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การสงเสริมความสามารถทางภาษา

สําหรับเด็กปฐมวัย
 
ภาษามีความสําคญัตอเด็กปฐมวัยเปนอยางมากเพราะเด็กใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการแสดงความ
ตองการ ความรูสกึนกึคิด การแลกเปล่ียนประสบการณกบัผูอืน่ และเปนพืน้ฐานสําคัญของอารมณ  
สงัคม และพัฒนาการทางสตปิญญา ดงันัน้  การสงเสรมิความสามารถทางภาษาจงึควรเริม่ตัง้แตชวง
ปฐมวยั เพราะเปนวัยท่ีมพีฒันาการทางภาษาเจรญิงอกงามอยางรวดเรว็ ดวยการพฒันาดานการฟง 
การพูด การอาน และการเขียนไปพรอมกัน และเปดโอกาสใหเดก็ไดใช ไดฝกฝนจนเกิดความชํานาญ
กลายเปนทกัษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาแม ซึง่การสงเสรมิความสามารถดงักลาวจาํเปนทีจ่ะตอง
อาศยัความรูความเขาใจดานพัฒนาการ การทาํงานของสมอง และวธิกีารเรยีนรูของเดก็ เพือ่ให
สามารถสงเสรมิและสนบัสนนุการเรยีนรูทางภาษาของเดก็ปฐมวยัไดอยางถกูตองและเหมาะสมกบั
ความแตกตางระหวางบคุคล   
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ในทางปฏิบัติพบวาการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน การสอน
ภาษามุงเนนใหเด็กปฐมวัยอานออกเขียนได และเนนการสอนที่มีลักษณะของการทองจํา เพียง
เพื่อใหเด็กสามารถสอบแขงขันเขาโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งการสอนในลักษณะน้ี   
สงผลใหเด็กปฐมวัยประสบปญหาพัฒนาการทางภาษาลาชา การเรงรัดหรือกดดันใหเด็กเรียนรู
เร็วจนเกินวุฒิภาวะและพัฒนาการตามวัย สงผลใหเด็กมีความเครียดสูง มีปญหาดานอารมณและ
สังคม ความคิดสรางสรรคตํ่า แสดงพฤติกรรมตอตานการเรียน และสงผลตอพัฒนาการทักษะ
การเรียนและการใชชีวิตในอนาคตของเด็ก
 
การสงเสริมความสามารถทางภาษาใหกับเด็กปฐมวัยนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาความ
สามารถในการสือ่สาร อกีทัง้ยงัตองใหความสาํคญัของภาษาแมกอนภาษาตางประเทศ ดงันัน้ คูมอื 
“การสงเสริมความสามารถทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย” จงึจัดทําขึน้เพ่ือใหแนวทางปฏิบตัสิาํหรับ
พอแม ผูปกครอง  ครู และผูดแูลเด็ก ในการสงเสริมความสามารถทางภาษากับเด็กปฐมวยัทีเ่หมาะสม
กบัพฒันาการและวิธกีารเรียนรูของเด็ก คณะผูจดัทาํหวงัเปนอยางยิง่วา คูมอืนีจ้ะเปนประโยชนและ
ชวยใหผูเกีย่วของกับเด็กปฐมวัยมีแนวทางในการสงเสริมความสามารถทางภาษาใหกบัเด็กไดอยาง
เหมาะสมกับความแตกตางของเด็กแตละคน
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สวัสดีคะ



พอแม ผูปกครอง และผูเลีย้งดเูดก็ควรสงเสริมการเรียนรูภาษาในชวงปฐมวัย เพราะเปนชวงเวลาท่ี
สมองมคีวามยดืหยุนและเปดกวางในการเรยีนรูภาษา การเรยีนรูภาษาแมนัน้สมองจะเปดกวางในชวง
อายุ 2 – 3 ป สวนการเรียนรูภาษาอืน่สมองจะเปดกวางในชวงอาย ุ4 – 5 ป ในชวงเวลาดังกลาวถอืวา
มคีวามเหมาะสมในการเรยีนรูมากท่ีสดุ การสงเสรมิใหเดก็เกิดการเรยีนรูภาษาอยางมคีวามสขุและมี
ประสทิธภิาพน้ัน ตองคาํนงึถึงหลักการสงเสรมิทีเ่หมาะกับวยัของเดก็ดวย เพือ่ชวยใหพอแม ผูปกครอง 
รวมทัง้ครู และผูดแูลเดก็ สามารถสงเสรมิความสามารถทางภาษาใหกบัเดก็ไดอยางเหมาะสม คูมอืน้ี
จงึขอนําเสนอแนวทาง ดงัตอไปน้ี
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พื้นฐานภาษาท่ีดี สงผล
ใหเด็กมีพัฒนาการทาง
ดานอื่นๆ ดีไปดวย



พัฒนาภาษาแมใหเขมแข็งกอนเร่ิมเรียน
ภาษาตางประเทศ เด็กจําเปนที่จะตอง
เรยีนรูภาษาแมใหเขมแขง็ เพราะเดก็ตอง
เชื่อมโยงภาษาแมกับภาษาตางประเทศ  
เพื่อสรางความเขาใจทั้งในดานรูปแบบ 
ความหมาย และโครงสรางของภาษา

พดูคยุกับเด็กเก่ียวกับเหตุการณและเร่ือง
ราวตางๆ รอบตัวเด็ก การใหความสนใจ
และพูดคุยกับเด็กในเรื่องตางๆ และการ
ตั้งคําถามเพื่อกระตุ นใหเด็กคิดและฝก
ใชภาษาโตตอบ จะชวยใหเด็กไดฝกฝน
การใชภาษาสื่อสารและการคิด พอแม                
ผูปกครอง และผูเลี้ยงดูควรพูดคุยกับเด็ก
เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ รอบตัวเด็ก ที่เด็ก
ไดพบเห็นในแตละวัน เชน เมือ่เดก็กลบัจาก
การไปโรงเรยีน ชกัชวนพดูคยุกับเดก็วา “หนู
ประทบัใจอะไรทีไ่ดทาํในโรงเรยีนมากทีส่ดุใน
วนันี”้ “วนันีห้นทูาํความดอีะไรบาง”

“พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ควรทําอย่างไรดี”

ละเลยการพัฒนาภาษาแมใหเขมแข็ง 
โดยเรงรดัใหเดก็เรยีนภาษาตางประเทศ
ตัง้แตเล็ก เนือ่งจากพอแม ผูปกครอง และ
ผูเลี้ยงดูมีความเชื่อวาเด็กยิ่งเรียนภาษา
ตางประเทศเร็วเทาไหรเด็กก็จะมีโอกาส
ประสบความสําเร็จในการเรียนมากยิ่ง
ขึ้น จึงใหความสําคัญกับการสอนภาษา
ตางประเทศและละเลยการสอนภาษาแม
ใหเขมแขง็ ทัง้ทีค่วามจรงิแลวภาษาแมมี
สวนสําคญัทีจ่ะชวยสงเสริมการเรียนภาษา   
ตางประเทศใหดยีิง่ขึน้
อยูรวมกับเด็กในลักษณะท่ีตางคนตาง
ทาํกจิกรรมของตนเอง พอแม ผูปกครอง 
และผูเลี้ยงดูไมใชเวลารวมกับเด็กอยาง
แทจริง แมจะใชเวลาอยูดวยกันแตตาง
คนตางทาํกจิกรรม ไมมกีารพดูคยุกบัเดก็
หรอืพดูเมือ่จาํเปนเทานัน้ เชน พอแมดทูวีี 
ในขณะที่เด็กเลนของเลน
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การส่งเสริมภาษาแม่



ใสใจกับทกุคาํถามของเด็ก ตอบหรอืพดู
คยุกบัเดก็เกีย่วกบัคาํถาม และหากคาํถาม
ใดทีไ่มรู อาจชกัชวนใหเดก็คนควา เพือ่หา
คําตอบรวมกัน เด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีสนใจ          
สิง่ตาง ๆ รอบตวั เมือ่พบเจอสิง่ใหม เดก็
มกัจะมีความสงสัย และต้ังคาํถามกับผูใหญ
อยูเสมอ เชน ทาํไมฝนตก ทาํไมรถติด ทาํไม
ตนไมเปนสเีขียว คาํถามเหลานีแ้มผูใหญจะ
พยายามตอบแลว แตเดก็ก็มกัจะถามตอไป
เรือ่ย ๆ ซึง่พอแม ผูปกครอง และผูเลีย้งดู
ควรแสดงความใสใจ และตอบคาํถามเด็ก
ทุกคําถาม และหากคําถามใดที่ไมรู ควร
ยอมรับและชักชวนใหเดก็มารวมกันคนควา 
เพือ่หาคาํตอบดวยกัน
อานหนังสือนิทานหรือเลานิทานใหเดก็
ฟง ชวยใหสมองของเดก็เรยีนรูภาษาผานการ
ฟงและการมองเห็นภาพ มีประสบการณทาง
ภาษา ไดคุนเคยกบัตวัอกัษร จดจาํคาํศพัท
ตาง ๆ อนัเปนพืน้ฐานสําคญัในการเรียนรู
ภาษาผานการเช่ือมโยงภาพกับความหมาย

ไมใสใจกับคําถามและไมตอบคําถาม 
เพราะตอบไมได ทั้งยังตําหนิ ดุเด็กเมื่อ
เด็กถามคําถามท่ีดูจะไรสาระในความ
รูสกึของผูใหญ เมือ่เดก็ถามคําถาม พอแม 
ผูปกครอง และผูเล้ียงดูไมสนใจ หรือแสดง
ความรูสกึราํคาญ ไมพอใจ ทาํใหเด็กไมกลา
ถามคําถาม

อานหนังสือท่ีเด็กไมสนใจ พอแม ผูปกครอง 
และผู  เ ล้ียงดูต องการอานหนังสือเพื่อ
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
กบัวยัของเดก็ เพ่ือใหเดก็สามารถเขาใจใน
สิ่งที่ผูใหญตองการส่ือความหมาย
เตรียมเด็กใหมีความรูหนังสือเบื้องตน    
อันพื้นฐานสําคัญท่ีจะช วยให  เด็กรู 
หนังสือ เชน เลือกคําศัพทที่เด็กชอบจาก
นิทานมาพูดคุย ใหเด็กสังเกตคําและพูด
คํานั้น ๆ หรือเตรียมเครื่องเขียนใหเด็กได
ขดีเขยีน วาดภาพ ฝกเขยีนสญัลกัษณตาง ๆ 
อยางหลากหลายตามนิทาน

สนใจวาเด็กจะอานออกเขียนไดหรือไม  
พอแม ผูปกครอง และผูเลี้ยงดูเขาใจวา
พัฒนาการทางภาษาท่ีดีคือการอานออก
เขียนได จึงมุงสงเสริมการอานและการเขียน
ใหกับเด็ก มากกวาเปนแบบอยางท่ีดีใน
การใชภาษา

สอนอานเขียนแบบทองจํา เชน ใหเด็ก
อานสะกดคําตามหนังสือ คัดลอกคําที่ไมสื่อ
ความหมายกับเด็ก ทําใหพอแม ผูปกครอง 
และผูเลี้ยงดูเขาใจวาเด็กสามารถอานออก
เขียนได จึงสนับสนุนใหเด็กเรียนรูดวยวิธี
การน้ี ซ่ึงในความเปนจริงเด็กเพียงแตจําได 
แตไมสามารถนําไปเชื่อมโยงกับความรูใน
เรื่องอื่นๆ และไมสามารถนําภาษาไปใชใน
การสื่อสารได
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ในกรณีทีเ่ดก็ใชภาษาถ่ิน ควรสอนภาษาไทย
ทีจ่าํเปนตองใชในสงัคมนอกบาน เพือ่ใหเดก็
สามารถสือ่สารในเบือ้งตนกับบุคคลอืน่ เชน 
กลาวทักทาย บอกความตองการในการเขา
หองนํา้ ถามทาง เปนตน

สรางเจตคติที่ดีใหเด็กในการเรียนภาษา
ตางประเทศ ดวยการใหกําลังใจและไม
บังคับเมื่อเด็กยังไมพรอมหรือไมอยาก
เรียนภาษาตางประเทศ
 
ใหเด็กเรียนภาษาตางประเทศอยางเปน
ธรรมชาตเิพ่ือพฒันาความสามารถในการ
สือ่สาร การเรียนภาษาควรเร่ิมจากการฟง
และการพดู ตามดวยการอานและการเขยีน 
และควรสงเสรมิใหเดก็ไดฝกฝนการใชภาษา
ในการสือ่สารในสถานการณตางๆ

ใชภาษาถิ่นกับเด็ก โดยไมสอนภาษาไทย
ทีจ่าํเปนในการใชชวีติประจาํวนันอกบาน
ใหแกเด็ก ทําใหเด็กไมสามารถสื่อสารกับ
บุคคลอื่นได และสงผลใหเด็กไมกลา หรือ
เกิดความรูสึกที่ไมดีตอการเรียนภาษาไทย

บังคับใหเด็กเรียนภาษาตางประเทศ      
ในขณะท่ีเด็กยังไมพรอมท่ีจะเรียนหรือ
ไมสนใจ ทําใหเด็กมีเจตคติที่ไมดีตอภาษา
ตางประเทศ สงผลใหการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศเปนเรื่องยากสําหรับเด็ก
ใหเด็กเรียนภาษาอยางเปนทางการและ
คาดหวังความสามารถทางภาษาตาง
ประเทศสูงเกินไป  จึงบังคับใหเด็กเรียน
โดยท่ีเด็กยังไมสนใจ หรือไมพรอมที่จะ
เรียนภาษา
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การส่งเสริมภาษาต่างประเทศ



สรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาโดย
จัดหาสื่อการเรียนรู  เป นภาษาต าง
ประเทศ เพื่อใหเด็กสนใจที่จะเรียนภาษา 
เชน เพลง หนังสือนิทาน รายการโทรทัศน 
ฯลฯ ผูปกครองและเด็กใชสื่อ ดังกลาว
รวมกัน
พาเด็กไปทองเท่ียวในในสถานท่ีที่มีการ
ใชภาษาตางประเทศ พอแม ผูปกครอง 
และผูเลี้ยงดูเด็ก ควรสนับสนุนใหเด็กได
มีโอกาสเรียนรูและฝกฝนการใชภาษา     
ตางประเทศเพ่ือการส่ือสารกับบุคคลอ่ืน 
เชน การพาเดก็ไปดภูาพยนตร การพาเดก็
ไปทองเที่ยวในในสถานที่ที่มีการใชภาษา
อังกฤษเพื่อใหเด็กไดเรียนรูและฝกฝนการ
ใชภาษากับบุคคลอื่น

ไมใชสือ่หรอืใชสือ่ไมเหมาะกับเดก็ พอแม 
ผูปกครอง และผูเล้ียงดูไมจัดหาส่ือ หรือ
ใชสื่อไมเหมาะสมกับการสงเสริมความ
สามารถทางภาษาใหกับเด็ก เชน แบบ
ฝกคัด เขียน แบบเรียนตางๆ

ใหเด็กเรียนภาษาตางประเทศเฉพาะ
ในหองเรียน ขาดการสงเสริมการเรียนรู
ประสบการณทางภาษาตางประเทศนอก
หองเรียน  เชน ไมพาเด็กไปในส่ิงแวดลอม
หรือสถานที่ที่มีการใชภาษาตางประเทศ
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ใหเด็กไดฝกและมีประสบการณฟงเสียง
และฟงเรื่องราวตางๆ เพื่อพัฒนาการฟง  
และเพ่ือฝกการจาํแนกเสยีง เชน เสยีงสงู เสยีง
ตํา่ เสยีงดงั เสยีงเบา เสยีงทีเ่หมือนกนั  
ใหฟงนทิาน และใหเดก็มโีอกาสเปนผูเลา
นิทาน นิทานเปนสื่อสําคัญที่ชวยใหเด็ก
พฒันาสามารถการฟง โดยคร ูและผูดแูลเดก็
เลานทิานใหเดก็ฟงจนจบ จากนัน้ใหเดก็เปน
ผูเลานทิานนัน้ใหฟง เพือ่ทบทวนส่ิงทีไ่ดฟง
และฝกทกัษะการถายทอดเรือ่งราว
ถามคําถามอยางหลากหลาย ใหเวลา 
และกระตุนใหเด็กคิดหาคําตอบ โดยครู
ประเมินผลวาเปนคําตอบที่ถูกตองหรือไม

เปดโอกาสใหเด็กไดฝกพูดบอยๆ ใน
สถานการณตางๆ เชน จัดกิจกรรมใหเด็ก
เลียนแบบเสียงสิ่งตาง ๆ รอบตัว พูดคํา
คลองจอง รองเพลง เลาขาว เรือ่งราว และ
เหตุการณ พูดบรรยายผลงานของตนเอง

ละเลยการจัดกิจกรรมการฟง ครู และผู
ดูแลเด็กปลอยปละละเลย ไมสงเสริมความ
สามารถในการฟงเพราะคิดวาเด็กจะเรียนรู
และพัฒนาไดเองในชีวิตประจําวัน
ไมประเมินผลความสามารถในการฟง
ของเด็ก ครู และผูดูแลเด็กเขาใจวาเด็ก
สามารถฟงไดอยูแลวจึงละเลย ไมประเมิน
ผลวาเด็กสามารถฟง เขาใจ และสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง

ถามคาํถามเพยีงเพือ่ทบทวนความจาํจาก
เนือ้หาจากนทิาน ไมถามคาํถามเพือ่ใหเดก็
คดิในระดบัสงู ตองการคาํตอบในทนัทีไมให
เวลาเด็กคิด เด็กมีสวนรวมนอย การตอบ
คําถามเลือกเฉพาะเด็กเกง 
ไมจัดกิจกรรมใหเด็กไดพูดอยางหลาก
หลาย เชน ใหเด็กทํางานเงียบๆ หามไมให
เด็กพูดคุยกับเพื่อนเพื่อควบคุมชั้นเรียนไม
ใหเสียงดัง หรือตําหนิ ดุ ไมใหเด็กพูด
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“ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ควรทําอย่างไรดี”

การส่งเสริมภาษาแม่



สงัเกตการพูดออกเสียงของเด็กวาชดัเจน
และถกูตองหรือไม และชวยแกไขใหเดก็ได
ฝกฝนการพูดออกเสียงใหถูกตองชัดเจน
กระตุนใหเด็กสังเกตความแตกตางของ
ภาพประกอบหนงัสอืนทิานทีอ่านรวมกบั
เด็ก ดวยการต้ังคําถาม เพื่อทบทวนความ
จาํและฝกใหเด็กไดสงัเกตรูปภาพในนิทาน
เลือกใชสื่อประกอบการสอนภาษาที่
สื่ อความหมายและสอดคล  องกับ
วัตถุประสงคในการสอนอาน เชน นทิาน 
ภาพประกอบ เพือ่ดงึดดูความสนใจในการ
เรยีนรูของเดก็

ใหเด็กฝกเคลื่อนสายตาจากซายไปขวา 
จากบนลงลาง และฝกใหเด็กใชนิ้วชี้
ประกอบการอาน เพื่อฝกการประสาน
สัมพันธระหวางมือกับตาของเด็ก ซึ่งเปน    
พืน้ฐานเบ้ืองตนของการฝกอาน

เพิกเฉยไมแกปญหาหรือกระตุนใหเด็ก
พูด เมื่อพบวาเด็กไมพูด ออกเสียงพูดไม
ชดั หรอืไมแสดงออกวาเขาใจในสิง่ทีไ่ดฟง  
ใหเด็กอานออกเสียงพรอมกัน และอาน
ซํ้าๆ เพื่อใหเด็กจําได ทําใหเด็กเบื่อและ
เครียด จนไมอยากพูด

ไมใชสื่อหรือใชสื่อไมเหมาะสมกับการ
เรียนรูของเด็ก  เชน ใชหนังสือแบบฝก
การสอนอานเขยีนทกุวนั แทนการฝกเดก็
ใหสามารถใชภาษาส่ือสารเบื้องตน เพื่อ
ใหเด็กอานออกเขียนได ทําใหเด็กขาด
โอกาสในการฝกพูด
สอนอ านแจกลูกสะกดคํา  เพื่อให 
เด็กสามารถอานออก โดยไมคํานึงถึง
พัฒนาการและวิธีการเรียนรูของเด็ก 
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สอนคาํศพัทตาง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัตวัเดก็ และ
สิ่งแวดลอมเพื่อใหเด็กสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได  การสอนคําศัพท
เพือ่เปนพ้ืนฐานในการเรียนภาษา คร ูและ
ผูดแูลเด็กควรสอนคําศพัทตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวกับ
ตัวเด็ก และส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัว และ
ฝกใหเด็กไดเชื่อมโยงคําศัพทที่ไดเรียนรู
กบัสิง่ตาง ๆ  ทีเ่ดก็ไดพบเหน็ในชวีติประจาํ
วัน เพ่ือใหเด็กสามารถทําความความเขาใจ
ความหมายและสามารถนาํคาํศพัทไปใชใน
การสื่อสารไดอยางถูกตอง สอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น
ใหเดก็มปีระสบการณหลากหลายในการ
เขียน เพ่ือเตรียมเด็กใหพรอมสําหรับการ
เขียนตอไป ทั้งการขีดเขียน การวาดภาพ 
การเขียนตามสัญลักษณตางๆ

ชวยดแูลเดก็ใหจบัดนิสออยางถูกวธิ ี โดย 
3 นิ้ว คือ นิ้วกลาง นิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้ 
ดนิสอจะอยูบนขอนิว้กลาง ใชนิว้หัวแมมอื
และนิ้วชี้บีบระหวางนิ้วกลาง และนิ้วกอย
และนิ้วนางจะวางอยูบนโตะขณะท่ีเขียน

สอนคําศัพทที่ไมเกี่ยวของกับตัวเด็ก
หรือไกลตัวเด็กที่ไมสามารถนํามาใชได  
การใหเด็กทองจําคําศัพทที่เรียนรู ใน
หนวยการเรียนท้ังที่บางคําเด็กไมไดนํา
มาใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ทําให
เด็กไมสนใจ และไมสามารถเช่ือมโยง         
คําศัพทกับความหมาย ทําใหไมสามารถ
นําคําศัพทที่เรียนมาใชไดจริง

บังคับใหเด็กเขียน โดยไมคํานึงถึง
พฒันาการ เชน การเขียนเสนหลักพืน้ฐาน
สาํหรบัการเขียนพยญัชนะท้ังทีก่ลามเน้ือ
มือของเด็กยังไมพรอมสําหรับการเขียน

ปลอยใหเด็กจับดินสอเขียนไมถูกวิธี  
ละเลย  ไมชวยเหลือ หรือแกปญหา เม่ือ
พบวาเด็กจับดินสอเขียนไมถูกวิธี
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สอนภาษาตามแนวทางในหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่ง
เปนการเตรียมความพรอมทางภาษาเพ่ือ
ใหเดก็สามารถใชภาษาในการส่ือสารไดใน
สถานการณจริง
ทํางานรวมกันเปนทีมกับผูเกี่ยวของกับ
เดก็ โดยตดิตอประสานงานและจดัประชมุ
ร วมกันกับครูระดับประถมศึกษาและ        
ผูปกครองในการแลกเปล่ียนขอมลูของเด็ก

สงเสรมิความสามารถทางภาษาของเดก็
แตละคน มีความยืดหยุนในการวางแผน
และปรับใชวิธีการตางๆ ในการสงเสริม
ความสามารถทางภาษาที่เหมาะกับวัย 
เพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาความสามารถ
ของตนไปสูระดับที่สูงขึ้น

สรางเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาใหกับ
เด็ก เด็กจะเรียนรู ไดดีเมื่อมีเจตคติที่ดี     
ตอการเรียน ดังนั้นการปลูกฝงความรูสึก
ทีด่ใีนการเรียนภาษาจึงเปนสิง่ทีส่าํคญัและ
จําเปน การสรางบรรยากาศในการเรียน
ภาษาที่อบอุน ผอนคลาย แตทาทายให
เด็กเรียนรูภาษา

ใชวิธีการและเน้ือหาในหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษา เปนแนวทางในการสอน
ภาษาหรอืนาํหลักสตูรระดับประถมศึกษา
มาใชในการสอนระดับปฐมวัย

ไมร วมมือกันระหวางโรงเรียนและ         
ผูปกครองในการสอนภาษา เพ่ือสราง
ความเขาใจรวมกันในการสอนภาษา
สําหรับเด็ก การใหความชวยเหลือ และ
แกปญหาใหแกเด็ก
ใช วิธีการสอนภาษากับเด็กทุกคน
เหมือนกัน ไมคํานึงถึงความสามารถและ
ประสบการณของเดก็แตละคน มุงใหเดก็
ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์เทากัน

กดดันและบังคับเด็กใหเรียนภาษาใน
ขณะทีเ่ดก็ยงัไมพรอมหรอืไมสนใจ  เดก็
แตละคนมีความพรอมในการแสดงออก
ถงึความเขาใจทางภาษาท่ีแตกตางกนั  ครู 
และผูดแูลเด็กจงึไมควรบงัคบัเดก็ใหเรยีน
ภาษา เมื่อเด็กยังไมพรอมหรือไมสนใจ
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ใหเด็กเรียนภาษาตางประเทศอยางเปน
ธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสาร การเรียนภาษาสําหรับเด็ก
เปนการเรียนภาษาเพ่ือการส่ือสาร โดย
เริ่มจากการฟงและการพูด ตามดวยการ
อานและการเขียน
เปนตนแบบของการใชภาษาตางประเทศ
ที่ดี เชน ออกเสียงที่ชัดเจนดวยสําเนียง
ที่ถูกตองและใกลเคียงกับสําเนียงของ
เจาของภาษา เลอืกใชภาษาใหถกูตองตาม
หลักไวยากรณ
สรางโอกาสใหเด็กไดฝกฝนการใชภาษา
กับครู เพื่อน และบุคคลอื่นทั้งในและ
นอกหองเรียน หากบริบทท่ีเด็กอาศัยอยู
นั้นไมไดใชภาษาตางประเทศ ครู และ 
ผูดูแลเด็กควรสรางโอกาสใหเด็กไดฝกฝน
การใชภาษากับครู เพื่อน และบุคคลอื่น
ทั้งในและนอกหองเรียน เชน การเชิญ
บุคคลภายนอกท่ีเปนเจาของภาษามาเลา
นิทานใหเด็กฟง
จดัสภาพแวดลอมในการเรียนภาษา ดวย
การจัดหาสื่อภาษาตางประเทศที่แปลก
ใหม นาสนใจ และเหมาะกับวัย ทําใหเด็ก
สนใจและอยากเรียนภาษา

สอนภาษาต างประเทศโดยใช การ
ทองจําคําศัพทใหเด็ก การใหเด็กเรียนรู
และทองจาํเฉพาะคาํศัพท ทาํใหเดก็ไมได
เชื่อมโยงความหมาย และไมสามารถนํา
คําศัพทไปใชในการส่ือสารไดจริง

พูดภาษาต างประเทศกับเด็กด วย
สําเนียงที่ไมถูกตอง เขียนคําไมถูกตอง 
และใชภาษาไมถกูตอง เชน พดูภาษาไทยคํา 
ภาษาอังกฤษคํา 

ไมจัดกิจกรรมใหเด็กฝกใชภาษาใน
สถานการณอื่นๆ นอกหองเรียน การ
เรยีนและใชภาษาเฉพาะในหองเรียน แต
ไมสรางโอกาสใหกับเด็กในการใชภาษา
กับบุคคลอื่น สงผลใหเด็กไมสามารถนํา
ภาษาที่ไดเรียนไปใชในการสื่อสารได    
ในชีวิตจริง

ใชสื่อไมเหมาะกับวัยของเด็ก เชน 
แบบเรียน แบบคัดลายมือ บัตรคําศัพท 
เปนตน ทําใหเด็กไมอยากเรียนภาษา
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คําศัพทนารู

ภาษาแม
ภาษาแรกที่เด็กไดเรียนรูจากพอแม ผูปกครอง และใชภาษานั้นในการสื่อสารกับคนในครอบครัว 
เชน ภาษาถ่ิน

ภาษาตางประเทศ
ภาษาอ่ืนทีไ่มใชภาษาแม อาจเปนการเรียนภาษาในโรงเรียนหรือเรียนเน่ืองจากมีวตัถุประสงคเฉพาะ 
เชน เพื่อเปนลาม หรือมัคคุเทศก เชน การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศฝร่ังเศส หรือจีน
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