บทบาทของพ่อแม่ ต่อการพัฒนาทางภาษาของเด็ก
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พ่อแม่เป็ นผูใ้ กล้ชิดกับเด็กจึงต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการหัดพูดไปโดยอัตโนมัติ เพราะพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กจะดําเนิ นไปได้ดียิ่งขึ้น หากพ่อแม่สนใจและช่วยส่ งเสริ มการพูดของเด็ก ในการส่ งเสริ ม
การพูดนั้นทําได้หลายกรณี เช่น ฝึ กให้เด็กเลียนเสี ยง เด็กจะสนใจและหาวิธีเลียนเสี ยงและเรี ยนรู ้ความหมาย
ดังนั้นพ่อและแม่ควรเลี่ยงจากการใช้ท่าทางในการสื่ อสารมาเป็ นการใช้คาํ ศัพท์พดู สื่ อสารกับเด็กแทน
นอกจากพ่อและแม่จะเป็ นแบบอย่างในการฝึ กพูดให้กบั ลูกตั้งแต่แรกเกิดแล้ว บทบาทของพ่อและ
แม่ในแต่ละวัยยังสําคัญกับการรับรู ้ของลูกด้วย โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึงขวบปี แรกซึ่ งเป็ นระยะที่เด็กรู ้จกั
เตรี ยมการก่อนที่จะรู ้จกั ใช้สัญลักษณ์แทนคําพูด การติดต่อของเด็กกับแม่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้คาํ พูดแต่จะใช้
การร้องไห้ การยิม้ หรื อมีเสี ยงบ่งบอกถึงความสบายใจหรื อไม่ชอบใจ โดยจะเล่นเสี ยงในระดับต่างๆ ในช่วง
นี้ บทบาทของพ่อแม่ถือได้ว่าเป็ นการเพิ่มความสําคัญในการใช้ภาษาพูดด้วยการรับรู ้ แม่เป็ นคนแรกที่เด็ก
รู ้สึกรัก รู ้สึกหวงแหน และเป็ นตัวอย่างในการหัดพูด แม่จะติดต่อถ่ายทอดความรู ้สึกกับลูกด้วยการสัมผัส
การแสดงสี หน้า นํ้าเสี ยงของการพูด หรื อการหยอกเย้าเล่นต่างๆ เป็ นสื่ อให้เด็กมีความรู ้สึกคล้อยตามได้ซ่ ึ ง
ถือเป็ นขั้นเตรี ยมการก่อนใช้คาํ พูด
ั ลักษณ์หรื อคําพูดแรกได้ เด็กอาจจะเรี ยกชื่อสิ่ ง
ในระยะที่เด็กอายุประมาณ 1-2 ขวบ เด็กจะเริ่ มใช้สญ
ต่างๆ เรี ยนรู ้คาํ ต่างๆ จําแนกเสี ยงที่ได้ยนิ ว่าเสี ยงไหนเป็ นภาษาพูด
และคําไหนมีความหมายว่าอย่างไร แม่จึงควรใช้คาํ ที่เหมาะสมกับ
ั นาการในการเลี ย นแบบ
วัย มาใช้กับ ลู ก ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เ ด็ ก มี พ ฒ
นอกจากนั้นแม่ยงั ทําหน้าที่เป็ นผูแ้ ก้ไขการพูดของลูกให้ถูกต้อง
ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกระจกส่ องให้เด็กเห็นว่าการพูดอย่างไรเป็ นการ
พูดที่ถูกต้อง เมื่อเด็กโตขึ้นในระยะ 2-3 ขวบ จะเป็ นระยะที่เด็กเริ่ ม
โยงความสัมพันธ์ เริ่ มรู ้ จกั กฎเกณฑ์ของภาษา รู ้ จกั ใช้ไวยากรณ์
ภาษาพูด เด็กสามารถพูดเป็ นวลีและประโยคสั้นได้ แต่ยงั คงหัดเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ต่างๆ และเสี ยงที่ใช้ต่อไป
บทบาทของพ่อและแม่ในช่ วงนี้ ถือว่าเป็ นส่ วนสนับสนุ นในเรื่ องของการเลี ยนแบบ ภาษาที่ ใช้มาตั้งแต่
เริ่ มต้นจนถึงวัยนี้ เป็ นการเลียนแบบระหว่างคนสองคน กล่าวคือเด็กจะเลียนแบบจากตัวอย่างที่ได้ยนิ และได้
เห็น

เมื่อเด็กโตขึ้นในระดับที่เข้าอนุบาลหรื อประมาณ 3-6 ขวบ เด็กยังคงโยงความสําคัญของคํา และเด็ก
จะเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์มากขึ้นและมีการหัดลองใช้คาํ ศัพท์ที่ตนเองรู ้จกั ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อศึกษาความหมาย
เรี ยนรู ้เสี ยง และวิธีออกเสี ยงที่ชดั เจนขึ้น รู ้จกั ใช้ประโยคในรู ปต่างๆ มีความรู ้ในเรื่ องไวยากรณ์ได้ดีข้ ึน เด็ก
ยังคงมีภาษาตามลักษณะของตัวเด็กเอง และค่อยๆ พัฒนาภาษาที่เป็ นมาตรฐานที่ใช้ในสังคม เด็กจะพูดมาก
เมื่ออยูก่ บั แม่และสามารถเรี ยนภาษาจากคนอื่นๆ ที่ได้พบปะและคุน้ เคยด้วย เมื่อเด็กโตเข้าโรงเรี ยนแล้ว ช่วง
อายุ 6-7 ขวบ โดยทัว่ ไปเด็กสามารถพูดได้อย่างชัดเจนให้คนอื่นได้เข้าใจเกื อบทั้งหมด และจะพูดได้ดีข้ ึน
ตามลําดับ เมื่อเด็กเข้าสู่ วยั ประถมจะสามารถพูดประโยคยาวๆ ที่ซับซ้อน มีการเรี ยนรู ้ได้รวดเร็ ว มีการใช้
สัญลักษณ์ทางสายตา เช่ น การอ่าน การเขียน ออกเสี ยงได้แล้วในช่วงนี้ ครู เพื่อนเล่น วิทยุ โทรทัศน์ หรื อ
หนังสื อจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการสื่ อความหมาย หรื อเป็ นแบบอย่างในการเรี ยนรู ้ภาษา ปริ มาณคําศัพท์
ที่เด็กรู ้จกั จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
เมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ นการเรี ยนรู ้ทางภาษาก็ยงั ดําเนินต่อไปทั้งการพูดการฟั ง การอ่าน และการเขียนเด็กจะ
ค่อยๆ เรี ยนรู ้ภาษาซึ่ งผูใ้ หญ่พูดและสามารถพูดได้โดยสมบูรณ์รวมถึงการใช้ภาษาที่สละสลวย ดังนั้นพ่อ
และแม่ควรพูดให้ถูกต้องและชัดเจน อย่าล้อเลียนเด็ก
โดยการแกล้งพูดไม่ชดั หรื อพูดภาษาเด็กๆ และควร
ใ ช้ ภ า ษ า ที่ ซั บ ซ้ อ น ม า ก ขึ้ น ต า ม ลํ า ดั บ เ พื่ อ
ความก้าวหน้าทางภาษาของเด็ก นอกจากนั้นพ่อและ
แม่ควรใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยของเด็กและควร
พูดกับเด็กบ่อยๆ เพื่อเพิ่มพูนคําศัพท์ เช่น พูดแนะนํา
ในสิ่ งต่างๆ ที่ดาํ เนินไปในชีวิตประจําวัน สําหรับการ
พู ด ให้ ถู ก หลั ก ไวยากรณ์ พ่ อ และแม่ ค วรแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดในการออกเสี ยงของลูกทั้งในการใช้คาํ และประโยคเพื่อเป็ นการจัดแบบอย่างให้ถูกต้อง เพื่อให้
เด็กเลียนแบบแทนการดุ ที่อาจจะทําให้เด็กเกิดความคับข้องใจและนําไปสู่ การพูดติดอ่าง แต่ควรเป็ นสิ่ งที่ทาํ
ให้เด็กรู ้สึกสบายใจและไม่เครี ยด อย่างไรก็ตามการพูดตะกุกตะกักของเด็กถือเป็ นเรื่ องปกติในการพัฒนา
ทางภาษาในบางระยะของการกระตุน้ การฝึ กซึ่ งพ่อและแม่จะต้องระวังอย่าให้ลูกเปลี่ยนความรู ้สึกเป็ นการ
ไม่อยากพูด แต่พอ่ และแม่ในปั จจุบนั มักสนใจแต่กิจกรรมของลูกและมักเร่ งเด็กจนมักจะไม่มีเวลาฟังเด็ก ทํา
ให้เด็กขาดความมัน่ ใจในการใช้ภาษา ก่อให้เกิดปั ญหาทางกิจกรรมด้วยการช่วยเหลือเด็กอีกอย่างหนึ่ งคือ
การอ่าน เด็กต้องการประสบการณ์ในการฟั ง เพราะฉะนั้นพ่อและแม่ควรให้เวลากับลูกอย่างน้อยวันละ

ประมาณ 15 นาที ช่วยให้เด็กพัฒนาการออกเสี ยงด้วยการอ่านให้เด็กฟั ง หรื อดูภาพประกอบและมีการถาม
โต้ตอบบ้าง ถ้าเด็กพูดไม่ชดั สามารถแก้ไขโดยลองให้พดู ซํ้า พูดเป็ นตัวอย่างอีกครั้งให้ชดั เจน นอกจากนี้พ่อ
และแม่ควรเพิ่มคําศัพท์ให้ลูกด้วยการบอกชื่ อสิ่ งต่างๆ รอบตัว หรื อจากหนังสื อภาพประกอบที่นาํ มาเล่า
นิ ทานนัน่ เอง การที่เด็กได้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจหรื อสถานที่ที่เด็กประทับใจก็จะเป็ นการกระตุน้
ให้เด็กอยากใช้ภาษาและมีพฒั นาการทางภาษาได้ดีข้ ึน เมื่อเด็กสามารถพูดหรื อสื่ อความหมายได้ เช่น เวลา
เด็กโกรธก็จะใช้คาํ พูดแทนการชกปาก พ่อและแม่ควรให้รางวัลเมื่อเด็กสามารถใช้ภาษาแทนที่จะกระทําสิ่ ง
ต่างๆ ตามอําเภอใจ
เพราะฉะนั้นบทบาทของพ่อ และแม่ ที่ สําคัญ นอกจากจะเป็ นแบบอย่างที่ ดี แ ล้ว จะต้อ งพยายาม
สะท้อนภาษาให้เด็กเข้าใจ เช่น อธิ บายเพิ่มเติม หรื อชมเชยเมื่อเด็กใช้ภาษาได้ถูกต้องหรื อก้าวหน้าขึ้นและ
ช่ วยเร้ าให้เด็กใช้ภาษาพูด หากท่านทําบทบาทเหล่ านี้ ได้อย่างเต็มที่ แล้วก็เท่ากับว่าท่ านได้ช่วยให้เด็กมี
พัฒนาการทางภาษาที่ดีต่อไป
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