
 เรื$องเลก็น้อยเกี$ยวกบัภาษาของเดก็ทารกที$อายุ 6 เดือนขึ9นไป 

• ในโลกนี' มีอะไรมากมายใหลู้กคุณไดค้น้พบ! คุณควรคอยดูวา่ลูกกาํลงัมองดูอะไรและคิดคาํศพัทใ์หก้บัสิCงเหล่านั'น 

จงคน้พบทุกสิCงทีCน่าตืCนเตน้ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นสิCงทีCเลก็นอ้ยและใหญ่! 

• ในขณะนี' ลูกของคุณกาํลงัคุยกบัคุณอยูแ่ลว้โดยใชก้ารแสดงออกทางสีหนา้ เสียงและการเคลืCอนไหว ในไม่ชา้ 

ลูกกจ็ะเริCมพดูดว้ยเสียงทีCคลา้ยกบัคาํต่างๆ เช่น ดา ดา และ ตา ตา 

• ในทีCสุดลูกของคุณจะเริCมเขา้ใจการแสดงออก เช่น การมอง  และคาํพดูเช่น แม่ และ พ่อ 

• ลูกของคุณชอบคุยกบัคุณ ลองเล่นแอบมอง และทาํตามเกมเคลืCอนไหวง่ายๆ เช่น แมงมมุลายตัวนั0น และ ช้าง ช้าง ช้าง 

 

พดูคุยกนัเกี$ยวกบัทุกเรื$อง  

พดูคุยกบัลูกของคุณเกีCยวกบัทุกสิCงทีCเกิดขึ'น และกบัสิCงทีCดึงดูดความสนใจของลูกคุณ พดูคุยเกีCยวกบัเรืCองอาหาร เสื'อผา้ สิCงทีCคุณเห็นดว้ยกนั 

และสิCงทีCเดก็ทาํ ตั'งใจฟังลูกและลูกกจ็ะมีความตอ้งทีCจะการสนทนาต่อไป จงใหเ้วลาทีCเพยีงพอ! 

 

ความหลากหลายและการทาํซํ9า 

ทาํเสียงของลูกซํ' า เดาความหมายและตั'งเป็นคาํพดูขึ'นมา รอจนกวา่ลูกจะตอบสนองดว้ยเสียง หรือการเคลืCอนไหวก่อนดาํเนินการต่อไป  

เดก็กาํลงัเรียนรู้ทีCจะผลดักนัพดู และเขา้ใจ ความเชืCอมโยงระหวา่งคาํพดูกบัสิCงของอยูแ่ลว้  

 

เล่นกบัภาษา  

ร้องเพลง อ่านคาํทีCมีเสียงคลอ้งจองและเล่นเกมร้องเพลง ใชนิ้'วมือและนิ'วเทา้ ลอกเลียนเสียง ฮมัเพลง และลอ้เล่นกนั! 

ทีCหอ้งสมุดของคุณจะมีหนงัสือเพลงและดนตรีใหย้มืกลบับา้น     

 

พูดคุย-อ่านด้วยกนั 

เมืCอลูกสามารถใชส้ายตามองตามการมองและชี' ทิศทางของคุณได ้หนงัสือสาํหรับการชี'จะกลายเป็นความคุน้เคยทีCน่าตืCนเตน้ 

จงชี'และเล่าเรืCองเกีCยวกบัรูปภาพดงักล่าว เอาใจใส่ในสิCงทีCลูกสนใจ ในช่วงแรกความสนใจจะสั'น 

แต่ในทีCสุดความสามารถในการโฟกสัของเดก็กจ็ะเพิCมขึ'น 

 

พูดภาษาแม่ของคุณ 

พดูคุยร้องเพลงและอ่านออกเสียงในภาษาแม่ของคุณ เดก็ส่วนใหญ่ในโลกอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีCพดูไดห้ลายภาษา 

ซึC งลว้นแต่เป็นประโยชนก์บัการเติบโตไปพร้อมๆ กบัภาษามากกวา่หนึCงภาษา  

 

 

หาข้อมูลเพิ$มเตมิ 

• อ่านเพิCมเติมเกีCยวกบั Bokstart ไดที้CนีC: www.bokstart.se 

• หากคุณกงัวลเกีCยวกบัพฒันาการทางภาษาของบุตรหลานโปรดติดต่อ barnavårdscentralen (ศูนยรั์กษาพยาบาลเดก็) 

คุณยงัสามารถพดูคุยเกีCยวกบัพฒันาการทางภาษาของลูกของคุณกบับุคคลากรของร.ร. อนุบาลไดอี้กดว้ย 

 

 

Kulturrådet (ศูนยว์ฒันธรรมสวเีดน) ไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลในการส่งเสริมการอ่านและ 

กระตุน้พฒันาการทางภาษาของเดก็เลก็ Bokstart เป็นความมุ่งมัCนในระดบัชาติซึC ง  

มุ่งเป้าหมายไปยงัผูป้กครองและผูใ้หญ่ทีCอยูใ่กลชิ้ดกบัเดก็  

 

 

  

Thailänska

ภาษาของเดก็ทารก 

ในช่วงอายุตั6งแต่ 

ประมาณ 6 เดือน 
  



ภาษาของเดก็เลก็ 

ในช่วงอายุตั6งแต่ 

ประมาณ 1 ปี 

 

  
เรื$องเลก็น้อยเกี$ยวกบัภาษาของเดก็เลก็ ตั9งแต่อายุ 1 ขวบ 

• ลูกจะใชท่้าทางและเสียงเพืCอบอกอะไรคุณ 

• คาํแรกมกัจะเกีCยวกบั ณ ทีCนีC และในขณะนี'  เช่นคาํวา่ ลกูบอล ตุ๊กตาหม ีและ ด ู 

• ลูกของคุณเขา้ใจคาํศพัทม์ากกวา่ทีCเขาจะแสดงออกได ้แต่ตอ้งการความช่วยเหลือจากคุณในการตีความและแสดง ความคิดเห็น 

 

ตดิตามความสนใจของเดก็ 

คุณสามารถใชทุ้กสิCงทีCคุณกบัลูกเห็นและทาํในชีวติประจาํวนัเพืCอพฒันาภาษาของลูก หาคาํศพัทใ์หก้บัสิCงทีCลูก ใหค้วามสนใจในขณะนี'  

เมืCอเดก็พดูคาํวา่ นั9น และชี'ไปทีCแมว คุณสามารถตอบไดว้า่ ใช่มนัคือแมว   

ลูกชอบ แมว มนั ไหม? อยา่ลืมทีCจะรอคาํตอบของลูกดว้ย 

 

ให้ความสนใจและรับฟัง 

เมืCอคุณใหค้วามสนใจกบัลูกโดยไม่มีการแบ่งแยกและตั'งใจฟัง ลูกจะรู้สึกวา่คุณคิดวา่สิCงทีCอยากสืCอสารดว้ยนั'น 

มีความสาํคญั ไม่วา่ลูกจะพดูเพียงคาํเดียว ชี'  หรือใชว้ธีิอืCนสืCอถึงอะไรบางอยา่งกบัคุณ ลูกจะเรียนรู้จากคาํตอบ 

ของคุณวา่ เมืCอพดูคุยกนันั'นจะตอ้งผลดักนัพดู 

 

เล่นกบัภาษา 

ร้องเพลง อ่านคาํทีCมีเสียงคลอ้งจอง และเล่นเกมร้องเพลง ใชนิ้'วมือและนิ'วเทา้ ลอกเลียนเสียง ฮมัเพลงและลอ้เล่นกนั! 

 

จนิตนาการเรื$องราวและเล่าต่อ 

เล่าใหลู้กฟังวา่ตุก๊ตาหมีของลูกกาํลงัทาํอะไรอยู ่หรือรถบสัดา้นนอกจะไปทีCไหน พดูคุยเกีCยวกบัภาพของญาติ และเพืCอน 

เดก็ตอ้งการไดย้นิคาํศพัทใ์หม่หลาย ๆ ครั' งในบริบททีCแตกต่างกนั 

 

อ่านหนังสือภาพง่ายๆ 

ตอนนี' คุณสามารถเริCมใชห้นงัสือภาพได ้คุณเริCมตน้ดว้ยการดูรูปภาพและชี'ไปดว้ยกนั ตอนแรกจะง่ายกวา่เมืCอคุณเล่า ดว้ยตวัเอง 

แต่ในไม่ชา้ลูกกจ็ะสามารถฟังขอ้ความในหนงัสือได ้ในหอ้งสมุดของคุณจะมีคาํแนะนาํเกีCยวกบัหนงัสือ ใหย้มืกลบัไปทีCบา้น 

 

พูดภาษาแม่ของคุณ 

พดูคุยร้องเพลงและอ่านออกเสียงในภาษาแม่ของคุณ เดก็ส่วนใหญ่ในโลกอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีCพดูไดห้ลายภาษา 

ซึC งลว้นแต่เป็นประโยชนก์บัการเติบโตไปพร้อมๆ กบัภาษามากกวา่หนึCงภาษา 

 

 

หาข้อมูลเพิ$มเตมิ 

• อ่านเพิCมเติมเกีCยวกบั Bokstart ไดที้CนีC: www.bokstart.se 

• หากคุณกงัวลเกีCยวกบัพฒันาการทางภาษาของบุตรหลานโปรดติดต่อ barnavårdscentralen (ศูนยรั์กษาพยาบาลเดก็) 

คุณยงัสามารถพดูคุยเกีCยวกบัพฒันาการทางภาษาของลูกคุณกบับุคคลากรของ ร.ร.อนุบาลไดอี้กดว้ย 
 

 

Kulturrådet (ศูนยว์ฒันธรรมสวเีดน) ไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลในการส่งเสริมการอ่านและ 

กระตุน้พฒันาการทางภาษาของเดก็เลก็ Bokstart เป็นความมุ่งมัCนในระดบัชาติซึC ง  

มุ่งเป้าหมายไปยงัผูป้กครองและผูใ้หญ่ทีCอยูใ่กลชิ้ดกบัเดก็ 

 

  

Thailänska



เรื$องเลก็น้อยเกี$ยวกบัภาษาของลูกน้อยของคุณในช่วงอายุตั9งแต่ 18 เดือนขึ9นไป 

• เดก็หลายคนในวยันี' เขา้ใจคาํศพัทใ์นชีวติประจาํวนัประมาณ 200 คาํ 

• เดก็จะใชค้าํบางคาํดว้ยตวัเอง แต่คาํพดูต่างๆ อาจหมายถึงสิCงทีCแตกต่างกนัในบริบททีCแตกต่างกนั 

• เดก็บางคนเริCมเรียงคาํต่อกนั เช่น รถแม่ หรือ หมาที9นั9น ช้าง ช้าง ช้าง 

 

พดูคุยดว้ยกนัเยอะ ๆ 

พดูคุยกนัเกีCยวกบัสิCงทีCคุณทาํในสถานการณ์ต่างๆ เล่าใหลู้กนอ้ยฟังวา่เกิดอะไรขึ'น และคิดคาํศพัทใ์หก้บัสิCงทีCคุณกาํลงัทาํ 

ตั'งใจฟังกบัสิCงทีCลูกนอ้ยรู้สึกและคิด ใหเ้วลากบัลูกของคุณมาก ๆ 

 

ยืนยนัและพฒันาสิ$งที$ลูกน้อยพูด 

เมืCอคุณใชค้าํของตวัลูกเองและเพิCมคาํเขา้ไปใหม่อีก คุณจะช่วยใหลู้กพฒันาภาษาของเขา ถา้ลูกพดูคาํวา่ "หมํCาหมํCา" คุณสามารถพดูวา่ 

ใช่มนัคืออาหารและเรากาํลงัจะกินกนัเดีZยวนี'  ไม่ใช่เรืCองแปลกทีCลูกของคุณจะพดูคาํวา่ แนว  แทน  

คาํวา่ แมว ในวยันี'  อยา่ไดไ้ปแกไ้ขเดก็ แต่ใชค้าํวา่แมวเองแลว้เดก็จะไดย้นิวา่ควรออกเสียงอยา่งไร 

 

เชื$อมโยงกบัโลกของเขา 

มนัเป็นเรืCองง่ายทีCจะเรียนรู้สิCงใหม่ ๆ ไดม้ากขึ'น ถา้คุณเชืCอมโยงกบัสิCงทีCเดก็รู้อยูแ่ลว้ หากคุณเห็นภาพกางเกงขายาว 

คุณสามารถชี'ไปทีCกางเกงขายาวของเดก็และพดูวา่ : ลูกมีกางเกงขายาวเช่นเดียวกบัเดก็ในหนงัสือเลย 

 

พูดคุย-อ่านด้วยกนั 

ตอนนี' ลูกจะมีความสุขกบัหนงัสือหลายเล่มทีCคุณสามารถพดูคุยดว้ยกนัได ้ลองถามคาํถามปลายเปิดเกีCยวกบัสิCงทีC 

เกิดขึ'นในหนงัสือต่างๆ และเชืCอมโยงกบัประสบการณ์ของเดก็: ลกูคิดอย่างไร…? ลกูจาํได้ไหม...? 

 

พูดภาษาแม่ของคุณ 

พดูคุยร้องเพลงและอ่านออกเสียงในภาษาแม่ของคุณ เดก็ส่วนใหญ่ในโลกอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีCพดูไดห้ลายภาษา 

ซึC งลว้นแต่เป็นประโยชนก์บัการเติบโตไปพร้อมๆ กบัภาษามากกวา่หนึCงภาษา 

 

 

หาข้อมูลเพิ$มเตมิ 

• อ่านเพิCมเติมเกีCยวกบั Bokstart ไดที้CนีC: www.bokstart.se 

• หากคุณกงัวลเกีCยวกบัพฒันาการทางภาษาของบุตรหลานโปรดติดต่อ barnavårdscentralen (ศูนยรั์กษาพยาบาลเดก็) 

คุณยงัสามารถพดูคุยเกีCยวกบัพฒันาการทางภาษาของลูกของคุณกบับุคคลากรของ ร.ร. อนุบาลไดอี้กดว้ย 

 

 

Kulturrådet (ศูนยว์ฒันธรรมสวเีดน) ไดรั้บการมอบหมายจากรัฐบาลในการส่งเสริมการอ่านและ 

กระตุน้พฒันาการทางภาษาของเดก็เลก็ Bokstart เป็นความมุ่งมัCนในระดบัชาติซึC ง  

มุ่งเป้าหมายไปยงัผูป้กครองและผูใ้หญ่ทีCอยูใ่กลชิ้ดกบัเดก็ 

 

 

 

 

 
 

  

Thailänska

ภาษาของเดก็เลก็ 

ในช่วงอายุตั6งแต่ 

ประมาณ 18 เดือน 
  



Thailänska

ภาษาของเดก็ใน 

ช่วงตั6งแต่อายุ 

ประมาณ 3 ปี 

 

 

 

 เรื$องเลก็น้อยเกี$ยวกบัภาษาของเดก็ทารกที$อายุ 6 เดือนขึ9นไป 

• ในโลกนี' มีอะไรมากมายใหลู้กคุณไดค้น้พบ! คุณควรคอยดูวา่ลูกกาํลงัมองดูอะไรและคิดคาํศพัทใ์หก้บัสิCงเหล่านั'น 

จงคน้พบทุกสิCงทีCน่าตืCนเตน้ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นสิCงทีCเลก็นอ้ยและใหญ่! 

• ในขณะนี' ลูกของคุณกาํลงัคุยกบัคุณอยูแ่ลว้โดยใชก้ารแสดงออกทางสีหนา้ เสียงและการเคลืCอนไหว ในไม่ชา้ 

ลูกกจ็ะเริCมพดูดว้ยเสียงทีCคลา้ยกบัคาํต่างๆ เช่น ดา ดา และ ตา ตา 

• ในทีCสุดลูกของคุณจะเริCมเขา้ใจการแสดงออก เช่น การมอง  และคาํพดูเช่น แม่ และ พ่อ 

• ลูกของคุณชอบคุยกบัคุณ ลองเล่นแอบมอง และทาํตามเกมเคลืCอนไหวง่ายๆ เช่น แมงมมุลายตัวนั0น และ ช้าง ช้าง ช้าง 

 

พดูคุยกนัเกี$ยวกบัทุกเรื$อง  

พดูคุยกบัลูกของคุณเกีCยวกบัทุกสิCงทีCเกิดขึ'น และกบัสิCงทีCดึงดูดความสนใจของลูกคุณ พดูคุยเกีCยวกบัเรืCองอาหาร เสื'อผา้ สิCงทีCคุณเห็นดว้ยกนั 

และสิCงทีCเดก็ทาํ ตั'งใจฟังลูกและลูกกจ็ะมีความตอ้งทีCจะการสนทนาต่อไป จงใหเ้วลาทีCเพยีงพอ! 

 

ความหลากหลายและการทาํซํ9า 

ทาํเสียงของลูกซํ' า เดาความหมายและตั'งเป็นคาํพดูขึ'นมา รอจนกวา่ลูกจะตอบสนองดว้ยเสียง หรือการเคลืCอนไหวก่อนดาํเนินการต่อไป  

เดก็กาํลงัเรียนรู้ทีCจะผลดักนัพดู และเขา้ใจ ความเชืCอมโยงระหวา่งคาํพดูกบัสิCงของอยูแ่ลว้  

 

เล่นกบัภาษา  

ร้องเพลง อ่านคาํทีCมีเสียงคลอ้งจองและเล่นเกมร้องเพลง ใชนิ้'วมือและนิ'วเทา้ ลอกเลียนเสียง ฮมัเพลง และลอ้เล่นกนั! 

ทีCหอ้งสมุดของคุณจะมีหนงัสือเพลงและดนตรีใหย้มืกลบับา้น     

 

พูดคุย-อ่านด้วยกนั 

เมืCอลูกสามารถใชส้ายตามองตามการมองและชี' ทิศทางของคุณได ้หนงัสือสาํหรับการชี'จะกลายเป็นความคุน้เคยทีCน่าตืCนเตน้ 

จงชี'และเล่าเรืCองเกีCยวกบัรูปภาพดงักล่าว เอาใจใส่ในสิCงทีCลูกสนใจ ในช่วงแรกความสนใจจะสั'น 

แต่ในทีCสุดความสามารถในการโฟกสัของเดก็กจ็ะเพิCมขึ'น 

 

พูดภาษาแม่ของคุณ 

พดูคุยร้องเพลงและอ่านออกเสียงในภาษาแม่ของคุณ เดก็ส่วนใหญ่ในโลกอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีCพดูไดห้ลายภาษา 

ซึC งลว้นแต่เป็นประโยชนก์บัการเติบโตไปพร้อมๆ กบัภาษามากกวา่หนึCงภาษา  

 

 

หาข้อมูลเพิ$มเตมิ 

• อ่านเพิCมเติมเกีCยวกบั Bokstart ไดที้CนีC: www.bokstart.se 

• หากคุณกงัวลเกีCยวกบัพฒันาการทางภาษาของบุตรหลานโปรดติดต่อ barnavårdscentralen (ศูนยรั์กษาพยาบาลเดก็) 

คุณยงัสามารถพดูคุยเกีCยวกบัพฒันาการทางภาษาของลูกของคุณกบับุคคลากรของร.ร. อนุบาลไดอี้กดว้ย 

 

 

Kulturrådet (ศูนยว์ฒันธรรมสวเีดน) ไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลในการส่งเสริมการอ่านและ 

กระตุน้พฒันาการทางภาษาของเดก็เลก็ Bokstart เป็นความมุ่งมัCนในระดบัชาติซึC ง  

มุ่งเป้าหมายไปยงัผูป้กครองและผูใ้หญ่ทีCอยูใ่กลชิ้ดกบัเดก็  

 

 

  


