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ขอแสดงคว�มยินดีและต้อนรับสม�ชิกใหม่ในครอบครัว 

ของท่�น บัดนี้สม�ชิกน้อยที่ท่�นเฝ้�รอม�อยู่ในอ้อมแขน 

แล้ว ญ�ติพี่น้องและเพื่อนฝูงต่�งร่วมแสดงคว�มยินดีขณะที่

ท่�นเริ่มคำ�นึงถึงชีวิตอน�คตของลูกน้อย ว่�จะเดินตรงหรือ

เลี้ยวไปท�งใด และท่�นจะสนับสนุนช่วยเหลือแนะนำ�ชี ้

ท�งได้อย่�งไร

แน่นอนว่�คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องก�รสิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับ 

ลูกของตนเอง แต่ก�รเลี้ยงดูคือคว�มท้�ท�ย  

บ�งครั้งท่�นท้อถอย บ่อยครั้งท่�นลังเลที่จะตัดสินใจเลือก

สิ่งที่คิดว่�ดีที่สุดสำ�หรับลูก

คณะผู้จัดทำ�คู่มือเล่มนี้หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� คู่มือเล่มนี้จะ 

ช่วยแนะนำ�และแนะแนวท่�นเกี่ยวกับก�รใช้ภ�ษ�สื่อส�ร 

ระหว่�งท่�นและลูกน้อยได้

ปีแรกๆของชีวิตเป็นระยะเวล�สำ�คัญสำ�หรับก�รพัฒน� 

ท�งภ�ษ� คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้สอนและเป็นตัว

อย่�งก�รสื่อส�รท�งภ�ษ� ภ�ษ�และทักษะท�งภ�ษ�เป็น 

สิ่งสำ�คัญต่อก�รดำ�รงชีวิดในสังคมและในวงก�รง�นและ 

เศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอน�คต

ถ้�ภ�ษ�เยอรมันไม่ใช่ ภ�ษ�แม่ ของท่�น หรือท่�นเพิ่ง 

เริ่มเรียนภ�ษ�เยอรมันเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว ท่�นอ�จถ�มตน

เองว่�ท่�นจะสนับสนุนหรือช่วยเหลีอลูกของท่�นเรียนภ�ษ� 

เยอรมันได้อย่�งไร คู่มือเล่มนี้ให้ข้อแนะนำ� ข้อเสนอ 

และวิธีปฏิบัติม�กม�ยที่ท่�นนำ�ม�ใช้ได้ เพื่อช่วยให้ลูกของ

ท่�นมีทักษะสื่อส�รสองภ�ษ�หรือหล�ยๆภ�ษ�ได้อย่�ง 

คล่องแคล่วและง่�ยด�ย

คุณพ่อ คุณแม่ ที่รักและนับถือ

ก�รสอนลูกพูดและเรียนภ�ษ�นั้นไม่ย�กเย็นแสนเข็น 

ขอเชิญชวนให้ท่�นพกคู่มือเล่มนี้ติดตัวไว้ 

อ่�นทบทวนหล�ยๆครั้ง แล้วท่�นจะพบว่�คู่มือเล่มนี้ช่วย 

ท่�นได้แน่นอน

ขออวยพรให้ท่�นประสบคว�มสำ�เร็จมีคว�มสุขและชื่นชม

สมใจกับลูกน้อยของท่�นอย่�งยั่งยืนตลอดไป



1 ท่�นเริ่มมีส่วนพัฒน�ทักษะ
ท�งภ�ษ�ของลูกน้อย 
ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์แล้ว

เด็กในครรภ์ได้ยินเสียงต่�งๆ 
โดยเฉพ�ะเสียงของคุณแม่ ตั้งแต่คุณแม่ตั้ง
ครรภ์ได้ประม�ณสี่เดือน

เด็กในครรภ์คุ้นเคยกับเสียงสูงต่ำ�และจังหวะ 
พูดของแม่ นอกจ�กนั้นเสียงดนตรีและ 
เสียงอื่นๆก็มีอิทธิพลต่อเด็กในครรภ์เช่นกัน

คุณพ่อคุณแม่ควรคุยปรึกษ�ห�รือกันตั้งแต่
ก่อนคลอดว่�จะพูดภ�ษ�อะไรกับลูกน้อยดี 
หรือจะพูดกี่ภ�ษ�กับลูกกันแน่

ท่�นทร�บไหมว่�...

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

พ่อจ๋� แม่จ๋� พ่อแม่ไม่เห็นหนู
แต่หนูได้ยินพ่อแม่คุยกันนะ

ไม่ว่�ครอบครัวของท่�นจะพูดภ�ษ�ใดก็ 
ต�ม ขอให้ตระหนักว่�ก�รเรียนภ�ษ� 
ประจำ�ช�ติ (ในกรณีน้ีคือภ�ษ�เยอรมัน)น้ัน
สำ�คัญอย่�งยิ่ง ไม่ต้องเกรงว่�ลูกของ 
ท่�นจะเรียนภ�ษ�เยอรมันไม่ได้ หรือเรียน 
ไม่ได้ดี ก�รเรียนภ�ษ�เยอรมัน 
เป็นกุญแจสู่ก�รดำ�รงชีวิตที่ง่�ยและ 
สะดวกสบ�ยขึ้น มีแวดวงเพื่อนฝูง และ 
เบิกท�งสู่ก�รศึกษ�ที่ดี 

ข้อแนะนำาสำาหรับชีวิตประจำาวัน

คุยกับลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ 
เล่�ว่�ท่�นทำ�อะไรบ้�ง เล่�เรื่องโน้น 
เรื่องนี้ให้ลูกฟัง

ท่�นจะพูดภ�ษ�อะไรกับลูก 
และจะพูดกี่ภ�ษ�

พูด “ภ�ษ�แม่” กับลูกนั้นดีที่สุด เพร�ะท่�น
จะถ่�ยทอดทักษะภ�ษ�นี้ให้ลูกได้อย่�ง 
สมบูรณ์แบบ ภ�ษ�แม่ ถือเป็นร�กฐ�น 
สำ�หรับก�รเรียนรู้ภ�ษ�อื่นๆต่อไป

ถ้�คุณพ่อและคุณแม่เก่งหล�ยภ�ษ�ถือ 
ว่�เป็นโชคดีของลูก ในกรณีนี้ขอแนะนำ� 
ให้แต่ละฝ่�ยพูดภ�ษ�ที่ตนเองเก่งที่สุดกับ
ลูก ลูกของท่�นก็จะพูดทั้งสองภ�ษ�ได้ 
เก่งเช่นกัน
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เมื่อท่�นพูด “ภ�ษ�แม่” กับลูก ลูกจะรู้สึก 
ทันทีว่�ท่�นมีคว�มสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภ�ษ�นี้ 
เพร�ะท่�นพูดได้อย่�งคล่องแคล่ว 

คุณพ่อคุณแม่พูดภ�ษ�ที่ใช้กับลูกได้ดีเท่� 
ไหร่ ลูกก็จะเรียนรู้ได้ดีเท่�นั้น

ผู้ที่พูด “ภ�ษ�แม่” ได้ดีจะเรียนภ�ษ�อื่นได ้
เก่งและรวดเร็วเช่นกัน ภ�ษ�คือแหล่งของ
วัฒนธรรมและคว�มรู้ที่คุณพ่อและคุณแม ่
ถ่�ยทอดต่อให้ลูกๆสืบไป

ภ�ษ�แม่ก็ได้ 
ภ�ษ�พ่อก็ดี

ท่�นทร�บไหมว่�... ถ้�ท่�นพูด “ภ�ษ�แม่” กับ
ลูก ลูกจะเรียนรู้ภ�ษ�ได้ดี
และรวดเร็วที่สุด 

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

พูด “ภ�ษ�แม่” หรือ “ภ�ษ�ถิ่น”  ของ
ท่�นกับลูก

ลูกจะเรียนรู้เกี่ยวกับบ้�นเกิดของท่�น 
จ�กนิท�น จ�กเร่ืองเล่� จ�กเพลง และจ�ก
ก�รละเล่นของท้องถิ่นเดิมของท่�น ก�ร 
เรียนรู้ถึงร�กเหง้�ของครอบครัวนี้สำ�คัญ
เช่นกัน

แสดงให้ลูกเห็นว่�ภ�ษ�มีประโยชน์และ
สำ�คัญ เป็นตัวอย่�งที่ดีต่อลูกโดยใช้ 
“ภ�ษ�แม่” และเรียนภ�ษ�ท้องถิ่นคือ 
ภ�ษ�เยอรมัน

ข้อแนะนำาสำาหรับชีวิตประจำาวัน
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คว�มเชื่อมั่นในตนเองคือ 
พื้นฐ�นของก�รพัฒน�ท�ง 
ภ�ษ�ของลูก

ท่�นทร�บไหมว่�...

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

ก�รส่งเสริมสนับสนุนและเอ�ใจใส่จ�กพ่อ 
แม่สำ�คัญต่อก�รเรียนรู้ภ�ษ�ของเด็ก คว�ม
รักและหวังดีจ�กพ่อแม่สร้�งคว�มมั่นใจใน
ตนเองให้เด็ก พลังของคว�มเชื่อมั่นนี้คือพลัง
เบื้องหลังคว�มเจริญเติบโตและพัฒน�ก�ร
ของเด็กนั่นเอง

ลูกควรทร�บว่�ทำ�ไมบ�งครั้งพ่อแม่ไม่ม ี
เวล�ให้เข� ไม่มีเวล�ฟังเรื่องที่เข�อย�กเล่�
เด็กอย�กทร�บเหตุผลของทุกๆเหตุก�รณ์ที่
เกิดขึ้น ลูกอย�กทร�บว่�ทำ�ไมเข�ไม่ได ้
อะไรอย่�งใจในบ�งครั้ง

หนูคนดี หนูน่�รัก

ข้อแนะนำาสำาหรับชีวิตประจำาวัน

ท่�นควรปฏิบัติอย่�งไร

คุยกับลูกตั้งแต่วันแรกที่ลูกลืมต�มอง
โลกกว้�ง

บอกลูกว่�ท่�นกำ�ลังทำ�อะไร แสดงให้ลูก 
เห็นว่�ท่�นดีใจและภูมิใจเวล�ลูกส่งเสียง
อ้อแอ้หรือพย�ย�มพูดคุย

อย่�ผลัดวันประกันพรุ่ง รักษ�สัญญ�ที่ให ้
ไว้กับลูก

คุยด้วย รับฟัง อย่�ขัดเมื่อลูกพย�ย�มเล่�
อะไรให้ฟัง และอย่�ลืมชมเชยลูกเด็ดข�ด
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สมองมีที่พอสำ�หรับสอง..
หรือหล�ยๆภ�ษ�

สองหรือหล�ยภ�ษ�ไม่เป็น
ปัญห�สำ�หรับเด็ก

ท่�นทร�บไหมว่�...

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

สองหรือหล�ยภ�ษ�ไม่เป็นปัญห�สำ�หรับ 
เด็กหรือพัฒน�ก�รของเด็ก เด็กเป็นล้�นๆคน 
เติบโตในแวดวงที่พูดหล�ยภ�ษ�ในชีวิต 
ประจำ�วัน 

ไม่ว่�เด็กจะพูดภ�ษ�เดียวหรือสองภ�ษ� 
พัฒน�ก�รของเข�จะเหมือนกัน 
คือต�มแต่กรณีไป บ�งคนเร็ว บ�งคนช้� 
บ�งคนพูดเก่ง บ�งคนเงียบ พูดน้อย

เด็กเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวิน�ทีและนำ�ไปรวม
กับที่เรียนรู้ม�แล้ว เพร�ะฉะนั้นก�รที่เด็ก 
พูดสองหรือส�มภ�ษ�ปนกันนั้นเป็นธรรมด�
ของกระบวนก�รก�รเรียนรู้ของเข�นั่นเอง

ถ้�ท่�นสังเกตว่�เด็กไม่พัฒน�ท�งภ�ษ� 
หรือหยุดเงียบไม่ยอมพูด ควรขอคำ�ปรึกษ�
แนะนำ�จ�กแพทย์หรือผู้เชี่ยวช�ญ

เด็กที่เติบโตในแวดวงหล�ยภ�ษ�ต้องก�ร 
คว�มช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกๆภ�ษ�
เท่�ๆกัน

ก�รว�งขอบเขตนี้ทำ�ได้หล�ยแบบ 
เช่น เปลี่ยนภ�ษ�ต�มสถ�นก�รณ์ เวล� 
อ�ห�รเย็นพูดภ�ษ�เยอรมัน 
เล่�นิท�นไทยภ�ษ�ไทย อ่�นหนังสือรูป 
ภ�พภ�ษ�เยอรมัน เป็นต้น 

ท่�นต้องเตือนตนเองซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่�ว่� 
ต้องคุยกับลูกม�กๆ ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี 
และต้องชมลูกบ่อยๆ

สมมุติว่�ท่�นพูดภ�ษ�ไทยกับลูก...แล้ว 
ท่�นจะทำ�อย่�งไรกับภ�ษ�เยอรมัน

ท่�นต้องพูดภ�ษ�ไทยกับลูกม�กๆ 
และสร้�งสัมพันธไมตรีที่ดีกับเพื่อนบ้�นที่
พูดภ�ษ�เยอรมัน สนับสนุนลูกให้มีเพื่อน
พูดภ�ษ�เยอรมัน ส่งลูกไปเข้�กลุ่มเด็ก 
เล่นหรือเข้�อนุบ�ลเด็กเล็ก ยิ่งได้ใช้ภ�ษ�
เยอรมันคู่ไปกับภ�ษ�ไทยม�กเท่�ไหร่ 
ยิ่งดีสำ�หรับลูกของคุณเท่�นั้น

ถ้�คุณพ่อและคุณแม่มีทักษะท�งภ�ษ� 
ก็จะเป็นโอก�สใช้ “ภ�ษ�แม่” และ 
“ภ�ษ�พ่อ” ในครอบครัว โดยว�งขอบ 
เขตของก�รใช้แต่ละภ�ษ�ไว้อย่�งชัดเจน 
โดยเฉพ�ะถ้�ลูกยังเล็กอยู่ คุณแม่พูด”
“ภ�ษ�แม่” คุณพ่อพูด “ภ�ษ�พ่อ” 
ขอบเขตที่ชัดเจนนี้ช่วยให้ลูกเรียนรู้ภ�ษ�
ได้อย่�งมีระบบ

ข้อแนะนำาสำาหรับชีวิตประจำาวัน
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คุยกับเด็กน�นๆและบ่อยๆ แล้วท่�นจะ 
สังเกตได้ว่�เด็กได้ยินดีหรือไม่

เลียนเสียงอ้อแอ้ของเด็ก คุยกับเด็กแม ้
ว่�จะเป็นเพียงเด็กท�รก 
เด็กทุกวัยชอบร้องเพลง ฟังเพลง 
และท่องกลอน

อย่�เพิกเฉยถ้�เด็กเจ็บหู หรือหูอักเสบ 
พ�ไปพบแพทย์หรือขอคำ�แนะนำ�จ�ก 
หน่วยแนะนำ�และให้ก�รปรึกษ�ต่อคุณพ่อ
คุณแม่และผู้ปกครอง

เด็กที่ได้ยินชัดเจนจะหัดพูด
ได้เก่ง และเด็กจะมีปฏิกิริย�
ต่อเสียงสูงเร็วกว่�

โสตทักษะหรือก�รได้ยินชัดเจนเป็นร�ก 
ฐ�นของก�รเรียนภ�ษ�ที่ดี เด็กอ�ยุประม�ณ
หกเดือนขึ้นไปที่สุขภ�พดีจะส่งเสียงอ้อแอ้ 
เหมือนคุยกับตนเองและกับทุกๆคนม�กขึ้น
เรื่อยๆ 

มิฉะนั้นท่�นควรพ�ไปพบแพทย์เพื่อตรวจ 
โสตทักษะ

เด็กหูหนวกหรือมีโสตทักษะผิดปกติจะส่ง 
เสียงอ้อแอ้ในระยะแรกและค่อยๆเงียบลง

เสียงสูงดึงดูดคว�มสนใจของเด็กท�รก 
ดังนั้นจึงควรใช้เสียงสูงพูดด้วย แล้วท่�น 
จะได้รับยิ้มแรกตอบเป็นของขวัญแน่นอน

ท่�นทร�บไหมว่�...

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ ข้อแนะนำาสำาหรับชีวิตประจำาวัน

สังเกตพัฒน�ก�รโสตทักษะของเด็กอย่�ง
ใกล้ชิดโดยเฉพ�ะหลังจ�กอ�ยุหกเดือน 
เด็กได้ยินไหม หันมองเวล�ท่�นเรียก 
หรือไม่

ของเล่นเด็กที่มีเสียง เช่น หีบดนตรี 
กรับเขย่� ช่วยก�รสังเกตโสตทักษะของ
เด็กได้ดียิ่ง

พ่อจ๋� แม่จ๋�
คุยกับหนูนะ ฟังหนูนะ
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ขบวนก�รเรียนรู้ของเด็กประกอบด้วย 
ฟัง เห็น จับต้อง เคลื่อนไหว เข้�ใจ 
รับรู้ก�รเคลื่อนไหว เรียนรู้แรงโน้มถ่วง 
ฯลฯ ขบวนก�รเรียนรู้นี้นำ�สู่พัฒน�ก�ร 
ด้�นอ�รมณ์ ไหวพริบ และท�งสังคม 
รวมถึงพัฒน�ก�รด้�นภ�ษ�

เด็กเรียนรู้คำ�ต�มสถ�นก�รณ์ต่�งๆ เช่น 
“หว�น” “เปรี้ยว” เกี่ยวข้องกับอ�ห�ร 
หรือต้อง “ระวัง”““มุม” “ชน”““ตก”” เวล�
คล�นไปคล�นม� นี่คือพัฒน�ก�รก�ร
เรียนรู้ที่ประส�นไหวพริบและภ�ษ�เข้� 
ด้วยกัน

อุ้มลูกและกอดลูกบ่อยๆ ให้ลูกรู้สึกว่�อบ
อุ่นและสบ�ยแค่ไหน

ห�ของให้ลูกลองจับ ถือ โยน ขว้�ง กัด...
ปล่อยให้ลูกลองทำ�เอง

พ่อจ๋� แม่จ๋�
หนูทำ�ได้ หนูจะทำ�เอง

ท่�นทร�บไหมว่�... เรียนภ�ษ�ต้องใช้ทักษะต่�งๆ 
ม�ช่วยกัน ฟัง เห็น 
รับรู้ ลองทำ� แตะต้อง 
หยิบจับ...

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ ข้อแนะนำาสำาหรับชีวิตประจำาวัน

ย่ิงลูกโตข้ึน ย่ิงควรปล่อยให้ลองทำ�ส่ิงต่�งๆ
ม�กขึ้น ปล่อยให้คล�นไปในสวน  
เดินเต�ะแตะที่สน�มเด็กเล่น เล่นทร�ย 
เล่นน้ำ� ร้องเพลง ส่งเสียงดัง 
ช่วยทำ�กับข้�ว ช่วยจัดโต๊ะ ขุดดิน  
ปลูกผัก เด็กจะช่วยตัวเองได้เร็วขึ้น  
และมีคว�มมั่นใจม�กขึ้นเมื่อถึงเวล�ไป 
โรงเรียน
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ก�รเคลื่อนไหว ก�รละเล่น 
อ�ห�รที่มีประโยชน์ ฟันไม่ผุ 
ปัจจัยเหล่�นี้มีผลต่อพัฒน�
ก�รท�งภ�ษ�ของเด็ก

ปล่อยให้เด็กเล่นให้ม�กที่สุด 
ปล่อยให้เด็กวิ่ง กระโดด เดิน เต้น...

ก�รเล่นและก�รเรียนรู้ท�งภ�ษ�เป็น 
ของคู่กัน

ทักษะง�นฝีมือละเอียดช่วยเสริมทักษะ
ก�รใช้ป�กและลิ้น

เด็กจะพูดชัดขึ้นถ้�ฟันและกร�มไม่เก 
หรือไม่ผิดปกติ

ท่�นทร�บไหมว่�...

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

ปล่อยให้ลูกเดินบนกำ�แพงเตี้ยๆเอง 
อนุญ�ตให้ใช้มือหยิบอ�ห�รได้ ยอมให้เป่� 
ลมเข้�หลอดฟ�งพ่นฟองในแก้วน้ำ�.. 
พ�ลูกไปสน�มเด็กเล่น ไปเดินเล่นต�มทุ่ง
หญ้�ป่�ไม้ สอนทำ�ง�นประดิษฐ์ 
สอนให้ใช้กรรไกร ท่�นจะช่วยให้ลูกได้เรียน
รู้ก�รทำ�ง�นฝีมือที่ละเอียดและถูกต้อง 
ประกอบกับใช้จินตน�ก�รคว�มคิดของ 
ตนเอง

ฟันและกร�มสำ�คัญต่อก�รเรียนพูด 
ถ้�ลูกอ�ยุเกินส�มขวบควรพย�ย�มให้เลิก
ดูดหัวนม

เด็กควรรับประท�นอ�ห�รที่มีประโยชน์  
เด็กเล็กควรมีของเล่นสำ�หรับกัดได้ด้วย

ไม่ควรให้ลูกดื่มน้ำ�หว�นหรือน้ำ�อัดลม 
ถ้�ท่�นไม่ให้เครื่องดื่มหว�นๆตั้งแต่แรก 
ลูกก็จะไม่เคยชินและไม่เรียกร้องห�

พ่อจ๋� แม่จ๋� หนูทำ�ได้ 
หนูทำ�เป็น เชื่อหนูนะจ๊ะ

ข้อแนะนำาสำาหรับชีวิตประจำาวัน
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ท่�นเล่นและพูดคุยกับลูกม�กเท่�ไหร่ ท่�น
จะช่วยพัฒน�สมองของลูกได้ม�กเท่�นั้น 
ก�รพัฒน�ท�งสมองช่วยก�รพัฒน�ท�งภ�
ษ�ต่อไป เด็กที่มีทักษะท�งภ�ษ�จะเรียนรู้ 
ที่โรงเรียนได้ง่�ยขึ้น

เด็กจะเรียนรู้ลักษณะของภ�ษ� คำ�ศัพท์ 
ไวย�กรณ์ ฯลฯ ได้จ�กก�รได้ฟังและได้พูด
บ่อยๆและสม่ำ�เสมอ หลังจ�กนั้นเด็กจะสื่อ
ส�รได้อย่�งถูกต้อง

พ่อจ๋� แม่จ๋�
คุยกับหนูหน่อย

ท่�นทร�บไหมว่�... ก�รพูดคุยและเล่นกันทุกวัน
ช่วยส่งเสริมพัฒน�ก�รก�ร 
เรียนรู้ภ�ษ�

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

ย่อตัวลงให้อยู่ในระดับต�ของลูกเวล�พูด
คุยด้วย ควรห�เวล�คุยกันอย่�งน้อยวัน 
ละสิบห้�น�ที

คุยกับลูกม�กที่สุดถึงแม้ว่�จะไม่มีเหต ุ
ก�รณ์พิเศษเกิดขึ้น คุยเรื่องชีวิตประจำ�วัน
ก็ได้ ไม่ควร “สั่ง” หรือ “ห้�ม” เท่�นั้น

พย�ย�มใช้คำ�หล�กหล�ย ลูกจะได้เรียน
รู้คำ�ศัพท์เพิ่มเติม เช่น สวย งดง�ม 
แสนสวย หล่อ...

เพลงและโคลงกลอนช่วยเสริมทักษะภ�ษ�
ได้ คุณพ่อคุณแม่ของท่�นหรือญ�ติๆช่วย
ท่�นได้แน่นอนถ้�ท่�นจำ�ไม่ได้หรือไม่เก่ง
ด้�นนี้ หรืออ่�นจ�กหนังสือ บ�งท่�นอ�จ 
แต่งนิท�นหรือเขียนกลอนเองได้ด้วย

ข้อแนะนำาสำาหรับชีวิตประจำาวัน
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ควรปล่อยให้เด็กพูดไปเร่ือยๆ 
อย่�ขัดหรือแก้ให้เด็ก 
พูดต�มอยู่ตลอดเวล�

เด็กมักไม่แสดงออกทุกอย่�งที่รู้หรือทำ�ได้ 
บ่อยครั้งที่เด็กเข้�ใจดีแต่มักไม่พูด ให้เวล�
เด็กเหมือนให้เวล�เมล็ดพืชที่ต้องก�รเวล�
เพื่องอกง�ม

เด็กที่เติบโตโดยใช้สองภ�ษ�อ�จถนัดใช ้
ภ�ษ�ใดภ�ษ�หนึ่งม�กกว่� ขึ้นอยู่กับสถ�น
ก�รณ์และช่วงสำ�คัญในชีวิต เช่น พอไป
โรงเรียนอนุบ�ลที่ใช้ภ�ษ�เยอรมันและมี
เพื่อนเล่นพูดเยอรมัน เด็กที่ไม่พูดภ�ษ�
เยอรมันเป็น “ภ�ษ�แม่” จะโน้มน้�วใช้ภ�ษ�
เยอรมันม�กขึ้น

ท่�นทร�บไหมว่�...

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

พ่อจ๋� แม่จ๋�
ฟังหนูพูดให้จบก่อน

ถ้�ลูกพูดผิด อย่�แก้ ใช้วิธีพูดทวนเหมือน
คุยธรรมด�ดีกว่� อย่�แก้โดยบังคับลูกให้
พูดต�ม

ถ้�ลูกนึกคำ�ไม่ออก รอให้ลูกคิดก่อน 
อย่�รีบชิงพูด

อย่�โมโหถ้�ลูกตอบท่�นเป็นภ�ษ�อื่น 
เด็กที่ใช้สองภ�ษ�จะสับสนในบ�งครั้ง 
หรืออ�จนึกคำ�ภ�ษ�ใดภ�ษ�หนึ่งไม่ออก 
บ�งครั้ง

อย่�บังคับในช่วงที่ลูกของท่�นสับสน 
ท่�นช่วยได้โดยเปิดโอก�สให้ลูกได้ใช้ภ�ษ�
ทั้งสองอย่�งสม่ำ�เสมอ

ข้อแนะนำาสำาหรับชีวิตประจำาวัน
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9
อ่�นหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน ใช้หนังสือที่มี
รูปภ�พประกอบ หนังสือภ�ษ�ที่ท่�นพูด
กับลูกเป็นปกติทุกวัน

ห้องสมุดมีหนังสือรูปภ�พและหนังสือ 
เด็กที่กล่�วถึงให้ยืมม�กม�ย ท่�นสอบถ�ม
ได้ว่�มีหนังสือ “ภ�ษ�แม่” ของท่�นหรือ
ไม่

เด็กๆชอบพิธีรีตอง ลูกของท่�นก็เช่น
เดียวกัน ก�รเล่�นิท�นหรืออ่�นหนังสือ
ให้ฟังก่อนนอนนับเป็น “พิธ”ี อย่�งหนึ่ง 
เด็กๆชอบฟังเรื่องเก่�ๆ 

พ่อจ๋� แม่จ๋�
วันนี้อ่�นนิท�นให้หนูฟังต่อนะ

ท่�นทร�บไหมว่�... ก�รอ่�นให้ฟังและคุยกัน 
ช่วยส่งเสริมทักษะภ�ษ�และ 
สนับสนุนคว�มพร้อมสำ�หรับ
โรงเรียน

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

ซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก และจะเข้�ใจเพิ่มม�กขึ้น 
ทุกครั้งจนเข้�ใจซึ้งในที่สุด ท่�นส่งเสริมให้
ลูกเล่�เรื่องที่ได้ยินม�ได้โดยก�รถ�มนำ�

อ่�นหนังสือประกอบรูปภ�พภ�ษ�เยอรมัน
ให้ลูกของท่�นฟังก็ได้ แม้ว่�ภ�ษ�เยอรมัน
ของท่�นเองจะยังไม่ดีนัก

คุณปู่ คุณย่� คุณต� คุณย�ย หรือคนอื่นๆ
ที่เด็กรักและไว้ว�งใจก็เป็นผู้ฟังและผู้เล่�
ที่ดีได้

ข้อแนะนำาสำาหรับชีวิตประจำาวัน

ก�รเล่�นิท�นและอ่�นหนังสือให้ฟังนั้นส่ง 
ผลท�งบวกต่อทักษะภ�ษ�ของเด็กตั้งแต่แรก
เกิด

ก�รเล่�นิท�นและอ่�นหนังสือให้ฟังช่วยเสริม
คำ�ศัพท์ให้เด็ก เป็นก�รว�งร�กฐ�นที่ดีและ
มั่นคงสำ�หรับก�รอ่�นและเขียนต่อไป 
ก�รอ่�นหนังสือให้ฟังทำ�ให้เด็กคุ้นต่อภ�ษ�
เขียนซึ่งแตกต่�งจ�กภ�ษ�พูด

เด็กที่ได้ยินอะไรม�แล้วเล่�ต่อได้นั้น มีทัก 
ษะที่จะนำ�ไปใช้ได้ดีเมื่อเข้�โรงเรียน เข่น 
ตั้งใจฟัง จำ�ได้ เรียนรู้คำ�ใหม่ๆประโยค 
ใหม่ๆได้เร็ว เป็นต้น



11
เด็กๆเรียนได้ดีกว่�จ�กก�ร
เล่นหรือทำ�กิจกรรมร่วมกัน 
ไม่ใช่จ�กดูโทรทัศน์หรือเล่น
คอมพิวเตอร์

เด็กเรียนภ�ษ�จ�กก�รได้ยินพูด และต้อง 
เข้�ใจสิ่งที่ได้ยินด้วย

เด็กเรียนพูดจ�กก�รที่ได้พูดคุยกับคนรอบ 
ข้�ง เริ่มด้วยกับสม�ชิกครอบครัว เช่น 
คุณแม่ คุณพ่อ พี่น้อง ต่อม�คือจ�กก�รพูด
คุยกับเพื่อนๆ

พ�ลูกไปดูภ�พยนตร์ดีๆสำ�หรับเด็ก ก�รด ู
โทรทัศน์หรือเล่นคอมพิวเตอร์เป็นชั่วโมงนั้น
ไม่เกิดผลดีสำ�หรับเด็ก และเด็กจะเรียนรู ้
สิ่งต่�งๆได้น้อยม�ก

ท่�นทร�บไหมว่�...

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

พ่อจ๋� แม่จ๋� เล่นกันสนุกกว่�ดู
โทรทัศน์ตั้งเยอะ

ถ้�ท่�นให้ลูกดูโทรทัศน์ ท่�นควรเลือกด ู
ร�ยก�รที่เลือกแล้วกับลูกด้วย 
แล้วคุยกันว่�ดูอะไรม� ลูกจะได้รู้คำ�ใหม่ๆ
และเข้�ใจถูกต้องด้วย

ห้องสมุดหรือศูนย์ของเล่นเด็กมีีหนังสือ 
และของเล่นที่เหม�ะสมสำ�หรับเด็กให้ยืม
ม�กม�ย ลูกของท่�นจะได้เล่นของเล่นหล�ก
หล�ย ได้พบเห็นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใน 
ร�ค�ย่อมเย�

แทนที่จะปล่อยให้ลูกดูโทรทัศน์ 
ให้ลูกช่วยในบ้�นดีกว่� เช่น 
ช่วยทำ�กับข้�ว ช่วยอบขนม 
หรือให้เด็กเล่น เช่น เล่นน้ำ� เล่นดิน 
เล่นทร�ย ปั้นดินน้ำ�มัน จะเป็นเวล�ที่เด็ก 
ได้ทำ�กิจกรรม ฝึกฝีมือ และเป็นโอก�สได ้
เรียนรู้และเข้�ใจคำ�ใหม่ๆด้วย

ข้อแนะนำาสำาหรับชีวิตประจำาวัน
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ภ�ษ�เยอรมันที่ดีนั้นสำ�คัญสำ�หรับชีวิตของ 
เด็กทั้งในปัจจุบันและในอน�คต เพื่อชีวิตนัก
เรียนที่ร�บรื่นปร�ศจ�กปัญห�รุนแรง 
และเพื่อเปิดโอก�สที่ดีในชีวิตก�รทำ�ง�น

ลูกของท่�นจะเรียนรู้ภ�ษ�เยอรมันได้ดีเมื่อ
มีโอก�สได้ฟังได้พูดบ่อยๆครั้ง และเมื่อม ี
แรงบันด�ลใจที่หนักแน่นและแรงกล้� เช่น 
มีเพื่อนๆที่พูดภ�ษ�เยอรมันได้ดี

ก�รไปเข้�ร่วมกลุ่มเด็กเล่นหรือไปโรงเรียน
อนุบ�ลเด็กเล็กเป็นโอก�สให้เด็กได้เรียน 
ภ�ษ�เยอรมันให้เก่งก่อนไปโรงเรียน 
เด็กที่ไม่ได้ใช้ภ�ษ�เยอรมันที่บ้�นก็เรียน 
ภ�ษ�เยอรมันได้ดีถ้�ฉวยโอก�สเหล่�นี้

พ่อจ๋� แม่จ๋� 
หนูอย�กเล่นกับเพื่อน

ท่�นทร�บไหมว่�... เด็กจะเรียนภ�ษ�เยอรมัน 
ได้ดีม�กถ้�มีเพื่อนพูดภ�ษ�
เยอรมัน ไปกลุ่มเด็กเล่นหรือ
ไปโรงเรียนอนุบ�ล 

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

สนับสนุนและชักชวนให้ลูกชวนเพื่อนม� 
บ้�นหรือไปห�เพื่อน เด็กจะเรียนภ�ษ�ได้
เร็วจ�กเหตุก�รณ์สำ�คัญในชีวิตประจำ�วัน

ติดต่อลงชื่อลูกเข้�กลุ่มเด็กเล่นตอนอ�ย ุ
ได้ประม�ณสองขวบครึ่งหรือส�มขวบ 
ระยะนี้เด็กส่วนม�กจะพร้อมแล้วและตื่น 
เต้นดีใจที่จะได้เข้�กลุ่มและรู้จักกับเพื่อน 
ใหม่

ไม่ต้องลังเลถ้�ท่�นต้องก�รหรือต้องส่งลูก
ไปสถ�นดูแลเด็กตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่ 
เช่นท่�นต้องทำ�ง�น หรือเมื่อท่�นคิดว่�จะ
ช่วยให้ลูกได้เรียนรู้

ข้อแนะนำาสำาหรับชีวิตประจำาวัน

ถ้�สม�ชิกครอบครัวไม่พูดภ�ษ�เยอรมัน 
ด้วยกัน ท่�นเตรียมคว�มพร้อมก�รเรียนรู้
ภ�ษ�เยอรมันให้ลูกได้ โดยพย�ย�มปลุก
คว�มสนใจของลูกและสอนคำ�หรือประ 
โยคง่�ยๆที่ลูกจะนำ�ไปใช้ได้

แสดงให้ลูกเห็นว่�ก�รรู้หล�ยๆภ�ษ�นั้น 
เป็นสิทธิพิเศษ เพร�ะมีประโยชน์และได ้
เปรียบ



ของฝ�กจ�กใจเพื่อใจ



ภ�ษ�ต้องหมั่นฝึกฝน เพื่อมิให้ลืมไปอย่�งน่�เสียด�ย

ภ�ษ�เยอรมันสำ�คัญเมื่อลูกของท่�นไปโรงเรียนอนุบ�ล 

หรือไปโรงเรียน ท่�นช่วยได้โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้

ลูกใช้ภ�ษ�เยอรมัน แต่ในขณะเดียวกันท่�นต้องไม่ลืม 

และไม่ละเลย “ภ�ษ�แม่” หรือ “ภ�ษ�ครอบครัว”  
ของท่�นเอง

ติดต่อสอบถ�มและส่งลูกของท่�นเข้�เรียนพิเศษ “ภ�ษ�

แม่” ที่โรงเรียนถ้�เป็นไปได้

คุยกับลูกของท่�นเกี่ยวกับหัวข่�วใหม่ๆจ�กหนังสือพิมพ์

หรือจ�กหนังสือที่อ่�นม� ลูกของท่�นจะได้เรียนรู้และ 

พัฒน�ทักษะภ�ษ�อย่�งต่อเนื่อง

ปลูกฝังคว�มรักอ่�นต่อลูกไม่ว่�จะเป็นภ�ษ�ใดก็ต�ม

หนท�งอน�คตท�งอ�ชีพของลูกจะกว้�งและดีขึ้น ถ้�เก่ง

ภ�ษ�เยอรมัน และภ�ษ�อังกฤษ และยังมีคว�ม 

ส�ม�รถภ�ษ�อื่นๆอีกด้วย

ภ�ษ�คือขุมทรัพย์ ผู้ที่มีคว�มส�ม�รถถ่องแท้ท�งภ�ษ�จึง 

เปรียบเสมือนเจ้�ของขุมทรัพย์อันมีค่�ยิ่ง ภ�ษ�คือประตูถึง

ง�นและสังคม



Elternberatung Graubünden 

(บริก�รให้คำ�ปรึกษ�แก่ผู้ปกครอง)

บริก�รให้คำ�ปรึกษ�แก่ผู้ปกครองของเด็กท�รกและเด็กเล็ก 

ห�ข้อมูลให้ตัวคุณเองเกี่ยวกับข้อเสนอของรัฐจ�กเขต

เทศบ�ลที่คุณพักอ�ศัย

เทศบ�ลหรือหน่วยบริห�รท้องถิ่น

มีข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นดูแลเด็ก กลุ่มเด็กเล่น 

โรงเรียนอนุบ�ล ในท้องถิ่น

ห้องสมุดและศูนย์ของเล่น

ให้ยืมหนังสือ ของเล่น ท่�นสอบถ�มได้ว่�มีหนังสือภ�ษ� 

อะไรบ้�ง ท่�นอ�จพบหนังสือ “ภ�ษ�แม่” หรือ “ภ�ษ�

ครอบครัว” ของท่�นได้ ห้องสมุด 

โอก�สในก�รเรียนรู้สำ�หรับเด็กแรกเกิดถึง 
4 ขวบ

ภ�พยนตร์สั้นพร้อมคำ�แนะนำ�และแง่คิดม�กกว่� 60 เรื่อง 

เกี่ยวกับก�รเลี้ยงดูเด็กเล็กอย่�งไรในทุกสถ�นก�รณ์ใน

ชีวิตประจำ�วัน มีทั้งหมด 13 ภ�ษ�

www.kinder-4.ch

แอพพลิเคชั่นสำ�หรับครอบครัวและผู้
ปกครอง

มีหล�ยแอพพลิเคชั่นที่ใช้ได้จริงสำ�หรับสนับสนุนผู้

ปกครองในสถ�นก�รณ์ต่�งๆในชีวิตประจำ�วัน บ�งแอพ

พลิเคชั่นมีหล�ยภ�ษ�และไม่มีค่�ใช้จ่�ย

Parentu – คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ปกครองของเด็กที่มีอ�ยุ

ระหว่�งแรกเกิดถึง16 ปี

Kleine Weltentdecker (ผู้สำ�รวจโลกตัวเล็ก) –  

คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ปกครองของเด็กเล็ก

famur - สำ�หรับครอบครัวใน Graubünden

แนะนำ�หน่วยง�นหรือองค์กรสนับสนุนก�รดูแลเลี้ยงดูเด็ก 

อ�ทิ ครอบครัวสำ�รองตอนกล�งวัน ผู้ดูแลเด็ก 

สถ�นเลี้ยงเด็ก และหน่วยพัฒน�สังคมและสังคมสงเคร�ะห์

สำ�หรับครอบครัว

www.famur.ch

Heilpädagogischer Dienst Graubünden

(ศูนย์จิตวิทย�บำ�บัด รัฐกริสันส)์

ให้คำ�แนะนำ�หรือบำ�บัดกรณีมีปัญห�หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ

พัฒน�ก�รและก�รอบรมดูแลเด็ก นักจิตบำ�บัดจะพัฒน� 

ลูกของท่�นผ่�นก�รเล่น และสนับสนุนก�รดำ�รงชีวิตหรือแก้

ไขปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำ�วัน 

www.hpd-gr.ch

ร�ยชื่อหน่วยง�นให้ก�รปรึกษ�แนะนำ� 
และสนับสนุนพ่อแม่และผู้ปกครอง



Schulpsychologischer Dienst

(ศูนย์จิตวิทย�บำ�บัดของโรงเรียน และ 
สำ�นักง�นให้ก�รแนะนำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับ
โรงเรียนและก�รอบรมดูแล)

ศูนย์นี้มีต�มท้องถิ่นทั่วๆไป ให้บริก�รกรณีมีคำ�ถ�มเกี่ยวกับ

ปัญห�ท�งด้�นจิตใจ หรือปัญห�ก�รอบรมดูแล 

ปัญห�ก�รเรียน และปัญห�ที่โรงเรียน

www.avs.gr.ch 

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden 

(ศูนย์จิตเวชบำ�บัดสำ�หรับเด็กและเย�วชน 
รัฐกริสันส)์

เป็นศูนย์แพทย์ตรวจและรักษ�เด็กและเย�วชนที่มีปัญห�

ท�งด้�นจิตใจ ซึ่งอ�จเกิดจ�กป่วยท�งด้�นจิตใจหรือเนื่อง

จ�กคว�มกดดันจ�กสังคมก็ได้

www.kjp-gr.ch

Beratungsstelle Opferhilfe Graubünden 

(หน่วยง�นให้คำ�ปรึกษ�และคว�มเชื่อเหลือ
แก่เหยื่ออ�ชญ�กรรม เกร�บึนเดน)

ถ้�เด็กแสดงท่�ทีให้เห็นว่�ประสบกับก�รใช้กำ�ลังรุนแรง 

ส�ม�รถติดต่อหน่วยง�นให้คำ�ปรึกษ�และคว�มเชื่อเหลือ

แก่เหยื่ออ�ชญ�กรรม เกร�บึนเดนได้ เพื่อขอรับคำ�ปรึกษ�

และคว�มช่วยเหลือสนับสนุนจ�กผู้ชำ�น�ญก�ร

www.soa.gr.ch

Elternnotruf  

(บริก�รติดต่อฉุกเฉินของผู้ปกครอง)

ก�รอบรมสั่งสอนเด็กสำ�หรับผู้ปกครองนั้นเป็นสิ่งที่ท้�ท�ย

อยู่บ่อยๆ  บริก�รติดต่อฉุกเฉินของผู้ปกครองมีตลอด  

24 ชั่วโมง ทั้งท�งโทรศัพท์และท�งอีเมลล์ ให้คำ�ปรึกษ�

เกี่ยวข้องกับคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รศึกษ� คว�มขัดแย้งหรือ

วิกฤตในครอบครัว

0848 35 45 55
www.elternnotruf.ch



Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Amt für Migration und Zivilrecht 
Fachstelle Integration  

ขอรบัเอกส�รได้ท ี ่

Fachstelle Integration Graubünden
Grabenstrasse 1
7001 Chur

 081 257 26 38
 info@integration.gr.ch

www.integration.gr.ch
www.hallo.gr.ch

(Thai)


