การศึกษาทางเลือก : แนวทางที่ท้าทายในยุคปฏิรูป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
อาจารย์ ประจําสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
.
แม้ คนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าการเรี ยนรู้สามารถเกิดขึ ้นได้ ทกุ ที่ แต่ในทางกลับกันก็ยดึ ติดว่าการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนเท่านัน้
ที่ดีที่สดุ แต่เวลาร้ อยกว่าปี ของการศึกษาในระบบโรงเรี ยนได้ แสดงให้ เห็นชัดแล้ วว่า ไม่สามารถตอบสนองผู้เรี ยนที่แตกต่างกัน
ได้ โดยเฉพาะการบังคับให้ เด็กทุกคนเข้ าโรงเรี ยนเมื่อายุครบเกณฑ์นนเท่
ั ้ ากับเป็ นการผลักดันให้ เด็กที่ยงั ไม่พร้ อม เช่น เด็กที่มี
พัฒนาการช้ ากว่าปกติ เด็กจากครอบครัวแตกแยก หรื อเด็กพิการและด้ อยโอกาส ต้ องเข้ าสูร่ ะบบนี ้ด้ วย ทําให้ เกิดปั ญหา
ความเหลือ่ มลํ ้าในการเรี ยนตามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้

(มติชน,

2544)

รวมถึงการจัดหลักสูตรให้ มีมาตรฐานเดียวกัน

หมด โดยเน้ นการเรียนแบบแยกส่วนแทนที่จะเรี ยนแบบองค์รวม ทําให้ เด็กไม่สามารถนําความรู้มาบูรณาการให้ เกิดสิง่ ใหม่
ได้ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะการศึกษาในโรงเรี ยนเน้ นผลิตเด็กออกมาเหมือนกันจํานวนมาก โดยไม่คํานึงถึงความเป็ นมนุษย์วา่ แต่ละ
คนมีความต้ องการต่างกัน ทําให้ เด็กต้ องมุง่ หน้ าเข้ าสูร่ ะบบทุนนิยมที่ต้องการคนในฐานะเป็ นเครื่ องมือการผลิตมากกว่าคนที่
คิดเป็ น (ประตู, ม.ป.ป.)
ดังนัน้ ถ้ าจุดประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา คือ ต้ องการให้ การเรี ยนรู้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทกุ ด้ านแล้ ว จึงไม่ควรจํากัดการเรี ยนแต่ระบบใดระบบหนึ่ง เพราะปั ญหาจากระบบโรงเรี ยนกําลังสะท้ อนให้
เห็นว่าสิง่ ที่เชื่อถือกันมานานนันไม่
้ ถกู ต้ อง การศึกษาทางเลือกจึงถูกเสนอเพื่อแก้ ปัญหาของระบบเดิม และเป็ นอีกทางเลือก
หนึง่ ให้ แก่ประชาชนทุกกลุม่
อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางเลือกนันมิ
้ ใช่ของใหม่แต่อย่างใด หากเป็ นสิง่ ที่ไม่ได้ รับการยอมรับมากกว่า แม้ ว่าใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 จะระบุว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ให้ บคุ คล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่น มีสิทธิ ในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา
, 2544) แต่จนถึงปั จจุบนั นี ้รูปธรรมของการศึกษาทางเลือกของระบบการศึกษาไทยก็ยงั คงเป็ นเพียงกลุม่ ควันจาง ๆ ที่ต้องใช้

เวลาสร้ างความเข้ าใจและการยอมรั บ กั น อี ก พอสมควรที เ ดี ย ว กฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ องเพิ่ ง มี ก ารการยกร่ า งไป
เพียง 2 ฉบับ คือ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และสถานประกอบการเท่านัน้

ธรรมชาติท่ ีหลากหลาย การศึกษาที่หลากหลาย
ประเวศ วะสี (2544) ได้ กล่าวว่า ธรรมชาติของความหลากหลาย ความหลากหลายเป็ นธรรมชาติหรื อเป็ นธรรมะ
ถ้ าพิจารณาปรากฏการณ์ ในธรรมชาติจะเห็นชัดเจนมาก อาทิเช่น ประการแรก ธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ
หลากหลาย เมื่อเวลาผ่านไป ความหลากหลายจะมีมากขึ ้นๆ เริ่ มจากจักรวาล เริ่ มจากสภาวะหนึ่งเดียว ที่อดั แน่นและ
เหมือนกันหมด และระเบิดตูมใหญ่ (Big Bang) ออกมาเมื่อ 15,000 ล้ านปี ตอนนันความร้
้
อนเป็ นล้ าน ๆ องศา แต่พอเย็น
ลง จึงเกิดธาตุขึ ้น 2 ธาตุเท่านัน้ คือไฮโดรเจนกับฮีเลียม เป็ นจุดเริ่ มของความหลากหลาย พอวิวฒ
ั นาการเกิดภาวะต่างๆ ก็
เกิด ธาตุอื่น ๆ มากมายขึ ้น หลากหลายมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
ประการที่สอง ความหลากหลายทําให้ เกิดชีวิต ถ้ ามีธาตุอย่างเดียวชีวิตเกิดไม่ได้ แม้ แต่อะมีบาก็เกิดไม่ได้ ตัว
อะมีบาเป็ นสัตว์เซลล์เดียว แต่เมื่อดูภายในจะมีธาตุ มีอณูที่หลากหลาย ถ้ าในโลกมีธาตุอยู่อย่างเดียว ชีวิตเกิดไม่ได้ ชีวิต
ต้ องเกิดจากการรวบรวมความหลากหลายถึงขนาดจึงก่อตัว (Organize) กันขึ ้นเป็ นชีวิต เพราะฉะนัน้ ความหลากหลายทําให้
เกิดชีวิต
ประการที่สาม ความหลากหลายทําให้ เกิดความงาม ถ้ าโลกนี ้มีสีเดียว มีดอกไม้ อยู่ชนิดเดียวความงามคงไม่
มี ความงามเกิดจากความหลากหลาย ถ้ ามีอย่างเดียวจะไม่สวยไม่งาม
ประการที่สี่ ความหลากหลายทําให้ เกิดความยัง่ ยืน ดังเช่นในทางชีววิทยาจะเห็นตัวอย่างที่มีวิวฒ
ั นาการมายาว
ไกล และเห็นระบบที่ดีกว่าสังคม เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนทําให้ เกิดผสมพันธุ์ทวั่ ไปในธรรมชาติ แม้ แต่ต้นไม้ ต้องผสมเกสร ตัว
แบคทีเรี ยต้ องมาผสมกัน เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืน หรื อในเรื่ องธุรกิจก็ชดั เจน ธุรกิจใดขณะนี ้ทําแล้ วได้ กําไร ถ้ ายังทําอย่างเดิม
ต่อไปจะขาดทุน เพราะสิง่ ต่าง ๆ เปลีย่ นไป ต้ องมีความหลากหลาย จึงจะยัง่ ยืน เพราะฉะนันระบบเผด็
้
จการชนิดใด ๆ ก็อยู่
ไม่ได้ เพราะไม่ยงั่ ยืนไม่ว่าจะเป็ นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เผด็จการทหาร หรื อเผด็จการคอมมิวนิสต์ ซึ่งล้ วนแต่ขดั หลักการ
ของธรรมชาติ ซึ่ ง ต้ องการความหลากหลายจึ ง จะมี ค วามยั่ ง ยื น เพราะฉะนัน้ กล่ า วได้ เลยว่ า ธรรมชาติ คื อ ความ
หลากหลาย หรื อความหลากหลายเป็ นธรรมชาติหรื อธรรมะ

เป็ นหน้ าที่ของมนุษย์ที่ต้องตังคํ
้ าถามเพื่อแสวงหาคําตอบว่าการศึกษาที่ดีที่สดุ นันคื
้ ออย่างไร การศึกษาที่ดีที่สดุ จะ
ช่วยเพื่อมนุษย์ได้ อย่างไร การศึกษาที่ดีที่สดุ จะช่วยตอบปั ญหาของชีวิตได้ อย่างไร ที่ผ่านมาการศึกษามักจะเอาตัววิชา เอา
เนื ้อหาเป็ นตัวตังแล้
้ วค่อย ๆ แยกจากชีวิตความเป็ นจริ งของมนุษย์ไปเรื่ อย ๆ การวิจยั เพื่อสร้ างความรู้ เชื่อมโยงกับอัตตาของ
ผู้สร้ างความรู้ ได้ ห่า งไกลจากชี วิต มากขึน้ ๆ แท้ ที่จริ ง แล้ ว ชี วิต กับการศึก ษาต้ อ งให้ เป็ นกระบวนการเดียวกัน ชี วิตคื อ
การศึกษา การศึกษาคือชีวิต อยู่ในมิติเดียวกัน วิชาหรื อเนื ้อหาจะมาเป็ นตัวประกอบของการศึกษาเพื่อชีวิต ชีวิตมีทงั ้
กาย ใจ จิตวิญญาณ สังคม เชื่อมโยงหมด ถ้ าเอาวิชาเป็ นตัวตังก็
้ จะแยกส่วนออกไป
การแยกส่วนออกไป ทําให้ ชีวิตขาด คือความไม่มีชีวิต ความมีชีวิตเกิดจากการเชื่อมโยง ความมีชีวิตต้ องมี
จิ ต และจิ ต วิญญาณ ขณะนี ค้ วามลํา บากของโลกคือการชํ าแหละสิ่งต่าง ๆ ออกเป็ นส่วน ๆ ถ้ าดูร่างกาย ถ้ า พัฒนา
ปอด ตับ อย่างเดียวจะเกิดการเสียสมดุลและจะเกิดวิกฤต ตัวอย่างชัดเจนคือ มะเร็ ง ซึง่ เกิดจากการแยกส่วนและเสียสมดุล
คือมีอาการป่ วย สังคมก็เช่นเดียวกัน ดังนันจุ
้ ดสําคัญต้ องเอาชี วิตเป็ นตัวตังและเชื
้
่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ให้ ดีขึ ้น และชีวิตต้ อง
เชื่อมโยงกับบุคคลอื่น ๆ เชื่อมโยงกับสิง่ แวดล้ อม
ด้ วยเหตุนี ้ การปฏิรูปการศึกษาต้ องปรับจากการเอาวิชาเป็ นตัวตัง้ มาเป็ นเอาชีวิตเป็ นตัวตัง้ แล้ วชีวิตคือความ
หลากหลาย ปฏิ รู ป การศึ ก ษาต้ องปฏิ รู ป ไปสู่ ค วามหลากหลายที่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต ชี วิ ต ของคนก็ เ ช่ น กั น มี ค วาม
หลากหลาย คนที่อยู่ในพื ้นที่ต่าง ๆ ก็จะไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมของภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ ไม่เหมือนกันเพราะ
สิง่ แวดล้ อมไม่เหมือนกัน ดังนันการศึ
้
กษาควรจะมีความหลากหลายให้ เหมาะสมกับความหลากหลายของผู้คน
ฉะนัน้ การปฏิรูปการศึกษาต้ องส่งเสริ มความหลากหลายของการศึกษาต้ องส่งเสริ มการศึกษาทางเลือกให้ มากขึ ้น
เพราะการศึกษาในระบบโรงเรี ยนนัน้ เข้ าไปสูค่ วามเคยชิน เข้ าไปสูร่ ะเบียบมานานนับ 100 ปี การขับเคลือ่ นจึงค่อนข้ างยาก
แต่ต้องขับเคลื่อนแม้ ว่าจะช้ าก็ตาม ควรจะส่งเสริ มความริ เริ่ มอื่น ๆ ซึ่งจะง่ายขึ ้นและเข้ ามาช่วยการศึกษาในระบบโรงเรี ยน
ต่อไป

การศึกษาทางเลือกคืออะไร
การศึกษาทางเลือก หรื อ Alternative Education หมายถึง การศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่าง ๆ ไปจากการศึกษา
ตามแนวกระแสหลักในระบบโรงเรี ยนทัว่ ไป การศึกษาทางเลือกจัดขึ ้นบนพื ้นฐานความเชื่อที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความ
แตกต่างหลากหลาย ดังนันการศึ
้
กษาทางเลือกจึงมีหลายรู ปแบบ แต่ทงหมดมี
ั้
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้

เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะด้ านสติปัญญาและจิตใจ ขณะที่การศึกษาในระบบโรงเรี ยนส่วนใหญ่ม่งุ ที่จะตอบสนองแต่
เพียงด้ านวิชาความรู้เท่านัน้ (สวนปฏิรูป, 2545)
การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยนันเริ
้ ่ มต้ นมากว่า 30 ปี แล้ ว เมื่อครัง้ ครู โกมล คีมทอง บัณฑิตจากคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พยายามก่อตังโรงเรี
้
ยนชุมชนเปลือกกล้ วยในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพื่อจัดการศึกษาแนว
ใหม่ แต่ครูโกมลได้ เสียชีวิตจากการถูกลอบยิงเสียก่อน โดยการดังกล่าวนี ้จึงได้ หยุดชะงักไป หลังจากนันนายพิ
้
ภพ และนาง
รัชนี ธงไชย สองสามีภรรยาได้ ร่วมกันสานต่อแนวคิดของครู โกมล คีมทอง และจัดตังโรงเรี
้
ยนหมู่บ้านเด็ก ในจังหวัด
กาญจนบุรีขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 นับเป็ นการบุกเบิกการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างรูปธรรมครัง้ แรกในสังคมไทย
โรงเรี ย นหมู่ บ้ านเด็ ก ยึ ด ถื อ ปรั ช ญาทางการศึ ก ษาแนวเดี ย วกั บ โรงเรี ย นซั ม เมอร์ ฮิ ล ล์ ใ นประเทศ
อัง กฤษ นอกจากนัน้ ยั ง มี ส ถานศึ ก ษาอี ก หลายแห่ ง ที่ มี รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาตามปรั ช ญาความเชื่ อ ต่ า ง ๆ กั น
ไป เช่น โรงเรี ยนรุ่งอรุณ จัดการศึกษาที่เน้ นการบูรณาการทุกส่วนเข้ าด้ วยกัน ไม่แยกแยะเป็ นรายวิชา โรงเรี ยนปั ญโญทัยจัด
การศึกษาตามแนววอลดอร์ ฟ โรงเรี ยนสัมมาสิกขา จัดการศึกษาตามแนวทางของสันติอโศก โรงเรี ยนอมาตยกุล จัด
การศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เป็ นต้ น
สําหรับการจัดการศึกษาทางเลือกที่อยู่นอกระบบโรงเรี ยนนัน้ ที่เด่นชัด คือ การจัดการศึกษาโดยรอบครัวหรื อ
โฮมสกูล ซึง่ ขณะนี ้มีประมาณ 60 ครอบครัว (สานปฏิรูป, 2545) นอกจากนี ้แล้ ว ยังมีกลุม่ การจัดการศึกษาอื่น ๆ เช่น สวน
เด็กอานันดา – ศยามะ จังหวัดชุมพร ซึง่ จัดการศึกษาสําหรับเด็กด้ อยโอกาส โดยใช้ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส โรงเรี ยนริ มแม่นํ ้า
จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ แนวคิดปรัชญาของกฤษณมูรติ โรงเรี ยนใต้ ร่มไม้ ใช้ แนวคิดของท่านระพินนาถฐากูร เป็ นต้ น (พร พันธุ์
โอสถ, ม.ป.ป.)

แนวคิดการศึกษาทางเลือก
การศึกษาทางเลือก มีแนวคิดที่อยู่บนพื ้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา ศาสนธรรม มนุษยธรรม และชุมชนที่
หลากหลาย (คณะทํางานวาระประชาชน เพื่อความเป็ นไท, ม.ป.ป.)
ในทางจิตวิทยา มีแนวคิดตังแต่
้ ฟรอยด์, มอนเตสเซอรี่ , วอลดอร์ ฟ, เอ. เอส. นีล, นีโอฮิวแมนนิส ฯลฯ
ในทางปรัชญา มีแนวคิดตังแต่
้ ยคุ กรี กเป็ นต้ นมา จากตะวันตกถึงตะวันออก

ในทางศาสนธรรม และวิถีปฏิบตั ิ ทังศาสนาอิ
้
สลาม คริ สต์ พุธ ซิกส์ พราหมณ์ ฮินดู โยคะศาสตร์ กฤษณ
มูรติ ล้ วนมีหลักทางการศึกษาทังรู้ ปแบบและเนื ้อหาสาระ
ในทางมนุษยธรรม มีแนวคิดทังด้
้ านสิทธิมนุษยชน สิทธิ สตรี สิทธิเด็ก และการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกสี
ผิว เชื ้อชาติ ภาษา ศาสนา ตลอดจนวัฒนธรรม
ในเรื่ องของชุมชน แต่ละชุมชนมีความประสงค์จะสร้ างชุมชนใหม่ที่ไม่เกินตามกระแสสังคมใหญ่ที่ตกอยู่ใต้ อิทธิพล
ของระบบทุนนิยม โดยใช้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือ เรี ยนรู้ ชุมชนของตนเองเพื่อกําหนดเอกลักษณ์ ของชุมชนและการพึ่งพา
ตนเอง
ทัง้ หมดนีร้ ั ฐทํ าหน้ าที่ ดูแ ลหลักการสําคัญ ๆ คื อการอยู่ร่ว มกันอย่างสัน ติบนความหลากหลายโดยมีร ะบบ
ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีสว่ นร่วมเป็ นกลไกขับเคลือ่ นสังคมทังระบบ
้
การศึกษาทางเลือกที่เป็ นการศึกษาที่หลากหลาย มิใช่วา่ จะได้ มาง่าย ๆ เพราะเป็ นการต่อสู้ทางชนชัน้ ที่ชนชันนํ
้ า
ใช้ ระบบการศึ ก ษาสะกดชนชัน้ ล่า งให้ ย อมจํ า นนมานับ ศตวรรษดัง นัน้ การศึ ก ษาทางเลื อ กจึ ง เป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ การ
ปลดปล่อย มนุษยชาติให้ ได้ รับอิสรภาพตามแนวทางของแต่ละคน แต่ละชุมชน ที่จะเลือกเส้ นทางที่ไปสูก่ ารเป็ นมนุษย์ที่
สมบูรณ์และมีสงั คมแห่งสันติสขุ ซึง่ การศึกษาจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญยิ่งอย่างหนึง่ สําคัญเท่า ๆ กับระบบการเมือง ที่จะนําพา
มนุษยชาติไปสู่สงั คมแห่งสันติสขุ สําคัญเท่า ๆ กับระบบเศรษฐกิจที่จะปลดปล่อยมนุษย์จากการเป็ นทาสของทุน ที่ไม่ให้
มนุษย์เป็ นอิสระด้ วยการพึ่งตนเองสําคัญเท่า ๆ กับศาสนาที่นําพาโดยศาสดา เพื่อให้ มนุษย์ค้นพบความสุขที่แท้ จริ งและมี
อิสรภาพ
รูปแบบการศึกษาทางเลือก
รู ปแบบของการศึกษาทางเลือก จะไม่ติดกับรู ปแบบของระบบโรงเรี ยนที่ครอบงําสังคมไทยมานับ 100 ปี จะมี
ความยืดหยุน่ และหลากหลายให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติของผู้เรี ยนและกระบวนการเรี ยนรู้ รวมทังเนื
้ ้อหาสาระที่เรี ยนรู้
สุชาดา จักรพิสทุ ธิ์ และคนอื่น ๆ (อ้ างถึงใน สวนปฏิรูป, 2545) ได้ จําแนกแนวทางการศึกษาทางการศึกษา
ทางเลือกในประเทศไทยไว้ กว้ าง ๆ 7 กลุม่ ด้ วยกันคือ
1. การศึกษาทางเลือกที่จดั โดยครอบครัวหรื อโฮมสกูล ซึ่งครอบคลุมทังแบบครอบครั
้
วเดี่ยว กลุม่ และเครื อข่าย
ครอบครัว

2. การศึกษาทางเลือกที่อิงกับระบบโรงเรี ยน ได้ แก่โรงเรี ยนที่สามารถจัดหลักสูตรหรื อกระบวนการเรี ยนรู้ที่แตกต่าง
ไปจากโรงเรี ยนตามแนวกระแสหลักทัว่ ไป เน้ นนวัตกรรมการเรี ยนรู้ การทดลองปฏิบตั ิ หรื อประสบการณ์ เช่น โรงเรี ยนรุ่ ง
อรุณ โรงเรี ยนหมูบ่ ้ านเด็ก เป็ นต้ น
3. การศึกษาทางเลือกสายครู ภมู ิปัญญา ได้ แก่ พ่อครู ปราชญ์ ชาวบ้ านที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ แก่
ผู้อื่น เช่น ด้ านศิลปะ การช่าง ด้ านเกษตรกรรม การแพทย์พื ้นบ้ าน สมุนไพร เป็ นต้ น
4. การศึกษาทางเลือกสายศาสนาและวิธีปฏิบตั ิธรรม จัดการเรี ยนรู้ แก่สมาชิกทังแนวเศรษฐกิ
้
จพอเพียง ต่อต้ าน
การบริ โภคนิยม การปฏิบตั ิสมาธิในแนวต่าง ๆ ตามวิถีความเชื่อ
5. การศึกษาทางเลือกที่เป็ นสถาบันนอกระบบ ได้ แก่กลุ่มกิจกรรมทางการศึกษาที่มีการจัดหลักสูตรหรื อ
กระบวนการเรี ยนรู้ของตนเอง ไม่อิงกับหลักสูตรรัฐ มีทงแบบเสี
ั้
ยค่าใช้ จ่ายและไม่เสียค่าใช้ จ่าย เช่น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เส
มสิกขาลัย สถาบันเรี ยนรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เป็ นต้ น
6. การศึกษาทางเลือกกลุม่ การเรี ยนผ่านกิจกรรม เป็ นภาคการเรี ยนรู้ ที่กว้ างขวางหลากหลายที่สดุ มีผลในการ
เสริ มสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง ทังกลุ
้ ม่ การเรี ยนรู้ ผ่านกลุม่ กิจกรรมชุมชน การสืบสานภูมิปัญญา การฟื น้ ฟูศิลปวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ ทรัพยากรการแพทย์พื ้นบ้ าน การสาธารณสุข การจัดการปั ญหาชุมชน เด็ก และสตรี เป็ นต้ น
7.

การศึ ก ษาทางเลื อ กผ่ า นสื่ อ การเรี ยนและแหล่ ง เรี ยนรู้

ทั ง้ ที่ เ ป็ นสื่ อ มวลชน

เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สือ่ ชุมชน อินเตอร์ เน็ต ห้ องสมุด พิพิธภัณฑ์ สถานที่ทอ่ งเที่ยว หรื อแหล่งเรี ยนรู้
ต่าง ๆ
จากรายงานการศึกษาวิจัย เรื่ อง “การจัดการศึกษาทางเลือกโดยสถานศึกษารู ปแบบต่าง ๆ โดย นายแพทย์
พร พันธุ์โอสถ ได้ จําแนกกลุม่ ที่จดั การศึกษาทางเลือกออกเป็ น 5 กลุม่ ใหญ่ ๆ ตามลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี ้ ( พร พันธุ์
โอสถ, ม.ป.ป.)

1. กลุม่ นวัตกรรมทางการศึกษา

เป็ นกลุ่มที่นําแนวคิดทางการศึกษาใหม่ ๆ มาสู่แวดวงสังคมไทยอย่างมากจัดเป็ นกลุ่มที่ใหญ่ที่สดุ มีการ
ดําเนินงานอย่างกว้ างขวาง กระจัดกระจายตามที่ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ แต่ละแห่งจะมีแนวคิดและปรัชญาการศึกษาที่เป็ นของ
ตน อาทิเช่น
1.1 โรงเรี ยนหมู่บ้านเด็ก ซึ่งก่อตังโดยนายพิ
้
ภพ และนางรัชนี ธงไชย โดยใช้ แนวทางของโรงเรี ยนซัมเมอร์
ฮิลล์ ในประเทศอังกฤษ ที่ก่อตังโดย
้
เอ.เอส.นีล
1.2 โรงเรี ยนสัมมาสิกขา เป็ นโรงเรี ยนที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยกลุม่ และชุมชนสันติอโศกซึ่งดําเนินชีวิตตามแนวคิดของ
ท่านสมณะโพธิรักษ์ ที่เน้ น ศีลเด่น เป็ นงาน ชาญวิชา
1.3 โรงเรี ยนสัตยาไส ก่อตังโดย
้
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะโดยได้ รับแรงบันดาลใจจากท่าน
ศรี สตั ยาไส บาบา ที่ให้ ความสําคัญกับการพัฒนามนุษย์ในด้ านคุณธรรมไปพร้ อมๆ กับความรู้
1.4 นีโอฮิวแมนนิส ผู้ให้ กําเนิดแนวคิดนี ้ คือ พี.อาร์ .ซาการ์ ชาวอินเดีย มีแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้ มี
ความรักในทุกสรรพสิ่งทังสิ
้ ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตและใช้ ชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ กลุม่ และสถาบันการศึกษาที่นํา
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมาปรับใช้ ในการจัดการศึกษาคือ มูลนิธินวมนุษยธรรม สวนเด็กอานันดา-ศยามะ ที่จงั หวัดชุมพร บ้ าน
ช่วยเหลือเด็กที่ อ.สังขะบุรี จ. กาญจนบุรี และโรงเรี ยนอมาตยกุลซึง่ ก่อตังโดย
้
ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
1.5 แนวพุทธธรรมประยุกต์ โดยนําพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ โดยแต่ละกลุม่ มีทิศทางที่แตกต่างกันไปตาม
ความรู้ความเข้ าใจของตน เช่นศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วดั ศิริพงษ์ ธรรมนิมติ ร บ้ านสวนเด็ก-ชุมชนสายรุ้ง ที่บ้านท่ามะไฟหวาน อ.
แก้ งคร้ อ จ.ชัยภูมิ ซึง่ อิสรา คงคา

รัตนกุล เป็ นผู้เริ่ มต้ น

1.6 การศึกษามอนเตสซอรี่ ในประเทศไทย กลุม่ ที่นําแนวคิดนี ้มาใช้ เพื่อจัดตังเป็
้ นโรงเรี ยนทางเลือก ตังอยู
้ ่ที่
จังหวัดเชียงราย และภูเก็ต
1.7 กฤษณมูรติ เป็ นกลุ่มที่ใ ช้ แนวความคิดของกฤษณมูรติชาวอินเดีย เช่น โรงเรี ยนริ มแม่นํา้ ของ
ไพบูลย์ ทีปกร ที่จงั หวัดกาญจนบุรี และที่สวนสายนํ ้าจังหวัดสงขลา
1.8 การศึกษาวอลดอร์ ฟ เป็ นแนวการศึกษาซึ่ง ดร.รู ดอล์ฟ สไตเนอร์ ชาวออสเตรี ยเป็ นผู้ริเริ่ ม ในประเทศ
ไทยมีมลู นิธิวอลดอร์ ฟปั ญโญทัย นําแนวการศึกษานี ้มาใช้ จดั การศึกษาระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา

1.9 โรงเรี ยนใต้ ร่มไม้ ก่อตังขึ
้ ้นโดยสาทร-จินตนา สมพงศ์ ที่จงั หวัดพัทลุงมีลกั ษณะเป็ นโครงการในช่วง
วันหยุดสําหรับเด็กทัว่ ไป โดยได้ รับแรงบันดาลใจเบื ้องต้ นจากท่านระพินนาถฐากูร ที่เห็นว่า การศึกษาคือการพัฒนาคุณค่าที่
แท้ จริ งของมนุษย์และการศึกษาที่สมูรณ์แบบอยูท่ ี่การรู้แจ้ งถึงสภาวะสูงสุดของการมีชีวิต
1.10 กลุม่ เด็กรักป่ า ดําเนินงานโดยเข็มทอง โมราษฎร์ และภรรยา โดยการใช้ ศิลปะและธรรมชาติเป็ นสื่อ
ในการเรี ยนรู้ของเด็ก
1.11 กลุ่มศิลปการแสดง กลุ่มนี ้จะใช้ ละคร ละครหุ่น เป็ นสื่อในการพบปะหรื อเข้ าถึงเด็ก ๆ เพื่อนําเสนอ
ข้ อมูล ข่าวสารที่ตนอยากจะสือ่ ให้ กบั ผู้ฟังหรื อผู้ชม เช่น กลุม่ กะจิดริ ด เป็ นต้ น

2. กลุม่ พ่อแม่ซงึ่ จัดการศึกษาที่บ้าน หรื อโฮมสกูล
2.1 กลุม่ ที่จดั การศึกษาเฉพาะครอบครัวเดียว เช่น ครอบครัวพงษ์ ไพบูลย์ ครอบครัวพึ่งอุดม ครอบครัว
สมพงศ์
2.2 กลุม่ ที่จดั การศึกษาหลายครอบครัวรวมกัน มี 2 ลักษณะ คือ
2.2.1 กลุม่ ที่ต้องการโรงเรี ยนทางเลือกตามแนวของตน
เป็ นการรวมกลุ่มคนที่ต้องการจัดการศึกษาในแนวปรัชญาเกี่ ยวกันขึน้ มา และค่อย ๆ
พัฒนา จัดระบบบริ หาร จนก้ าวมาเป็ นโรงเรี ยนแบบต่างประเทศในบันปลายตั
้
วอย่างในกลุม่ นี ้ได้ แก่ มูลนิธิวอลดอร์ ฟปั ญโญ
ทัย
2.2.2

กลุม่ ที่ไม่ได้ มีแนวทางเฉพาะแต่ต้องการร่วมมือกันช่วยเหลือกัน

ตัวอย่างเช่น กลุม่ บ้ านเรี ยนปั ญญากร โดยมีการเกื ้อหนุนทังในเชิ
้ งความรู้ทางวิชาการ ทางสังคม และกิจกรรมต่าง ๆ การ
เรี ยนการสอนบางส่วนอาจจะกระทําที่บ้าน หรื อตามศูนย์ที่อยูใ่ กล้ บ้านตน โดยสอนตามแนวทางที่แต่ละคนเห็นสมควร

3. กลุม่ การศึกษาของชุมชน

เป็ นกลุม่ ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่อยู่อาศัยตามชุมชนในเมืองและต่างจังหวัดเนื่องจากเล็งเห็นว่า ชุมชน
ของตนไม่ได้ รับการเหลียวแลจากภาครัฐ จึงจําเป็ นต้ องพึง่ พาตนเอง และในที่สดุ ก็นําไปสูก่ ารจัดตังเป็
้ นศูนย์เด็ก หรื อโรงเรี ยน
ในชุมชนอาทิเช่น
3.1 กลุม่ ศูนย์เด็กเล็กใน กทม. เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่อยู่ตามชุมชนสลัมต่าง ๆ ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
เห็นว่าเด็ก ๆ ในสลัมถูกปล่อยปะละเลย เพราะพ่อแม่ต้องไปทํางาน เช่น กลุม่ นางร้ อย สีหาพงษ์ กลุม่ ก้ าวสร้ างสรรค์ มูลนิธิ
ทองทศฯ เพื่อการศึกษา เป็ นต้ น
3.2 กลุ่มโรงเรี ยนชุมชนในชนบท เป็ นกลุ่มพึ่งตัวเองที่เกิดขึ ้นตามชุมชนต่าง ๆ ในชนบท เนื่องจากต้ อง
พึ่งตนเองในเชิงเศรษฐกิจ และต้ องการรื อ้ ฟื น้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนขึ ้นมา ตัวอย่างของกลุ่ม
นี ้ เช่น กลุม่ องค์กรชุมชน อ.กุดชุม จ.ยโสธร กลุม่ ครูสรุ ิ นทร์ กิตย์ชีว์
3.3 กลุม่ องค์กรเอกชนที่ทํางานกับเด็กด้ อยโอกาส เช่น โครงการโรงเรี ยน โรงงาน จ.ศรี สะเกษ บ้ านทอ
ฝั น อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี บ้ านสวนเด็ก อ.แก่งคร้ อ จ.ชัยภูมิ

4. กลุม่ เด็กที่ต้องการความดูแลพิเศษ
ในอดีตกลุม่ เด็กพิการหรื อเด็กที่ต้องการความดูแลเป็ นพิเศษ มักจะถูกกีดกันออกจากระบบ ทําให้ ขาดโอกาส
ที่จะได้ รับการพัฒนาอย่างน่าเสียดาย การก่อตังองค์
้ กรทํางานสําหรับเด็กกลุม่ นี ้จะทําให้ สามารถดูแลเด็กได้ อย่างทัว่ ถึง ระบบ
การเรี ยนการสอนมีความยืดหยุน่ เช่น ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก กลุม่ ที่สนใจการศึกษาบําบัดแบบแคมป์ฮิลล์ ของ ดร.
รูดอล์ฟ สไตเนอร์ เป็ นต้ น

5. กลุม่ การศึกษาสําหรับผู้ใหญ่
ตัวอย่างของกลุม่ นี ้ เช่น
5.1 เสมสิกขาลัย ซึ่งมีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้มีวิถีชีวิตแบบทางเลือกและเป็ นแหล่งสําคัญในการพัฒนา
แนวคิดแบบทางเลือก

5.2 สถาบันพัฒนาวิชาชีพศิลปะ โดย ดร.สุชาติ สุทธิ ซึ่งให้ ความสําคัญกับการพัฒนาสุนทรี ยะและ
ศิลปะ ในฐานะเป็ นองค์ประกอบแห่งความเป็ นมนุษย์ที่สาํ คัญ
5.3 สถาบันตรี ยากร ซึ่งจัดหลักสูตรการอบรมและพัฒนาครู ตลอดจนผู้สนใจแนวทางการศึกษาแบบวอ
ลดอร์ ฟ ของ ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ โดยจัดเป็ นโครงการอบรมนอกเวลาแบบต่อเนื่อง

การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ เกิดการศึกษาทางเลือก
ถ้ าจุดประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาคือ ต้ องการให้ การเรี ยนรู้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นมนุษย์ที่
สมบูรร์ ทกุ ด้ านแล้ ว จึงไม่ควรจํากัดการเรี ยนแค่ระบบใดระบบหนึ่งเพราะปั ญหาจากการศึกษาในระบบโรงเรี ยน ได้ สะท้ อนให้
เห็นว่า สิง่ ที่จดั มานับ 100 ปี นันไม่
้ ถกู ต้ อง การศึกษาทางเลือกจึงถูกหยิบยกมา เพื่อแก้ ปัญหาของระบบการศึกษาแบบเดิม ๆ
และเป็ นอีกทางเลือกให้ แก่ประชาชนทุกกลุม่
ประเวศ วะสี (2544) ได้ กล่าวถึงขันตอนการปฏิ
้
รูปการศึกษาเพื่อก่อให้ เกิดการศึกษาทางเลือกได้ สาํ เร็ จ ต้ องมีการ
หลักการสําคัญสามประการ คือ
ประการที่หนึ่ง ต้ องสร้ างความเข้ าใจและการเห็นคุณค่าของความหลากหลายทํานโยบายสร้ างความเข้ าใจและ
คุณค่าของการศึกษาทางเลือกสูส่ าธารณะและสังคม การเข้ าใจและรู้คณ
ุ ค่าจะช่วยลดความหวาดกลัวและเพิ่มความกล้ าที่จะ
ลองทําอะไรใหม่ ๆ
ประการที่สอง ต้ องลดอํานาจส่วนกลางและไปส่งเสริ มและสนับสนุนความริ เริ่ มจัดการศึกษาทางเลือกของปั จเจก
ชน องค์กรเอกชน ชุมชนท้ องถิ่น เสริ มในสิ่งที่ถนัดการคิดสิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการให้ งบประมาณให้ ได้ ทดลองสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็ น
การศึกษาทางเลือก
ประการที่สาม ไม่ควรกําหนดมาตรฐานการศึกษากลาง แล้ วเอาไปวัดการศึกษาทางเลือก ควรใช้ มาตรฐานตาม
แนวคิดหรื อปรัชญาของการศึกษาทางเลือกแต่ละรู ปแบบเป็ นการ แสดงถึงความเคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็ นมนุษย์
ของทุกคนที่มีความหลาก หลาย
ในส่วนของคณะทํางาน วาระประชาชน เพื่อความเป็ นไทย (ม.ป.ป.) ได้ เสนอยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี ในการ
ปฏิรูประบบการศึกษาให้ เกิดการศึกษาที่ดีและมีความหลากหลายดังนี ้

ยุทธศาสตร์
1. ให้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือถ่ายทอดอุดมการณ์ ทางการเมืองของประชาชนเพื่อไปกําหนดอุดมการณ์ ทาง
การเมืองของรัฐ
2. ให้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือพัฒนามนุษย์ถึงระดับปั จเจกบุคคล
3. ให้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสร้ างองค์ความรู้ อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริ มศักยภาพของมนุษย์ ครอบครัวและ
ชุมชน
ยุทธวิธี
1. ลดอํานาจในการจัดการศึกษาของรัฐลง และกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังประชาชน องค์กรพัฒนา
เอกชน โดยสนับสนุนให้ ประชาชนมีสทิ ธิ์และเสรี ภาพในการจัดการศึกษาด้ วยตนเองหรื อการศึกษาทางเลือกได้ ทังนี
้ ้รัฐให้ การ
สนับสนุนทังในด้
้ านงบประมาณและ อื่น ๆ ที่เป็ นพื ้นฐานการศึกษา 12 ปี
2. ระบบการศึกษาไม่ว่าจะของรัฐหรื อประชาชนต้ องมีความหลากหลายและมีขนาดเล็ก เพื่อง่ายต่อการเข้ าถึง
สภาพปั ญหา การจัดการ และแก้ ไขปรับเปลีย่ นได้ อย่างสอดคล้ องกับเด็กและชุมชน
3. ให้ สงั คมหรื อประชาชนมีสว่ นร่ วมในการกําหนดกฎหมาย ข้ อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่ง
แต่เดิมรัฐเป็ นผู้ดําเนินการแต่เพียงผู้เดียว
4. มีกระบวนการที่ทําให้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้ วยแนวการจัด
การศึกษา สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
5. มาตรฐานและการประเมินคุณภาพ ต้ องมีความหลากหลายและต้ องไม่กีดกันหรื อปิ ดกัน้ โอกาสในการจัด
การศึกษาของ ครอบครัวหรื อสถานการศึกษาที่ไม่ยอมรับมาตรฐานและการประเมินของรัฐ
6. ผู้ที่สาํ เร็ จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้ เป็ นของรัฐ หากประสงค์จะเข้ าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ ต้ องสามารถเทียบโอนผลการศึกษาได้ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และวุฒิการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาที่เป็ นของประชาชน ต้ องมีศกั ดิแ์ ละสิทธิ์เทียบเท่ากับของรัฐ
7. สถาบันการศึกษาทางเลือกหรื อของประชาชนต้ องได้ รับเงินสนับสนุนจากรัฐ

โดยสรุปแล้ วการปฏิรูปการศึกษาให้ มคี วามหลากหลาย และก่อให้ เกิดการศึกษาทางเลือก ทัศนคติของรัฐเป็ นปั จจัย
สําคัญมากในการปฏิรูป โดยเฉพาะต่อความเข้ มแข็งของภาคประชาชน ซึง่ เป็ นตัววัดถึงความสําเร็ จในการปฏิรูปการศึกษา ถ้ า
หากรั ฐยัง มีทัศนคติแ บบเดิ ม ที่ ไม่เ ห็น ความสําคัญของภาคประชาชน มองเห็ นแต่ว่า ต้ อ งควบคุมแทนที่ จะขยายโอกาส
ท้ ายที่สดุ ภาคประชาชนก็จะเข้ มแข็งขึ ้นมาไม่ได้ เมื่อเป็ นเช่นนันแล้
้ ว ความหลากหลายทางการศึกษาก็ไม่อาจเกิดขึ ้น ในทาง
ตรงกันข้ าม หากทัศนคติใหม่เกิดขึ ้นในภาครัฐ การศึกษาภาคประชาชนก็จะเข้ มแข็งขึ ้นมา และเป็ นกลไกสําคัญที่สง่ เสริ มการ
ปฏิรูปการศึกษา
แม้ ว่าทัศนคติใหม่ดังกล่าวนี ้ จะปรากฏอยู่แล้ วในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ระบุถึงลักษณะของ
การศึกษาไทยว่าต้ องมีความหลากหลาย และประชนมีสว่ นร่วมทางการศึกษา แต่ยงั ต้ องรอการปฏิบตั ิที่เป็ นจริ งเสียก่อน
โดยนัยนี ้ แนวทางปฏิบตั ิที่รัฐควรจะพิจารณาก็คือ

1. ส่ งเสริมให้ มีการพัฒนาการศึกษาทางเลือก
ปั จจุบันไม่อาจกล่าวได้ ว่า ระบบการศึกษาของไทยมีทางเลือก แม้ ว่าจะมีโรงเรี ยนเอกชนเป็ นทางเลือกอื่นที่
นอกเหนือไปจากโรงเรี ยนรัฐ ทว่า โดยเนื ้อแท้ ทางด้ านการเรี ยนการสอนแล้ ว ทังสองประเภทเป็
้
นการศึกษากระแสหลักด้ วยกัน
ทังคู
้ ่ สําหรับทางเลือกที่เกิดขึ ้นจากการมีโรงเรี ยนนานาชาติ ก็เป็ นทางออกเฉพาะสําหรับผู้มีฐานะทางการเงินเท่านัน้
โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีเจตน์จํานงที่จะส่งเสริ มให้ มีความหลากหลายทางการศึกษา เพื่อเปิ ดให้
ประชาชนมีทางเลือกอยูแ่ ล้ ว ในแง่นี ้การพัฒนากระแสการศึกษาทางเลือกขึ ้นมาจึงเป็ นสิง่ จําเป็ น หาไม่แล้ วความหลากหลายก็
ไม่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างแท้ จริ ง
ดังนัน้ รัฐจําเป็ นจะต้ องส่งเสริ มการศึกษาทางเลือก เพื่อให้ ประชาชนทัว่ ไป รวมทังผู
้ ้ ด้อยโอกาสในสังคม ได้ มี
ทางเลือกซึง่ เหมาะสมกับภาวการณ์ของตน
การรับรองสถานภาพทางกฎหมายขององค์กรที่จัดการศึกษาทางเลือก จึงเป็ นหนทางที่จะส่งเสริ มให้ เกิดความ
หลากหลาย อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาในที่สดุ

2. สนับสนุนการศึกษาภาคประชาชน
เนื่องจากในอดีต รัฐมีทศั นคติว่าตนเป็ นผู้จดั การศึกษา จึงต้ องเข้ าไปควบคุมให้ ได้ เกณฑ์ที่กําหนดไว้ ก่อให้ เกิด
ผลเสียที่ติดตามมาหลายประการ กล่าวคือ
- การศึกษากลายเป็ นธุรกิจ เพราะรัฐให้ ความสนใจกับการควบคุมในเรื่ องวัตถุปัจจัย เช่น อาคาร สถานที่ มากกว่า
เรื่ องคุณภาพทางการศึกษา เนื่องจากวิธีคิดที่วา่ วัตถุปัจจัยสามารถบ่งชี ้คุณภาพ และความมัน่ คงทางการศึกษาได้ ผลที่ตามมา
ก็คือ ประชาชนจัดการศึกษาไม่ได้ เพราะไม่มีเงินทุนมากเพียงพอ การศึกษากลายเป็ นกิจการที่ต้องใช้ เงินทุนมหาศาล ผู้ที่จัด
การศึกษาได้ จึงมีเพียงภาคธุรกิจ ที่มีเงินทุนจํานวนมากเท่านัน้
เมื่อการศึกษากลายเป็ นธุรกิจเสียแล้ ว คุณภาพทางการศึกษาจึงกลายเป็ นสิง่ ที่เลือ่ นลอย เพราะเจ้ าของกิจการย่อม
ยินดีจะปรับปรุ งคุณภาพ ก็ต่อเมื่อเห็นอนาคตว่าจะมีกําไร หากมีสิ่งอื่นที่ทํากําไรมากกว่า ก็จะพากันหันไปทําสิ่งอื่น จึงต้ อง
ลอยแพนักเรี ยน ดังที่เคยเกิดขึ ้น และก่อความไม่มนั่ คงทางการศึกษาได้ เช่นเดียวกับโรงเรี ยนขนาดเล็กที่ใช้ เงินทุนน้ อย
- การศึกษาภาคประชาชนไม่เข้ มแข็ง เนื่องจากขาดเงินทุนและการสนับสนุนจากภาครัฐ อีกทังการดํ
้
าเนินงานก็
เต็มไปด้ วยกฎระเบียบ ซึง่ ผูกมัดจนไม่คล่องตัว หรื อไม่อาจจะทํางานได้
ในแง่นี ้ รัฐจึงจําน้ องเปลีย่ นทัศนคติเสียใหม่ โดยหันมาให้ ความสนใจกับการศึกษาภาคประชาชน และมองบทบาท
ชุมชน ประชาชนในฐานที่เป็ นผู้จดั การศึกษาด้ วยตนเอง ไม่ใช่ผ้ คู มุ ที่คอยสอดส่อง ตรวจตราผู้กระทําผิด
ต่อเรื่ องนี ้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ แสดงเจตนารมณ์ไว้ อย่างชัดเจนว่า สังคมจะต้ องมีสว่ นร่วมทางการ
ศึกษา (All for Education) อย่างไรก็ตาม หากเจตนารมณ์ข้อนี ้ถูกแปลผิดไปให้ หมายถึงเพียงการกําหนดให้ ประชาชนต้ องมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแต่ที่รัฐจะกําหนดให้ ความหมายของ All for Education ที่แท้ จริ งก็จะไม่สามารถบรรลุผลได้
เพราะ All for Education จะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อประชาชนรู้สกึ ว่าตนเป็ นเจ้ าของ ตนเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญ กล่าวให้ ถึงที่สดุ ก็คือ
ประชาชน ชุมชน จะต้ องเป็ นผู้จัดการศึกษาด้ วยตนเอง แต่สิ่งเหล่านี ้ไม่อาจเกิดขึ ้นได้ หากรัฐไม่สนับสนุนภาคประชาชนให้
เข้ มแข็ง

เพื่อให้ สามารถดําเนินการตามข้ อเสนอข้ างต้ นทัง้ 2 ประการ จึงขอกําหนดเป็ นแนวทางในการดําเนินงานไว้ 3
ประการ ดังนี ้คือ
1. ให้ มีคณะกรรมการศูนย์ การเรี ยนรั บผิดชอบการศึกษาทางเลือก การศึกษา ประชาชน ชุมชน และ
องค์ กรเอกชน แยกไปจากการศึกษาที่ดาํ เนินการโดยภาคธุรกิจ หรือโรงเรียนเอกชน
เหตุผล เนื่องจากสถานศึกษาทางเลือกมีรูปการ วิธีการที่แตกต่างหลากหลาย กฎระเบียบที่ใช้ จึงควรจะมีลกั ษณะ
สอดคล้ อง และสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม่ เหล่านี ้ มากกว่าไปควบคุมหรื อกีดขวางการทํางาน
หนทางหนึ่งที่จะให้ ได้ มาซึ่งกฎระเบียบที่ยืดหยุ่น ก็คือการมีคณะกรรมการศูนย์การเรี ยนทังส่
้ วนกลางและประจํา
พื ้นที่ ซึ่งมาจากตัวแทนบุคคล ครอบครัว และองค์กรเอกชนที่จัดการศึกษาทางเลือก เพราะจะทําให้ สามารถดําเนินการได้
สอดคล้ องกับสภาพการทํางานของแต่ละกลุม่ องค์กร ได้ มากกว่ากฎระเบียนที่กําหนดมาจากภาคราชการโดยลําพัง เพราะ
ไม่เช่นนันแล้
้ วก็จะทําให้ การศึกษาทางเลือกไม่สามารถพัฒนามาเป็ นทางที่แท้ จริ งได้ และไม่สามารถกระตุ้นการศึกษาของรัฐ
ให้ ดําเนินการปรับตัวได้ มากเท่าที่ควรจะเป็ น
ยิ่งไปกว่านัน้ ศูนย์การเรี ยนจะต้ องมีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษาประเภทอื่นในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ สิง่ นี ้นอกจากจะเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้ ว ยังเป็ น
หลักประกันความคล่องตัวในการดําเนินงานของศูนย์การเรี ยนแต่ละแห่งอีกด้ วย
2. การกําหนดมาตรฐานสําหรับการศึกษาทางเลือก ควรจะยืดหยุ่นและหลากหลายสอดคล้ องกับสภาพ
ของการศึกษาทางเลือก แต่ ในขณะเดียวกันก็ควรจะสามารถเปรียบเทียบและถ่ ายโอนได้ กับการศึกษากระแสหลัก
เหตุผล ดังกล่าวมาแล้ วว่า การศึกษาทางเลือกมีความแตกต่างหลากหลาย การกําหนดมาตรฐานใดๆ จําเป็ น
จะต้ องตระหนักถึงความแตกต่างหลากหลายนี ้ด้ วย อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนในระบบการศึกษา มาตรฐานของการศึกษา
ทางเลือกก็จําเป็ นจะต้ องสามารถเทียบหรื อถ่ายโอนเข้ าสูก่ ารศึกษากระแสหลักได้ ตามที่กฎหมายระบุ
กระนันก็
้ ดี ความจําเป็ นในเรื่ องของการเทียบโอน จะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อมีการโยกย้ ายจากสถานศึกษาหนึ่งไปสู่อีก
สถานศึก ษาหนึ่ง ซึ่ง ในทางปฏิ บัติ แ ล้ วจะเกิ ด ขึน้ ก็ ต่อ เมื่ อ มี การจบการศึก ษาภาคบัง คับ หรื อ การศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน แล้ ว
จําเป็ นต้ องไปศึกษาต่อที่สถาบันการศึกษาแห่งอื่น ซึง่ ต่างระบบกัน โดยนัยนี ้ จึงอาจจะกําหนดเพียงเกณฑ์ความรู้ขนตํ
ั ้ ่าสําหรับ
การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกลางขึ ้นมา ดังนัน้ ประเทศนิวซีแลนด์ซงึ่ นักเรี ยนทังหมดในระบบการศึ
้
กษาของ
รัฐและประชาชน จะเลือ่ นขันไปตามวั
้
ยของตนโดยไม่ต้องมีการสอบ แต่จะมีการสอบเฉพาะ Form 5 (ปี ที่ 11) และ Form 7 (ปี

ที่ 13) เท่านัน้ สําหรั บ ประเทศไทยที่ผ่านมา ก็ มีการสอบร่ วมกันเป็ นเขตอยู่แล้ ว ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การกําหนดมาตรฐานในลักษณะนี ้ จะทําให้ การศึกษาทางเลือกเกิดความคล่องตัวในกระบวนการเรี ยนการสอนของ
ตน ในส่วนการศึกษากระแสหลักนัน้ หากต้ องการกําหนดมาตรฐานของตนในระดับที่ย่อยไปกว่านี ้ เพื่อความสะดวกในการจัด
การศึกษาเฉพาะส่วนของตนก็สามารถกระทําได้
สําหรับบางรายที่อาจมีการโยกย้ ายข้ ามสถานศึกษากลางคัน ก็อาจให้ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้ อง จัดการทดสอบเทียบ
ระดับให้ กบั เด็กนักเรี ยนดังกล่าวเป็ นการเฉพาะบุคคลได้
นอกจากนี ้ สถานศึกษาทางเลือกแต่ละแห่ง ควรที่จะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบล่วงหน้ าก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเข้ า
เรี ยนให้ กบั เด็กในความดูแลของตน ว่าความคาดหวังในแต่ละระดับแต่ละวัยตามแนวทางการเรี ยนการสอนแบบของตนเป็ น
เช่นไร
อย่างไรก็ตาม มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เช่น ออสเตรเลีย ซึ่งมีระบบการสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
โดยผู้เข้ าศึกษาต่อจะต้ องสอบให้ ได้ ระดับคะแนนสูง ตามเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง แต่ต่อมามีนกั เรี ยนที่สําเร็ จ
การศึกษาจากโรงเรี ยนทางเลือกแห่งหนึง่ สมัครเข้ าศึกษาต่อโดยไม่ได้ สอบ และมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งยินดีทดลองรับไว้ โดยมี
เงื่อนไข เช่น จํ ากัดสาขาวิชา ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นนั ้ ปรากฏว่าเป็ นที่น่าพอใจ จึงมีการขยายและลดทอนเงื่ อนไข
ข้ อจํากัดต่างๆ ปั จจุบนั ปรากฏว่าโรงเรี ยนทางเลือกแห่งนัน้ ได้ รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียทัว่ ประเทศ และ
ทางโรงเรี ยนทางเลือกอีกหลายแห่งก็เริ่ มดําเนินการแบบเดียวกัน

3. ความสนับสนุนจากรัฐควรจะเป็ นไปอย่ างเที่ยงธรรม และให้ เป็ นความสมัครใจของสถานศึกษาแต่ ละ
แห่ ง
เนื่องจากรู ปแบบการดําเนินงานที่หลากหลายของการศึกษาทางเลือก การสนับสนุนของรัฐจึงควรเป็ นไปเพื่อให้
สถานศึกษาทางเลือ ก สามารถดําเนินงานได้ ตามทิศทางที่ว างไว้ ของตน มากกว่าจะเป็ นไปเพื่อควบคุม การทํ างานของ
สถานศึกษาเหล่านัน้

สําหรับสถานศึกษาที่สามารถพึ่งตนเองได้ หรื อไม่ประสงค์จะรับการสนับสนุน ก็ควรจะเป็ นสิทธิของสถานศึกษา
เหล่านัน้ ทังนี
้ ้เพราะการที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการจัดการศึกษาได้ ย่อมถือได้ ว่าบรรลุเป้าหมายของการมีสว่ นร่ วม
ทางการศึกษาของชุมชนแล้ ว

นอกจากแนวทางในการดําเนินงานดังกล่าวมา สําหรับในกฎกระทรวงควรจะบรรจุสาระที่เกือ้ หนุนต่อการจัด
การศึกษาทางเลือกโดยภาคประชาชน ตามแนวทางในการดําเนินงานที่เสนอไว้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ บรรลุเจตจํานงของพระราชบัญญัติ
การศึกษาที่วา่ การศึกษาเพื่อทุกคน และทุกคนเพื่อการศึกษา ซึง่ สาระสําคัญเหล่านี ้ได้ แก่
1. ให้ มีคณะกรรมการศูนย์การเรี ยนพื ้นที่และส่วนกลาง เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางเลือกในเขต
พื ้นที่ทางเลือกและส่วนกลาง โดยในเขตที่ยงั ไม่มีการดําเนินการจัดการศึกษาทางเลือก อาจไม่จําเป็ นต้ องจัดตัง้
แต่ให้ จดั ตังได้
้ เมื่อมีการร้ องขอจากชุมชน
2. คณะกรรมการศูนย์การเรี ยนพื ้นที่หรื อส่วนกลาง จะต้ องประกอบด้ วยผู้แทนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรื อ
องค์กรเอกชนที่จดั การศึกษาทางเลือก ตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาทางเลือกอีกจํานวนหนึง่
3. สถานศึกษาประเภทศูนย์การเรี ยน จะต้ องเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงกําไร จํานวนเด็กที่เข้ ารับการศึกษาทุกประเภท
รวมกันต้ องไม่เกิน 500 คน ในกทม. และไม่เกิน 250 คนในเขตพื ้นที่อื่น
4. การยื่นขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนให้ ยื่นจดทะเบียนต่อคณะกรรมการศูนย์การเรี ยนในเขตพื ้นที่รับผิดชอบ
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และพื ้นที่ใช้ สอย ให้ ดจู ากจํานวนเด็กนักเรี ยน โดยคิดเป็ นสัดส่วนพื ้นที่ตอ่ คน
6. ให้ มีคณะกรรมการศูนย์การเรี ยน ซึง่ ประกอบไปด้ วยผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ (ยกเว้ นศูนย์การ
เรี ยนขนาดเล็กในครอบครัว)
7. ให้ ศนู ย์การเรี ยนมีอํานาจออกใบรับรองการศึกษาให้ แก่ผ้ สู าํ เร็ จการศึกษาที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ และการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน การทดสอบในระหว่างที่ยงั ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ให้ เป็ นวิจารณญาณ
ของแต่ ล ะศูน ย์ ก ารเรี ย น หากในระหว่ า งช่ ว งเวลาดัง กล่า วมี ก ารโยกย้ า ยสถานศึก ษาของผู้รั บ การศึก ษา
สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจจะดําเนินการทดสอบตามที่เห็นสมควรได้

8. ในกรณีที่ผ้ ปู กครองเห็นว่าเด็กในปกครองได้ รับการศึกษาตํ่ากว่ามาตรฐาน จนอาจเป็ นผลเสียต่อการดําเนินชีวิต
ในอนาคต อาจจะร้ องขอต่อคณะกรรมการศูนย์การเรี ยนเขตพื ้นที่รับผิดชอบ ให้ จดั การทดสอบเทียบมาตรฐาน
ได้ สําหรับผู้ปกครองบางรายที่ไม่ประสงค์ให้ เด็กของตนศึกษาต่อในศูนย์การเรี ยน สามารถจะนําเด็กเข้ ารับ
การศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้ โดยสถานศึกษาของรัฐอาจจะทําการทดสอบความรู้ ความสามารถของ
เด็ก เพื่อจัดเข้ าชันเรี
้ ยนตามที่เห็นสมควร
9. การสนับสนุนด้ านงบประมาณแก่ศนู ย์การเรี ยน ให้ คิดคํานวณเป็ นรายหัว ในอัตราที่ไม่ตํ่ากว่าการสนับสนุนที่รัฐ
ให้ ตอ่ สถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) และ (2) ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
10. การสนับสนุนด้ านงบประมาณ จะต้ องไม่เป็ นเหตุให้ รัฐเข้ าแทรกแซงการจัดการเรี ยนการสอน จนศูนย์การเรี ยน
สูญเสียคุณลักษณะของความเป็ นสถานศึกษาทางเลือก
11. การรับการสนับสนุนด้ านงบประมาณของศูนย์การเรี ยน ให้ เป็ นไปตามความสมัครใจของศูนย์การเรี ยนแต่ละแห่ง

จากที่กล่าวมาทังหมดนั
้
น้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะมีวิญญาณของการปฏิรูปการศึกษา
อย่างแท้ จริ งหรื อไม่ ย่อมอยูท่ ี่
1.จะนําระบบการศึกษาออกจากระบบราชการได้ มากน้ อยเพียงไร เพราะถ้ าออกจากระบบราชการได้ มาก โดยมี
การบริ หารจัดการการศึกษาที่คล่องตัว เล็กลง และกระจายอํานาจ ระบบโรงเรี ยนก็จะสามารถปฏิรูปตัวเองได้ เพราะการที่
ระบบการศึกษาถูกบริ หารจัดการโดยระบบราชการไทย เป็ นที่ยตุ ิแล้ วว่าเป็ นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวและการปรับตัวของ
ระบบการศึกษาทังระบบ
้
ทังนี
้ ้ก็ขึ ้นอยูก่ บั กฎหมายและกฎกระทรวงที่เป็ นกฎเกณฑ์ประกอบ พรบ.การศึกษาฉบับนี ้ว่าจะตีกรอบ
ให้ แคบกว่าตัวสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหรื อไม่ ซึ่งเรื่ องแบบนี ้ได้ เกิดขึ ้นกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
หลายฉบับ หลายมาตราที่ทําลายเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนูญ ทําให้ เป็ นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของภาค
ประชาชน ดังเช่น พระราชบัญญัติการลงชื่อ 50,000 ชื่อเพื่อตรวจสอบคณะรัฐมนตรี และข้ าราชการประจําระดับสูงตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 304 เป็ นต้ น
2.ภาคประชาชนจะสามารถจัดการศึกษาที่หลากหลาย การศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย ให้
เกิดการศึกษาทางเลือก (Alternative Education) ขึ ้นได้ อย่างอิสระมากน้ อยเพียงไร เพราะถ้ าสามารถจัดการศึกษาได้ อิสระ
มาก ก็จะเป็ นแรงหนุนให้ การศึกษาในระบบราชการหรื อการศึกษาของรัฐเกิดการปฏิรูป

แต่ทงหมดขึ
ั้
้นกับแนวคิดในเรื่ อง อํานาจของรัฐ กับ อํานาจของประชาชน จะเปลีย่ นแปลงอย่างไร จะลดอํานาจของ
รัฐลง พร้ อมกับเพิ่มอํานาจของภาคประชาชน โดยการกระจายอํานาจการจัดการตังแต่
้ การเมืองส่วนกลางถึงการเมืองส่วน
ท้ องถิ่น กระจายงบประมาณ กระจายการเก็บภาษี กระจายการเงินการคลัง กระจายตังแต่
้ รูปแบบการบริ หารการจัดการระดับ
องค์กรถึงระดับปั จเจกชน
3.ในเรื่ องของระบบการศึกษา ประเทศไทยจัดการศึกษาโดยรวมศูนย์อํานาจที่มีลกั ษณะแบบอํานาจนิยม โดย
กระทรวงศึกษาธิการทําตัวเป็ นตัวแทนชนชันนํ
้ าที่เป็ นชนชันปกครอง
้
กําหนดเนื ้อหาสาระและรู ปแบบการศึกษาจากส่วนกลาง
ให้ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับโรงเรี ยนปฏิบตั ิ โดยมีเด็กเป็ นผู้รองรับ
แต่แนวคิดใหม่ที่จะให้ เกิดการปฏิรูปการศึกษา ต้ องกลับหัวกลับหางในการจัดการศึกษา โดยให้ อํานาจประชาชน
เป็ นตัวกําหนด ซึง่ เริ่ มที่เด็ก แล้ วตามด้ วยผู้ปกครองและชุมชน โดยครู และโรงเรี ยนเป็ นผู้รับไปปฏิบตั ิ ครู และโรงเรี ยนต้ องหลุด
จากการเป็ นตัวแทนชนชัน้ ปกครองจากส่วนกลาง ถ้ าทําแบบนี ้ได้ ก็จะจัดการศึกษาที่หลายหลาย ตามอัธยาศัย หรื อตาม
ธรรมชาติของเด็ก นัน่ คือ ระบบการศึ กษาทางเลื อก คือมีทางเลือกหลายๆ ทางให้ เด็ก หรื อผู้ปกคราอง หรื อชุมชน เลือกทัง้
รูปแบบและเนื ้อหาสาระ เพื่อนําไปสูอ่ ิสรภาพของประชาชนโดยรวม

นี่คือกุญแจการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ เกิดจุดเปลีย่ นตังแต่
้ ปี 2000 เป็ นต้ นไป
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