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คุณพ่อ คุณแม่ ที่รักและนับถือ
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว
ของท่าน บัดนี้สมาชิกน้อยที่ท่านเฝ้ารอมาอยู่ในอ้อมแขน
แล้ว ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงต่างร่วมแสดงความยินดีขณะที่
ท่านเริ่มคำ�นึงถึงชีวิตอนาคตของลูกน้อย ว่าจะเดินตรงหรือ
เลี้ยวไปทางใด และท่านจะสนับสนุนช่วยเหลือแนะนำ�ชี้
ทางได้อย่างไร
แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับ
ลูกของตนเอง แต่การเลี้ยงดูคือความท้าทาย
บางครั้งท่านท้อถอย บ่อยครั้งท่านลังเลที่จะตัดสินใจเลือก
สิ่งที่คิดว่าดีที่สุดสำ�หรับลูก
คณะผู้จัดทำ�คู่มือเล่มนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะ
ช่วยแนะนำ�และแนะแนวท่านเกี่ยวกับการใช้ภาษาสื่อสาร
ระหว่างท่านและลูกน้อยได้
ปีแรกๆของชีวิตเป็นระยะเวลาสำ�คัญสำ�หรับการพัฒนา
ทางภาษา คุณพ่อคุณแม่หรือผูป้ กครองเป็นผูส้ อนและเป็นตัว
อย่างการสื่อสารทางภาษา ภาษาและทักษะทางภาษาเป็น
สิ่งสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิดในสังคมและในวงการงานและ
เศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ถ้าภาษาเยอรมันไม่ใช่ ภาษาแม่ ของท่าน หรือท่านเพิ่ง
เริ่มเรียนภาษาเยอรมันเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว ท่านอาจถามตน
เองว่าท่านจะสนับสนุนหรือช่วยเหลีอลูกของท่านเรียนภาษา
เยอรมันได้อย่างไร คู่มือเล่มนี้ให้ข้อแนะนำ� ข้อเสนอ
และวิธีปฏิบัติมากมายที่ท่านนำ�มาใช้ได้ เพื่อช่วยให้ลูกของ
ท่านมีทักษะสื่อสารสองภาษาหรือหลายๆภาษาได้อย่าง
คล่องแคล่วและง่ายดาย

การสอนลูกพูดและเรียนภาษานั้นไม่ยากเย็นแสนเข็น
ขอเชิญชวนให้ท่านพกคู่มือเล่มนี้ติดตัวไว้
อ่านทบทวนหลายๆครั้ง แล้วท่านจะพบว่าคู่มือเล่มนี้ช่วย
ท่านได้แน่นอน
ขออวยพรให้ท่านประสบความสำ�เร็จมีความสุขและชื่นชม
สมใจกับลูกน้อยของท่านอย่างยั่งยืนตลอดไป

พ่อจ๋า แม่จ๋า พ่อแม่ไม่เห็นหนู
แต่หนูได้ยินพ่อแม่คุยกันนะ
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ท่านทราบไหมว่า...

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

ข้อแนะนำ�สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน

เด็กในครรภ์ได้ยินเสียงต่างๆ
โดยเฉพาะเสียงของคุณแม่ ตั้งแต่คุณแม่ตั้ง
ครรภ์ได้ประมาณสี่เดือน

คุยกับลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์
เล่าว่าท่านทำ�อะไรบ้าง เล่าเรื่องโน้น
เรื่องนี้ให้ลูกฟัง

เด็กในครรภ์คุ้นเคยกับเสียงสูงต่ำ�และจังหวะ
พูดของแม่ นอกจากนั้นเสียงดนตรีและ
เสียงอื่นๆก็มีอิทธิพลต่อเด็กในครรภ์เช่นกัน

ท่านจะพูดภาษาอะไรกับลูก
และจะพูดกี่ภาษา

คุณพ่อคุณแม่ควรคุยปรึกษาหารือกันตั้งแต่
ก่อนคลอดว่าจะพูดภาษาอะไรกับลูกน้อยดี
หรือจะพูดกี่ภาษากับลูกกันแน่

พูด “ภาษาแม่” กับลูกนั้นดีที่สุด เพราะท่าน
จะถ่ายทอดทักษะภาษานี้ให้ลูกได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ภาษาแม่ ถือเป็นรากฐาน
สำ�หรับการเรียนรู้ภาษาอื่นๆต่อไป
ถ้าคุณพ่อและคุณแม่เก่งหลายภาษาถือ
ว่าเป็นโชคดีของลูก ในกรณีนี้ขอแนะนำ�
ให้แต่ละฝ่ายพูดภาษาที่ตนเองเก่งที่สุดกับ
ลูก ลูกของท่านก็จะพูดทั้งสองภาษาได้
เก่งเช่นกัน

ท่านเริ่มมีส่วนพัฒนาทักษะ
ทางภาษาของลูกน้อย
ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์แล้ว

ไม่ว่าครอบครัวของท่านจะพูดภาษาใดก็
ตาม ขอให้ตระหนักว่าการเรียนภาษา
ประจำ�ชาติ (ในกรณีนค้ี อื ภาษาเยอรมัน)นัน้
สำ�คัญอย่างยิ่ง ไม่ต้องเกรงว่าลูกของ
ท่านจะเรียนภาษาเยอรมันไม่ได้ หรือเรียน
ไม่ได้ดี การเรียนภาษาเยอรมัน
เป็นกุญแจสู่การดำ�รงชีวิตที่ง่ายและ
สะดวกสบายขึ้น มีแวดวงเพื่อนฝูง และ
เบิกทางสู่การศึกษาที่ดี

ภาษาแม่ก็ได้
ภาษาพ่อก็ดี
ท่านทราบไหมว่า...

ถ้าท่านพูด “ภาษาแม่” กับ
ลูก ลูกจะเรียนรู้ภาษาได้ดี
และรวดเร็วที่สุด
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เมื่อท่านพูด “ภาษาแม่” กับลูก ลูกจะรู้สึก
ทันทีว่าท่านมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภาษานี้
เพราะท่านพูดได้อย่างคล่องแคล่ว

พูด “ภาษาแม่” หรือ “ภาษาถิ่น” ของ
ท่านกับลูก

คุณพ่อคุณแม่พูดภาษาที่ใช้กับลูกได้ดีเท่า
ไหร่ ลูกก็จะเรียนรู้ได้ดีเท่านั้น
ผู้ที่พูด “ภาษาแม่” ได้ดีจะเรียนภาษาอื่นได้
เก่งและรวดเร็วเช่นกัน ภาษาคือแหล่งของ
วัฒนธรรมและความรู้ที่คุณพ่อและคุณแม่
ถ่ายทอดต่อให้ลูกๆสืบไป

ลูกจะเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านเกิดของท่าน
จากนิทาน จากเรือ่ งเล่า จากเพลง และจาก
การละเล่นของท้องถิ่นเดิมของท่าน การ
เรียนรู้ถึงรากเหง้าของครอบครัวนี้สำ�คัญ
เช่นกัน
แสดงให้ลูกเห็นว่าภาษามีประโยชน์และ
สำ�คัญ เป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูกโดยใช้
“ภาษาแม่” และเรียนภาษาท้องถิ่นคือ
ภาษาเยอรมัน
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หนูคนดี หนูน่ารัก
ท่านทราบไหมว่า...

ความเชื่อมั่นในตนเองคือ
พื้นฐานของการพัฒนาทาง
ภาษาของลูก
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การส่งเสริมสนับสนุนและเอาใจใส่จากพ่อ
แม่สำ�คัญต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็ก ความ
รักและหวังดีจากพ่อแม่สร้างความมั่นใจใน
ตนเองให้เด็ก พลังของความเชื่อมั่นนี้คือพลัง
เบื้องหลังความเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็กนั่นเอง

ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ลูกควรทราบว่าทำ�ไมบางครั้งพ่อแม่ไม่มี
เวลาให้เขา ไม่มีเวลาฟังเรื่องที่เขาอยากเล่า
เด็กอยากทราบเหตุผลของทุกๆเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ลูกอยากทราบว่าทำ�ไมเขาไม่ได้
อะไรอย่างใจในบางครั้ง

บอกลูกว่าท่านกำ�ลังทำ�อะไร แสดงให้ลูก
เห็นว่าท่านดีใจและภูมิใจเวลาลูกส่งเสียง
อ้อแอ้หรือพยายามพูดคุย
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คุยกับลูกตั้งแต่วันแรกที่ลูกลืมตามอง
โลกกว้าง

อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง รักษาสัญญาที่ให้
ไว้กับลูก
คุยด้วย รับฟัง อย่าขัดเมื่อลูกพยายามเล่า
อะไรให้ฟัง และอย่าลืมชมเชยลูกเด็ดขาด

สมองมีที่พอสำ�หรับสอง..
หรือหลายๆภาษา
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ท่านทราบไหมว่า...
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สองหรือหลายภาษาไม่เป็นปัญหาสำ�หรับ
เด็กหรือพัฒนาการของเด็ก เด็กเป็นล้านๆคน
เติบโตในแวดวงที่พูดหลายภาษาในชีวิต
ประจำ�วัน

สมมุติว่าท่านพูดภาษาไทยกับลูก...แล้ว
ท่านจะทำ�อย่างไรกับภาษาเยอรมัน

ไม่ว่าเด็กจะพูดภาษาเดียวหรือสองภาษา
พัฒนาการของเขาจะเหมือนกัน
คือตามแต่กรณีไป บางคนเร็ว บางคนช้า
บางคนพูดเก่ง บางคนเงียบ พูดน้อย
เด็กเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวินาทีและนำ�ไปรวม
กับที่เรียนรู้มาแล้ว เพราะฉะนั้นการที่เด็ก
พูดสองหรือสามภาษาปนกันนั้นเป็นธรรมดา
ของกระบวนการการเรียนรู้ของเขานั่นเอง
ถ้าท่านสังเกตว่าเด็กไม่พัฒนาทางภาษา
หรือหยุดเงียบไม่ยอมพูด ควรขอคำ�ปรึกษา
แนะนำ�จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
เด็กที่เติบโตในแวดวงหลายภาษาต้องการ
ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกๆภาษา
เท่าๆกัน

สองหรือหลายภาษาไม่เป็น
ปัญหาสำ�หรับเด็ก

การวางขอบเขตนี้ทำ�ได้หลายแบบ
เช่น เปลี่ยนภาษาตามสถานการณ์ เวลา
อาหารเย็นพูดภาษาเยอรมัน
ท่านต้องพูดภาษาไทยกับลูกมากๆ
เล่านิทานไทยภาษาไทย อ่านหนังสือรูป
และสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับเพื่อนบ้านที่ ภาพภาษาเยอรมัน เป็นต้น
พูดภาษาเยอรมัน สนับสนุนลูกให้มีเพื่อน
พูดภาษาเยอรมัน ส่งลูกไปเข้ากลุ่มเด็ก
ท่านต้องเตือนตนเองซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่าว่า
เล่นหรือเข้าอนุบาลเด็กเล็ก ยิ่งได้ใช้ภาษา ต้องคุยกับลูกมากๆ ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี
เยอรมันคู่ไปกับภาษาไทยมากเท่าไหร่
และต้องชมลูกบ่อยๆ
ยิ่งดีสำ�หรับลูกของคุณเท่านั้น
ถ้าคุณพ่อและคุณแม่มีทักษะทางภาษา
ก็จะเป็นโอกาสใช้ “ภาษาแม่” และ
“ภาษาพ่อ” ในครอบครัว โดยวางขอบ
เขตของการใช้แต่ละภาษาไว้อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะถ้าลูกยังเล็กอยู่ คุณแม่พูด”
“ภาษาแม่” คุณพ่อพูด “ภาษาพ่อ”
ขอบเขตที่ชัดเจนนี้ช่วยให้ลูกเรียนรู้ภาษา
ได้อย่างมีระบบ

พ่อจ๋า แม่จ๋า
คุยกับหนูนะ ฟังหนูนะ
ท่านทราบไหมว่า...

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

ข้อแนะนำ�สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน

โสตทักษะหรือการได้ยินชัดเจนเป็นราก
ฐานของการเรียนภาษาที่ดี เด็กอายุประมาณ
หกเดือนขึ้นไปที่สุขภาพดีจะส่งเสียงอ้อแอ้
เหมือนคุยกับตนเองและกับทุกๆคนมากขึ้น
เรื่อยๆ

สังเกตพัฒนาการโสตทักษะของเด็กอย่าง
ใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังจากอายุหกเดือน
เด็กได้ยินไหม หันมองเวลาท่านเรียก
หรือไม่

มิฉะนั้นท่านควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจ
โสตทักษะ
เด็กหูหนวกหรือมีโสตทักษะผิดปกติจะส่ง
เสียงอ้อแอ้ในระยะแรกและค่อยๆเงียบลง
เสียงสูงดึงดูดความสนใจของเด็กทารก
ดังนั้นจึงควรใช้เสียงสูงพูดด้วย แล้วท่าน
จะได้รับยิ้มแรกตอบเป็นของขวัญแน่นอน

ของเล่นเด็กที่มีเสียง เช่น หีบดนตรี
กรับเขย่า ช่วยการสังเกตโสตทักษะของ
เด็กได้ดียิ่ง
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เด็กที่ได้ยินชัดเจนจะหัดพูด
ได้เก่ง และเด็กจะมีปฏิกิริยา
ต่อเสียงสูงเร็วกว่า

คุยกับเด็กนานๆและบ่อยๆ แล้วท่านจะ
สังเกตได้ว่าเด็กได้ยินดีหรือไม่
เลียนเสียงอ้อแอ้ของเด็ก คุยกับเด็กแม้
ว่าจะเป็นเพียงเด็กทารก
เด็กทุกวัยชอบร้องเพลง ฟังเพลง
และท่องกลอน
อย่าเพิกเฉยถ้าเด็กเจ็บหู หรือหูอักเสบ
พาไปพบแพทย์หรือขอคำ�แนะนำ�จาก
หน่วยแนะนำ�และให้การปรึกษาต่อคุณพ่อ
คุณแม่และผู้ปกครอง

พ่อจ๋า แม่จ๋า
หนูทำ�ได้ หนูจะทำ�เอง
ท่านทราบไหมว่า...

เรียนภาษาต้องใช้ทักษะต่างๆ
มาช่วยกัน ฟัง เห็น
รับรู้ ลองทำ� แตะต้อง
หยิบจับ...

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

ข้อแนะนำ�สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน

ขบวนการเรียนรู้ของเด็กประกอบด้วย
ฟัง เห็น จับต้อง เคลื่อนไหว เข้าใจ
รับรู้การเคลื่อนไหว เรียนรู้แรงโน้มถ่วง
ฯลฯ ขบวนการเรียนรู้นี้นำ�สู่พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ ไหวพริบ และทางสังคม
รวมถึงพัฒนาการด้านภาษา

อุ้มลูกและกอดลูกบ่อยๆ ให้ลูกรู้สึกว่าอบ
อุ่นและสบายแค่ไหน

เด็กเรียนรู้คำ�ตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น
“หวาน” “เปรี้ยว” เกี่ยวข้องกับอาหาร
หรือต้อง “ระวัง”““มุม” “ชน”““ตก”” เวลา
คลานไปคลานมา นี่คือพัฒนาการการ
เรียนรู้ที่ประสานไหวพริบและภาษาเข้า
ด้วยกัน

หาของให้ลูกลองจับ ถือ โยน ขว้าง กัด...
ปล่อยให้ลูกลองทำ�เอง

6

ยิง่ ลูกโตขึน้ ยิง่ ควรปล่อยให้ลองทำ�สิง่ ต่างๆ
มากขึ้น ปล่อยให้คลานไปในสวน
เดินเตาะแตะที่สนามเด็กเล่น เล่นทราย
เล่นน้ำ� ร้องเพลง ส่งเสียงดัง
ช่วยทำ�กับข้าว ช่วยจัดโต๊ะ ขุดดิน
ปลูกผัก เด็กจะช่วยตัวเองได้เร็วขึ้น
และมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อถึงเวลาไป
โรงเรียน

พ่อจ๋า แม่จ๋า หนูทำ�ได้
หนูทำ�เป็น เชื่อหนูนะจ๊ะ
ท่านทราบไหมว่า...

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

ข้อแนะนำ�สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน

ปล่อยให้เด็กเล่นให้มากที่สุด
ปล่อยให้เด็กวิ่ง กระโดด เดิน เต้น...

ปล่อยให้ลูกเดินบนกำ�แพงเตี้ยๆเอง
อนุญาตให้ใช้มือหยิบอาหารได้ ยอมให้เป่า
ลมเข้าหลอดฟางพ่นฟองในแก้วน้ำ�..
พาลูกไปสนามเด็กเล่น ไปเดินเล่นตามทุ่ง
หญ้าป่าไม้ สอนทำ�งานประดิษฐ์
สอนให้ใช้กรรไกร ท่านจะช่วยให้ลูกได้เรียน
รู้การทำ�งานฝีมือที่ละเอียดและถูกต้อง
ประกอบกับใช้จินตนาการความคิดของ
ตนเอง

การเล่นและการเรียนรู้ทางภาษาเป็น
ของคู่กัน
ทักษะงานฝีมือละเอียดช่วยเสริมทักษะ
การใช้ปากและลิ้น
เด็กจะพูดชัดขึ้นถ้าฟันและกรามไม่เก
หรือไม่ผิดปกติ

ฟันและกรามสำ�คัญต่อการเรียนพูด
ถ้าลูกอายุเกินสามขวบควรพยายามให้เลิก
ดูดหัวนม
เด็กควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
เด็กเล็กควรมีของเล่นสำ�หรับกัดได้ด้วย
ไม่ควรให้ลูกดื่มน้ำ�หวานหรือน้ำ�อัดลม
ถ้าท่านไม่ให้เครื่องดื่มหวานๆตั้งแต่แรก
ลูกก็จะไม่เคยชินและไม่เรียกร้องหา

การเคลื่อนไหว การละเล่น
อาหารที่มีประโยชน์ ฟันไม่ผุ
ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อพัฒนา
การทางภาษาของเด็ก
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พ่อจ๋า แม่จ๋า
คุยกับหนูหน่อย
ท่านทราบไหมว่า...

การพูดคุยและเล่นกันทุกวัน
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการการ
เรียนรู้ภาษา

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

ข้อแนะนำ�สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน

ท่านเล่นและพูดคุยกับลูกมากเท่าไหร่ ท่าน
จะช่วยพัฒนาสมองของลูกได้มากเท่านั้น
การพัฒนาทางสมองช่วยการพัฒนาทางภา
ษาต่อไป เด็กที่มีทักษะทางภาษาจะเรียนรู้
ที่โรงเรียนได้ง่ายขึ้น

ย่อตัวลงให้อยู่ในระดับตาของลูกเวลาพูด
คุยด้วย ควรหาเวลาคุยกันอย่างน้อยวัน
ละสิบห้านาที

เด็กจะเรียนรู้ลักษณะของภาษา คำ�ศัพท์
ไวยากรณ์ ฯลฯ ได้จากการได้ฟังและได้พูด
บ่อยๆและสม่ำ�เสมอ หลังจากนั้นเด็กจะสื่อ
สารได้อย่างถูกต้อง
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คุยกับลูกมากที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่มีเหตุ
การณ์พิเศษเกิดขึ้น คุยเรื่องชีวิตประจำ�วัน
ก็ได้ ไม่ควร “สั่ง” หรือ “ห้าม” เท่านั้น
พยายามใช้คำ�หลากหลาย ลูกจะได้เรียน
รู้คำ�ศัพท์เพิ่มเติม เช่น สวย งดงาม
แสนสวย หล่อ...

เพลงและโคลงกลอนช่วยเสริมทักษะภาษา
ได้ คุณพ่อคุณแม่ของท่านหรือญาติๆช่วย
ท่านได้แน่นอนถ้าท่านจำ�ไม่ได้หรือไม่เก่ง
ด้านนี้ หรืออ่านจากหนังสือ บางท่านอาจ
แต่งนิทานหรือเขียนกลอนเองได้ด้วย

พ่อจ๋า แม่จ๋า
ฟังหนูพูดให้จบก่อน
ท่านทราบไหมว่า...

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

ข้อแนะนำ�สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน

เด็กมักไม่แสดงออกทุกอย่างที่รู้หรือทำ�ได้
บ่อยครั้งที่เด็กเข้าใจดีแต่มักไม่พูด ให้เวลา
เด็กเหมือนให้เวลาเมล็ดพืชที่ต้องการเวลา
เพื่องอกงาม

ถ้าลูกพูดผิด อย่าแก้ ใช้วิธีพูดทวนเหมือน
คุยธรรมดาดีกว่า อย่าแก้โดยบังคับลูกให้
พูดตาม

เด็กที่เติบโตโดยใช้สองภาษาอาจถนัดใช้
ภาษาใดภาษาหนึ่งมากกว่า ขึ้นอยู่กับสถาน
การณ์และช่วงสำ�คัญในชีวิต เช่น พอไป
โรงเรียนอนุบาลที่ใช้ภาษาเยอรมันและมี
เพื่อนเล่นพูดเยอรมัน เด็กที่ไม่พูดภาษา
เยอรมันเป็น “ภาษาแม่”จะโน้มน้าวใช้ภาษา
เยอรมันมากขึ้น

ถ้าลูกนึกคำ�ไม่ออก รอให้ลูกคิดก่อน
อย่ารีบชิงพูด
อย่าโมโหถ้าลูกตอบท่านเป็นภาษาอื่น
เด็กที่ใช้สองภาษาจะสับสนในบางครั้ง
หรืออาจนึกคำ�ภาษาใดภาษาหนึ่งไม่ออก
บางครั้ง
อย่าบังคับในช่วงที่ลูกของท่านสับสน
ท่านช่วยได้โดยเปิดโอกาสให้ลูกได้ใช้ภาษา
ทั้งสองอย่างสม่ำ�เสมอ

ควรปล่อยให้เด็กพูดไปเรือ่ ยๆ
อย่าขัดหรือแก้ให้เด็ก
พูดตามอยู่ตลอดเวลา
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พ่อจ๋า แม่จ๋า
วันนี้อ่านนิทานให้หนูฟังต่อนะ
ท่านทราบไหมว่า...
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การอ่านให้ฟังและคุยกัน
ช่วยส่งเสริมทักษะภาษาและ
สนับสนุนความพร้อมสำ�หรับ
โรงเรียน

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

ข้อแนะนำ�สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน

การเล่านิทานและอ่านหนังสือให้ฟังนั้นส่ง
ผลทางบวกต่อทักษะภาษาของเด็กตั้งแต่แรก
เกิด

อ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน ใช้หนังสือที่มี
รูปภาพประกอบ หนังสือภาษาที่ท่านพูด
กับลูกเป็นปกติทุกวัน

การเล่านิทานและอ่านหนังสือให้ฟงั ช่วยเสริม
คำ�ศัพท์ให้เด็ก เป็นการวางรากฐานที่ดีและ
มั่นคงสำ�หรับการอ่านและเขียนต่อไป
การอ่านหนังสือให้ฟังทำ�ให้เด็กคุ้นต่อภาษา
เขียนซึ่งแตกต่างจากภาษาพูด

ห้องสมุดมีหนังสือรูปภาพและหนังสือ
อ่านหนังสือประกอบรูปภาพภาษาเยอรมัน
เด็กที่กล่าวถึงให้ยืมมากมาย ท่านสอบถาม ให้ลูกของท่านฟังก็ได้ แม้ว่าภาษาเยอรมัน
ได้ว่ามีหนังสือ “ภาษาแม่” ของท่านหรือ
ของท่านเองจะยังไม่ดีนัก
ไม่
คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย หรือคนอื่นๆ
เด็กๆชอบพิธีรีตอง ลูกของท่านก็เช่น
ที่เด็กรักและไว้วางใจก็เป็นผู้ฟังและผู้เล่า
เดียวกัน การเล่านิทานหรืออ่านหนังสือ
ที่ดีได้
ให้ฟังก่อนนอนนับเป็น “พิธ”ี อย่างหนึ่ง
เด็กๆชอบฟังเรื่องเก่าๆ

เด็กที่ได้ยินอะไรมาแล้วเล่าต่อได้นั้น มีทัก
ษะที่จะนำ�ไปใช้ได้ดีเมื่อเข้าโรงเรียน เข่น
ตั้งใจฟัง จำ�ได้ เรียนรู้คำ�ใหม่ๆประโยค
ใหม่ๆได้เร็ว เป็นต้น

ซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก และจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
ทุกครั้งจนเข้าใจซึ้งในที่สุด ท่านส่งเสริมให้
ลูกเล่าเรื่องที่ได้ยินมาได้โดยการถามนำ�

พ่อจ๋า แม่จ๋า เล่นกันสนุกกว่าดู
โทรทัศน์ตั้งเยอะ
ท่านทราบไหมว่า...

เด็กๆเรียนได้ดีกว่าจากการ
เล่นหรือทำ�กิจกรรมร่วมกัน
ไม่ใช่จากดูโทรทัศน์หรือเล่น
คอมพิวเตอร์
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ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

ข้อแนะนำ�สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน

เด็กเรียนภาษาจากการได้ยินพูด และต้อง
เข้าใจสิ่งที่ได้ยินด้วย

แทนที่จะปล่อยให้ลูกดูโทรทัศน์
ให้ลูกช่วยในบ้านดีกว่า เช่น
ช่วยทำ�กับข้าว ช่วยอบขนม
หรือให้เด็กเล่น เช่น เล่นน้ำ� เล่นดิน
เล่นทราย ปั้นดินน้ำ�มัน จะเป็นเวลาที่เด็ก
ได้ทำ�กิจกรรม ฝึกฝีมือ และเป็นโอกาสได้
เรียนรู้และเข้าใจคำ�ใหม่ๆด้วย

เด็กเรียนพูดจากการที่ได้พูดคุยกับคนรอบ
ข้าง เริ่มด้วยกับสมาชิกครอบครัว เช่น
คุณแม่ คุณพ่อ พี่น้อง ต่อมาคือจากการพูด
คุยกับเพื่อนๆ

พาลูกไปดูภาพยนตร์ดีๆสำ�หรับเด็ก การดู
โทรทัศน์หรือเล่นคอมพิวเตอร์เป็นชั่วโมงนั้น
ไม่เกิดผลดีสำ�หรับเด็ก และเด็กจะเรียนรู้
สิ่งต่างๆได้น้อยมาก

ถ้าท่านให้ลูกดูโทรทัศน์ ท่านควรเลือกดู
รายการที่เลือกแล้วกับลูกด้วย
แล้วคุยกันว่าดูอะไรมา ลูกจะได้รู้คำ�ใหม่ๆ
และเข้าใจถูกต้องด้วย
ห้องสมุดหรือศูนย์ของเล่นเด็กมีีหนังสือ
และของเล่นที่เหมาะสมสำ�หรับเด็กให้ยืม
มากมาย ลูกของท่านจะได้เล่นของเล่นหลาก
หลาย ได้พบเห็นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใน
ราคาย่อมเยา

พ่อจ๋า แม่จ๋า
หนูอยากเล่นกับเพื่อน
ท่านทราบไหมว่า...

เด็กจะเรียนภาษาเยอรมัน
ได้ดีมากถ้ามีเพื่อนพูดภาษา
เยอรมัน ไปกลุ่มเด็กเล่นหรือ
ไปโรงเรียนอนุบาล

ความเห็นของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ

ข้อแนะนำ�สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน

ภาษาเยอรมันที่ดีนั้นสำ�คัญสำ�หรับชีวิตของ
เด็กทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อชีวิตนัก
เรียนที่ราบรื่นปราศจากปัญหารุนแรง
และเพื่อเปิดโอกาสที่ดีในชีวิตการทำ�งาน

สนับสนุนและชักชวนให้ลูกชวนเพื่อนมา ถ้าสมาชิกครอบครัวไม่พูดภาษาเยอรมัน
บ้านหรือไปหาเพื่อน เด็กจะเรียนภาษาได้ ด้วยกัน ท่านเตรียมความพร้อมการเรียนรู้
เร็วจากเหตุการณ์สำ�คัญในชีวิตประจำ�วัน ภาษาเยอรมันให้ลูกได้ โดยพยายามปลุก
ความสนใจของลูกและสอนคำ�หรือประ
ติดต่อลงชื่อลูกเข้ากลุ่มเด็กเล่นตอนอายุ โยคง่ายๆที่ลูกจะนำ�ไปใช้ได้
ได้ประมาณสองขวบครึ่งหรือสามขวบ
ระยะนี้เด็กส่วนมากจะพร้อมแล้วและตื่น แสดงให้ลูกเห็นว่าการรู้หลายๆภาษานั้น
เต้นดีใจที่จะได้เข้ากลุ่มและรู้จักกับเพื่อน เป็นสิทธิพิเศษ เพราะมีประโยชน์และได้
ใหม่
เปรียบ

ลูกของท่านจะเรียนรู้ภาษาเยอรมันได้ดีเมื่อ
มีโอกาสได้ฟังได้พูดบ่อยๆครั้ง และเมื่อมี
แรงบันดาลใจที่หนักแน่นและแรงกล้า เช่น
มีเพื่อนๆที่พูดภาษาเยอรมันได้ดี
การไปเข้าร่วมกลุ่มเด็กเล่นหรือไปโรงเรียน
อนุบาลเด็กเล็กเป็นโอกาสให้เด็กได้เรียน
ภาษาเยอรมันให้เก่งก่อนไปโรงเรียน
เด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาเยอรมันที่บ้านก็เรียน
ภาษาเยอรมันได้ดีถ้าฉวยโอกาสเหล่านี้

ไม่ต้องลังเลถ้าท่านต้องการหรือต้องส่งลูก
ไปสถานดูแลเด็กตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่
เช่นท่านต้องทำ�งาน หรือเมื่อท่านคิดว่าจะ
ช่วยให้ลูกได้เรียนรู้
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ภาษาต้องหมั่นฝึกฝน เพื่อมิให้ลืมไปอย่างน่าเสียดาย
ภาษาเยอรมันสำ�คัญเมื่อลูกของท่านไปโรงเรียนอนุบาล
หรือไปโรงเรียน ท่านช่วยได้โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้
ลูกใช้ภาษาเยอรมัน แต่ในขณะเดียวกันท่านต้องไม่ลืม
และไม่ละเลย “ภาษาแม่” หรือ “ภาษาครอบครัว”
ของท่านเอง
ติดต่อสอบถามและส่งลูกของท่านเข้าเรียนพิเศษ “ภาษา
แม่” ที่โรงเรียนถ้าเป็นไปได้
คุยกับลูกของท่านเกี่ยวกับหัวข่าวใหม่ๆจากหนังสือพิมพ์
หรือจากหนังสือที่อ่านมา ลูกของท่านจะได้เรียนรู้และ
พัฒนาทักษะภาษาอย่างต่อเนื่อง
ปลูกฝังความรักอ่านต่อลูกไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม
หนทางอนาคตทางอาชีพของลูกจะกว้างและดีขึ้น ถ้าเก่ง
ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ และยังมีความ
สามารถภาษาอื่นๆอีกด้วย

ภาษาคือขุมทรัพย์ ผู้ที่มีความสามารถถ่องแท้ทางภาษาจึง
เปรียบเสมือนเจ้าของขุมทรัพย์อันมีค่ายิ่ง ภาษาคือประตูถึง
งานและสังคม

รายชื่อหน่วยงานให้การปรึกษาแนะนำ�
และสนับสนุนพ่อแม่และผู้ปกครอง
Elternberatung Graubünden

(บริการให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ปกครอง)

บริการให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กทารกและเด็กเล็ก
หาข้อมูลให้ตัวคุณเองเกี่ยวกับข้อเสนอของรัฐจากเขต
เทศบาลที่คุณพักอาศัย

แอพพลิเคชั่นสำ�หรับครอบครัวและผู้
ปกครอง
มีหลายแอพพลิเคชั่นที่ใช้ได้จริงสำ�หรับสนับสนุนผู้
ปกครองในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำ�วัน บางแอพ
พลิเคชั่นมีหลายภาษาและไม่มีค่าใช้จ่าย

มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานดูแลเด็ก กลุ่มเด็กเล่น
โรงเรียนอนุบาล ในท้องถิ่น

คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุ
ระหว่างแรกเกิดถึง16 ปี
Kleine Weltentdecker (ผู้สำ�รวจโลกตัวเล็ก) –
คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ปกครองของเด็กเล็ก

ห้องสมุดและศูนย์ของเล่น

famur

เทศบาลหรือหน่วยบริหารท้องถิ่น

ให้ยืมหนังสือ ของเล่น ท่านสอบถามได้ว่ามีหนังสือภาษา
อะไรบ้าง ท่านอาจพบหนังสือ “ภาษาแม่” หรือ “ภาษา
ครอบครัว” ของท่านได้ ห้องสมุด

โอกาสในการเรียนรู้สำ�หรับเด็กแรกเกิดถึง
4 ขวบ
ภาพยนตร์สั้นพร้อมคำ�แนะนำ�และแง่คิดมากกว่า 60 เรื่อง
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กเล็กอย่างไรในทุกสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำ�วัน มีทั้งหมด 13 ภาษา
www.kinder-4.ch

Parentu –

- สำ�หรับครอบครัวใน Graubünden

แนะนำ�หน่วยงานหรือองค์กรสนับสนุนการดูแลเลี้ยงดูเด็ก
อาทิ ครอบครัวสำ�รองตอนกลางวัน ผู้ดูแลเด็ก
สถานเลี้ยงเด็ก และหน่วยพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์
สำ�หรับครอบครัว
www.famur.ch

Heilpädagogischer Dienst Graubünden

(ศูนย์จิตวิทยาบำ�บัด

รัฐกริสันส์)

ให้คำ�แนะนำ�หรือบำ�บัดกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ
พัฒนาการและการอบรมดูแลเด็ก นักจิตบำ�บัดจะพัฒนา
ลูกของท่านผ่านการเล่น และสนับสนุนการดำ�รงชีวิตหรือแก้
ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำ�วัน
www.hpd-gr.ch

Schulpsychologischer Dienst

(ศูนย์จิตวิทยาบำ�บัดของโรงเรียน

และ
สำ�นักงานให้การแนะนำ�ปรึกษาเกี่ยวกับ
โรงเรียนและการอบรมดูแล)

Beratungsstelle Opferhilfe Graubünden

(หน่วยงานให้คำ�ปรึกษาและความเชื่อเหลือ

แก่เหยื่ออาชญากรรม เกราบึนเดน)

ศูนย์นี้มีตามท้องถิ่นทั่วๆไป ให้บริการกรณีมีคำ�ถามเกี่ยวกับ
ปัญหาทางด้านจิตใจ หรือปัญหาการอบรมดูแล
ปัญหาการเรียน และปัญหาที่โรงเรียน

ถ้าเด็กแสดงท่าทีให้เห็นว่าประสบกับการใช้กำ�ลังรุนแรง
สามารถติดต่อหน่วยงานให้คำ�ปรึกษาและความเชื่อเหลือ
แก่เหยื่ออาชญากรรม เกราบึนเดนได้ เพื่อขอรับคำ�ปรึกษา
และความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ชำ�นาญการ

www.avs.gr.ch

www.soa.gr.ch

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden

(ศูนย์จิตเวชบำ�บัดสำ�หรับเด็กและเยาวชน

รัฐกริสันส์)

เป็นศูนย์แพทย์ตรวจและรักษาเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา
ทางด้านจิตใจ ซึ่งอาจเกิดจากป่วยทางด้านจิตใจหรือเนื่อง
จากความกดดันจากสังคมก็ได้
www.kjp-gr.ch

Elternnotruf

(บริการติดต่อฉุกเฉินของผู้ปกครอง)
การอบรมสั่งสอนเด็กสำ�หรับผู้ปกครองนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย
อยู่บ่อยๆ บริการติดต่อฉุกเฉินของผู้ปกครองมีตลอด
24 ชั่วโมง ทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมลล์ ให้คำ�ปรึกษา
เกี่ยวข้องกับคำ�ถามเกี่ยวกับการศึกษา ความขัดแย้งหรือ
วิกฤตในครอบครัว
0848 35 45 55
www.elternnotruf.ch

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Amt für Migration und Zivilrecht
Fachstelle Integration

ขอรับเอกสารได้ท ี ่
Fachstelle Integration Graubünden
Grabenstrasse 1
7001 Chur
081 257 26 38
info@integration.gr.ch
www.integration.gr.ch
www.hallo.gr.ch

(Thai)

