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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าเสนอสาระเกี่ ย วกั บ เจเนอเรชั น แอลฟาและแนวคิ ด
การศึ ก ษาทางเลื อ กแบบบ้ า นเรี ย นและศู น ย์ ก ารเรี ย น ซึ่ ง อาจเป็ น การศึ ก ษารู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญและมีแนวโน้มจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต เพราะเป็นการจัดการศึกษา
ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสาคัญมากเป็นพิเศษ ทาให้ผู้เรียนมีเสรีภาพและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ และ
มีโอกาสเรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง
คาสาคัญ: การศึกษาทางเลือก, เจเนอเรชันแอลฟา, รูปแบบการเรียนรู้
ABSTRACT
The purpose of this article was to present the content of generation Alpha
and alternative education concept: home school and learning center. The
alternative education concept was the important one of educational model and
will be more popular in the future because this concept emphasized the learners
and actually made the freedom, responsibility, and potential for learners.
Keywords: Alternative Education, Generation Alpha, Learning Model
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1. บทนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จากทุกภูมิภาคของโลกเข้า
ด้วยกันอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านข้อมูล ข่าวสารและความรู้ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลต่อการดารงชีวิตของมนุษยชาติทั่วทุกมุมโลก การ
เรียนรู้ในเรื่องของอนาคตจึงเป็นเรื่องที่สาคัญเป็นอย่างยิ่ง เจเนอเรชันแอลฟาคือ คนที่เกิดและกาลัง
จะเกิดระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2568 คนในเจเนอเรชันนี้ถือเป็นเจเนอเรชันที่สาคัญในอนาคต เพราะ
ในขณะที่บทความนี้ตีพิมพ์ คนเจเนอเรชันแอลฟารุ่นแรกน่าจะมีอายุ 7 – 8 ปี ซึ่งเป็นวัยเริ่มเรียน
ระดับประถมศึกษา แต่ในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คนเจเนอเรชันนี้จะเป็นเยาวชนและเป็นผู้ใหญ่วัย
ทางาน และเข้ ามาทาหน้ า ที่ห รื อทางานแทนเจเนอเรชัน ก่ อนหน้า พ่อ แม่ ครู อาจารย์และนั ก
การศึกษาซึ่งเป็นเจเนอเรชันเอกซ์หรือวาย ควรทาความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการเรียนรู้และ
การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชันแอลฟา เพราะรูปแบบการเรียนรู้ในยุคใหม่ย่อมเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้ น รู ป แบบการจั ดการเรี ย นรู้ จึ ง จ าเป็ น ต้อ งเปลี่ ย นแปลงไปด้ ว ย เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับบริบ ท
สังคมไทย อาเซียนและโลกในอนาคต บทความนี้ มุ่งเสนอสาระเกี่ยวกับ เจเนอเรชันแอลฟาและ
การศึกษาทางเลือก ซึ่งอาจเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญและมีแนวโน้มจะได้รับความ
สนใจมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต รายละเอียดของสาระดังกล่าวมีดังนี้

2. เจเนอเรชันแอลฟา
แนวคิ ด การแบ่ ง เจเนอเรชั น ปรากฏครั้ ง แรกในปี ค.ศ.1923 จากหนั ง สื อ เรื่ อ ง The
Problem of Generations ซึ่งเป็นผลงานเขียนของ Mannheim นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ โดย
การแบ่งชั่วอายุของบุคคลในปัจจุบันจะแบ่งบุคคลที่เกิดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากยังมี
ชีวิตอยู่ สาระในตอนนี้นาเสนอเกี่ยวกับ เจเนอเรชันแอลฟา ลักษณะสาคัญและรูปแบบการเรียนรู้
ของเจเนอเรชันแอลฟา ซึ่งมีดังนี้
2.1 ความหมายของเจเนอเรชันแอลฟา
การแบ่งเจเนอเรชันในปัจจุบันแบ่งเป็น 6 เจเนอเรชัน ได้แก่ เดอะบิวเดอร์ เบบี้บูมเมอร์
เจเนอเรชันเอกซ์ เจเนอเรชันวาย เจเนอเรชันซี และเจเนอเรชันแอลฟา แม้บทความนี้มุ่งนาเสนอ
สาระเกี่ยวกับเจเนอเรชันแอลฟา แต่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในการแบ่งเจเนอเรชัน จึงขอนาเสนอ
ภาพรวมของเจเนอเรชันต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้
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เจเนอเรชัน

ช่วงปีเกิด

อายุปัจจุบัน

เดอะบิวเดอร์
(The Builders)
เบบี้บูมเมอร์
(Baby Boomers)
เจเนอเรชันเอกซ์
(Generation X)
เจเนอเรชันวาย
(Generation Y)
เจเนอเรชันซี
(Generation Z)
เจเนอเรชันแอลฟา
(Generation Alpha)

เกิดก่อน พ.ศ.2488
(ค.ศ.1945)
เกิดระหว่าง พ.ศ.2488-2507
(ค.ศ.1945-1964)
เกิดระหว่าง พ.ศ.2508-2523
(ค.ศ.1965-1980)
เกิดระหว่าง พ.ศ.2524-2537
(ค.ศ.1981-1994)
เกิดระหว่าง พ.ศ.2538-2552
(ค.ศ.1995-2009)
เกิดระหว่าง พ.ศ.2553-2568
(ค.ศ.2010-2025)

วัยผู้สูงอายุ
60 – 80 ปี
วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย
50 – 60 ปี
วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง
36 – 50 ปี
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
22 – 35 ปี
วัยเด็กและวัยรุ่น
7 – 21 ปี
วัยผู้บริโภคหน้าใหม่
(The newbies)

การแบ่งเจเนอเรชันใช้เกณฑ์ที่สาคัญคือ ปีที่เกิด ประสบการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่
สาคัญของโลก ภัยธรรมชาติและเทคโนโลยี เช่น ปรากฏการณ์ทางสังคมของเจเนอเรชันเบบี้บูม
เมอร์ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเพิ่มจานวนประชากร เพื่อเป็นกาลัง สาคัญในการ
ฟื้นฟูและพัฒนาประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น เป็นต้น (Pilcher, 1994: 4 – 6)
เมื่อเห็ นภาพรวมของการแบ่งเจเนอเรชันแล้ ว สาระสาคัญต่อไปคือ เนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมาย
ลักษณะสาคัญและรูปแบบการเรียนรู้ของเจเนอเรชันแอลฟา ซึ่งจะทาให้เข้าใจเจเนอเรชันใหม่นี้มาก
ยิ่งขึ้น
เจเนอเรชันแอลฟา (Generation Alpha) คือ คนที่เกิดและกาลังจะเกิดระหว่างปี พ.ศ.
2553 – 2568 หรือ ค.ศ.2010 – 2025 เจเนอเรชันแอลฟามีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น google
kids, the regeneration, generation hope, generation new age, the saviours,
generation y-not, the new generation, the neo-conservatives, หรือ gen A เจเนอเรชัน
แอลฟาคือ เด็กกลุ่มแรกหรือเจเนอเรชันแรกที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 คนในเจเนอเรชันนี้ส่วนใหญ่
เป็นลูกของเจเนอเรชันวายและเจเนอเรชันเอกซ์ และเป็นรุ่นหลานของคนช่วงปลายของเบบี้บูม
เมอร์ (Patcharapa Tantichoowet, 2017: 25)
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2.2 ลักษณะสาคัญของเจเนอเรชันแอลฟา
เจเนอเรชันแอลฟามีแนวโน้มที่จะมีลักษณะเฉพาะที่สาคัญ 5 ประการ ซึ่งแตกต่างจากคน
ในเจเนอเรชันอื่น (Schawbel, 2014; Patcharapa Tantichoowet, 2017: 29-31) ได้แก่
(1) นิยมการเป็นนายตนเอง ไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร กล่าวได้ว่า เจเนอเรชันแอลฟานั้นมี
ทักษะการเป็ นผู้ ป ระกอบการสู ง (Entrepreneurial Skills) เพราะมีความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ ต คาดการณ์ว่าเจเนอเรชันแอลฟาจะมีช่วงระยะเวลาในการทางาน
ยาวนานกว่าทุกเจเนอเรชันแต่อาจเปลี่ยนอาชีพบ่อย เจเนอเรชันแอลฟาอาจเริ่มต้นทาธุรกิจของ
ตนเองได้ตั้งแต่อายุไม่ถึง 10 ขวบ และมีโอกาสในการสร้างชื่อเสียงและเครือข่ายทางธุรกิจได้
มากกว่าเจเนอเรชันที่ผ่านมา
(2) ชอบท่องโลกกว้างด้วยปลายนิ้ว กล่าวได้ว่า เจเนอเรชันแอลฟามีความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีได้ดี เจเนอเรชันแอลฟาส่วนใหญ่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบ
Smart Phone และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น แล็ปท็อป (laptop) แท็บเล็ต (tablet) ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่
วัยรุ่น แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์มากกว่าอุปกรณ์อื่น โทรศัพท์จึงเป็นเสมือนเพื่อนสนิทที่สาคัญ
ของคนในเจเนอเรชันนี้
(3) ชอบการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์และขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง กล่าวได้ว่า
เจเนอเรชันแอลฟานิยมการซื้อของออนไลน์มากกว่าทุ กเจเนอเรชันที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกัน ก็
ขาดทักษะทางสังคม ทักษะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลรอบข้างมากกว่าคนทุก เจเนอเรชันที่ผ่านมา
เช่นกัน ดังนั้นเจเนอเรชันแอลฟาจึงมีโอกาสที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวได้มากถึงแม้จะสามารถติดต่อสื่อสาร
กับคนอื่นได้ตลอดเวลาก็ตาม
(4) มีอานาจเหนือคนรุ่นพ่อแม่ กล่าวได้ว่า เจเนอเรชันแอลฟาอาจมีอิทธิพลกับพ่อแม่รุ่นเจ
เนอเรชันเอกซ์และเจเนอเรชันวายสูง ทั้งนี้เพราะเจเนอเรชันแอลฟาจะเกิดจากพ่อแม่รุ่นเจเนอเรชัน
เอกซ์และวายที่มีความพร้อมในทุกด้านของชีวิต แล้วจึงตัดสินใจแต่งงานมีครอบครัว และลูกเมื่อ
ตนเองพร้อมทั้งในด้านฐานะและหน้าที่การงาน ดังนั้นลูก ซึ่งเป็นเจเนอเรชันแอลฟาจึงมักได้รับการ
ตามใจ ปกปูอง ทะนุถนอม ดูแลเป็นพิเศษจนอาจมีอิทธิพลเหนือพ่อแม่ของตนเองได้
(5) มีช่องว่างระหว่างชนชั้นสูง กล่าวได้ว่า เจเนอเรชันแอลฟามีโอกาสที่จะต้องอยู่ในสังคม
ที่มีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูงมากกว่าคนเจเนอเรชันอื่น เจเนอเรชันแอลฟาที่มีพ่อ
แม่ฐ านะดีจ ะสามารถสนั บ สนุ นลู กได้ในทุกเรื่องรวมถึงเรื่องการศึกษา ทาให้ ความแตกต่างเกิด
ปรากฏชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ เจเนอเรชันแอลฟาต้องเจอกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโลกอีก
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หลายอย่าง ได้แก่ ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาความปลอดภัยในสังคมและปัญหาความปลอดภัย
จากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น
2.3 รูปแบบการเรียนรู้ของเจเนอเรชันแอลฟา
การเรียนรู้ของเจเนอเรชันแอลฟาอาจมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมของโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมควรมีลักษณะที่สาคัญ ดังนี้ (Jintana Sutjanant, 2013: 37)
(1) เป็นระบบการศึกษาที่เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนและ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัย เพื่อสามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องและตลอดชีวิต
มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่างเท่า
เทียมกันทุกเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนา
(2) มุ่งพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนกระทั่งถึงวัยผู้สูงอายุ เพื่อใช้ปัญญา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าของชีวิต สังคม และประเทศชาติ
(3) ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต สุขภาพสมองและสติปัญญาควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม
การต้านกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม การมีจิตสาธารณะ การขจัดความขัดแย้ง ทาให้คนมีความ
เป็นมนุษย์และมีจิตใจสูง หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลจะต้องเน้นทั้งความรู้
และคุณธรรมควบคู่ไปอย่างบูรณาการ
(4) รูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมในอนาคต ได้แก่ การให้อิสระผู้เรียน ให้ทางออก
และทางเลือกแก่ทุกคน ทาให้คนรักท้องถิ่นและสามารถดาเนินชีวิตในท้องถิ่น ได้อย่างพึงพอใจ ช่วย
ให้ ผู้ เรี ย นสามารถทางานอย่ างมีเสรี ภ าพและมีความรับผิ ดชอบในหน้าที่ มีการจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการและลักษณะที่แตกต่างกันของบุคคลและชุมชน
(5) ส่ งเสริมการอนุรั กษ์และพัฒนาศิล ปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เป็นสื่อให้คนไทยเข้าถึง
แก่นวัฒนธรรมทั้งของไทยและวิถีชีวิตของชนชาติต่าง ๆ
(6) บทบาทการจัดการศึกษาของภาครัฐลดลงและใช้ความหลากหลายขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเอกชนให้ เ ป็ น ประโยชน์ ได้ แ ก่ ครอบครั ว ชุ ม ชน สื่ อ มวลชน องค์ ก รศาสนา
ภาคเอกชน สาธารณประโยชน์และองค์กรเฉพาะกิจ
(7) สถานศึกษามีการแข่งขันกันเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม ยุคเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจ ที่ทันสมัย
กับคุณค่าแบบไทยที่เน้นค่านิยมและจริยธรรมตามแนวทางของศาสนา
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(8) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามามีส่วนส่งเสริมการจัด
การศึกษามากขึ้น เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาสมองของมนุษย์และของผู้สูงวัยให้มี
สุขภาพสมองยืนยาวด้วยกระบวนการทางการแพทย์ที่ทันสมัย
(9) ผู้สูงวัยจะได้รับการเตรียมการด้วยการศึกษาตลอดชีวิตและการใช้ประโยชน์จากสมอง
ภูมิปัญญา และประสบการณ์ของผู้สูงวัยมาใช้สนับสนุนการศึกษา ทั้งในรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิ
ครูภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของชาติ
(10) สร้างดุลยภาพหรือความพอดีใ นการผสมผสานคุณลักษณะต่างขั้ว ได้แก่ ความเป็น
ผู้นากับผู้ตาม ความสามารถในการทางานเป็นหมู่คณะ เสรีภาพกับความรับผิดชอบ ความสามารถ
ในการแข่งขันกับความสมถะ การเห็นความสาคัญและประโยชน์ในวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญา
แบบท้องถิ่น

3. การศึกษาทางเลือก
การศึกษาทางเลือกเป็นแนวทางในการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสาคัญ
มากเป็นพิเศษ โดยให้ความสาคัญกับอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ ความถนัด ความ
พร้อม และความสนใจ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ชุมชน บริบท ภูมิปัญญา องค์ความรู้และศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ด้วย ผู้เรียนจึงมีโอกาสเรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง ถือเป็น
รูปแบบการศึกษาสาคัญอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับเจเนอเรชันแอลฟา
3.1 ความหมายและความสาคัญของการศึกษาทางเลือก
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office of the Education Council, 2015: 28)
กล่าวไว้ว่า การศึกษาทางเลือก เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคคลที่มี
ความยื ด หยุ่ น ในการก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย รู ป แบบ วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษา ระยะเวลาของการจั ด
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จการศึกษา โดยที่เนื้อหาและ
หลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
แต่จะต่างจากการศึกษานอกระบบของสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ตรงที่ ไ ม่ เน้ น เฉพาะการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ห รื อ ผู้ ที่ พ ลาดจากการศึ ก ษาในระบบ โดยจะรวม
กลุ่ มเปู าหมายทุกวัย ตั้ งแต่เด็ก ผู้ ใหญ่ และผู้ สู งวัย รวมทั้งเด็ก ในวัยเรียนที่ไม่ต้องการเรียนใน
โรงเรียนปกติด้วย

276

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

การศึ ก ษาทางเลื อ กเป็ น รู ป แบบการศึ ก ษาหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ซึ่ ง เปิ ด ทั ศ นะการจั ด
การศึกษาได้ครอบคลุมความต้องการของมนุษย์ทั้งในแง่ของปรัชญาการศึกษาและความรู้เชิงคุณ
ค่าที่ให้ความหมายต่อวิถีชีวิตอย่างแท้จริงในหลากหลายมิติ ดังนี้
(1) มิติของการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ การศึกษาทางเลือกเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา
เป็นการริเริ่มสร้างความก้าวหน้าใหม่ ๆ เพื่อนาเสนอทางออกจากวิกฤตการณ์ให้เกิดการพัฒนาใน
ก้าวต่อไป เช่นเดียวกับแนวทางเลือกอื่น ๆ เช่น เกษตรกรรมทางเลือก เศรษฐศาสตร์ทางเลือก
พลังงานทางเลือก การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น
(2) มิติของความแตกต่างหลากหลาย การศึกษาทางเลือกมีความแตกต่างของการศึกษา
กระแสหลักทั่วไป ทั้งในปรัช ญา เนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการศึกษา
ตลอดจนการบริ ห ารจั ดการ ทาให้ แ ต่ล ะคนมีค วามแตกต่า งกั น โดยธรรมชาติ สามารถประสบ
ความสาเร็จได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตน
(3) มิติของสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของประชาชน การศึกษาทางเลือกเป็นความชอบ
ธรรมในสิ ทธิ เสรี ภ าพทางการศึ กษาของประชาชน ซึ่ งเป็น สิ ท ธิเ สรี ภ าพขั้น พื้ น ฐาน บุค คลและ
ครอบครัวพึงมีสิทธิที่จะเลือกรับการศึกษา เรียนรู้ ตามปรัชญาความเชื่อ ความต้องการ และความ
จาเป็นตามวิถีแห่งชีวิตของตน ของครอบครัว และชุมชน ตราบที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และ
ศีลธรรมอันดีงามของสังคม
3.2 ลักษณะของการศึกษาทางเลือก
Miller (2010) กล่าวถึง หลักการพื้นฐานของการศึกษาทางเลือก 5 ประการ ได้แก่
(1) การเคารพทุกคน ดังที่ มาเรีย มอนเตสซอรี่ ได้กล่าวไว้ว่า “เด็กคือผู้สร้างบุคลิกของ
มนุษย์ที่มีลักษณะพิเศษ” ซึ่งเกิดจากแรงขับที่สร้างสรรค์จากภายใน การค้นหาโลกอย่างมีเปูาหมาย
ธรรมชาติได้ให้ทั้งความสามารถและความจาเป็นที่มนุษย์จะต้องสร้ างอัตลักษณ์ ในการดาเนินชีวิต
และมีประสบการณ์ในโลกที่ไม่เหมือนใคร และเราจาเป็นต้องมีความเป็นอิสระและความมั่นคงเพื่อ
บรรลุศักยภาพนี้ เราได้นาพาเมล็ดพันธุ์ของความใฝุฝันอันสูงสุดและศักยภาพในการปฏิวัตินี้ ไว้หัวใจ
ของเราทุกคน เปูาหมายของการศึกษาคือการฟูมฟักเมล็ดพันธุ์เหล่านี้
(2) ความสมดุล ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปิดกว้างสู่ความซับซ้อน
ของชีวิต การดาเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพ หมายถึง การมีความเชื่อในความอ่อนน้อมถ่อมตน เปิดใจ
กว้างต่อความจริงที่ขัดแย้งกับความเชื่อหรือสิ่งที่ไม่คาดฝัน ตระหนักว่าทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นสิ่ง
ที่อาจขึ้นต่อไปตามเหตุปัจจัยยังไม่สิ้นสุด หลักการนี้บังคับให้เราจัดการกับผู้เรียนแต่ละคนด้วยความ
ละเอีย ดอ่อนและยื ดหยุ่ น ไม่ยึ ดติดกับ ระบบความเชื่อหรื อวิธีการ ระบบการศึกษาสาธารณะที่
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แสวงหาความสมดุล จึงไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมเดี่ยวอีกต่อไป มันจะต้องจัดให้มีการเลือกที่หลากหลายที่
แสดงถึงปรัชญาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
(3) การกระจายอานาจ จากอดีตถึงปัจจุบันการตัดสินใจส่วนใหญ่ที่สาคัญที่กระทบต่อชีวิต
ของคนเป็นจานวนมากจะกระทาโดยนักการเมืองและกลุ่มผู้มีอานาจ ไม่ใช่จากประชาชนที่ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นทางสาธารณะ มาตรฐานการจัดการโรงเรียน การเขียนหลักสูตร ตารา การสอบ
ไม่ได้มาจากความคิดของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครอง หรือเด็ก แต่มาจากผู้บริหารและมูลนิธิ
ที่มีอานาจและสื่ อ “ไม่มีเด็กที่ถูกทิ้งไว้เบื้ องหลั ง ” เป็น นโยบายของอาณาจักรนักวิช าการ การ
เคลื่อนไหวของการศึกษาทางเลือกจะเป็นการต่อสู้เพื่อกลุ่มรากหญ้าและเป็นการตัดสินใจที่มีความ
เป็นประชาธิปไตย ทุกคนมีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริง
(4) การปราศจากการแทรกแซงกันระหว่างการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม นักปรัชญา
รูดอล์ฟ สไตเนอร์ กล่าวว่า สังคมจะมีสุขภาวะดีที่สุดเมื่อสามหน้าที่หลักของสังคม คือ เศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรม สามารถรักษาความสมบูรณ์ของตนเองได้โดยปราศจากการแทรกแซงซึ่ง
กันและกัน เขาตั้งข้อสังเกตว่า ในยุคปัจจุบัน การลงทุนด้านเศรษฐกิจได้ไหลล้นข้ามขอบเขตที่ควร
เป็ น จนทาให้ ทุก แง่มุ มของชีวิ ต รวมทั้ งการศึก ษา กลายเป็ นตัว สิ นค้ า เป็นสิ่ งที่มี ค่าทางตลาด
มากกว่าจะมีคุณค่าภายใน การปฏิวัติการศึกษานี้ แสวงหาการนาการเรียนการสอนกลับสู่วัฒนธรรม
ของอิสรภาพและความเลือกที่เป็นอิสระ หรือการดาเนินการเรียนการสอนที่บ้านไม่เพียงแต่การ
ออกมาเพื่อการจัดระบบการศึกษาส่วนตัว ยัง ถือว่าการสอนเป็นสินค้าอย่างหนึ่งในตลาด ทว่า พวก
เขากาลังสนองตอบต่อสานึกที่ว่า การเรียนรู้ที่แท้จริง คือการพบกับความหมายที่ลึกซึ้งที่เกิดขึ้นเอง
จากภายใน ซึ่งการที่จะเป็นเช่นนี้ได้จะต้องอาศัยความเป็นอิสระจากการเมืองและการเศรษฐกิจที่มี
อานาจเหนือการศึกษาสาธารณะมาตลอด
(5) การมองโลกทัศน์แบบองค์รวม จากทัศนะแบบองค์รวม เปูาหมายสูงสุดของการศึกษา
ไม่ใช่เพื่อการถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดความสงสัยและมีความกระตือรือร้น
และสนใจโลกอย่างมาก และคุ้นเคยกับซักถามและมีวิจารณญาณ และด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ คนที่
ได้ รั บ การศึ ก ษาแบบองค์ ร วมจะอยู่ ใ นโลกได้ อ ย่ า งมี เ ปู า หมาย สร้ า งสรรค์ แ ละก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
กล่าวสรุปคือ หลักการพื้นฐานทั้ง 5 ประการ ของการศึกษาทางเลือกหรือการศึกษาแบบ
ใหม่ดังกล่าว เป็นหลักการซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของการศึกษาทางเลือกได้ แม้การศึกษาทางเลือกจะ
ไม่มีลักษณะที่ชัดเจน หรือสามารถจาแนกลักษณะออกจากการศึกษากระแสหลักได้อย่างเด็ดขาด
แต่อย่างน้อย หลักการพื้นฐานเหล่านี้ก็พอจะเป็นแนวทางสาคัญที่สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์
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ลักษณะ ความเหมือนและความต่างของการศึกษากระแสหลักและการศึกษาทางเลือกได้ นอกจาก
หลักการพื้นฐานทั้ง 5 ประการ ของการศึกษาทางเลือกข้างต้น สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(Office of the Education Council, 2015: 16-17) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการศึกษาทางเลือก
หรือนวัตกรรมสถานศึกษาทางเลือก ซึ่งต่างจากสถานศึกษาแบบแผนเดิม โดยเปรียบเทียบเป็น
ตารางดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
ปรัชญาและ
จุดมุ่งหมาย

หลักสูตร

สถานศึกษาแบบแผนเดิม

นวัตกรรมสถานศึกษาทางเลือก

เน้นความเป็ นพลเมืองเพื่อ ความ
เ ป็ น ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ที่ ดี
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ตอบสนองตลาดการจ้างงาน
ยึดตามหลักสูตรมาตรฐานและ 8
ก ลุ่ ม สา ร ะ วิ ช า ข อ งห ลั ก สู ต ร
แกนกลาง

ให้ คุ ณค่า ต่อ ความเป็ นมนุษ ย์ และความหลากหลาย เพื่ อ
พั ฒ นาความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ มี อิ ส ระทางปั ญ ญา มี
ความสุขและความสร้างสรรค์ สามารถประสบความสาเร็จได้
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของแต่ละคน

วิธีการเรียน

เน้นการสอนมากกว่า การเรีย นรู้
ครูเป็นศูนย์กลาง อยู่ในห้องเรียน
ใช้หนังสือแบบเรียน สื่อการเรียน
การสอนเป็นหลัก ผู้เรียนเป็นฝุาย
รับตามแผนการสอนของครู

การวัดและ
ประเมินผล

ยึดมาตรฐานกลาง เพื่อคัดคนเก่ง
ทางวิ ช าการเข้ า สู่ ต ลาดการจ้ า ง
งาน จึ ง เป็ นระบบการแข่ งขั นมุ่ ง
ความสาเร็ จ ส่ว นตัว และทาลาย
ความมั่ น ใจของคนที่ มี ศั ก ยภาพ
ด้า นอื่ นที่แ ตกต่า งจากมาตรฐาน
กลาง
เป็ น สถานศึ ก ษาของรั ฐ หรื อ ใน
กากับของรัฐภายใต้การควบคุมทั้ง
ในทางวิชาการ มาตรฐาน การวัด
ประเมินผล การบริหารงานบุคคล
และการเงิน เป็นต้น

การบริหาร

มีความสมดุล ครอบคลุมองค์รวมของชีวิต ทั้งวิชาการและวิถี
ชีวิต ความรู้และคุณธรรม ภูมิปัญญาตะวันตกและตะวันออก
ความเป็นสากลและความเป็นไทย พัฒนาหลักสูตรตามแนว
ปรัชญาการศึกษาใหม่และให้ความสาคัญกับหลักสูตร
เน้นวิธีการเรียนรู้มากกว่าความรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของความรู้ ผู้เรียนสร้างทางเลือกและวิธีการเรียนรู้ของตัวเอง
ได้ เน้นเรีย นรู้จ ากความเป็ นจริง นาไปใช้ในชีวิตจริงได้ มี
ความสุ ข ในการเรี ย นจนเกิ ด ความรั ก ที่ จ ะเรี ย นรู้ เกิ ด
ความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและเรียนรู้ต่อเนื่องไป
ตลอดชีวิต
เป็ น กระบวนการที่ มีค วามต่ อ เนื่ อ งให้ เห็ นพั ฒนาการตาม
สภาพจริง ตระหนักในความแตกต่างกันของทักษะ ปัญญา
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจตามธรรมชาติของตัว
ผู้เรียน โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล/กลุ่ม สร้างโอกาสให้ทุกคน
สามารถที่จะประสบความสาเร็จทางการศึกษา
กระจายอ านาจให้ สถานศึก ษามีฐ านะเป็ น นิติบุ คคลอย่า ง
แท้จริง มีอิสระทั้งในทางวิชาการและการบริหารจัดการอื่น ๆ
เปลี่ยนบทบาทของรัฐไปมุ่งการส่งเสริมสนับสนุน และกากับ
คุณภาพตามมาตรฐานขั้นต่า

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
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3.3 รูปแบบของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ (Suchada Chakpisut, et al., 2003: 58) ได้แบ่งกลุ่มของ
การจัดการศึกษาทางเลือกของไทยไว้ 7 กลุ่ม ได้แก่
(1) การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยพ่อแม่
ผู้ปกครอง ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้งในเรื่องของหลักสูตร การจัดกิจกรรม การวัด
และประเมิ น ผล นั บ เป็ น นวั ต กรรมใหม่ ที่ ก าลั ง ได้ รั บ ความสนใจจั ด การศึ ก ษา รู้ แ ละเข้ า ใจ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดูแลลูกหลานได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
(2) การศึกษาทางเลือกที่อิงกับระบบรัฐ ได้แก่ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบที่จัด
กระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นความรู้เชิงประสบการณ์และการปฏิบัตินอกตาราเรียน หรือ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพตามความแตกต่างของผู้เรียน
(3) การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา ได้แก่ พ่อครู แม่ครู ปราชญ์ชาวบ้าน ที่สังกัด
กลุ่มหรือเครือข่ายและดาเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่นหลัง ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ครูภูมิปัญญาเป็นบุคคลซึ่งมีองค์ความรู้ที่ได้การสืบทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาในชุมชน
ท้องถิ่น นโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระบบการศึกษาทาให้มีเอกภาพเชิงนโยบายในการ
ดาเนินงานร่วมกัน เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนที่เกิดจากความรอบรู้จัดเจนของคนไทยที่ได้รับการสืบ
ทอดมาหลายชั่วคนให้แก่สังคมไทย และให้ภูมิปัญญาไทยเป็นฐานรากและเป็นพลังขับเคลื่อนที่
ส าคั ญ ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาคนและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม วั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
(4) การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกใน
สังกัด ทั้งแนวเศรษฐกิจพอเพียง การต่อต้านบริโภคนิยม การปฏิบัติสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมใน
แนวทางต่าง ๆ หลากหลายตามความเชื่อแต่ละสานัก และก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติ
(5) การศึกษาทางเลือกที่เป็นสถาบันนอกระบบรัฐ ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมทางการศึกษาที่มี
เจตนาในการจัดกระบวนการวิชาความรู้แก่กลุ่มเปูาหมายของตน ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสีย
ค่าใช้จ่ าย เช่น สถาบั นการเรี ยนขององค์ก รพัฒ นาเอกชน ศูน ย์ ชมรมฯ อาทิ สาวิกาสิ กขาลั ย
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สถาบันพัฒนาศักยภาพชุมชน เสมสิกขาลัย เป็นต้น
(6) การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา ผ่านการปฏิบัติ การสาธิต การทดลอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การฝึกอบรม โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องหลากหลายรูปแบบ ทั้งกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ออมทรัพย์ การเกษตร การแพทย์พื้นบ้าน การพัฒนาอาชีพ การสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
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การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนามัยและสาธารณสุข การดูแลเด็กและ
เยาวชน การฟื้นฟูดูแลผู้ปุวยเอดส์ การปูองกันยาเสพติด การจัดการชุมชน เป็นต้น
(7) การศึกษาทางเลือกผ่านสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสื่อการเรียนรู้และแหล่ง
เรีย นรู้อาจเรียนรู้ผ่านสื่อสารมวลชน ประเภทสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามเปูาหมายคือ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
การให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระ กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
กล่าวคือ ต้องมีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ส่งผลให้มี
การเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดเป็นห้องเรียนนอกระบบ ห้องเรียนเพื่อชีวิตสาหรับผู้เรียนทุกเพศ ทุก
วัย ทุกกลุ่มเปูาหมาย ให้ทั้งความรู้ ทักษะ อาชีพ และความบันเทิง
3.4 การศึกษาทางเลือกสาหรับเจเนอเรชันแอลฟา
เจเนอเรชันแอลฟาเป็นคนทีม่ ีลักษณะชอบความรวดเร็ว อดทนต่อการรอคอยได้ไม่นานและ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทาให้ รู ป แบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกั บ คนเจเนอเรชัน นี้ มี
แนวโน้ มเปลี่ ย นไป แนวโน้ มที่ส าคัญ อย่ างหนึ่ งคื อ คนเจเนอเรชันนี้มีก ารเรียนรู้ใ นรูป แบบของ
การศึกษาทางเลือกมากยิ่งขึ้น บทความนี้นาเสนอรูปแบบการศึกษาทางเลือกสาหรับ เจเนอเรชัน
แอลฟา 2 รูปแบบหลัก ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ บ้านเรียนและ
ศูนย์การเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) บ้านเรียน รูปแบบการจัดการศึกษาบ้านเรียน มีความหลากหลายแตกต่างไปตาม
ปรัชญา ทัศนะ ความเชื่อของครอบครัวกับสภาพของครอบครัวและตัวบุตรผู้เรียน ท่ามกลางความ
หลากหลายของวิธีจัดการศึกษาเรียนรู้ของครอบครัวบ้านเรียน เราสามารถพบลักษณะร่วมที่เป็น
แกนหลักของการเรียนรู้แบบบ้านเรียนได้ ดังต่อไปนี้ (Office of the Education Council, 2006:
52-54)
- เป็นการศึกษาที่มุ่งให้บุตรมีพัฒนาการไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ควบคู่กับ
คุณธรรม สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีความเท่าทัน ทาคุณประโยชน์ให้กับสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
- ยึดหลักผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด เด็กทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความ
ถนัด ความสนใจ มีธรรมชาติหรือนิสัยของการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน กระบวนการจัดการศึกษาเรียนรู้
ต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องและสามารถพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ หรือเป็นการ
จัดการศึกษาในลักษณะที่เป็นรายบุคคล
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- การเรียนรู้ที่ต่อยอดขึ้นจากความต้องการ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนโดยแท้จริง
จาเป็นที่จะต้องให้อิสระกับผู้เรียน มีความยืดหยุ่น บูรณาการอยู่ในวิถีการดาเนินชีวิตประจาวันอย่าง
เป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ซึ่งในการนี้ ครอบครัวบ้านเรียนส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์
กระบวนการเรียนรู้ของบุตรของครอบครัว ด้วยการลองพยายามสลายหลักสูตร รายวิชา และคาบ
เรียน เพื่อให้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้จริงในทุกวิถีทาง ทุกเวลา และทุกสถานที่
- คุณค่าของการศึกษาบ้านเรียน ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการจัดการเรียนรู้ให้กับลูกเท่านั้น ที่จริง
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตทั้งหมดของครอบครัวด้วย บ้านเรียนจึงไม่ใช่การที่พ่อแม่ตั้งตน
เป็นครูสอนลูก แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว หรือที่เรียกว่า “ครอบครัวเรียนรู้
ร่วมกัน” ซึ่งไม่เพียงเฉพาะภายในครอบครัวของตนเท่านั้น ยังรวมไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มกับ
เครือข่ายครอบครัวอื่น ๆ และกับชุมชน สังคมด้วย
- ในการวั ด และประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการจั ด การศึ ก ษาที่ ยึ ด ตาม
พัฒนาการของตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคล จึงควรเป็น “การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ” ที่บอก
ได้ถึงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นองค์รวมทั้งหมดของตัวผู้เรียนในสภาพที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด บอกถึง
พัฒนาการในลักษณะของการ “ทาอะไรได้” มากกว่าจะบอกเพียง “รู้อะไร” และมุ่งที่พัฒนาการ
มากกว่าการตัดสินได้หรือตก
(2) ศูนย์การเรียน เป็นการจัดการศึกษาโดยบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน องค์กร
วิช าชีพ สถานประกอบการ สถาบั น พระพุทธศาสนา โดยยื่ น ขออนุญาตต่อ ส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาตามภูมิลาเนา แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบศูนย์การเรียน เน้นการเรียนรู้
โดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning) ซึ่งมีแนวทางดังนี้
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นไปตามบริบทวิถีชีวิตของครอบครัว เชื่อมโยงชุมชนและ
สังคม หลักศาสนาที่ครอบครัวนับถือ กิจกรรมทักษะชีวิตในกิจวัตรประจาวัน การฝึกทักษะการ
ทางาน กิจกรรมอาชีพของครอบครัว วิถีวัฒนธรรม สัมมาชีพในชุมชนท้องถิ่น
- พั ฒ นากิ จ กรรมตามความสนใจและความถนั ด ของผู้ เ รี ย น เช่ น ดนตรี กี ฬ า ศิ ล ปะ
คอมพิวเตอร์ ภาษา ธรรมชาติ กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
- เสริมจุดเน้นสอดคล้องกับความต้องการพิเศษ เปูาหมายการพัฒนาทักษะพิเศษเฉพาะทาง
หรือเน้นทักษะวิชาการเหมือนการศึกษาในระบบโรงเรียน การเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
- เน้นศึกษาจากประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ลงมือทา สร้างการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
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- ใช้ทรัพยากรรอบตัวให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า : ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศึกษา ภูมิประเทศ ภูมิ
สังคม ภูมินิเวศ เชื่อมโยงจากใกล้ตัว/ไกลตัว ทัศนศึกษาจากพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ครูชุมชน ครูภูมิ
ปัญญา กิจกรรมภายในชุมชนท้องถิ่น งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เศรษฐกิจครอบครัว
สังคม วัฒนธรรม โลกรอบตัว ฯลฯ

4. บทสรุป
คนเจเนอเรชันแอลฟาจะเป็นคนที่สาคัญในอนาคตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คนเจเนอเรชันนี้จะ
เป็นพลเมืองที่สาคัญของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลกในอนาคต การศึกษาทางเลือกอาจ
เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีแนวโน้มจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคตและมี ความเหมาะสมกับเจ
เนอเรชันแอลฟา เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสาคัญมากเป็นพิเศษ ให้อิสระ
ผู้เรียน ให้ทางออกและทางเลือกแก่ทุกคน ให้ความสาคัญกับอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ค่านิยม
ความเชื่อ ความถนัด ความพร้อม และความสนใจ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ชุมชน บริบท ภูมิปัญญา องค์
ความรู้และศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ด้วย ทาให้คนรักท้องถิ่นและสามารถดาเนิน
ชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างพึงพอใจ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทางานอย่างมีเสรีภาพและมีความรับผิดชอบ
ในหน้ าที่ ผู้เรี ยนจึ งมีโ อกาสเรี ยนตามศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง การศึกษาทางเลือกตาม
มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สาหรับเจเนอเรชันแอลฟา ได้แก่ การศึกษาแบบ
บ้านเรียนและการศึกษาแบบศูนย์การเรียน เป็นต้น
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