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แผนพบัฉบับนี ้ไดพัฒนาขึ้นมาโดย สหกรณจํากัด เพื่อบริการชุมชนและครอบครัว
ผูดูแลเด็กของชนกลุมนอย (Ethnic Child Care Family and Community 
Services Cooperative Ltd - ECCFCSC) ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของโครงการ
สนับสนนุการพูดไดสองภาษา (Bicultural Support Program  - BSP)  BSP 
ดําเนินการโดย ECCFCSC เพื่อศนูยกลางการบริการของเดก็เล็ก (Children’s 
Services Central - CSC) CSC เปนผูประสานงานที่ใหการสนบัสนนุมืออาชีพใน
รัฐนิวเซาธเวลส และไดรับทนุจากรัฐบาลออสเตรเลียภายใตโครงการสนับสนุนการ
รวมตัวกันและความเปนมืออาชีพ (Inclusion and Professional Support 
Program)  

สองภาษาดกีวาภาษาเดียว 

“เด็กๆ ที่ใชภาษาที่ใชพูดที่บานของพวกเขา

เสริมสรางความแข็งแกรงใหกับเอกลักษณและ

พัฒนาแนวความคิดของพวกเขา” (EYLF 2009)  

การเรียนรูภาษาและการใชสอง
ภาษา  

การใชสองภาษาไดเปนเสมือนของมีคา ไมใชเปน
ปญหา   

เด็กเล็กที่เรียนพูดภาษาที่สองอาจจะแสดงพฤติกรรม
หลายอยาง บางคนอาจจะชอบอยูอยางเงียบๆ และ
ปฏิเสธที่จะมีสวนรวม แตบางสวนก็จะปรับตัวไดเร็วกวา 
เด็กที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองบอยครั้งจะ
ไดรับการประเมินผลอยางผิดๆ วา “มีปญหาดานภาษา” 
หากการพูดภาษาอังกฤษของพวกเขาไมปรากฏออกมา
ไดรวดเร็วพอ เด็กๆ ทุกคนที่เติบโตและเรียนที่โรงเรียน
ในประเทศออสเตรเลียจะเรยีนรูภาษาอังกฤษตามความ
ชาเร็วของพวกเขาเอง  

การใชไดสองภาษานั้นไมใชความยากลําบากดาน
การเรียนรู แตเปนขั้นตอนหนึ่งของการเรียนรู 

บิดามารดาหลายทานมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับบุตร
หลานของพวกเขาที่จะถูกกีดกันหรือเสียเปรียบ หาก
พวกเขาไมสามารถพูดภาษาอังกฤษไดกอนที่พวกเขา
จะเริ่มโรงเรียนอนุบาล  ในบางกรณีบิดามารดาหรือตัว
เด็กเองไมไดรับการสนับสนุนใหพูดภาษาของพวกเขา
เองที่บาน และใหพูดแตภาษาอังกฤษเทานั้น บอยครั้ง
ที่บิดามารดาและผูสอนหลายทานไมไดตระหนักวา
โรงเรียนประถมศึกษาหลายแหง มีชั้นเรียนที่เปดสอน
ภาษาอังกฤษสนับสนุนใหเด็กที่มาจากภูมิหลังที่ไมได
พูดภาษาอังกฤษ (Non English Speaking Back-

grounds - NESB) ผูสอนทั้งหลายสามารถชวยบรรเทา
ความกังวลของบิดามารดาไดโดยอธิบายใหทราบวา 
หลักสูตรของพวกเขาจะสามารถสอนภาษาอังกฤษ
อยางประสบผลสําเร็จไดอยางไร และในเวลาเดียวกัน
ยังคงสนับสนุนการใชภาษาที่ใชพูดที่บานตอไป  

ภาษาที่ใชพูดที่บานจะสูญหายไปตลอดกาล 

 เวนเสียแตวาเด็กๆ จะไดรับการสนับสนุนใหสื่อสารดวย
ภาษาที่ใชพูดที่บานอยางตอเนื่อง ในขณะที่พวกเขา

กําลังเรียนภาษาอังกฤษอยู ในขณะที่พวกเขาเริ่ม
เติบโตขึ้น พวกเขามีแนวโนมที่จะสูญเสียความ
คลองแคลวในการใชภาษาที่ใชพูดที่บานของพวกเขา 
หรือไมก็กลายเปนคนลังเลที่จะพูดภาษานั้น จึงเปนสิ่ง
สําคัญ ที่ผูสอนจะสนับสนุนใหเด็กๆ และครอบครัวของ
พวกเขารูสึกดีเกี่ยวกับการใชสองภาษาของพวกเขา  

การเรียนรูภาษาเปนกิจกรรมทางสังคมและ
เกิดขึ้นไดในสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน  

ความรับผิดชอบของเราตอความแตกตางเหลานี้ 
สามารถมีผลที่ยาวนานตอเด็กเล็กทุกคนได แต
โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กเล็กที่มีภูมิหลังเปนผูมีความ
หลากหลายทางภาษาและ วัฒนธรรม  ) Culturally and 
Linguistically Diverse  - CALD) ผูซึ่งกําลังเรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง หากขอมูลที่เด็กเล็ก
และครอบครัวของพวกเขาไดรับเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมของพวกเขาเปนไปในดานลบ หรือไมไดมี
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ พวกเขาอาจรูสึก
กระดากใจและตอตานการดาํรงรักษาไวซึ่งภาษาที่ใช
พูดที่บานของพวกเขา 

เด็กเล็กสามารถพัฒนาความเปนเอกลักษณและความ
เปนอยูดีไดอยางแข็งขัน เมื่อสภาพแวดลอมดานการ
เรียนรูของพวกเขาตอบสนองตอความแตกตางและ
ความหลากหลายในเชิงบวก และมีการสงเสริมการใช
สองภาษาของพวกเขาอยางไมลดละ  

Thai 

แผนพับฉบับนี้ สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต www.eccfcsc.org 

และมีอยูในภาษาตางๆ ของชุมชน  

กิตติกรรมประกาศ  

ดร. Criss Jones Diaz  ผูบรรยายอาวโุส มหาวิทยาลัย Western Sydney 

Belonging, Being and Becoming; The Early Years Learning Framework 



คําแนะนําที่ดีสําหรับบุคคลผูทํางานรวมกับเยาวชนที่ใชสองภาษา  
เราจะสนับสนุนเด็กที่ใชสองภาษาไดอยางไร? 

 ใหทบทวนความรูสึกของคุณเองเกี่ยวกับภาษา 
วัฒนธรรม เอกลักษณและการศึกษา 

 พัฒนาวิธีการเชิงบวกและใหการสนับสนุนตอการ
ใชสองภาษาในหลักสูตรของคุณและตอทุก
ครอบครัว 

 คนหาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเด็กๆ ทุก
คน 

 ถายทอดความเคารพและความรูสึกสนใจในการ
เรียกชื่อที่ถูกตอง (หากคุณไมทราบวิธีออกเสียง 
ใหถาม) 

 ทํารายการและเรียนรูคําศัพทที่เปนประโยชนเพื่อ
ชีวิตประจําวัน 

 สะสมทรัพยากรดานการใชสองภาษาและรวบรวม
วิธีการใชเหลานั้นไวในหลักสูตรเปนรายวัน 

 สาธิตและใชภาษาของเด็กเล็ก และการรูหนังสือ
ในรูปแบบของการเขียน อานออกเสียงและรูปแบบ
ดิจิตอล  

 จางพนักงานที่ใชสองภาษาได เพื่อใหสื่อสารดวย
ภาษาที่เด็กเล็กใชพูดที่บาน 

 สนับสนุนใหพนักงานผูซึ่งพูดภาษาอื่นได ใหใช
ภาษาเหลานั้น (ใชดวยกันเอง ใชกับเด็ก และกับ
ครอบครัว) 

 ใชแบบจําลอง การจัดแสดง และใชภาษาที่
แตกตางกันอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งวัน 

 สนับสนุนและสงเสริมเด็กเล็กที่ใชสองภาษาได ให
เลนและเรียนรูซึ่งกันและกันในภาษาของพวกเขา 

 ใหขอมูลกับบิดามารดาเกี่ยวกับความสําคัญของ
การดํารงรักษาไวซึ่งภาษาที่ใชพูดที่บาน และทํา
อยางไรจึงจะใหเด็กเล็กประสบผลสําเร็จในการเปน
ผูใชสองภาษาได  

เราจะจําแนกบุคคลที่ใชสองภาษาไดอยางไร? 
เราสามารถจําแนกบุคคลที่ใชสองภาษาไดวา เปน
บุคคลที่สามารถใชสองภาษาไดอยางคลองแคลว
พอสมควร ความสามารถในการใชสองภาษาไดนั้น มี
ระดับตางๆ กัน 
เด็กเล็กสามารถเปนผูที่ใชสองภาษาไดสองวิธี 
คือ 
การใชสองภาษาในเวลาเดียวกัน (Simultaneous 
Bilingualism) เมื่อเด็กเล็ก เรียนรูสองภาษาในเวลา
เดียวกัน 
การใชสองภาษาตามลําดับ (Successive Bilin-
gualism) เมื่อเด็กเล็กพูดภาษาหนึ่งไดแลวจึงเรียน
พูดอีกภาษาหนึ่ง 
สําหรับเยาวชนแลว เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ภาษา
แรกจะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหพัฒนา 
เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการเรียนรูภาษาที่สอง การ
เรียนรูภาษาใหมอาจตองใชเวลาและเด็กเล็กสามารถ
เก็บตัวเงียบชวงเวลาหนึ่ง ชวงเวลาที่เก็บตัวเงียบนี้ 
สามารถผันแปรไดจากเด็กคนหนึ่งไปสูเด็กคนอื่นๆ  

คงไมมีคําถามเกี่ยวกับประโยชนที่สําคัญของ
ความสามารถที่จะเรียนรูและรักษาภาษาได
มากกวาหนึ่งภาษา ประโยชนของการใชสอง
ภาษาได ก็คือ  
สติปญญา  
 การเขาใจวาภาษานั้นมีการใชงานอยางไร 
 ความสามารถในการเรียนรูภาษาอื่น 

 เพิ่มพูนความสามารถทางสติปญญาเชิงวิชาการ
ดานอื่นๆ  

สังคม 
 การเขาใจในความหลากหลายทางภาษา 
 เด็กเล็กทุกคนไดเรียนรูวามีหลายวิธีในการพูด 
อาน และเขียน 

 เด็กๆ เติบโตในสังคมที่มีความหลากหลายและ
สามัคคี ที่ซึงมีความแตกตางเปนบรรทัดฐาน 

 เด็กๆ สามารถสื่อสารและดํารงรักษาไวซึ่ง
ความสัมพันธของพวกเขากับสมาชิกใน
ครอบครัวผูซึง่อาจพูดภาษาอังกฤษไมได  

วัฒนธรรม   
 ความภาคภูมิใจและมั่นใจในวัฒนธรรม อีกทั้ง
มรดกและเอกลักษณทางดานภาษา 

 เปนการดํารงไวซึ่งคานิยมทางครอบครัวและ
วัฒนธรรมที่สําคัญ อีกทั้งเปนการแบงปนกับคน
รุนตอไปในอนาคต  

เศรษฐกิจ  
 โอกาสตางๆ ในการจางงาน การศึกษาและ
สังคมในชีวิตภายหลัง  


