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เปลี่ยนบ้านให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Changing Home to English Learning Hub 

เพ็ญประภา  เจริญสุข

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

	 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัและความสมัพนัธ์ของบ้านกบัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ	บ้านควรเป็นโรงเรยีน
แห่งแรกในการเรียนภาษาอังกฤษ	 และยังควรเป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวตของการเรียนภาษาอังกฤษของเราทุกคนด้วยเช่นกัน	 ดังนั้น
ในบทความนี้จึงได้น�าเสนอความคิดในการปรับบ้านที่อยู่อาศัยในทุกๆ	 วันให้กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแบบสนุกสนาน	 
โดยน�าวิธีการจัดท�าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนบ้านให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมและ 
พึงพอใจของสมาชิกทุกเพศและทุกวัยในแต่ละครอบครัว	

Abstract

 This article is pointing out the importance of and the relationship between home and English learning. Home should 
be our first English learning school and also should be our lifelong English learning hub. Therefore, the article is presenting 
the idea of changing home to a fun English-learning hub by applying the techniques in organizing a self-access learning 
center in order to suitably change home to an English learning hub that can be able to satisfy every single member of a 
family.

ความสัมพันธ์ของ “บ้าน” และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 “บ้าน”	คอื	แหล่งความรูแ้ห่งแรกของมนษุย์ทกุคนนบัตัง้แต่เกดิและเรือ่ยมาจนเตบิโต	บ้านกย็งัคงสามารถทีจ่ะเป็นแหล่งความรู้
ของทุกคนได้เสมอ	เพียงแต่เราจะมองและสร้างคุณค่าให้กับมันอย่างไร	ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน	ทุกคนสามารถที่จะฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษต่างๆ	จากบ้านของตนเองได้	ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียน	หรือแม้แต่การฝึกออกเสียง	
	 Peregoy	และ	Boyle	(1997)	ได้กล่าวไว้ว่า	เด็กก่อนวัยเรียนนั้น	จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ดี	โดยมีผู้ปกครองและสมาชิก
ในครอบครวัเป็นต้นแบบแห่งการเรยีนรู้	ครอบครวัจงึนบัเป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการพฒันาการเรยีนรูใ้ห้แก่เดก็	รวมทัง้ปลกูฝังความคดิ	และ
ทัศนคติในการเรียนรู้	ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญต่อไปในอนาคตเมื่อเด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่	ในด้านของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน	
การทีไ่ด้เริม่เรยีนรูต้ัง้แต่วยัเดก็เป็นส่วนส�าคญัทีช่่วยให้การพฒันาและเข้าใจในการใช้ภาษานัน้รวดเรว็และง่ายขึน้	Spolsky	(1998)	ได้อธบิาย
ว่า	 “อายุ”	 เป็นปัจจัยส�าคัญของการเรียนรู้ภาษา	นอกจากนี้	 “เวลา”	ก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ	การเริ่มเรียนรู้ภาษาตั้งแต่เด็กและ
เมื่อถึงโตก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้	จะช่วยให้สามารถใช้ภาษาได้ดีขึ้นไปเป็นล�าดับ	Spolsky	(1998)	ได้ยกตัวอย่างจากเด็กที่เติบโตในบ้านที่ใช้
สองภาษา	(bilingual)	คือ	ภาษาแม่	(native	language)	ซึ่งเป็นภาษาประจ�าประเทศที่อาศัยอยู่	และภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ	
(second	or	foreign	language)	จะสามารถเข้าใจและใช้ภาษาได้ทั้งสองภาษา	และแม้กระทั่งสามารถแยกได้ว่าจะต้องใช้ภาษาไหนกับ
สมาชิกคนใดในบ้านถึงแม้ว่าเด็กอาจจะสับสนในตอนต้น	 แต่ก็จะสามารถเรียนรู้และปรับตัวรับกับสภาพแวดล้อมได้ในที่สุด	 และความ
รู้ของทั้งสองภาษานั้นก็จะติดตัวไปจนโต	อย่างไรก็ตาม	Lightbown	และ	Spada	(1999)	ได้แนะน�าว่า	การใช้สองภาษาในบ้าน	โดยใช้
ตลอดเวลาและไม่หยุดที่จะใช้ถึงแม้ว่าเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม	 จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้ความสามารถในการใช้ภาษานั้นๆ	



Executive Journal 199

พัฒนาเพิ่มมากขึ้น	 ไม่ถูกลืม	 และไม่เสื่อมถอยลง	 โดยปกติแล้ว
เมื่อเด็กโตขึ้น	 เข้าโรงเรียน	 และท�างาน	 ภาษาที่จะถูกใช้ในชีวิต
ประจ�าวันจะเป็นเพียงภาษาแม	่ ท�าให้โอกาสในการใช้ภาษาต่าง
ประเทศมีน้อยลง	 และเมื่อกลับบ้านหากพ่อแม่ที่เห็นว่าลูกโตแล้ว
จึงหยุดการใช้สองภาษาในบ้านก็จะเป็นไปได้ว่าความช�านาญทาง
ด้านภาษาต่างประเทศที่เคยมีมานั้นจะด้อยลงหรือหายไปในที่สุด	
ดงันัน้เราจงึสามารถเหน็ได้ชดัว่าบ้านนัน้มคีวามส�าคญัเพยีงใดกบั
การเรียนรู้ภาษาต่อชีวิตของคนทุกคน

การเรียนรู้ภาษา (Language Acquisition)

	 การเรยีนรูภ้าษา	ในทีน่ีห้มายถงึ	การเข้าใจและสามารถ
ใช้ภาษานั้นๆ	ในการสื่อสารได้	Lightbown	และ	Spada	(1999)	
อธิบายว่า	 โดยธรรมชาติ	 เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาจากการเลียน
แบบ	 ฝึกฝน	 ชมเชย	 และสิ่งรอบตัว	Noam	Chomsky	(อ้างถึง	
ใน	Lightbown	&	Spada)	ได้กล่าวไว้ว่า	เด็กนั้นเกิดมาพร้อมกับ
โปรแกรมทีก่�าหนดไว้ให้สามารถเรยีนรูภ้าษาได้ด้วยตวัเอง	เหมอืน
เช่นการนัง่	การยนื	หรอืการเดนิ	ดงันัน้	หากเดก็ได้ถกูฝึกให้ใช้สอง
ภาษาในเวลาเดียวกัน	 ก็น่าจะช่วยให้เด็กสามารถใช้ภาษาทั้งสอง
ได้อย่างมีคุณภาพ
	 นอกจากนี้	 การที่เรียนรู ้ภาษาที่สองหรือภาษาต่าง
ประเทศนัน้	ยงัมปัีจจยัอืน่ๆ	ทีช่ีใ้ห้เหน็ว่าการเริม่เรยีนภาษาทีไ่ม่ใช่
ภาษาแม่นั้น	ควรเริ่มเรียนตั้งแต่วัยเด็ก	ดังนี้
	 1.	ลกัษณะนสิยัของผูเ้รยีน	ความแตกต่างทีส่ามารถเหน็
ได้ชดัระหว่างผูเ้รยีนภาษาวยัเดก็และผูใ้หญ่	คอื	เดก็จะมคีวามอาย
ในการใช้ภาษาน้อยกว่าผูใ้หญ่	ยกตวัอย่างจากการสงัเกตกุารเรยีน
การสอนในห้องเรยีนภาษาองักฤษในประเทศไทย	ระหว่างห้องเรยีน
ส�าหรับเด็กเล็ก	 และห้องเรียนส�าหรับผู้ใหญ่	 พบว่า	 เมื่อครูถาม
ค�าถาม	เด็กส่วนใหญ่จะแย่งกันยกมือตอบ	โดยไม่เกรงว่าค�าตอบ
ที่ให้จะถูกหรือไม่	หรือบางครั้งเด็กก็ยังไม่รู้ว่าค�าตอบคืออะไร	แต่
กจ็ะไม่อายทีจ่ะยกมอืตอบ	ในทางตรงกนัข้าม	ส�าหรบัผูเ้รยีนทีเ่ป็น
ผู้ใหญ่	 เมื่อถูกถามค�าถาม	 จะมีเพียงส่วนน้อย	หรือไม่มีเลยที่จะ
ยกมือขึ้นตอบ	 เพราะผู้ใหญ่จะรู้สึกประหม่ากับการใช้ภาษา	และ
อายหากตอบผิดหรือใช้ภาษาอย่างผิดๆ	 ดังนั้น	 จึงเป็นการยาก
มากกว่าส�าหรับผู้ใหญ่ที่จะเข้าถึงภาษาได้เร็วเท่ากับเด็ก
	 2.	สภาพแวดล้อมในการเรียน	 เช่นกันที่สภาพแวดล้อม
ในการเรยีนของเดก็และผูใ้หญ่นัน้ต่างกนั	เนือ่งจากมวีตัถปุระสงค์
ในการเรยีนภาษาองักฤษทีแ่ตกต่างกนั	ส�าหรบัเดก็นัน้วตัถปุระสงค์
คอืเพือ่ฝึกการใช้ภาษาในระดบัต้นๆ	เพือ่สร้างความคุน้เคยและน�า
ไปต่อยอดในการเรียนระดับที่สูงขึ้น	 รวมทั้งให้มีทัศนคติที่ดีจาก
การเรียน	 ดังนั้นสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนั้น	 มักจะเป็นไปใน

ทางสนุกสนาน	แบบเล่นไป	เรียนไป	ร้องเพลง	ท�ากิจกรรมเสริม	
ซี่งท�าให้ไม่เกิดความกดดันในห้องเรียน	 แต่ในทางตรงกันข้าม	 
ผูเ้รยีนผูใ้หญ่ในประเทศไทยเรยีนภาษาองักฤษด้วยเหตผุลหลกัสอง
ประการ	คือ	1)	เพื่อจบการศึกษา	ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่บังคับ
ให้นักเรียนและนักศึกษาทุกคนต้องเรียน	 การที่จะเรียนจบด้วย
คะแนนเฉลี่ยที่ดี	นักเรียนและนักศึกษาก็จ�าเป็นจะต้องท�าคะแนน
ในวิชาภาษาอังกฤษให้ดีเช่นกัน	2)	เพื่อน�าไปใช้ในการท�างาน	ใน
ประเทศไทยปัจจุบัน	 ความสามารถทางภาษาอังกฤษถือเป็นหนึ่ง
คณุสมบตัพิืน้ฐานทีอ่งค์กร	บรษิทั	ห้างร้านทัง้หลายต้องให้พนกังาน
ของตนมี	 ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มความกดดันให้กับตัวผู้เรียน	 และ
ท�าให้สภาพในห้องเรียนเต็มไปด้วยความตึงเครียด	 เนื่องจากทุก
คนต้องตัง้ใจและบงัคบัตวัเองหรอืถกูบงัคบัให้ต้องใช้ภาษาองักฤษ
ถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้สึกพร้อมที่จะท�าก็ตาม	
	 ด้วยเหตุผลหลักที่กล่าวมานี้	 จึงสามารถสรุปได้ว่า	 
การเรียนภาษานั้นควรจะเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก	และเรียนอย่างต่อเนื่อง	
จะท�าให้เราได้สะสมความรู ้และพัฒนาการใช้ภาษาไปเรื่อยๆ	 
ตามเวลาที่เราเติบโตขึ้น	

การเชื่อมโยงสถานศึกษามาสู่บ้าน

	 เมื่อทราบแล้วว่า	 การเรียนภาษานั้นควรเริ่มตั้งแต่วัย
เด็ก	ซึ่งหมายความว่า	บ้าน	คือโรงเรียนแห่งแรกของเด็ก	และพ่อ
แม่	คือ	ครูคนแรกของเด็ก	พ่อแม่ช่วยลูกได้โดยการเสริมภาษาที่
สองให้กับลูก	ในประเทศไทย	ภาษาแม่	คือภาษาไทย	และภาษา
ที่สองที่ส�าคัญ	 คือภาษาอังกฤษ	 ในระยะแรกที่เด็กยังไม่เข้าเรียน	
พ่อแม่อาจจะมีอิสระในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก	 แต่เมื่อ
เด็กเข้าเรียนแล้ว	 การสอนเพียงเรื่องที่พ่อแม่เลือกอาจไม่เพียงพอ
ส�าหรับเด็กที่จะต้องเรียนในชั้นเรียนไปพร้อมกับเพื่อน	 ดังนั้นพ่อ
แม่จึงจ�าเป็นที่จะต้องใส่ใจในสิ่งที่เด็กเรียนที่โรงเรียน	 และน�ามา
ปรับใช้ที่บ้าน	
	 เพื่อช่วยให้พ่อแม่มีความเข้าใจในสิ่งที่ลูกเรียนมาก 
ยิง่ขึน้	การพบปะกบัครผููส้อนจงึเป็นสิง่ทีล่ะเลยไม่ได้	การมสีมัพนัธ์
ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครองเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก	 เพราะทั้งครูและผู้ปกครองสามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราว
ของเด็ก	ไม่ว่าจะเป็นในด้านดี	ปัญหา	ทางแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่
จะช่วยเดก็ในการพฒันาการเรยีนรู	้รวมทัง้ยงัเป็นโอกาสทีโ่รงเรยีน
จะสามารถชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนไปสู่ผู้ปกครอง	
เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากผู้ปกครองในการช่วยส่งเสริมให้เด็ก
ได้ประโยชน์สูงสุดในการเรียน	 จากบทความ	Parent	Teacher	
Conference	Tips	 ได้ให้เทคนิคส�าหรับครูและผู้ปกครองในการ 
เตรียมตัวเพื่อจะประชุมร่วมกัน	ดังนี้
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 ส�ำหรับครู
	 1)	 แจ้งผู้ปกครองล่วงหน้า	 และแจ้งให้ทราบถึงหัวข้อที่
จะพูดถึงเกี่ยวกับเด็ก
	 2)	เริ่มด้วยการเล่าถึงข้อดีของเด็ก	
	 3)	 แจ้งให้ผู้ปกครองเข้าใจนโยบายต่างๆ	ของโรงเรียน	
เช่น	ในเรื่องการสอน	การให้การบ้าน
	 4)	 เมื่อรู้สึกคุ้นเคยต่อกัน	 จึงค่อยแจ้งให้ทราบว่า	 เด็ก
ควรได้รับการเสริมในด้านใด
	 5)	ไม่ควรพดูถงึเดก็แบบว่ากล่าว	แต่ควรพดูในเชงิขอค�า
ปรึกษา	และหาทางแก้ไข
	 6)	กล่าวขอบคุณที่สละเวลามาร่วมประชุม
 ส�ำหรับผู้ปกครอง
	 1)	 จดเรื่องที่ต้องการจะคุย	 โดยไม่ลืมที่จะถามเด็กว่า
ต้องการให้คุยในเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่
	 2)	ไม่ควรไปสาย	เพราะจะแสดงถึงความไม่รับผิดชอบ
	 3)	เริ่มจากเรื่องในทางบวก	
	 4)	ไม่เสยีเวลาในเรือ่งทีไ่ม่เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนของ
เด็ก
	 5)	 ต้องใจกว้างและไม่โกรธหากครูแจ้งให้ทราบในสิ่งที่
เด็กควรปรับปรุง	 แต่ควรจดเอาไว้เพื่อช่วยในการพัฒนาการเรียน
ของเด็ก
	 6)	กล่าวขอบคุณที่จัดให้มีการประชุมขึ้น
ทีม่ำ: http://lifestyle.iloveindia.com/lounge/parent-teacher-
conference-tips-4306.html

 การพบปะและประชุมกับครูของเด็กเป็นสิ่งส�าคัญที่จะ
เชื่อมโยงโรงเรียนไปสู่บ้านได้	 พ่อแม่จึงไม่ควรละเลยที่จะหาเวลา
และโอกาสทีจ่ะท�าสิง่นีใ้ห้กบัลกูของตน	และเมือ่บ้านสามารถเชือ่ม
โยงไปสูโ่รงเรยีน	และโรงเรยีนสามารถเชือ่มโยงมาสูบ้่านได้แล้วนัน้	
ก็ไม่เป็นการยากที่จะท�าให้เด็กมีการเรียนรู้ที่พัฒนามากยิ่งขึ้น	
	 	ส�าหรบัผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่	ซึง่ไม่ได้มผีูป้กครองคอยตาม
ดแูลช่วยเหลอืเหมอืนอย่างเดก็	ผูใ้หญ่จ�าเป็นต้องรูจ้กัทีจ่ะช่วยเหลอื
ตนเองในการทีจ่ะปรกึษาหารอื	พดูคยุ	กบัครผููส้อน	และปรบัสภาพ
แวดล้อมทีบ้่านให้เป็นแหล่งทีช่่วยส่งเสรมิตนเองในการเรยีนรูภ้าษา
เพื่อจุดมุ่งหมายของความส�าเร็จทางด้านวิชาการและวิชาชีพ	

เปลีย่นบ้านให้เป็นแหล่งความรูภ้าษาองักฤษ (Changing Home 

to English Learning Hub)

	 การเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นแหล่งความรู้ภาษาอังกฤษ	
อาจฟังดูเหมือนเป็นความคิดที่ท�าให้เด็กที่อยู่อาศัยในบ้านต้อง
เคร่งเครียดกับการเรียนภาษาอังกฤษตลอดเวลา	 แต่ในความเป็น
จริงแล้ว	มีจุดประสงค์ในทางที่กลับกัน	จุดประสงค์ของความคิด
นี้	คือ	ต้องการให้เด็กเกิดความเคยชินกับความคิดที่ว่า	ความรู้นั้น
อยู่รอบตัวเรา	 และเราสามารถเรียนได้จากสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลา	
เพียงแค่เราสังเกต	 และไม่จ�าเป็นต้องพยายามอย่างหนักในการที่
จะเรียนภาษาอังกฤษ	 แต่เป็นการใส่ความรู้ภาษาอังกฤษเข้าไปที
ละเล็กทีละน้อยทุกวันๆ	และสนุกไปกับมันได้	ซึ่งแนวคิดจากการ
เรียนรู้จากสิ่งต่างๆ	 รอบตัวนั้น	 ก็สามารถที่จะน�าไปใช้ได้ส�าหรับ 
ผู้เรียนผู้ใหญ่	(มนฑิรา	พานิชยิ่ง,	2545).
	 การท�าบ้านให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 เป็น
แนวคิดเดียวกับการท�าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	(Self	Access	
Learning	Center)	มนฑริา	พานชิยิง่	(2545)	กล่าวว่าวตัถปุระสงค์
ของการจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูด้้วยตนเอง	คอื	เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูป
แบบ	สามารถสร้างองค์ความรู้ในตนเองจากการบูรณาการความรู้
เดิมและความรู้ใหม่	และยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียน
รู้ตลอดชีวิต	 ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถผนวกเข้ากับค�าว่า	 “บ้าน”	
คือ	 ที่ที่เราอาศัยอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย	 เราจึงควรจะเปลี่ยนเพิ่ม
คุณสมบัติให้บ้านกลายเป็นแหล่งในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตลอด
ชีวิต	และในรูปแบบสบายๆ	สนุกสนาน	และไม่ตึงเครียด	

ในการจัดบ้านให้เป็นแหล่งความรู้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะ
ส�าหรับเด็กหรือผู้ใหญ่	 สามารถที่จะใช้แนวคิดการจัด	 ศูนย์การ
เรยีนรูด้้วยตนเอง	โดยศนูย์จะแบ่งเป็นมมุแห่งการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่าง
กนั	การท�าบ้านให้เป็นแหล่งความรูภ้าษาองักฤษกเ็ช่นเดยีวกนั	เรา
สามารถจะจดัส่วนใช้สอยต่างๆ	ของบ้านให้เป็นมมุแห่งการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษส�าหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้	ส�าหรับเด็ก	หากพ่อแม่
มีความกังวลว่า	 ถ้าตนไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาอังกฤษได้	
แล้วจะช่วยลูกได้อย่างไร	 ในความเป็นจริงแล้ว	 ภาษาอังกฤษนั้น
มีหลายทักษะให้เลือกที่จะฝึก	หากผู้ปกครองไม่สามารถพูดภาษา
อังกฤษได้	อาจจะเน้นในเรื่องของค�าศัพท์	การอ่าน	การฟัง	การ
ออกเสยีง	พ่อแม่สามารถช่วยลกูได้โดยการเรยีนรูร่้วมไปกบัลกู	ดงั
นั้น	 ไม่ใช่เพียงแต่เด็กจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเท่านั้น	พ่อแม่เอง
กค็อืผูเ้รยีนผูใ้หญ่ทีส่ามารถฝึกการใช้ภาษาองักฤษไปพร้อมกบัลกู
ด้วย	ประโยชน์ของการเปลี่ยนบ้านเป็นแหล่งความรู้ภาษาอังกฤษ
จึงเกิดกับผู้เรียนทั้งสองวัยในเวลาเดียวกัน	การเปลี่ยนบ้านให้เป็น
แหล่งความรู้ทางภาษาอังกฤษนั้น	สามารถท�าได้ดังต่อไปนี้
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 1. สวนแห่งควำมรู้: Garden of Knowledge
 สวนหน้าบ้าน	 สามารถเปลี่ยนเป็นแหล่งที่ช่วยในการ
เรียนรู้ค�าศัพท์ต่างๆ	 เกี่ยวกับเครื่องมือในการท�าสวน	 ชื่อต้นไม้	
และดอกไม้ต่างๆ	 โดยการท�าเป็นสติกเกอร์ค�าศัพท์ติดที่เครื่อง
มือ	และท�าป้ายชื่อต้นไม้ดอกไม้เป็นภาษาอังกฤษปักไว้ข้างๆ	กับ
ต้นไม้ดอกไม้ชนิดนั้นๆ	 ส�าหรับเด็ก	 พ่อแม่สามารถให้เด็กเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสร้างมุมเรียนรู้จากธรรมชาติร่วมกับตน	 โดย
ช่วยเขียน	แปะป้ายชื่อ	หรือไปเลือกซื้อต้นไม้	ดอกไม้	เพื่อมาปลูก 
ในสวนก็ได้เช่นกัน	 มุมของสวนเป็นมุมที่ทุกคนในบ้านมักจะเดิน
ผ่านทุกๆ	วัน	ดังนั้นการได้เห็นค�าภาษาอังกฤษและตัวสะกดผ่าน
ตาทุกวัน	รู้ความหมายจากการมองเห็น	ก็จะเกิดการจดจ�า	และ
ยังสร้างนิสัยในการอ่านโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย	นอกจากนี้	อาจจัดชุด
โต๊ะเก้าอี้นั่งเล็กๆ	เพื่อส�าหรับเป็นมุมอ่านหนังสือได้	

ติดขัดสงสัยในค�าศัพท์ค�าใด	 เราจะสามารถหาความหมายของ
ค�าได้จากพจนานุกรมทันที	 และเมื่อหาได้แล้วให้เขียนบันทึกลง
ในสมุดโน้ตศัพท์รวมของครอบครัว	หรืออาจแบ่งเป็นสมุดส่วนตัว
ของสมาชกิในครอบครวัแต่ละบคุคล	สมาชกิในครอบครวัสามารถ
สร้างเป็นกิจกรรมการแข่งขันภายในครอบครัว	โดยสมาชิกทุกคน
จะแข่งกันว่าภายในช่วงเวลาที่ก�าหนด	 ใครที่สามารถรวบรวมค�า
ศพัท์พร้อมความหมายจากมมุห้องนัง่เล่นได้มากทีส่ดุ	จะเป็นผูช้นะ
และได้รบัรางวลัจากผูแ้พ้ทกุคน	สมาชกิในบ้านสามารถทีจ่ะคดิเกม
ทีจ่ะเล่นร่วมกนัได้ตามความชอบ	ดงันัน้มมุห้องนัง่เล่นจะไม่ใช่เป็น
มุมที่มานั่งดูโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว	 แต่จะเป็นมุมที่สามารถท�า
กิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกันแบบครอบครัวได้	

ส�าหรับเด็กเล็ก	 อาจจะมีค�าถามว่า	 เด็กจะสามารถได้
ประโยชน์อย่างไรจากมุมห้องนั่งเล่น	 เพราะเด็กไม่สามารถเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ	โดยธรรมชาติของเด็กแล้ว	การฝึกบ่อยๆ	จะช่วยให้
เด็กเกิดความเคยชิน	 หรืออย่างน้อยที่สุดเด็กจะเกิดความคุ้นเคย
กบัส�าเนยีงและการออกเสยีง	ซึง่กเ็ป็นจดุเริม่ต้นทีด่จีดุหนึง่ส�าหรบั
เดก็	เดก็มกัจะต้องการให้ผูใ้หญ่ช่วยในการอธบิาย	ดงันัน้พ่อแม่จงึ
เป็นส่วนส�าคญัในการช่วยลกู	เริม่ตัง้แต่การเลอืกประเภทของสือ่ที่
เหมาะสมให้กับลูก	ไม่ว่าจะเป็นสารคดี	ภาพยนตร์	หนังสือ	หาก
เป็นสารคดีและภาพยนตร	์ พ่อแม่ควรนั่งดูไปพร้อมกับลูก	 เพื่อที่
จะอธิบายเนื้อหาเมื่อลูกสงสัย	สอดแทรกค�าสอน	และความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษ	เช่น	การออกเสียง	และ	ค�าศัพท์	 เป็นต้น	ถ้าเป็น
หนังสือพ่อแม่สามารถอ่านให้ลูกฟัง	 และควรชักชวนลูกให้อ่าน
หนังสืออย่างสม�่าเสมอ	เพื่อเด็กจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในทักษะ
ต่างๆ	เช่น	การอ่าน	การฟัง	และการออกเสียง	เป็นต้น	รวมทั้งยัง
ช่วยปลกูฝังนสิยัรกัการอ่าน	ซึง่จะตดิตวัไปเป็นผูใ้หญ่ทีร่กัการอ่าน
และค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านได้	

นอกจากนี้	ส�าหรับเด็ก	พ่อแม่สามารถแบ่งมุมหนึ่งของ
ห้องนั่งเล่นเป็นมุมของเล่นของเด็ก	 โดยจัดให้มีเครื่องเล่นที่ช่วย 
ในการเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษาอังกฤษไว้ให้กับลูกด้วย

ทีม่ำ: http://www.the-simple-homeschool.com/learning-at-
home-in-a-forest.html

 2. อยูก่บัภำษำองักฤษในห้องนัง่เล่น: Living with English 
in Living Room

ห้องนั่งเล่น	 ถือเป็นห้องสารพัดประโยชน์ภายในบ้าน	
และเป็นจุดศูนย์กลางส�าหรับสมาชิกในบ้านจะมาอยู่รวมกัน	 ใน
ห้องมักจะมีโทรทัศน์	 เคเบิ้ลทีวี	 ดีวีดีภาพยนตร์ วิทยุ	 และควร
จะมีชั้นวางหนังสือที่มีหนังสือที่หลากหลายรวมอยู่ในห้องเช่นกัน	
ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นสื่อในการเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกอย่าง	
และเหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในการที่จะใช้ประโยชน์ของห้อง
นัง่เล่นให้เป็นแหล่งเรยีนภาษาองักฤษ	ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนภาษา
อังกฤษจากสารคดี	ข่าว	เพลง	ภาพยนตร์	การ์ตูน	หนังสือการ์ตูน	
หนงัสอืพมิพ์	วารสาร	กส็ามารถเกดิขึน้ได้ในมมุนี้	การเรยีนรูภ้าษา
ในมมุนีจ้ะให้ทัง้การฝึกทกัษะในการฟัง	การพดู	การออกเสยีง	การ
เรียนรู้ค�าศัพท์	 การอ่าน	 หรือแม้แต่การเขียน	 โดยสังเกตวิธีการ
เขยีนจากสิง่พมิพ์ภาษาองักฤษ	และสิง่ทีข่าดไม่ได้ส�าหรบัมมุนี	้คอื	
พจนานุกรม	และสมุดโน้ต	หากเรามีพจนานุกรมอยู่ใกล้มือ	 เมื่อ ที่มำ: http://www.dailymail.co.uk/news/article-566699/

Broken-home-children-slower-learn-youngsters-parents-
home.html
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  3. ห้องครัวสอนภำษำ: Kitchen Teacher
ห้องครัวจะใช้วิธีการเดียวกับมุมสวนหน้าบ้าน	 คือท�า

สติกเกอร์ค�าศัพท์บนเฟอนิเจอร์ต่างๆของห้องครัว	 เราไม่จ�าเป็น
ต้องน�าสตกิเกอร์ไปตดิบนอปุกรณ์ใช้สอยในครวั	เนือ่งจากอปุกรณ์
เหล่านั้นถูกใช้ถูกล้างเป็นประจ�าทุกวันจึงไม่เหมาะกับการติดสติก
เกอร์	 โดยปกติอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวจะถูกจัดเก็บเป็นหมวดหมู่
บนชั้นหรือในลิ้นชักตู้ของห้องครัว	 เช่น	 ลิ้นชักส�าหรับช้อน	 ส้อม	
ทพัพ	ีตูส้�าหรบัเกบ็หม้อและกระทะ	เป็นต้น	ดงันัน้ค�าศพัท์ทัง้หลาย
สามารถท�าเป็นรายการพร้อมกับรูปภาพประกอบ	 และติดไว้นอก
ลิ้นชักตู้เพื่อให้รู้ว่าลิ้นชักใดเก็บอะไรไว้แล้วเรียกเป็นภาษาอังกฤษ
ว่าอย่างไร	 ค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหาร	 ขนม	 และผลไม้สามารถ
ติดไว้ที่ฝาด้านนอกของตู้เย็นได้	 ในห้องครัวควรมีชั้นหนังสือเล็ก
เพื่อวางต�าราอาหารทั้งภาษาอังกฤษและไทย	 เพื่อสามารถน�า
มาเปดอ่านเลือกดูอาหารที่อยากรับประทาน	 ช่วยกันลงมือท�า
อาหารตามสูตรอาหารภาษาอังกฤษ	 สมาชิกในครอบครัวควรจัด
ให้มีรายการอาหารประจ�าบ้านเป็นภาษาอังกฤษด้วย	 สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถเพิ่มรายชื่ออาหารได้ตลอดเวลา	 แต่ต้องเป็น
ภาษาอังกฤษพร้อมกับมีประโยคอธิบายพอเข้าใจว่าอาหารที่ใส่
ไว้ในรายการอาหารคืออะไร	 รสชาติเป็นอย่างไร	 ท�ามาจากอะไร	
เป็นต้น	สมาชิกในครอบครัวอาจช่วยกันค้นหารายการอาหารใหม่	
(เป็นภาษาอังกฤษ)	 และน�ากลับมาร่วมกันท�าเป็นกิจกรรมในวัน
หยุดสุดสัปดาห์ก็ได้	อีกรายการที่ขาดไม่ได้คือ	รายการจับจ่ายซื้อ
ของ	(grocery	list)	 ซึ่งท�าขึ้นเป็นภาษาอังกฤษส�าหรับอาหารและ
ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิตประจ�าวัน	 ก่อน
จะไปจับจ่ายซื้อของ	 ต้องบอกให้สมาชิกทุกคนมาดูตามรายการ
และเลือกว่าตนต้องการจะให้ซื้ออะไร	ส�าหรับเด็กเล็ก	พ่อแม่อ่าน
ให้ฟัง	 ชี้ให้ดูตัวหนังสือ	 และบอกความหมายของค�าในเบื้องต้น	
และย�า้หลายๆ	ครัง้เพือ่ให้เดก็สามารถจดจ�าและบอกได้ด้วยตนเอง
ในที่สุด	 นอกจากนี้ในห้องครัวควรมีบอร์ดฝากข้อความที่ทุกคน
สามารถเขยีนได้	โดยใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกั	หรอืใช้ส�าหรบัเขยีน
รายการอาหารประจ�าวันก็ได้	ดังที่ได้กล่าวมานี้	ห้องครัวสามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็นมุมหนึ่งของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีสีสันและ
ชีวิตชีวาได้อย่างไม่ยาก
 4. เข้ำห้องน�้ำภำษำอะไร: What is your language 
restroom?

ห้องน�้าเป็นส่วนของบ้านที่ทุกคนต้องใช้ประจ�าวัน	 และ
สมาชิกในบ้านบางคนก็ใช้เวลานานอยู่ในห้องน�้า	 เราสามารถใช้
ธรรมชาติการเข้าห้องน�้ามาเรียนรู้ภาษา	 เริ่มจากการอ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษตามความชอบของแต่ละบุคคล	 ซึ่งหลายๆ	 คนมี
นสิยัในการอ่านหนงัสอืไปและเข้าห้องน�า้ไป	ดงันัน้ในห้องน�า้ควรมี

หนงัสอืภาษาองักฤษวางไว้ให้อ่านบ้าง	นอกจากนี	้จดัท�าสมดุบนัทกึ
ความสขุไว้ในห้องน�า้	การเขยีนบนัทกึเป็นเทคนคิในการเรยีนภาษา
อังกฤษอย่างหนึ่ง	 เรียกว่า	journal	 สมุดบันทึกความสุข	 ใช้หลัก
การเดียวกับการเขียน	 journal	 คือเป็นสมุดที่ใช้เขียนบันทึกเรื่อง
ราวต่างๆ	อย่างเป็นอิสระ	ไม่ยึดติดในเรื่องของไวยากรณ์	แต่มุ่ง
เน้นในการใช้ภาษาเพื่อสื่อความคิดอย่างอิสระ	ส�าหรับสมุดบันทึก
ความสขุนัน้	จะก�าหนดให้ทกุคนในครอบครวัใช้เขยีนภาษาองักฤษ
เพือ่บนัทกึเรือ่งราวสนกุสนานทีไ่ด้พบในชวีติประจ�าวนัของตน	อาจ
เขยีนเกีย่วกบัเรือ่งตลกทีไ่ด้เจอหรอือ่านมา	อาจเขยีนศพัท์แปลกๆ	
ทีไ่ด้ยนิมาหรอือ่านพบมา	อาจวาดเป็นรปูภาพและใช้ภาษาองักฤษ
เป็นค�าๆ	เพื่ออธิบาย	ส�าหรับเด็ก	อาจเริ่มจากการให้วาดรูปก่อน
กไ็ด้	เพือ่เป็นการฝึกให้รูจ้กัแสดงความคดิเหน็	สมาชกิในครอบครวั
ทุกคนจะได้อ่านบันทึกเมื่อเข้าห้องน�้า	และสามารถเขียนตอบหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อความคิดนั้นๆ	ได้	และสุดท้าย	สมุดบันทึก
เล่มนีก้จ็ะเป็นเหมอืนหนงัสอืประจ�าครอบครวัทีท่กุคนช่วยกนัเขยีน
และได้เรียนรู้จากกันและกัน	นอกจากนี้	ให้ติดไวท์บอร์ดเล็กๆ	ไว้
บนผนังห้องน�้าใกล้ๆ	 กับที่วางหนังสือที่ผู้ใช้ห้องน�้าสามารถเอื้อม
ไปเขยีนได้	หากบางวนัทีไ่ม่มเีรือ่งให้เขยีนในบนัทกึ	อาจจะเปลีย่น
เป็นเขียนอะไรเล่นๆ	ฝากข้อความตลกๆ	เป็นภาษาอังกฤษให้กับ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนในบ้านได้อ่านเล่นก็ได้	ไวท์บอร์ด
นีจ้ะสามารถท�าหน้าทีเ่ป็นพืน้ทีท่ีท่กุคนสามารถมาร่วมแสดงความ
คิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษด้วยกัน	สิ่งสุดท้ายที่ควรมีในห้องน�้า	คือ
วิทยุเล็ก	 ที่สามารถเปดฟังไปและอาบน�้าไปเพื่อให้เกิดทั้งความ
เพลิดเพลินและฝึกในเรื่องการฟังภาษาอังกฤษได้ด้วย
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บทส่งท้าย

 การเปลีย่น	“บ้าน”	ให้เป็นแหล่งการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ
นั้น	 เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถท�าได้	หากมีความพยายามและตั้งใจ
ทีจ่ะท�า	เราอาจจะเริม่โดยเลอืกทีจ่ะท�าเพยีงบางมมุทีเ่ราเหน็ว่าน่า
สนใจส�าหรบัครอบครวัของเราก่อน	และท�าให้สมาชกิในครอบครวั
ทุกคนสนุกสนานกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากที่บ้าน	 ซึ่งเป็น
ที่ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและไม่ต้องมีความรู้สึกอายหากใช้ภาษา
อังกฤษไม่ถูกต้อง	 การเริ่มเรียนจากความรู้สึกผ่อนคลาย	 สบาย	 
โดยไม่ได้ถูกบังคับ	 จะช่วยให้การเข้าถึงภาษาเป็นไปได้ง่ายขึ้น	
รวมทัง้เมือ่สิง่แวดล้อมของบ้านถกูท�าให้เป็นสือ่ในการเรยีนรูภ้าษา
อังกฤษแล้ว	ผู้อยู่อาศัยในบ้านก็จะเกิดความคุ้นเคยและไม่ได้รู้สึก
ร�าคาญกับการต้องใช้ภาษาอังกฤษนั่นเอง	ท้ายสุดนี้	จึงสรุปได้ว่า	
“บ้าน”	คือสถานที่แห่งแรกที่สร้างและหล่อหลอมบุคลิก	ลักษณะ
นิสัย	 และความคิดของคน	 ดังนั้นหากเราเริ่มสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่บ้านและมีพ่อแม่เป็นครูคนแรก	 ก็จะเป็นการ
ปลูกฝังคนๆ	 หนึ่งให้กลายเป็นคนดีมีความรู้ของประเทศชาติได้
ในอนาคต	  
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