
รายงานการวิจัย

สภาพการณและฐานขอมูล
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย

สํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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ค ําชี้แจง

งานวิจยั “สภาพการณและฐานขอมลูการศึกษาโดยครอบครัวไทย”  จดัทํ าขึน้เมือ่ “ศูนยประสานงาน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว” (ศปศค.)  ไดปรับปรุงองคกรเสริมกลไกการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมี
การดํ าเนินงานท่ีเปนแบบแผนและมีความสม่ํ าเสมอตอเน่ืองย่ิงข้ึน  พรอมกับเปล่ียนช่ือเปน “สถาบันบาน
เรียนไทย” (สบท.)  โดยไดรับการสนับสนุนจากสํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

งานวิจัยฉบับน้ี  ไมเพียงเพ่ือการสรางองคความรูในเร่ืองการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยใหมี
พัฒนาการปรากฏชัดเจนแกสังคมเปนลํ าดับตอเน่ืองกับงานวิจัยในชุดท่ีผานๆ มา หากยังมุงหวังใหเปนสวน
หน่ึงของการขบัเคลือ่นนวัตกรรมการศึกษาโดยครอบครัว  และชวยเปดประตูแหงการแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน
ระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับครอบครัวผูจัดการศึกษาอีกดวย

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงตอ สํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํ านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร  ผูบรหิารและคณะคร ู อาจารยของโรงเรียนราชวินิต  โรงเรียนอนุบาลเชยีงใหม  โรงเรียนอนุบาล
ขอนแกน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ผูบริหารและเจาหนาท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต  กัลยาณมิตรบาน
เรียนในทุกภูมิภาค  และทุกๆ ทานท่ีไดมีสวนชวยเหลือสนับสนุนการดํ าเนินงานวิจัยคร้ังน้ีดวยมิตรไมตรีเต็ม
เปยม

พรอมท้ัง  ขอนอมรับดวยความรับผิดชอบในความผิดพลาดบกพรองท้ังหลาย  ทุกประการ
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ชุมมาศ  แปงหอม
วิไลลักษณ  จุฬานนท
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สารบัญ

คํ าน ํา
คํ าช้ีแจง
บทสรุปส ําหรับผูบริหาร
บทน ํา
บทที่ 1 ความหมายและพัฒนาการของการศึกษาโดยครอบครัว

ความหมายของการศึกษาโดยครอบครัว
พัฒนาการการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย

บทที่ 2 การสังเคราะหผลการประชุมเวทีชาวบานเรียน 4 ภูมิภาค
ความเปนมาของการประชุม
สาระสํ าคัญของรางกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว
แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอการศึกษาโดยครอบครัว
ขอคิดเหน็โดยรวมตอเร่ืองการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

บทที่ 3 สภาพการณการศึกษาโดยครอบครัวในปจจุบัน
สถานภาพของครอบครัวบานเรียน
แนวทางการจัดการศึกษาของครอบครัวบานเรียน

บทที่ 4 แนวโนมการขยายตัวในป พ.ศ. 2547-2548
ประมาณการจ ํานวนครอบครัวและผูเรียนท่ีจะเขาสูการศึกษาโดยครอบครัว
มูลเหตุและปจจัยที่มีผลสํ าคัญตอการตัดสินใจ
รูปแบบหรือแนวทางจัดการศึกษาของครอบครัว
ความตองการการสนับสนุน

บทที่ 5 สรุปอภิปรายผลและขอเสนอเชิงนโยบาย
การขยายตัวของครอบครัวบานเรียน
ปจจัยอันเปนมูลเหตุ
ครอบครัวก ําลังสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาบานเรียน
บานเรียนคูขนานและเช่ือมโยงไปกับโรงเรียน
ศักยภาพในการพัฒนาของการศึกษาบัานเรียน
ขอเสนอเชิงนโยบายตอการพัฒนาการศึกษาบานเรียน
ขอเสนอประเด็นวิจัยในระยะตอไป

บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ทะเบียนบานเรียน
รางกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว



บทสรุปส ําหรับผูบริหาร

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ไดชวยฟนคืนสิทธิของพอแมในการเลือกวิถีทาง
การใหการศึกษาฝกอบรมแกบุตรหลานของตนข้ึนมาใหม  เปนรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรูอีก
มิติหน่ึงท่ีแตกตางไปจากการศึกษาในแบบแผนของโรงเรียน  ในทามกลางยุคสมัยของการปฏิรูปการศึกษา
และการปฏิรูปสังคมไทยทุกๆ  ดาน

การศึกษาโดยครอบครัว  ท่ีฟนคืนข้ึนมาใหมน้ีไดรับการนิยามความหมายไวในรางกฎกระทรวงวา
ดวยการจัดการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐานโดยครอบครัว  วาหมายถึง “การจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐานท่ีบิดา มารดา 
หรือผูปกครองเปนผูรับผดิชอบจัดการศึกษาดวยตนเอง โดยเปนผูสอนดวยตนเอง หรือเปนผูอํ านวยการให
เกิดการเรียนรู”

พรอมท้ัง ไดบอกถึงหลักการสํ าคัญ ๒ ประการ  เปนการขยายความความหมายของการศึกษาโดย
ครอบครัวใหมีคุณคาชัดเจนขึ้น  คือ

“การจดัการศึกษาโดยครอบครัว  เปนสทิธโิดยพืน้ฐานตามธรรมชาติและวัฒนธรรมของบิดา มารดา 
และครอบครัว  เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู  ฝกอบรม  ใหบุตรหลานหรือบุคคลท่ีอยูในความดูแลสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนการศึกษาอีกทางเลือกหน่ึงนอกเหนือจากท่ีรัฐ เอกชน และองค
กรปกครองสวนทองถ่ินจัดอยู  ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องปรัชญา ความคิด ทัศนะ  ความเช่ือ  ของแต
ละครอบครัว โดยจะตองจัดตามหลักการและแนวการจัดการศึกษาท่ีกํ าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒”

ปจจุบันคํ าวา “การศึกษาโดยครอบครัว” มันเรียกแทนกันดวยคํ าวา “การศึกษาบานเรียน”  เชน
เดียวกับ “ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว”  ก็ถูกเรียกวาเปน “ครอบครัวบานเรียน”  ซึ่งในรายงาน
งานวิจัยน้ีไดใชท้ังสองคํ าปะปนกันไปตามความเหมาะสม  อยางมีความหมายเดียวกัน

ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยท่ีผานมา พบวา กอนหนาการ
ประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ  มีครอบครัวไทยจํ านวนหน่ึงไดจัดการศึกษาใหกับลูกหลาน
ของตนโดยไมสงเขาเรียนในโรงเรียนอยูแลว  แตเปนไปอยางแอบแฝงและมีจ ํานวนเพียงไมก่ีครอบครัว

ตอมาเมื่อมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ไดมีครอบครัวจํ านวนมากข้ึนท่ีตัดสินใจเร่ิมตนจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  อยางเปดเผย



จนมาถึงวันน้ีเปนเวลา ๔ ปภายหลังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ  การศึกษาบานเรียนใน
สังคมไทยไดมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางนาสนใจ  อันเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี

สิ่งสํ าคัญท่ีงานวิจัยในคร้ังน้ีไดดํ าเนินการ  ไดแก
• ! จัดทํ าทะเบียนครอบครัวบานเรียน ในปจจุบัน (พ.ศ.๒๕๔๖) ในขอบเขตท่ัวประเทศ
• ! จัดการประชุมปฏิบัติการ “เวทีบานเรียน ๔ ภูมิภาค” ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต  
รวม ๔ ครั้ง  พรอมทั้งไดท ําการสังเคราะหสาระส ําคัญและขอคิดเห็นของการประชุม

• ! วิเคราะหสภาพการณของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยในวันน้ี  พรอมกับคาดการณแนวโนม
ของการขยายตัวในระยะเวลาอันใกล และใหขอเสนอเชงินโยบายตอการพฒันาการศึกษาโดยครอบครัว

ในสาระท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหสภาพการณในปจจุบัน  และการคาดการณแนวโนมการขยายตัว  
สามารถสรุปไดจากขอคนพบ ๕ ประการ  ดังน้ี

๑. มีการขยายตัวของครอบครัวบานเรียนอยางมาก  ภายหลังการประกาศพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

๒. มีปจจัยอันเปนมูลเหตุชัดเจนตอการเกิดข้ึนและขยายตัวของการศึกษาบานเรียนในสังคมไทย
๓. ครอบครัวที่ไดเริ่มตนจัดการศึกษาบานเรียนไปแลวในปจจุบันก ําลังชวยกันสรางสรรคนวัตกรรม

การศึกษาเรียนรูแบบบานเรียน
๔. มีความเปนไปไดอยางมากท่ีการศึกษาบานเรียนจะเปนการศึกษาอีกทางเลือกหน่ึงท่ีคูขนาน 

เชื่อมโยง และสงผลสะเทือนตอการศึกษาระบบโรงเรียน
๕. การศึกษาบานเรียนมีศักยภาพของการพัฒนาทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ  จึงควรไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนอยางจริงจัง

ในแตละขอ  กลาวโดยรวบรัดได  ดังน้ี

๑. การขยายตัวของครอบครัวบานเรียน
ปจจุบันสํ ารวจพบครอบครัวบานเรียนในขอบเขตท่ัวประเทศ จํ านวน ๕๗ ครอบครัว  และมีเด็กที่

กํ าลังศึกษาอยูในการศึกษาบานเรียน จํ านวน ๗๖ คน
จํ านวนดังกลาวหากเทียบกับจ ํานวนผูเรียนในระบบการศึกษาท้ังหมดนับวาเล็กนอยมาก  แตหาก

พิจารณาในฐานะท่ีเปนรูปแบบการศึกษาท่ีแตกตาง  ตองใชทั้งพลังใจและความถึงที่สุดของเหตุปจจัยจึงจะ
อาจหาญดํ าเนินการได และพิจารณาจากการท่ีจนบัดน้ียังไมมีกฎกระทรวงออกมารองรับสถานภาพทาง



กฎหมายท่ีสมบูรณ  ซ่ึงถือวาเปนสถานการณท่ียังคลุมเครือ  ตัวเลขเกือบหกสิบครอบครัวและเด็กเกือบแปด
สิบคน  ก็เพียงพอท่ีจะกลาวไดวามีการขยายตัวอยางมาก

๒. ปจจัยอันเปนมูลเหตุ
มูลเหตุของการตัดสินใจเร่ิมตนจัดการศึกษาบานเรียน  เปนผลมาจาก  การมีทัศนะท่ีแตกตางไป

จากการศึกษาในระบบปจจุบัน  บุตรประสบปญหาในโรงเรียน  และบุตรมีลักษณะหรือความตองการพิเศษ  
เปนปจจัยสํ าคัญภายในครอบครัว  บวกเพิม่ดวยปจจัยภายนอกท้ังปญหาในระบบการศึกษา  วิกฤตการณ
ตางๆ ในสังคม  และการเปล่ียนแปลงของพรมแดนความรูท่ีทํ าใหการเรียนรูในแบบเดิมๆ กลายเปนขอ
จํ ากัดเสียมากกวา

สะทอนไดวา  การตัดสินใจของครอบครัว  การเกิดข้ึน  และขยายตัวของการศึกษาบานเรียนใน
สังคมไทย  มีมูลเหตุท่ีมาจากความเปนจริงของตน  ไมใชการต่ืนเหอไปตามกระแส Home School ของทาง
ตะวันตก อยางท่ีมีคนจํ านวนไมนอยเขาใจไปในแบบน้ัน

๓. ครอบครัวก ําลังสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาบานเรียน
ทิศทางหลกัๆ ท่ีอาจถือไดวาเปนนวัตกรรมการศึกษาบานเรียน  ท่ีกํ าลงัอยูระหวางการคอยๆ สรางข้ึน  

ไดแก
๓.๑ การมุงใหมีมิติทางสังคมมากกวาความเปนปจเจกชน
จากครอบครัวเด่ียวเช่ือมโยงเปนกลุมครอบครัวและเครือขายครอบครัว
๓.๒ เรียนรูตามธรรมชาติตอบสนองตอความหลากหลายในเด็กแตละคน
ดวยความเคารพในสิทธิของเด็กและความเชื่อมั่นในศักยภาพของการเรียนรูที่เด็กทุกคนมีอยู  จัด

เน้ือหาหลักสูตรใหเหมาะกับเด็กแทนการยัดเยียดเด็กใหเขากับหลักสูตร
๓.๓ เรียนรูอยางบูรณาการชีวิต
บูรณาการเร่ืองราวและทักษะชีวิตเปนสํ าคัญ  อยางเช่ือม่ันวาความรูทางวิชาการท่ีจํ าเปนท้ังหลาย

น้ันจะเปนผลท่ีตามมาเอง  เพราะเด็กเกิดความสนใจกระตือรือรนท่ีสืบคน ทดลอง สรางองคความรูตางๆ 
ข้ึนดวยตัวเอง  ทามกลางการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา

๓.๔ ครอบครัวเรียนรูรวมกัน
ท่ีสุด ยอมไมใชการที่พอแมก ําลังจัดการศึกษาใหกับลูก  แตพัฒนาจนกลายเปนวิถีชีวิตท้ังหมดของ

ครอบครัว  ใชชีวิตใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกับการเรียนรู
๓.๕ ประเมินผลตามสภาพจริง



ใหการประเมินผลเปนการพัฒนาแทนการพิพากษา  สามารถนํ าไปสูการสนับสนุนใหเด็กมี
พัฒนาการท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ  ตามทักษะทางปญญาท่ีเปนไปตามสภาพจริงของตัวเด็ก

๓.๖ มีเปาหมายเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ
เปาหมายของสํ าเร็จในแตละข้ันของบานเรียน  ไดแก  ลูกมีทักษะความรูอันจํ าเปนสามารถเช่ือมตอ

กับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไปได, ลูกสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ, ไดอยูรวมใน
สงัคม/ชมุชนแหงกัลยาณมติร, มสีมัมาอาชวีะ และพฒันาสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณไดพบคุณคาท่ีแทจริง
ของความเปนมนุษย

๔. บานเรียนคูขนานและเช่ือมโยงไปกับโรงเรียน
ความเปนไปไดอยางมากท่ีการศึกษาบานเรียนจะเปนการศึกษาอีกทางเลอืกหน่ึง  ท่ีคูขนาน เชือ่มโยง

และสงผลสะเทือนตอการศึกษาระบบโรงเรียน  สามารถพิจารณาไดจาก
ประการแรก ปจจัยเก้ือหนุนในสังคมโดยรวม  อาทิ  การทวีความรุนแรงข้ึนของปญหาในสังคม, 

การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม, รากฐานความรักความบริสุทธิ์ใจของพอแมท่ีมีอยูในการ
ศึกษาบานเรียน, โรงเรียนมีทัศนคติตอบานเรียนดีข้ึนอันอาจนํ าไปสูความรวมมือระหวางกันได

สังคมโดยรวมก็มีความเขาใจการศึกษาบานเรียนในเชิงบวกมากข้ึนเชนกัน  เริ่มเห็นรวมกันวา  การ
ศึกษาบานเรียนมีความแตกตางจากการศึกษาในโรงเรียน แตไมไดเปนศัตรูกัน, รัฐควรมีบทบาทในการ
สนับสนุนเปนหลักกํ ากับควบคุมเทาท่ีจํ าเปน เพื่อใหโอกาสจากความมีอิสระนี้ไปสรางเสริมปจจัยของการ
สรางสรรคกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย , ผูสํ าเร็จการศึกษาจากบานเรียนมีศักด์ิและสิทธ์ิเทาเทียมกับ 
ผูสํ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน  และครอบครัวบานเรียนมีสิทธิในสิทธิประโยชนท่ีพึงไดรับจากรัฐเทาเทียม
กับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับเดียวกัน

ประการท่ีสอง  แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอเร่ืองการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มี
ความชัดเจนขึ้นและเปนไปในทางสงเสริมสนับสนุน  กลาวโดยสรุปคือ  เช่ือวาต้ังอยูบนพ้ืนฐานความรัก
ความปรารถนาดีของพอแม, เปนนวัตกรรมการเรียนรูและเปนอีกทางเลือกหน่ึงของการศึกษาท่ีจะมี
พัฒนาการย่ิงขึ้นไปเปนลํ าดับ, รัฐจะสนับสนุนสงเสริมเรงรัดดํ าเนินการในเร่ืองกฎระเบียบและกลไกท่ี
เก่ียวของตางๆ ภายใตกรอบท่ีสํ าคัญโดยเฉพาะแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ

ประการท่ีสาม  พิจารณาจากศักยภาพในการพัฒนาของการศึกษาบานเรียน

๕. ศักยภาพในการพัฒนาของการศึกษาบานเรียน
ในทางปริมาณ  พิจารณาไดจาก  แมจะยังไมมีการประกาศกฎกระทรวงเพื่อการนี้  สถานภาพทาง

กฎหมายยังไมมีความชัดเจนสมบูรณ  แตการศึกษาบานเรียนก็ไดขยายตัวไป  เม่ือรวมครอบครัวบานเรียน



ในปจจุบันกับครอบครัวท่ีมีความเปนไปไดสูงวากํ าลังจะตัดสินใจจัดการศึกษาบานเรียน  จากการสํ ารวจ
พบของการวิจัยคร้ังน้ี  คาดการณไดวาในป พ.ศ.๒๕๔๗–๒๕๔๘  จะมีครอบครัวบานเรียนในขอบเขตท่ัว
ประเทศเพิ่มข้ึนเปนไมต่ํ ากวา ๑๐๐ ครอบครัว  มีเด็กบานเรียนเพิ่มขึ้นเปนไมตํ ่ากวา ๑๕๐ คน  เปนการเพิ่ม
ขึ้นจากป พ.ศ.๒๕๔๖ เกือบเทาตัว  หรือกลาวไดวาขณะน้ีการศึกษาบานเรียนในสังคมไทยมีอัตราการขยาย
ตัวประมาณหน่ึงเทาตัวตอป

อัตราการขยายตัวนี้มีความเปนไปไดที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกอยางมาก หากมีการประกาศใชกฎกระทรวง
ฯ  และรัฐมีการดํ าเนินงานอยางเปนรูปธรรมในการสนับสนุน

ในทางคุณภาพ  พิจารณาไดจาก  แนวทางการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาบานเรียน  ท่ีกํ าลังกอ
รูปพัฒนาการและองคความรูท่ีชัดเจนข้ึนเร่ือยๆ และการท่ีครอบครัวบานเรียนไดมีการรวมตัวกันจนสามารถ
มีองคกรเครือขายท่ีมีการดํ าเนินงานเขมแข็งมากขึ้น  รวมท้ังจากการท่ีการศึกษาบานเรียนเปนการศึกษา
ตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ที่มีการพัฒนาสรางผลสะเทือนมากที่สุดอยูใน
ขณะนี้

ขอเสนอเชิงนโยบายตอการพัฒนาการศึกษาบานเรียน

๑. การพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวบานเรียน
(๑) ครอบครัวบานเรียนจะตองพัฒนาตนใหเปน “นักจัดการเรียนรู” ท่ีดีย่ิงข้ึน  โดยเฉพาะในเร่ือง

การจัดทํ าหลักสูตรหรือแนวทางการจัดการศึกษาของครอบครัว , การคนพบและตอยอดความถนัด / ความ
สนใจของลูก, การจัดกระบวนการเรียนรูอยางสงเสริมใหเด็กเปนนักสืบคนสรางองคความรูดวยตนเอง  และ
กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

(๒) ใหความสํ าคัญในการรวมกลุมจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันใหมากย่ิงข้ึน  เพ่ือการแลกเปล่ียน
ประสบการณ  สรางสังคมสรางกลุมเพื่อนใหกับลูกหลาน

(๓) พัฒนาองคกรเครือขายบานเรียนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น  เพื่อใหสามารถท ําหนาท่ีในการวิจัย
สรางองคความรูสรางการยอมรับของสังคม, ประสานงานกับภาครัฐ, เปนหนวยงานรับจดทะเบียนภายใต
การมอบหมายของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, ใหคํ าปรึกษาเสริมความพรอมใหกับพอแม  อาทิ  จัดใหมีคลินิกบาน
เรียน คลังหลักสูตร-ศูนยสารสนเทศบานเรียน  และชวยใหเกิดการรวมกลุมครอบครัวบานเรียน

๒. การนํ านโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผลของภาครัฐ
มาตรการเรงดวน ๕ ประการ  ไดแก
(๑) เรงรัดประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว



(๒) จัดการประชุม อบรมอยางตอเน่ืองใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  และใหมีเวทีของการแลก
เปล่ียนเรียนรูระหวางครอบครัวกับเจาหนาท่ี

(๓) จัดตั้งศูนยแนะแนว อบรม  ใหความรู สรางความพรอมใหกับพอแม
(๔) สนับสนุนใหองคกรเครือขายครอบครัวทํ าหนาท่ีเปนหนวยงานรับจดทะเบียน และหนาท่ีอ่ืนๆ
(๕) สนับสนุนใหมี “โครงการบานเรียน” ข้ึนในโรงเรียนท่ีมีความพรอม

มาตรการสนับสนุนในล ําดับถัดไป  ไดแก
(๖) จัดตั้งหนวยงานและคณะกรรมการที่มีความเปนอิสระ รับผิดชอบเร่ืองการศึกษาตามมาตรา 

๑๒ และการศึกษาโดยครอบครัว
(๗) ดํ าเนินการเพื่อทํ าใหสิทธิประโยชนตามท่ีกํ าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ มีผล

เกิดข้ึนจริง
(๘) สงเสริม ขยาย แหลงเรียนรูและองคกรเรียนรูสมัยใหม
(๙) สํ านักนวัตกรรมการศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อัธยาศัย  ควรใหความสํ าคัญและมีสวนสนับสนุนการศึกษาบานเรียนอยางจริงจัง
(๑๐) การดํ าเนินการใดๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของ  อาทิ  ระเบียบการใหทุนการศึกษา  การเรียนรักษาดิน

แดน  การสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย  จะตองไมละเมิดตอสิทธิของเด็กบานเรียน

❃  ❃  ❃  ❃  ❃  ❃  ❃  ❃  ❃  ❃  ❃  ❃  ❃



บทนํ า
ความเปนมา

ในชวงป พ.ศ.๒๕๔๓–๔๔  ภายหลังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ไดมีบท
บัญญัติในมาตรา ๑๒  ความวา  “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหบุคคล 
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวง”  เปนการให
สิทธิแกครอบครัวสามารถจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหกับลูกหลานดวยตนเองได  การศึกษาโดยครอบครัว 
หรือท่ีนิยมเรียกกันในหมูผูจัดวาการศึกษาบานเรียน  ก็เกิดกาวท่ีเร่ิมตน  ครอบครัวจํ านวนไมนอยตัดสินใจ
เลือกเขาสูการศึกษาในแนวน้ี  ขณะที่สื่อมวลชนทุกแขนงใหความสนใจ  แมอาจมีทั้งเสียงที่เห็นดวยและไม
เห็นดวย  อยางไรก็ตาม อยางนอยเปนท่ีรับรูกันแลววา  นอกจากการศึกษาในโรงเรียน  สังคมของเรายังมี
การศึกษา “บานเรียน”  อยูดวย

ป พ.ศ.๒๕๔๕  เรื่องของบานเรียนไทยดูคลายกระแสลงไป  แมในขอเท็จจริงความจ ําเปนและความ
ตองการของครอบครัวท่ีจะจัดการศึกษาในรูปแบบน้ียังมีแนวโนมการขยายตัวตอเน่ือง แตเน่ืองจากกฎ
กระทรวงวาดวยการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งจะชวยรับรองสถานภาพทางกฎหมายใหสมบูรณ  ไมปรากฏตัว
ตนเสียที บรรดาลูกหลานครอบครัวบานเรียนยังตองแฝงตัวอยูในการศึกษาของสถานศึกษาบางแหงท่ีมี
โครงการสนับสนุนรับจดทะเบียนเปนการชั่วคราว ทํ าใหการศึกษาแบบบานเรียนขาดปจจัยเก้ือหนุนท่ีจะ
ชวยใหสามารถแสดงศักยภาพของตนออกมาไดอยางเต็มท่ี

ถึงกระน้ัน  สํ าหรับผูท่ีเปนหวงเปนใยตอเร่ืองการศึกษาของชาติและติดตามเอาใจใสตอเน่ือง  ยอม
พอจะเห็นไดวาแนวทางการศึกษาอยางบานเรียนน้ี  ควรไดรับการสนับสนุน  และไมชาก็เร็วตองแพรหลาย
กลายเปนทางออกทางหน่ึงของผูตกอยูในทุกขทางการศึกษา ดังจะพิจารณาถึงเหตุผลโดยละเอียดใน 
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับน้ีในลํ าดับถัดไป

ป พ.ศ.๒๕๔๖  สถานการณกลับเขาสูลูทางท่ีเปนบวกมากข้ึนจนอาจคาดหมายไดวา นับจากปน้ีไป  
การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยนาจะมีพัฒนาการท่ีรุดหนาอยางมาก ดวยขอสมมุติฐานจากผลของ
ความคล่ีคลายใน  ๒  เรื่องใหญนี้

ประการแรก  กฎกระทรวงวาดวยการศึกษาโดยครอบครัว  ท่ีใชเวลารางมานานกวา ๓ ป  บัดน้ี
ดํ าเนินการเรียบรอยแลวในระดับรางอยูในข้ันตอนสุดทายของการพิจารณากอนการประกาศใช  ท้ังมีคํ ายืน
ยันหนักแนนจากผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการวาจะประกาศใชทันปการศึกษาน้ี  แมมาตรการ
ตางๆ ท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวงจะยังไมถึงกับยืดหยุนใหอิสระเทาท่ีกลุมพอแมคาดหวังไว แตก็ไมถึงกับมัด
แนนหนาจนเกินกวาท่ีจะปฏิบัติกันได



ประการท่ีสอง กลุมครอบครัวบานเรียนมแีนวโนมของการรวมตัวกันท่ีเขมแขง็ขึน้มากกวาในปท่ีผานมา  
จนมีองคกรเครือขายที่พอจะเปนตัวแทนในระดับหนึ่งได  มีความเปนไปไดท่ีจะผลักดันใหเกิดการสรางสรรค
องคความรูเพื่อใหนวัตกรรมการศึกษาแบบบานเรียนในสังคมไทยมีท่ียืนอันมั่นคงไดรับการเชื่อถือจากทุกๆ 
ฝายย่ิงข้ึน  กลายเปนทางเลือกทางการศึกษาในเวลาท่ีโลกกํ าลังตองการความแตกตางท่ีสรางสรรค

ท้ังหมดน้ัน เปนท่ีมาทํ าใหเกิดงานวิจัย “สภาพการณและฐานขอมูลการศึกษาโดยครอบครัวใน
สังคมไทย”  ฉบับน้ีข้ึน  ท่ีนอกจากเพ่ือสรางองคความรูแลวยังมุงหวังเพ่ือใหเปนอีกปจจัยหน่ึงชวยหนุนเสริม
นวัตกรรมการการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย

วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพื่อสํ ารวจและจัดทํ าทะเบียนครอบครัวบานเรียน (ครอบครัวท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัว) ใน
ขอบเขตท่ัวประเทศ  ส ําหรับใชประโยชนในการติดตามดูแล  ประสานงาน  สนับสนุน  ของสวนงานท่ีเก่ียวของ
โดยเฉพาะเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

๒. เพื่อศึกษาสภาพการณของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยปจจุบัน  ๔  ปภายหลังการให
สิทธิแกครอบครัวไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  สํ าหรับใชประโยชนในการศึกษา
วิจัยสรางองคความรูการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยใหมีพัฒนาการชัดเจนย่ิงข้ึนไปเปนลํ าดับ

๓. เพือ่ส ํารวจรวบรวมจ ํานวนครอบครัวท่ีมคีวามสนใจ / ความตองการ ท่ีจะจดัการศึกษาโดยครอบครัว
ในแตละภูมิภาค  คาดการณแนวโนมการขยายตัวในอนาคตอันใกล  สํ าหรับใชประโยชนในการกํ าหนด
นโยบายและมาตรการรองรับตอไป

๔. เพื่อผลในการเผยแพร  ชี้แจงทํ าความเขาใจ  เกิดการแลกเปล่ียนขอคิดเห็นระหวางเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานของรัฐท่ีจะตองเปนผูดูแลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  กับครอบครัวผูจัด / ผูสนใจที่จะจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว  และสาธารณชนผูสนใจ  ในพื้นที ่๔ ภูมิภาค

๕. เพื่อใหขอเสนอเชิงนโยบายตอการพัฒนาการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย

ขอบขายของการวิจัย

ขอบขายของการศึกษาวิจัยครอบคลุมประเด็นสํ าคัญ  ดังน้ี
๑. จัดทํ าทะเบียนครอบครัวบานเรียนในขอบเขตท่ัวประเทศ  ประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐาน  ไดแก
    ๑.๑ ชื่อ-สกุลของบิดา/มารดา/ผูปกครอง  ท่ีอยู/ภูมิลํ าเนา  อาชีพ  วุฒิการศึกษา
    ๑.๒ ชื่อ และระดับการศึกษาของบุตรท่ีไดรับการศึกษาโดยครอบครัว  ปท่ีเร่ิมตนจัดการศึกษา



    ๑.๓ มูลเหตุของการตัดสินใจ  จุดมุงหมาย/ความคาดหวัง  แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู
๒. วิเคราะหสภาพการณการจดัการศึกษาโดยครอบครัวในสงัคมไทยในปจจบัุน  ในประเด็นเก่ียวกับ 

สถานภาพความพรอมของครอบครัว  มูลเหตุของการตัดสินใจ  จุดมุงหมาย/ความคาดหวัง  รูปแบบการ 
จัดการศึกษา  หลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู  การวัดประเมินผล  ปญหาอุปสรรค

๓. สํ ารวจรวบรวมจํ านวนครอบครัวท่ีมีความสนใจ/ความตองการ  ท่ีจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในแตละภูมิภาค  วิเคราะหสาเหตุและแนวโนม  มุงเนนท่ีมูลเหตุของความตองการ/ความจํ าเปน  ปจจัยที่มี
อิทธิพลสํ าคัญตอการตัดสินใจ  และประมาณการจ ํานวนผูเรียนท่ีจะเขาสูการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
ป พ.ศ.๒๕๔๗–๒๕๔๘  น้ี

๔. สังเคราะหขอสรุปและขอคิดเห็น  จากผลของการจัดการประชุมปฏิบัติการ “เวทีบานเรียน  ๔  
ภูมิภาค”  ซึ่งเปนสวนหน่ึงในวิธีดํ าเนินการวิจัย โดยเฉพาะในขอคิดเห็นรวมท่ีสํ าคัญ  ขอคิดเห็นท่ียังมีความ
แตกตางกัน  ขอคิดเห็นสืบเน่ืองท่ีควรนํ าไปสูการกํ าหนดมาตรการทางการปฏิบัติอยางจริงจังตอไป  ปจจัย
เก้ือหนุนและปจจยัท่ีเปนอุปสรรคของแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยครอบครัวในพ้ืนท่ี

๕. ใหขอเสนอเชิงนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย

วิธีวิจัยและการดํ าเนินงาน

๑. การสํ ารวจเอกสารและขอมูลที่มีอยูเดิมจากแหลงขอมูลส ําคัญ  ไดแก  สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (สํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในปจจุบัน)  ศูนยประสานงานการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว (สถาบันบานเรียนไทยในปจจุบัน)  โรงเรียนหมูบานเด็ก  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

๒. ประชาสมัพนัธโครงการวิจยัฯ  เปดรับขอมลู  ผานทางเครือขายงานประชาสมัพนัธของส ํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

๓. สรางสื่อเพื่อการประชาสัมพันธขึ้นโดยเฉพาะ  สํ าหรับเปดรับรับขอมูลโดยตรงในการดํ าเนินงาน
ของสถาบันบานเรียนไทย  ซึ่งไดแก  จดหมายขาวรายเดือนบานเรียนไทย  www.banrian.com  การเขียน
บทความนํ าเสนอทางสื่อมวลชน

๔. จัดการประชุมปฏิบัติการ “เวทีบานเรียน ๔ ภูมิภาค”  ในจังหวัดศูนยกลางของภาคกลาง  ภาค
เหนือ  ภาคอีสาน  เพ่ือเปนเคร่ืองมือสํ าคัญในการไดพบกับกลุมเปาหมาย  การสรางความเขาใจ  การเก็บ
ขอมูล  การรวบรวมขอคิดเห็นขอเสนอแนะ

๕. การสัมภาษณและการใชแบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย  ครอบครัวบานเรียน  และครอบครัวท่ี
มคีวามสนใจ/ตองการท่ีจะจดัการศึกษาโดยครอบครัว ในประเด็นตามวัตถุประสงคและขอบขายของการวิจยั

๖. สังเคราะห  วิเคราะห  จัดทํ าทะเบียนฐานขอมูล  และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ



คํ าจํ ากัดความในงานวิจัย

“การศึกษาบานเรียน” และ “ครอบครัวบานเรียน”  ซึ่งในขณะนี้เปนค ําที่นิยมใชกันในหมูผูจัด  ผู
เก่ียวของ  และผูใหความสนใจในเร่ืองการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  มาจากการแปลคํ าวา Home 
School  ในภาษาอังกฤษ  ในงานวิจัยฉบับน้ี  ไดนํ ามาใชแทนและใชรวมกับคํ า “การศึกษาโดยครอบครัว” 
และ “ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว”  อยางมีความหมายเดียวกัน

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

ไดองคความรูเร่ืองสภาพการณและฐานขอมูลการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  ตามวัตถุ
ประสงคและขอบขายของการวิจัย  ซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนํ าไปใชประโยชน  เชน  สํ านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  กระทรวงศึกษาธิการ  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สํ านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  เปนตน  รวมไปถึงครอบครัว  บุคคล  สถาบัน  องคกรผูจัดหรือรวม
จัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ   ท้ังในดานการกํ าหนดนโยบาย  การติดตามดูแล  สงเสริมสนับสนุน  การ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติม  และการพยายามสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยใหเกิด
พัฒนาการอันเปนประโยชนแกสังคมโดยรวมย่ิงๆ ขึ้นไป

นอกจากน้ี  ยังหวังผลทางออมใหนํ าไปสูการรวมตัวกันจัดต้ังกลุมหรือขายการประสานงานของ
ครอบครัวบานเรียนในแตละภูมิภาคในอนาคตดวย



บทท่ี ๑
ความหมายและพัฒนาการของการศึกษาโดยครอบครัว

การสงลูกเขาโรงเรียน  แตตนมาน้ันถือเปนสิทธิของพอแม  ใครที่ไมพรอม  ยังไมเห็นความจ ําเปน  
หรือเห็นวาขัดกับคานิยมของตน  ก็จะไมมีการบังคับกะเกณฑ

ความคิดท่ีจะใหเปนการศึกษาบังคับ  เร่ิมเกิดข้ึนโดยเสนาบดีกระทรวงธรรมการ  จัดทํ าราง “ความ
คิดเห็นท่ีจะจัดการศึกษา ร.ศ.๑๓๑“ (พ.ศ.๒๔๕๔) ใหมีการจัดการศึกษาภาคบังคับ ทูลเกลาถวาย 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖  ครั้งแรกพระองคทานไมทรงมีพระราชวินิจฉัยอยางใด

จนกระท่ังถึงป พ.ศ.๒๔๖๔  หรือสิบปตอมาจึงมีการประกาศ “พระราชบัญญัติประถมศึกษา” ฉบับ
แรกขึ้น  ใหเด็กอายุต้ังแต ๗ - ๑๔ ป  ตองเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  มีการเก็บเงินศึกษาพลี (ยกเลิก 
พ.ศ.๒๔๖๘)  มีบทลงโทษผูปกครองท่ีขัดขืนถูกปรับไมเกิน ๕๐ บาท

อยางไรก็ตาม  อยางนอยยังมีการยอมรับสิทธิในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของครอบครัวไว
ในมาตรา ๑๐ วา “รัฐมนตรีอาจยกเวนเด็กไมตองเขาโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาก็ได  ถาบิดามารดา
หรือผูปกครองแจงวาเด็กไดรับการศึกษาในครอบครัวแลว เด็กท่ีไดรับการยกเวนน้ีตองสงใหศึกษาธิการ
อํ าเภอสอบไลปละคร้ัง  เพือ่ดูวาเด็กไดรับการศึกษาเพยีงพอหรือไม  ถาไมเพียงพอรัฐมนตรีอาจถอนการยก
เวนการเขาเรียนเสียก็ได”

ในพระราชบัญญัติประถมศึกษาท่ีมีการแกไขปรับปรุงมาเปนลํ าดับ (นับถึงฉบับปจจุบันได ๘ ฉบับ)  
ยังเปดโอกาสใหกับการศึกษาของชุมชนในรูปโรงเรียนประชาบาลท่ีประชาชนจัดต้ัง  หรือโรงเรียนท่ี 
นายอํ าเภอจัดตั้ง  รวมท้ังบางฉบับมีการยืนยันสิทธิของครอบครัวเอาไวอยางชัดเจน

จนมาถึงพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งเปนฉบับบังคับใชในปจจุบันน้ีเอง ที่ได 
ยกเลิกโรงเรียนอยางที่ประชาชนในชุมชนจัดตั้งขึ้น  และไมไดกลาวถึงสิทธิการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไว
แตอยางใด เทากับเปนการลวงละเมิดตอสิทธิดังกลาวอยางโจงแจงเปนคร้ังแรก คงเหลือไวเพียงการบังคับ
ใหเด็กไทยทุกคนตองเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนท่ีอยูในความควบคุมของรัฐเทาน้ัน

มาถึงวันน้ี  มีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับสถาบันครอบครัวไทยหลายอยาง  การเปล่ียนแปลงท่ี
เห็นไดคอนขางชัดเจนก็คือ

ที่เคยเปนครอบครัวเครือญาติ  มีปูยาตายายและความสัมพันธของการถายทอดคานิยมขนบธรรม
เนียมประเพณีสืบตอกัน  มีความอบอุนและมีภูมิคุมกันสํ าหรับการพึ่งพาตนเองและดูแลซึ่งกันและกันได  
แปรเปลี่ยนมาเปนครอบครัวเด่ียว  และมีจ ํานวนมากท่ีเปนครอบครัวเด่ียวแตกแยกหยาราง  มีการอพยพทิ้ง
ถ่ินฐานเขาสูเมืองใหญ  พอแมตองทํ ามาหาเล้ียงชีพเพ่ือความอยูรอด  เกิดความคร่ํ าเครียดมากกวาความ



เจริญงอกงามทางวัฒนธรรมและจิตใจ  ขาดความสามารถในการพึ่งตนเองและความสัมพันธในเชิงเกื้อกูล
แกกัน  อยางท่ีเคยเปนจุดแข็งของวิถีชีวิตไทยในอดีต  อีกทั้งสภาพการณที่ไมเปนผลดีนี้มีแนวโนมที่จะทวี
ความรุนแรงขึ้น

ผูหลักผูใหญในสังคมหลายทานเห็นพองกันวา  ความเสื่อมของสถาบันครอบครัวรวมท้ังวิกฤต
การณอ่ืนๆ  ของประเทศ  เปนผลมาจากการถลํ าลึกไปในการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการศึกษาของ
ประเทศท่ีผิดทาง  ดังคํ ากลาวคร้ังหน่ึงของศาสตราจารยนายแพทยประเวศ  วะส ี ราษฎรอาวุโสท่ีวา

“ระบบการศึกษาไทยลาสมัย  ไมสรางพลังทางสติปญญาใหคนไทยอยางเต็มศักยภาพของความ
เปนมนุษย  เปนเหตุใหชาติออนแอทางปญญา  และเปนระบบการศึกษาท่ีกอความทุกขยากใหแกผูคนท้ัง
ประเทศ …..

ถาเราไมปฏิรูปหรือปฏิวัติการศึกษาไทย  คนไทยจะไมพนความทุกขยากและวิกฤตการณ
นานาประการท่ีจะทับถมมากข้ึน  ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และจิต
วิญญาณ” (ยุทธศาสตรทางปญญาของชาติ , ๒๕๓๗ หนา ๑๐)

ความหมายของการศึกษาโดยครอบครัว

ในขณะที่  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐  นับเปนธงนํ าในการปฏิรูปทางการเมือง  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ก็ยอมถือเปนตัวบทกฎหมายของการปฏรูิปการศึกษาใน
ปจจุบัน  ท่ีมีเจตนารมณใหเกิดการปรับปรุงทางการศึกษาขนานใหญ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ  ไดมีบทบัญญัติสงเสริมสนับสนุนในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิของ
ครอบครัวในการจัดการศึกษาอยูหลายมาตรา  โดยเฉพาะในมาตรา ๑๒  ท่ีรับรองใหสิทธิครอบครัว
สามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับบุตรของตนเองได  ใหหลักประกันไวในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔  
บิดา มารดา หรือผูปกครองท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับบุตรหรือบุคคลในความดูแล  มีสิทธิไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐและสิทธิประโยชนอื่นๆ  เชน การลดหยอนหรือยกเวนภาษี  เปนตน  มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๘  ใหมีความหลากหลายในรูปแบบการจัดการศึกษา ยืดหยุนแตกตางกันไปได  มาตรา ๓๘  ให
อยูในการสงเสริมสนับสนุนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ความหมายของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  เม่ือเทียบเคียงกับบทบัญญัติท่ีเก่ียวของใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  สรุปไดวา

“การศึกษาโดยครอบครัว คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีครอบครัวจัดขึ้นตามสิทธิคุมครองของ
กฎหมาย  โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหน่ึงหรือท้ังสามรูปแบบของการศึกษาในระบบ การ
ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  อยางมีการเทียบโอนผลการศึกษากันได



การศึกษาโดยครอบครัว  สามารถดํ าเนินการในสถานศึกษาท่ีเรียกวา ‘ศูนยการเรียน’  ซึ่งมีสถานะ
เปนสถานศึกษาประเภทหน่ึงเชนเดียวกับโรงเรียน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  จึงมีสถานภาพ สิทธ ิหนา
ท่ี และขอพึงปฏิบัติตางๆ ในความเปนสถานศึกษาท่ีทัดเทียมกัน  และโดยพิจารณาความเหมาะสมตาม
ลักษณะเฉพาะท่ีมีความแตกตางกันระดับหน่ึงดวย

การศึกษาโดยครอบครัว  อยูในการสงเสริมสนับสนุนของคณะกรรมการและสํ านักงานคณะ
กรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” (ยุทธชัย อุทัยวรรณ เฉลิมชัย , ๒๕๔๓  หนา ๒๗)

ในขณะท่ี (ราง) กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  ท่ีกํ าลังอยูระหวาง
การดํ าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ  ไดมีการนิยามความหมายของการศึกษาโดยครอบครัวไว  ดังน้ี

“การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หมายความวา  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีบิดา มารดา หรือผู
ปกครองเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาดวยตนเอง  โดยเปนผูสอนดวยตนเอง  หรือเปนผูอํ านวยการใหเกิด
การเรียนรู”

พรอมกันน้ัน  กฎกระทรวงฯ  ยังไดแสดงภาพของการศึกษาโดยครอบครัวในเชิงหลักการสํ าคัญไว
ในอีก  ๒  ประการ  คือ

“การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนสิทธิโดยพื้นฐานตามธรรมชาติและวัฒนธรรมของบิดา 
มารดา และครอบครัว  เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู  ฝกอบรม  ใหบุตรหลานหรือบุคคลท่ีอยูในความดูแล
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนการศึกษาอีกทางเลือกหน่ึงนอกเหนือจากท่ีรัฐ  เอกชน  และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดอยู  ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องปรัชญา  ความคิด  ทัศนะ  ความเช่ือ  
ของแตละครอบครัว  โดยจะตองจัดตามหลักการและแนวการจัดการศึกษาท่ีกํ าหนดในพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒”

ความหมายของการศึกษาโดยครอบครัวในอีกมุมมองหน่ึงท่ีนาสนใจ คือ  ความหมายท่ีเกิดข้ึนจาก
การสัมมนา “กาวแหงการเร่ิมตนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว”  ท่ีจัดข้ึนโดยศูนยประสานงานการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว (ศปศค.) รวมกับสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.)  ทั้งหมด  ๓  คร้ัง  
ในชวงระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๔๓

กลุมผูเขารวมสัมมนาแบงออกไดเปนสองกลุมใหญ  ไดแก  ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
และกลุมผูสนใจการศึกษาโดยครอบครัว  ระหวางท้ังสองกลุมมีความเขาใจและใหความหมายตอการศึกษา
โดยครอบครัวท่ีแตกตางกัน



กลุมผูสนใจ  โดยสวนใหญใหความหมายในเชิงรูปแบบวิธีการจัดการศึกษา  อาทิ
การศึกษาโดยครอบครัว  คือการท่ีครอบครัวจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตนเองท่ีบาน ใน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เด็กเรียนอยูท่ีบานโดยผูปกครองสอนเอง
การศึกษาโดยครอบครัว  คือการศึกษาท่ีไมข้ึนกับการศึกษาในระบบ  ไมมีขอบังคับตายตัว  มีอิสระ

ในการเรียนรู
การศึกษาโดยครอบครัว  เปนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบหน่ึง  โดยสามารถนํ าไปเทียบ

โอนความรูเพ่ือกลับเขาสูการศึกษาในระบบได
การศึกษาโดยครอบครัว  คือการศึกษาท่ีจัดโดยพอแมหรือจางคนอ่ืนมาสอน ไมจํ าเปนตองกํ าหนด

ตารางเรียนประจ ําวัน  ไมเนนการสอบ  ไมเนนคะแนน
การศึกษาโดยครอบครัว  คือการเพ่ิมการศึกษาเสริมในวิชาสํ าคัญท่ีสนใจ ในสิ่งที่โรงเรียนไมไดสอน

ทางบานก็เสริม  โดยบุตรยังเรียนอยูในโรงเรียน ไมจํ าเปนตองออกจากโรงเรียนมาเรียนท่ีบานแหงเดียว
สํ าหรับ กลุมผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว จะใหความหมายลงไปในตัวปรัชญาหรือทัศนะ 

พื้นฐานที่เปนสาระส ําคัญของการจัดการศึกษาเรียนรู  อาทิ
การศึกษาโดยครอบครัว  คือการเรียนรูท่ีสัมพันธกับวิถีการดํ าเนินชีวิต  พัฒนาตัวผูเรียนใหมีวิถี

ชีวิตที่ดีงามครบพรอมสมบูรณในทุกๆ ดาน
การศึกษาโดยครอบครัว  คือการจัดกระบวนการเรียนรูอยางสอดคลองกับธรรมชาติในการเรียนรู

ของเด็ก  เขาถึงความแตกตางและศักยภาพของแตละบุคคลได
การศึกษาโดยครอบครัว คือการเรียนรูรวมกันของครอบครัว ในการวางแผนและเรียนรูไดดวย 

ตนเองโดยตรง
การศึกษาโดยครอบครัว  คือการฟนคืนความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว  และชวยใหเด็กไดฟน

ฟูสภาพจิตใจ  ดึงเอาศักยภาพแฝงเรนของตนออกมาได

โดยนัยความหมายท้ังหมดดังกลาวขางตน  ขอสรุปท่ีชัดเจนรวมกันก็คือ  การยืนยันถึงสิทธิและ
เสรีภาพของพอแมและครอบครัวในการเลือกวิถีทางของการใหการศึกษาอบรมแกบุตร  ซึ่งที่จริง
พึงเปนสิทธิโดยธรรมชาติแตกลับถูกลวงละเมิดมานานในสังคมไทย  บัดน้ี  ไดรับการยอมรับใหฟนคืนข้ึนมา
ใหม  ใหเปนรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรูอีกมิติหน่ึงท่ีแตกตางไปจากการศึกษาในแบบแผนของ
โรงเรียน  มีความอิสระ  ยืดหยุน  หลากหลาย  ภายใตเอกภาพของชาติและศีลธรรมอันดีงามของสังคม  ใน
ทามกลางยุคสมัยของการปฏิรูปการศึกษาและการปฏรูิปสังคมไทยทุกๆ  ดาน



พัฒนาการการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย

ในรายงานการวิจัย “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประสบการณของนานาประเทศ” (อมรวิชช  
นาครทรรพ , ๒๕๔๓)  ไดสรุปใหความหมายของการศึกษา Home School  หรือการศึกษาโดยครอบครัวใน
บริบทของนานาประเทศวาคือ

“กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดถูกวางแผนขึ้นอยางต้ังใจสํ าหรับเด็กท่ีเปนสมาชิกของครอบครัว  
โดยกิจกรรมสวนใหญเกิดข้ึนในบานหรือสภาพการณแบบครอบครัว  ท่ีมีผูปกครองทํ าหนาท่ีครูหรือผูกํ ากับ
ดูแลกิจกรรมเหลาน้ัน”

พรอมกับไดสรุปปจจัยหรือมูลเหตุสํ าคัญท่ีทํ าใหการศึกษาโดยครอบครัวเปนท่ีนิยมมีความ 
แพรหลายข้ึนเปนอยางมากในหลายๆ ประเทศ  ซึ่งไดแก

๑. ความเสื่อมศรัทธาในระบบการศึกษา  มองเห็นถึงความลมเหลวไรประสิทธิภาพทั้งในตัวระบบ
และบุคลากร

๒. ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีขาวสาร  ท่ีทํ าใหทุกคนมีโอกาสและเสนทางเขาถึงการศึกษา
ไดอยางหลากหลาย  ผูเรียนสามารถกํ ากับวิถีการเรียนรูของตนเองได

๓. ปญหาเด็กและเยาวชนตลอดจนความรุนแรงในโรงเรียนท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน  ทํ าใหพอแมผูปก
ครองมั่นใจในความปลอดภัยในโรงเรียนนอยลงเปนล ําดับ

ในแงของวิธีการเรียนรู ก็ไดเปรียบเทียบองคประกอบตาง ๆ ในการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิด
ระหวาง “โรงเรียนทั่วไป” กับการเรียนการสอนแบบ “Home School” ไวดังน้ี(Hamilton and Hamilyon 
1997. อางถึงใน อมรวิชช นาคทรรพ. 2543)

องคประกอบการสอน โรงเรียน Home School

1.ลักษณะวัตถุประสงคของ
การเรียนรู

2. ลักษณะการสอน

3.ลักษณะการจัดทรัพยากร  
การเรียนรู

สราง “ผูรู” ใหมีความรูหรือคุณลักษณะ
บางอยางที่พึงประสงคของสังคม

เนนการ “บอกหนังสือ” โดยครูมีบทบาท
หลักในฐานะผู “ให” ความรูเนนหนักใหการ
เรียนรูเกิดขึ้นในสถานการณหองเรียนเปน
หลัก
เนนทรัพยากรในรูปหนังสือ ตํ ารา โสต
ทัศนูปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรเปนหลัก

สราง “นกัเรียนรู” ท่ีมไีฟและทักษะใน
การเรียนรูและพัฒนาตนเองดวยตนเอง
ตลอดชีวิต
เนนการ “หา” ความรูดวยตนเองของเด็ก 
โดยการจัดสภาพการณ ใหเด็กคนควา
และแกปญหาดวยตนเอง  การเรียนรูเกิด
ขึน้ไดในสถานการณที่หลากหลาย
เนนหนังสือ ตํ ารา โสตทัศนูปกรณเคร่ือง
คอมพิวเตอร ควบคูไปกับการให “ชวีิต
จริงประจํ าวัน” เปนทรัพยากรการเรียน



4.ลักษณะการวดัผลประเมนิผล เนนการใหเด็ก “ถูกสอน” ดวยแบบ
ทดสอบ หรือเครื่องมือทดสอบความรูแบบ
ตาง ๆ ท่ีครูหรือหนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น 
แรงจูงใจของเด็กในการเรียนรู  เกิดจาก
ความรูสึกไมอยาก “แพคนอื่น”มากกวา
ความรูสึก “อยากชนะตนเอง”

รูไปดวย
เนนการ “สอนตนเอง” ดวยการใหเด็กมี
สวนสํ าคัญในการ กํ าหนดเปาหมายใน
การเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูและ เกณฑ
บงชี้ความสํ าเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง 
เพ่ือใหเด็กบังเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู
จาก “ขางใน” มากกวา “ขางนอก”

เมื่อพิจารณาเทียบเคียงดูกับการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย จะเห็นแนวโนมท่ีเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกัน  แตหากจะกลาววาการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยท่ีฟนคืนข้ึนมาใหมน้ี  เปนแตเพียง
การว่ิงตามกระแสทางตะวันตกอีกคร้ัง  ไมมีเนื้อหาแทๆ ท่ีเปนของตัวเอง  ก็เห็นจะเปนการกลาวหาอยาง
ขาดการมองในรายละเอียดขอเท็จจริง

การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยยอมมีเหตุท่ีมาในความเปนจริงท่ีดํ ารงอยูในสังคมไทยเราเอง
อยางแนนอน  อยางนอยท่ีสุดก็มาจากวิกฤตการณของประเทศในหลายๆ ดาน  รวมท้ังวิกฤตการณของ
ระบบการศึกษาที่สงสัญญาณชัดเจนวาลมเหลวมากกวาสํ าเร็จ  ประกอบกับสังคมไทยเปนสังคมพุทธมาแต
โบราณกาล จึงมีรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีต้ังอยูบนการใหความสํ าคัญแกสถาบันครอบครัว   
ดังคติวาพอแมคือพรหมของลูก คือครูคนแรกของลูก  ในการสรางทางเลือกเพ่ือใหเกิดทางรอดออกจากทุกข
หรือวิกฤตการณทางการศึกษาจึงยอมมีโอกาสท่ีจะยอนกลับมาสูรากฐานเดิมของตน

จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยท่ีผานมา  พบวา
กอนหนาการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ซ่ึงหมายถึงการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวหรือการจัดการศึกษาใหกับบุตรโดยครอบครัวเอง  ยังเปนสิ่งที่ไมไดรับการคุมครองทางกฎหมาย
แตก็ไดมีครอบครัวไทยจํ านวนหน่ึงท่ีไดดํ าเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวดวยเหตุผลและรูปแบบการ
ดํ าเนินการท่ีแตกตางกันไป

มูลเหตุสํ าคัญท่ีเปนแรงผลักดัน สรางความอาจหาญใหกับครอบครัวนักบุกเบิกเหลาน้ัน เมื่อ
พิจารณาจากภูมิหลังและเหตุผลในการตัดสินใจ  ท่ีรวบรวมไวในรายงานการวิจัย “รูปแบบและพัฒนาการ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย” (ยุทธชัย อุทัยวรรณ ,๒๕๔๓) ไดใหขอสรุปไววา

“ปจจัยสํ าคัญท่ีสุดตอการกอกํ าเนิดข้ึนของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย คือ ทัศนะความคิด
ในเชงิอุดมคติและศรัทธาในหลักศาสนธรรม  โดยมีจุดมุงหมายใหการศึกษาเปนเคร่ืองพัฒนาบุตรหลานให
มีชีวิตที่มีอิสรภาพและดีงาม  โดยท่ีมีปญหาในโรงเรียนและความส้ินศรัทธาตอการศึกษาในระบบ  เปนตัว



หนุนสงชวยใหการตัดสินใจเลือกการศึกษาบนทางสายใหมมีความแนวแนย่ิงข้ึน  แมจะตองเผชิญกับ
อุปสรรคมากมายรวมถึงการไมไดรับการยอมรับในทางกฎหมายบานเมืองดวยก็ตาม”

ในรายงานฉบับเดียวกันไดแสดงพัฒนาการของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยตามลํ าดับของ
ชวงเวลา  ดังน้ี

ระยะแรก  กอนป พ.ศ.๒๕๓๐  มีสองครอบครัวนักบุกเบิกท่ีเปนท่ีรูจักแพรหลาย  ไดแก  ครอบครัว
คุณพิภพ – รัชนี  ธงไชย  และครอบครัวนายแพทยโชติชวง  ชุตินธร

ระยะท่ีสอง  หลังป พ.ศ.๒๕๓๕  ไดแก  ครอบครัวนายแพทยพร  พันธุโอสถ  ครอบครัวคุณสมพร
พึ่งอุดม  ครอบครัวคุณนิราพร  เหลืองแจม  ครอบครัวคุณสาทร  สมพงศ  ครอบครัวครูบาสุทธินันท  ปรัชญ
พฤทธิ ์ เปนตน

ระยะท่ีสาม  ชวงรอยตอของการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ไดแก
ครอบครัวคุณกนกพร  สบายใจ  ครอบครัวคุณอาทิตย แดงพวงไพบูลย  ครอบครัวคุณพรสรวง  คุณวัฒน
การ  ครอบครัวกลุมบานเรียนปญญากร  เปนตน

ปจจุบัน  ตองเพิ่มเติมขึ้นอีกชวงเวลาหนึ่ง  คือ ระยะที่สี ่ หลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ไดมีครอบครัวท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพ่ิมข้ึนอีกเปนจํ านวนหลายสิบ
ครอบครัว  ถึงแมจะยังไมมีการประกาศกฎกระทรวงฯ เพ่ือการน้ี  ซึ่งจะทํ าใหสิทธิการศึกษาโดยครอบครัวมี
ความสมบูรณขึ้น

และในลํ าดับตอไป  คงจะไดมีผูสรุปพัฒนาการในชวงระยะที่หา  คือภายหลังการประกาศกฎ
กระทรวงวาดวยการจดัการศึกษาโดยครอบครัว  ซ่ึงคาดวาถึงตอนน้ันจะมีจํ านวนครอบครัวผูตัดสินใจเร่ิม
ตนดํ าเนินการเพ่ิมข้ึนอีกมากจนเห็นถึงการเปล่ียนแปลงไดอยางชัดเจน

ในรายงานการศึกษาเบ้ืองตน “การพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย”
(ยุทธชัย อุทัยวรรณ เฉลิมชัย และคณะ , ๒๕๔๔)  ไดแสดงพัฒนาการโดยพิจารณาจากปรากฏการณของ
การเช่ือมโยงเขาหากัน  ที่มีการพัฒนาจากการเปนครอบครัวเดี่ยว  สูการเปนกลุมครอบครัว  และ
เปนเครือขายของการศึกษาโดยครอบครัวในที่สุด

ในระยะเร่ิมแรก  การศึกษาโดยครอบครัวตองมีรูปแบบของความเปน “ครอบครัวเดี่ยว”  อันเน่ือง
มาจากสภาวการณรอบตัวทั้งหลายผลักดันใหเปนไปเชนนั้น  ในการดํ าเนินการมีความเปนปจเจกเฉพาะใน
ครอบครัวของตน  สรางสรรคหลักสูตรกระบวนการเรียนรูไปตามวิถีทางท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ครอบครัว  ทัศนะความเช่ือ  ความถนัดความสนใจของลูก  แตกตางกันไป



ตอมาโดยเฉพาะชวงหลงัพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ท่ีการศึกษาโดยครอบครัว
แพรหลายขึ้นมีจํ านวนครอบครัวผูจัดมากข้ึน  ไดเกิดลักษณะของการรวมตัวเปน “กลุมครอบครัว”  ทั้งนี้
คาดวานอกจากจํ านวนครอบครัวท่ีเพ่ิมข้ึนแลว  ยังเปนผลมาจาก  รากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทยที่
ใหความสํ าคัญกับการเปนชุมชนมีความเก้ือกูลตอกัน ประกอบกับการรวมกลุมนํ าไปสูการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ประสบการณ เปนกํ าลังใจแกกันและกัน มีเพื่อนมิตร  รวมท้ังประโยชนอ่ืนๆ ท่ีสามารถสรางสรรคข้ึน
จากกระบวนการกลุมไดอีกมาก  โดยมีรูปแบบของการรวมกลุมเปน  ๒  ลักษณะ  คือ

ลักษณะเปนขายประสานงาน  แบบหลวมๆ ไมเปนทางการ  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
ตามโอกาสอํ านวย  ตามสถานท่ีท่ีนัดหมายเปนคร้ังๆ ไป  โดยท่ีสมาชิกแตละครอบครัวยังดูแลจัดการศึกษา
ใหกับบุตรของตนเองเปนหลัก

ลักษณะรวมศูนยการจัดการ  มีการดํ าเนินการคลายเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก  จัดการศึกษาให
กับบุตรหลานรวมกันในสถานท่ีต้ังแหงหน่ึง  ดํ าเนินงานโดยคณะผูบริหารและคณะครูท่ีมีคาตอบแทนเปน
แบบแผน กลุมลักษณะนี้มีแนวโนมและมีความเปนไปไดที่จะพัฒนาไปสูการเปนสถานศึกษาประเภท “ศูนย
การเรียน” โดยองคกรเอกชน หรือองคกรชุมชน

ความเปนกลุมครอบครัว  ไดชวยสงเสริมใหการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยมีพัฒนาการอยาง
สํ าคัญขึ้น  สามารถชวยแกไขปญหาใหญในขอท่ีเก่ียวกับ  ความไมพรอมของครอบครัวบางครอบครัว  และ
ทํ าใหมีมิติทางสังคม  ซ่ึงสวนใหญจะวิตกกังวลกันวาอาจจะเปนจุดออนของการศึกษาโดยครอบครัว

อยางไรก็ตาม  หากจะใหมีพลังเพียงพอท่ีจะผลักดันแนวทางการศึกษาโดยครอบครัวใหมีการ
เคลื่อนตัวไปอยางหนักแนน  จนกลายเปนนวัตกรรมท่ีชัดเจนในขบวนของการปฏิรูปการศึกษา  จํ าเปนท่ีจะ
ตองมีพัฒนาการของการรวมกลุมรวมพลังใหแนนแฟนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง  กอใหเกิดลักษณะการรวมตัวท่ีเปน
“เครือขายครอบครัว” ขึ้นมา

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๓  ภายใตการสนับสนุนของสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
(ส ํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา ในขณะน้ัน)  ไดมกีารจัดต้ัง “ศูนยประสานงานการศึกษาโดยครอบครัว”
มีช่ือยอวา ศปศค.  นับเปนองคกรเครือขายการศึกษาโดยครอบครัวแหงแรกของสังคมไทย  ซ่ึงตอมาในป
พ.ศ.๒๕๔๖ ไดมีการพัฒนาองคกรใหมีโครงสรางการดํ าเนินงานท่ีเปนทางการย่ิงข้ึน มีแผนงานและ
เจาหนาท่ีประจํ า  รวมท้ังเปล่ียนช่ือเปน “สถาบันบานเรียนไทย” ช่ือยอ สบท.  โดยยังคงไดรับการสนับสนุน
จากสํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ภารกิจของสถาบันบานเรียนไทย  ในฐานะองคกรเครือขายการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  
ตามที่กํ าหนดไวในเอกสารของสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๖  มีดังตอไปน้ี

วิจัยสรางองคความรู  วิจัยพัฒนาสรางองคความรูการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  
และเรียนรูประสบการณจากนานาประเทศ  สรางความรวมมือระดับองคกรกับหนวยงานตางประเทศ



เคล่ือนไหวสังคม  เผยแพรขยายผลและพัฒนาแนวทางการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  
ผลักดันใหขอเสนอตอนโยบาย กฎ ระเบียบ ของภาครัฐ  สรางการยอมรับท่ีจะเปนองคกรทํ าหนาท่ีรับจด
ทะเบียน ใหคํ าปรึกษาแกครอบครัวท่ีประสงคจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว

สรางชุมชนบานเรียน  จัดกิจกรรมทางวิชาการ  กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจและสํ านึก
บานเรียนไทยใหกับสมาชิกและสาธารณชน  สนับสนุนประสานงานใหเกิดการรวมกลุมครอบครัวบานเรียน
ท่ีมีถ่ินอาศัยในพื้นท่ีเดียวกัน เพื่อการรวมมือหนุนชวยซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนประยุกตบทเรียน
ระหวางกันและกัน

สํ าหรับพัฒนาการในมิติอ่ืนๆ  ดังเชน  พัฒนาการสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
หรือพัฒนาการท่ีพิจารณาจากตัวเด็กท่ีผานการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  ขณะนี ้  อาจจะยังเร็วเกิน
ไปท่ีจะทํ าการวิจัยสรุปใหเห็นชัดเจน  เน่ืองจากครอบครัวผูจัดปจจุบันยังมีจํ านวนจ ํากัด  การดํ าเนินการของ
ภาครัฐท้ังในทางกฎระเบียบและการสนับสนุนสงเสริมยังไมมีผลในทางปฏิบัติ การจัดการศึกษาของครอบ
ครัวยงัมลีักษณะแฝงตัวไมสามารถดํ าเนินการไดเต็มท่ีเต็มศักยภาพ เปนตน ควรใหสภาพการณเหลานี้คลี่
คลายไปอีกระยะหนึ่ง



บทที ่๒
การสังเคราะหผลการประชุมเวทีบานเรียนสี่ภูมิภาค

ความเปนมาของการจัดการประชุม

ตามท่ีกลาวในตอนตนแลววาพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ไดใหสทิธแิกครอบครัว
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดดวยตนเอง ไวในมาตรา ๑๒  โดยกํ าหนดไวในทายมาตราวา “ทั้งนี้ ใหเปน
ไปตามท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวง”  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในระยะเวลาท่ีผานมาจึงยังมีลักษณะไม
เต็มรูปแบบ คือแฝงอยูในการศึกษาของสถานศึกษาบางแหงท่ีมีโครงการสนับสนุนรับจดทะเบียนเปนการ
ชั่วคราว  ระหวางรอขอกํ าหนดตามกฎกระทรวงซ่ึงจะออกมารองรับตามบัญญัติในมาตรา ๑๒  อันเปนเหตุ
สํ าคัญท่ีทํ าใหการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยยังไมไดแสดงสถานภาพและศักยภาพของตนออกมา
อยางเต็มท่ี

กฎกระทรวงฉบับดังกลาวมีการดํ าเนินการมาเปนระยะ  นับต้ังแตป ๒๕๔๓  จนถึงทุกวันนี้ยังไม
แลวเสร็จสมบูรณ  ดังมรีายละเอียดโดยสงัเขปของการดํ าเนินงานและปญหาอุปสรรคในแตละชวงระยะ  ดังน้ี

กลางป พ.ศ.๒๕๔๓  รางแรกของกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เกิดข้ึนโดย
คณะท ํางานที่มี ดร.ถนอม อินทรกํ าเนิด (ผูตรวจราชการฯ ในขณะนั้น) เปนประธาน  มีบุคคลนอกกระทรวง
ศึกษาธิการไดรับเชิญเปนคณะทํ างานดวย  ไดมีการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นใน ๓ ภูมิภาค ในชวง
ปลายป  องคประกอบของท่ีประชุมเกือบท้ังหมดคือครู ผูบริหาร และศึกษานิเทศก  บรรยากาศกับความคิด
เห็นจึงเปนไปในทางไมเห็นดวยตอตัวรางเปนสวนใหญ

ไดมีการปรับแกรางกฎกระทรวงฯ  ท่ีแตกตางไปจากรางแรกอยางมาก  โดยคณะทํ างานชุดท่ีสองท่ี
มี ดร.พยุงศักด์ิ จันทรสุรินทร (รองปลัดกระทรวงฯ ในขณะนั้น) เปนประธาน  บุคคลนอกกระทรวงไมไดมี
สวนเก่ียวของดวย

เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔  คณะผูแทนของศูนยประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ศปศค. 
ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันบานเรียนไทย) ไดเขาพบประธานและมีหนังสือทักทวง  ทํ าใหเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๔๔  กระทรวงไดมีคํ าสั่งแตงตั้งคณะทํ างานชุดใหมเปนชุดท่ีสาม  มี ดร.อํ ารุง จันทวานิช 
(รองปลัดกระทรวงฯ ในขณะนั้น) เปนประธาน  บุคคลภายนอกไดเชิญเขารวมเปนคณะทํ างานอีกคร้ังหน่ึง

เดือนกันยายน ๒๕๔๕  ศปศค. รวมกับ สกศ. ไดจัดใหมีการประชุมเพื่อผลักดันรางกฎกระทรวงอีก
ครั้ง  โดยเชิญนิติกรของกระทรวงมาเปนผูชี้แจง  และรับฟงความคิดเห็นของทางครอบครัว



ปลายเดือนมกราคม ๒๕๔๖  คณะทํ างานไดดํ าเนินการรางกฎกระทรวงแลวเสร็จ  นํ าเสนอไปตาม
ลํ าดับขั้น  จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖  ไดผานเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีสงใหคณะกรรมการกฤษฎกีา
พิจารณา  และมีความเปนไปไดสูงวา  ภายในป ๒๕๔๖ น้ี  กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว  ที่ไดใชเวลารางกันมานานถึงสี่พุทธศักราชแลว  จะสามารถประกาศใชได

ดังน้ัน ในโอกาสท่ี  กฎกระทรวงฯ จะมีการประกาศบังคับใช  ควรจะไดมีการดํ าเนินการเพื่อ
ตระเตรียมสรางความพรอมรองรับ  โดยเฉพาะการเผยแพรท ําความเขาใจกับผูท่ีเก่ียวของ  สถาบันบาน
เรียนไทย ซ่ึงเปนองคกรเครือขายของกลุมครอบครัวบานเรียน  จึงไดรวมกับสํ านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ  และส ํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดใหมีการประชุมปฏิบัติการ “เวทีบานเรียนไทย  
๔  ภูมิภาค” ขึ้น  ดวยวัตถุประสงคสํ าคัญ  คือ

๑. เพื่อเผยแพร  ชี้แจงทํ าความเขาใจ  และรวบรวมขอคิดเห็น  ท่ีมีตอรางกฎกระทรวงวาดวยการ
ศึกษาโดยครอบครัว และการดํ าเนินการอันเน่ืองมาจากกฎกระทรวงฉบับน้ี  ใหแกบุคคลากรในหนวยปฏิบัติ
งานของรัฐในเขตพื้นท่ีและครอบครัวในแตละภูมิภาค ซึ่งจะตองเปนผูใชและผูรับผลจากกฎกระทรวงดัง
กลาวตอไป

๒. ทํ าการสังเคราะหแสดงสภาพการณของ  ขอคิดเห็นรวมท่ีสํ าคัญ  ขอคิดเห็นท่ียังมีความแตกตาง  
ขอคิดเห็นที่ควรนํ าไปสูมาตรการตอเน่ือง  ปจจัยเก้ือหนุนและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการศึกษา
โดยครอบครัวในเขตพ้ืนท่ี

๓. เปนการสรางการเคล่ือนไหวทางสังคม  เปดพื้นที่เวทีสาธารณะ  เสริมสรางความรูความเขาใจ
ตอแนวทางการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย สรางกระบวนการความรวมมือระหวางกลุมครอบครัวบาน
เรียนในแตละภูมิภาคใหเขมแข็งมั่นคงขึ้น

พรอมกันน้ัน  ยังถือเปนเน้ือหาสํ าคัญสวนหน่ึงท่ีไดนํ ามาสังเคราะหไวในงานการศึกษาวิจัย “สภาพ
การณและฐานขอมูลการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย”  อีกดวย

กํ าหนดการประชุมมีทั้งหมด  ๔  คร้ัง  ไดแก
ภาคกลาง  วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๔๖  ณ โรงเรียนราชวินิต (ประถม) กรุงเทพฯ
ภาคเหนือ  วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖  ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
ภาคอีสาน  วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖  ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน  จังหวัดขอนแกน
ภาคใต  วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๖  ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา  จังหวัดสงขลา
ในแตละคร้ัง มีผูเขาประชุมจ ํานวนประมาณ  ๑๐๐ - ๑๒๐  คน  ประกอบดวย  ครอบครัวท่ีกํ าลัง

จัดการศึกษาโดยครอบครัวและครอบครัวผูสนใจในภูมิภาค  ผูแทนหนวยงานราชการในพื้นที่ที่จะมีสวนรับ



ผิดชอบกฎกระทรวงวาดวยการศึกษาโดยครอบครัวตอไป  ผูบริหารของสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติและกระทรวงศึกษาธิการ  ครู  อาจารย  ผูบริหารสถานศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีสนใจ  ตลอดจนส่ือมวลชน

สาระสํ าคัญของการประชุมประกอบดวย  ๓  เน้ือหาใหญ  ไดแก
๑. การทํ าความเขาใจตอสาระสํ าคัญของรางกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย

ครอบครัว
๒. แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๓. ขอคิดเห็นโดยรวมตอเร่ืองการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากการแลกเปล่ียนความเห็นของ

ผูเขารวมประชุม  พรอมกับท่ีรวบรวมไดจากแบบสํ ารวจ  ซึ่งจ ําแนกไดเปน ๔ ประเด็น คือ  ขอคิดเห็นรวมท่ี
สํ าคัญ , ขอคิดเห็นท่ียังมีความแตกตาง , ปจจัยเก้ือหนุนและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการศึกษา
โดยครอบครัว  และขอคิดเห็นท่ีควรนํ าไปสูมาตรการตอเน่ือง

การนํ าเสนอในท่ีน้ี  เปนการสังเคราะหผลท่ีไดจากการประชุมท้ัง ๔ แหง  ตามสาระส ําคัญดังกลาว 
เปนล ําดับไป

สาระสํ าคัญของรางกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

กฎกระทรวงฯ ท่ีมกีารดํ าเนินการในข้ันตอนของการรางโดยคณะทํ างานของกระทรวงศึกษาธิการถึง 
๓ ชุด  ต้ังแตกลางป พ.ศ. ๒๕๔๓  จนถึงปจจุบัน  หากพิจารณาในสวนท่ีเปนเน้ือหาของตัวราง  จะเห็นไดถึง
การปรับเปลี่ยนในแตละชวงซึ่งสามารถสะทอนพัฒนาการของทาทีและความเขาใจของภาครัฐที่มีตอการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  ท้ังยังอาจเปนตัวสะทอนถึงความเขาใจของสังคมไทยไดในระดับหน่ึงดวย  ดังมี
สาระสํ าคัญพิจารณาเปรียบเทียบในแตละราง  ดังน้ี

รางฉบับแรก
มกีารกํ าหนดหลกัการและจดุมุงหมายท่ีรับรองสทิธขิองครอบครัว วาเปนสทิธโิดยพืน้ฐานตามธรรมชาติ

ของบิดามารดาและครอบครัว และการศึกษาโดยครอบครัวเปนการศึกษาอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีความ
หลากหลาย  แตกตางไปตามปรัชญา  ทัศนะ  ความเชือ่  ความตองการ  หรือสภาพปญหาของแตละครอบครัว

ใหมีการต้ังหนวยงานโดยเฉพาะขึ้นเพื่อทํ าหนากํ ากับดูแลการศึกษาโดยครอบครัวพรอมกับการ
ศึกษาท่ีจัดโดยศูนยการเรียนขององคกร/สถาบันทางสงัคมตางๆ  ตามมาตรา ๑๒  แหงพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติฯ  ในสวนกลางเรียกวา “คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาแบบศูนยการเรียน”  ภายใตคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พรอมท้ังใหมีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาแบบศูนยการเรียนเขตพ้ืนท่ีฯ
ดวย  มีองคประกอบจากผูแทนของสวนราชการ  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  ผูทรงคุณวุฒิและ



อ่ืนๆ  จุดเดนในขอนี้ก็คือท ําใหมีหนวยงานดูแลโดยตรง  ที่เชื่อวาจะมีความรูความเขาใจจริงๆ  ตอแนวทาง
การศึกษาท่ีเปนทางเลือกตางไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน

สํ านักงานคณะกรรมการฯ ศูนยการเรียนเขตพ้ืนท่ีน้ีจะทํ าหนาท่ีรับจดทะเบียน  และอาจมอบหมาย
ใหสถานศึกษา (ท่ีมีโครงการการศึกษาโดยครอบครัวในสถานศึกษา)  และศูนยประสานงานหรือองคกรท่ี
ครอบครัวรวมตัวกันจัดตั้งขึ้น  ทํ าหนาท่ีรวมประสานงานและรับจดทะเบียนดวย  ท้ังน้ีโดยถือวาเปนการจด
แจงไมใชการขออนุญาต  จึงไมมีการกลาวถึงอํ านาจในการอนุมัติหรือไมอนุมัติของเจาหนาท่ีรัฐ  และไมมี
การจํ ากัดวุฒิการศึกษาของบิดามารดาท่ีจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ในสวนการจัดการศึกษาและการกํ ากับเร่ืองคุณภาพ  กํ าหนดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติฯ  โดยครอบครัวจะตองจัดทํ ารายงานประจ ําปแสดงตอหนวยงานรับจดทะเบียน  และเมื่อ
เห็นวาสํ าเร็จตามหลักสูตรแลว  ใหแจงตอคณะกรรมการฯ ศูนยการเรียนเขตพ้ืนท่ี  เพ่ือดํ าเนินการเทียบ
ความรูและออกหลักฐานการศึกษา

รางฉบับท่ีสอง
แมหลักการและจุดมุงหมายยังคงไวอยางเดิม  คือรับรองสิทธิพ้ืนฐานของครอบครัว  รับรองการเปน

การศึกษาทางเลือกท่ีมีความแตกตางออกไปได  แตขอกํ าหนดตางๆ  ท่ีไดปรับเปล่ียนไปจากรางแรกกลับ
สะทอนความกังวลของภาครัฐถึงการที่จะมีพอแมแอบอางหาผลประโยชน  และความไมเชื่อมั่นวาพอแมจะ
จัดการศึกษาใหกับลูกได

ขอเสนอใหจัดต้ังหนวยงานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาแบบศูนยการเรียน  ทั้งในสวนกลางและ
เขตพื้นท่ีของรางฉบับแรกถูกตัดออกไป  โดยใหข้ึนกับคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํ านักงานเขต
พื้นท่ีโดยตรง

มีการเพิ่มขอกํ าหนดในการกํ ากับควบคุมข้ึนหลายมาตรการ  ไดแก  ใหอํ านาจเจาหนาท่ีรัฐในการ
อนุมัติหรือไมอนุมัติการจัดการศึกษาของครอบครัว  ใหอํ านาจเจาหนาท่ีในการเรียกหลักฐานเพ่ิมเติมนอก
เหนือจากท่ีระบุไวในกฎกระทรวงแลว  ใหมีหนวยงานรับจดทะเบียนเฉพาะท่ีสํ านักงานเขตพื้นท่ีเทาน้ัน  
กํ าหนดใหพอแมผูจัดการศึกษาตองรายงานผลตามแบบท่ีเขตพ้ืนท่ีกํ าหนดปละ  ๒  คร้ัง  รวมทั้งใหอ ํานาจ
แกสํ านักงานเขตพ้ืนท่ีในการเพิกถอนสิทธิการจัดการศึกษาหากพิจารณาเห็นวาพอแมจัดการศึกษาไมมีคุณ
ภาพและประสิทธิภาพ

รางฉบับท่ีสาม ฉบับลาสุด
หลักการสํ าคัญยังคงอยู  แมมีการปรับขอความไปบางเล็กนอย  สะทอนวาสิทธิของพอแมและ

ความเปนการศึกษาทางเลือกท่ีต้ังอยูบนปรัชญา ทัศนะ  ความเช่ือของแตละครอบครัว  เปนสิ่งที่ไมมีใครจะ
ปฏิเสธได



หนวยงานรับผิดชอบของรัฐตกลงวาเปน  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และส ํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  ไมมีการตั้งสวนงานขึ้นโดยเฉพาะตามรางแรก

หนวยงานรับจดทะเบียน  ไดแก  สํ านักงานเขตพ้ืนท่ี  และสถานศึกษาและองคกรเครือขายการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  ตามท่ีสํ านักงานฯ รับมอบหมาย  เหมือนกับรางแรก  ตางออกไปตรงท่ีไมไดระบุวา
เปนสถานศึกษาท่ีมโีครงการการศึกษาโดยครอบครัวในสถานศึกษาน้ัน

ยังคงใหอํ านาจการอนุมัติหรือไมอนุมัติแกเจาหนาท่ีรัฐ  พรอมท้ังอํ านาจในการเพิกถอนการจด
ทะเบียนเชนเดียวกับรางท่ีสอง  แตตัดการเรียกหลักฐานเพ่ิมเติมตามดุลยพินิจของเจาหนาท่ีออกไป  และ
ปรับขอความตรงสาเหตุที่จะท ําใหมีการเพิกถอนวาเปนเพราะ “ไมดํ าเนินการตามจุดมุงหมาย  หลักการ 
แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ”  แทนท่ีเคยใชวา “ไมมีคุณภาพและประ
สิทธิภาพ” ซึ่งเสี่ยงกับภูมิรูภูมิธรรมของเจาหนาที่ผูดูแลมากเกินไป

ยังคงใหมีการรายงานผลการศึกษาของพอแม  ปละ ๑ คร้ัง  ลดจากปละ  ๒  คร้ังตามรางฉบับท่ี
สอง

นอกจากน้ี  มีขอกํ าหนดท่ีเกิดข้ึนใหมหลายขอในรางฉบับลาสุด  ซึ่งในรางฉบับแรกและฉบับสองไม
ไดมีการระบุไว  ไดแก

ระบุวุฒิการศึกษาของพอแมผูจัดวาตองไมต่ํ ากวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หรือมีประสบการณท่ีเทียบ
ไดไมต่ํ ากวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

การจัดการศึกษาและการวัดประเมินผลใหดํ าเนินการตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยอาจ
ปรับตามจุดเนนของสาระการเรียนรูที่ครอบครัวพัฒนา  และมีการปรับใชมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดตามความเหมาะสม

ใหสํ านักงานเขตพื้นท่ีจัดใหมีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดวยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลายอยางนอยปละ ๑ คร้ัง  และใหผูเรียนเขารับการวัดผลและประเมินผล
ระดับชาติ  ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กระทรวงกํ าหนด

สํ านักงานเขตพื้นที่จะเปนหนวยงานพิจารณาตัดสินการผานชวงชั้น  การจบหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ออกหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการจบการศึกษา  และผูส ําเร็จการศึกษาจากครอบครัวบาน
เรียนมีศักด์ิและสิทธ์ิเชนเดียวกับผูสํ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

สํ าหรับรางกฎกระทรวงฯ ฉบับลาสุดน้ี  มีรายละเอียดอยูในภาคผนวก



แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ในการประชุมฯ ทุกครั้งทั้งสี่ภูมิภาค  ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการไดบรรยายถึงแนว
นโยบายท่ีมีตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  กลาวโดยสรุป  ดังน้ี

๑. หลักการสํ าคัญอันเปนเจตนารมณประการหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษา  คือการสงเสริมการมี
สวนรวมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกร  และสถาบันทางสังคมตางๆ  ใหมีบทบาทรวมเปนผูจัดการ
ศึกษา  นอกเหนือจากท่ีรัฐ  เอกชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินดํ าเนินการอยู  ท้ังน้ีเพ่ือใหรูปแบบของ
การจัดการศึกษาตอจากน้ีไปมีความหลากหลาย  ยืดหยุน  สอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน  ตรง
ตามธรรมชาติของการเรียนรูมากขึ้นท่ีมุงสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ท้ังยังเปนไปตามการพัฒนาการ
เปล่ียนแปลงของโลกในวันน้ีและในอนาคต

๒. รัฐบาลไดประกาศนโยบายไวอยางชัดเจนวา  จะสงเสริมสนับสนุนใหทุกสวนในสังคมไดมีสวน
รวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและฝกอบรม  โดยรัฐจะเปนผูวางระบบ  นโยบาย  กํ ากับคุณภาพและ
มาตรฐาน  การระดมทรัพยากร  ตลอดจนการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน

๓. กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายปญจปฏรูิป มุงปฏิรูปการศึกษาใน ๕ ดาน  ในนโยบาย
ประการแรกคือ  การปฏิรูประบบการศึกษา  ไดใหความสํ าคัญอยางเต็มท่ีตอการรวมพลังของสังคมใหรวม
กันสรางสรรคการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย  การศึกษาเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

๔. พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ ฯ  ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทการศึกษาของชาติ  ไดรับรองสิทธิ
ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  และสถาบันทางสังคมตางๆ  ไว  ภายใตหลักการเอก
ภาพดานนโยบายหลากหลายในการปฏิบัติ หลักการกระจายอํ านาจ และหลักการมีสวนรวมท่ีสามารถ
ตรวจสอบได

๕. กลาวเฉพาะการศึกษาโดยครอบครัว  ท่ีพอแมผูปกครองเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการ
ศึกษาใหกับบุตร  บนพ้ืนฐานของความรักความปรารถนาดีตอบุตรหลานของตน  ถือเปนอีกทางเลือกหน่ึง
ของการศึกษาเรียนรู ท่ีมีพัฒนาการในสังคมไทยอยางนาสนใจและเชื่อวาจะเปนนวัตกรรมการเรียนรูท่ีมี
ความชัดเจนย่ิงขึ้นไปเปนลํ าดับ  รัฐภายใตการดํ าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายท่ีจะ
สงเสริมสนับสนุน  ใหความสํ าคัญ  เรงดํ าเนินการโดยเฉพาะในการประกาศใชกฎระทรวงเพ่ือการน้ี  จะให
แลวเสร็จภายในป พ.ศ.๒๕๔๖  พรอมกับใหมีกลไกทางกฎหมายและกลไกสนับสนุนอื่นๆ ตามท่ีกํ าหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ   ทั้งนี้ ภายใตหลักหรือกรอบในการดํ าเนินการ  ๕  ประการ  ไดแก  
(๑) สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว  (๒) พอแมจะตองมีอิสระในการดํ าเนินการ มีความเปนไปไดใน
ทางการปฏิบัติ  (๓) มีความสอดคลองกับหลักการและแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ  (๔) 
มีคุณภาพไดมาตรฐาน  (๕) มีความเปนสากลเทียบเคียงกับตางประเทศได



ขอคิดเห็นโดยรวมตอเร่ืองการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ขอคิดเห็นรวมท่ีสํ าคัญ
๑. การศึกษาโดยครอบครัวเปนรูปแบบการศึกษาที่แตกตางไปจากการศึกษาของโรงเรียน

แบบเดิม
ทุกฝายเห็นดวยและยอมรับวา  รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความแตกตางไปจากการ

ศึกษาของโรงเรียน  จึงถือเปนนวัตกรรมท่ีนาสนใจในชวงของการปฏิรูปการศึกษาในขณะน้ีได  และไมควร
ใชรูปแบบ  กฎเกณฑ  วิธีการอยางท่ีทํ าในโรงเรียน  ไปครอบลงบนการศึกษาของครอบครัว  กลายเปน
เสมือนการยายโรงเรียนไปไวที่บาน  ซึ่งจะกลายเปนการสรางขอจ ํากัดของการสรางสรรคแนวทางใหมๆ

๒. บานเรียนยังคงตองมีการประสานความรวมมือกับโรงเรียน  สามารถเชื่อมตอกับการ
ศึกษาในระบบโรงเรียนได

จากสภาพความเปนจริงในบริบททุกดานของสังคมไทยปจจุบัน  การศึกษาโดยครอบครัวหรือการ
ศึกษาแบบบานเรียนโดยสวนใหญยังไมสามารถมีเสนทางเดินท่ีเปนอิสระของตัวเองไปจนตลอดเสนทาง  ใน
ชวงระยะใดระยะหน่ึงยังคงตองกลับเขามาศึกษาตอในการศึกษาในระบบ  อีกท้ัง  ภาวะของครอบครัวไทย
โดยรวมก็ยังขาดความเขมแข็งที่เพียงพอ  แหลงสงเสริมการเรียนรูนอกระบบก็มีนอยเกินไป  ทํ าใหบานเรียน
สวนใหญยังตองอาศัยฐานการสนับสนุนจากโรงเรียน  โดยเฉพาะการใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน

แตก็มีครอบครัวบานเรียนบางครอบครัวท่ีมีความพรอม มีความเขมแข็ง  อาจดํ าเนินการไปตาม
แนวทางของตนอยางเปนอิสระ  จนลูกเติบโตมีความรูความสามารถดํ าเนินชีวิตประกอบกิจการเปนของตน
เอง  อยางไมตองติดยึดกับคานิยมปริญญาบัตรในระบบการศึกษาได

๓. ภาครัฐควรมีบทบาทในทางสงเสริมสนับสนุนเปนดานหลัก  และกํ ากับควบคุมเทาที่
จํ าเปน  กฎระเบียบตางๆ ควรยืดหยุนและเปดกวาง

ใหเปนไปตามหลักการสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกฝายของสังคมใหเขามารวมกันรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาของชาติ  และจากความเปนจริงท่ีการเรียนรูเพ่ือเขาถึงเทคนิควิทยาการในปจจุบัน  จํ าเปนท่ี
จะตองปรับตัวใหมีพลวัตในรูปแบบและกระบวนการที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ซ่ึงตองการโอกาสจากความเปน
อิสระ ความยืดหยุน ไปสรางเสริมปจจัยของการสรางสรรค  หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐมีความจ ําเปนท่ี
จะตองเปลี่ยนทัศนคติ  คานิยม  วิธีการทํ างานแบบเดิม  เพ่ือใหทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงน้ี  และลด
อุปสรรคอันเกิดจากความแข็งตัวของระบบราชการลง

๔. ผูสํ าเร็จการศึกษาจากการศึกษาโดยครอบครัวมีศักดิ์และสิทธิ์ทัดเทียมกับผูสํ าเร็จการ
ศึกษาจากโรงเรียน

จากการยอมรับวารูปแบบการศึกษาท่ีแตกตางสามารถสรางผูเรียนท่ีมีคุณภาพเทาเทียมกันได  
และศูนยการเรียนครอบครัว (รวมท้ังศูนยการเรียนท่ีจัดโดยองคกรหรือสถาบันสังคมอ่ืน) มีสถานภาพเปน



สถานศึกษาประเภทหน่ึงเชนเดียวกับโรงเรียน  เมื่อการศึกษาโดยครอบครัวมีกระบวนการในการวัดผล
ประเมินผล  การประกันคุณภาพการศึกษา  อยางมีมาตรฐานของตนและไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ภาครัฐท่ีรับผิดชอบครบถวนตามกระบวนการของการจัดการศึกษาดังท่ีเช่ือถือกันอยูในปจจุบัน  ผูเรียนจาก
ศูนยการเรียนครอบครัวยอมถือไดวาเปนผูสํ าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาท่ีจัด  อยางมีศักด์ิและสิทธ์ิ
สมบูรณทุกประการ

๕. ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีสิทธิในสิทธิประโยชนที่จะไดรับการสนับสนุน
จากรัฐเทาเทียมกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน

ทั้งสิทธิประโยชนในเรื่องการสงเสริมใหความรู  ใหเงินอุดหนุน  ใหการลดหยอนหรือยกเวนภาษี  
โอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาตางๆ  ของรัฐ  และอ่ืนๆ  ตามที่กฎหมายกํ าหนด  ในฐานะท่ีเปนรูป
แบบการจัดการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีมีสถานภาพทางกฎหมายรับรอง

๖. ควรจัดใหมีการทํ าความเขาใจอยางตอเน่ืองจริงจังแกเจาหนาท่ีของรัฐท่ีจะมีหนาท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวของกับการศึกษาโดยครอบครัวในเขตพื้นที่การศึกษา

โดยจัดใหมีเวทีการประชุม สัมมนา อบรมปฏิบัติการ  ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวาง
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติกับครอบครัวผูจัดการศึกษา  อยางสมํ่ าเสมอ  เพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน  หาขอตก
ลงท่ีเหมาะสมรวมกัน  ลดความขัดแยงที่ไมจ ําเปน  เกิดแนวทางการประสานความรวมมือมุงไปสูเปาหมาย
เพื่อคุณภาพทางการศึกษา  อยางมีความเคารพในความแตกตางของกันและกัน

๗. กรณีมีความขัดแยงสํ าคัญเกิดขึ้นควรใหมีกลไกในรูปองคคณะบุคคลเขามาชวยในการ
ไกลเกลี่ยแกไขปญหา

เน่ืองจากความขัดแยงอาจเกิดข้ึนไดโดยงายในทามกลางการเรียนรูสิ่งใหมซึ่งจะตองมีการลอง
ผิดลองถูกของทุกฝาย  และจากการท่ีตางยังยึดติดอยูกับคานิยมเดิม เช่ือม่ันในความถูกตองของฝายตน  
การใชองคคณะบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากคูกรณ ี  มีความเปนกลาง  ยอมเปนวิถีทางท่ีสรางสรรค  และ
ยังจะเปนการพลกิเปลีย่นหนทางแกปญหาแบบเดิมๆ ของสงัคมไทยซึง่ขดัตอหลกัสทิธมินุษยชนของสากลโลก  
คือการท่ีขอขัดแยงตางๆ  มักถูกระงับหรือถูกบังคับจากการใชดุลยพินิจและการตัดสินใจโดยเจาหนาท่ีฝาย
รัฐแตเพียงฝายเดียว

๘. การศึกษาโดยครอบครัวควรสรางความเขมแข็งใหสามารถเปนที่เชื่อถือไดรับการยอม
รับจากสังคมอยางแทจริง

ผูจดัการศึกษาโดยครอบครัวควรมุงใหเกิดการรวมกลุม  สรางเครือขายของตน  เพือ่สรางความรวมมอื
ชวยเหลือระหวางกัน  มีการพัฒนาองคความรูในแนวทางของการศึกษาโดยครอบครัวใหเปนท่ีประจักษชัด  
โดยเฉพาะในเร่ืองคุณภาพท่ีเกิดกับผูเรียน  อาทิ มีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู  ระบบการวัดประเมินผล
ของตนท่ีไดรับการยอมรับ จะชวยใหลดการถูกตรวจสอบจากภายนอกหรือจากภาครัฐลงไป การสรางความ



เขมแข็งใหกับกลุมหรือเครือขายการศึกษาโดยครอบครัวน้ีจํ าเปนท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐท้ัง
ในสวนกลางและจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามสมควร

ขอคิดเห็นท่ียังมีความแตกตาง
ความแตกตางสวนใหญตกอยูในเร่ืองหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ  ท่ีถูกกํ าหนดไวในรางกฎ

กระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  นํ ามาซ่ึงขอคิดเห็นในทางเห็นดวย/ไมเห็นดวย  
กลาวโดยสรุปไดดังน้ี

๑. การจดทะเบียนควรเปนการจดเพื่อขออนุมัติหรือเปนการจดแจง ?
กฎกระทรวงกํ าหนดใหมีการจดทะเบียนเพ่ือขออนุมัติการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ใหอํ านาจแก

สํ านักงานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาซึ่งเปนหนวยงานรับจดทะเบียนในการตรวจสอบคุณสมบัติของ
พอแมท่ีจะจัดการศึกษา  และใหอํ านาจแกคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีอาจไมอนุมัติใหจัดการศึกษา
ตามที่รองขอหากเห็นวาคุณสมบัติไมเหมาะสม  เพราะเห็นวารัฐมีความจ ําเปนท่ีจะตองควบคุมกล่ันกรอง
ต้ังแตเบ้ืองตน  ใหดํ าเนินการไดเฉพาะครอบครัวท่ีมีความพรอมเทาน้ัน  กับปองกันพอแมประเภทท่ีจะแอบ
แฝงใชประโยชนอันมิควรจากสิทธิของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวน้ี

สํ าหรับความเห็นวาควรเปนการจดแจง  เพราะเห็นวาการศึกษาโดยครอบครัวเปนสิทธิท่ีไดรับการ
รับรองจากมาตรา ๑๒ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ แลว  ในการย่ืนจดทะเบียนตามกํ าหนดใน
กฎกระทรวงจึงควรเปนเพียงการแจงการดํ าเนินการใหเจาหนาท่ีรับทราบ  ข้ึนทะเบียนไวเพ่ือการติดตามดู
แลสนับสนุน  หากเอกสารหลักฐานใดยังไมครบถวนก็แกไขใหครบถวนในเชิงของการปฏิบัติงานตามขั้น
ตอนที่จํ าเปน  หนวยงานรับจดทะเบียนไมควรมีอํ านาจในการอนุมัติหรือไมอนุมัติใหจัด  เพราะหากไม
อนุมัติก็จะเปนการละเมิดตอสิทธิของพอแมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ  สวนผูท่ีหวังแอบแฝง
ใชแรงงานเด็กหรือลูกอยางขัดตอกฎหมายการมาจดทะเบียนเทากับเปนการเปดเผยตนเองและเขาสู
กระบวนการติดตามของรัฐ  จึงไมนาจะมีพอแมกลุมนี้เขามาปะปน

๒. พอแมท่ีไมมีวุฒิทางครู  ไมมีวุฒิการศึกษา จะสามารถจัดการศึกษาโดยครอบครัวได
หรือไม ?

โดยเฉพาะในสวนภาครัฐท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาอยูในระบบ  จะเช่ือวาการศึกษาคือการสอนและ
การถายทอดความรู  ดังน้ัน ผูถายทอดจะตองเปนผูมีคุณวุฒิมีความสามารถและประสบการณเพียงพอ  ซึ่ง
สามารถตรวจสอบไดจากการมีหลักฐานวุฒิทางการศึกษา วุฒิครู  มายืนยัน  พอแมที่ไมมีวุฒิดังกลาว  หรือ
มีวุฒิการศึกษาต่ํ ากวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไมควรใหเปนผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

สวนท่ีไมเห็นดวย  แยงวาล ําพงัวุฒกิารศึกษาไมสามารถยืนยันภมูรูิภมูธิรรมของบุคคลไดอยางแทจริง  
ประสบการณของชีวิตซึ่งเปนสิ่งท่ีตรวจสอบไดเชนกันควรนับเปนคุณวุฒิสํ าคัญของผูจัดการศึกษาไดดวย  



เร่ืองวุฒิทางครูก็เปนไปในทํ านองเดียวกัน  นอกจากน้ัน กระบวนการเรียนรูของการศึกษาโดยครอบครัวมี
ความแตกตางออกไป  ไมใชการสอนแบบในหองเรียน  พอแมจะมีบทบาทเปนผูอํ านวยการใหเกิดการเรียนรู
มากกวาเปนผูสอน  โดยจัดใหลูกมีโอกาสเรียนรูจากผูรูและแหลงเรียนรูหลากหลาย  ความพรอมและความ
เหมาะสมของพอแมจึงไมควรถูกจ ํากัดดวยวุฒิการศึกษา วุฒิครู

๓. ควรคํ านึงถึงสิทธิของเด็กหรือของลูกเพียงใด  จะมั่นใจไดอยางไรวาพอแมไมไดบังคับ
ลูกไปตามความเชื่อของตน ?

เนื่องจากยังมีความกังวลของสังคมและภาครัฐอยูไมนอยวา  การศึกษาโดยครอบครัวเกิดจากพอ
แมท่ีมีความคิดเห็นแตกตางไปจากสังคม  มีความเช่ือหรือศรัทธาของตนและอยากผลักดันใหลูกเติบโตไป
ในทิศทางที่ต้ังเปาหมายไว  โดยอาจยึดเอาความเห็นความเช่ือของตนแตฝายเดียวอยางขาดความเคารพใน
สิทธิของลูก  ซ่ึงอาจสรางความกดดันบีบค้ันใหกับเด็กในระยะยาวตอไปได

ในขณะที่ขอชี้แจงของทางครอบครัวจะยืนยันหนักแนนวา  การตัดสินใจเขาสูการศึกษาแบบบาน
เรียนจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือมีความเห็นพองตองกันของครอบครัว  โดยเฉพาะจากความยินยอมรวมมือของตัว
เด็ก  หากมาจากการบังคับหรือกดดันลูกจะกลายเปนอุปสรรคใหญไมสามารถกอใหเกิดการเรียนรูได  
เพราะเด็กจะตอตานหรือไมเปดรับ  และโดยขอเท็จจริงมูลเหตุของการตัดสินใจของครอบครัวโดยสวนใหญ
จะเปนผลมาจากการท่ีลูกไมสามารถหรือแสดงความไมตองการท่ีจะศึกษาในโรงเรียน  ดวยสาเหตุตางๆ ท้ัง
จากขอจํ ากัดของตัวเด็กเองและจากปญหาท่ีประสบในโรงเรียน  จึงมีท่ีมาของการตัดสินใจจากการคํ านึงถึง
สิทธิและความเปนจริงตามลักษณะเฉพาะตัวของเด็กเปนส ําคัญ

๔. การกํ ากับดูแลของรัฐในเรื่องคุณภาพของผูเรียน  ควรคุมตั้งแตตนตลอดทั้งกระบวน
การ  หรือควรมุงเฉพาะผลลัพธปลายทาง ?

ขอเสนอใหเนนการควบคุมดูแลต้ังแตตนดวยเห็นวาจะทํ าใหแกปญหาไดทันการณ  มีการตรวจ
สอบจากเจาหนาที่ของพื้นที่เปนระยะๆ  โดยยึดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานการเรียนรูเปน
บรรทัดฐานในการประเมินคุณภาพผูเรียน  หากบกพรองในมาตรฐานใดก็จะไดจัดใหมีการนิเทศกและการ
สอนซอมเสริมได

พอแมสวนใหญจะเห็นวาทัศนะดังกลาวน้ัน  เปนการนํ าหลักเกณฑวิธีการของการศึกษาในระบบ
โรงเรียนมาใชกับการศึกษาโดยครอบครัว  ในขณะท่ีการศึกษาท่ีบานจะเนนคุณลักษณะเฉพาะตัวของลูก  
เปนการจัดการเรียนรูไปตามความพรอมความสนใจของตัวเด็กเปนสวนใหญ  จึงเปนโอกาสดีท่ีจะจัดสาระ
และมาตรฐานการเรียนรูท่ีคาดหวังอยางคอยเปนคอยไปสอดคลองกับตัวเด็กอยางแทจริง  ซ่ึงการศึกษาใน
หองเรียนสํ าหรับเด็กจํ านวนมากทํ าไมได  ดังน้ัน ควรใหพอแมมีอิสระในการจัดกระบวนการและต้ังเกณฑ
การประเมินผลของตัวเองใหมากท่ีสุด  เจาหนาที่เพียงดูอยูหางๆ  และใหมีการวัดประเมินผลจากภายนอก
ในแตละระดับชวงชั้นที่จ ําเปน  เช่ือวาจะไมเปนการสายเกินแกไปแตอยางไร



๕. ควรยึดในมาตรฐานเดียวตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือควรยอม
รับในมาตรฐานที่มีความแตกตางหลากหลายได ?

เหตุผลของมาตรฐานเดียวก็เพ่ือใหเกิดบรรทัดฐานท่ีเทากันเปนแบบเดียวกันท้ังประเทศ  เพ่ือความ
เปนอันหน่ึงอันเดียวในความเปนพลเมืองของชาติ  พรอมทั้งยังมีเหตุผลอื่นๆ สนับสนุนอีก  อาทิ  เพ่ือการอยู
รวมกับสังคมสวนใหญอยางไมแปลกแยก  เพ่ือสมรรถนะการแขงขันของคนในชาติบนเวทีโลก  เปนตน

สวนเหตุผลของการเสนอมาตรฐานท่ีมีความแตกตางหลากหลาย  ไดแก  การคํ านึงถึงความแตก
ตางในทางภูมิศาสตร  ความแตกตางในทางรากฐานทางวัฒนธรรมทองถ่ิน  การใหความเคารพตอชนชาติ
ตางๆ ท่ีมีพัฒนาการรวมกันมาในชาติ  การยืนหยัดดํ ารงเอกลักษณประชาชาติไทยอยางมุงสรางสันติภาพ
ความรวมมือในสังคมโลก  การยอมรับในธรรมชาติจริงของชีวิตท่ียอมมีความแตกตางหลากหลายกันไป  
ยอมรับวาความเจริญงอกงามของชีวิตยอมมีวิถีอันเหมาะสมของแตละบุคคลได  และระบบมาตรฐานเดียว
มักกลายเปนขอจํ ากัดสํ าคัญของการท่ีปจเจกบุคคลจะไดคนพบและตอเติมศักยภาพของตนใหสมบูรณ  
เปนตน

๖. การศึกษาโดยครอบครัวเปนการเพิ่มภาระ  หรือชวยสงเสริมผลสํ าเร็จในการด ําเนินงาน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ?

มีเจาหนาที่ของรัฐจ ํานวนไมนอยท่ียังเห็นวา  การใหสิทธิแกพอแมใหมีการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี
มีความแตกตางออกไปจากท่ีเคยเรียนกันอยูแตเฉพาะในโรงเรียน  เสมือนใหทายแกอภิสิทธ์ิชนคนกลุมหน่ึง
ท่ีไมยอมทํ าเหมือนๆ คนอ่ืน  และกอใหเกิดภาระงานเพิ่มขึ้นในหนวยงานของพื้นที่  ทํ าใหรัฐตองเสียงบ
ประมาณตองมีเจาหนาที่เพิ่มเติมส ําหรับการติดตามดูแล  โดยไมเห็นถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากการน้ีแต
ประการใด

ในอีกมุมมองหน่ึง  หากเห็นรวมกันวา การศึกษาไดกลายเปนปญหาใหญของสังคม  และสังคมไทย
กํ าลังพยายามทุกวิถีทางอยางเต็มท่ีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรูของคนในชาติ มุงใหเกิด
สังคมแหงสติปญญาสังคมแหงการเรียนรูในอนาคต  ภารกิจสํ าคัญของทุกหนวยงานทางการศึกษาขณะน้ี
จึงควรจะเปน  การสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ  ใหพนจากความติดตันของปญหาเดิมๆ  ดังน้ัน การเกิดข้ึน
ของรูปแบบการศึกษาเรียนรูท่ีมีความแตกตางออกไปอยางการศึกษาโดยครอบครัว จึงเสมือนเปนการมา
ชวยตอเติม  เสมือนเปนโครงการนํ ารองของการปฏิบัติเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู  มองใหเห็นวาเปนการมา
ชวยงานของรัฐของพื้นที่ก็ยอมได  นักบริหารท่ีชาญฉลาดสามารถแปรใหเปนผลงานความสํ าเร็จไดเชนกัน  
ท้ังในทางการสรางสรรคแนวทางการเรียนรูใหม  การสรางความมีสวนรวม  หรือการระดมทรัพยากรจาก
ครอบครัวมาใชในการจัดการศึกษา



ปจจัยเกื้อหนุนและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการศึกษาโดยครอบครัว
ปจจัยเกื้อหนุน
๑. สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ  และสิทธิตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  ไดชวยรับรองและใหหลักประกันแกครอบครัวในการจัดการศึกษาใหกับบุตร  ภายใตสถานภาพ
ทางกฎหมายที่สมบูรณ

๒. ความเปนจริงของการพฒันาในยุคใหม  ท่ีพรมแดนของการเรียนรูขยายกวางขวางออกไปเกินกวา
การทองบนจดจ ํา  มคีวามเปนไปไดท่ีบุคคลจะสามารถวางแผนกํ าหนดวิธกีารเรียนรูไดดวยตนเอง การเรียนรู
เกิดขึ้นไดในทุกที่ทุกทางทุกเวลา  ไมจํ ากัดอยูแตในรูปแบบของช้ันเรียนในโรงเรียนดังท่ีผานมา

๓. ปญหาในสังคมปจจุบันมีความรุนแรงขึ้น  กระทบตอสถานภาพความม่ันคงปลอดภัยของทุก
ชีวิต  ลูกหลานของทุกครอบครัวไมวาจะสังกัดชนช้ันฐานะใดลวนตกอยูในกลุมเส่ียง  ดานหน่ึงไดชวยทํ าให
สังคมตระหนักถึงความส ําคัญของสถาบันครอบครัว  เกิดความเช่ือเชิงมติสังคมหรือโดยท่ัวไปวาปญหาทุก
ปญหาสามารถแกไขไดจากการทํ าใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง  การศึกษาโดยครอบครัวเปนวิถีทาง
หน่ึงของการฟนคืนความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว  จึงควรเห็นเปนทางออกของการแกปญหาไมใช
เปนตัวปญหา

๔. ความรักความบริสุทธิ์ใจที่พอแมมีตอลูก  อาจเปนความรักท่ีปราศจากการถูกต้ังขอเคลือบแคลง
สงสัยท่ีเหลืออยูแตเพียงประการเดียวในโลกทุกวันน้ี  การศึกษาโดยครอบครัวยอมมีรากฐานมาจากพลัง
ความรักความปรารถนาดีของพอแม  หากสังคมยังต้ังเง่ือนไขตรวจสอบกันมากมาย  มนุษยเราอาจไมเหลือ
อะไรสํ าหรับการไวเน้ือเช่ือใจกันอีกแลว

๕. นับจาก พ.ศ.๒๕๔๒ หรือภายหลังการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  เร่ืองการ
ศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยมีพัฒนาการไปในทางท่ีดี  ไดรับความสนใจติดตามจากสถาบันตางๆ ของ
สงัคมอยางกวางขวาง  มปีรากฎการณหลายประการท่ีสะทอนใหเห็นความเขาใจใหนัยเชงิบวกจากหนวยงาน
ภาครัฐมากขึ้นเร่ือยๆ  คํ ากลาวแบบต้ังขอกลาวหาเห็นวาเปนพวกบาพวกแหกคอกนอยลงไป

๖. กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  มีคํ ายืนยันจากผูบริหารระดับสูง
ของกระทรวงฯ วา  จะประกาศใชไดภายในปการศึกษา ๒๕๔๖  น้ี  จะเปนปจจัยสํ าคัญท่ีจะทํ าใหการศึกษา
โดยครอบครัวมีศักดิ์และสิทธิ์ทางกฎหมายที่สมบูรณ  ผูสํ าเร็จการศึกษาจากการศึกษาโดยครอบครัวมีศักด์ิ
และสิทธ์ิเชนเดียวกับผูสํ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

๗. ครอบครัวบานเรียนไดมีการรวมตัวกันเปนองคกรเครือขายท่ีมีการดํ าเนินงานเขมแข็งมากขึ้น  
โดยเฉพาะการจดัใหมกีารประชมุเวทีบานเรียนสีภ่มูภิาค  มสีวนชวยอยางมากในการเผยแพรสรางความเขาใจ
ตอเร่ืองการศึกษาโดยครอบครัวใหกับเจาหนาท่ีของภาครัฐในเขตพ้ืนท่ี  ซึ่งจะตองเปนผูดูแลประสานงานกับ
ทางครอบครัวตอไป



๘. สถานศึกษาโรงเรียนมีความเขาใจมากข้ึนตอรูปแบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ซ่ึงไดกลายเปนนวัตกรรมการเรียนรูท่ีเปนเปาหมายท่ีโรงเรียนทุกโรงเรียนควรริเร่ิมพัฒนาข้ึนในป
การศึกษาถัดจากน้ีไป  นอกจากน้ี แนวทางการสงเสริมใหมหีลกัสตูรทองถ่ิน  ขยายฐานการเรียนรูจากโรงเรียน
ออกไปสูครอบครัว ชุมชน สถาบันทางสงัคมตางๆ  ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีจะชวยเช่ือมโยงใหเกิดแนวโนมของ
ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับบานเรียนหรือการศึกษาโดยครอบครัว  และลดความรูสึกเชิงคนละพวก
คนละฝายท่ีเคยเปนบรรยากาศเกาลงไป

ปจจัยท่ีเปนอุปสรรค
๑. การไมยอมรับของเจาหนาท่ีรัฐโดยเฉพาะในระดับปฏบัิติการในเขตพ้ืนท่ียังเปนปญหาใหญอยู

พอสมควร  แมแนวโนมในระดับนโยบายและโดยท่ัวไปจะดีข้ึน  ประการสํ าคัญคือ  การยังยึดวิธีคิดความ
เคยชินในกรอบระเบียบแบบเดิมท่ีเปนระบบควบคุมส่ังการ  ยังขาดความเขาใจอยางแทจริงในแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรูอยางบูรณาการท่ีมาจากการมีสวนรวมของทุกฝาย  การไมสามารถยอมรับในความแตก
ตางหลากหลายได  โดยเห็นวาเปนเพียงหลักการท่ีอาจดีแตไมสามารถปฏิบัติไดจริง  รูสึกสรางความยุงยาก
และเพิ่มภาระใหกับงานท่ีตองรับผิดชอบ  ความหวงกังวลในเร่ืองความมั่นคงจากกรณีชนชาติสวนนอย 
(ภาคเหนือ)  กลุมตางลัทธิศาสนา(ภาคใต)  วาจะใชการศึกษาโดยครอบครัวเปนขออางไมสงลูกเขาโรงเรียน
แลวปลูกฝงอุดมการณของตนแทนอุดมการณของชาติ  เปนตน

๒. นโยบายสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  แมมีแนวโนมดีข้ึน  แตก็ยังไมมีความชัดเจนเพียง
พอในเร่ืองของการศึกษาตามมาตรา ๑๒  และการศึกษาโดยครอบครัว  ดังจะเห็นไดจาก  การท่ียังไมมีเจาภาพ
หรือหนวยงานในระดับสูงท่ีจะรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองน้ี  สะทอนถึงการไมเห็นความส ําคัญอยางแทจริง 
หรือจัดลํ าดับความสํ าคัญเอาไวในลํ าดับทายๆ  ดวยความสนใจสวนใหญทุมไปกับการปฏิรูปโครงสรางการ
ศึกษาในระบบเสียมากกวา

๓. กฎกระทรวงวาดวยการศึกษาโดยครอบครัว  ท่ีขณะน้ีอยูในข้ันตอนพิจารณาในลํ าดับสุดทาย
กอนการประกาศใช  ยังถูกวิพากยวิจารณโดยเฉพาะจากครอบครัวบานเรียนและพอแมท่ีสนใจท่ีจะจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัววา  ยังมีลักษณะการใชวิธีคิดวิธีการของการศึกษาในระบบมาเปนกรอบบังคับการ
ศึกษาโดยครอบครัว  อยางไมใหอิสระเทาท่ีควร  ไมสอดคลองกับหลักการท่ีวาเปนรูปแบบการศึกษาท่ีมี
ความแตกตางออกไป  ยังไมสะทอนการสงเสริมสนับสนุนกลับเปนไปในทางระแวงระวังเสียมากกวา  และ
ใหอํ านาจในการใชดุลยพนิิจของทางเจาหนาท่ีรัฐมากเกินไป ขาดหลักประกันไมมีบทกํ าหนดใหการคุมครอง
ตอการท่ีสิทธิของพอแมอาจถูกลวงละเมิดจากอคติหรือความคับแคบของเจาหนาท่ี  ยังเปนกฎกระทรวงที่มี
ลักษณะเปนอุปสรรคมากกวาเปนปจจัยเก้ือหนุน

๔. กรอบบังคับที่อาจสรางขอจ ํากัดของการสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูแบบบานเรียนท่ีสํ าคัญก็
คือ  การกํ าหนดใหใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔  และมาตรฐานการเรียนรูของ ๘ กลุมสาระ



วิชาตามหลักสูตร  เปนบรรทัดฐานสํ าคัญในการจัดการศึกษาและวัดผลประเมินการจัดการศึกษาของ
ครอบครัว  เปนความขัดแยงที่ยังไมสามารถอธิบายไดชัดเจนวาท ําไมการศึกษาท่ีเขาลักษณะการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือการศึกษานอกระบบเปนสวนใหญ  ยังคงตองยึดเอาตามแบบแผนหลักสูตรท่ีใชกับการศึกษา
ในระบบ  แมมีการผอนปรนวาอาจมีการปรับจุดเนนของสาระตามท่ีครอบครัวพัฒนาและปรับใชมาตรฐาน
การเรียนรูไดตามความเหมาะสม  แตก็ยังคลุมเครือในหลักเกณฑและวิธีการของการปรับเปล่ียนดังกลาว  
ไมแนวาครอบครัวยังจะตองย่ืนเร่ืองราวขออนุมัติใหเจาหนาท่ีใชดุลยพินิจยินยอมอยูอีกหรือไม  หรือ
สามารถปรับเปล่ียนยืดหยุนไปไดอยางมีพลวัตโดยแทจริง

๕. สํ านักงานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนหนวยงานตามโครงสรางใหม  ตองมีการจัด
ระบบจัดเจาหนาท่ีกันใหมท้ังหมด  และมีภารกิจมากมายเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ัง
ระบบ  นับวาหนักหนามากและอาจมีรอยตอหรือชวงเวลาท่ีมีความสับสนกวาจะเขารูปเขารอย  ดังน้ัน การ
กํ าหนดใหสํ านักงานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนหนวยงานหลักในการกํ ากับดูแลและสงเสริม
สนับสนุนการศึกษาโดยครอบครัวอีกดวย  จึงเปนเร่ืองท่ีคาดหมายไดวาจะขลุกขลักอยูพอสมควร  บางเขต
พื้นท่ีอาจไมใหความสํ าคัญตอเร่ืองน้ีเลยจากเหตุงายๆ วา ไมมีงบประมาณ ไมมีเจาหนาที่เพียงพอ

๖. เขตพื้นที่สวนใหญยังขาดการสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูในทองถิ่น  บางพื้นที่อาจจะไมมีอยูเลย
หรือท่ีมีก็ไมเอ้ืออํ านวยแกการเรียนรู  เปนขอจํ ากัดตอกระบวนการเรียนรูแบบบานเรียนท่ีมุงการเรียนรูอยาง
มีปฏิสัมพันธกับความเปนจริง  ซ่ึงตองอาศัยแหลงเรียนรูในทองถ่ินเปนสํ าคัญ

๗. กลุมพอแมผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว และผูสนใจหรือมีความจํ าเปนท่ีจะตองเลือกจัดการ
ศึกษาแบบบานเรียน  ยังขาดกระบวนการในการกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันเทาท่ีควร  สังคมไทยยังไมมีองค
ความรูในเร่ืองน้ีมากนัก  แมการเรียนรูท่ีบานจะเคยเปนรากฐานทางวัฒนธรรมของเราแตเดิมมาก็ตาม  แต
ในบริบทของสังคมยุคใหมน้ีความสามารถของพอแมถูกบ่ันทอนไปจากภาระการด้ินรนในการครองชีพ  และ
จากความเคยชินท่ีโตมาจากการศึกษาท่ีถูกปอนใหรับมาเปนเวลาตลอดชีวิต  พอแมท่ีมีความพรอมในทุกๆ 
ดานจริงๆ  ยังมีจํ านวนไมมากนักและยังไมสามารถเปนหลักใหกับขบวนการหรือเครือขายของกลุมครอบ
ครัวบานเรียนไดอยางปลอดจากภาระของตน  นับเปนอุปสรรคสํ าคัญของทางดานครอบครัว

ขอคิดเห็นท่ีควรนํ าไปสูมาตรการตอเน่ือง
มาตรการทางภาครัฐ
๑. ขอเสนอใหมีการเรงรัดการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือรับรอง

สถานภาพทางกฎหมายใหกับผูเรียนและครอบครัวผูจัด  พรอมท้ังเปดโอกาสอยางแทจริงในฐานะท่ีเปนกฎ
กระทรวงในระยะเร่ิมตน  สํ าหรับเก็บรับประสบการณจากการปฏิบัติ  แลวนํ าไปสูการปรับแกตอไป  ใหสอด
คลองกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเวลาไมนานนัก



๒. ขอเสนอใหมีคณะกรรมการหรือหนวยงานระดับชาติ  เปนเจาภาพรับผิดชอบดูแลเร่ืองการศึกษา
ตามมาตรา ๑๒ และการศึกษาโดยครอบครัว  อาจเปนองคกรอิสระโดยเฉพาะหรือเปนหนวยงานสํ าคัญใน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. ขอเสนอในหลักการใหมีองคคณะบุคคลท่ีเปนกลาง  ทํ าหนาท่ีไกลเกล่ียใหคํ าตัดสินท่ีเปนธรรม
ยอมรับไดทุกฝาย  ในกรณีท่ีมีความขัดแยงสํ าคัญเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ี

๔. ขอเสนอใหมีการจัดการประชุม สัมมนา จัดการอบรมและอ่ืนๆ  อยางตอเน่ืองในการทํ าความ
เขาใจเร่ืองการศึกษาโดยครอบครัวแกเจาหนาท่ีของรัฐในเขตพื้นท่ี  พรอมทั้งใหมีเวทีของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางครอบครัวกับเจาหนาท่ีใหเกิดข้ึนอยางเปนจริง

๕. ขอเสนอใหมกีารจัดต้ังศูนยแนะแนว  ศูนยสารสนเทศ  หรือศูนยฝกอบรมใหความรูความเขาใจ
สรางความพรอมในการเปนผูจัดหรือมีสวนรวมจัดการศึกษาเรียนรูใหกับบุตรหลาน  พรอมท้ังการจัดทํ า
เอกสารคูมือเผยแพร

๖. ขอเสนอใหมีการดํ าเนินการอยางตอเน่ืองจริงจังในกลไกตางๆ เพื่อการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวตามกํ าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  อาทิ  การจัดสรรเงินอุดหนุน
และทรัพยากรทางการศึกษา

๗. ขอเสนอใหมีการดํ าเนินการจากภาครัฐอยางเปนรูปธรรม  เพ่ือการสนับสนุนองคกรเครือขาย
การศึกษาโดยครอบครัว  ใหสามารถทํ าหนาท่ีเปนหนวยงานรับจดทะเบียนผูจัดการศึกษาแทนเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษา  และหนาที่อันจ ําเปนอ่ืนๆ

มาตรการดานครอบครัว
๑. พอ แม ครอบครัว  ตองแสวงหาความรู  ทํ าความเขาใจ  แลกเปล่ียนประสบการณกับครอบครัว

บานเรียนผูบุกเบิก  เพ่ือการเร่ิมตนเขาสูการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางมีความพรอม  อยางมีการทบ
ทวนถึงสาเหตุปจจัยและสิ่งที่มุงหวังอยางแทจริง  สามารถวางแนวทางในการจัดการศึกษาเรียนรูใหกับบุตร
ได  และตระหนักในภารกิจตางๆ  ท่ีจะตองรับผิดชอบเม่ือไดตัดสินใจเปนผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวแลว

๒. ใหความสํ าคัญกับการรวมกลุม  การมีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูรวมกันระหวางครอบครัว  การชวย
เหลือเสริมกํ าลังใจและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน  พรอมทั้งเพื่อสรางกลุมเพื่อนใหกับลูกหลาน

๓. ยกระดับขีดความสามารถของกลุมครอบครัวบานเรียน  ใหเปนองคกรเครือขายท่ีมีโครงสราง
การดํ าเนินงานเขมแข็งมากกวาที่ผานมา  เพื่อทํ าหนาท่ีสํ าคัญตางๆ ไดแก  การวิจัยสรางองคความรูพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยครอบครัว  การเผยแพรสรางความเขาใจตอสังคม  การประสานงานแสวงหาความ
รวมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  การจัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูรวมกันของครอบครัวเพ่ือ
เสริมในสวนท่ียังออนแออยูของการศึกษาแบบบานเรียน  เปนตน



บทท่ี ๓
สภาพการณการศึกษาโดยครอบครัวในปจจุบัน

ชวงระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม  ๒๕๔๖  โครงการวิจัยฯ ไดทํ าการสํ ารวจ  สัมภาษณ  และ
ใชแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายครอบครัวบานเรียน  หรือครอบครัวท่ีกํ าลังจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
ขอบเขตท่ัวประเทศ  จากแหลงขอมูลเบ้ืองตนท่ีสํ าคัญ  ไดแก  สํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  
โรงเรียนหมูบานเด็ก  และสถาบันบานเรียนไทย (สบท.)

มีผลของการส ํารวจในสาระส ําคัญ  ดังน้ี

สถานภาพของครอบครัวบานเรียน

ภูมิลํ าเนา
สํ ารวจพบครอบครัวบานเรียนในขอบเขตท่ัวประเทศท้ังหมด  จํ านวน  ๕๗  ครอบครัว  มีจ ํานวน

เด็กบานเรียนหรือเด็กท่ีกํ าลังศึกษาในรูปแบบการศึกษาโดยครอบครัว  รวมทั้งหมด  ๗๖  คน
เมื่อจํ าแนกตาม ภูมิลํ าเนา  พบวาครอบครัวบานเรียนจะอยูในภาคกลางมากท่ีสุด  รวม  ๓๘  

ครอบครัว  และกรุงเทพฯ เปนจังหวัดท่ีมีครอบครัวบานเรียนมากท่ีสุด  คือจํ านวน  ๒๓  ครอบครัว  ภาคใต
เปนภาคท่ีพบครอบครัวบานเรียนนอยท่ีสุดคือจํ านวน  ๒  ครอบครัว

เด็กบานเรียนอยูในภาคกลาง จํ านวน  ๔๙  คน (โดยเฉพาะกรุงเทพฯ จํ านวน  ๓๒  คน)  ภาคเหนือ  
๑๓  คน  ภาคอีสาน  ๑๒  คน  และภาคใต  จํ านวน  ๒  คน  รวมเด็กบานเรียนท้ังประเทศเปนเด็กชาย  ๕๑  
คน  เปนเด็กหญิง  ๒๕  คน

การที่ครอบครัวบานเรียนสวนใหญมีภูมิล ําเนาอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากที่สุด  เช่ือวาเน่ือง
มาจาก  อยูใกลกับสวนกลางท่ีมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารมากกวา  มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกวาผูท่ี
อยูในจังหวัดหางไกล  ทํ าใหครอบครัวมีปจจัยท้ังในทางฐานะและความพรอมทางดานอ่ืนๆ  ท่ีเอ้ือตอการท่ี
จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว



ตารางท่ี ๑  จ ํานวนครอบครัวบานเรียนและเด็กบานเรียนจํ าแนกตามภูมิลํ าเนา
ภูมิลํ าเนา จ ํานวนครอบครัว : ครอบครัว จ ํานวนเด็ก ชาย – หญิง : คน

ภาคกลาง
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สระบุรี

๒๓
๕
๓
๔
๑
๑
๑

           ๒๐                  ๑๒
              ๖                    -
              ๒                   ๑
              ๒                   ๓
              ๑                    -
              -                    ๑
              ๑                    -

รวมภาคกลาง ๓๘            ๓๒                 ๑๗
ภาคเหนือ
เชยีงใหม
เชียงราย
สุโขทัย
อุตรดิตถ

๓
๓
๑
๑

             ๓                   ๒
             ๕                   ๑
              -                   ๑
             ๑                    -

รวมภาคเหนือ ๘              ๙                  ๔
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ขอนแกน
หนองบัวลํ าภู
บุรีรัมย
สุรินทร

๔
๒
๑
๑
๑

            ๔                   ๑
            ๓                   ๑
            ๑                    -
             -                    ๑
            ๑                     -

รวมภาคอีสาน ๙             ๙                    ๓
ภาคใต
พัทลุง
สงขลา

๑
๑

            ๑                    -
             -                    ๑

รวมภาคใต ๒              ๑                   ๑
รวมท้ังประเทศ ๕๗    ๕๑                ๒๕



อายุของบุตร
พิจารณาจากชวงอายุของเด็กบานเรียน  พบวาจํ านวนสวนใหญท่ีสุดจะอยูในชวงวัยประถมศึกษา

รองลงไป  ไดแก  ชวงวัยมัธยมศึกษา  และปฐมวัยตามล ําดับ
ในรายละเอียด  ยังพบวาเด็กบานเรียนในชวงวัยของการศึกษาระดับมัธยมปลาย  จะมีจ ํานวนนอย

มาก คือ พบจํ านวน  ๓  คน  นอยกวากลุมอายุอ่ืนอยางเห็นไดชัด  ซ่ึงคงมีผลมาจากเหตุปจจัยหลายอยาง  
โดยเฉพาะความไมมั่นใจของครอบครัวในการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  ท่ียังใชระบบการคัดเลือก
เฉพาะจากตัวเน้ือหาความรูเปนหลัก

ตารางท่ี ๒  อายุของเด็กบานเรียนจํ าแนกตามเพศ
      หนวย : คน

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม
ตํ ่ากวา ๖ ป (ปฐมวัย)
๖ - ๑๑ ป (ประถมศึกษา)
๑๒ ปข้ึนไป (มัธยมศึกษา)

  ๙
๓๑
๑๑

  ๕
๑๒
  ๘

๑๔
๔๓
๒๐

รวม ๕๑ ๒๕ ๗๗

อายุของบิดามารดา
พบวาผูเปนบิดามารดาท่ีกํ าลังจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยสวนใหญจะมีอายุอยูในชวงต้ังแต  

๔๑ ขึ้นไป  ท้ังบิดาและมารดา  และมีมารดาท่ีมีอายุต่ํ ากวา  ๓๐  ปอยูเพียงคนเดียว (มีอายุ ๒๙ ป)
แสดงวา  ผูจดัการศึกษาโดยครอบครัวเปนผูมวัียวุฒติามสมควรแลว  มคีวามคิดอานผานประสบการณ

ชีวิตสรางสมมาจนเขาวัยกลางคน  ในแงของฐานะการงานและครอบครัวก็คงจะมีความม่ันคงดีแลวเชนกัน  
การตัดสินใจจัดการศึกษาของครอบครัวจึงนาจะเปนการตัดสินใจของผูมีวัยวุฒิสมบูรณ มากกวาจะมาจาก
ความคิดชั่วแลน

ตารางท่ี ๓  อายุของบิดามารดาครอบครัวบานเรียน
 หนวย : คน

ชวงอายุ บิดา มารดา
ตํ ่ากวา  ๓๐ ป
๓๑ - ๓๕ ป
๓๖ - ๔๐ ป
๔๑ ปข้ึนไป

-
๘
๑๒
๓๑

๑
๖
๑๕
๓๑

รวม ๕๑ ๕๓

หมายเหต ุ บางครอบครัวมเีพียงเฉพาะบิดาหรือมารดา



วุฒิการศึกษาของบิดามารดา
พบวาผูเปนบิดามารดาท่ีกํ าลังจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยสวนใหญจะมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมากท่ีสุด  ท้ังบิดาและมารดา  สํ าหรับวุฒิการศึกษาท่ีสูงกวาและต่ํ ากวาปริญญาตรีมีจํ านวน
ใกลเคียงกัน

แสดงวา  หากเอาวุฒิบัตรมาเปนเคร่ืองแสดงถึงความพรอมตามท่ีระบบสวนใหญเชื่อถือกันอยู  
ครอบครัวบานเรียนจ ํานวนรอยละ ๗๕ - ๘๐  มีวุฒิการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป  ถือไดวามีความ
พรอมในทางวุฒิการศึกษาเปนอยางดี

ตารางท่ี ๔  วุฒิการศึกษาของบิดามารดาครอบครัวบานเรียน
        หนวย : คน

วุฒิการศึกษา บิดา มารดา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

๖
๖
๒๘
๘
๒

๘
๑
๓๕
๑๐
๑

รวม ๕๐ ๕๕

อาชีพของบิดามารดา
พบวาอาชีพของผูเปนบิดาท่ีกํ าลังจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยจะมีการกระจายอยูในหลายกลุม

อาชีพ เชน  มีอาชีพคาขาย ๘ คน  ธุรกิจสวนตัว ๔ คน  รับราชการ ๔ คน  รับจาง ๗ คน  แพทย ๓ คน  
เปนตน

สํ าหรับมารดาระบุอาชีพวาเปน แมบาน มากท่ีสุดคือจํ านวน  ๒๕  คน  ซ่ึงเทากับเกือบคร่ึงหน่ึงของ
จํ านวนท้ังหมด  อีกทั้งในจ ํานวนผูท่ีระบุอาชีพ คาขาย และธุรกิจสวนตัว  โดยสวนใหญสถานท่ีประกอบกิจ
การจะเปนท่ีบาน  ซ่ึงไมเปนอุปสรรคตอการท่ีจะดูแลจัดการศึกษาใหกับลูก

มีบางครอบครัวท่ีท้ังบิดาและมารดาตองประกอบอาชีพท้ังสองคนในขณะท่ีตองดูแลจัดการศึกษา
ใหกับบุตรดวย  ซ่ึงควรจะไดทํ าการศึกษาตอไปวามีวิธีการในการจัดสรรเวลาอยางไร



ตารางท่ี ๕  อาชีพของบิดามารดาครอบครัวบานเรียน
      หนวย : คน

อาชีพ บิดา มารดา
แมบาน
อิสระ
คาขาย
ธุรกิจสวนตัว
แพทย / พยาบาล
ครู / อาจารย
วศิวกร/สถาปนิก
รับจาง
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
ทนายความ
นักบัญชี

  -
  ๘
  ๘
  ๔
๓
  ๗
  ๓
  ๘
  ๔
  ๒
  ๒
  ๒
  -

๒๕
  ๕
  ๓
  ๖
  ๓
  ๔
  -
  ๗
  ๑
  -
  -
  -
  ๑

รวม ๕๑ ๕๓

แนวทางการจัดการศึกษาของครอบครัวบานเรียน

ในการส ํารวจแนวทางการจดัการศึกษาของครอบครัวบานเรียน  ไดใชแบบสอบถามท่ีโครงการวิจยัฯ 
จัดทํ าขึ้นเปนเครื่องมือส ําคัญ  ซ่ึงไดรับการตอบกลับจากครอบครัวบานเรียนจํ านวน  ๔๔   ครอบครัว  หรือ
คิดเปนรอยละ  ๗๗.๑๙  ของจํ านวนครอบครัวบานเรียนท้ังหมดท่ีสํ ารวจพบ (๕๗ ครอบครัว)

มีผลโดยสรุปในสาระส ําคัญแยกเปน  ๗  ประเด็น  ดังน้ี  (๑) มูลเหตุของการตัดสินใจ   (๒) จุดมุง
หมายและความคาดหวัง   (๓) รูปแบบการจัดการศึกษา   (๔) หลักสูตรการศึกษา   (๕)แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู   (๖) แนวทางการวัดประเมินผล   (๗) ปญหาอุปสรรค

ทุกประเด็นผู ตอบแบบสอบถามสามารถระบุไดมากกวาหน่ึงตัวเลือก รวมท้ังการเพิ่มเติมให
รายละเอียดอธบิายประกอบดวย



มูลเหตุของการตัดสินใจ

มูลเหตุสํ าคัญท่ีนํ ามาสูการตัดสินใจจัดการศึกษาดวยตนเองของครอบครัว  พบวา  จํ านวนสวน
ใหญมีมูลเหตุเนื่องมาจากการมีทัศนะ/จุดมุงหมายท่ีตางจากการศึกษาในระบบ  มีรายละเอียดเพ่ิมเติมอัน
เปนสาระส ําคัญ  ไดแก

- เด็กแตละคนมีความแตกตางกัน  การศึกษาท่ีโรงเรียนจัดคือการทํ าใหเด็กทุกคนเหมือนกัน ซึ่งขัด
กับพัฒนาการของเด็กตามธรรมชาติ

- เชื่อวามนุษยสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยไมตองมีใครสอน  และมนุษยควรมีอิสระไดเลือก
เรียนรูตามความสนใจ

- การศึกษาในระบบเนนการแขงขันมากกวาการพัฒนาเด็กแตละคนไปตามศักยภาพและความ
ถนัดของเด็ก  การเรียนรูเปนลักษณะแยกสวนขาดการเช่ือมโยงสัมพันธอยางเปนองครวม  ไมสงเสริมใหเด็ก
มีความคิดท่ีแตกตางและสรางสรรค

- ระบบโรงเรียนทํ าใหเด็กขาดโอกาสเรียนรูและปฏิบัติตามภูมิปญญาและภูมิธรรมของชนเผา  หรือ
ของทองถ่ิน

- ตองการสอนลูกใหมีความเจริญงอกงามสอดคลองกับหลักธรรมและความเชื่อในทางศาสนา
- อยากใหลูกไดรับการศึกษาท่ีเนนความสมดุลท้ังทางจริยธรรมและวิชาการ  เพื่อใหลูกเขมแข็ง

สามารถครองตนอยูไดในสังคมที่มีทั้งปญหายาเสพติด ปญหาความรุนแรงอ่ืนๆ  และการแกงแยงแขงขัน
- อยากใหลกูไดเรียนรูในสิง่ท่ีอยากรู  เรียนไดทุกโอกาส ทุกสถานท่ี  มคีวามสขุและสนุกกับการเรียน
- ไมเช่ือม่ันตอจิตวิญญานความเปนครูของผูสอนในปจจุบัน

มูลเหตุในลํ าดับรองลงไปในจ ํานวนท่ีใกลเคียงกันคือ  เพราะบุตรประสบปญหาในโรงเรียน  โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติมท่ีสํ าคัญ  ไดแก  ลูกไมชอบโรงเรียนนอนรองไหทุกวัน ,  ไปพบระบบการเรียนการสอนท่ี
บังคับกดดันเด็กจนเกินไป ,  เด็กกลายเปนพวกตามแฟช่ัน ไมเปนตัวของตัวเอง ไมชอบดูขาว เอาแตฟง
เพลง ,  เมือ่ไปโรงเรียนในชัน้ประถม ลกูจากท่ีเคยเปนเด็กสนุกสนานราเริงกระตือรือรน เปลีย่นไปเปนคนละคน ,  
ครูตอบปญหาใหกับลูกไมได เลยหามถาม โดนทํ าโทษเปนประจํ าจนเด็กกลัว  เปนตน

มลูเหตุล ําดับถัดไป  คือ บุตรมลีกัษณะหรือความตองการพเิศษ  มรีายละเอียดเพิม่เติมท่ีส ําคัญ  ไดแก  
ลกูมคีวามสนใจในสิง่รอบตัวมากกวาเด็กในวัยเดียวกันสามารถเรียนรูในหลายเร่ืองพรอมกัน ,  มคีวามออนไหว
ทางอารมณตองการความสนใจและการดูแลเปนพิเศษ,  มีจิตใจผูกพันกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ เชน หลวงพอโสธร  
เจาแมกวนอิม ,  มีความรับรูไว มี IQ ๑๒๗ เมื่อตอนเรียนในระบบอยู ป.๓ สามารถตอบคํ าตอบเลข IQ๑๘๐ 
ได  เปนตน



นอกจากน้ี  มีผูระบุถึงมูลเหตุอื่นๆ  อีก  ไดแก  ตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาน้ีมาต้ังแตลูกเกิด ,  
ไมเชื่อในความปลอดภัยที่โรงเรียน ,  ตองการประยุกตการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเขา
ดวยกัน ,  ตองการบูรณาการความหลากหลายของการศึกษาท่ีดีและประสบความสํ าเร็จจากที่ตางๆ มา
ประยุกตและใชใหเกิดผลกับลูก ,  สนใจพัฒนาการแตละลํ าดับข้ันในการเติบโตของลูกจากการท่ีเล้ียงลูก
ดวยตัวเอง จึงตองการสานตอกระบวนการเรียนรูของลูกท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตอยางสมดุล  เปนตน

ตารางท่ี ๖  มลูเหตกุารตัดสินใจจัดการศึกษาของครอบครัวบานเรียน
  หนวย : ครอบครัว

มลูเหตุของการตัดสินใจ จํ านวน
มทีศันะ/จดุมุงหมายที่ตางจากการศึกษาในระบบ
บุตรประสบปญหาในโรงเรียน
บตุรมลัีกษณะหรือความตองการพิเศษ
มูลเหตุอ่ืนๆ

๒๔
๒๑
๑๖
๑๖

จุดมุงหมายและความคาดหวัง

ครอบครัวบานเรียนจํ านวนสวนใหญ  ระบุวามีจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ  และขยายความถึง “ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ” วาหมายถึง  การเปนผูสมบูรณท้ัง
รางกายและจิตใจ  เปนคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  ไมเห็นแกตัว  มีนํ้ าใจชวยเหลือผูอ่ืน  อยูในสังคมได
อยางมีความสุข  ไมเปนเหย่ือของสังคม  มีจุดยืนและความม่ันใจในตัวเอง  มีความสุขจากความพอดี  รูจัก
ตัวเอง  รูจักสิทธิและหนาท่ีของตนเอง  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  ไดมีโอกาสเรียนรูในส่ิงท่ีมี
ความถนัดความสนใจ  สามารถสรางเสริมประสบการณชีวิตจากความเปนจริงทามกลางกระบวนการเรียนรู
ดวยตนเอง  โดยมีครอบครัวเปนพื้นฐานคอยประคับประคองและภายใตกฎเกณฑของสังคมและหลัก
ศาสนา

สํ าหรับจุดมุงหมายมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ  และกาวทันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
ของโลก  ซึ่งเปนจุดมุงหมายในลํ าดับถัดไป  มีประเด็นท่ีนาสนใจ  ไดแก  การใหความสํ าคัญกับเร่ืองการ
งานอาชีพ  ภาษาตางประเทศ  และคอมพิวเตอร ,  ทัศนะไมปฏิเสธการแขงขันแตโดยไมมุงเอารัดเอาเปรียบ
กัน  และการคํ านึงถึงศักยภาพท่ีเปนจริงของเด็ก ตามความเร็ว/ความเฉ่ือย (SPEED) ของแตละคน  เปนตน



เมื่อถามยํ้ าลงไปถึง คุณลักษณะของบุตรท่ีคาดหวัง  ไดรับคํ าตอบท่ีมีความสัมพันธสอดคลองกัน
กับจุดมุงหมาย  คือ  อยากเห็นลูกมีชีวิตท่ีดีงามและมีความสุข  มีความรูและทักษะอันเปนสากล  ประสบ
ความสํ าเร็จในชีวิตสูงสุด  ใหความสํ าคัญลดหล่ันกันไปเรียงตามลํ าดับ

โดยท่ีคุณลักษณะท่ีคาดหวังน้ันยังคงใหน้ํ าหนักอยูท่ี  การเปนคนดี  มีความสุข  มีสติรูเทาทัน  มี
ชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา  พึ่งตนเองและเปนที่พึ่งของคนอื่นได  ขอท่ีนาสังเกตคือ  ไมพบทัศนะความ
คาดหวังอยางสมบูรณแบบ  ความสํ าเร็จสูงสุดในชีวิตเกิดข้ึนในฐานะท่ีเปนคนธรรมดาคนหน่ึงก็ได  บน
ความม่ันใจวาอยางนอยไดทํ าดีท่ีสุดแลว

ตารางท่ี ๗  จดุมุงหมายและความคาดหวังของครอบครัวบานเรียน
        หนวย : ครอบครัว

จดุมุงหมายและความคาดหวัง จํ านวน
จดุมุงหมาย
เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ
มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ
เพือ่กาวทันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการของโลก
อ่ืนๆ

ความคาดหวัง
ลกูมชีวีิตที่ดีงามและมีความสุข
มคีวามรูและทักษะอันเปนสากล
ประสบความสํ าเร็จในชีวิตสูงสุด
อ่ืนๆ

๓๕
๑๑
๑๐
๘

๓๓
๑๕
๙
๙

รูปแบบการจัดการศึกษา
ครอบครัวบานเรียนสวนใหญมีการด ําเนินการอยูเฉพาะในครอบครัวของตน  ประสานไปกับการมี

กิจกรรมรวมกลุมกับครอบครัวบานเรียนอ่ืนๆ  เปนคร้ังคราว
ในสวนท่ีมีการรวมกลุมแบบมีการบริหารจัดการอยางเปนแบบแผนในสถานท่ีหน่ึง  ทราบวาในขอ

เท็จจริงมีจํ านวนอยูมากทีเดียว  แตเน่ืองจากเกือบท้ังหมดจะไมไดถือวาตนเปนครอบครัวบานเรียน  ดังน้ัน  
จึงมีครอบครัวท่ีมีการดํ าเนินการในลักษณะน้ีตอบแบบสอบถามมาเพียง ๔ ครอบครัว (ซ่ึงไดแกครอบครัวท่ี
เขารวมอยูในศูนยการเรียนปญโญทัย  กลุมบานเรียนชวนช่ืน  และกลุมบานเรียนดวงตะวัน)

สํ าหรับรูปแบบท่ีมีขอตกลงจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนบางสวน  พบวามีจ ํานวน  ๔  ครอบครัว



การรวมกลุมรวมกิจกรรมการเรียนรูกับครอบครัวบานเรียนอ่ืนๆ  โดยสวนใหญจะเปนไปแบบนานๆ 
ครั้ง  ตามโอกาสท่ีเอ้ืออํ านวยและความสนใจ  แตก็มีครอบครัวจํ านวนไมนอยท่ีพยายามสรางโอกาสของ
การเขารวมกลุมกิจกรรมเรียนรูอยางสมํ ่าเสมอ

ครอบครัวท่ีระบุวา ไมเคยเขารวมกลุมกิจกรรมการเรียนรูเลย  บอกสาเหตุวาเปนเพราะ  เพิ่งเริ่มตน
จัดการศึกษา  อยูหางไกล  และลูกอายุยังนอย

การรวมกลุมจัดกิจกรรมโดยสวนใหญเกิดจากกลุมครอบครัวท่ีมีความใกลชิดกันมีความสนใจใกล
เคียงกันริเร่ิมจัดกันข้ึนเอง  การเขารวมกลุมคายเรียนรูของโรงเรียนหมูบานเด็ก จ.กาญจนบุรี  และการเขา
รวมกิจกรรมของสถาบันบานเรียนไทย

กิจกรรมท่ีมคีวามสนใจรวมกันเปนสวนใหญ  ไดแก  กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ ,  กิจกรรม
คาย ,  การทํ าจุลสารของกลุมเด็ก ,  การเขารวมกิจกรรมสาธารณะที่มีองคกรตางๆ จัดข้ึน  เปนตน

ตารางท่ี ๘  รปูแบบการจัดการศึกษาของครอบครัวบานเรียน
            หนวย : ครอบครัว

รูปแบบการจัดการศึกษา จํ านวน
ด ําเนนิการอยูเฉพาะในครอบครัวของตน
รวมกลุมกับครอบครัวบานเรียนอ่ืนๆ เปนครั้งคราว
รวมกลุมท่ีมีการบริหารจัดการเปนแบบแผนในสถานท่ีหน่ึง
มขีอตกลงรวมจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนบางสวน
อ่ืนๆ

๒๓
๒๒
๕
๔
๘

ตารางท่ี ๙  ลักษณะการเขารวมกิจกรรมกับครอบครัวบานเรียนอ่ืนๆ
             หนวย : ครอบครัว

ลักษณะการเขารวมกจิกรรม จํ านวน
สมํ่ าเสมอ
นานๆ ครั้ง
ไมเคยเลย
อ่ืนๆ

๑๒
๑๕
๙
๕



หลักสูตรการศึกษาของครอบครัว
แนวทางการวางหลักสูตรการศึกษาของครอบครัวบานเรียนสวนใหญ  จะยึดหลักยืดหยุนไปตาม

ความถนัดความสนใจของลูกมากท่ีสุด  รองลงไปคือใชการผสมผสานแนวทางหรือหลักสูตรจากหลายท่ี  
สํ าหรับการยึดถือตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมีจํ านวนไมมากนัก

ในรายละเอียดของความยืดหยุน ที่ส ําคัญ ไดแก  จะเอาความสนใจของลูกเปนตัวต้ัง  ดูตามความ
เหมาะสมความชอบ ,  ใหเปนไปตามธรรมชาติ  มีการวางกรอบวางแนวทางหลักๆ ไวแลวปรับเปล่ียนไป
ตามสถานการณ ,  กํ าหนดเปาหมายระยะส้ันระยะยาวท่ีสามารถปรับเปล่ียนรายละเอียดได  วิชาไหนที่ลูก
สนใจเปนพิเศษก็เรียนมากกวาวิชาอ่ืน  เนนความรูท่ีจะชวยใหสามารถดํ ารงตนอยูในสังคมปจจุบัน ,  ซัก
ถาม สนทนา กระตุนและแนะน ําในบางคร้ัง  จัดสภาพแวดลอมภายในบาน เตรียมส่ือ อุปกรณ ใหเอ้ือตอ
การเรียนรู ใหเด็กเลือกเรียนรูไดเอง ,  เพ่ิมเติมส่ิงท่ีพอแมเห็นวาลูกควรไดรูเพ่ือประโยชนในการดํ าเนินชีวิต
ภายภาคหนา ,  มีการสังเกตแลวหากิจกรรมมาใหเรียนรูเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมท่ีควรจะตองแกไข  เปนตน

ในการผสมผสานหลักสูตรจากหลายท่ี  จะเปนการดึงเอาหลักสูตรจากตางประเทศท่ีเห็นวาเหมาะ
สมมาประยุกตใช  สวนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการน้ัน  จะใชในสวนท่ีเปนวิชาหลักวิชาบังคับ  โดยมี
การปรับใหเหมาะสมกับวัยและตัวเด็ก  ดวยประสงคใหลูกมีพื้นฐานความพรอมหากตองกลับเขาสูการ
ศึกษาในระบบเม่ือใดก็สามารถทํ าได

ตารางท่ี ๑๐  แนวทางการวางหลักสูตรการศึกษาของครอบครัวบานเรียน
      หนวย :ครอบครัว

แนวทางการวางหลักสูตรการศึกษา จ ํานวน
ยดืหยุนไปตามความถนัดความสนใจของลูกมากที่สุด
ผสมผสานแนวทางหรือหลักสูตรจากหลายท่ี
ยดึถอืตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร
อ่ืนๆ

๓๑
๑๒
  ๙
  ๕

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของครอบครัวบานเรียนสวนใหญ  จะยึดหลักใหเปนธรรมชาติอยู

ในวิถีประจํ าวันมากท่ีสุด  โดยผสมผสานกับการใชส่ือและอุปกรณตางๆ เขาชวย  หลายครอบครัวมีการจัด
ตารางเรียนอยูบางแตไมไดเครงครัดตายตัวนัก

โดยท่ี  วิธีการเรียนรูของบุตรโดยสวนใหญจะมีลักษณะสํ าคัญ ๒ ประการ คือ  เรียนรูจากประสบ
การณแวดลอมท่ีพอแมจัดให  และลูกคนควาเรียนรูดวยตัวเองเปนหลัก  นอกจากน้ี ยังเรียนรูจากการมีครู



พิเศษมาสอนเปนบางสาระ รวมท้ังการไปเรียนกับองคกร/สถาบันท่ีจัดการสอนตางๆ ดวย  เชน การเรียน
ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  เปนตน   สํ าหรับสาระท่ีพอแมเปนผูสอนเองเปนสวนใหญ
โดยเฉพาะในกลุมเด็กเล็ก คือ  ภาษาไทยและคณิตศาสตร

ตารางท่ี ๑๑  แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของครอบครัวบานเรียน
    หนวย : ครอบครัว

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู จํ านวน

แนวทางการจัด
เปนธรรมชาติอยูในวิถีประจ ําวันมากท่ีสุด
ใชส่ือและอุปกรณเรียนรูมาชวย
มกีารจดัตารางเรียนเปนบางสาระวิชา
เรียนรวมกับโปรแกรมของโรงเรียนนานาชาติ
อ่ืนๆ

วิธีการเรียนรูของลูก
จากประสบการณแวดลอมที่พอแมจัดให
คนควาเรียนรูดวยตนเองเปนหลัก
มคีรูพิเศษมาชวยสอนหรือเขาเรียนกับสถานที่จัดสอนบางสาระวิชา
อ่ืนๆ

๓๒
๑๗
๑๔
  ๑
  ๓

๒๔
๒๒
๑๗
  ๓

แนวทางการวัดประเมินผล
เพื่อที่จะตระหนักวาบุตรเกิดการเรียนรูหรือไม  ครอบครัวบานเรียนสวนใหญมีแนวทางของการวัด

และประเมินผล  โดยใชการสังเกตและบันทึกพัฒนาการ เปนหลัก  ประกอบกับจัดใหมีการทดสอบดวย
เคร่ืองมือ(สวนใหญคือแบบฝกหัด)ในระยะเวลาตามความเหมาะสม  และการเขารวมในการทดสอบของ
สถานศึกษา (แมจะมีผูระบุตัวเลือกนี้มาเพียง ๙ ครอบครัว  แตในขอเท็จจริงครอบครัวบานเรียนในขณะน้ี
ตองลงทะเบียนอยูกับสถานศึกษา  จึงทุกครอบครัวจะตองไปรวมในการทดสอบกับสถานศึกษาท่ีลง
ทะเบียนดวย  ซ่ึงไดแกโรงเรียนหมูบานเด็ก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร และ กศน.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่สํ าคัญ  ไดแก  การสังเกตท่ีเปนแนวทางสํ าคัญของการประเมินผลเกิดข้ึนอยู
ในวิถีชีวิตประจํ าวันปกติ ,  จากการพูดคุย จากคํ าพูด คํ าถาม จากพฤติกรรม การเลน การตอบรับกับสถาน
การณที่เผชิญ รับฟงเสียงสะทอนจากเพื่อนของลูก ,  ประกอบกับการติดตามดูผลงานจากการเรียนรูตาม
สภาพจริงท่ีเด็กทํ าข้ึน ประเภทภาพวาด บันทึก แบบฝกหัด ,  มีหน่ึงครอบครัวบอกวาลูกชอบท่ีจะชวนแมให



สรางแบบฝกหัดทดสอบตัวเขาเสมอๆ   และอีกหน่ึงครอบครัวขอใหเพ่ือนท่ีเปนอาจารยมหาวิทยาลัยมาชวย
สังเกตและประเมินในบางกิจกรรมท่ีจัดใหกับลูกดวย

เมื่อขอใหพิจารณาวา โดยรวมแลวผลของการจัดการศึกษาของครอบครัวท่ีผานมาเปนอยางไร  
ครอบครัวโดยสวนใหญ กวา ๓๐ ครอบครัวตอบวา  ลูกมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ , มีจ ํานวน ๘ ครอบครัว ท่ี
เชื่อมั่นวาเห็นถึงผลสํ าเร็จอยางชัดเจน ,  จํ านวน ๓ ครอบครัว ยังไมขอประเมินเนื่องจากเพิ่งเริ่มตนไดไม
นาน  และจ ํานวน ๑ ครอบครัวตอบวา ไมแนใจ

ในสวนเปาหมายความต้ังใจท่ีจะจัดการศึกษาบานเรียนไปถึงในระดับการศึกษาใด  ครอบครัวบาน
เรียนโดยสวนใหญตั้งเปาหมายจะจัดใหสูงที่สุดเทาที่จะท ําได ข้ึนกับพัฒนาการและความตองการของตัวลูก
เปนสํ าคัญ  จํ านวนรองลงมาต้ังใจจะจัดจนถึงระดับประถมปลายเทาน้ัน  และมีจ ํานวนไมมากนักที่จะจัด
จนถึงระดับมัธยมตนและมัธยมปลาย  โดยเหตุผลประกอบท่ีสํ าคัญ ไดแก  เม่ือลูกเขาสูวัยรุนความตองการ
กลุมเพื่อนเปนเร่ืองส ําคัญ ,  ในจังหวัดท่ีอยูไมมีครอบครัวบานเรียนอ่ืนท่ีจะประสานกัน ,  คิดวาตนเองมี
ศักยภาพท่ีจะจัดการศึกษาใหกับลูกไดเพียงถึงแคน้ัน ,  หลังจากจบมัธยมตนแลวอยากใหลูกบวชเรียนไปใน
พระพุทธศาสนา  และความคิดเห็นของพอแมยังไมตรงกัน  เปนตน

ตารางท่ี ๑๒  แนวทางการวัดประเมินผลของครอบครัวบานเรียน
    หนวย : ครอบครัว

การประเมิน จํ านวน

แนวทางการวัดประเมินผล
จากการสังเกตและบันทึกพัฒนาการ
จดัใหมกีารทดสอบดวยเครื่องมือในระยะเวลาที่เหมาะสม
เขารวมในการทดสอบของสถานศึกษา
อ่ืนๆ

เปาหมายท่ีจะจัดการศึกษาบานเรียน
เทาที่จะท ําได
ถงึประถมปลาย
ถงึมัธยมตน
ถงึมัธยมปลาย

๓๔
๑๓
๙
๓

๑๗
๑๑
๖
๘



ปญหาอุปสรรค

ปญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในครอบครัว  ขอคิดเห็นท่ีนาสนใจมี  ดังน้ี
- วิธีการจัดการเรียนรูเม่ือเร่ิมตนยังเปนการลองผิดลองถูก  และยังไมเปนท่ียอมรับของคนในครอบ

ครัวซ่ึงลวนผานการศึกษาในระบบมาท้ังส้ิน รวมท้ังผูจัดดวย  กวาจะมั่นใจในแนวทางที่ควรจะเปนก็ใชเวลา
พอสมควร

- ขาดขอมูลเก่ียวกับผูท่ีทํ าการจัดการเรียนรูแบบน้ี  ทํ าใหขาดการแลกเปล่ียนความรูตอกัน  รวมทั้ง
ทํ าใหขาดโอกาสในการรวมมือกัน

- ผูปกครองมีงานประจํ า  ทํ าใหบางคร้ังไมสามารถจัดการเรียนรูไดตามท่ีต้ังใจไว (หรือตามท่ี
ตองการ)  เวลาของพอแมมีไมมากนักแตก็ตองเจียดเวลาทํ าเพราะลูกไมสามารถเรียนในระบบได

- ผูสอนอาจไมมีเทคนิคการสอน  ไมมีการโนมนาวจิตใจเหมือนในโรงเรียนทั่วไป  รวมถึงความเขา
ใจในการจัดลํ าดับความสํ าคัญของเน้ือหา  ขาดความชํ านาญในบางเร่ือง

- ปญหาจากความไมเขาใจของญาติใกลชิด
- ในสังคมขาดแหลงเรียนรูที่เพียงพอที่จะชวยเสริมการเรียนรู
- การกํ าหนดใหมีการประเมินผลตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืน

ฐาน  คาดวาจะทํ าใหเกิดปญหาตอการจัดการเรียนรูไปตามความสนใจและตามลักษณะเฉพาะของลูก

ปญหาทางเศรษฐกิจหรืออุปสรรคอื่นๆ ในครอบครัว  ขอคิดเห็นท่ีนาสนใจมี  ดังน้ี
- เมื่อเร่ิมตนจัดไมมผูีใดในครอบครัวเห็นดวยเลย  นอกจากลูกๆ ท่ีต้ังใจรอคอยใหแมจัดการศึกษา

ให  จนคุณพอตองยอมใหทดลอง  แตก็ยังไมเปนท่ีพอใจของคนอ่ืนๆ  สามปถัดมาคุณตาเปนคนแรกท่ีพูด
กับญาติมิตรดวยความภาคภูมิใจวา  ถาหลานเรียนอยูในโรงเรียนก็ไมไดอยางน้ี

- ญาติพี่นองบางคนไมสนับสนุน  มีการใชคํ าพูดและสภาพแวดลอมตางๆ  แสดงความนิยมยกยอง
การศึกษาในกระแสหลัก

- ตองใหเวลากับลูกลดเรื่องงานอาชีพลง  ลดเร่ืองการไขวควาทางวัตถุ  เพราะเรื่องของลูกเปนสิ่ง
สํ าคัญกวา  โดยท่ีลูกคนหน่ึงเรียนอยูในระบบ  อีกคนเรียนนอกระบบ

- เวลาในการทํ ากิจการของพอแมกับเวลาท่ีใหกับลูกยังไมสมดุลกัน
- ตอนนี้มีลูกออน  เวลาท่ีเคยมีใหกับลูกคนโตจึงนอยลง  เริ่มไมมั่นใจวาคุณภาพในการจัดการ

ศึกษาจะยังเหมือนเดิมหรือไม
- ตองใชเงินทองพอสมควรที่จะจัดซื้ออุปกรณในกิจกรรมบางอยางของเด็ก  รวมทั้งการเดินทางไป

ยังแหลงเรียนรูตางๆ ที่ลูกสนใจ
- มีท่ีอยูอาศัยเปนบานในเมือง  โอกาสท่ีลูกจะไดเรียนรูในธรรรมชาติจึงตองใชเวลาและตนทุนสูง



ปญหาทางสังคมหรือจากภาครัฐ  ขอคิดเห็นท่ีนาสนใจมี  ดังน้ี
- การศึกษาโดยครอบครัวเปนเร่ืองใหม  มีการดํ าเนินการเพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายลาชา
- กฎระเบียบตางๆ ท่ีจะออกมารองรับ  ยังไมบรรลุตามเปาหมายท่ีตองการ  คือยังไมมีความชัดเจน

ในการท่ีจะสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางแทจริง  ขาดหนวยงานท่ีจะชวยสนับสนุนและให
คํ าปรึกษา  ไมมีหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในเร่ืองน้ีในพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู

- สังคมยังไมคอยยอมรับวาพอแมจะจัดการศึกษาใหกับลูกได  ยังคลางแคลงวาเด็กท่ีไดรับการ
ศึกษาแบบบานเรียนจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุขหรือไม  ยังมีค ําพูดในทางสาธารณะท่ีแสดงอคติ  ไม
เขาใจตอการศึกษาบานเรียน  เชน  เปนการแปลกแยก  เปนพวกไมปกติ  เปนการตัดอนาคตลูก  จะไมทัน
คนไมทันสังคม  ไมกลัวถูกจับหรือ  เปนตน

- สื่อ  โดยเฉพาะโทรทัศน  ไมมีความเปนกัลยาณมิตรกับเยาวชน  ไมสงเสริมการเรียนรู  รวมทั้งสื่อ
คอมพิวเตอรดวย

- กลุมครอบครัวที่จัดการศึกษาในแนวนี้มีนอย  ทํ าใหการพบปะกันของเด็กคอนขางนอย  ขาด
หนวยงานท่ีจะชวยประสานสงเสริมซ่ึงกันและกันของกลุมครอบครัวบานเรียน  เพื่อใหเกิดการชวยเหลือและ
ใหกํ าลังใจกันอยางจริงจัง



บทท่ี ๔
แนวโนมการขยายตัวในป พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๘

ในชวงระหวางเดือนเมษายน – กันยายน  ๒๕๔๖  โครงการวิจัยฯ ไดทํ าการสํ ารวจครอบครัวท่ีมี
ความสนใจท่ีจะจดัการศึกษาโดยครอบครัว ดวยวธิกีารเปดรับขอมลูโดยตรงผานเครอืขายงานประชาสัมพันธ
ของสถาบันบานเรียนไทย (จดหมายขาวรายเดือน”บานเรียนไทย” , www.banrian.com)  และของส ํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  รวมท้ังสํ ารวจจากครอบครัวท่ีมาเขารวมการประชุมปฏิบัติการเวทีบาน
เรียนในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต  รวม  ๔  คร้ัง

ผลการสํ ารวจทํ าใหสามารถคาดการณแนวโนมการขยายตัวของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคม
ไทยในป พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘  ไดในเบ้ืองตนโดยเฉพาะใน  ๔  ประเด็นใหญ  ดังน้ี

๑. ประมาณการจํ านวนครอบครัวและผูเรียนท่ีจะเขาสูการศึกษาโดยครอบครัว
๒. มูลเหตุและปจจัยที่มีผลส ําคัญตอการตัดสินใจ
๓. รูปแบบหรือแนวทางจัดการศึกษาของครอบครัว
๔. ความตองการการสนับสนุน

ประมาณการจํ านวนครอบครัวและผูเรียนท่ีจะเขาสูการศึกษาโดยครอบครัว

สํ ารวจพบวามีครอบครัวผูสนใจและมีความเปนไปไดสูงท่ีจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จํ านวน
ประมาณ  ๖๔  ครอบครัว  และนับจ ํานวนผูเรียนท่ีจะมาจากครอบครัวท้ังหมดดังกลาวไดเปนจํ านวน
ประมาณ  ๘๓  คน

เมื่อพิจารณาจํ าแนกตามภูมิล ําเนาของครอบครัว  โดยสวนใหญจะอยูในภาคกลาง  โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครฯ (จํ านวนเกินกวาคร่ึงหน่ึง)  ภาคอีสาน มีแนวโนมขยายตัวมากกวาท่ีผานมา  ภาคเหนือ 
และภาคใต  พบจ ํานวนไมมากนัก

สํ าหรับจํ านวนผูเรียนท่ีคาดวาจะเขาสูการศึกษาโดยครอบครัว  เม่ือพิจารณาตามกลุมอายุ ตาม
ระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  พบวาสวนใหญคือจํ านวนเกือบคร่ึงหน่ึงจะอยูใน
ชวงประถมศึกษา หรือชวงอายุ ๖ - ๑๑ ป  มีรายละเอียดจํ านวนในแตละกลุมอายุ  ดังน้ี

กลุมอายุ ต่ํ ากวา  ๖  ป (ปฐมวัย) จํ านวน ๒๙  คน
กลุมอายุ ๖ - ๑๑ ป (ประถมศึกษา) จํ านวน ๔๐  คน
กลุมอายุ ๑๒ - ๑๖ ป (มัธยมศึกษา) จํ านวน ๑๔  คน



ตารางท่ี ๑๓  จํ านวนครอบครัวและผูเรียนท่ีจะเขาสูการศึกษาโดยครอบครัว  จํ าแนกตามภูมิล ําเนา
ภูมิลํ าเนา จ ํานวนครอบครัว:ครอบครัว จํ านวนผูเรียน:คน

ภาคกลาง
กรุงเทพมหานครฯ
นนทบุรี
ปทุมธานี
อุทัยธานี
ชลบุรี

๓๕
๓
๓
๑
๒

๔๓
๓
๓
๒
๒

รวมภาคกลาง ๔๔ ๕๓
ภาคเหนือ
เชยีงใหม
ตาก

๓
๒

๔
๓

รวมภาคเหนือ ๕ ๗
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ขอนแกน
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
เลย

๔
๓
๑
๒
๑

๗
๓
๑
๕
๒

รวมภาคอีสาน ๑๑ ๑๘
ภาคใต
สุราษฎรธานี
สงขลา
ภูเกต็

๑
๒
๑

๑
๓
๑

รวมภาคใต ๔ ๕

รวมท้ังประเทศ ๖๔ ๘๓



มูลเหตุและปจจัยที่มีผลส ําคัญตอการตัดสินใจ

มูลเหตุที่มาของความสนใจที่จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว  พบวา เปนไปในทิศทางเดียวกับ
ผูท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัวไปกอนหนาแลว (ท้ังในประเด็นใหญและในรายละเอียดยอยลงไป)  กลาวคือ

จํ านวนสวนใหญมาจาก  การมีทัศนะหรือจุดมุงหมายทางการศึกษาที่ตางจากการศึกษาใน
ระบบ  ไมเห็นดวยกับการมีกรอบจํ ากัดเปนอยางมากของระบบโรงเรียน  ไมเช่ือวาการศึกษาอยางในระบบ
ทุกวันนี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเต็มที่ในภาวะของสังคมปจจุบัน  ไมเช่ือม่ันในตัวครู
ท้ังในทางความรูความสามารถและจรรยาบรรณ  สับสนกับการปฏิรูปการศึกษาจนไมอยากเห็นลูกตองตก
เปนเหย่ือของความไมแนนอนไมชัดเจนน้ี

รองลงไปคือ  เพราะบุตรมีลักษณะหรือความตองการพิเศษ  และบุตรประสบปญหาจากการ
ศึกษาในโรงเรียน  หลายครอบครัวบุตรเคยถูกทํ ารายท้ังทางรางกายและจิตใจ  เคยเปล่ียนโรงเรียนใหกับ
ลูกหลายครั้งไมประสบผล  จึงเห็นวาการศึกษาบานเรียนนาจะเปนทางออกใหกับลูกได

ปจจัยที่จะมีผลสํ าคัญตอการตัดสินใจ  พบวา ในจํ านวนท่ีใกลเคียงจนถือไดวาเปนปจจัยสํ าคัญ
ทัดเทียมกัน  ครอบครัวจะพิจารณาจาก  ๓  ปจจัย  ดังน้ี  (๑) ม่ันใจวาครอบครัวมีความพรอมแลว  (๒) ได
พบกลุมครอบครัวบานเรียนที่สามารถหนุนชวยกันได  (๓) มีกฎกระทรวงฯ รองรับ  รัฐมีนโยบายสนับสนุน
ชัดเจน

ความพรอมของครอบครัว  สวนใหญพิจารณาจาก  มีเวลาวางเพียงพอที่จะใหกับลูก  มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจในระดับท่ีไมตองหวงกังวลพรอมท่ีจะจัดหาสื่อสนับสนุนตางๆ จัดครูสอนพิเศษเปนบางวิชา  
มีความรูความสามารถและความเขาใจท่ีจัดใหลูกเกิดการเรียนรูได

การแสวงหาและไดพบกลุมครอบครัวบานเรียน  โดยเฉพาะท่ีอยูในถ่ินฐานหรือจังหวัดเดียวกัน  
สวนใหญเพราะตองการไดรับขาวสาร  มีการแลกเปล่ียนประสบการณ  มีเพ่ือนชวยแกปญหา  มีกิจกรรมให
เด็กไดเรียนรูดวยกัน  และมีผลตอทางจิตใจใหเกิดความอบอุนและม่ันใจวาไมโดดเด่ียว

ตอเร่ืองกฎกระทรวงหรือกฎระเบียบอื่นๆ  และนโยบายของภาครัฐ  สวนใหญจะใหความ
สํ าคัญกับการไดรับการรับรองผลทางการศึกษาของบุตรอยางมีสถานภาพทางกฎหมายท่ีสมบูรณ  ซึ่งจะมี
ผลตอการตอยอดในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป  ท้ังตองการความม่ันใจวาการศึกษาโดยครอบครัวหรือการ
ศึกษาบานเรียนไมใชส่ิงแปลกแยกในสังคม  สามารถตอบทุกคํ าถามตอสังคมได



รูปแบบหรือแนวทางจัดการศึกษาของครอบครัว

พบวา  ครอบครัวโดยสวนใหญใหความสํ าคัญกับรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีการรวมกลุมกับ
ครอบครัวบานเรียนอื่นๆ ในการจัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูรวมกันเปนครั้งคราว  ผสานไปกับการ
ดํ าเนินการจัดการศึกษาภายในครอบครัวของตน  เพราะเห็นประโยชนจากการท่ีลูกจะไดพบปะกับเพ่ือนๆ  
พอแมมีโอกาสไดแลกเปล่ียนประสบการณกัน

ในการรวมกลุมน้ี  มีครอบครัวจํ านวนไมนอยท่ีสนใจการรวมกลุมชนิดท่ีมีการบริหารจัดการ
อยางเปนแบบแผนในสถานท่ีหน่ึง  เปนการรวมกลุมกันอยางจริงจังโดยมีครอบครัวสวนหน่ึงเปนศูนย
กลางในการบริหารจดัการเต็มตัว  เพือ่ชวยแบงเบาภาระใหกับครอบครัวท่ีรูสกึวาตนยังมคีวามพรอมไมมากนัก

รูปแบบท่ีใหความส ําคัญจ ํานวนรองลงมา คือ  คาดหวังอยากใหมรูีปแบบการจดัการศกึษารวมกนั
ระหวางบานเรียนกับโรงเรียน  ดวยเห็นวาโรงเรียนมีความพรอมในทางเครื่องมือ อุปกรณ หองปฏิบัติการ 
หองทดลอง  ท่ีนาจะเอ้ือประโยชนตอบานเรียนได  วิชาการบางวิชาอาจขอเรียนรวมกับทางโรงเรียนได  และ
กิจกรรมบางกิจกรรมในโรงเรียนก็เปนประโยชน  เชน  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  งานประดิษฐ  เปนตน

มีครอบครัวจํ านวนประมาณ  ๑๐  ครอบครัว  บอกวาตองการดํ าเนินการอยูแตเฉพาะใน
ครอบครัวของตน  คงไปเก่ียวของกับครอบครัวอ่ืนๆ ไมไดมากนัก  จากเหตุผล อาทิ  ในเร่ืองของความ
สะดวก  เวลาของพอแม  และอยากใหลูกไดเรียนรูในวิถีของอาชีพหรือกิจการของครอบครัวเปนหลัก

มีครอบครัวจํ านวนนอยคือประมาณ  ๒  ครอบครัว  ใหความสนใจกับหลักสูตรบานเรียนหรือ
หลักสูตร  Home School  สํ าเร็จรูปของสถานศึกษาในตางประเทศ  หรือของสถานศึกษาในประเทศท่ี
อาจมีการจัดทํ าข้ึนในอนาคต โดยมีเหตุผลกํ ากับวาจะตองพินิจพิเคราะหหลักสูตรท่ีใหประโยชนตรงกับเปา
หมายของครอบครัวจริงๆ

ความตองการการสนับสนุน

ครอบครัวโดยสวนใหญแสดงความตองการการสนับสนุนจากองคกรเครือขายการศึกษาบานเรียน  
อยางเห็นไดชัดเจน  รองลงมาในจํ านวนท่ีใกลเคียงกันคือ  ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ  และการ
สนับสนุนจากสถานศึกษา

ประเด็นสํ าคัญที่ตองการการสนับสนุนจากองคกรเครือขายการศึกษาบานเรียน
-! คํ าแนะนํ า วิธีการ แนวทางในการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะในเร่ืองหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

-! ขอมูลขาวสาร  ความรูท่ีจํ าเปนตางๆ  ความเคล่ือนไหวของสังคมบานเรียน



-! เวทีหรือการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสมาชิก  และในแวดวงการศึกษา
-! การประสานงานเพ่ือชวยใหเกิดการรวมกลุมของบานเรียนในแตละทองถ่ิน
-! การเปนศูนยกลางท่ีมีพลังในการติดตอกับภาครัฐ  และกับตางประเทศ
-! การชวยเหลือแกครอบครัวบานเรียนท่ีมีความจํ าเปนตองไดรับการชวยเหลือ

ประเด็นสํ าคัญที่ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ
-! การรับรองในทางกฎหมายใหมีผลอยางสมบูรณ  ใหมีสถานภาพเทาเทียมกันกับนักเรียนใน
ระบบโรงเรียน

-! การมนีโยบายสงเสริมสนับสนุนแกการศึกษานอกระบบอยางแทจริง  มหีนวยงานกลางรับผดิชอบ
อยางชัดเจน

-! การกํ ากับใหบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของของภาครัฐในพ้ืนท่ี  มีความความเขาใจ  เต็มใจ
ในการปฏิบัติหนาท่ี  ใหการสนับสนุนแกครอบครัวอยางจริงใจ

-! การสงเสริมใหความรูสรางความพรอมใหกับครอบครัวบานเรียน และครอบครัวท่ีสนใจจะจัด
การศึกษาบานเรียน  การใหขอมูล เอกสารตางๆ ที่จ ําเปน  การฝกอบรม  ดูงาน

-! การจดัสรรเงนิอุดหนุน  งบประมาณ  แหลงเรียนรู  ทุนการศึกษา  สือ่  อุปกรณเพือ่การเรียนรูตางๆ
-! การสรางความเขาใจใหสังคมไดรับรูวาสามารถมีแนวทางการศึกษาแบบบานเรียนท่ีแตกตาง
ไปจากการศึกษาในโรงเรียนได

-! การปฏิบัติใหเกิดผลในการสนับสนุนตามท่ีกํ าหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ

ประเด็นสํ าคัญที่ตองการการสนับสนุนจากสถานศึกษา (โรงเรียน)
-! ใหโอกาสเด็กบานเรียนไดเรียนบางวิชาท่ีสนใจรวมกับเด็กในโรงเรียน  รวมทั้งรวมกิจกรรมบาง
กิจกรรม

-! ตองการคํ าแนะนํ าจากครูผูเช่ียวชาญในบางสาขาวิชา
-! อยากใหสถานศึกษาจัดใหมีหลักสูตรพิเศษสํ าหรับเด็ก Home School  ในสถานศึกษาท่ีมี
ความพรอม  ผูบริหาร ครู อาจารย มีความเขาใจและเต็มใจ

-! มีขอตกลงรวมกันในการเขาใชสถานท่ี อุปกรณ อ่ืนๆ  ที่จ ําเปนของสถานศึกษา  เปนคร้ังคราว



บทที ่๕
สรปุอภิปรายผลและขอเสนอเชิงนโยบาย

สทิธใินการเลอืกวิถีทางของการใหการศึกษาฝกอบรมแกบุตร  ซึง่พงึเปนสทิธโิดยธรรมชาติ  สอดคลอง
ตองกันกับหลักธรรมคํ าสอนทางศาสนาและรากฐานทางวัฒนธรรมแตเดิมมาของสังคมไทย แตสิทธิอัน
ชอบธรรมดังกลาวถูกระงับไปโดยกฎหมายของรัฐ  ภายใตระบบการศึกษาอยางเปนแบบแผนในโรงเรียน
และการควบคุมกะเกณฑในนามการศึกษาภาคบังคับ  นับแตป พ.ศ.๒๔๖๔ เปนตนมา  จากการท่ีไดมีการ
ประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรกข้ึน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ไดชวยฟนคืนสิทธิของพอแมในการเลือกวิถีทาง
ของการใหการศึกษาฝกอบรมแกบุตรหลานของตนข้ึนมาใหม  เปนรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรู
อีกมิติหน่ึงท่ีแตกตางไปจากการศึกษาในแบบแผนของโรงเรียน  มีความอิสระ  ยืดหยุน  หลากหลาย  ใน
ทามกลางยุคสมัยของการปฏิรูปการศึกษาและการปฏรูิปสังคมไทยทุกๆ  ดาน

มาถึงวันน้ีเปนเวลาลวง  ๔  ป ภายหลังการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ  การ
ศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยไดเกิดพัฒนาการอยางนาสนใจ  ดังการวิจัยคร้ังน้ีสามารถช้ีใหเห็นดวย
ขอคนพบที่มีความส ําคัญ  ๕  ประการ  ดังน้ี

๑. มกีารขยายตัวของครอบครัวบานเรียนอยางมาก  ภายหลงัการประกาศพระราชบัญญติัการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

๒. มีปจจัยอันเปนมูลเหตุชัดเจนตอการเกิดข้ึนและขยายตัวของการศึกษาบานเรียนในสังคมไทย
๓. ครอบครัวที่ไดเริ่มตนจัดการศึกษาบานเรียนไปแลวในปจจุบันก ําลังชวยกันสรางสรรคนวัตกรรม

การศึกษาเรียนรูแบบบานเรียน
๔. มีความเปนไปไดอยางมากท่ีการศึกษาบานเรียนจะเปนการศึกษาอีกทางเลือกหน่ึงท่ีคูขนาน 

เชื่อมโยง และสงผลสะเทือนตอการศึกษาระบบโรงเรียน
๕. การศึกษาบานเรียนมีศักยภาพของการพัฒนาท้ังในทางปริมาณและคุณภาพ  จึงควรไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนอยางจริงจัง



๑. การขยายตัวของครอบครัวบานเรียน

จากการศึกษาพัฒนาการของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยท่ีผานมา  แมการศึกษาโดย
ครอบครัวจะกลายเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาฯ  และรูปแบบการศึกษาตาม
ความเขาใจโดยท่ัวไปของสังคมจะเหลือเฉพาะแตเพียงการศึกษาในระบบโรงเรียนเทาน้ัน  ถึงกระนั้น นับแต
ประมาณป พ.ศ.๒๕๓๐ ก็ไดมีครอบครัวไทยจํ านวนหน่ึงท่ีอาจหาญจัดการศึกษาใหกับลูกหลานของตนโดย
ไมสงเขาเรียนในโรงเรียน

เทากับวา การศึกษาโดยครอบครัวไดมีการฟนคืนข้ึนมาใหมกอนหนาการประกาศพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฯ แลว  แตเปนไปอยางคอนขางแอบแฝงและมีจํ านวนเพียงไมก่ีครอบครัว

ภายหลงัการประกาศพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติฯ  มคีรอบครัวท่ีเขาสูการศึกษาโดยครอบครัว
หรือการศึกษาบานเรียนในจํ านวนมากย่ิงข้ึน  จนถึงปจจุบัน  ๔  ปภายหลังพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฯ  จากผลการส ํารวจของงานวิจัยคร้ังน้ี  พบวามีครอบครัวบานเรียนในขอบเขตท่ัวประเทศ จํ านวน  
๕๗  ครอบครัว  และมีเด็กท่ีกํ าลังศึกษาอยูในรูปแบบการศึกษาโดยครอบครัว จํ านวน  ๗๖  คน

จํ านวนดังกลาว  หากเทียบกับจํ านวนผูเรียนในระบบการศึกษานับวาเล็กนอยมาก  แตหาก
พิจารณาในฐานะท่ีเปนรูปแบบการศึกษาท่ีมีความแตกตาง  ตองใชท้ังพลังใจและความถึงท่ีสุดของเหตุ
ปจจัยจึงจะอาจหาญดํ าเนินการได  ก็ควรถือไดวาเปนจํ านวนของการขยายตัวท่ีมีความนาสนใจเปนอยาง
มากทีเดียว

ท้ังควรพิจารณาอีกดวยวา  แมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ จะไดบัญญัติใหสิทธิในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเอาไวแลว  แตจนถึงบัดน้ี ยังไมมีการประกาศกฎกระทรวงท่ีจะมารองรับสิทธิ
ดังกลาว  ซ่ึงหมายความวาสถานภาพทางกฎหมายของผูเรียนในการศึกษาท่ีจัดโดยครอบครัวยังขาดความ
สมบูรณชัดเจน  ดังน้ัน จํ านวนครอบครัวบานเรียนเกือบหกสิบครอบครัว  และจ ํานวนเด็กบานเรียนเกือบ
แปดสิบคน  ในทามกลางสถานการณท่ียังคลุมเครืออยูเชนน้ี  ก็เพียงพอที่จะสะทอนใหเห็นถึงความตองการ
และความจํ าเปนของครอบครัวไทยท่ีมีตอรูปแบบแนวทางการศึกษาโดยครอบครัว  ตัวเลขของการขยายตัว
ดังกลาวจึงไดกลายเปนจํ านวนท่ีมีความหมายอยูในตัวเปนอยางมาก

๒. ปจจัยอันเปนมูลเหตุ

ครอบครัวบานเรียนสวนใหญ  มีมูลเหตุการตัดสินใจเร่ิมตนจัดการศึกษาของตนโดยเปนผลมาจาก 
การมีทัศนะที่แตกตางไปจากการศึกษาในระบบปจจุบัน  อยางมีศรัทธาในทางศาสนธรรม  ทัศนะเชิง
อุดมคติ  ทัศนะเชิงมนุษยนิยม  เปนรากฐานความคิดท่ีสํ าคัญ  โดยเฉพาะความเช่ือม่ันตอศักยภาพในการ
เรียนรูตามธรรมชาติของเด็ก  ทัศนะท่ีมุงในองครวมของความเปนมนุษย  การใหความสํ าคัญอยางมี



ดุลยภาพของความรูกับคุณธรรม  ความเคารพในภูมิธรรมภูมิปญญาของถิ่นฐานบานเกิด  และการปฏิเสธ
ในระบบของการแขงขันท่ีเบียดเบียนกัน  เปนตน

มูลเหตุในลํ าดับถัดไปซึ่งมีจ ํานวนท่ีใกลเคียงกัน  ก็คือการตัดสินใจน้ันเปนผลมาจาก  บุตรประสบ
ปญหาในโรงเรียน  จากระบบการเรียนการสอนท่ีบังคับกดดันเด็กจนเกินไป  มีการทํ าโทษใชความรุนแรง
ท้ังโดยการกระทํ าและดวยวาจาของครูจนเด็กเกิดความหวาดกลัว  จากท่ีเคยเปนเด็กสนุกสนานราเริงชาง
ซักถามพอไปโรงเรียนกลับเปล่ียนไปเปนคนละคน  เปนตน

อีกมูลเหตุหน่ึงท่ีมีความสํ าคัญคือ  บุตรมีลักษณะหรือความตองการพิเศษ  เปนลักษณะที่มี
ความแตกตางเฉพาะตน  โดยท่ีการศึกษาในระบบโรงเรียนไมสามารถตอบสนองและชวยพัฒนาศักยภาพ
ตามความแตกตางน้ีได  ซ่ึงมีท้ังดานท่ีเปนความพรองและดานท่ีมีมากเกินกวาเด็กปกติท่ัวไป

กลาวไดวา  มูลเหตุท้ังสามประการน้ันรวมท้ังมูลเหตุอ่ืนๆ อีกเล็กนอย  เปน “ปจจัยภายใน
ครอบครัว” ท่ีสะทอนความตองการและความจ ําเปนของการตัดสินใจเลือกการศึกษาบานเรียน  อีกท้ังนาจะ
ชวยยืนยันไดอีกทางหน่ึงดวยวา  การตัดสินใจของครอบครัวมีมูลเหตุที่มาจากความเปนจริงของตน  
ไมไดเปนการตื่นเหอไปตามกระแส Home School ของทางตะวันตก อยางที่มีคนจ ํานวนไมนอย
เขาใจไปในแบบน้ัน

นอกจากน้ี  ยอมม ี “ปจจัยภายนอก” หรือบริบทในสภาพการณตางๆ ของสังคมในปจจุบันเขามา
ประกอบอยูดวย  โดยเฉพาะ  ปญหาของการศึกษาในโรงเรียนท้ังในแงความลมเหลวและความเส่ือมของ
ระบบ  ปญหาความสับสนของการปฏิรูปการศึกษา  ปญหาและวิกฤตการณอ่ืนๆ ในสังคม  ปญหารุนแรง
โดยท่ัวไปท่ีเกิดกับครอบครัวเด็กและเยาวชน  เปนตน  ปจจัยในเชิงลบเหลาน้ีเปนตัวกระตุนสํ าคัญท่ีทํ าให
พอแมจะตองแสวงหาทิศทางใหมของการพัฒนาลูกหลานใหมีชีวิตที่ดีงาม  ประกอบกับการเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองพรมแดนของการเรียนรูท่ีขยายกวางออกไปจนเกินกวาท่ีจะอาศัยการทองบนจดจํ า มีความซับซอนและ
เปลี่ยนใหมรวดเร็วขึ้นทุกที  จนการเรียนรูในรูปแบบเดิมๆ กลายเปนขอจํ ากัดเสียมากกวา  ไดกลายมาเปน
ปจจยัในอีกดานหน่ึงท่ีสงผลตอทัศนะและการกลาตัดสนิใจของครอบครัว  เปนเสมอืนผนืดินรองรับเมลด็พนัธุ
ชวยทํ าใหการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยสามารถเกิดข้ึนและเติบใหญงอกงามได

๓. ครอบครัวก ําลังสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาบานเรียน

กอนอ่ืน  หากพิจารณาจาก สถานภาพพื้นฐาน  วัยวุฒ ิ  คุณวุฒิ  ฐานะการงาน  ผลการส ํารวจ
พบวา  ครอบครัวบานเรียนในปจจุบันโดยสวนใหญ  อายุของบิดามารดาเกินกวา ๔๑ ปขึ้นไป  มีวุฒิการ
ศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป  และเกือบครึ่งหนึ่งของจ ํานวนครอบครัวบานเรียนท้ังหมดมารดาจะเปน



แมบานทํ าหนาท่ีดูแลลูกดูแลครอบครัวโดยตรง  รวมทั้งยังมีมารดาอีกจ ํานวนหน่ึงท่ีมีอาชีพอิสระ คาขาย 
และทํ าธุรกิจสวนตัว  ท่ีมีความคลองตัวตอการท่ีจะรับผิดชอบจัดการศึกษาโดยครอบครัว

จึงเมื่อใชเกณฑตามความรูสึกหรือความเขาใจของสังคมโดยท่ัวไปในขณะน้ี  สถานภาพพื้นฐาน
ดังกลาวไดชวยยืนยันความพรอมของพอแมท่ีกํ าลังจัดการศึกษาบานเรียน

อยางไรก็ตาม  ควรท่ีจะทํ าความเขาใจดวยวา  ครอบครัวท่ีไมไดมีลักษณะดังกลาวท้ังหมด  เชน  
ทั้งบิดาและมารดามีวุฒิการศึกษาไมสูงนัก  หรือตองประกอบอาชีพการงานไปพรอมๆ กับการดูแลอํ านวย
การจัดการเรียนรูใหกับลูกดวย  พบวาก็ไมไดเปนอุปสรรคสํ าคัญตอความเปนครอบครัวบานเรียนแตอยาง
ใด  ท้ังน้ี  ดวยพอแมทานเหลานั้นลวนเปนผูมีความมุงมั่นจริงจัง  มีความพยายามขวนขวายท่ีจะสรางสรรค
กระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองตามสภาพของครอบครัวและลูกข้ึนมาใหได

กลาวสํ าหรับในภาวะการณปจจุบันตองถือวาการศึกษาบานเรียนในสังคมไทยกํ าลังอยูในชวงเวลา
ของการเร่ิมตน  กํ าลังคอยๆ สรางสรรควิถีทางของตน  เพ่ือท่ีจะกาวไปใหถึงเปาหมายตามอุดมคติในภาย
หนา  แตอยางนอยในเวลาน้ีก็พอท่ีจะช้ีใหเห็นแนวโนมของพัฒนาการไดตามสมควร  ในความพยายามท่ีจะ
สรางสรรค “นวัตกรรมการศึกษาบานเรียน” ที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนทัศนใหมและความเปน “การศึกษา
บานเรียน” โดยแทจริง ท่ีจะชวยใหหลดุออกจากความติดตันและความลมเหลวของระบบการศึกษาแบบเดิม

ทิศทางหลักๆ  ของการศึกษาบานเรียน  ท่ีกํ าลังอยูระหวางการคอยๆ สราง  ซ่ึงสรุปมาจากทัศนะ
และขอคิดเห็นของครอบครัวบานเรียน  ไดแก

(๑) การศึกษาบานเรียนไทยมุงใหมีมิติทางสังคมมากกวาความเปนปจเจกชน  มีแนวโนม
ของการรวมตัวกันสรางความผูกพันในเชิงชุมชนกัลยาณมิตรอยูดวย

พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษา  ครอบครัวบานเรียนโดยสวนใหญจะจัดการเรียนรูในครอบ
ครัวของตนประสานไปกับการมีกิจกรรมเรียนรูรวมกับครอบครัวบานเรียนอ่ืนๆ  เปนคร้ังคราวหรือสม่ํ าเสมอ
ตามโอกาสที่เอื้ออ ํานวยและตามความสนใจ

การเขารวมกลุมกิจกรรมเรียนรู  โดยท่ัวไปจะเกิดจากครอบครัวท่ีมีความใกลชิดกัน  ลูกมีความสน
ใจในเร่ืองท่ีใกลเคียงกัน  นอกจากน้ี  ยังมีการเขารวมกับกิจกรรมของเครือขายบานเรียน  ซ่ึงนับเปน
พัฒนาการอีกขั้นหน่ึงของกลุมบานเรียน  โดยองคกรเครือขายบานเรียนท่ีมีการดํ าเนินงานอยูในปจจุบันคือ 
“สถาบันบานเรียนไทย”

(๒) เรียนรูตามธรรมชาติตอบสนองตอความหลากหลายในเด็กแตละคน
พิจารณาจากแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู  ครอบครัวบานเรียนสวนใหญมีความพยายามท่ี

จะคนหาและตอยอดการเรียนรูขึน้มาจากความสนใจหรือตามความถนัดของลกูใหมากท่ีสดุ  มกีารวางแนวทาง



หรือหลักสูตรของครอบครัวเอาไวในหลักใหญๆ  ซ่ึงมักใชหลักสูตรและแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
เปนพื้นฐานในสวนท่ีเปนวิชาหลักโดยเฉพาะคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย  ผสมผสานกับหลักสูตร
อ่ืนๆ  โดยมีการปรับใหเหมาะสมกับวัยและตัวเด็ก  มีการใชส่ืออุปกรณตางๆ เขาชวย  มีการจัดตารางเรียน
อยูบางแตไมเครงครัดตายตัว  รวมท้ังมีการจางครูพิเศษหรือไปเรียนกับสถานท่ีเปดสอนในบางสาระ/ทักษะ  
เชน  ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร  ดนตรี  กีฬา  เปนตน

กลาวไดวา  เปนการศึกษาท่ียึดผูเรียนเปนสํ าคัญอยางแทจริง  โดยท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความเคารพ
ในสิทธิของเด็กและความเช่ือม่ันในศักยภาพการเรียนรูท่ีเด็กทุกคนมีอยู (สรางเน้ือหาหลักสูตรใหเหมาะกับ
เด็กแทนการยัดเยียดเด็กใหเขากับหลักสูตร)  พอแมทํ าหนาท่ีชวยเราความสนใจและจัดสภาพแวดลอมให
เอ้ือตอการเรียนรู  อยางมีความยืดหยุนปรับเปล่ียนได  จนเกิดการรูท่ีเปนการประจักษจากภายในตัวเด็ก  
เกิดความรักในการเรียนรู  สามารถรูไดทั้งจากสิ่งที่ชอบใจและไมชอบใจ  รูอยางเช่ือมโยง  และสรางทักษะที่
จะเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต

(๓) เรียนรูอยางบูรณาการชีวิต
การเรียนรูของเด็กบานเรียนโดยสวนใหญจะอยูในวิถีชีวิตประจ ําวันมากท่ีสุด  มีการคล่ีคลายออก

จากการเอา “วิชา” ตางๆ เปนตัวต้ัง  เปล่ียนเปนมุงเขาหาสาระการเรียนรูอันเปนองครวมของชีวิต  เพ่ือการ
เรียนรู “ความจริง” ของชีวิต  สังคม  ธรรมชาติ  อยางมีความสมดุล  ผสมผสานทั้งความรูทางสากลกับภูมิ
ปญญาไทย  ตะวันตกกับตะวันออก  วิทยาศาสตรกับศาสนา  โดยมี “ชีวิต” เปนแกนหลักบูรณาการอยูใน
ทุกสาระ

ดังน้ัน  จึงแทนท่ีจะเปนการบูรณาการวิชาตางๆ เขาดวยกัน  แลวเสมือนวาทักษะชีวิตและความ
เจริญงอกงามในคุณลักษณะตางๆ ของชีวิตจะเกิดข้ึนเปนผลตามไปดวย  อยางท่ีวิธีการศึกษาแบบเดิมใช
กันอยู  ครอบครัวบานเรียนสวนใหญไดเปลี่ยนมาเปนการบูรณาการเรื่องราวและทักษะของชีวิตเปนส ําคัญ  
อยางเช่ือม่ันวาความรูทางวิชาการท่ีจํ าเปนท้ังหลายน้ันจะเปนผลท่ีตามมาเอง  เพราะเด็กจะเกิดความสนใจ  
กระตือรือรนท่ีจะสืบคน  ทดลอง  สรางองคความรูตางๆ ข้ึนมาดวยตัวเองได  ทามกลางการเรียนรูอยางมี
ชีวิตชีวา

(๔) ครอบครัวเรียนรูรวมกัน
การศึกษาบานเรียน กํ าลังพยายามเปล่ียนวิธีการศึกษาท่ีมีผูสอนกับผูเรียน  ใหกลายมาเปน “การ

เรียนรูรวมกัน”  เรียนรูจากกันและกัน  ผลดักันเปนผูสอนและผูเรียน  กลายเปนวิถีทางท่ีครอบครัวท้ังครอบครัว
พอ แม ลกู กํ าลงัเรียนรูรวมกัน  จนท่ีสดุ การศึกษาบานเรียนยอมไมใชการท่ีพอแมกํ าลงัจดัการศึกษาใหกับลกู  
แตควรพัฒนาจนกลายเปนวิถีชีวิตท้ังหมดของครอบครัว  ใชชีวิตใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกับการเรียนรู  ทํ าให
ทุกเวลาทุกสถานท่ีสามารถกอใหเกิดการเรียนรูไดท้ังส้ิน  เกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนาทัศนะและพฤติกรรม
ในครอบครัวไปในทางที่เปนกุศลยิ่งๆ ขึ้น  จากผลของการเรียนรูน้ัน



รวมท้ังนอกจากการเรียนรูรวมกันภายในครอบครัวแตละครอบครัวแลว  พรอมไปกันน้ันก็คือการ
ชวยกันสราง “ชุมชนครอบครัวเรียนรูรวมกัน”  ท่ีมีกระบวนการเรียนรูรวมกันในมิติทางสังคมของกลุมและ
เครือขายครอบครัวบานเรียนโดยรวมดวย

(๕) ประเมินผลตามสภาพจริง
ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของเด็ก  ครอบครัวบานเรียนสวนใหญจะใชการสังเกตและ

บันทึกพัฒนาการ  ดูจากผลงาน/โครงงาน จากการเรียนรูท่ีเด็กทํ าข้ึน  มีการใชแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด
บางตามความเหมาะสม  ตามหลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ซ่ึงมีความหลากหลายในเคร่ือง
มือและวิธีการวัด/ประเมิน  ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  มีความตอเน่ืองเห็นพัฒนาการของตัว
เด็กมากกวาดูเพียงชิ้นงานหรือผลการทดสอบ  และคํ านึงถึงความแตกตางในตัวเด็กแตละคน  ทํ าใหการวัด/
ประเมนิผลเปนเรื่องของการพัฒนาแทนการพิพากษา  สามารถนํ าไปสูการสงเสริมสนับสนุนชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
เร่ือยๆ  ตามทักษะทางปญญาที่เปนไปตามสภาพจริงของตัวเด็ก

(๖) มเีปาหมายเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ
เปาหมายของความสํ าเร็จในแตละข้ันของการศึกษาบานเรียน  พอท่ีจะสรุปได ดังน้ี
-! ลูกมีความรูและทักษะอันจํ าเปน สามารถเช่ือมตอกับการศึกษาในระบบในระดับท่ีสูงข้ึนไปได  
เน่ืองจากสิทธิของการศึกษาบานเรียนในทางกฎหมายจํ ากัดอยูแคระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และปจจัยแวดลอมในทุกๆ ดาน ท้ังภายในตัวครอบครัวเอง  และโดยระบบการศึกษากระแส
หลัก  คานิยม  โอกาสในทางสังคม  ฯลฯ  ที่ยังจ ํากัดอยู  ทํ าใหไมเวลาใดก็เวลาหน่ึงเด็กบาน
เรียนยังตองกลับเขาศึกษาตอในระบบการศึกษาปกติ  โดยท่ีในชวงระยะอันใกลน้ี คงมีเพียง
บางครอบครัวเทาน้ันท่ีสามารถดํ าเนินการไปตามแนวทางของตนจนลูกเติบโตดํ ารงชีวิตอยูได
ดวยดีในสังคมอยางไมตองพึ่งพิงการศึกษาในระบบเลย  แตในอนาคตสภาพการณน้ีนาจะ
เปลี่ยนไป

-! ลูกสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตน  จากการไดมีโอกาสเจริญ
เติบโตมาในกระบวนการศึกษาเรียนรูท่ีใหความสํ าคัญตอบสนองตอความสนใจ/ความถนัด
ตามสภาพจริงของตัวเด็ก  ความสํ าเร็จของชีวิตนั้นไมจ ําเปนตองสมบูรณแบบ  อาจเปนไปใน
ฐานะของคนธรรมดาคนหน่ึง  ท่ีอยางนอยก็ไดมุงม่ันพยายามอยางดีท่ีสุดแลว

-! ไดอยูรวมในสังคม/ชุมชนแหงกัลยาณมิตร  อันเปนผลมาจากความสัมพันธในลักษณะของการ
เรียนรูรวมกัน  ชวยเหลือเก้ือกูลกัน  ในกลุมและเครือขายครอบครัวบานเรียนตลอดเสนทาง
ของการจัดการศึกษาบานเรียน  ซึ่งเปนความสัมพันธที่มีลักษณะพิเศษมีความลึกซึ้งมากกวา
ความสัมพันธกันโดยผิวเผินที่เปนปรากฎการณทั่วไป



-! มีสัมมาอาชีวะดํ าเนินชีวิตประกอบกิจการเปนของตนเอง  ดวยความขยันหม่ันเพียรโดยสุจริต  
พึ่งพาตนเองและเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนได  รูจักการแสวงหาทรัพยและมีสติสัมปชัญญะในการ
รักษาทรัพยและใชจายทรัพยที่หามาไดอยางเหมาะควร

-! พัฒนาสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ไดพบคุณคาท่ีแทจริงของความเปนมนุษย  มีชีวิตท่ีดีงาม
ในโลกของความรวมมือ ยั่งยืน และสันติสุข  มากกวาท่ีจะมุงสูความเปนเลิศท่ีไดมาจากการ
แขงขันเบียดเบียนกันอยางเห็นแกตัว  มีความต่ืนรูเทาทันไมตกเปนเหย่ือ  สามารถเผชิญกับ
ปญหาและความไมแนนอนแปรปรวนของชีวิต สังคม และโลกท้ังในปจจุบันและในอนาคต
ขางหนาได

พิจารณาจากทัศนะตอเปาหมายของความส ําเร็จนี้  กลาวไดวา  การศึกษาบานเรียนไทยนาจะไม
ใชเปนแตเพียงการเปลี่ยนในทางรูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษาเทาน้ัน  แตมีความเปนไปไดท่ีจะคอยๆ 
สรางสรรคกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาดวย  ซึ่งอาจสงผลถึงระบบการศึกษาและสังคมโดยรวมใหมี
ความเจริญงอกงามไปในทางที่เปนกุศลมากกวาที่ผานมา

ตองขอย้ํ าอีกครั้งวา  ขอสรุปในนวัตกรรมการศึกษาบานเรียนท้ังหมดท่ีกลาวน้ัน  เปนขอเท็จจริงที่มี
ขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้รองรับ  มีแนวโนมที่จะมีพัฒนาการตอไป  แตอาจจะมากบางนอยบาง ชัดเจนหรือ
ยังไมชัดเจนนักในแตละประเด็นเร่ืองราว  ยังไมใชความสํ าเร็จสมบูรณ

การศึกษาบานเรียนไทย  นอกจากเปนสิ่งที่เพิ่งกํ าลังเริ่มตนตั้งตัวขึ้นมาใหมแลว  ยังตกอยูในภาวะ
เดียวกันกับทุกสิ่งทุกเร่ืองราวในปจจุบันดวย  คืออยูในทามกลางยุคสมัยท่ีวิถีชีวิตของผูคนและสังคมถูก
พันธนาการไวดวยระบบท่ีเต็มไปดวยปญหาและวิกฤตการณ  ท่ีมนุษยพากันสรางขึ้นมาเองจากความ
ละโมบโลภมากและความฉอฉล  ดังน้ัน ไมวาใครหรือการใดๆ ก็ตาม ที่แมอยากจะมีอิสระพนไปจาก
คราบไคลของความเลอะเทอะเปรอะเปอน  ก็ใชวาจะกระท ําไดโดยงาย

การศึกษาบานเรียน  ในขอเท็จจริงจึงอยูระหวางการเรียนรูและประคับประคองตนไวบนทาง
สายกลางท่ีเหมาะสม  เพ่ือใหมีท่ียืนอันมีอิสระของตนอยางสามารถสรางความแตกตางท่ีสรางสรรค  เปน
ความแตกตางท่ีเปนท่ีตองการมากกวาท่ีจะถูกปฏิเสธจากความแปลกแยกแหกคอกเสียจนไมวาใครก็ไม
สามารถที่จะยอมรับได

เพื่อการคอยๆ สรางสรรควิถีทางของตน  ดวยสํ านึกในคุณคาของความเปนมนุษยท่ียังคงไวซ่ึง
จิตวิญญาณ  จะสํ าเร็จหรือลมเหลวยอมไมข้ึนกับความปรารถนาสวนตัวของใครคนใดคนหน่ึง  แตอยาง
นอยก็มีคาควรแกการชื่นชมแลวตั้งแตเมื่อไดลงมือท ํา
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๔. บานเรียนคูขนานและเชื่อมโยงไปกับโรงเรียน

ความเปนไปไดอยางมากท่ีการศึกษาโดยครอบครัวจะเปนการศึกษาอีกทางเลือกหน่ึงท่ีคูขนาน 
เชื่อมโยง และสงผลสะเทือนตอการศึกษาระบบโรงเรียน  ประการแรก  พิจารณาไดจาก ปจจัยเกื้อหนุน ใน
สังคมโดยรวม  ซ่ึงปจจุบันปรากฏใหเห็นชัดเจนข้ึนเร่ือยๆ  ดังน้ี

๑. ปญหาในสังคมปจจุบันมีความรุนแรงขึ้น  ลูกหลานของทุกครอบครัวไมวาจะสังกัดชนช้ันฐานะ
ใดลวนตกอยูในกลุมเสี่ยง  สังคมไดหันมาตระหนักถึงความสํ าคัญของสถาบันครอบครัว  การศึกษาบาน
เรียนจะเปนวิถีทางหน่ึงของการฟนคืนความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว

๒. การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม  ท่ีบุคคลมีโอกาสท่ีจะวางแผนและเขาถึงความรูได
ดวยตนเองมากยิ่งขึ้น  การเรียนรูจึงเกิดข้ึนไดในทุกท่ีทุกทางทุกเวลา  ไมจํ ากัดอยูแตในรูปแบบของช้ันเรียน
ในโรงเรียนดังที่ผานมา

๓. การศึกษาโดยครอบครัวมีรากฐานมาจากพลังความรักความบริสุทธ์ิใจท่ีพอแมมีตอลูก  ท่ีควร
เปนความรักท่ีปราศจากการถูกต้ังขอเคลือบแคลงสงสัยท่ีอาจจะเหลืออยูเพียงส่ิงเดียวในโลกทุกวันน้ี

๔. การศึกษาบานเรียนในชวง ๔ ปท่ีผานมาไดรับความสนใจจากสถาบันตางๆ ของสังคมอยาง
กวางขวาง  และมีแนวโนมของความเขาใจในเชิงบวกมากข้ึนเร่ือยๆ  อคติอยางท่ีเคยเห็นวาเปนพวกบาพวก
แหกคอกลดลงไปอยางเห็นไดชัด  ขอคิดเห็นท่ีมีความเขาใจรวมกันมากข้ึนท่ีสํ าคัญ  ไดแก

    ๔.๑ การศึกษาบานเรียนเปนการศึกษาท่ีมีรูปแบบการศึกษาท่ีตางจากการศึกษาในโรงเรียน
           แตไมใชเปนศัตรูหรือเปนฝายตรงกันขาม  ในปจจุบันยังคงตองมีการประสานความรวมมือ
           การเช่ือมตอระหวางกัน
    ๔.๒ ภาครัฐควรมีบทบาทในทางสงเสริมสนับสนุนเปนดานหลัก  และก ํากับควบคุมเทาท่ีจํ าเปน
           กฎระเบียบตางๆ ควรยืดหยุนและเปดกวาง  เพ่ือใหการศึกษาท่ีจัดโดยครอบครัวสามารถ
           ใชโอกาสจากความมีอิสระนี้ไปสรางเสริมปจจัยของการสรางสรรคกระบวนการเรียนรูที่มี
           ความหลากหลายและมีพลวัต
    ๔.๓ ผูสํ าเร็จการศึกษาจากบานเรียนมีศักด์ิและสิทธ์ิทัดเทียมกับผูสํ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
    ๔.๔ ครอบครัวบานเรียนมีสิทธิในสิทธิประโยชนที่พึงไดรับการสนับสนุนจากรัฐ เทาเทียมกับการ
           จัดการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับเดียวกัน
๕. โรงเรียนโดยท่ัวไปมีความเขาใจมากข้ึนตอเร่ืองการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  

ประกอบกับแนวทางการปฏรูิปการศึกษาในโรงเรียนหลายอยาง  อาทิ  การสงเสริมใหมีการจัดทํ าหลักสูตร



ทองถ่ิน  การสรางการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน  เปนตน  ไดชวยเช่ือมโยงใหเกิดทัศนคติท่ีดีและ
การแสวงหาความรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับการศึกษาบานเรียนไดมากข้ึน

๖. กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งเปนกลไกสํ าคัญ มีคํ ายืนยันจาก
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการวา  จะประกาศใชไดภายในปการศึกษา ๒๕๔๖  น้ี  หากเปนตาม
น้ันจะทํ าใหการศึกษาบานเรียนมีศักด์ิและสิทธ์ิทางกฎหมายอยางสมบูรณ  จะมีผลตอความเช่ือม่ันและการ
ตัดสินใจเขาสูการศึกษาโดยครอบครัวเปนอยางมาก

ประการท่ีสอง  พิจารณาไดจาก  แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอเรื่องการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว  ท่ีผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศในท่ีประชุมปฏิบัติการ “เวที
บานเรียนไทย ๔ ภูมิภาค”  ท่ีโครงการวิจัยฯ  รวมกับสํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  และส ํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดขึ้นรวม ๔ คร้ังในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต  เปนนโยบาย
ในทางใหความสนับสนุนอยางชัดเจน  ดังน้ี

“การศึกษาโดยครอบครัวท่ีพอแมผูปกครองเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาใหกับบุตร  
บนพ้ืนฐานของความรักความปรารถนาดีตอบุตรหลานของตน  ถือเปนอีกทางเลือกหน่ึงของการศึกษาเรียน
รูท่ีมีพัฒนาการในสังคมไทยอยางนาสนใจ  และเชื่อวาจะเปนนวัตกรรมการเรียนรูที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นไป
เปนลํ าดับ  รัฐภายใตการดํ าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหความ
สํ าคัญ  เรงดํ าเนินการโดยเฉพาะการประกาศใชกฎระทรวงเพ่ือการน้ีจะใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ.๒๕๔๖  
พรอมกับใหมกีลไกทางกฎหมายและกลไกสนับสนุนอ่ืนๆ ตามท่ีกํ าหนดไวในพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติฯ   
ท้ังน้ี ภายใตหลักหรือกรอบในการดํ าเนินการ  ๕  ประการ  ไดแก

(๑) สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว
(๒) พอแมจะตองมีอิสระในการดํ าเนินการ มีความเปนไปไดในทางการปฏิบัติ
(๓) มีความสอดคลองกับหลักการและแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ
(๔) มีคุณภาพไดมาตรฐาน
(๕) มีความเปนสากลเทียบเคียงกับตางประเทศได”
แนวนโยบายดังกลาวนี ้  ยังไมเห็นผลในทางการปฏิบัติแตอยางใด  แตก็พอจะสรางความมั่นใจได

ระดับหน่ึงวา  นโยบายที่มีการเผยแพรตอสาธารณชนนี้จะไมพลิกเปลี่ยนไปอยางหนามือเปนหลังมือ  และ
ไมมากก็นอยยอมมีความคืบหนาเปนผลข้ึนมาบางในปตอๆ ไป

ประการท่ีสาม  พิจารณาไดจากศักยภาพของการศึกษาบานเรียนเอง  ซ่ึงจะไดกลาวรายละเอียดใน
ขอถัดไป



๕. ศักยภาพในการพัฒนาของการศึกษาบานเรียน

ศักยภาพการพัฒนาในทางปริมาณ  พิจารณาไดจาก  การท่ีการศึกษาบานเรียนไดมีการขยายตัว
ไปเปนอยางมากในชวง ๔ ป ภายหลังการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ  โดยท่ีถึงแมจะยัง
ไมมีการประกาศกฎกระทรวงเพ่ือการน้ีก็ตาม  จนปจจุบันส ํารวจพบวามีครอบครัวบานเรียนในขอบเขตท่ัว
ประเทศเกือบหกสิบครอบครัว  มีเด็กบานเรียนอยูเกือบแปดสิบคน  ตามท่ีกลาวแลวในขอตน

พรอมกันน้ัน ในการวิจัยคร้ังน้ี  ยังไดทํ าการสํ ารวจพบวา  มีครอบครัวท่ีมีความสนใจและมีความ
เปนไปไดสูงท่ีจะตัดสินใจเปนผูจัดการศึกษาบานเรียนในชวงเวลาอันใกลน้ี  จํ านวน  ๖๔  ครอบครัว  และมี
ประมาณการผูเรียนจากครอบครัวดังกลาวท่ีจะเขาสูการศึกษาบานเรียนอีกจํ านวน  ๘๓  คน

เมื่อรวมกับครอบครัวที่จัดการศึกษาบานเรียนอยูแลวในปจจุบัน  สามารถคาดการณไดวา 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘  จะมีครอบครัวบานเรียนในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเปนไมตํ ่ากวา 
๑๐๐ ครอบครัว  และมีเด็กบานเรียนเพิ่มขึ้นไมตํ ่ากวา ๑๕๐ คน  เปนการเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.๒๕๔๖ 
เกือบเทาตัว  หรืออาจกลาวไดวา  ขณะน้ี การศึกษาบานเรียนมีมีอัตราการขยายตัวประมาณหนึ่ง
เทาตัวตอป

อัตราการขยายตัวน้ี  ยังมีความเปนไปไดที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกอยางมาก  หากภาครัฐมีการดํ าเนินงาน
อยางจริงจังเกิดผลในทางสนับสนุน  โดยเฉพาะหากกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
สามารถประกาศใชไดภายในปลายปน้ีหรือตนปหนา

สํ าหรับศักยภาพในทางคุณภาพ  พิจารณาไดจากแนวทางการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาบาน
เรียน  ท่ีมีความชัดเจนเกิดองคความรูมากข้ึนกวาระยะท่ีผานมา  ดังท่ีกลาวแลวในขอตนเชนเดียวกัน

นอกจากน้ัน  ยังอาจพิจารณาไดจากการท่ี  ครอบครัวบานเรียนไดมีการรวมตัวกันเปนองคกรเครือ
ขายท่ีมีการดํ าเนินงานเขมแข็งมากขึ้น  เปนอีกเหตุปจจัยท่ีสํ าคัญย่ิงสวนหน่ึงท่ีสามารถชวยขับเคล่ือนให
การศึกษาบานเรียนในสังคมไทยมีพัฒนาการในทางคุณภาพอยางที่เห็นได

หากองคกรเครือขายบานเรียนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น  จนมีกลไกการปฏิบัติงาน
อยางจริงจังตอเน่ือง  มีองคกรเครือขายเพ่ิมเติมมากกวาหน่ึงองคกร (อยางท่ีเปนอยู) โดยเฉพาะในจังหวัด
หรือภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากที่กรุงเทพฯ  ก็เช่ือวาการศึกษาบานเรียนจะมีพัฒนาการในทางคุณภาพ (และ
ปริมาณ) ย่ิงข้ึนมากกวาท่ีผานมา

อีกท้ัง  ยังกลาวไดวา  การจัดการศึกษาโดยองคกรและสถาบันทางสังคมตางๆ  ท่ีพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ มีเจตนารมณตองการใหเกิดขึ้น  ดังที่บัญญัติไวในมาตราที ่๑๒  และ
ท่ีเกี่ยวของกันในมาตราอื่นๆ อีกหลายมาตรา  ตามหลักการใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษา  และสรางความหลากหลายในการปฏิบัติ  บัดนี้ ท่ีปรากฏใหเห็นเปนจริงเปนจัง  สังคมได



รับรูและสามารถสงผลสะเทือนตอการปฏิรูปการศึกษาโดยรวมไดระดับหนึ่ง  ก็ไดแกการศึกษา
บานเรียนหรือการศึกษาโดยครอบครัวนี้

ดังน้ัน  นอกจากการปฏิรูปการศึกษาในระบบท่ีเปนกระแสหลักแลว  ภาครัฐควรเพ่ิมความสนใจ
และมีมาตรการอยางจริงจังเปนรูปธรรมในการสงเสริมการจัดการศึกษาโดยองคกรและสถาบันทางสังคม
ตางๆ รวมท้ังการศึกษาบานเรียน  ท่ีเปนการศึกษาทางเลือกในรูปแบบและกระบวนการท่ีมีความแตกตาง
ออกไป  ซ่ึงความแตกตางน้ีจะกลายเปนปจจัยชวยสรางนวัตกรรมของการศึกษาเรียนรูข้ึนมาได  ใหเปนการ
ศึกษาอีกทางหน่ึงท่ีคูขนาน เช่ือมโยง และสามารถสงผลสะเทือนตอการศึกษาในกระแสหลัก

ขอเสนอเชิงนโยบายตอการพัฒนาการศึกษาบานเรียน

ในขณะน้ี  เห็นไดชัดเจนวาองคประกอบสํ าคัญที่จะมีสวนผลักดันสงเสริมใหเกิดพัฒนาการของการ
ศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  จะตองมาจากท้ังสองดาน  กลาวคือ  หน่ึง มีการพัฒนาเพิ่มความพรอม
และความเขมแข็งย่ิงข้ึนใหกับครอบครัวบานเรียน  และสอง การนํ านโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผลของภาค
รัฐ

จากการประมวลสภาพการณในปจจุบันและขอคิดเห็นท้ังในสวนของครอบครัวผูจัด / ผูสนใจจะจัด
การศึกษาบานเรียน  และของเจาหนาที่ภาครัฐ (ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)  ในท่ี
น้ี  ใครขอเสนอขอสรุปเชิงนโยบายและมาตรการอันจํ าเปนขององคประกอบท้ังสองดาน  ดังน้ี

การพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวบานเรียน

๑. ครอบครัวบานเรียนจะตองพัฒนาตนใหเปน “นักจัดการเรียนรู” ท่ีดีย่ิงข้ึน  โดยเฉพาะในเร่ืองตอ
ไปนี้

    ๑.๑ การจัดทํ าหลักสูตรหรือแนวทางการจัดการศึกษาของครอบครัว
    ๑.๒ การคนพบและตอยอดความถนัด / ความสนใจของลูก
    ๑.๓ การจัดกระบวนการเรียนรูอยางสงเสริมใหเด็กเปนนักสืบคนสรางองคความรูดวยตนเอง
    ๑.๔ กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
๒. ครอบครัวบานเรียน  ควรใหความสํ าคัญกับการรวมกลุม  การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูรวมกัน

ระหวางครอบครัวใหมากยิ่งขึ้น  เพ่ือการชวยเหลือเสริมกํ าลังใจและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน  
พรอมทั้งเพื่อสรางสังคมสรางกลุมเพื่อนใหกับลูกหลาน

๓. พัฒนาองคกรเครือขายครอบครัวบานเรียนใหมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน  มีโครงสรางการดํ าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพกวาที่ผานมา  เพื่อใหสามารถท ําหนาท่ีสํ าคัญตางๆ ไดแก



    ๓.๑ การวิจัยสรางองคความรู  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยครอบครัว  เผยแพรสรางความเขา
           ใจ  สรางการยอมรับของสังคม
    ๓.๒ การประสานงาน  ใหขอมูล  สรางความเขาใจแกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โดยเฉพาะในเขตท่ีมี
           ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
    ๓.๓ สรางความพรอมเพื่อการท ําหนาท่ีเปนหนวยงานรับจดทะเบียนภายใตการมอบหมายของ
           เขตพื้นท่ีการศึกษา  ในฐานะองคกรเครือขายการศึกษาโดยครอบครัว  ตามที่ก ําหนดในราง
           กฎกระทรวงฯ
    ๓.๔ สรางปจจัยสนับสนุนตางๆ เพื่อใหสามารถท ําหนาท่ีใหคํ าปรึกษา ชวยแกไขปญหา เสริม
           ความพรอมใหกับพอแมท่ีประสงคท่ีจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว  อาทิ  จัดใหม ี“คลินิก
           บานเรียน” , “คลังหลักสูตรและศูนยสารสนเทศบานเรียน”  เปนตน
    ๓.๕ ประสานงานสงเสริมสนับสนุนชวยใหเกิดการรวมกลุมครอบครัวบานเรียนในแตละเขตพ้ืน
           ท่ี  พัฒนารูปแบบ / กระบวนการ อยางมีความหลากหลายและผลสํ าเร็จมากข้ึนของ “กิจ
           กรรมครอบครัวเรียนรูรวมกัน”  เพ่ือเสริมในสวนท่ียังออนแออยู

การนํ านโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผลของภาครัฐ

แมแนวโนมในทางนโยบายจะดีข้ึน  แตในระดับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนผูปฏิบัติการโดยตรง  เปนท่ี
รับรูโดยท่ัวไปวายังเปนปญหาใหญอยูพอสมควร  จากความเคยชินในระเบียบแบบเดิมท่ีเปนระบบควบคุม
สั่งการ  การไมยอมรับในเร่ืองของการปฏิบัติท่ีมีความแตกตางหลากหลาย  ความรูสึกวาเปนภาระงานเพิ่ม
ขึ้น  ความกังวลตอเร่ืองความม่ันคงจากการแอบอางของกลุมชนชาติสวนนอย (ภาคเหนือ)  หรือกลุมตาง
ลัทธิศาสนา (ภาคใต)  เปนตน

สํ านักงานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ท่ีถูกกํ าหนดใหเปนหนวยงานดูแลสนับสนุนการศึกษา
โดยครอบครัวในพื้นท่ี  ก็เพิ่งจัดต้ังขึ้นใหมยังไมเขารูปเขารอยและมีภาระของงานการศึกษาในระบบมาก
มาย  อาจมีบางพ้ืนท่ีหรือหลายพ้ืนท่ีไมสนใจหรือไมสามารถดูแลเร่ืองการศึกษาโดยครอบครัวไดตามท่ีถูก
คาดหวัง

อีกท้ัง  รางกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ก็ยังไดรับการวิพากยวิจารณอยูไม
นอยวา  ใชวิธีคิดวิธีการของการศึกษาในระบบมาเปนกรอบบังคับการศึกษาโดยครอบครัว  ไมใหอิสระเทาที่
ควร  ย่ิงหากในการปฏิบัติของเจาหนาท่ีเปนไปอยางขาดความเขาใจท่ีชัดเจน  อาจกลายเปนอุปสรรคได



มาตรการที่ควรมีการเรงรัดเปนลํ าดับตนๆ  จึงควรจะไดแกเรื่องที่มีความส ําคัญ  ตอไปน้ี
๑. เรงรัดการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการศึกษาโดยครอบครัว  เพื่อรับรองสถานภาพทาง

กฎหมายใหกับผูเรียนและครอบครัวผูจัด  พรอมทั้ง จัดทํ าเอกสารคูมือประกอบกฎกระทรวงฯ เผยแพร  เพื่อ
สรางความเขาใจในนโยบายสนับสนุนสงเสริม  ระเบียบวิธีการท่ีมีความยืดหยุน  ใหอิสระ  และเจตนาท่ีให
เปนหลักเกณฑช่ัวคราวในระยะเร่ิมตน  สํ าหรับเก็บรับประสบการณจากการปฏิบัติ  แลวนํ าไปสูการ
ปรับแกใหสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนตอไป

พรอมกันน้ัน  ทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรท่ีจะไดศึกษา  ตระเตรียมการณ  จัดเจาหนาท่ีและวาง
ระบบงานตางๆ  สํ าหรับรองรับการดํ าเนินงานรับจดทะเบียน  การกํ ากับดูแลและสงเสริมสนับสนุนการ
ศึกษาโดยครอบครัวในพื้นท่ี  ซ่ึงคาดวาจะมีการขยายตัวมากข้ึนภายหลังการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวย
การศึกษาโดยครอบครัวภายในตนป พ.ศ.๒๕๔๗

๒. จัดใหมีการประชุม สัมมนา การอบรมและอ่ืนๆ  อยางตอเน่ือง  เพ่ือการทํ าความเขาใจเร่ืองการ
ศึกษาโดยครอบครัวใหแกเจาหนาท่ีของรัฐในเขตพ้ืนท่ี  พรอมท้ังใหมีเวทีของการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
ครอบครัวกับเจาหนาที่ใหเกิดขึ้นอยางเปนจริงในทุกพื้นที่

๓. จัดต้ังศูนยแนะแนว  ศูนยสารสนเทศ  หรือศูนยฝกอบรม  เพ่ือดํ าเนินการใหความรูความเขาใจ
สรางความพรอมในการเปนผูจัดหรือมีสวนรวมจัดการศึกษาเรียนรูใหกับบุตรหลานของครอบครัว  พรอมทั้ง
การจัดทํ าเอกสารคูมือเผยแพร

๔. มีมาตรการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม  เพ่ือสงเสริมการสรางเครือขายบานเรียน  และการ
สนับสนุนองคกรเครือขายการศึกษาโดยครอบครัวใหสามารถทํ าหนาท่ีเปนหนวยงานรับจดทะเบียนผูจัด
การศึกษาแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และหนาที่อันจ ําเปนอ่ืนๆ

๕. สนับสนุนใหม ี“โครงการบานเรียน” ข้ึนในโรงเรียนท่ีมีความพรอม  ผูบริหาร ครู อาจารย มีความ
เขาใจและเต็มใจ  นอกจากจะเปนประโยชนตอเด็กบานเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงไดมีโอกาสเรียนรวมในบาง
วิชาบางกิจกรรม  เขาใชหองสมุดและอุปกรณทางการศึกษาท่ีจํ าเปนแลว  ยังจะเปนการชวยใหมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูในเชิงผสมผสานการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ใหประโยชนตอเด็ก
นักเรียนและการศึกษาในโรงเรียนเองดวย

สํ าหรับมาตราการที่ควรมีการด ําเนินการในลํ าดับถัดไป  ไดแก
๖. จัดตั้งใหมีหนวยงานและคณะกรรมการที่มีความเปนอิสระ  มีองคประกอบท่ีมาจากผูแทนองค

กรและสถาบันทางสังคมตางๆ เปนส ําคัญ  ใหเปนองคคณะบุคคลและหนวยงานรับผิดชอบดูแลเร่ืองการ
ศึกษาตามมาตรา ๑๒  และการศึกษาโดยครอบครัว



๗. จัดใหมีกลไกดํ าเนินการอยางตอเน่ืองจริงจัง  เพ่ือใหมีการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบ
ครัวตามท่ีไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ  โดยเฉพาะการสงเสริมสรางความพรอมให
กับครอบครัว  การจัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนๆ  แกผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

๘. สงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูและองคกรเรียนรูสมัยใหม  เชน  สวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู  หอง
สมุดมัลติมีเดีย  พิพิธภัณฑที่มีชีวิต  ศูนยการออกแบบ / ศูนยสารสนเทศ / ศูนยฝกอบรม ท่ีใหบริการแก
สาธารณะ  เปนตน  ซ่ึงถือเปนปจจัยชวยสงเสริมการเรียนรูของบานเรียนและของการศึกษาอ่ืนๆ อยางมาก  
รัฐควรใหความสนับสนุนท้ังในรูปเงินอุดหนุน  การลดหยอนภาษีและอ่ืนๆ  รวมทั้งเปนผูนํ าในการสราง 
ขยาย และพัฒนาแหลงเรียนรูและองคกรเรียนรูสมัยใหมนี้ใหมีประสิทธิภาพและแพรหลายยิ่งๆ ขึ้น

๙. สํ านักนวัตกรรมการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย  เปนตน  ควรท่ีจะใหความสํ าคัญและมีสวนสนับสนุนตอการศึกษาบานเรียน  รวมท้ังสถาบันการ
ศึกษาท่ีมีการผลิตครู  ก็ควรเพ่ิมเติมเร่ืองการศึกษาบานเรียนน้ีเปนสวนหน่ึงในหลักสูตรดวย

๑๐. การดํ าเนินการใดๆ ท่ีมีผลเก่ียวของ  อยางเชน  ระเบียบวิธีการในการใหทุนการศึกษาของ
หนวยงานตางๆ  การเรียนรักษาดินเแดน (ร.ด.)  ระบบการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย  เปนตน  จะตอง
คํ านึงถึงและไมละเมิดตอสิทธิของเด็กบานเรียน  ใหมีความทัดเทียมกับผูเรียนในระบบการศึกษาอ่ืนๆ

ขอเสนอประเด็นวิจัยในระยะตอไป

ประเด็นวิจัยเพื่อการพัฒนาแนวนโยบายภาครัฐ
เมื่อมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวแลว  ซึ่งจะมีผล

ทํ าใหการศึกษาโดยครอบครัวมีสถานภาพทางกฎหมายโดยสมบูรณ  และคาดวาจะมีครอบครัวเขาสูการ
ศึกษาในรูปแบบแนวทางน้ีเพิ่มข้ึนอีกเปนจํ านวนมาก  ทํ าใหภาครัฐจ ําเปนท่ีจะตองมีมาตรการและกลไก
อยางเปนรูปธรรมในการกํ ากับดูแลและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จึงควรที่จะไดมี
การศึกษาวิจัยในทางการพัฒนานโยบายภาครัฐ  ในประเด็นตอไปน้ี

๑. แนวนโยบายและมาตรการในการสงเสริมสรางความพรอมใหกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๒. แนวนโยบายและมาตรการในการจัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรอ่ืนๆ แกผูจัดการศึกษาโดย

    ครอบครัว
๓. ระบบและวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยครอบครัว
การวิจัยท้ังหมดควรเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ท่ีทุกฝายท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐ  ครอบครัวผูจัด / ผู

สนใจท่ีจะจัด  นักการศึกษา / ผูทรงคุณวุฒ ิ  ไดเขามีสวนรวมจริงจัง  และมีสงผลตอการเคล่ือนไหวขับ
เคล่ือนชุมชนเครือขายการศึกษาโดยครอบครัวไปพรอมกันดวย



ประเด็นวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายการศึกษาบานเรียน
การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยควรมุงสรางสรรคมิติในทางสังคมใหเขมแข็งยิ่งๆ ขึ้น  โดยการ

พัฒนาใหมีองคกรเครือขายทํ าหนาท่ีเปนตัวแทนของครอบครัวบานเรียนในทุกจังหวัดท่ีมีครอบครัวบาน
เรียน  หรืออยางนอยก็ในทุกภูมิภาค  ท้ังในการวิจัยสรางองคความรูพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยครอบครัว  
การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูรวมกันของกลุมครอบครัว  และการประสานงานแสวงหาความรวมมือและ
การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  จึงควรดํ าเนินการใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามภารกิจท่ีมีความจํ า
เปนเรงดวนตอไปน้ี

๑. การพัฒนาระบบการใหบริการในรูปแบบคลินิกบานเรียน คลังหลักสูตรและศูนยสารสนเทศ
    บานเรียน
๒. การจัดต้ังองคกรเครือขายบานเรียนในระดับจังหวัดและภูมิภาค
๓. การนํ ารองเพ่ือการจัดต้ังและพัฒนาศูนยการเรียนขององคกรชุมชนเครือขายบานเรียน



บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ. รางกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว. เอกสาร
สํ าเนา , ๒๕๔๖

ยทุธชยั  อุทัยวรรณ  เฉลมิชยั.  รายงานการวิจยั รูปแบบและพัฒนาการการจดัการศกึษาโดยครอบครัว 
ในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ  :  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , ๒๕๔๓

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  รายงานการศึกษาเบ้ืองตน การพัฒนาเครือขายการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ , ๒๕๔๔

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒.  
กรุงเทพฯ , ๒๕๔๒

อมรวิชช  นาครทรรพ.  รายงานการวิจยั การจดัการศกึษาโดยครอบครัว (Home School) ประสบการณของ
นานาประเทศ.  กรุงเทพฯ  :  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , ๒๕๔๓



ภาคผนวก

• !ทะเบียนบานเรียน
• !รางกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน
โดยครอบครัว  พ.ศ. ….



ทะเบียนครอบครัวบานเรียน

คํ าช้ีแจง  ทะเบียนครอบครัวบานเรียนน้ี  ทํ าการสํ ารวจบันทึกต้ังแตตนป พ.ศ.๒๕๔๖  จนถึงเดือน
กันยายน  ๒๕๔๖  มีบางครอบครัวท่ีจัดการศึกษาบานเรียนใหกับบุตรในชวงตนป ๒๕๔๖ (กอนหนา
เดือนพฤษภาคม)  แตมีการเปล่ียนแปลงในชวงกลางปบุตรกลับเขาเรียนในระบบโรงเรียนแลว  จึงยังถูก
บันทึกอยูในทะเบียนนี้ดวย  โดยจะแจงไวใน “หมายเหตุปจจุบัน”  สํ าหรับครอบครัวท่ีบุตรกลับเขาศกึษา
ในระบบตั้งแตกอนหนาป ๒๕๔๕  จะไมไดรับการบันทึกไว  เน่ืองจากตองการใหทะเบียนบานเรียนฉบับ
น้ีแสดงสภาพการณของครอบครัวบานเรียนในสังคมไทยท่ีเปนปจจุบัน

คาดวาเทาท่ีสํ ารวจพบและรวบรวมไว ณ ท่ีน้ี  ยังไมใชจํ านวนครอบครัวบานเรียนท้ังหมดโดยแท
จริง  เน่ืองจากมีขอจํ ากัดหลายประการในการสํ ารวจ  และสํ าหรับครอบครัวท่ีรวมกลุมกันอยางมีการ
บริหารจัดการคลายเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก  โดยที่ครอบครัวในกลุมสวนใหญไมไดถือวาตนเปนครอบ
ครัวบานเรียน  ในสวนน้ีจะทํ าบันทึกไวเฉพาะครอบครัวท่ีมีความชัดเจนวาเปนครอบครัวบานเรียนเทา
น้ัน

กรุงเทพมหานคร

ครอบครัว “ เหลืองแจม “
ที่อยู  ๒๑ / ๒๙ ม. ๙ แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐
บิดา ดร.เจษฎา     เหลืองแจม อาชีพ  รับราชการ วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
มารดา คุณนิภาพร  เหลืองแจม อาชีพ  แมบาน วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร  ด.ญ.บัณฑิตา อันนา เหลืองแจม ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมปลาย
        ด.ช.วศิน  เหลืองแจม    ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหต ุ มีภาพประทับใจจากประสบการณชีวิตในตางแดนท่ีใหคุณคาตอการพัฒนาประชากร

เปนอยางมาก  ดวยระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
จุดมุงหมาย  เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  มีชีวิตท่ีดีงาม  พึ่งตนเองได
แนวทาง  จัดการศึกษาตามแนวพทุธศาสนาผสมผสานกับแนววอลดอลฟ  สอดคลองกับวิถีชีวิต

ประสานกับการลงมือปฏิบัต ิ พัฒนาศักยภาพตามภาวะของแตละคน
หมายเหตุปจจุบัน  ลูกสาวกลับเขาเรียนตอในระดับมัธยมปลาย  ยังคงจัดการศึกษาบานเรียนให

กับลูกชายคนเล็ก



ครอบครัว “ คุณวัฒนาการ “
ที่อยู  ๙๕ / ๕๖๖  ซ.หมูบานพันธศักดิ์  ถ.บรมราชชนนี  กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
มารดา  คุณพรสรวง  คุณวัฒนาการ อาชีพ  อิสระ วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร  ด.ช.กษิดิ์เดช  คุณวัฒนาการ ระดบัการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  ป 2542  ระดับช้ัน ป.5
มูลเหตุ  ลูกชายเปนเด็กลักษณะพิเศษ  มีความสนใจและเรียนรูไดเปนอยางดีทางดานอีเล็กทรอ

นิกส  สามารถศึกษาทดลองประดิษฐของเลนและเครื่องใชไฟฟาไดดวยตนเอง  แตกลับมีปญหาในหอง
เรียน ตองยายโรงเรียนบอยคร้ัง

จุดมุงหมาย  มุงหวังท่ีจะใหลูกไดพบกับเรียนรูอยางมีความสุข  ไดมีโอกาสศึกษาคนควาและ
ทดลองทํ าในส่ิงท่ีเขารักและสนใจอยางเต็มท่ีเต็มตามความสามารถท่ีเขามี

แนวทาง  เนนเด็กเปนศูนยกลางไมมีหลักสูตรตายตัว  สวนใหญคนควาทางอินเตอรเน็ต  มีกิจ
กรรมนอกบานบาง  เปดโอกาสอยางเต็มที่ใหไดศึกษา คนควา ทดลอง สืบคน และปฏิบัติจริง

ครอบครัว  “ แดงพวงไพบูลย “
ที่อยู  ๒๑ ซอย ๗  หมูบานสวนสน  ถ.สุขาภิบาล ๓  หัวหมาก  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
บิดา  คุณอาทิตย  แดงพวงไพบูลย อาชีพ  อิสระ วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี
มารดา  คุณสุกัลยา  แดงพวงไพบูลย อาชีพ  แมบาน   วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.ทรงวุฒิ  แดงพวงไพบูลย     ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

ด.ช.พุฒิพงศ  แดงพวงไพบูลย    ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา
เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  ปลาย พ.ศ.๒๕๔๒  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  มีโอกาสไดรับแนวความคิดประสบการณ สัมผสัปญหาของชนบท  ไดเห็นทางออกที่

ตองปรับเปล่ียนไปจากกระแสหลัก  จากรูปธรรมชีวิตและแนวความคิดของนักพัฒนาสังคมหลายทาน
จุดมุงหมาย  ตองการใหลูกเติบโตอยางมีความเขาใจท้ังในเมืองและในชนบท  เปนผูใฝเรียนรู  รู

เทาทันความเปลีย่นแปลงของสังคม  มีสมาธิ  ฝกในเรื่องคุณธรรม การพึ่งตนเอง  สามารถสรางอาชีพ
สรางกิจการของตนเองได

แนวทาง  ใหความสํ าคัญกับการสรางเน้ือหาสาระการเรียนรูจากสภาพแวดลอม  ชีวิตประจํ าวนั
ยึดผูเรียนเปนศนูยกลาง  เนนใหเรียนรูและคิดอยางมีเหตุผล  ใชความชอบความสนใจและลักษณะนิสัย
ของตัวเด็กเปนตัวชี้นํ า  ใหเด็กๆ มีสวนรวมคิดรวมวางแผนการเรียนรู



ครอบครัว “ เฉลิมชัย “
ที่อยู  ๑๙ / ๒๔  ถ.บางขุนนนท  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
บิดา  คุณยุทธชัย  เฉลิมชัย อาชีพ  อิสระ วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา  คุณอุทัยวรรณ  เฉลิมชัย อาชีพ  รับราชการ วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร   นายสายปาน  เฉลิมชัย ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมปลาย
      นายสานตอ  เฉลิมชัย ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมปลาย

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๓  ในระดับมัธยมตน
มูลเหตุ  มีทัศนะและจุดมุงหมายของชีวิตท่ีแตกตางจากระบบการแขงขันของการศึกษาในโรง

เรียน
จุดมุงหมาย  พัฒนาชีวิตท่ีดีงาม  เรียนรูเปน คิดเปน แกปญหาเปน  มีสวนรวมปฏิบัติการในการ

สรางสรรคทางสังคม
แนวทาง  ใหอิสระ  เพื่อเปดโอกาสใหพัฒนาศักยภาพในการวางแผนและเรียนรูไดดวยตนเอง

ตามความถนัดและความสนใจ  พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะความรูพ้ืนฐานท่ีจํ าเปนสํ าหรับการดํ ารงชีวิต
อยูอยางมีคุณภาพและมีคุณคา  ท้ังในสังคมวันน้ีและพรอมสํ าหรับอนาคต

หมายเหตุปจจุบัน  ลูกคนโตจบการศึกษาระดับมัธยมปลายแลว  ลูกคนเล็กกลับเขาศึกษาตอใน
ระบบระดับมัธยมปลาย

ครอบครัว “ จันทรวิฑูรย “
ที่อยู  ๓๙ / ๑๔  ม.มหาดไทย ๑ ถ.พุทธมณฑลสาย ๑ หมู ๒  แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ
บิดา  คุณพยนต  จันทรวิฑูรย อาชีพ  ขาราชการครู วุฒิการศกึษา  ปริญญาตรี
มารดา  คุณสุภัทรา  จันทรวิฑูรย อาชีพ  ขาราชการครู วุฒิการศกึษา  ปริญญาตรี
บุตร  ด.ญ.ขวัญชน  จันทรวิฑูรย ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๓  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ประสบปญหาในโรงเรียนลูกถูกบังคับมาก  ไมเห็นดวยกับการเรียนการสอนแบบยัด

เยียด ทองจํ า  ซึ่งตางจากความคิดเห็นของครอบครัว
จุดมุงหมาย  เพ่ือคนหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก  เลือกเรียนรูสิ่งที่ตนเองสนใจ  รูจักการบริโภค

ใชจายท่ีจํ าเปนกับชีวิต  ปฏิบัติเลือกใชชีวิตที่มีคุณคาแกตนเอง และสังคม  มีความรู ความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร

แนวทาง  ยืดหยุนตามความสนใจโดยยึดถอื (๑) ความรูท่ีจะพัฒนาตนเองทางกายและจิตใจ  (๒)
ความรูสิ่งแวดลอมธรรมชาต ิสังคม ชุมชน  (๓) ความรูทักษะ ภาษา คณิตศาสตร   และใชสื่ออุปกรณเขา
ชวยเสริมการเรียนรูดวย



ครอบครัว “ บุญมาก “
ที่อยู  ๕๗๗ / ๗๐  ม.ไพฑูรยนิเวศน  ซ.พงศเพชรนิเวศน  ประชาช่ืน  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
บิดา  คุณจักรกฤช  บุญมาก อาชีพ  อิสระ
มารดา  คุณผาณิต  บุญมาก อาชีพ  พนักงานบริษัท วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร  ด.ญ.โรสิตา  บุญมาก ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๓  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหต ุ มีทัศนะตางจากการศกึษาในระบบ  ความแตกตางหลากหลายของเด็กไมสามารถ

พัฒนาไดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ดวยขอจํ ากัดตางๆ  และจากการท่ีท้ังหมดจะตองเปนไปตาม
ท่ีครูเปนผูกํ าหนด

จุดมุงหมาย  เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณมีชีวิตท่ีดีงามและมีความสุข
แนวทาง  ไมมีหลักสูตรตายตัว ลูกสามารถคาควาและเรียนรูไดอยางมีอิสระตามความสนใจของ

เขาอยางเตม็ท่ี

ครอบครัว “ เปรมผลกมล “
ที่อยู  ๗๕๕ / ๓๔  ถ.ราชวิถี  ซ.วัดภคินีนาถ  บางพลัด  กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
บิดา  คุณอภิชัย  เปรมผลกมล อาชีพ  อิสระ วุฒิการศึกษา  ปวช.
มารดา  คุณศิรินธร  เปรมผลกมล อาชีพ  พนักงานธนาคาร    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร  ด.ช.อิสระ  เปรมผลกมล ระดบัการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๑  ในระดับปฐมวัย
มูลเหต ุ ไมเช่ือม่ันวาการศึกษาในระบบจะชวยนํ าพาใหชีวิตมีความสงบสุขได  มีศรัทธามุงม่ันใน

ทางศาสนาและเช่ือวาการศึกษาบานเรียนจะชวยทํ าใหพอกับลูกสามารถเรียนรูในศาสนธรรมไปไดดวย
กัน

จุดมุงหมาย  การไมคาดหวังเอาไวลวงหนาเปนสิ่งที่ดีที่สุด
แนวทาง  ในแตละวันจัดประสบการณใหลูกไดศึกษาหาความรูดวยตัวเอง  มีการฝกฝนในเร่ือง

ตางๆ  อยางตอเนื่อง  เขาเรียนพิเศษในเรื่องทางศิลปะ ดนตรี  กีฬา  และเดินทางรวมไปกับพอเพื่อชวย
เหลืองานของมูลนิธิ



ครอบครัว “ ไชยมโนวงศ “
ที่อยู ๕๒๐ / ๙๓  สุขสวัสดิ์ ๑๔  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
บิดา นพ.วีระ  ไชยมโนวงศ  อาชีพ  แพทย วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา  พญ.วัลลภา  ไชยมโนวงศ อาชีพ  แพทย วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร  ด.ช.วีร  ไชยมโนวงศ     ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  ตั้งแตระดับปฐมวัย
มูลเหต ุ มีทัศนะตางจากการศกึษาในระบบ  มีความคิดเห็นวาตองสามารถ  Child centered  ได

จริง  ไมใช  Children centered
จุดมุงหมาย  พัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณมีชีวิตท่ีดีงามและมีความสุข
แนวทาง  ยืดหยุนตามความสนใจของลูก  บวกกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามความ

เหมาะสมในแตละชวงเวลา  จัดใหเกิดขบวนการผสมผสานยึดหลักคนควาดวยตนเอง  มีการเขารวมกิจ
กรรมกับกลุมครอบครัวบานเรียนเปนคร้ังคราว

ครอบครัว “ สงเสริมสวัสดิ ์“
ที่อยู ๒  วัฒนานิเวศน ๕  ลาดพราว ๔๘  กรุงเทพฯ
บิดา คุณสรายุทธ   สงเสริมสวัสดิ์ อาชีพ  คาขาย วุฒิการศกึษา  ปริญญาโท
มารดา คุณตนฤด ี  สงเสริมสวัสดิ์ อาชีพ  แมบาน วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร  ด.ช.อรรคนิธ  สงเสริมสวัสด์ิ ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  ตั้งแตลูกอยูในปฐมวัย
มูลเหต ุ เห็นปญหาของการศกึษาในโรงเรียน  โดยเฉพาะการทํ าใหเด็กไมอดทน ไมรักการเรียน

รู ติดเพื่อน ติดแฟชั่น ขาดความเขาใจในทางศาสนา มีความออนแอทางจิตใจ
จุดมุงหมาย  เพื่อใหลูกมีความรู ความเขาใจ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  มีหลักการดํ ารงชีวิตท่ีดี

สามารถตัดสินดวยตนเองไดวาอะไรด ีไมดี  อะไรควรทํ า ไมควรทํ า  มีจุดมงหมายและมีแรงผลักดันจาก
ภายในตัวในการทํ างาน  รูจักขวนขวายหาความรูใหมๆ  ดวยตนเอง

แนวทาง  กรอบของเนื้อหาสวนใหญจะใชตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  สวนกรอบของ
เวลาข้ึนอยูกับภาวะของลูกในแตละชวงวาจะรับความรูท่ีสูงข้ึนไปไดอยางไร  ไมจัดตารางเรียน  เนน
ประสบการณมากอน หนังสือทีหลัง

ครอบครัว “คุณากร”
ที่อยู ๖๗ / ๖๖๖  ม.ชวนช่ืนบางเขน  หลักสี่  กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
บิดา นพ.มงคล  คุณากร อาชีพ  อาจารยแพทย วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา  คุณสุนิตา  วัฒนลักษณ อาชีพ  ธุรกิจสวนตัว
บุตร ด.ช.บุณยวิชญ  คุณากร ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

ด.ช.ทิพยดล  คุณากร ระดับการศึกษาปจจุบัน  ปฐมวยั



เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  ต้ังแตในระดับปฐมวัย
มูลเหตุ  มีทัศนะและจุดมุงหมายท่ีตางจากการศึกษาในระบบ  อยากเห็นการศึกษาที่ชวยใหคน

คิดเองได
จุดมุงหมาย  อยากใหมีชีวิตท่ีดีงามและมีความสุข  มีความสงบไดในกระแสอันสับสนของโลก
แนวทาง  อยากใหเปนธรรมชาติอยูในชีวิตประจํ าวนั  ยืดหยุนตามความถนัดความสนใจของลูก

ไดเขารวมกลุมกับ ศูนยการเรียนปญโญทัย

ครอบครัว “ ตันติวัสดาการ “
ที่อยู ๑  ลาดพราว ๖๕ / ๑  วังทองหลาง  กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
บิดา  ดร.ชยันต  ตันติวัสดาการ   อาชีพ  อาจารยมหาวิทยาลัย   วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
มารดา  คุณพัชรา  ตันติวัสดาการ   อาชีพ  แมบาน   วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
บุตร  ด.ช.นันทธนิก   ตันติวัสดาการ   ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๓  ในระดับปฐมวัย
มูลเหต ุ เห็นปญหาในระบบโรงเรียนวา  ไมสามารถดูแลเด็กไดทั่วถึง  และไมสามารถพัฒนา

อยางสอดคลองกับความแตกตางของเด็กแตละคนได
จุดมุงหมาย  ใหลูกไดมีโอกาสพัฒนาไปตามศักยภาพของตัวเด็ก  มีความสุข
แนวทาง  การเรียนในระบบลูกจะไดเรียนตามสาระวิชาท่ีหลักสูตรการศึกษากํ าหนด ในขณะ

เดียวกันพอแม ใหความสํ าคัญกับการเรียนรูดวยตนเอง ฝกปฏิบัติจริง  การเขารวมกิจกรรมกับกลุม
ครอบครัวบานเรียน

หมายเหตุปจจุบัน  ลูกกลับเขาศึกษาในระบบระดับประถมศึกษา  โดยยังคงจัดการเรียนรูเสริม
ใหผสานไปกับโรงเรียน

ครอบครัว “ ผลวิวัฒน “
ที่อยู  ๒๓๓  สุขุมวิท ๙๓  บางจาก  พระโขนง  กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
บิดา  คุณธีรพงศ  ผลวิวัฒน อาชีพ  รับจาง วฒิุการศึกษา  ปวช.
มารดา  ม.ล.จันทนกฤษณา  ผลวิวัฒน อาชีพ  แมบาน วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
บุตร  ด.ญ.จันทรธีรา  ผลวิวัฒน   ระดับการศึกษาปจจุบัน  ปฐมวยั

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๑  ในระดับปฐมวัย
มูลเหต ุ มีทัศนและจุดมุงหมายท่ีตางจากการศึกษาในระบบ  เช่ือวามนุษยสามารถเรียนรูเองได

โดยไมตองมีใครสอน  และควรมีอิสระในการเลอืกเรียนรูตามความสนใจ  ไดใชเวลาอยางไมจํ ากัด  โดยมี
ผูใหญคอยชี้แนะแนวทางเขาถึงสื่อและโอกาสในการเพิ่มพูนประสบการณ

จุดมุงหมาย  เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ใหลูกเติมเต็มทางความคิด ความรู  มุง
พัฒนาตนในทางท่ีดี  มีน้ํ าใจ เอื้ออาทรชวยเหลือผูอื่น  มีความสุขกับสิ่งที่ตนเองเลือก  ไมใฝฝนจนทุรนทุ
รายขวนขวายจนเกิดทุกข



แนวทาง  เรียนรูท้ังท่ีบานและแหลงเรียนรูตางๆ  จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  เตรียม
สื่อ อุปกรณ ใหไดเลือกเรียนรูตามความสนใจ  พาไปแหลงเรียนรูเพื่อตอเติมเรื่องที่สนใจใหมีเนื้อหาเพิ่ม
ข้ึน  เขารวมกิจกรรมกับกลุมครอบครัวบานเรียนอ่ืนๆ

หมายเหตุปจจุบัน  เน่ืองจากมีลูกออนเพ่ิมอีกคนจึงมีภาระมากข้ึน  ลูกกลับเขาสูระบบโรงเรียน
ในระดับปฐมวัย

ครอบครัว “ จุฬานนท “
ที่อยู  ๗๑๒ / ๒  บานพักรถไฟมักกะสัน  เขตมักกะสัน  แขวงราชเทวี  กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
บิดา  คุณจุลพงษ  จุฬานนท อาชีพ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา  คุณวิไลลักษณ  จุฬานนท  อาชีพ  แมบาน วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร   ด.ช.พงษรักษ  จุฬานนท     ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๓  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ประสบปญหาในโรงเรียน  เด็กเบื่อ  สนใจส่ิงรอบตัวมากกวาการเรียนในช้ันเรียน  อยู

บานกลับใหความสนใจการเรียนไดเปนเวลานาน การศึกษาในระบบกลายเปนการสกดัก้ันความใฝรูของ
ลูก  คิดวาชวงเวลานี้เด็กควรมีอิสระ เพื่อใหเกิดแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาตัวของเขาไดดี

จุดมุงหมาย  ต้ังเปาหมายวาจะทํ าหนาที่ของสถาบันครอบครัวใหเขมแข็งมั่นคง ท้ังกาย ใจ  มี
ชีวิตที่สงบสุข  เล็กๆ  สงผลถึงสังคมไดตามกํ าลงัของเรา

แนวทาง  ใชความสนใจของลูกเปนตัวเชื่อมโยงเขาหาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
กระบวนการที่เกิดขึ้นจากความอยากรูของลูกเปนแนวทางที่แมเฝาตามสังเกตอยางใกลชิด  และดึงออก
มาเขียนเคาโครง วิธีการเรียนของเขา  บานเรียนจึงหมายถึงการเรียนรูและวางแนวทางรวมกัน

หมายเหตุปจจุบัน  ลูกกลับเขาสูระบบในระดับประถมศึกษา

ครอบครัว “ มาสกุล “
ที่อยู  ๕๙ / ๑๒๑  ถ.รามอินทรา ๕  บางเขน  กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
บิดา  คุณบุญสง  มาสกุล อาชีพ  อิสระ วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา  คุณพนิดา  มาสกุล อาชีพ  อิสระ วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร  ด.ช.สพล  มาสกลุ ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา
        ด.ช.สรกฤษณ  มาสกลุ   ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๓  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหต ุ เห็นปญหาของการศกึษาในระบบโรงเรียน
จุดมุงหมาย  พัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ
แนวทาง รวมกลุมกันหลายครอบครัวภายใตการดูแลของโรงเรียนวดัศิริพงศ  จํ านวนประมาณ ๗

ครอบครัว  โดยชวยกนัผลดัเปลีย่นจัดการเรียนรูใหกบัเดก็ๆ ตามความถนัดของแตละบาน



ครอบครัว “ แสงทอง “
ที่อยู  ๖๖๔  สุขุมวิท ๖๕  พระโขนง  วัฒนา  กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
บิดา  คุณจารึก  แสงทอง อาชีพ  รับจาง วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา  คุณผริตา  แสงทอง อาชีพ  แมบาน วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร  ด.ญ.ปุณยภา  แสงทอง ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน
        ด.ญ.จาริตา  แสงทอง ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๓  ในระดับประถมศึกษาและปฐมวัย
มูลเหตุ  โรงเรียนไมสามารถตอบสนองตอจุดมุงหมายท่ีจะใหลูกเปนคนดีและพ่ึงตนเองได  โรงเรียน

ไมใหความสํ าคัญกับการฝกเด็กให “คิดได ตัดสินใจเปน”  ท้ังยังเปนแบบอยางหรือปลอยปละละเลยใหเกิด
คานิยมท่ีไมถูกตองภายในร้ัวโรงเรียนในหลายๆ เร่ือง  นอกจากน้ัน ระบบยังเรียกรองจากเด็กสูง  กระทั่ง
แทบไมเหลือความเปนตัวเองอยูเลย  ซ่ึงขัดแยงอยางย่ิงกับเปาหมาย “พึ่งตนเอง”

จุดมุงหมาย  ความเปนมนุษยท่ี “ปกติสุข”  พึง่พาตนเองได  และเปนคนดีในระดับไมกอความเดือด
รอนใหสวนรวม  สวนที่จะเปนมนุษยได “สมบูรณ” ระดับไหน หรือ “เปนเลิศ” ทางวิชาการหรือไม  สามารถ
“กาวทัน” เทคโนโลยีเพยีงใด  เปนสิง่ท่ีลกูตองพฒันาไตระดับขึน้ไปตามศักยภาพของตัวเอง

แนวทาง  ยึดความตองการความสนใจของลกูเปนหลกั  เรียนรูจากการใชชีวติประจํ าวนั  ผสมผสานทุกๆ 
แนวทาง  ควบคูไปกับความรูพ้ืนฐานท่ีจํ าเปน เชน  อานออกเขียนได  คณิตศาสตรในชีวิตประจํ าวนั  
คอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมเปนกรอบการดํ าเนินชีวติ

หมายเหตุปจจุบัน  ลูกสาวคนโตกลับเขาศึกษาในระบบระดับมัธยมตน  สวนลูกสาวคนเล็กยังคง
รับการศึกษาแบบบานเรียน

ครอบครัว “ วันดีโชคชัย“
ที่อยู  ๓๐๐ / ๒๔  ม.สวนทองวิลลา ๔  ถ.พหลโยธิน ๕๐  บางเขน  กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
บิดา  คุณสมภพ  วันดีโชคชัย อาชีพ  คาขาย วุฒิการศกึษา  ปวช.
มารดา  คุณกรกช  เหลืองวิภาต อาชีพ   คาขาย วุฒิการศกึษา  ปวช.
บุตร  ด.ญ.ชอฟา  วันดีโชคชัย ระดบัการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๖  ในระดับประถมศกึษา
มูลเหต ุ  ลูกมีลักษณะพิเศษ  มีความสนใจในสิ่งรอบตัวมากกวาเด็กวัยเดียวกัน  สามารถเรียนรู

ไดหลายๆ เรื่องพรอมกัน
จุดมุงหมาย  อยากใหลูกเรียนรูโดยไมมีขอจํ ากัดของเวลา กฏเกณฑขอบังคับตางๆ  เรียนรูและ

เขาใจในความเปนไป  รูจักตนเอง รูจักสงัคม เขาใจผูอืน่  โดยมุงหวงัท่ีจะมีชีวติท่ีดงีามและมีความสขุ
แนวทาง  เน่ืองจากมีความจํ าเปนในลักษณะความเปนอยูของครอบครัว  จึงดํ าเนินการอยู

เฉพาะในครอบครัวของตนเอง  สวนแนวทางศึกษานั้นยีดหยุนตามความสนใจ ความถนัดของลูก  ให
เรียนรูในเร่ืองท่ีอยากรูจริงๆ  โดยมีหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการรองรับบาง



ครอบครัว “ เพงภูมิพณิช “
ที่อยู ๔  หมู ๑๙  ถ.พุทธมณฑลสาย ๒  ต.ศาลาธรรมสพน  อ.ทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
บิดา  คุณจตุพร  เพงภูมิพณิช อาชีพ  อาจารยสอนพิเศษ วฒิุการศึกษา  ปวส.
มารดา  คุณสุนทรี  เพงภูมิพณิช อาชีพ  แมบาน วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร  ด.ช.ณัชพล  เพงภูมิพณิช ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา
         ด.ญ.ณิชกานต  เพงภูมิพณิช ระดับการศึกษาปจจุบัน  ปฐมวัย

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน   ตั้งแตระดับปฐมวัย
มูลเหตุ  อยากใหมีความสมดุลหรือเนนทางคุณธรรม-จริยธรรม กับทางวิชาการ และอยากใหลูก

เขมแข็งในสังคมท่ีแกงแยงแขงขันมีปญหายาเสพติด
จุดมุงหมาย  พัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ หวังวาลูกจะใชชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี  ใน

การมีความกรุณา คํ านึงถึงผูอื่น  มีพ้ืนฐานทางภาษาและคณิตศาสตรอันเปนสากล  สามารถเอาตวัรอด
ได

แนวทาง  ความรัก ความอบอุน ความใกลชิดของพอแม เปนพ้ืนฐานท่ีสํ าคัญท่ีสุดในการเปน
มนุษย  ใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หนังสือต ําราอื่นๆ รวมท้ังของตางประเทศ  จัดเวลาการ
เรียนรูไดตามความสนใจของลูกไมผูกมัดตายตัว  บางสาระวิชาจัดเวลาไวประมาณวันละหน่ึงชั่วโมงถึง
ช่ัวโมงคร่ึง

ครอบครัว “ ณ อุบล “
ท่ีอยู  ๒๐๐๑ / ๑๒๖-๗  ม.สาธติวิลลา ซอย ๑ ( หลงัวดัวชิรธรรมสาธติ ) ถ.สขุมุวทิ ๑๐๑/๑  บางจาก

พระโขนง  กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
บิดา  คุณสิทธิพงษ  ณ อุบล อาชีพ  วิศวกร วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
มารดา  คุณนันทนา  ณ อุบล อาชีพ  แมบาน วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
บุตร  ด.ช.ธัชพงษ  ณ อุบล ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๔  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ลูกมีปญหาในการเรียน  พบแพทยแลวเปนสมาธิส้ันกินยาคุมสมาธิวันละ ๒ คร้ัง  ยาย

โรงเรียนมา ๕ โรงแลว
จุดมุงหมาย  ใหลูกสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีทักษะและความรูพ้ืนฐานในการ

ดํ ารงชีวิต
แนวทาง  แมดูแลเองทั้งหมด  ใชหลักสูตรสํ าเร็จรูปเขาชวย  พรอมกับจัดใหเหมาะสมกับชวง

เวลาท่ีลูกพอมีสมาธิซ่ึงไมนานนัก
หมายเหตุปจจุบัน  ทํ าบานเรียนเพียงเทอมเดียว ตองกลับเขาเรียนเพราะถูกคัดคานจากญาติพ่ี

นองและจิตแพทยแนะนํ าใหอยูในระบบ  ตั้งใจวาถาเขาโรงเรียนแลวลมเหลวอีกก็จะกลับมาทํ าบานเรียน
อีกครั้ง



ครอบครัว “ กระแสรตานนท “
ที่อยู  ๕๒ / ๑๓๙  ถ.พหลโยธิน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
บิดา  คุณวรากร  กระแสรตานนท อาชีพ  ธุรกิจสวนตัว วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา  คุณวารีศรี  กระแสรตานนท อาชีพ  แมบาน วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
บุตร  ด.ช.วสุพล  กระแสรตานนท   ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา

ด.ญ.วรพัชร  กระแสรตานนท ระดบัการศึกษาปจจุบัน  ปฐมวยั
เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๓  ในระดับประถมศึกษาและปฐมวัย
มูลเหต ุ ลกูไมอยากไปโรงเรียน รวมท้ังวิธกีารเรียนการสอนไมสอดคลองกบัความสนใจของเดก็
จุดมุงหมาย  เติบโตข้ึนอยางมีความสุข  มีคุณภาพ  เปนคนดีของสังคม
แนวทาง  มีขอตกลงจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน  ลูกสามารถไปเรียนรวมกับเพ่ือนนักเรียนท่ี

โรงเรียนไดท้ังวัน  หรือเลือกเรียนไดตามรายวิชาท่ีสนใจ เชน ลูกเสือ,พละ นอกจากน้ันครอบครัวพาไป
เรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ

ครอบครัว “วรโชติศุภกุล”
ท่ีอยู ๕๐๓ / ๑๐๕  ถ.จรัลสนิทวงศ ๓๗  บางขุนศรี  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ
บิดา คุณบัญชา  วรโชติศุภกุล อาชีพ  ธุรกิจสวนตัว วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
มารดา คุณปนัดดา  วรโชติศุภกุล อาชีพ  ธุรกิจสวนตัว วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
บุตร ด.ญ.กมลฉัตร  วรโชติศุภกุล ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๔  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  มีทัศนะและจุดมุงหมายท่ีตางจากการศึกษาในระบบ
จุดมุงหมาย  พัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  กาวทันความเจริญกาวหนาทางวทิยาการของโลก  มี

ชีวิตท่ีดีงามและมีความสุข
แนวทาง  ยึดตามหลักสูตรของ ศธ.  โดยยืดหยุนตามความสนใจของลูก  ใหคนควาเรียนรูดวย

ตนเอง  และเสริมการพาไปยังแหลงเรียนรูโดยตรง

ครอบครัว “วงษสุข”
ที่อยู ๗๙๕ หมูบานสินธร  แฮปปแลนด  คลองจั่น  บางกะป  กรุงเทพฯ
บิดา คุณกฤษณะ  วงษสุข อาชีพ  วิศวกร วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา คณุปทมา  วงษสุข อาชีพ  แมบาน วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.หัสดิน  วงษสุข ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๕  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ลูกถูกครูทํ ารายมีทัศนคติดานลบกับโรงเรียน  ไมอยากใหลูกตองถูกกดดัน จนปฏิเสธ

การเรียนรู



จุดมุงหมาย  ใหลูกมีชีวิตท่ีไมเครียดกับการเรียนท่ีทํ าใหขาดความสุข  สามารถคนพบความสน
ใจของตนเอง  และมีความภาคภูมิใจในตนเอง

แนวทาง  ไมมีหลักสูตรตายตัว ตองการใหลูกรูสึกวาการเรียนไมยาก  ไมตองกลัวการลงโทษ  มี
ความสุขกับการเรียน  จึงไมเนนวิชาการใหลูกมีอิสระเต็มท่ี

ครอบครัว “ยาวัฒน”
ที่อยู ๑๒ / ๒๖๐ ม.๓  ซ.รามคํ าแหง ๑๒๐  ถ.รามคํ าแหง  สะพานสูง  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
บิดา คุณดรณ  ยาวัฒน อาชีพ  รับจาง วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา คณุวาสนา  ยาวัฒน อาชีพ  แมบาน วฒิุการศึกษา  ปวส.
บุตร ด.ช.พลัฏฐ  ยาวัฒน ระดับการศกึษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๖  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ลูกมีลักษณะพิเศษ  สนใจในประวัติศาสตร  โบราณคดี  วรรณกรรม  ในขณะท่ีการ

ศึกษาในระบบไมสงเสริมศักยภาพของเด็กท่ีมีอยู  เน่ืองจากในช้ันเรียนมีเด็กจํ านวนมาก  และมีการทํ า
รายจิตใจเด็กดวยการตี  ตะคอก  ดูถูก  วาใหอาย

จุดมุงหมาย  ใหลูกสามารถเรียนรูศาสตรตางๆ ไดอยางกวางขวาง  มีกฎกติกามารยาท  ยอมรับ
ในสิ่งตางๆ ที่ประสบและสามารถตัดสินใจไดดวยตัวเองดวยเหตุผลโดยที่ผิดพลาดนอยที่สุด  เปนคนดี
ของสังคมและประเทศชาติ

แนวทาง  ใหเรียนรูอยางเปนธรรมชาติในชีวิตประจํ าวนั จากประสบการณจริง  ชวยงานบาน
ไปวัดวันพระ  คนควาจากหนังสือในหองสมุด  จัดตารางเวลาสํ าหรับการเรียนภาษาองักฤษ  เทควันโด
เกษตรธรรมชาติ  และดนตรี

ครอบครัว “บวรโชคชัย”
ที่อยู ๔๑,๔๓  ซ.ลาดพราว ๘๗  ถ.ลาดพราว  วังทองหลาง  กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
บิดา คุณเทพชัย  บวรโชคชัย วุฒิการศึกษา  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มารดา คุณเพียงใจ  ราโชติ วุฒิการศกึษา  ประถมศกึษา
บุตร ด.ญ.ศศิรินทร  บวรโชคชัย ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมศกึษา

ด.ญ.ศศรินทร  บวรโชคชัย ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมศกึษา
เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๖  ในระดับมัธยมศึกษา
มูลเหตุ  ลูกท้ังสองคนมีความสนใจและต้ังใจท่ีจะยึดการเลนกีฬาเทนนิสเปนอาชีพ  อยากทุมเท

ใชเวลาใหมากท่ีสุดกับการฝกฝนพัฒนาฝมือ
จุดมุงหมาย  เปนนักกีฬาเทนนิสอาชีพ
แนวทาง  ใชเวลาสวนใหญกับการฝกฝนเลนกีฬาเทนนิส  เสริมดวยประสบการณและความรูพ้ืน

ฐานท่ีจํ าเปน



นนทบุรี

ครอบครัว “สบายใจ”
ที่อยู ๕๓ / ๑๐๔๑  ม.กฤษดานคร ซ.ราชพฤกษ ๒๓  ถ.แจงวัฒนะ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี
บิดา นาวาเอกสุขสวัสดิ์  สบายใจ อาชีพ  รับราชการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
มารดา คุณกนกพร  สบายใจ อาชีพ  แมบาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.วรวัส  สบายใจ ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  ตั้งแตลูกอยูในปฐมวัย
มูลเหต ุ สนใจพัฒนาการแตละระดับขั้นของการเติบโตของลูก  จากการไดเลี้ยงลูกดวยตนเอง

ตองการสานตอกระบวนการเรียนรูของลูกที่สอดคลองกับวิถีชีวิตอยางมีสมดุล
จุดมุงหมาย  เพื่อสรางการมีสวนรวมในการฝกพัฒนาการการเรียนรูชีวิตเบ้ืองตนใหแกลูก  บน

ความเขาใจพื้นฐานของวิถีชีวิตที่เปนจริง  เพื่อใหลูกไดสรางสรรคและเลือกวิถีทางของการฝกพัฒนาการ
จากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิภ์ายในตนเองอยางมีความสุข  ฝกการใชวิถีชีวิตท่ีดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา
เพื่อฝกประสบการณการรูจักคุณคาของตนเองและสามารถเชื่อมโยงคุณคาสูสังคมโดยรวม ดวยกระบวน
การเรียนรูในทุกขณะของชีวิต

แนวทาง  ใชกระบวนการกลุมทางสังคมท่ีวิถีชีวิตออกไปเช่ือมโยง  เปนเวทีฝกประสบการณและ
แตกองคความรูสรางพัฒนาการการเรียนรูตลอดเวลา  ในลักษณะยืดหยุนตามความสนใจ ความถนัดของ
บุตรภายในวิถีชีวิตท่ีสมดุล

ครอบครัว “เธียรวิวัฒนนุกูล”
ที่อยู ๙๑ / ๑๙๘ / ๑  พิชยนันท ซ.๙  ถ.ติวานนท  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
บิดา คุณสมศักดิ์  เธียรวิวัฒนนุกูล อาชีพ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
มารดา คณุหัสยา  เธียรวิวัฒนนุกูล อาชีพ  แมบาน วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.มนภาส  เธียรวิวัฒนนุกูล ระดบัการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน

ด.ช.กฤตภาส เธียรวิวัฒนนุกูล ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา
เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๒  ในระดับประถมศึกษาและปฐมวยั
มูลเหต ุ มีทัศนะและจุดมุงหมายท่ีแตกตางจากการศึกษาในระบบ  ซึ่งเนนการแขงขันมากกวา

การพัฒนาเด็กตามศักยภาพและความถนัดของเด็ก  เรียนรูอยางแยกสวนขาดความเช่ือมโยงสัมพันธกัน
อยางเปนองครวม  ไมสงเสริมใหเด็กมีความคิดท่ีแตกตางและสรางสรรค

จุดมุงหมาย  เพื่อพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ใหเปนผูรูจักตนเอง คนพบความสนใจและ
ความถนัดเพ่ือพัฒนาใหเต็มศักยภาพ  ใฝรู  มีวินัย  ไมประมาท  มีสติเทาทันตนเอง  และเขาใจความ
เปนไปของสิ่งรอบตัว  พึ่งตนเองหาเลี้ยงชีพไดโดยสุจริต  มีจิตสํ านึกดีงามทั้งตอตนเองและผูอื่น



แนวทาง  ยึดความสนใจของลูกเปนหลัก แลวยืดหยุนตามเวลาและโอกาส  เรียนรูจากแหลง
เรียนรูตางๆ โดยรวมกลุมกับครอบครัวบานเรียนอ่ืนๆ  มีครูชาวตางประเทศมาสอนภาษาองักฤษท่ีบาน
และเรียนดนตรีตามความสนใจของลกูกับสถาบันดนตรี

หมายเหตปุจจุบัน  ลูกคนโตคนกลับเขาเรียนในระบบระดับมัธยมตน  คนเล็กกลับเขาเรียนใน
ระดับประถมศึกษา

ครอบครัว “บรรณาธรรม”
ที่อยู  ๑๑๓ / ๓๑๔  ม.๑๑  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
บิดา คุณเทอดศักดิ์  บรรณาธรรม อาชีพ  รับจาง วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา คุณมัณฑนา  บรรณาธรรม อาชีพ  นักพัฒนา วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.ปราณ  บรรณาธรรม ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๔  ในระดับปฐมวัย
มูลเหต ุ ไดเขารวมประชุมสัมมนาติดตามขาวสารเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  ตระหนักในสิทธิ

มองเห็นถึงแนวทางและโอกาสในการจัดการศึกษาบานเรียน
จุดมุงหมาย  ไดพัฒนาศักยภาพตามความถนัด  ควบคูไปกับการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  รูจัก

เอื้อาทร  พอใจในส่ิงท่ีมีท่ีเปน  มีความสุขงายๆ อยางเปนธรรมชาติ  เทาทันเทคโนโลยีนํ ามาใช
ประโยชนอยางไมตกเปนทาสตามกระแสของโลก

แนวทาง  ยืดหยุนตามความสนใจ นํ ามาบูรณาการตอยอดความคิด  หาโอกาสไปแหลงเรียนรู
ตางๆ  เรียนจากของจริงใหไดสัมผัสกับเร่ืองท่ีสนใจโดยตรง  เชน สนใจกีฬาฟุตบอลก็พาไปชมการแขง
ขันและเขาคอรสเรียนฟุตบอล

ครอบครัว “ตีรวัฒนประภา”
ที่อยู ๒๖ / ๒๖๖  ศรัญญาเพลส  ซ.พิชยนันท ๑๕  ถ.ติวานนท  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง

จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
บิดา คุณสุระ  ตีรวัฒนประภา อาชีพ  รับจาง วฒิุการศึกษา  อนุปริญญา
มารดา คณุสุริวรรณ  ตีรวัฒนประภา อาชีพ  พยาบาล วุฒิการศกึษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.สุรวิช  ตีรวัฒนประภา ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๖  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหต ุ ลูกมีลักษณะพิเศษ  ประสบปญหาเม่ือไปโรงเรียน  ไมมีความสุข
จุดมุงหมาย  อยากใหลูกเติบโตเปนคนดีจิตใจมีคุณธรรม  มองโลกในแงดี  สามารถชวยเหลือตัว

เองไดในทุกสถานการณ  มุงหวังใหลูกไดบวชเรียนเม่ือศึกษาถึงระดับมัธยมตนจนถึงปริญญา
แนวทาง  ยึดหลักความยืดหยุนและผสมผสาน  นํ าหลักการและสาระดีๆ ของหลักสูตรตางๆ มา

ปรับใช



ครอบครัว “ยอดมาลัย”
ที่อยู  ๑๐๑ / ๕๔  ม.๓  หมูบานซ่ือตรง  ถ.รัตนาธิเบศร  ต.ไทรมา  อ.เมือง  จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
บิดา คุณวัยวุฒิ  ยอดมาลัย อาชีพ  คาขาย วุฒิการศกึษา  ปริญญาตรี
มารดา คุณกุสุมา  ธนบดี อาชีพ  แมบาน วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.วิธวินท  ยอดมาลยั ระดับการศึกษาปจจุบัน  ปฐมวยั

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  ตั้งแตปฐมวัย
มูลเหตุ  ลูกไปโรงเรียนแลวรองไหทุกวันไมอยากไปโรงเรียนเลย  ยินดีใหแมสอน
จุดมุงหมาย  ไมเห็นแกตัว เปนคนดีมีคุณธรรม  ชวยเหลือสังคมในสวนที่ชวยได  เปนเกษตรกร

ทํ าเกษตรพอเพียงก็นาจะด ี ไดอยูกับธรรมชาติดีกวาอยูในสังคมเมือง
แนวทาง  ทุกอยางใหเรียนรูจากกิจกรรม  จากการทํ างานจริง  ทํ างานอะไรก็เอาลกูมาชวยดวย

หาซ้ือหนังสือแบบฝกหัดมาใหเรียนบาง

ปทุมธานี

ครอบครัว “แปงหอม”
ที่อยู ๓๔ / ๒๘ ม.๗  ซอยจามร  ถ.ลํ าลูกกา  ต.คูคต  อ.ลํ าลูกกา  จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐
บิดา คุณไชยวัฒน  แปงหอม อาชีพ ทนายความ วุฒิการศกึษา  ปริญญาโท
มารดา คณุชุมมาศ  แปงหอม อาชีพ แมบาน วฒิุการศึกษา  ปริญญาโท
บุตร ด.ช.มาศวัฒน  แปงหอม ระดบัการศึกษาปจจุบัน  ปฐมวยั

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๓  ในระดับปฐมวัย
มูลเหต ุ มีทัศนะวาเด็กแตละคนมีความแตกตางกัน  การศึกษาในโรงเรียนไมสามารถจัดการ

เรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กไดอยางเปนธรรมชาติ  การเรียนการสอนท่ีโรงเรียนจัดคือการ
ทํ าใหเด็กทุกคนเหมือนกันซ่ึงขัดกับธรรมชาติท่ีจริง

จุดมุงหมาย  ใหตัวลูกไดใชศักยภาพตามพัฒนาการ ความถนัด ตลอดจนตามความพึงพอใจท่ีจะ
เรียนรูอยางเปนธรรมชาติ  สามารถดํ ารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข

แนวทาง  อาศัยพื้นฐานของครอบครัวเปนหลัก  รวมกันเรียนรูท้ังพอ แม ลูก  พัฒนาไปพรอมๆ
กับการเติบโตของลูกอยางมีความยืดหยุน  ใหไดมีความรูท่ีสามารถจะดํ ารงตนอยูไดในสังคมปจจุบัน  ใช
ส่ืออุปกรณชวยเสริมบาง  ในบางวิชาเรียนเสริมกับโรงเรียนท่ีเปดสอน เชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร



ครอบครัว “แจงจิรวัฒน”
ที่อยู  ๑๒๐ /๓ ม.ชวนชื่นการเดนวิลล ถ.กรุงเทพ-ปทุม ต.บางเด่ือ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
มารดา ดร.สมใจ  แจงจิรวัฒน อาชีพ  ครู  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
บุตร ด.ญ.เฟลร  แจงจิรวัฒน ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน พ.ศ.๒๕๔๒  ในระดับปฐมวัย
มูลเหต ุ ตองการประยุกตการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศัยเขาดวยกัน  ตลอดจนการ

บูรณาการความหลากหลายของระบบการศึกษาท่ีดี  และนํ าผลสํ าเร็จจากที่ตางๆ มาประยุกตและใชให
เกิดผลกับลูก

จุดมุงหมาย  มีความสุข มีทัศนคติที่ดีตอชีวิต พึ่งตนเองได แกปญหาเปน มีสุขภาพจิตดี  รักสิ่ง
แวดลอม รักโลก รักเพ่ือนมนุษย  มีจิตใจดีเปนผูให เปนนักคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุข
ของตนและผูอื่น

แนวทาง  รวมกลุมมีการบริหารจัดการเปนแบบแผนกับกลุมบานเรียนชวนช่ืน  มีขอตกลงจัดการ
ศึกษากับโรงเรียนประถมธรรมศาสตรสัปดาหละ ๑ วัน  มีการจัดการลักษณะผสมผสานแนวทางหลักสูตร
ตางๆ ท้ังในและนอกประเทศ โดยเลือกส่ิงท่ีดีมาเสริมสรางการเรียนการสอนใหมีประสทิธิภาพ

หมายเหตุปจจุบัน  มีครอบครัวเขารวมกลุมท้ังหมด  ๕  ครอบครัว

ครอบครัว “สมบัติศิริ”
ที่อยู ๖๙๘ ม.๕  ซ.ฟาครามนคร ๒๒ ก.  ต.คูคต  อ.ลํ าลูกกา  จ.ปทุมธานี
บิดา คุณกิตติชนก  สมบัติศิริ อาชีพ  สถาปนิก วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา คณุบุณยานาถ  สมบัติศิริ อาชีพ  ขาราชการครู วุฒิการศกึษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.กิตติชนะ  สมบัติศิริ ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๕  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  บุตรประสบปญหากับทางโรงเรียนอยางรุนแรง  มีการบีบค้ันขมขูเด็กจนเกิดความหวาด

กลัวไมกลาไปโรงเรียน
จุดมุงหมาย  พัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  เปนคนดีของสังคม  สามารถดํ ารงชีวิตอยาง

ปกติสุข  กาวทันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการของโลก
แนวทาง  ใหเลือกเรียนตามความสนใจ  มีการคนควาหาความรูจากหนังสือ คอมพิวเตอร  การ

ไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ  จัดตารางเรียนในวชิาคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ



สมุทรปราการ

ครอบครัว “นวลละออง”
ที่อยู ๓๑๒ / ๓  ม.โนเบิลพารค  ต.บางพลีใหญ  อ.บางพล ี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
บิดา นพ.ชัชชัย  นวลละออง อาชีพ  แพทย วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา คุณจินตนา  นวลละออง อาชีพ  แมบาน วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.ชญานิน  นวลละออง ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๒  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหต ุ ลูกมีความสนใจอยากเรียนรูในหลายเรื่อง เชน  ภาษาตางประเทศ (เกือบทุกภาษา)

ดนตรี วิทยาศาสตร ฯลฯ  ทางโรงเรียนไมสามารถตอบสนองได  ศักยภาพไมเพียงพอจะดูแลเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ คัดกรองใหเกิดการจัดการศึกษาเปนรายเฉพาะบุคคลได

จุดมุงหมาย  มีศักดิศ์รีในความเปนมนุษยท่ีจะเลือกเรียนรูส่ิงท่ีตนเองปรารถนาอยางเหมาะสม
และนํ าความรูความสามารถกลับไปรับใชสังคมไดอยางมีความสุข  สมเกยีรติภูมิท่ีเกิดมา

แนวทาง  วางกรอบแนวทางหลักๆ ไวโดย พอแมลูกรวมกัน  มีการปรับเปลีย่นตามสถานการณ
อานหนังสือ ทดลองดวยตนเอง ใชหนังสือหลายประเภท  ตามไปดูการทํ างานของพอ  จัดตารางเวลา
เรียนสํ าหรับคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  เรียนดนตรีไทยท่ีศูนยวัฒนธรรมฯ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ครอบครัว “พวงนาค”
ที่อยู ๙๐ / ๓๘๒  ม.มัณฑนาธนบุรีรมย  ถ.ประชาอุทิศ  ต.บางครุ  อ. พระประแดง  จ.สมุทรปราการ
บิดา คุณสรไกร  พวงนาค อาชีพ  รับจาง วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา คุณมัลลิกา  พวงนาค อาชีพ  กิจการสวนตัว วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.สรวุฒิ  พวงนาค ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน

ด.ญ.มธมุาส  พวงนาค ระดับการศกึษาปจจุบัน  ประถมศกึษา
เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๔  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ลูกเปนเด็กท่ีตองการอิสระในการเรียนรู  ไมชอบการบังคับ  อยากใหลูกมีความสุขและ

สนุกกับการเรียนรู
จุดมุงหมาย  ใหรูจักสิทธิและหนาที่ของตน  มีความรับผิดชอบ  เคารพในสิทธิของผูอื่น  รูจักคิด

และทํ าในสิ่งที่ถูก  รูจักแบงปน  กาวทันวิทยาการของโลก
แนวทาง  ซักถามสนทนาในส่ิงท่ีเด็กสนใจอยากรู  โดยใชเด็กเปนศูนยกลาง  ใชหลักสูตรของ

ศธ. ในแงเน้ือหาวิชาใหเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของเด็ก  ฝกใหรูจักคนควาหาคํ าตอบดวยตนเอง  มี
ครูพิเศษชวยสอนภาษาอังกฤษ  พาไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ



ครอบครัว “ศิลปานิสงค”
ที่อยู  ๓๙๙ /๒-๓ ม.๕  ถ.ศรีนครินทร  ต.สํ าโรงเหนือ  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ
บิดา คุณปรีชา  ศิลปานิสงค อาชีพ  คาขาย วุฒิการศกึษา  ปริญญาตรี
มารดา คณุปภัสสร  ศิลปานิวสงค อาชีพ  คาขาย วุฒิการศกึษา  ปริญญาโท
บุตร ด.ญ.จินตจุฑา  ศิลปานิสงค ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๖  ในระดับมัธยมตน
มูลเหตุ  ลูกมีลักษณะพิเศษสามารถเรียนรูไดเกินกวาหลักสูตรของโรงเรียน
จุดมุงหมาย  มีชีวิตท่ีดีงามและมีความสุข  ไมเครียดกับการศึกษามากเกินไป  ไดเรียนรูตรงกับ

ความถนัดมากท่ีสุด
แนวทาง  เนนความสนใจของเด็กเปนหลัก  เรียนภาษาอังกฤษกับเจาของภาษา  เรียน

คณิตศาสตรจากการขายของหนาราน  เรียนบางสาระวิชากับสถาบันกวดวิชา

ครอบครัว “เจียววนิชพงษ”
ที่อยู ๑๐๙ / ๓๕๓  ม.๑๑  ซ.ธนสิทธิ ์ บางพล ี จ.สมุทรปราการ
บิดา คุณทัพพเทพ  เจียววนิชพงษ วุฒิการศึกษา  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มารดา คณุสุภัทรา  เจียววนิชพงษ วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ญ.บงกชพร  เจียววนิชพงษ ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๔  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ไมเห็นดวยกับระบบการศึกษา  คิดวาไดเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดใหลูกแลว  ตองเสียคาใช

จายสูง  แตไมไดเปนตามท่ีคาดหวัง  ลูกประสบปญหากับครู  ขาดความสุขในการเรียน
จุดมุงหมาย  สามารถดํ าเนินชีวติตามหลักธรรม  เรียบรอย  เปนคนดี  ใชชีวิตอยางพึ่งตนเอง

ไมเบียดเบียน (เปนชาวมังสวิรัติท้ังบาน)
แนวทาง  ใหอสิระในการเรียนรู  ลูกสนใจอะไรทางบานก็จะชวยสนับสนุนใหไดเรียนรู  คุณพอมี

ความถนัดในเรื่องคอมพิวเตอร และอยูชมรมลูกคิด  มีโอกาสไดฝกฝนแนะนํ าใหกับลกู



สุพรรณบุรี

ครอบครัว “ธีรวุฒิ”
ที่อยู  ๔๗ / ๕๕  ถ.หลวงทรงพล  ต.ทาพ่ีเล้ียง  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
บิดา คุณชาตรี  ธีรวุฒิ อาชีพ  ทนายความ วุฒิการศกึษา  ปริญญาตรี
มารดา คณุอุษามาศ  ธีรวุฒิ อาชีพ  นักบัญชี วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.ธีรวีร  ธีรวุฒิ ระดับการศึกษาปจจุบัน  ปฐมวัย

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๕  ในระดับปฐมวัย
มูลเหต ุ มีความเช่ือวารูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนไมเอ้ือตอความสนใจใครรูของผูเรียน

การสงลูกไปโรงเรียนตั้งแตอนุบาลเปนการดองสมองของเด็กตั้งแตเริ่มตน
จุดมุงหมาย  ตองการใหลูกมีโอกาสเรียนรูอยางหลากหลาย ตามสภาพความเปนจริง ตามวิถีชุม

ชนไทย  มุงหวังใหลกูซึมซับความรักความหวงใยของพอแมเพ่ือวันขางหนาเขาจะไดปฏิบัติกับครอบครัว
อยางเหมาะสมตอไป  สามารถมีชีวิตเรียบงายดํ ารงชีพอยางสุจริต

แนวทาง  ระยะเร่ิมตนยังไมไดวางหลักสูตรท่ีแนนอนตายตัว  อยากใหลูกมีความสุขกับการเลน
และคอยสนับสนุนในเร่ืองท่ีเขาสนใจเปนพิเศษ  ใหไดเรียนไดปฏิบัติอยางตอเนื่อง  ใชส่ือถูกประเภทเขา
ชวย  รวมกิจกรรมกับกลุมครอบครัวบานเรียน

นครปฐม

ครอบครัว  “อุดมจรรยา”
ที่อยู  ๑๑๓ ม.๔  หมูบานศรีสามพราน  ต.ทาตลาด  อ.สามพราน จ.นครปฐม
บิดา คุณประสาท  อุดมจรรยา อาชีพ  คาขาย วุฒิการศกึษา  อนุปริญญา
มารดา คณุสุนันท  อุดมจรรยา อาชีพ  แมบาน วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.ชยกร  อุดมจรรยา ระดบัการศกึษาปจจุบัน  มัธยมตน

ด.ญ.ปรมา  อุดมจรรยา ระดบัการศกึษาปจจุบัน  ปฐมวัย
เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๓  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหต ุ ลูกมีลักษณะพิเศษรับรูไวกวาเด็กปกติ  ทํ าใหการเรียนในช้ันนาเบ่ือ  ชอบซักถามจนถูก

สั่งหามถามและโดนท ําโทษจากครูเปนประจํ า
จุดมุงหมาย  ตองการใหลูกคิดเปน  เปนตัวของตัวเอง  อยูในสังคมไดอยางไมตกเปนเหย่ือ  มี

อาชีพสุจริต  มีวิทยาการที่สื่อสารกาวทันโลก ไมใชวิชาการแบบชนิดท่ีตายแลว



แนวทาง  ยึดถือหลักสูตร ศธ. เปนแกนกลางนํ ามาปรับใชตามความถนัดของลูก  เนนการคน
ควาเรียนรูดวยตนเองเปนหลัก  ไปแหลงเรียนรูและเขากิจกรรมกับครอบครัวบานเรียนอื่นเปนบางคร้ัง
เม่ือมีโอกาส

หมายเหตุปจจุบัน  ลูกชายกลับเขาศึกษาในระบบระดับมัธยมตน  จัดการศึกษาบานเรียนใหกับ
ลูกสาวคนเล็ก

สระบุรี

ครอบครัว “ ปลายเนตร  “
ที่อยู บานพักในวิทยาลัยมิชช่ัน วิทยาเขตมวกเหล็ก  อ.มวกเหลก็  จ.สระบุรี
บิดา  คุณประไพ  ปลายเนตร อาชีพ  อาจารย  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
มารดา  คุณสุดปรารถนา  ปลายเนตร อาชีพ  อาจารย วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
บุตร  ด.ช.กวิน  ปลายเนตร ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๒  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ลูกมีความออนไหวทางอารมณ  ตองการความสนใจและดูแลพิเศษ
จุดมุงหมาย  ใหลูกเปนเด็กที่มีความรักเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนมนุษย  ชวยเหลือตนเองได  มี

ชีวิตที่สอดคลองกับหลักธรรมและความเชื่อในศาสนาคริสต
แนวทาง  เนนใหเด็กศึกษาดวยตนเองโดยมีพอแมและคนในชุมชนใหความชวยเหลือ  มีการเขา

เรียนรวมกับโรงเรียนนานาชาติในวันเวลาเรียนปกติ  เสริมดวยการหาหนังสือที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระ
ของวชิาท่ีเรียนมาใหอานเพิม่เตมิ  พาไปยังแหลงเรียนรูท่ีส ําคญัๆ  เชน พพิธิภัณฑ โบราณสถาน



เชียงใหม

ครอบครัว “ บุญปน “
ที่อยู  ๗๖–๗๘  ถ.ชวงเมรุ  ต.ชางมอย  อ.เมือง  จ.เชียงใหม ๕๐๓๐๐
บิดา  คุณชัชวาล  บุญปน อาชีพ  อาจารยมหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
มารดา คุณนภาพร  บุญปน อาชีพ  ธุรกิจสวนตัว วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร  ด.ญ.ฟาใส  บุญปน ระดับการศึกษาปจุบัน  มัธยมตน

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๔  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหต ุ มีทัศนเกี่ยวกับการศึกษาวาควรมีอิสระจากระบบราชการ  และระบบแขงขัน
จุดมุงหมาย  พัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบรณ ตามแนวทางการพัฒนาเชิงพุทธ คือ สมบูรณท้ัง

ทางกาย  ศีล(สังคม)  จิตใจ  และปญญา  รักท่ีจะเรียนรูอยางมีความสุข  รูจักตนเองและรูจักเสียสละเพื่อ
คนอื่น

แนวทาง  เรียนตามสถานการณ ตามความสนใจ ตามโอกาส ตามคํ าถาม  ใชหนังสือของ ศธ. มา
ประกอบบาง  มีการเรียนบางวชิากับครูสอนพิเศษ เชน ดนตรี บัลเลท คณิตศาสตร  ภาษาจีน  ภาษา
อังกฤษ

หมายเหตุปจจุบัน  กลับเขาศึกษาในระบบระดับมัธยมตน

ครอบครัว “นิกรอวยชัย”
ที่อยู  ๑๑๗ / ๑  ม.๕  ต.บวงเปา  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม ๕๐๑๖๐
บิดา คุณประวิช  นิกรอวยชัย อาชีพ  ชาวนา วฒิุการศึกษา  อนุปริญญา
มารดา คณุรุงอรุณ  นิกรอวยชัย  อาชีพ  ชางตัดเย็บเสื้อผา วุฒิการศึกษา  มัธยมปลาย
บุตร ด.ช.ธาตรี  นิกรอวยชัย ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๔  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ระบบโรงเรียนทํ าใหเด็กขาดโอกาสท่ีจะเรียนรูและปฏิบัติตาม “ ภูมิปญญาและภูมิธรรม

ของชนเผา “
จุดมุงหมาย  พัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีชีวิตท่ีดีงามมีความสุข  มีอาชีพสุจริต
แนวทาง  ใหเรียนรูในวิถีชีวิตประจํ าวนั การประกอบอาชีพ  รวมกิจกรรมกับคายคํ าสอนของ

ศาสนาคริสต  คายโรงเรียนหมูบานเด็ก



ครอบครัว “ ปทานุคม “
ที่อยู  ๑ ม.๑  ต.ยางเน้ิง  อ.สารภี  จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐
บิดา  คุณวิภัค  ปทานุคม อาชีพ  ท่ีปรึกษาธุรกิจ วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
มารดา  คุณปยะนาถ  ปทานุคม อาชีพ  แมบาน วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
บุตร  ด.ช.ภัทร  ปทานุคม  ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน
        ด.ญ.วิภวา  ปทานุคม ระดบัการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา

ด.ช.ปฤณ  ปทานุคม ระดบัการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา
เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๕  ในระดับประถมศึกษาและปฐมวัย
มูลเหตุ  ระบบการจัดการเรียน การสอนในโรงเรียนท่ีลูกเคยอยู  ไมสงเสริมใหเด็กมีความสนใจ

ในการเรียนรู  ผลก็คือเด็กไมไดเรียนรูอะไรจากโรงเรียนเทาที่ควร
จุดมุงหมาย  ตองการพัฒนาใหเด็กมีความสุข และพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู มีชีวิตท่ีดีงาม มี

ความรูและทักษะอันเปนสากล
แนวทาง  ผสมผสานแนวทางจากหลกัสูตร ศธ. ในสวนของวิชาบังคับ  ใชหลักสูตรจากตาง

ประเทศมาประกอบ  รวมทั้งเสริมในสวนที่เด็กมีความสนใจและถนัดดวย
หมายเหตุปจจุบัน  บุตรท้ังสามคนกลับเขาศึกษาในระบบแลว

เชียงราย

ครอบครัว “ พึ่งอุดม “
ที่อยู ๗๕ / ๒  ซ.ปาง้ิว ๑๐  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
บิดา  คุณสยาม  พึ่งอุดม อาชีพ  ธุรกิจสวนตัว
มารดา  คุณสมพร  พึ่งอุดม อาชีพ  ธุรกิจสวนตัว ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร นายฟาใส  พึ่งอุดม ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมปลาย
      ด.ช.สายเมฆ  พึ่งอุดม ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา
     ด.ญ.ใบคา  พึ่งอุดม ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๓๙  ในระดับประถมศึกษาและปฐมวัย
มูลเหต ุ  มองเห็นถึงความทุกขใจของลูกที่เกิดจากระบบการศึกษา  ความผิดพลาดท่ีการศึกษา

กลับกลายมาเปนตัวปดกั้นความคิดสรางสรรค กรอนทํ าลายพลงัชีวิตของเด็ก  ในชั้นเรียนของลูกเกิดเหตุ
การณครูใชไมบรรทัดฟุตเหล็กขวางใสเด็กนักเรียน

จุดมุงหมาย  การศึกษาท่ีเขาถึงแกนแทภายในของมนุษย ทํ าใหชีวิตงอกงามข้ึนท้ังกาย ใจ สติ
ปญญา และจิตวิญญาณ  หวังใหลูก ๆ เติบโตข้ึนอยางเปนผูท่ีมีความม่ันคงทางความคิด สามารถเปนตัว
ของตัวเองไมหลงคลอยไปตามกระแสสังคมที่ผิด ๆ  และกลาหาญท่ีจะทํ าในสิ่งที่แตกตางออกไปอยาง
สรางสรรค



แนวทาง  มีการคนควาแสวงหาหลักสูตรและแนวทางจัดการศึกษาของครอบครัว จากท้ังในทาง
ตะวนัออกและตะวนัตก  ใหความสํ าคญักับความมีอิสระ ความสนใจใครรูจากภายในของเด็ก  การเรียนรู
อยางเปนธรรมชาติทามกลางสภาพแวดลอม ผูคน วัฒนธรรม และเร่ืองราวหลากหลาย  มองความรูใน
ฐานะเปนสิ่งท่ีมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ไมไดเปนแตเพียงเร่ืองของการคิดการจํ า แตเปนท้ังหมดใน
ความเปนมนุษย

หมายเหตุปจจุบัน  มีการรวมกลุมกับหลายครอบครัวจัดการศึกษาในชื่อกลุมปติศึกษา

ครอบครัว “วังวิญู”
ที่อยู ๑๙๔  ถ.สันโคงนอย  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
บิดา คุณวิศิษฐ  วังวิญู อาชีพ  อิสระ วุฒิการศึกษา  มัธยมปลาย
บุตร ด.ช.อิศรา  วังวญิู ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๓๗  ในระดับปฐมวัย
มูลเหตุ  ตองการใหการศึกษาแกลูกอยางท่ีเขาสามารถดํ ารงชีวิตตามอัตภาพไดอยางผาสุก  

พรอมท้ังมีเคร่ืองมือท่ีจะนํ าไปสูการศึกษาข้ันสูงสุดตามศักยภาพของความเปนมนุษย
จุดมุงหมาย  ไดมีโอกาสฝกปญญาสามฐาน คือ  ปญญากายอันไดแกเจตจํ านงและวินัย  ปญญา

อารมณ ความรูสึก ไดแก การจัดการความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย ตลอดจนการใชอารมณดานบวกขับ
เคลื่อนชีวิต  และปญญาความคิดท่ีบรรลุถึงการมีความคิดสรางสรรค  เด็กสามารถกํ ากับการศึกษาของ
ตนเองได  และสรางองคความรูของตนเองท่ีปฏิสัมพันธกับความเปนไปของสังคมและระบบนิเวศไดอยาง
เหมาะสม

แนวทาง  เนนตัวขบวนการมากกวาเน้ือหา  ใหอสิรภาพในการเลือกกิจกรรมการเรียนรูท่ีตนเอง
สนใจ  ท่ีบานเปนหองสมุดยอยๆ ที่ลูกสามารถเลือกหาหนังสืออานได  เรียนเปยโน กีตาร คอมพิวเตอร 
ภาษาอังกฤษ กับสถาบันที่เปดสอน  เรียนรูการคาขายทํ าธุรกิจขนาดเล็กกับเพ่ือนของพอท่ีมีกิจการของ
ตัวเอง  ข่ีจักรยานระยะทางไกลกับเพ่ือนๆ ในตอนเย็นเกือบทุกวนั  ในวันคลายวันเกิดทุกปจะมีการ
ประเมินการเติบโตเรียนรูและความตองการทาทายของการเรียนรูในปใหม

ครอบครัว “ บุญจอม “
ที่อยู ๘๖ ม.๒  ต.จันจวาใต  อ.แมจัน  จ.เชียงราย
บิดา  คุณจตุรงค  บุญจอม อาชีพ  อิสระ วุฒิการศึกษา  ปวส.
มารดา  คุณอุลัยวรรณ  บุญจอม อาชีพ  แมบาน วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร  ด.ช.คณิตกรณ  บุญจอม ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา

ด.ช.นิติกร  บุญจอม ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา
เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๖  ในระดับประถมศึกษา



มูลเหตุ  ตองการใหลูกเรียนอยางมีความสุข  ลดการแกงแยงชิงดีชิงเดน  ดํ ารงชีวิตอยูบนความ
พอเพียง และชวยเหลือเกื้อกูลสังคมใหดีงาม

จุดมุงหมาย  พัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ใหมีจิตใจท่ีดีงาม  ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
เห็นความสํ าคัญทางดานสังคมมากกวาเศรษฐกิจ  ด ํารงชีวิตอยูอยางเรียบงาย ลดการพ่ึงพาปจจัยภาย
นอก

แนวทาง  ยืดหยุนตามความสนใจความถนัดของลูกมากท่ีสดุ  มีการสรุปกิจกรรมของแตละวัน
และวางแผนกิจกรรมท่ีจะทํ าของวันตอไป  มีการกํ าหนดเปาหมายในระยะ ๓ เดือน และรายป

สุโขทัย

ครอบครัว “ ศรีปุงวิวัฒน “
ที่อยู  ๒๒๒ / ๖  ถ.จรดวิถีถอง  ต.ธานี  อ.เทือง  จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐
บิดา  คุณวิศวะ  ศรีปุงวิวัฒน อาชีพ  คาขาย วุฒิการศกึษา  ปริญญาตรี
มารดา  คุณสุธาทิพย   ศรีปุงวิวัฒน อาชีพ  แมบาน วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร  ด.ญ.พิมพกานต  ศรีปุงวิวัฒน ระดบัการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๓  ในระดับปฐมวัย
มูลเหต ุ ลูกประสบปญหาในโรงเรียน ไมชอบไปโรงเรียน  มีความเครียด  นอนรองไหทุกคืน
จุดมุงหมาย  รูจักตนเอง  มีความสุขในการใชชีวิต  ไมทํ าตัวตามกระแสคานิยมเพียงเพราะ

ตองการเหมือนเพื่อน / ติดเพื่อน
แนวทาง  ด ําเนินการอยูเฉพาะในครอบครัว  เพราะในละแวกเดียวกันยังไมมีคนทํ าบานเรียน 

สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  โดยดูจากความสนใจและความตองการของลกู  ใหเด็กสนุกท่ีจะเรียนรู  มี
แบบฝกหัดใหทํ า มีหนังสือมากมายใหเลือกอาน  ใหเปนไปตามธรรมชาติ

อุตรดิตถ

ครอบครัว “ศรีคํ า”
ที่อยู ๒๒๓ / ๓  ม.๔  ต.แสนปง  อ.น้ํ าปาด  จ.อุตรดิตถ
บิดา คุณสุรชัย  ศรีค ํา อาชีพ  ครู วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา คุณวชิราภรณ  ศรีค ํา อาชีพ  พยาบาล วุฒิการศกึษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.ณรรฐวิชช  ศรีค ํา ระดับการศกึษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๕  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ลูกมีปญหาในการไดยิน  เรียนไมทันเพ่ือน  ครูไมมีความเขาใจ



จุดมุงหมาย  สามารถใชชีวิตรวมกับคนอ่ืนได  เรียนรูไดตามความสามารถของเขาอยางไมเกิด
การกดดันจากอุปสรรคทางรางกาย

แนวทาง  ชวงเชามีครูมาสอนพิเศษเปนบางวิชา  ชวงบายมีขอตกลงไปเรียนรวมกับทางโรง
เรียน  ลูกจะมีความสุขกับการเรียนรูผานทางอินเตอรเน็ท

นครราชสีมา

ครอบครัว “บํ ารุงวงศ”
ที่อยู   ACMI  ๑ / ๗๑๑  ม.๑  ต.หนองไผลอม  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
บิดา   พ.อ.อ.อนุวัช  บํ ารุงวงศ อาชีพ  รับราชการ วฒิุการศึกษา  ปวช.
มารดา คุณเกษรา  บํ ารุงวงศ อาชีพ  แมบาน วฒิุการศึกษา  มัธยมปลาย
บุตร   ด.ช.ทศวรรษ  บํ ารุงวงศ ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน
         ด.ช.ศกวรรษ  บํ ารุงวงศ ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๓  ในระดับประถมศึกษาและปฐมวัย
มูลเหต ุ  บุตรมีความตองการการดูแลเปนพิเศษ  เปนภูมิแพ สมาธิส้ัน คนโตอยากเปนผูหญิง มี

ปญหากับครูและเพื่อน สังคมในโรงเรียนไมยอมรับ ปดก้ันเด็กท่ีมีความแตกตาง
จุดมุงหมาย  ใหลกูไดพัฒนาในเร่ืองท่ีสนใจ  โดยมีพอแมคอยสนับสนุน  สามารถใชชีวิตอยางมี

ความสุขไดดวยตนเอง  รูทันวิทยาการของโลกอยางไมตกเปนทาส
แนวทาง  ยืดหยุนตามความสนใจโดยมีพ้ืนฐานอยูท่ี ฟงเปน  พูดได อานออก เขียนถูก คิดดี  

และพรอมท่ีจะกาวสูการเรียนข้ันตอไป  ใชหลักสูตร ศธ. มาประกอบทุกวิชาเพ่ือพรอมในการปรับใชใน
การเขาเรียนในระบบ

หมายเหตปุจจุบัน  ลูกคนโตกลับเขาสูการศึกษาในระบบโดยเลอืกเรียนดานสาขานาฏศิลปตามท่ี
ตนเองสนใจ  สวนคนเล็กยังคงรับการศึกษาแบบบานเรียนอยู

ครอบครัว “ศุภพฤกษพงศ”
ที่อยู ๓๙๘  ถ.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
บิดา คุณไชยรัตน  ศุภพฤกษพงศ อาชีพ  รับราชการ วฒิุการศึกษา  ปวส.
มารดา คุณกษมา  ศุภพฤกษพงศ อาชีพ  ครูเอกชน    วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
บุตร ด.ญ.ภทรวรรธน  ศุภพฤกษพงศ ระดับการศึกษาปจจุบัน  ปฐมวยั

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๖  ในระดับปฐมวัย
มูลเหตุ  ไมม่ันใจในระบบการศึกษาของโรงเรียน  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนไมสอด

คลองกบัสภาพความเปนจริงของสังคมในปจจุบัน



จุดมุงหมาย  ตองการใหลูกทราบถึงขอเท็จจริงของการเปนมนุษยในทุกๆ ดาน  ไมใชเพียงแคขอ
มูลหรือตํ าราที่สอนกันในหองเรียน  ใหมีชีวิตท่ีดีงาม  ปรับตัวเขากับสังคมได  สนับสนุนใหมีการพัฒนา
ตามความสนใจของเขาจริงๆ

แนวทาง  จัดหาเอกสาร หนังสือ และความรูจากแหลงความรูตางๆ มาใหลูกศึกษา คนควา 
ทดลอง เพื่อเรียนรูดวยตัวเอง  โดยมีการนํ าหลักสูตรตางๆ มาบูรณาการตามความเหมาะสม

ครอบครัว “กิตติรงค”
ที่อยู ๒๓๒ / ๑๙  สืบศิริ ๓  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
มารดา คุณกมุทจันทน  กิตติรงค อาชีพ  รับจาง วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.สรณัฐ  ผลพานิชย ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๖  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ลูกมีลักษณะพิเศษเรียนรูไดเร็วกวาเด็กทั่วไป  บานเรียนทํ าใหเด็กมีอิสระ  ไดศึกษาใน

สิ่งท่ีสนใจไดมากกวา  ชวยผูปกครองทํ าอาชีพไดตามวัย
จุดมุงหมาย  ไดเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ  มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู  

ปลูกฝงความประพฤติ การปฏิบัติท่ีดี
แนวทาง  ไดเรียนปนเลนอยางสนุกสนาน  แตเปนอิสระท่ีไมเกินขอบเขต  มีการทํ าโครงงาน  กิจ

กรรมปฏิบัติทดลอง  สงเสริมการศึกษาเร่ืองท่ีสนใจตางๆ  เชน ดนตรี กีฬา

ครอบครัว “ตั้งสถิตย”
ที่อยู ๒๙  ม.๔  ต.แซะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา
มารดา คณุวารุณี  ตั้งสถิตย วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.ณัฐวัฒน  ตั้งสถิตย ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๕  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ลูกมีความตองการพิเศษ  สมาธิส้ัน  ไมสนใจเรียน  มีปญหากับครู  ถูกครูวาเปนคน

ปญญาออน
จุดมุงหมาย  เรียนไดแคไหนไมกังวล  ใหเขาดํ ารงชีวิตอยูได  หางไกลยาเสพติด
แนวทาง  มีครูมาสอนพิเศษ  เปนครูท่ีมีความเขาใจลูก  สามารถสอนใหเกิดการเรียนรูได
หมายเหตุปจจุบัน  กลับเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาในระบบแลว  ในโรงเรียนเอกชนท่ีครูพิเศษ

ทานน้ันสอนอยู



ขอนแกน

ครอบครัว  “ลาภจตุรพิธ”
ที่อยู ๓๖๐ / ๑๙๘ ม.เกษมทรัพยกรีนวิลเลจ  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.เมืองเกา  อ.เมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐
บิดา คุณเกรียงศักดิ ์ ลาภจตุรพิธ   อาชีพ  รับจาง วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา คุณสมใจ  ลาภจตุรพิธ อาชีพ  รับจาง วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.ศุภวิชญ  ลาภจตุรพิธ ระดับการศึกษาปจจุบัน  ปฐมวัย

ด.ช.กิติภณ  ลาภจตุรพิธ ระดับการศึกษาปจจุบัน  ปฐมวัย
เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๔  ในระดับปฐมวัย
มูลเหต ุ  เด็กประสบปญหาในโรงเรียนมีความกลัว  ขาดความสุข ขาดจินตนาการ  ตองการให

การเรียนระดับอนุบาลเปนการเตรียมความพรอม มากกวาเรงดานวิชาการ
จุดมุงหมาย  เพื่อพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  สามารถก ําหนดเปาหมายและทิศทางของ

ชีวิตไดดวยตนเอง แลวไปสูจุดที่ดีที่สุดในสิ่งที่เลือก
แนวทาง  รวมกลุมครอบครัวท่ีสนใจอยางมีการบริหารจัดการเปนแบบแผน  โดยสรางหลักสูตร

แบบแผนในการปฏิบัติ และนํ าเสนอผูสนใจมารวมกลุม  ใหชวยสมทบในเร่ืองคาใชจาย  และเขารวมกิจ
กรรมเรียนรูตามท่ีกํ าหนด  ใชชื่อกลุมวา “บานเรียนดวงตะวัน”

ครอบครัว “เรืองศรีอรัญ”
ที่อยู ๕๒๘ / ๒๕๙ ม.๒๒  หมูบานแกนทองธานี  ต.บานเปด  อ.เมือง  จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐
บิดา คุณจํ าเริญ  เรืองศรีอรัญ อาชีพ  รับจาง วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา คุณสริญญา  เรืองศรีอรัญ อาชีพ  รับจาง วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ญ.ธรรมพร  เรืองศรีอรัญ ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศึกษา

ด.ช.ชยางกูร  เรืองศรีอรัญ  ระดับการศึกษาปจจุบัน  ปฐมวยั
เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๔  ในระดับปฐมวัย
มูลเหตุ  มีทัศนะตางจากระบบการศึกษาท่ีแขงขัน  จนลืมความเปนมนุษย  คิดวาคนเหมือน

เครื่องจักร  สอนแบบเหมาโหล
จุดมุงหมาย  ใหเปนคนดี เอื้อเฟอ จิตใจดี  รางกายสมบูรณแข็งแรงพรอมชวยเหลือสังคมและ

ประเทศชาติ  ไมเปนภาระใหสังคม  คาดหวังวาจะไดลูกคนใหมท่ีมีความสุขสนุกกับการเรียน  ไมเครียด 
ไมมีการบาน  เรียนรูกับธรรมชาติและขนบธรรมเนียมประเพณี

แนวทาง  เขารวมกับกลุม “บานเรียนดวงตะวัน”  มีการจางครูสอน  มีระบบการเรียนการสอน
คลายในโรงเรียน  จัดหลักสูตรบูรณาการลงมือปฏิบัติจริง  อิงหลักสูตร ศธ.ในระดับประถม  อิงหลักสูตร
วอรดอลฟในระดับอนุบาล



หนองบัวลํ าภู

ครอบครัว “อํ านาจพิชิตไพรี”
ที่อยู หางทองเยาวราช  ๒๑ / ๑  ม.๓  อ.นากลาง  จ.หนองบัวลํ าภู
บิดา คุณครรชิต  อํ านาจพิชิตไพรี อาชีพ  คาขาย วุฒิการศกึษา  มัธยมปลาย
มารดา คณุเยาวมาลย  อํ านาจพิชิตไพรี อาชีพ  แมบาน วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร ด.ช.คูหลา  อํ านาจพิชิตไพรี ระดับการศึกษาปจจุบัน  ปฐมวัย

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน ตัง้แตอยูในปฐมวัย
มูลเหต ุ  ลูกมีลักษณะพิเศษเปนคนที่ตื่นตาตื่นใจในทุกๆ เร่ืองรอบตัว มีจินตนาการสูง  และ

ครอบครัวมีความคิดเห็นตางจากการศึกษาในระบบ ท่ีมุงเนนการแขงขัน เอาผลการเรียนมาเปนตวัลอให
เกิดการเรียนรู  รวมท้ังไมเห็นดวยกับการเปรียบเทียบระหวางเด็กจากการตัดสินใจของครูฝายเดียว

จุดมุงหมาย  พัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  มุงทํ าในส่ิงท่ีชอบและถนัด  คนหาตนเองใหเจอ
สามารถเติบโตไดอยางรูเทาทันอยางไมตกเปนเหยื่อ

แนวทาง  มีการจัดการในลักษณะยืดหยุน โดยดูจากหลักสูตรของ ศธ.เปนตนแบบ  และมีขอตก
ลงจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนบางสวน เชน การเลนกีฬากับโรงเรียน รวมกิจกรรมวันเด็ก เขาเรียน
พิเศษในบางสาระวิชา

บุรีรัมย

ครอบครัว “ปรัชญพฤทธิ”์
ที่อยู ๓๔  บานปากชอง  ต.สนามชัย  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย ๓๑๑๕๐
บิดา คุณสุทธินันท  ปรัชญพฤทธิ์ อาชีพ  เกษตรกร วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา คุณฉวี  ปรัชญพฤทธ์ิ อาชีพ  แมบาน วฒิุการศึกษา  ปกศ.
บุตร น.ส.จริยา  ปรัชญพฤทธ์ิ ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมปลาย

นายวทิยา  ปรัชญพฤทธ์ิ ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน
ด.ญ.นิชดา  ปรัชญพฤทธ์ิ ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา
เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๒  ในระดับประถมศึกษาและมัธยมตน
มูลเหตุ  คุณพอเปนผูน ําของชุมชนเปนท่ีเคารพนับถือในฐานะปราชญชาวบาน  ตองการเห็นการ

ศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ความเปนอยู อาชีพ ของทองถิ่น  ท้ังในปจจุบันและเช่ือมโยงไปสูอนาคต
จุดมุงหมาย  พึ่งตนเองได  สามารถวางแผนสรางงานอาชีพและแนวทางท่ีเหมาะสมในการ

ดํ าเนินชีวิตของตนในสังคม  มีความแข็งแกรงเพียงพอท่ีจะรับมือกับปญหาตางๆ และสืบทอดส่ิงท่ีดีงามท่ี
สังคมเรามีอยู



แนวทาง  ใหความสํ าคัญกับการเรียนรูจากธรรมชาติแวดลอม  เรียนรูจากความจริง  เรียนรูจาก
การปฏิบัติลงมือทํ า  เรียนรูชีวิตและปญหาของชีวิตจากชีวิตจริงและการแกปญหาในชีวิตจริงๆ  เรียนรู
จากเน้ือหา กิจกรรม แลวพัฒนาไปสูการสรางกิจการสรางงานอาชีพได

หมายเหตุปจจุบัน  เฉพาะลูกสาวคนโตท่ียังศึกษาแบบบานเรียน  สํ าหรับลูกชายและลูกสาวคน
เล็กศึกษาอยูในโรงเรียน

สุรินทร

ครอบครัว “หวังเปน”
ที่อยู ๘๓  บานเด็กรักษปา  อ.เมือง  จ.สุรินทร ๓๒๐๐๐
บิดา คุณประหยัด  หวังเปน อาชีพ  อาจารย
มารดา คณุฟรานซิสคา เอ็ม โจนส อาชีพ  อาสาสมัครพัฒนาชนบท
บุตร ด.ช.โจอี้  หวังเปน ระดับการศึกษาปจจุบัน  ประถมศกึษา

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๓  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ลูกมีความรูสึกไมดีกับโรงเรียน  ไมอยากไปโรงเรียน  บอกวาเรียนท่ีโรงเรียนไมสนุก

เลย  ทํ าอะไรผิดก็โดนครูดุ  ครูตี
จุดมุงหมาย  ใหลูกมีความสุขในการเรียนรู  ตามชวงอายุ  สามารถพึ่งพาตัวเองไดในอนาคต  มี

ความสัมพันธท่ีดีในครอบครัวและเครือญาติ  ตามสภาพครอบครัวท่ีพอเปนคนไทย แมเปนชาวอังกฤษ
แนวทาง  ใชหลักสูตรที่สรางขึ้นเอง  ใชเอกสารประกอบจากของกระทรวงฯ  มีการจัดตาราง

เรียนในแตละวัน แตยืดหยุนตามความสนใจของลูกดวย  ในทุกวันจะตองเขียนเรียงความอยางนอยวันละ 
๑ หนา เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษสลบักันไป  มีการใชส่ือเสริมการเรียนรู  กิจกรรมการทัศนศกึษา
นอกสถานที่  จางครูพิเศษมาสอนเปนบางสาระ

หมายเหตุปจจุบัน  ครอบครัวยายไปอยูตางประเทศ

พัทลุง

ครอบครัว “ สมพงษ “
ท่ียู ๓๓๓  ม.๑  บานเหมืองตะก่ัว  ต.หนองพง  อ.ปาบอน  จ.พัทลุง ๙๓๑๗๐
บิดา  คุณสาทร  สมพงศ    อาชีพ  นักพัฒนา วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มารดา  คุณจินตนา  สมพงศ อาชีพ  นักพัฒนา วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
บุตร   ด.ช.พันแสง  สมพงศ ระดับการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๐  ในระดับประถมศึกษา



มูลเหต ุ  ลูกเคยไดรับการลงโทษท่ีรุนแรงจากครูในโรงเรียน  ประกอบกับมีความเช่ือในปรัชญา
การศึกษาของรพินทรนาถ ฐากูร และกฤษณมูรติ  ที่เห็นวาการศึกษาคือธรรมชาติของชีวิต  การเรียนรู
คือการเขารวมเปนหนึ่งเดียวระหวางชีวิตกับธรรมชาติ

จุดมุงหมาย  ใหเด็กไดคนพบความสามารถของตนเองแลวพัฒนาชีวิตใหเติบโตงอกงามไปตาม
สมควร  จนสามารถดํ ารงชีวิตอยูไดอยางเปนปกติท้ังในยามสุขและในยามทุกข  หรืออยางนอยก็ทํ าไดดี
กวาท่ีพอแมเปนอยูในวันน้ี

แนวทาง  ใหความสํ าคัญอยางมากตอหลักการการเรียนรูตามธรรมชาติ การเรียนรูจากความเปน
จริง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากความใฝรู ความสนใจ และธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากภายใน
ตัวเด็ก ใหเด็กมีเสรีภาพในการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง

สงขลา

ครอบครัว “ สายออง “
ที่อยู  ๓๙ / ๑ ม.๕  ต.มวงงาม  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา
บิดา  คุณสิทธิฤทธิ์    สายออง อาชีพ  คาขาย วุฒิการศกึษา  ปริญญาตรี
มารดา  คุณสมจิตร  สายออง อาชีพ  คาขาย วุฒิการศกึษา  มัธยมปลาย
บุตร  ด.ญ.นิสลาภ  สายออง ระดบัการศึกษาปจจุบัน  มัธยมตน

เร่ิมจัดการศึกษาบานเรียน  พ.ศ.๒๕๔๕  ในระดับประถมศึกษา
มูลเหตุ  ลูกเกิดปญหาในการเรียนวิชาภาษไทย  คณิตศาสตร  พบวาพอสามารถสอนลูกใหเรียน

รูได  แกปญหาเปนไดดีกวาโรงเรียน
จุดมุงหมาย  เรียนรูพัฒนาการของมนุษยแบบรูปธรรม  สามารถชวยเหลือสังคมอยางไมกลัว

ความไมสํ าเร็จ  รูท้ังกระแสโลกกระแสธรรม  ไมจนท้ังทางโลกและทางธรรม  มีความสุขเพ่ิมข้ึน  มี
ปญญาเพ่ิมข้ึน สามารถรอยกรองชีวิต จิต ปญญา เขาดวยกัน

แนวทาง  พัฒนาหลักสูตรเน้ือหาเนนคุณภาพมนุษยเปนสํ าคญั  ผสานเขากับหลักสูตรจากหลาย
ที่ซ่ึงเปนหลักสูตรที่ตนเองยอมรับได  เปดโอกาสใหเด็กแสดงความสามารถ  มีการใชส่ืออุปกรณเขาชวย  
เรียนเชิญวิทยากรมาชวยเปนคร้ังคราว
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