การสงเสริมความสามารถทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
วิกฤตปฐมวัยและแนวทางแกไข

ÖćøÿŠÜđÿøĉöÙüćöÿćöćøëìćÜõćþćÿĞćĀøĆïđéĘÖðåöüĆ÷
ÙèąñĎšýċÖþćĒúąǰǰǰǰǰ : éøßîĉóøøèǰǰÝćêĉđÿëĊ÷øǰ
ÿĆÜđÙøćąĀŤÜćîüĉÝĆ÷ǰǰǰǰǰ éøÖĆîêüøøèǰǰöĊÿöÿćø
éøĂõĉøéĊǰǰǰĕß÷Öćúǰ
ïøøèćíĉÖćø
ǰíĉéćǰóĉìĆÖþŤÿĉîÿč×ǰ
ĂĂÖĒïïÿĉęÜóĉöóŤǰ :ǰÿöÖĉêǰǰüÜýŤöćÖǰ ǰ
ǰ
ǰǰǰ
ÝĆéóĉöóŤēé÷
ÿöćÙöĂîčïćúýċÖþćĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĔîóøąøćßĎðëĆöõŤǰ
ÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊǰǰ
óĉöóŤÙøĆĚÜìĊęǰǰǰǰǰǰǰÖĆî÷ć÷îǰǰ
ÝĞćîüî
ǰǰ ǰđúŠö
óĉöóŤìĊę
ǰǰ:ǰǰïøĉþĆìǰóúĆÿđóøÿǰÝĞćÖĆé

การสงเสริมความสามารถทางภาษา

สําหรับเด็กปฐมวัย

1
วิกฤตปฐมวัยและแนวทางแก้ไข

การสงเสริมความสามารถทางภาษา

สําหรับเด็กปฐมวัย
ภาษามีความสําคัญตอเด็กปฐมวัยเปนอยางมากเพราะเด็กใชภาษาเปนเครือ่ งมือในการแสดงความ
ตองการ ความรูส กึ นึกคิด การแลกเปลีย่ นประสบการณกบั ผูอ นื่ และเปนพืน้ ฐานสําคัญของอารมณ
สังคม และพัฒนาการทางสติปญ
 ญา ดังนัน้ การสงเสริมความสามารถทางภาษาจึงควรเริม่ ตัง้ แตชว ง
ปฐมวัย เพราะเปนวัยทีม่ พี ฒ
ั นาการทางภาษาเจริญงอกงามอยางรวดเร็ว ดวยการพัฒนาดานการฟง
การพูด การอาน และการเขียนไปพรอมกัน และเปดโอกาสใหเด็กไดใช ไดฝก ฝนจนเกิดความชํานาญ
กลายเปนทักษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาแม ซึง่ การสงเสริมความสามารถดังกลาวจําเปนทีจ่ ะตอง
อาศัยความรูค วามเขาใจดานพัฒนาการ การทํางานของสมอง และวิธกี ารเรียนรูข องเด็ก เพือ่ ให
สามารถสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูท างภาษาของเด็กปฐมวัยไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับ
ความแตกตางระหวางบุคคล
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ในทางปฏิบัติพบวาการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน การสอน
ภาษามุงเนนใหเด็กปฐมวัยอานออกเขียนได และเนนการสอนที่มีลักษณะของการทองจํา เพียง
เพื่อใหเด็กสามารถสอบแขงขันเขาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชื่อเสียง ซึ่งการสอนในลักษณะนี้
สงผลใหเด็กปฐมวัยประสบปญหาพัฒนาการทางภาษาลาชา การเรงรัดหรือกดดันใหเด็กเรียนรู
เร็วจนเกินวุฒิภาวะและพัฒนาการตามวัย สงผลใหเด็กมีความเครียดสูง มีปญหาดานอารมณและ
สังคม ความคิดสรางสรรคตํ่า แสดงพฤติกรรมตอตานการเรียน และสงผลตอพัฒนาการทักษะ
การเรียนและการใชชีวิตในอนาคตของเด็ก
การสงเสริมความสามารถทางภาษาใหกับเด็กปฐมวัยนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาความ
สามารถในการสือ่ สาร อีกทัง้ ยังตองใหความสําคัญของภาษาแมกอ นภาษาตางประเทศ ดังนัน้ คูม อื
“การสงเสริมความสามารถทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย” จึงจัดทําขึน้ เพือ่ ใหแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับ
พอแม ผูป กครอง ครู และผูด แู ลเด็ก ในการสงเสริมความสามารถทางภาษากับเด็กปฐมวัยทีเ่ หมาะสม
กับพัฒนาการและวิธกี ารเรียนรูข องเด็ก คณะผูจ ดั ทําหวังเปนอยางยิง่ วา คูม อื นีจ้ ะเปนประโยชนและ
ชวยใหผเู กีย่ วของกับเด็กปฐมวัยมีแนวทางในการสงเสริมความสามารถทางภาษาใหกบั เด็กไดอยาง
เหมาะสมกับความแตกตางของเด็กแตละคน

สวัสดีคะ
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พอแม ผูป กครอง และผูเ ลีย้ งดูเด็กควรสงเสริมการเรียนรูภ าษาในชวงปฐมวัย เพราะเปนชวงเวลาที่
สมองมีความยืดหยุน และเปดกวางในการเรียนรูภ าษา การเรียนรูภ าษาแมนนั้ สมองจะเปดกวางในชวง
อายุ 2 – 3 ป สวนการเรียนรูภ าษาอืน่ สมองจะเปดกวางในชวงอายุ 4 – 5 ป ในชวงเวลาดังกลาวถือวา
มีความเหมาะสมในการเรียนรูม ากทีส่ ดุ การสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูภ าษาอยางมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพนัน้ ตองคํานึงถึงหลักการสงเสริมทีเ่ หมาะกับวัยของเด็กดวย เพือ่ ชวยใหพอ แม ผูป กครอง
รวมทัง้ ครู และผูด แู ลเด็ก สามารถสงเสริมความสามารถทางภาษาใหกบั เด็กไดอยางเหมาะสม คูม อื นี้
จึงขอนําเสนอแนวทาง ดังตอไปนี้

พื้นฐานภาษาที่ดี สงผล
ใหเด็กมีพัฒนาการทาง
ดานอื่นๆ ดีไปดวย
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“พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ควรทําอย่างไรดี”
การส่งเสริมภาษาแม่

พัฒนาภาษาแมใหเขมแข็งกอนเริ่มเรียน
ภาษาตางประเทศ เด็กจําเปนที่จะตอง
เรียนรูภ าษาแมใหเขมแข็ง เพราะเด็กตอง
เชื่อมโยงภาษาแมกับภาษาตางประเทศ
เพื่อสรางความเขาใจทั้งในดานรูปแบบ
ความหมาย และโครงสรางของภาษา

พูดคุยกับเด็กเกีย่ วกับเหตุการณและเรือ่ ง
ราวตางๆ รอบตัวเด็ก การใหความสนใจ
และพูดคุยกับเด็กในเรื่องตางๆ และการ
ตั้ ง คํ า ถามเพื่ อ กระตุ  น ให เ ด็ ก คิ ด และฝ ก
ใชภาษาโตตอบ จะชวยใหเด็กไดฝกฝน
การใชภาษาสื่อสารและการคิด พอแม
ผูปกครอง และผูเลี้ยงดูควรพูดคุยกับเด็ก
เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ รอบตัวเด็ก ที่เด็ก
ไดพบเห็นในแตละวัน เชน เมือ่ เด็กกลับจาก
การไปโรงเรียน ชักชวนพูดคุยกับเด็กวา “หนู
ประทับใจอะไรทีไ่ ดทาํ ในโรงเรียนมากทีส่ ดุ ใน
วันนี”้ “วันนีห้ นูทาํ ความดีอะไรบาง”

ละเลยการพัฒนาภาษาแมใหเขมแข็ง
โดยเรงรัดใหเด็กเรียนภาษาตางประเทศ
ตัง้ แตเล็ก เนือ่ งจากพอแม ผูป กครอง และ
ผูเลี้ยงดูมีความเชื่อวาเด็กยิ่งเรียนภาษา
ตางประเทศเร็วเทาไหรเด็กก็จะมีโอกาส
ประสบความสําเร็จในการเรียนมากยิ่ง
ขึ้น จึงใหความสําคัญกับการสอนภาษา
ตางประเทศและละเลยการสอนภาษาแม
ใหเขมแข็ง ทัง้ ทีค่ วามจริงแลวภาษาแมมี
สวนสําคัญทีจ่ ะชวยสงเสริมการเรียนภาษา
ตางประเทศใหดยี งิ่ ขึน้
อยูรวมกับเด็กในลักษณะที่ตางคนตาง
ทํากิจกรรมของตนเอง พอแม ผูป กครอง
และผูเลี้ยงดูไมใชเวลารวมกับเด็กอยาง
แทจริง แมจะใชเวลาอยูดวยกันแตตาง
คนตางทํากิจกรรม ไมมกี ารพูดคุยกับเด็ก
หรือพูดเมือ่ จําเปนเทานัน้ เชน พอแมดทู วี ี
ในขณะที่เด็กเลนของเลน
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ใสใจกับทุกคําถามของเด็ก ตอบหรือพูด
คุยกับเด็กเกีย่ วกับคําถาม และหากคําถาม
ใดทีไ่ มรู อาจชักชวนใหเด็กคนควา เพือ่ หา
คําตอบรวมกัน เด็กปฐมวัยเปนวัยที่สนใจ
สิง่ ตาง ๆ รอบตัว เมือ่ พบเจอสิง่ ใหม เด็ก
มักจะมีความสงสัย และตัง้ คําถามกับผูใ หญ
อยูเ สมอ เชน ทําไมฝนตก ทําไมรถติด ทําไม
ตนไมเปนสีเขียว คําถามเหลานีแ้ มผใู หญจะ
พยายามตอบแลว แตเด็กก็มกั จะถามตอไป
เรือ่ ย ๆ ซึง่ พอแม ผูป กครอง และผูเ ลีย้ งดู
ควรแสดงความใสใจ และตอบคําถามเด็ก
ทุกคําถาม และหากคําถามใดที่ไมรู ควร
ยอมรับและชักชวนใหเด็กมารวมกันคนควา
เพือ่ หาคําตอบดวยกัน
อานหนังสือนิทานหรือเลานิทานใหเด็ก
ฟง ชวยใหสมองของเด็กเรียนรูภ าษาผานการ
ฟงและการมองเห็นภาพ มีประสบการณทาง
ภาษา ไดคนุ เคยกับตัวอักษร จดจําคําศัพท
ตาง ๆ อันเปนพืน้ ฐานสําคัญในการเรียนรู
ภาษาผานการเชือ่ มโยงภาพกับความหมาย

ไม ใ ส ใ จกั บ คํ า ถามและไม ต อบคํ า ถาม
เพราะตอบไมได ทั้งยังตําหนิ ดุเด็กเมื่อ
เด็ ก ถามคํ า ถามที่ ดู จ ะไร ส าระในความ
รูส กึ ของผูใ หญ เมือ่ เด็กถามคําถาม พอแม
ผูปกครอง และผูเลี้ยงดูไมสนใจ หรือแสดง
ความรูส กึ รําคาญ ไมพอใจ ทําใหเด็กไมกลา
ถามคําถาม

อานหนังสือทีเ่ ด็กไมสนใจ พอแม ผูป กครอง
และผู  เ ลี้ ย งดู ต  อ งการอ า นหนั ง สื อ เพื่ อ
ถายทอดใหความรูกับเด็ก ซึ่งไมเหมาะสม
กับวัยและความสนใจของเด็ก ทําใหเด็กมี
เจตคติที่ไมดีตอการอาน รูสึกวาการอาน
นาเบื่อ ไมสนุก
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เปนแบบอยางของการใชภาษาที่ถูกตอง
เด็กเรียนรูการใชภาษาผานการเลียนแบบ
จากตัวแบบผานการฟงและฝกพูด เพื่อ
ใหการเรียนรูภาษาของเด็กสัมฤทธิ์ผลที่ดี
พอแม ผูปกครอง และผูเลี้ยงดูเด็ก ควร
เปนแบบอยางของการใชภาษาใหกับเด็ก
ดวยการออกเสียงที่ชัดเจน การเลือกใช
ภาษาใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ
และบุคคล และเลือกใชภาษาใหเหมาะสม
กับวัยของเด็ก เพือ่ ใหเด็กสามารถเขาใจใน
สิ่งที่ผูใหญตองการสื่อความหมาย
เตรียมเด็กใหมีความรูหนังสือเบื้องตน
อั น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยให เ ด็ ก รู 
หนังสือ เชน เลือกคําศัพทที่เด็กชอบจาก
นิทานมาพูดคุย ใหเด็กสังเกตคําและพูด
คํานั้น ๆ หรือเตรียมเครื่องเขียนใหเด็กได
ขีดเขียน วาดภาพ ฝกเขียนสัญลักษณตา ง ๆ
อยางหลากหลายตามนิทาน

สนใจวาเด็กจะอานออกเขียนไดหรือไม
พอแม ผูปกครอง และผูเลี้ยงดูเขาใจวา
พัฒนาการทางภาษาที่ดีคือการอานออก
เขียนได จึงมุง สงเสริมการอานและการเขียน
ใหกับเด็ก มากกวาเปนแบบอยางที่ดีใน
การใชภาษา

สอนอานเขียนแบบทองจํา เชน ใหเด็ก
อานสะกดคําตามหนังสือ คัดลอกคําที่ไมสื่อ
ความหมายกับเด็ก ทําใหพอแม ผูปกครอง
และผูเลี้ยงดูเขาใจวาเด็กสามารถอานออก
เขียนได จึงสนับสนุนใหเด็กเรียนรูดวยวิธี
การนี้ ซึง่ ในความเปนจริงเด็กเพียงแตจาํ ได
แตไมสามารถนําไปเชื่อมโยงกับความรูใน
เรื่องอื่นๆ และไมสามารถนําภาษาไปใชใน
การสื่อสารได
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ในกรณีทเี่ ด็กใชภาษาถิน่ ควรสอนภาษาไทย
ทีจ่ าํ เปนตองใชในสังคมนอกบาน เพือ่ ใหเด็ก
สามารถสือ่ สารในเบือ้ งตนกับบุคคลอืน่ เชน
กลาวทักทาย บอกความตองการในการเขา
หองนํา้ ถามทาง เปนตน

ใชภาษาถิ่นกับเด็ก โดยไมสอนภาษาไทย
ทีจ่ าํ เปนในการใชชวี ติ ประจําวันนอกบาน
ใหแกเด็ก ทําใหเด็กไมสามารถสื่อสารกับ
บุคคลอื่นได และสงผลใหเด็กไมกลา หรือ
เกิดความรูสึกที่ไมดีตอการเรียนภาษาไทย

การส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
สรางเจตคติที่ดีใหเด็กในการเรียนภาษา
ตางประเทศ ดวยการใหกําลังใจและไม
บั ง คั บ เมื่ อ เด็ ก ยั ง ไม พ ร อ มหรื อ ไม อ ยาก
เรียนภาษาตางประเทศ
ใหเด็กเรียนภาษาตางประเทศอยางเปน
ธรรมชาติเพือ่ พัฒนาความสามารถในการ
สือ่ สาร การเรียนภาษาควรเริม่ จากการฟง
และการพูด ตามดวยการอานและการเขียน
และควรสงเสริมใหเด็กไดฝก ฝนการใชภาษา
ในการสือ่ สารในสถานการณตา งๆ

บั ง คั บ ให เ ด็ ก เรี ย นภาษาต า งประเทศ
ในขณะที่เด็กยังไมพรอมที่จะเรียนหรือ
ไมสนใจ ทําใหเด็กมีเจตคติที่ไมดีตอภาษา
ตางประเทศ สงผลใหการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศเปนเรื่องยากสําหรับเด็ก
ใหเด็กเรียนภาษาอยางเปนทางการและ
คาดหวั ง ความสามารถทางภาษาต า ง
ประเทศสูงเกินไป จึงบังคับใหเด็กเรียน
โดยที่เด็กยังไมสนใจ หรือไมพรอมที่จะ
เรียนภาษา
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สร า งแรงจู ง ใจในการเรี ย นภาษาโดย
จั ด หาสื่ อ การเรี ย นรู  เ ป น ภาษาต า ง
ประเทศ เพื่อใหเด็กสนใจที่จะเรียนภาษา
เชน เพลง หนังสือนิทาน รายการโทรทัศน
ฯลฯ ผูปกครองและเด็กใชสื่อ ดังกลาว
รวมกัน
พาเด็กไปทองเที่ยวในในสถานที่ที่มีการ
ใชภาษาตางประเทศ พอแม ผูปกครอง
และผูเลี้ยงดูเด็ก ควรสนับสนุนใหเด็กได
มี โ อกาสเรี ย นรู  แ ละฝ ก ฝนการใช ภ าษา
ตางประเทศเพื่อการสื่อสารกับบุคคลอื่น
เชน การพาเด็กไปดูภาพยนตร การพาเด็ก
ไปทองเที่ยวในในสถานที่ที่มีการใชภาษา
อังกฤษเพื่อใหเด็กไดเรียนรูและฝกฝนการ
ใชภาษากับบุคคลอื่น

ไมใชสอ่ื หรือใชสอื่ ไมเหมาะกับเด็ก พอแม
ผูปกครอง และผูเลี้ยงดูไมจัดหาสื่อ หรือ
ใชสื่อไมเหมาะสมกับการสงเสริมความ
สามารถทางภาษาใหกับเด็ก เชน แบบ
ฝกคัด เขียน แบบเรียนตางๆ
ใหเด็กเรียนภาษาตางประเทศเฉพาะ
ในหองเรียน ขาดการสงเสริมการเรียนรู
ประสบการณทางภาษาตางประเทศนอก
หองเรียน เชน ไมพาเด็กไปในสิง่ แวดลอม
หรือสถานที่ที่มีการใชภาษาตางประเทศ
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“ครู ผู้ดูแลเด็ก
ควรทําอย่างไรดี”
การส่งเสริมภาษาแม่
ใหเด็กไดฝกและมีประสบการณฟงเสียง
และฟงเรื่องราวตางๆ เพื่อพัฒนาการฟง
และเพือ่ ฝกการจําแนกเสียง เชน เสียงสูง เสียง
ตํา่ เสียงดัง เสียงเบา เสียงทีเ่ หมือนกัน
ใหฟง นิทาน และใหเด็กมีโอกาสเปนผูเ ลา
นิทาน นิทานเปนสื่อสําคัญที่ชวยใหเด็ก
พัฒนาสามารถการฟง โดยครู และผูด แู ลเด็ก
เลานิทานใหเด็กฟงจนจบ จากนัน้ ใหเด็กเปน
ผูเ ลานิทานนัน้ ใหฟง เพือ่ ทบทวนสิง่ ทีไ่ ดฟง
และฝกทักษะการถายทอดเรือ่ งราว
ถามคําถามอยางหลากหลาย ใหเวลา
และกระตุนใหเด็กคิดหาคําตอบ โดยครู
ประเมินผลวาเปนคําตอบที่ถูกตองหรือไม
เป ด โอกาสให เ ด็ ก ได ฝ  ก พู ด บ อ ยๆ ใน
สถานการณตางๆ เชน จัดกิจกรรมใหเด็ก
เลียนแบบเสียงสิ่งตาง ๆ รอบตัว พูดคํา
คลองจอง รองเพลง เลาขาว เรือ่ งราว และ
เหตุการณ พูดบรรยายผลงานของตนเอง

ละเลยการจัดกิจกรรมการฟง ครู และผู
ดูแลเด็กปลอยปละละเลย ไมสง เสริมความ
สามารถในการฟงเพราะคิดวาเด็กจะเรียนรู
และพัฒนาไดเองในชีวติ ประจําวัน
ไมประเมินผลความสามารถในการฟง
ของเด็ก ครู และผูดูแลเด็กเขาใจวาเด็ก
สามารถฟงไดอยูแลวจึงละเลย ไมประเมิน
ผลวาเด็กสามารถฟง เขาใจ และสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ถามคําถามเพียงเพือ่ ทบทวนความจําจาก
เนือ้ หาจากนิทาน ไมถามคําถามเพือ่ ใหเด็ก
คิดในระดับสูง ตองการคําตอบในทันทีไมให
เวลาเด็กคิด เด็กมีสวนรวมนอย การตอบ
คําถามเลือกเฉพาะเด็กเกง
ไมจัดกิจกรรมใหเด็กไดพูดอยางหลาก
หลาย เชน ใหเด็กทํางานเงียบๆ หามไมให
เด็กพูดคุยกับเพื่อนเพื่อควบคุมชั้นเรียนไม
ใหเสียงดัง หรือตําหนิ ดุ ไมใหเด็กพูด
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สังเกตการพูดออกเสียงของเด็กวาชัดเจน
และถูกตองหรือไม และชวยแกไขใหเด็กได
ฝกฝนการพูดออกเสียงใหถูกตองชัดเจน
กระตุนใหเด็กสังเกตความแตกตางของ
ภาพประกอบหนังสือนิทานทีอ่ า นรวมกับ
เด็ก ดวยการตั้งคําถาม เพื่อทบทวนความ
จําและฝกใหเด็กไดสงั เกตรูปภาพในนิทาน
เลื อ กใช สื่ อ ประกอบการสอนภาษาที่
สื่ อ ความหมายและสอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคในการสอนอาน เชน นิทาน
ภาพประกอบ เพือ่ ดึงดูดความสนใจในการ
เรียนรูข องเด็ก
ใหเด็กฝกเคลื่อนสายตาจากซายไปขวา
จากบนลงล า ง และฝ ก ให เ ด็ ก ใช นิ้ ว ชี้
ประกอบการอาน เพื่อฝกการประสาน
สัมพันธระหวางมือกับตาของเด็ก ซึ่งเปน
พืน้ ฐานเบื้องตนของการฝกอาน

เพิกเฉยไมแกปญหาหรือกระตุนใหเด็ก
พูด เมื่อพบวาเด็กไมพูด ออกเสียงพูดไม
ชัด หรือไมแสดงออกวาเขาใจในสิง่ ทีไ่ ดฟง
ใหเด็กอานออกเสียงพรอมกัน และอาน
ซํ้าๆ เพื่อใหเด็กจําได ทําใหเด็กเบื่อและ
เครียด จนไมอยากพูด
ไมใชสื่อหรือใชสื่อไมเหมาะสมกับการ
เรียนรูของเด็ก เชน ใชหนังสือแบบฝก
การสอนอานเขียนทุกวัน แทนการฝกเด็ก
ใหสามารถใชภาษาสื่อสารเบื้องตน เพื่อ
ใหเด็กอานออกเขียนได ทําใหเด็กขาด
โอกาสในการฝกพูด
สอนอ า นแจกลู ก สะกดคํ า เพื่ อ ให
เด็ ก สามารถอ า นออก โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง
พัฒนาการและวิธีการเรียนรูของเด็ก
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สอนคําศัพทตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับตัวเด็ก และ
สิ่งแวดลอมเพื่อใหเด็กสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได การสอนคําศัพท
เพือ่ เปนพืน้ ฐานในการเรียนภาษา ครู และ
ผูด แู ลเด็กควรสอนคําศัพทตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ตัวเด็ก และสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว และ
ฝกใหเด็กไดเชื่อมโยงคําศัพทที่ไดเรียนรู
กับสิง่ ตาง ๆ ทีเ่ ด็กไดพบเห็นในชีวติ ประจํา
วัน เพื่อใหเด็กสามารถทําความความเขาใจ
ความหมายและสามารถนําคําศัพทไปใชใน
การสื่อสารไดอยางถูกตอง สอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น
ใหเด็กมีประสบการณหลากหลายในการ
เขียน เพื่อเตรียมเด็กใหพรอมสําหรับการ
เขียนตอไป ทั้งการขีดเขียน การวาดภาพ
การเขียนตามสัญลักษณตางๆ

สอนคําศัพทที่ไมเกี่ยวของกับตัวเด็ก
หรือไกลตัวเด็กที่ไมสามารถนํามาใชได
การให เ ด็ ก ท อ งจํ า คํ า ศั พ ท ที่ เ รี ย นรู  ใ น
หนวยการเรียนทั้งที่บางคําเด็กไมไดนํา
มาใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ทําให
เด็กไมสนใจ และไมสามารถเชื่อมโยง
คําศัพทกับความหมาย ทําใหไมสามารถ
นําคําศัพทที่เรียนมาใชไดจริง

ชวยดูแลเด็กใหจบั ดินสออยางถูกวิธี โดย
3 นิ้ว คือ นิ้วกลาง นิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้
ดินสอจะอยูบ นขอนิว้ กลาง ใชนวิ้ หัวแมมอื
และนิ้วชี้บีบระหวางนิ้วกลาง และนิ้วกอย
และนิ้วนางจะวางอยูบนโตะขณะที่เขียน

ปล อ ยให เ ด็ ก จั บ ดิ น สอเขี ย นไม ถู ก วิ ธี
ละเลย ไมชวยเหลือ หรือแกปญหา เมื่อ
พบวาเด็กจับดินสอเขียนไมถูกวิธี

บั ง คั บ ให เ ด็ ก เขี ย น โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง
พัฒนาการ เชน การเขียนเสนหลักพืน้ ฐาน
สําหรับการเขียนพยัญชนะทัง้ ทีก่ ลามเนือ้
มือของเด็กยังไมพรอมสําหรับการเขียน
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สอนภาษาตามแนวทางในหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่ง
เปนการเตรียมความพรอมทางภาษาเพื่อ
ใหเด็กสามารถใชภาษาในการสือ่ สารไดใน
สถานการณจริง
ทํางานรวมกันเปนทีมกับผูเกี่ยวของกับ
เด็ก โดยติดตอประสานงานและจัดประชุม
ร ว มกั น กั บ ครู ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาและ
ผูป กครองในการแลกเปลีย่ นขอมูลของเด็ก
สงเสริมความสามารถทางภาษาของเด็ก
แตละคน มีความยืดหยุนในการวางแผน
และปรับใชวิธีการตางๆ ในการสงเสริม
ความสามารถทางภาษาที่ เ หมาะกั บ วั ย
เพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาความสามารถ
ของตนไปสูระดับที่สูงขึ้น

ใชวิธีการและเนื้อหาในหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษา เปนแนวทางในการสอน
ภาษาหรือนําหลักสูตรระดับประถมศึกษา
มาใชในการสอนระดับปฐมวัย
ไม ร  ว มมื อ กั น ระหว า งโรงเรี ย นและ
ผูปกครองในการสอนภาษา เพื่อสราง
ความเข า ใจร ว มกั น ในการสอนภาษา
สําหรับเด็ก การใหความชวยเหลือ และ
แกปญหาใหแกเด็ก
ใช วิ ธี ก ารสอนภาษากั บ เด็ ก ทุ ก คน
เหมือนกัน ไมคํานึงถึงความสามารถและ
ประสบการณของเด็กแตละคน มุง ใหเด็ก
ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์เทากัน

การส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
สรางเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาใหกับ
เด็ ก เด็ ก จะเรี ย นรู  ไ ด ดี เ มื่ อ มี เ จตคติ ที่ ดี
ตอการเรียน ดังนั้นการปลูกฝงความรูสึก
ทีด่ ใี นการเรียนภาษาจึงเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญและ
จําเปน การสรางบรรยากาศในการเรียน
ภาษาที่อบอุน ผอนคลาย แตทาทายให
เด็กเรียนรูภาษา

กดดันและบังคับเด็กใหเรียนภาษาใน
ขณะทีเ่ ด็กยังไมพรอมหรือไมสนใจ เด็ก
แตละคนมีความพรอมในการแสดงออก
ถึงความเขาใจทางภาษาทีแ่ ตกตางกัน ครู
และผูด แู ลเด็กจึงไมควรบังคับเด็กใหเรียน
ภาษา เมื่อเด็กยังไมพรอมหรือไมสนใจ
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ใหเด็กเรียนภาษาตางประเทศอยางเปน
ธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสาร การเรียนภาษาสําหรับเด็ก
เปนการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดย
เริ่มจากการฟงและการพูด ตามดวยการ
อานและการเขียน
เปนตนแบบของการใชภาษาตางประเทศ
ที่ดี เชน ออกเสียงที่ชัดเจนดวยสําเนียง
ที่ ถู ก ต อ งและใกล เ คี ย งกั บ สํ า เนี ย งของ
เจาของภาษา เลือกใชภาษาใหถกู ตองตาม
หลักไวยากรณ
สรางโอกาสใหเด็กไดฝกฝนการใชภาษา
กับครู เพื่อน และบุคคลอื่นทั้งในและ
นอกหองเรียน หากบริบทที่เด็กอาศัยอยู
นั้นไมไดใชภาษาตางประเทศ ครู และ
ผูดูแลเด็กควรสรางโอกาสใหเด็กไดฝกฝน
การใชภาษากับครู เพื่อน และบุคคลอื่น
ทั้งในและนอกหองเรียน เชน การเชิญ
บุคคลภายนอกที่เปนเจาของภาษามาเลา
นิทานใหเด็กฟง
จัดสภาพแวดลอมในการเรียนภาษา ดวย
การจัดหาสื่อภาษาตางประเทศที่แปลก
ใหม นาสนใจ และเหมาะกับวัย ทําใหเด็ก
สนใจและอยากเรียนภาษา

สอนภาษาต า งประเทศโดยใช ก าร
ทองจําคําศัพทใหเด็ก การใหเด็กเรียนรู
และทองจําเฉพาะคําศัพท ทําใหเด็กไมได
เชื่อมโยงความหมาย และไมสามารถนํา
คําศัพทไปใชในการสื่อสารไดจริง
พู ด ภาษาต า งประเทศกั บ เด็ ก ด ว ย
สําเนียงที่ไมถูกตอง เขียนคําไมถูกตอง
และใชภาษาไมถกู ตอง เชน พูดภาษาไทยคํา
ภาษาอังกฤษคํา
ไม จั ด กิ จ กรรมให เ ด็ ก ฝ ก ใช ภ าษาใน
สถานการณอื่นๆ นอกหองเรียน การ
เรียนและใชภาษาเฉพาะในหองเรียน แต
ไมสรางโอกาสใหกับเด็กในการใชภาษา
กับบุคคลอื่น สงผลใหเด็กไมสามารถนํา
ภาษาที่ ไ ด เ รี ย นไปใช ใ นการสื่ อ สารได
ในชีวิตจริง
ใชสื่อไมเหมาะกับวัยของเด็ก เชน
แบบเรียน แบบคัดลายมือ บัตรคําศัพท
เปนตน ทําใหเด็กไมอยากเรียนภาษา
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คําศัพทนารู
ภาษาแม

ภาษาแรกที่เด็กไดเรียนรูจากพอแม ผูปกครอง และใชภาษานั้นในการสื่อสารกับคนในครอบครัว
เชน ภาษาถิ่น

ภาษาตางประเทศ

ภาษาอืน่ ทีไ่ มใชภาษาแม อาจเปนการเรียนภาษาในโรงเรียนหรือเรียนเนือ่ งจากมีวตั ถุประสงคเฉพาะ
เชน เพื่อเปนลาม หรือมัคคุเทศก เชน การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศฝรั่งเศส หรือจีน

