
Oak Meadow School มลรัฐ Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา (www.oakmeadow.com)
Sycamore Tree Center for Home Education มลรัฐ Californai ประเทศสหรัฐอเมริกา
(www.sycamoretree.com)
Upattinas School and Resource Center มลรัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

(www.chesco.com/upatt:nas)
ในกรณีของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจึงเห็นไดวา พอแมผูปกครองมีทางเลือกในการพัฒนา
หลักสูตร Home School ของตนทั้งแบบที่ใชหลักสูตรสําเร็จรูปของทางการ แบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เอง และ
แบบที่กึ่งอิงกรอบกึ่งพัฒนาเองโดยการไปสมัครเปนสมาชิกของโรงเรียนหรือสถาบันที่จัดบริการเปน
พิเศษใหแกครอบครัว Home School ดังกลาวขางตน
วิถกี ารเรียนรูเ พือ่ สราง “นักเรียนรูต ลอดชีวติ ”
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในบานนัน้ สิง่ ทีโ่ ดดเดนทีส่ ดุ ก็นา จะเปนเรือ่ ง “ความหลาก
หลาย” นัน่ เอง ทั้งนี้ปจจัยสําคัญอยูกับภูมิหลังเกี่ยวกับแรงจูงใจของพอแมที่เขามาจัด Home School พอ
แมทเ่ี ขามาจัดดวยความหวงใยในคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอาจจัดหลักสูตรของตนเองทีม่ โี ครงสราง
และเนือ้ หา “เขม” กวาทีโ่ รงเรียนจัดใหดว ยซํ้า และในทางตรงกันขาม พอแมที่เขามาจัดเพราะไมเชื่อใน
ปรัชญา “เรงเรียน” ของโรงเรียนทัว่ ไป อาจจัดหลักสูตรทีไ่ มมโี ครงสรางตายตัว แตเนนใหเด็กเรียนรูค ู
ไปกับการ “สัมผัสชีวิต” ที่พอแมเหลานี้เชื่อวาเปนวิถีทางที่ถูกตองในการพัฒนาเด็กใหมีความสมบูรณ
ทั้งทางรางกายและจิตใจ
ประสบการณเสริมการเรียนรูส ําหรับเด็ก Home School5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อานหนังสือ
เขียนจดหมายถึงเพื่อน ญาติ
ออกกําลังกาย เลนกีฬาสารพัดประเภท
เรียนรู ฝกหัดการปฐมพยาบาล
จดไดอารี่ บันทึกการเดินทาง
ประดิษฐสิ่งของตาง ๆ ของวัสดุในบาน / วัสดุที่หาไดงาย
งานศิลปะ วาดภาพตาง ๆ
งานบาน เชน ทํากับขาว เย็บผา ทําความสะอาดบาน
ฟงดนตรี เลนดนตรี
ทําสวน
เที่ยวไปในธรรมชาติ
กิจกรรมครอบครัว
หารายไดจากการขายของ / ทําโครงการพิเศษใหพอแม
ไปบริจาคสิ่งของ / เลีย้ งอาหารคนชรา เด็กดอยโอกาส

ประสบการณเสริมการเรียนรูส ําหรับเด็ก Home School5
• เก็บขยะตามชายหาด สถานที่ทองเที่ยว
• เลี้ยงนอง
ขอคนพบจากการสํารวจในสหรัฐทีน่ า สนใจอีกประการหนึง่ ก็คอื ครอบครัว Home School ถึง
รอยละ 84 ใชคอมพิวเตอรในการจุดประกายการเรียนรูใ หลกู 6 ในขณะที่สถิติโดยเฉลี่ยมีครอบครัว
อเมริกันที่มีคอมพิวเตอรใชเพียงรอยละ 26 เทานัน้

พอแม Home School ในสหรัฐอเมริกาสวนใหญตอ งเปน “นักคน
ควา” ไปดวยในตัวเพือ่ เสาะหาขอมูลมาประดิดประดอยสรางหลักสูตรให
ลูก ๆ โดยผลหาสํารวจพบวาพอแม Home School กวารอยละ 50 ไป
หองสมุดถึงเดือนละ 3-5 ครัง้

นี่เปนอีกประเด็นหนึ่งที่นาจะพูดถึงใหมาก
เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดเปนแตเพียง
เครือ่ งมือการเรียนรูผ า นโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ เทานัน้ แตยงั เปนเครือ่ งเชือ่ มตอโรงเรียนในบานกับ
สังคมภายนอกและโลกแหงความรูมหาศาลอีกดวย ดวยพลานุภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ เด็ก ๆ ที่
เรียนอยูกับบานสามารถที่จะสัมผัสความเปนไปในโลกไดอยางสะดวกงายดายผานภาพ Internet หรือ
สามารถที่จะติดตอสัมพันธกับใคร ๆ ก็ได ดวยระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกหรือ E-mail
เทคโนโลยีจะชวยใหพอแมที่สอนลูกอยูกับบานเบาใจขึ้นวาลูกของตนถึงจะเปนเด็ก
Home
School แตกม็ ไิ ดเปนเด็ก Home Alone ที่หันหลังใหโลกภายนอก แตมเี ทคโนโลยีเปนสือ่ ชักพา การเรียน
รูและปฏิสัมพันธกับโลกภายนอกมาให (ซึ่งมีทั้งดีและไมดีที่พอแมตองคอยชวยกลั่นกรองบาง)
ทายที่สุด ผลการวิจัยในสหรัฐก็พบวาเด็ก ๆ Home School นั้นแทที่จริงแลวก็มิได Home Alone
อยางที่เกรงกัน แตพอแมสวนใหญมักจะหา “สังคม” ใหลูกของตนในกระบวนการเรียนรูอยูกับบาน ผล
การสํารวจพบวาเด็ก Home School ถึงรอยละ 98 มีกิจกรรมทางสังคม 2 ครัง้ ตอ สัปดาห ขึ้นไป ( เชน
ไปทัศนศึกษารวมกับเด็กอื่น ๆ )7

•
•
•
•
•
•
•

ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูน อกบาน8
พิพิธภัณฑประเภทตาง ๆ ใหเด็กเขียนเลาสิ่งที่พบเห็น
โบราณสถานใหเด็ก ๆ หาขอมูลจากหนวยงานทองเที่ยวเกี่ยวกับวัดและสถานที่สาคั
ํ ญทาง
ประวัตศิ าสตรตา ง ๆ
สวนสัตว ใหเด็กเขียนชื่อสัตวและจับคูกับภาพถายสัตวตาง ๆที่ถายมา
ดูนก ใหระบุชอ่ื นกชนิดตาง ๆ
สํารวจประเภทของหินและแรธาตุ
แหลงทองเที่ยวทางนิเวศวิทยา เชน ภูเขา นํ้าตก ชายทะเล ปาชายเลน ใหเด็ก ๆ หัดสังเกตลักษณะ
ตนไม สัตว แมลง หัดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบนิเวศวิทยาแตละแบบ
สถานที่ที่จะไดเห็นผูใหญอาชีพตาง ๆ ที่นาสนใจกําลังทํางานอยูจริง ๆ เชน สถานีวิทยุ โทรทัศน
สนามบิน สถานที่กอสราง อูซ อ มเรือ อูซ อ มรถ ศาล โรงพิมพ รานวาดภาพ

ที่นาสนใจและเด็กไทยยังทําไมไดคือพอแม Home School มักมองโทรทัศนเปน “ปฏิกูลทาง
วัฒนธรรมและการเรียน” และมัก “คุม” เรือ่ งการดูโทรทัศนของลูก ทัง้ นีเ้ ด็ก Home School ในสหรัฐถึง
รอยละ 94 ดูโทรทัศนเพียงไมเกิน 3 ชัว่ โมงตอสัปดาห เมือ่ เปรียบเทียบกับเด็กอเมริกนั สวนใหญกวารอย
ละ 60 ดูโทรทัศนกันมากกวา 3 ชัว่ โมงตอสัปดาห9

ขอเสียของโทรทัศนที่มีการวิจารณกันมากก็คือการที่โทรทัศนเขามาแทนที่ความสัมพันธใน
ครอบครัว
“…แทนทีค่ รอบครัวจะนัง่ อยูด ว ยกันหนากองไฟ ฟงนิทานหรือเรือ่ งราวสนุก ๆ ดวยกัน ครอบ
ครัวสมัยใหมกลับหมดเวลาไปกับการที่ตางคนตางนั่งรอบหลอดแกวสี่เหลี่ยมอยางเห็นแกตัว ในรอบ
สามสิบปมานี้ โทรทัศนไดทาให
ํ การสนทนาในครอบครัวเงียบงันลง โทรทัศนไดแทนทีจ่ นิ ตนาการและ
การเลนในครอบครัวดวยภาพและเสียงแหงความรุนแรง การยั่วยุทางเพศ และภาพลักษณที่ยอหยอน
ทางจริยธรรม….”10
สําหรับเด็กไทยนั้นเคยมีวิจัยสํารวจพบวามีการดูโทรทัศนเฉลี่ยถึงวันละ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป11 จึง
เปนเรือ่ งนาคิดวา โทรทัศนมสี วน “ใหการศึกษา” แกเด็กของเราอยูไ มนอ ย ทัง้ ทีเ่ ปนเรือ่ งดีและไมดี ดัง
นัน้ ในการสงเสริมการเรียนรูภายในบาน พอแมคงตองหาทาง “ทวงเวลาคืน” จากโทรทัศน ใหลูก ๆ มี
เวลา “ครอบครัว” เพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันมากยิ่งขึ้น
หลักการรวมของการเรียนรูท ด่ี ี
อยางไรก็ตามในทามกลางความหลากหลายของรูปแบบการจัด Home School ซึ่งตางกันไปใน
แตละครอบครัวนี้ สิ่งซึ่งดูจะเปนลักษณะรวมและแนวโนมหลัก ก็คือการเปดโอกาสใหเด็ก “คุมเกม”
และเปนเจาของการเรียนรูข องตนเอง (Self-directed learning) มากขึ้น เพือ่ ใหเด็กๆ มีความสุขกับการ
เรียนรูโ ดยมีพอ แมคอยดูแลใหคาแนะนํ
ํ
าอยางใกลชิด
ซึ่งลักษณะดังกลาวทําใหกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับเด็กๆ ในระบบ Home School เปนเรือ่ งสนุกสนานมีชวี ติ ชีวา ที่พอแมและนักการศึกษาจํานวน
มากเชื่อวาจะเปนสิ่งที่ชวยกันรักษา “ไฟแหงการเรียนรู” ไวในตัวเด็กไดตลอดไป

•
•
•
•

•

•

สรุปลักษณะกิจกรรมการเรียนรูใ นรูปแบบ Home School12
สวนใหญแมทาหน
ํ าทีเ่ ปนผูส อน
สวนใหญสอนแตลูกของตนเอง
สวนใหญใชเวลาสอนประมาณ 20-30 ชัว่ โมงตอสัปดาห หรือวันละประมาณ 5 ชัว่ โมง
สไตลการสอนมีหลากหลายตั้งแตแบบประเพณีนิยมที่มีตารางสอนและแผนการสอนชัดเจน ไป
จนถึงแนวการสอนแบบไมมโี ครงสรางชัดเจน โดยใหเด็กเปนผูมีสวนสําคัญในการกําหนดสาระ
ทิศทาง และอัตราความเร็วในการเรียน (Self-directed Learning)
ครอบครัวจํานวนมากมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูที่หลากหลายใหลูกของตน เชน การรวม
กิจกรรมกับชุมชน โบสถ กลุมลูกเสือและเนตรนารี การทัศนศึกษารวมกับครอบครัว Home
School อืน่ ๆ การไปพิพิธภัณฑ การไปเยี่ยมบานคนชรา เปนตน
สวนใหญมกี ารสรางเครือขายพอแม Home School ในละแวกใกลเคียงไปจนถึงระดับชาติเพื่อ

สนับสนุนซึ่งกันและกัน ในสวนองคกรระดับชาติที่มีบทบาทสําคัญไดแก National Home
Education Research Institute และ Home School Legal Defense of America ซึ่งมีบทบาททั้งใน
เชิงวิชาการและการดําเนินการทางกฎหมายตามลําดับ
แนวคิดเรือ่ งการจัดการเรียนรูท เ่ี นนใหเด็ก “ทําเอง-คิดเอง-เรียนรูเ อง” ยังพองกับแนวคิดของนัก
ทฤษฎีการเรียนรู สมัยใหมอีกหลายคนที่เรารูจักกันดี ไมวาจะเปน
• Jean Piaget นักการศึกษาชาวสวิตเซอรแลนดที่ชี้วาเด็กมีระดับขั้นการพัฒนากระบวนการ
คิดที่ตางกันในแตละชวงอายุ หรือกลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ เด็ก ๆ มีความพรอมทีจ่ ะรับ “การ
สอน” ไมเหมือนกันในแตละวัย เชน เด็กตํ่ากวา 2 ขวบ ทีพ่ รอมทีจ่ ะเรียนรูแ ตเรือ่ งประสาท
สัมผัส ในขณะที่เด็กชวงอายุ 2-7 ป จะเริม่ เขาใจภาษาและเริม่ จดจําประสบการณตาง ๆ
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน และในชวงอายุ 7-11 ป เด็กก็จะเริ่มใชประสบการณนั้นในการตัด
สินใจและตอบสนองตอสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว เปนตน ในการนีพ้ อ แมจงึ ตองเขาพฤติกรรม
ของเด็กในแตละวันและจัดการเรียนรูท ส่ี อดคลองกับธรรมชาติของเด็กวันนัน้ ๆ หรืออีกนัย
หนึง่ พอแมจะตอง “จับสังเกต” พฤติกรรมของลูกอยางใสใจเพื่อความเขาใจในความ
ตองการของลูกทีค่ อ ย ๆ เปลี่ยนไปในแตละชวง13
• Rudolf Steiner นักปรัชญาชาวออสเตรเลียทีเ่ นนการพัฒนาบุคลิกภาพอยางรอบดานของ
เด็ก โดย steiner เจาของโรงเรียนสไตล Waldorf อันโดงดังนัน้ เห็นวาเด็กในแตละชวงอายุมี
สิ่งเราตอการพัฒนาบุคลิกภาพที่ตางกัน โดยเด็กในวัย 0-7 ป จะเนนการพัฒนายบุคลิกภาพ
ดวยการเลียนแบบ ในขณะที่เด็กวัย 7-4 ป จะเปนการพัฒนาบุคลิกภาพดวยอารมณ
ความรูสึก และเด็กที่อายุ 14 ปขึ้นไป จะเนนกระบวนการคิดและใชเหตุผล อยางเปนอิสระ
ในการนี้ Steiner เนนการใชดนตรี ศิลปะ การเคลือ่ นไหวรางกาย ตลอดจนการใหเด็กคิด
คนทําสิ่งตาง ๆ เองเปนสื่อสําคัญในการสรางความเขาใจและการยอมรับตนเองอันเปนพืน้
ฐานสําคัญในการพัฒนาในทุกชวงอายุ14
• Maria Montessori แพทยชาวอิตาลีที่เนนการจัดสภาพแวดลอมและสื่อตาง ๆ ที่เหมาะสม
เพือ่ กระตุน ใหเด็กแสดง “ศักยภาพ” ของตนเองออกมา แนวคิดของ Montessori เรือ่ งสือ่
การเรียนและสภาพแวดลอมในการเรียนนัน้ คอนขางละเอียดออน โดยเนนการทีส่ ง เสริมให
เด็กมีความคิดเปนอิสระ แตในขณะเดียวกันก็มีทักษะในการเรียนรูที่ดี Montessori เนนการ
ใชสื่อที่เรียบงายที่ใกลชิดธรรมชาติในตัวเด็ก ของเลนที่ทําดวยไม เปนตน นอกจากนี้
Montessori ยังเปนปฏิปกษกับสื่อสมัยใหม เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร เปนตน15
โดยสรุปแลว ลักษณะการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบ Home School คอนขางจะมี
พื้นฐานแนวคิดที่ตางจากการสอนในระบบ “โรงเรียน” ทัว่ ไปอยูไ มนอ ย นับตัง้ แตวตั ถุประสงคการเรียน

รูที่มุงสราง “นักเรียนตลอดชีวิต-นักคิดอิสระ” ไปจนถึงรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ นนการเรียนรูด ว ย
ตนเอง ( Independent Study ) คอนขางมาก ซึง่ มักจะตางจากโรงเรียนทัว่ ไปทีด่ จู ะเนนแตการสราง “ผูร ”ู
ตามเนื้อหาวิชาหรือทักษะที่กาหนด
ํ
กับการสอนแบบ “บอกหนังสือ” ที่เปนบทบาทครูเปนสําคัญ

ทามกลางความหลากหลายของรูปแบบการจัด Home School ซึง่ ตางกันไป
ในแตละครอบครัวนี้ สิง่ ซึง่ ดูจะเปนลักษณะรวมคือการเปดโอกาสใหเด็กมีโอกาส
“คุมเกม” และเปนเจาของการเรียนรูข องตนเอง (Self-directed Learning) มากขึน้

เปรียบเทียบแนวคิดการสอนแบบ Home School กับโรงเรียนทัว่ ไป16
องคประกอบการสอน
เปรียบเทียบ Home School กับโรงเรียน
โรงเรียน
Home School
1. ลักษณะวัตถุประสงคของ
สราง “ผูร ”ู ใหมคี วามรูห รือคุณ สราง “นักเรียนรู” ที่มีไฟและ
การเรียนรู
ลักษณะบางอยางที่พึงประสงค ทักษะในการเรียนรูและพัฒนา
ของสังคม
ตนเองดวยตนเองตลอดชีวติ
2. ลักษณะการสอน
เนนการ “บอกหนังสือ” โดยครู เนนการ “หา” ความรูด ว ยตน
มีบทบาทหลักในฐานะผู “ให” เองของเด็ก โดยการจัดสภาพ
ความรู เนนหนักใหการเรียนรู การณใหเด็กคนควาและแก
เกิดขึ้นในสถานการณหองเรียน ปญหาดวยตนเอง การเรียนรู
เกิดขึ้นไดในสถานการณที่
เปนหลัก
หลากหลาย
3. ลักษณะการจัดทรัพยากรการ เนนทรัพยากรในรูปหนังสือ
เนนหนังสือ ตํารา โสต
เรียนรู
ตํารา โสตทัศนูปกรณ เครือ่ ง
ทัศนูปกรณ เครือ่ งคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรเปนหลัก
ควบคูไปกับการให “ชีวิตจริง
ประจําวัน” เปนทรัพยากรการ
เรียนรูไ ปดวย
4. ลักษณะการวัดผล ประเมิน เนนการใหเด็ก “ถูกสอน” ดวย เนนการ “สอบตนเอง” ดวยการ
ผล
แบบทดสอบหรือเครือ่ งมือ
ใหเด็กมีสวนสําคัญในการ
ทดสอบความรูแบบตาง ๆ ทีค่ รู กําหนดเปาหมายในการเรียนรู
หรือหนวยงานตาง ๆ เปนผูจ ดั
กิจกรรมการเรียนรู และเกณฑ
ขึ้น แรงจูงใจของเด็กในการ
บงชี้ความสําเร็จในการเรียนรู
เรียนรูเ กิดจากความรูส กึ ไม
ดวยตนเอง เพือ่ ใหเด็กบังเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรูจ าก
อยาก “แพคนอื่น” มากกวา
ความรูสึก “อยากชนะตนเอง” “ขางใน” มากกวา “ขางนอก”
อาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา บทบาทของพอแมในการเปน “ครูของลูก” ในรูปแบบ Home School
นัน้ คอนขางเปนบทบาทของ “นักจัดการเรียนรู” (Learner Manager ) มากกวาเปน “นักสอน” เหมือนครู

ทั่ว ๆ ไป เพราะหัวใจสําคัญคือการจัดสภาพการณใหเด็กเรียนรูส ง่ิ ตาง ๆ อยางมีความสุข ตามความถนัด
และความสนใจของตน เพือ่ ใหเขาเติบโตเปนผูท ่ี “รักเรียน” และมีไฟแหงการเรียนรูไปตลอดชีวิต

บทบาทของพอแมในการเปน “ครูของลูก” ในรูปแบบ Home School จึง
คอนขางจะเปนบทบาทของ “นักจัดการเรียนรู” ( Learning Manager ) มากกวา
จะเปน “นักสอน” เหมือนครูทั่ว ๆ ไป เพราะหัวใจสําคัญคือ การจัดสภาพการณให
เด็กเรียนรูส ง่ิ ตาง ๆ อยางมีความสุข ตามความถนัดและความสนใจของตนเพือ่ ให
เขาเติบโตเปนผูที่ “รักเรียน” และมีไฟแหงการเรียนรูไ ปตลอดชีวติ
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