เด็กหนึ่งคน
หลายภาษา

ขอแสดงควำมยินดี
บุตรของคุณเป็ นหนึง่ ในล้ำนของเด็กทีเ่ ติบโตในครอบครัวทีพ่ ดู ได้หลำยภำษำ

คุยเล่ นและร้ องเพลงด้ วย “ภำษำหัวใจ”
กับลูกน้ อยของคุณ

• ยิง่ คุณมีความรู ้ในภาษาแม่ของตัวเองดีเท่าไหร่ ก็จะ
ยิง่ ท�าให้ความเป็ นไปได้ที่คุณจะสามารถเรี ยนรู ้ภาษา
อื่นเพิ่มเติมมีมากยิง่ ขึ้นเท่านั้น
• ยิง่ คุณได้ยนิ และได้พดู ภาษาใดภาษาหนึ่งมากเท่า
ไหร่ ก็ยงิ่ จะท�าให้เกิดความช�านาญในภาษานั้นมาก
ยิง่ ขึ้นเท่านั้น
• การเล่นกับเด็กคนอืน่ ๆ จะท�าให้เด็กได้รับการพัฒนา
ความสามารถทั้งทางด้านการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ และ
ด้านภาษา ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องที่ดีที่เด็กในวัยเดียวกัน
และพูดภาษาเดียวจะได้มาพบเจอกัน

กำรเรียนรู้ ภำษำเริ่มต้ นตั้งแต่ เยำว์ วยั

• เด็กเรี ยนรู ้และจดจ�าภาษาของแม่ได้ต้ งั แต่ตอนที่เป็ น
ทารกอยูใ่ นครรภ์ จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า
เด็กทารกอายุสี่วนั ชอบภาษาของแม่มากกว่า เด็ก
ชอบภาษาของแม่ที่พดู โดยผูห้ ญิงคนอื่นมากกว่า
ภาษาอื่นที่ผหู ้ ญิงคนเดียวกันพูด
• เสี ยงพูดของทุกภาษาทัว่ โลกมีรวมอยูใ่ นเสี ยงอ้อแอ้
ของเด็กทารกทุกคน แต่จะมีเพียงเสี ยงพูดของภาษา
ที่อยูแ่ วดล้อมรอบๆ ตัวเด็กเท่านั้นที่เด็กยังคงเก็บ
และจ�าเอาไว้
• เมื่ออายุ 10 เดือน เด็กจะ “พูด” หรื อส่ งเสี ยงอ้อแอ้
คนเดียวแบบยาวๆ โดยมีจงั หวะและการออกเสี ยง
แบบเดียวกับภาษาที่พดู กันอยูร่ อบตัวเขา

ท�ำอย่ ำงไรเด็กจึงจะกลำยเป็ นคนทีพ่ ูด
ได้ หลำยภำษำ?

• เนื่องจากภาษาสวีเดนจะเป็ นภาษาหลักของลูกคุณ
ผ่านทางเพื่อนๆ และโรงเรี ยน ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ อง
ส�าคัญที่ลกู ของคุณจะได้มีส่วนร่ วมในการใช้ภาษา
ของครอบครัวในหลายๆ บริ บทที่เกี่ยวพันกัน
• ให้พดู ภาษาแม่ของคุณกับลูกๆ ต่อไป ถึงแม้วา่ ลูก
ของคุณจะตอบกลับมาเป็ นภาษาสวีเดน กระตุน้
ลูกของคุณให้ใช้ภาษาที่พวกคุณใช้ร่วมกันใน
ครอบครัว
• แสดงให้ลกู ๆ เห็นว่า คุณมีความภูมิใจในภาษาของ
คุณ ถึงแม้วา่ คนอื่นๆ จะไม่พดู ภาษานั้นก็ตาม
• หากคุณและคู่ของคุณไม่ได้พดู ภาษาสวีเดน สิ่ ง
ส�าคัญคือการที่คุณทั้งสองมองเห็นถึงประโยชน์ใน
การให้ลกู ๆ ได้เรี ยนภาษาสวีเดน หากคุณทั้งคู่ใช้
ภาษาต่างกัน เป็ นเรื่ องส�าคัญที่พวกคุณจะมองเห็น
คุณค่าในภาษาของกันและกัน

พัฒนำกำรของเด็กหลำยภำษำ

• เด็กที่เติบโตมาในสภาวะแวดล้อมที่มีการใช้ภาษา
มากกว่าหนึ่ งภาษา จะเริ่ มพูดได้ในช่วงเวลาเดียว
กับเด็กที่พูดเพียงภาษาเดียว
• พัฒนาการของเด็กที่ใช้หลายภาษานั้น โดยปกติ
แล้วจะมีข้ นั ตอนการพัฒนาเช่นเดียวกันกับเด็กที่
พูดภาษาเดียว

• เด็กหลายภาษาเรี ยนรู ้ที่จะแยกแยะภาษาของตัวเอง
ได้ต้ งั แต่เยาว์วยั ดังนั้นพวกเขาจึงมีความตระหนักรู ้
ในภาษามากกว่าเด็กที่พดู ภาษาเดียว
• ภาษาต่างๆ ที่เด็กพูดได้น้ นั จะถูกน�ามาใช้งานมาก
ขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ของชีวติ
กำรรู้ ภำษำใดภำษำหนึ่งอย่ ำงถ่ องแท้ คือกำรทีส่ ำมำรถ
น�ำภำษำไปใช้ ในสภำวะแวดล้ อมทีค่ ุณอำศัยอยู่ได้ อย่ ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
หำกในสภำวะแวดล้ อมนั้นมีกำรใช้ ภำษำทีห่ ลำกหลำย เด็ก
ก็จะต้ องกำรเรียนรู้ ทุกๆ ภำษำทีเ่ ขำจะต้ องใช้
ควำมต้ องกำรที่จะเข้ ำไปมีส่วนร่ วมกับบุคคลอันเป็ นที่รัก
และที่เด็กมีควำมใกล้ ชิดนั้น จะเป็ นตัวตัดสิ นว่ ำภำษำใด
หรื อภำษำไหนบ้ ำงที่เด็กอยำกจะเรี ยนรู้
ทางที่ดีที่สุดส�าหรับลูกของคุณในการที่จะเรี ยนรู ้ภาษาของ
คุณนั้นคือ การเรี ยนจากความต้องการและด้วยความสุ ขใจ
ดังนั้น ขอให้พยายามกระตุน้ ความสนใจของเด็กด้วยการ
ร้องเพลง การเล่น และการเล่าเรื่ องราวต่างๆ และเมื่อเด็ก
โตขึ้น ก็ให้อ่านหนังสื อด้วยกัน! ทีห่ ้ องสมุดมีหนังสื อ
ส� ำหรับเด็กในหลำยๆ ภำษำอยู่

ไม่ มอี ะไรมำแทนทีก่ ำรคุยเล่ นร่ วมกันได้
ทางที่ดีที่สุดในการเรี ยนรู ้การพูด ไม่วา่ จะเป็ นภาษาเดียว
หรื อหลายภาษา คือการที่เด็กได้มีปฏิสมั พันธ์กบั คุณหรื อ
คนที่สา� คัญต่อเด็กคนอื่น วิทยุ โทรทัศน์ และวิดีโอ ก็
สามารถช่วยในเรื่ องพัฒนาการทางด้านภาษาของลูกคุณ

ได้ในสักวันหนึ่งเช่นกัน แต่ยงั ไงก็ตามไม่มีอะไรที่จะมา
แทนที่การคุยเล่นร่ วมกันได้เลย!

เมือ่ ไหร่ ทคี่ ุณควรติดต่ อนักบ�ำบัดกำร
พูด?

• หากคุณคิดว่าพัฒนาการด้านภาษาของลูกคุณเป็ นไป
ได้ชา้ กว่าพี่นอ้ ง หรื อเด็กคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน ที่
อยูใ่ นสภาวะการณ์และมีอายุที่เท่ากัน
• หากลูกของคุณอยูใ่ นสภาวะแวดล้อมที่มีการใช้
ภาษาสวีเดน (โรงเรี ยนอนุบาล ผูร้ ับเลี้ยงเด็กตาม
บ้าน) เป็ นเวลา 1 ปี ครึ่ ง ถึง 2 ปี แต่ยงั ไม่พดู ภาษา
สวีเดนที่ใช้ในชีวติ ประจ�าวันตามที่คุณคาดหวังไว้
ได้

เมื่อนั้นคุณควรติดต่อพยาบาลที่ศนู ย์อนามัยเด็กของคุณ
หรื อนักบ�าบัดการพูด
© Monica Westerlund, docent,
leg. logoped
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