
เดก็ในครอบครัวท่ีพดูหลายภาษา1

เดก็ใน
ครอบครัวที่

พูดหลายภาษา
แผน่พบั

Thai



เดก็ในครอบครัวท่ีพดูหลายภาษา2

แผน่พบัเป็นเร่ืองของค�ำถำม10ขอ้ท่ี ผูป้กครองตั้งค �ำถำมบ่อยๆเก่ียวกบัเร่ืองกำร
พฒันำกำรของเดก็หลำยภำษำ นอกจำกนั้นแผน่พบัยงัเป็นส่วนส�ำคญัส�ำหรับ
บุคลำกรในโรงเรียนอนุบำลและโรงเรียน รวมถึงหน่วยงำนสำธำ รณสุขดว้ย และ
สำมำรถน�ำไปใชเ้ป็นพื้นฐำนในกำรสนทนำกบัผูป้กครองเก่ียวกบัพฒันำกำรของเดก็
หลำยภำษำ อีกดว้ย

แผน่พบัขอ้มูลน้ีถกูท�ำข้ึนบนพื้นฐำนจำกแผน่พบัของสวเีดน Två språk eller flera – 

Råd til flerspråkliga familjer โดยกำรร่วมมือกนัของสถำบนัภำษำศำสตร์ใน Rinkeby 
(http://modersmal.skolverket.se) และตีพิมพฉ์บบัแกไ้ข แผน่พบัไดถ้กูปรับปรุงให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ของเดก็หลำยภำษำในโรงเรียนอนุบำลและในโรงเรียนของ 
ประเทศนอร์เวย์

เกีย่วกบัการพูดได้หลายภาษา
สงัคมในโลกส่วนมำกเป็นสงัคมหลำยภำษำ กำรมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในหลำยภำษำ
คือควำมสำมำรถท่ีมีคุณค่ำ อยำ่งยิง่ส�ำหรับทั้งส่วนบุคคลและสงัคมส่วนรวม ภำษำ
เช่ือมควำมสมัพนัธ์อนัใกลชิ้ดกบัควำมเป็นเอกลกัษณ์ และกำรอยูร่่วมกนัในสงัคม 
รวมถึงกำรแสดงออกทำงวฒันธรรม ดว้ยเหตุน้ีจึงถือไดว้ำ่กำรพดูไดห้ลำยภำษำ เป็น
ส่วนหน่ึงท่ีส�ำคญัในชีวติของทั้งเดก็และผูใ้หญ่

กำรพดูไดส้องภำษำส่งผลในดำ้นบวกอยำ่งมำก ซ่ึงครอบครัวจ�ำนวนมำกท่ีพดูได้
สองภำษำหรือหลำยภำษำไม่ สำมำรถปฏิเสธได ้กำรพฒันำกำรหลำยภำษำของเดก็
จะดีข้ึน ถำ้โรงเรียนอนุบำลและโรงเรียน รวมทั้งสงัคมให ้ควำมส�ำคญักบักำรพดูได้
หลำยภำษำ

ครอบครัวทีพู่ดหลายภาษามลีกัษณะแตกต่างกนั
ครอบครัวสองภำษำหรือหลำยภำษำอำจมีหลำยลกัษณะท่ีแตกต่ำงกนั คือ
• พอ่หรือแม่คนใดคนหน่ึง หรือทั้งพอ่และแม่มีภำษำแม่เป็นภำษำอ่ืนท่ีไม่ใช่ภำษำ

นอร์เวย์
• ทั้งพอ่และแม่มีภำษำแม่ท่ีต่ำงกนั และเดก็ไดฟั้งทั้งสองภำษำหรือหลำยภำษำท่ี

บำ้นมำตั้งแต่เกิด
• พอ่หรือแม่คนใดคนหน่ึง หรือทั้งพอ่และแม่เติบโตท่ีประเทศอ่ืนท่ีพดูภำษำอ่ืนท่ี

แตกต่ำงกนั ทั้งท่ีบำ้นและท่ีโรงเรียน

ในหลำยครอบครัวนอกจำกพอ่และแม่ ยงัมีญำติๆซ่ึงถือวำ่มีบทบำทส�ำคญัต่อชีวติใน
แต่ละวนัของเดก็ ท่ีจะน�ำไปสู่กำรพดูไดห้ลำยภำษำของเดก็

ค�าน�า
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1 เดก็สามารถเรียนหลายภาษาพร้อมๆกนัได้หรือไม่?

เดก็สำมำรถเรียนหลำยภำษำในช่วงเวลำเดียวกนัได ้ส่วนใหญ่ในโลกน้ีถือเป็น
เร่ืองปกติท่ีเดก็เรียนหลำยภำษำมำ ตั้งแต่ยงัเดก็ เพื่อใหเ้ดก็มีพฒันำกำรในหลำยภำษำ
ในระดบัท่ีน่ำพอใจ ตอ้งกำรควำมช่วยเหลืออยำ่งต่อเน่ืองจำก ทำงบำ้น โรงเรียน
อนุบำลและโรงเรียนอยำ่งจริงจงั ส่ิงท่ีส�ำคญัคือผูใ้หญ่ท่ีอยูแ่วดลอ้มเดก็ ใหก้ำรส่ง
เสริมและ สนบัสนุนกำรพฒันำกำรในกำรพดูหลำยภำษำของเดก็

ครอบครัวท่ีมีภมิูหลงัท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยสำมำรถสงวนภำษำแม่ของตนเองไดอ้ยำ่ง
ง่ำยๆ โดยกำรยงัคงติดต่อกบั ญำติๆและเพื่อนๆท่ีอำศยัอยูท่ี่ประเทศอ่ืนๆอยำ่ง
สม�่ำเสมอ เดก็ท่ีอยูใ่นครอบครัวลกัษณะน้ีจะมีโอกำสอยำ่งมำก ท่ีจะไดรั้บมรดกทำง
วฒันธรรมของพอ่แม่หำกเดก็มีควำมเขำ้ใจอยำ่งถ่องแทใ้นภำษำของพอ่แม่ ซ่ึงส่ิงน้ี
จะเพิ่ม ควำมเป็นเอกลกัษณ์ และสร้ำงควำมผกูพนัธ์ท่ีดีของเดก็ได้

2 
เดก็จะเรียนภาษานอร์เวย์ได้ไหม เมือ่พ่อแม่พูดภาษาแม่

ทีบ้่าน? 

เดก็จะมีคุณสมบติัท่ีดีกวำ่ในกำรเรียนภำษำท่ีสอง หำกเดก็ไดรั้บกำรพฒันำภำษำแม่
ท่ีดี ภำษำแม่และภำษำท่ีสอง จะช่วยสงเสริมซ่ึงกนัและกนั เม่ือเดก็ไดเ้รียนรู้ควำม
เขำ้ใจในภำษำแม่แลว้ เช่น “gaajaysan” ในภำษำสุมำเลีย ท�ำใหเ้ดก็เรียนรู้ค�ำไดง่้ำยกวำ่
ในท�ำนองเดียวกนักบักำรเขำ้ใจค�ำวำ่ “sulten” ในภำษำนอร์เวย์

พอ่แม่ทุกคนอยำกใหล้กูประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียน ดว้ยเหตุน้ีมีพอ่แม่หลำยคน
ตอ้งกำรใหล้กูเรียนภำษำ นอร์เวยใ์หเ้ร็วท่ีสุด แต่นัน่ไม่ไดห้มำยควำมวำ่พอ่แม่ตอ้ง
เลิกพดูภำษำแม่ของตนเองเม่ือคุยกบัลกู พอ่แม่สำมำรถ ช่วยลกูใหส้ำมำรถเผชิญกบั
สถำนกำรณ์ท่ีตอ้งใชภ้ำษำนอร์เวยไ์ด้
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3 
พ่อแม่ควรจะพูดภาษาอะไรกบัเดก็ในเมือ่พ่อแม่มภีาษา

แม่ต่างกนั?

ในครอบครัวท่ีพอ่และแม่ท่ีมีภำษำแม่ท่ีต่ำงกนั แนะน�ำใหท้ั้งพอ่และแม่ต่ำงพดูภำษำ
แม่ของตนเองกบัลกู แต่เม่ือทุกคนอยูร่วมกนัสำมำรถเลือกใชภ้ำท่ีใชก้นัทัว่ไป เช่น 
ภำษำแม่ภำษำใดภำษำหน่ึง ภำษำนอร์เวย ์หรือภำษำกลำงอ่ืนท่ีทุกเขำ้ใจกนั ส่ิงท่ี
ส�ำคญัท่ีสุดคือพอ่แม่ตอ้งสำมำรถส่ือสำรกบัลกูไดใ้นภำษำท่ีพอ่แม่มีควำม เขำ้ใจมำก
ท่ีสุด ส่วนในครอบครัวท่ีมีพอ่หรือแม่คนใดคนหน่ึงพดูภำษำนอร์เวยแ์ละอีกคนหน่ึง
มีภำษำแม่เป็น

ภำษำอ่ืน ถือวำ่เป็นส่ิงท่ีดีส�ำหรับเดก็ เม่ือทั้งพอ่และแม่ต่ำงพดูภำษำตนเอง บ่อยคร้ัง
ท่ีภำษำนอร์เวยก์ลำยเป็น ภำษำท่ีมีอิทธิพลเหนือหรือถกูใชม้ำกกวำ่ในครอบครัว
ลกัษณะน้ี หำกพอ่แม่ตอ้งกำรใหล้กูเป็นเดก็ท่ีพดูไดห้ลำย ภำษำ ส่ิงส�ำคญัคือใหก้ำร
ส่งเสริมใหเ้ดก็มีพฒันำกำรทั้งสองภำษำ

4 
การทีเ่ดก็ใช้ภาษาผสมกนัหมายถงึอะไร?

ถือเป็นเร่ืองปกติมำกท่ีเดก็หลำยภำษำจะเอำค�ำจำกภำษำต่ำงๆมำพดูรวมใน
ประโยคเดียวกนั อำจดว้ยวำ่เดก็ยงั ไม่ไดเ้รียนรู้กำรแบ่งแยกควำมแตกต่ำงระหวำ่ง
ภำษำ หรืออำจเป็นไปไดอี้กเช่นกนัท่ีเดก็ “ยมื” ค �ำจำกภำษำท่ีสอง หำกเดก็จ�ำเป็นตอ้ง
ท�ำ ดว้ยเหตุน้ีถือวำ่เดก็ไดน้�ำควำมสำมำรถของกำรพดูสองภำษำมำใช้

เป็นเร่ืองธรรมดำท่ีเดก็มีกำรแลกเปล่ียนระหวำ่งภำษำเม่ือเดก็ไดพ้ดูคุยกบับุคคลสอง
ภำษำคนอ่ืนๆ เดก็ไดใ้ช ้โอกำศในกำรแลกเปล่ียนภำษำท่ีต่ำงๆของตนเอง เพื่อ
แสดงออกใหเ้ห็นถึงควำมแตกต่ำงเลก็ๆนอ้ยๆ หรือ ควำมรู้สึก หรือเพื่อสมัพนัธภำพ
ระหวำ่งบุคคลท่ีพดูภำษำเดียวกนั ส�ำหรับหลำยๆคนท่ีพดูไดเ้พียงภำษำเดียว อำจเป็น
เร่ืองยำกท่ีจะเขำ้ใจหรือยอมรับในเร่ืองกำรแลกเปล่ียนทำงภำษำน้ี นกัวจิยัเห็นวำ่กำร
ท่ีจะสำมำรถแลก เปล่ียนระหวำ่งภำษำดว้ยวธีิกำรท่ีดีไดน้ั้น ตอ้งมีควำมตระหนกัรู้
ทำงภำษำสูง ซ่ึงเป็นอยำ่งธรรมชำติและน�ำไป ใชไ้ดจ้ริงในกำรสนทนำสองภำษำ

เป็นเร่ืองปกติท่ีเดก็หลำยภำษำจะเขำ้ใจในขอบเขตและสถำนะกำรณ์ต่ำงๆในภำษำ
หน่ึงไดดี้กวำ่อีกภำษำหน่ึง นัน่เป็นเพรำะวำ่ เรำสำมำรถใชภ้ำษำท่ีต่ำงกนัเหล่ำน้ีได ้
ในหลำยโอกำสต่ำงกนั กำรเล่ำเก่ียวกบัเร่ืองรำวท่ีเกิดข้ึน ในโรงเรียนอนุบำลเป็น
ภำษำนอร์เวยจ์ะง่ำยกวำ่ส�ำหรับเดก็ แต่จะดีกวำ่หำกเลือกใชภ้ำษำแม่เม่ือพดูเก่ียวกบั
ส่ิง ของ และสถำนกำรณ์ท่ีบำ้น รวมทั้งกิจกรรมต่ำงๆท่ีร่วมกนัท�ำครอบครัว เดก็
สำมำรถใชภ้ำษำแม่ในกำรสนทนำ กบัญำติผูใ้หญ่ และพอ่แม่ แต่จะมีกำรแลกเปล่ียน
ระหวำ่งภำษำเม่ือเดก็พดูคุยกบัพี่นอ้งและเพื่อนๆ
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5 
ท�าอย่างไรเมือ่เดก็ตอบเป็นภาษานอร์เวย์เท่าน้ันทีบ้่าน?

ไม่ใช่เร่ืองผดิปกติท่ีเดก็สองภำษำจะชอบพดูภำษำนอร์เวยม์ำกกวำ่ในบำงช่วง
เวลำ ถึงแมว้ำ่พอ่แม่จะพยำยำม ท�ำใหส้อดคลอ้งตอ้งกนัโดยกำรพดูภำษำแม่กบัเขำ
กต็ำม ถำ้เดก็พดูภำษำนอร์เวยใ์นขณะท่ีผูป้กครองพดูภำษำแม่ พอ่แม่สำมำรถช่วย
เดก็ไดโ้ดยกำรตอบดว้ยค�ำและส�ำนวนเป็นภำษำแม่ท่ีถกูตอ้ง ส่ิงท่ีส�ำคญัท่ีสุดคือ
กำรติดต่อ และกำรส่ือสำรกบัเดก็ไม่จ�ำเป็นวำ่เป็นภำษำใดท่ีเรำใช ้กำรรับฟังวำ่เดก็
ตอ้งกำรจะพดูอะไรส�ำคญักวำ่กำรสนใจ วำ่ภำษำอะไรท่ีเดก็พดู ส่ิงท่ีจ�ำเป็นคือควำม
อดทน เดก็ตอ้งกำรเวลำในกำรเรียนรู้ภำษำแม่เม่ือเขำอยูท่่ำมกลำง สภำพแวดลอ้มท่ี
ภำษำนอร์เวยมี์อิทธิพลค่อนขำ้งมำกกวำ่ภำษำแม่

กำรท่ีเดก็จะพดูไดห้ลำยภำษำนั้น ส่ิงส�ำคญัคือผูป้กครองจะตอ้งพดูภำษำแม่อยำ่ง
สม�่ำเสมอกบัเดก็ จะดีมำก หำกมีเดก็และผูใ้หญ่คนอ่ืนๆในพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีสำมำรถ
พดูคุยภำษำแม่กบัเดก็ได ้ทั้งน้ีเพื่อเดก็จะไดเ้พิ่มบท บำททำงภำษำ นอกเหนือจำก
ครอบครัวของตนเอง อยำ่งไรกต็ำมถึงแมว้ำ่เดก็จะไม่ค่อยพดูภำษำของพอ่แม่ เท่ำ
ไหร่ แต่บ่อยคร้ังท่ีเดก็มีเขำ้ใจมำกกวำ่กำรท่ีเขำพดูออกมำ ส่ิงน้ีคือกำรสร้ำงพื้นฐำน
ในกำรเรียนรู้ของเดก็เอง ในกำรใชภ้ำษำอยำ่งต่อเน่ืองต่อไป

6 
ท�าอย่างไรเพือ่ส่งเสริมพฒันาการภาษาแม่ของเดก็ของ

เดก็?

เดก็ท่ีใชภ้ำษำตุรกีในประเทศตุรกี และเดก็ท่ีใชภ้ำษำนอร์เวยใ์นประเทศนอร์เวย ์
เรียนรู้ภำษำแม่จำกหลำยสถำน กำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนั และโดยกำรติดต่อส่ือสำรจำก
ผูค้นท่ีหลำกหลำย ส่วนในครอบครัวกมี็ญำติพี่นอ้งและเพื่อนๆ ในโรงเรียนอนุบำล 
ท่ีโรงเรียน ในร้ำนคำ้ ตำมถนน และบนรถประจ�ำทำง ซ่ึงตลอดทั้งวนัเดก็มีโอกำศฟัง 
ไดพ้ดู คุยและเรียนภำษำแม่ของตนเอง เดก็ท่ีมีภมิูหลงัเป็นชนกลุ่มนอ้ยหลำยคนใน
ประเทศนอร์เวย ์จะมีโอกำศท่ีค่อน ขำ้งจ�ำกดัในกำรพฒันำภำษำแม่ของตนเอง ซ่ึง
เดก็ส่วนใหญ่โดยมำกจะฟังและใชภ้ำษำแม่ท่ีบำ้น ดงันั้นถือวำ่เป็น ควำมจ�ำเป็นอยำ่ง
ยิง่ท่ีผูป้กครอง โรงเรียนอนุบำล และท่ีโรงเรียนตอ้งกระตุน้พฒันำกำรภำษำแม่ของ
เดก็ ผูใ้หญ่ ท่ีอยูแ่วดลอ้มเดก็ตอ้งสร้ำงโอกำสใหเ้ดก็ไดพ้ดูภำษำแม่ใหไ้ดม้ำกท่ีสุด
เท่ำท่ีจะท�ำได ้ไม่วำ่จะเป็นทั้งท่ีบำ้นและ นอกบำ้น

หลำยๆเขตเทศบำลไดจ้ดัใหมี้โรงเรียนอนุบำลเปิด เพื่อเป็นสถำนท่ีท่ีผูป้กครองจะ
ไดใ้ชเ้วลำร่วมกนักบัเดก็ ณ ท่ีตรงน้ีผูป้กครองสำมำรถท่ีจะไดพ้บปะกบัผูป้กครอง
คนอ่ืนๆ และเดก็ไดเ้ล่น ท�ำกิจกรรมต่ำงๆ รวมถึงกำรเขำ้ สงัคมดว้ย บำงเขตเทศบำล
ไดจ้ดัใหมี้ช่วงเวลำนิทำนหอ้งสมุดในภำษำต่ำงๆ หอ้งสมุดเหล่ำน้ีจะมีทั้งหนงัสือ 
ส�ำหรับเดก็และหนงัสือส�ำหรับวยัรุ่น รวมทั้งหนงัสือเสียงจำกหลำยภำษำใหย้มื
ดว้ย ควรศึกษำในเขตเทศบำลของ ตนเองดูวำ่วำ่มีหรือไม่ นอกจำกน้ีผูป้กครอง 
โรงเรียนอนุบำล และโรงเรียนยงัสำมำรถไชป้ระโยชนจ์ำกหอ้งสมุด หลำยภำษำ(Det 

flerspråklige bibliotek) ท่ีหอ้งสมุด Deichmanske ในออสโล (www.dfb.deichman.no) 
ท่ีน่ีมี ทั้งหนงัสือส�ำหรับเดก็และผูใ้หญ่ในหลำยภำษำ หอ้งสมุดทอ้งถ่ินสำมำรถช่วย
เหลือในกำรยมืจำกท่ีน้ีได ้ยงัมี เวบ็ไซดภ์ำษำแม่ www.morsmal.no ท่ีมีหนงัสือต่ำงๆ
และหนงัสือเสียงในหลำยภำษำ รวมถึงค�ำคลอ้งจอง เพลง และนิทำนจำกหลำกหลำย
ภำษำดว้ยเช่นกนั
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7 
ท�าอย่างไรเมือ่เพือ่ส่งเสริมเดก็พฒันาการภาษานอร์เวย์

ของเดก็?

กำรไปเขำ้โรงเรียนอนุบำลเป็นกำรเร่ิมตน้ท่ีดีในกำรพฒันำภำษำนอร์เวยส์�ำ
หลบัเดก็หลำยภำษำ ส่ิงส�ำคญัล�ำดบั ต่อมำคือกำรท�ำงำนท่ีดีร่วมกนัระหวำ่ง
โรงเรียนอนุบำล สถำนีอนำมยั โรงเรียน และผูป้กครอง โรงเรียนอนุบำล 
และโรงเรียนมีควำมรับผดิชอบอยำ่งมำกต่อพฒันำกำรภำษำนอร์เวยข์อง
เดก็ ถึงแมว้ำ่ผูป้กครองเองจะพดูภำษำ นอร์เวยไ์ดไ้ม่ดีเท่ำไหร่ แต่บทบำท
ของผูป้กครองนั้นกย็งัคงส�ำคญัต่อกำรพฒันำภำษำนอร์เวยข์องเดก็อยู ่ทั้งน้ี ผู ้
ปกครองสำมำรถช่วยสนบัสนุนงำนดำ้นภำษำจำกทำงโรงเรียนอนุบำล และ
จำกท่ีโรงเรียนได ้

ส�ำหรับเดก็ก่อนวยัเรียน ทำงโรงเรียนอนุบำลสำมำรถใหโ้อกำศท่ีดีและหลำก
หลำย เพื่อกำรพฒันำดำ้นภำษำ เม่ือเดก็โตข้ึนและไปโรงเรียน เดก็จะไดมี้กำร
พฒันำภำษำและสงัคม จำกทำงSFO (หน่วยงำนดูแลเดก็หลงัเวลำ เรียน) หรือ
โรงเรียนกิจกรรม รวมถึงกิจกรรมตำมควำมสนใจหลงัเรียนต่ำงๆเช่น ฟุตบอล 
กำรร้องเพลงประสำน เสียง โรงเรียนวฒันธรรม หรือในลกัษณะเดียวกนั ผู ้
ปกครองควรสนบัสนุนใหเ้ดก็เขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆเหล่ำน้ี

โรงเรียนอนุบำลมีควำมรับผดิชอบในกำรท�ำใหพ้ฒันำกำรดำ้นภำษำของ
เดก็ในโรงเรียนอนุบำลเกิดข้ึนอยำ่ง เหมำะสม โดยกำรท�ำงำนร่วมกนัอยำ่ง
ใกลชิ้ดกบัผูป้กครอง โรงเรียนอนุบำลภำยใตแ้ผนงำนส�ำหรับขอ้ก�ำหนด 
และหนำ้ท่ีตำมของโรงเรียนอนุบำล(Rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver) มีหนำ้ท่ีส่งเสริมให ้เดก็ใชภ้ำษำแม่ของตวัเอง และในขณะเดียวกนั
กท็ �ำงำนอยำ่งต่อเน่ืองในกำรกระตุน้ควำมสำมำรถทำงภำษำ นอร์เวยข์องเดก็
ดว้ย(Kunnskapsdepartementet 2011:35) ผูป้กครองสำมำรถปรึกษำกบัครูวำ่
เดก็ตอ้งกำรอะไร บำ้งท่ีจะช่วยในกำรกระตุน้พฒันำกำรดำ้นภำษำของเดก็ 
ตวัอยำ่งเช่นโอกำสท่ีเดก็จะไดรั้บครูผูช่้วยสองภำษำ หรือกำรจดักำรประเมิน
กำรศึกษำภำษำท่ีสองในโรงเรียนอนุบำล

8 
อะไรทีอ่าจเป็นสาเหตุให้เดก็ไม่พูดเมือ่อยู่โรงเรียน

อนุบาล?

เดก็ท่ีเรียนภำษำใหม่จะมีพฤติกรรมต่อภำษำใหม่นั้นในลกัษณะท่ีแตกต่ำงกนั เดก็
บำงคนจะเร่ิมออกเสียงค�ำและ ประโยคเป็นภำษำใหม่นั้นทนัที ในขณะท่ีเดก็คนอ่ืน
อำจตอ้งรอเป็นช่วงเวลำค่อนขำ้งนำน ซ่ึงบำงคร้ังอำจเป็น เวลำหลำยเดือนก่อนท่ีจะ
แสดงออกมำในภำษำใหม่นั้น เม่ือเดก็คนหน่ึงตอ้งเขำ้โรงเรียนอนุบำลท่ีไม่มีกำรใช ้
ภำษำแม่ ถือวำ่เป็นสถำนกำรณ์หน่ึงท่ียำกส�ำหรับเดก็ทีเดียว ในช่วงเวลำน้ีกำรท่ีเดก็
ไดรั้บควำมสมัพนัธ์อนัใกล ้ชิด และควำมรู้สึกปลอดภยัจำกผูใ้หญ่ถือวำ่ส�ำคญัมำก 
ถึงแมว้ำ่เดก็จะไม่พดูภำษำนอร์เวยก์บัเดก็ดว้ยกนั หรือผู ้ใหญ่ในโรงเรียนอนุบำล
กต็ำม แต่ส่ิงท่ีส�ำคญัคือคอยดูวำ่เดก็ไดส่ื้อสำรในวธีิอ่ืนๆ เช่น ช้ี และแสดงออกทำง
ใบ หนำ้ หรือใชภ้ำษำร่ำงกำย ถึงแมว้ำ่เดก็จะไม่แสดงออกหรือพดูเป็นภำษำนอร์เวย์
กต็ำม แต่เดก็จะเกบ็ควำมรู้และ ขอ้มูลในภำษำใหม่นั้นตลอดเวลำ เดก็บำงคนท่ีมี
กำรพฒันำชำ้ดำ้นภำษำหรือมีปัญหำดำ้นภำษำนั้น อำจเกิดจำก สำเหตุหลำยอยำ่ง
ต่ำงกนั ดั้งนั้นโรงเรียนอนุบำลและผูป้กครองจึงตอ้งท�ำงำนร่วมกนัวำ่จะช่วยเดก็ได้
อยำ่งไร เช่น กำรรับควำมช่วยเหลือจำกภำยนอก เพื่อควำมพร้อมในกำรส่งเสริมกำร
พฒันำกำรดำ้นภำษำของเดก็ และใหเ้ดก็ได ้รับควำมช่วยเหลือในส่ิงจ�ำเป็นท่ีเขำควร
จะไดรั้บ ทั้งท่ีบำ้นและโรงเรียนอนุบำล

แมว้ำ่เดก็จะไม่ไดมี้โอกำสไดพ้ดูคุยกบัเดก็หรือผูใ้หญ่คนอ่ืนๆท่ีพดูภำษำแม่ใน
โรงเรียนอนุบำลกต็ำม แต่หำกภำษำ แม่ถกูยอมรับ นบัวำ่เป็นส่ิงท่ีดีส�ำหรับกำร
พฒันำหลำยภำษำของเดก็ ดั้งนั้นผูป้กครองควรพดูภำษำแม่ กบัเดก็เม่ือ อยูโ่รงเรียน
อนุบำล -โดยเป็นไปตำมธรรมชำติ ผูใ้หญ่หรือบุคคลำกรท่ีไม่สำมำรถช่วยเหลือดำ้น
ภำษำแม่ของเดก็ได ้ตอ้งแสดงควำมสนใจในเชิงบวกต่อภำษำแม่ของเดก็ เช่น โดย
กำรเรียนรู้ ค �ำบำงค�ำ เพลงและค�ำสมัผสัในภำษำ แม่ของเดก็ ทั้งน้ีถือเป็นส่ิงท่ีดีต่อ
พฒันำกำรหลำยภำษำของเดก็ท่ีมีทั้งผูใ้หญ่และเดก็ในโรงเรียนอนุบำลท่ีเขำ้ใจ ภำษำ
แม่ของเขำ
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9 
เดก็ควรจะได้รับครูผู้ช่วยสองภาษาในโรงเรียนอนุบาล

หรือไม่?

ในกลุ่มของเดก็ท่ีมีภำษำแม่เป็นภำษำอ่ืนท่ีไม่ใช่ภำษำนอร์เวย ์และเรียนภำษำนอร์เวย์
เป็นภำษำท่ีสองในโรงเรียน อนุบำล ส่ิงส�ำคญัคือเดก็ตอ้งเขำ้ใจและไดรั้บโอกำสท่ี
จะแสดงออกดว้ยตนเอง โรงเรียนอนุบำลตอ้งส่งเสริมให ้เดก็ใชภ้ำษำแม่ของตนเอง 
ในขณะเดียวกนักท็ �ำงำนอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมทกัษะภำษำนอร์เวยข์องเดก็ดว้ย” 
(Rammeplanen 2011:35) 

กำรส่งเสริมภำษำแม่ของเดก็ดงักล่ำวสำมำรถท�ำไดห้ลำยวธีิ ไม่จ�ำเป็นวำ่บุคลำกร
จะสำมำรถพดูภำษำแม่ ของเดก็ไดห้รือไม่ได ้แต่ส�ำหรับเดก็หลำยคนแลว้กำรท่ีมี
ครูผูช่้วยสองภำษำเป็นส่ิงจ�ำเป็นมำก บุคคลำกร สองภำษำสำมำรถเพ่ิมควำมรู้สึก
ปลอดภยั(ควำมมัน่ใจ)ใหท้ั้งเดก็และผูป้กครอง และในขณะเดียวกนักส็ำมำรถ เป็น
ผูเ้ช่ือมสมัพนัธ์ท่ีดีระหวำ่งบำ้นและโรงเรียนอนุบำลดว้ย นัน่หมำยถึงวำ่มีผูใ้หญ่คน
หน่ึงท่ีเขำ้ใจภำษำแม่ของ เดก็ท่ีสำมำรถช่วยใหเ้ดก็เขำ้ใจไดด้ว้ยตนเอง และสำมำรถ
น�ำไปใชใ้นกำรพบปะกบัเดก็และผูใ้หญ่คนอ่ืนๆ ในโรง เรียนอนุบำลได ้เดก็จะได้
รับโอกำสอนัมีค่ำเพื่อกำรพฒันำภำษำแม่ต่อไปพร้อมกนักบัไดรั้บกำรส่งเสริมเพื่อ
พฒันำ ทกัษะในภำษำนอร์เวยด์ว้ย

โรงเรียนอนุบำลทุกโรงเรียนท่ีมีเดก็ภมิูหลงัเป็นชนกลุ่มนอ้ย สำมำรถคน้หำจำกทำง
เทศบำลเก่ียวกบักำรจดัสรร เงินทุนของรัฐบำล โดยผำ่นกองทุนสนบัสนุนโครงกำร
เพื่อควำมเขำ้ใจภำษำของเดก็ชนกลุ่มนอ้ยก่อนวยัเรียน (Tilskudd til tiltak for å bedre 

språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder) เงินทุนอำจรวม ถึง
กำรใชจ้ำ้งครูผูช่้วยสองภำษำ เพื่อช่วยในกำรส่งเสริมกำรพฒันำกำรสองภำษำของ
เดก็ 

อ่ำนขอ้มูลเพิ่มเติมไดใ้น บทบญัญติักองทุนรัฐบำลส�ำหรับโรงเรียนอนุบำล:  
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Rundskriv/2011/Rundskriv-F01-11-

Statstilskudd-pa-barnehageområdet1/

10 
เมือ่เดก็จะเร่ิมเข้าโรงเรียน

ช่วงกำรเปล่ียนแปลงจำกโรงเรียนอนุบำลสู่โรงเรียนประถมอำจเป็น
เร่ืองใหญ่ส�ำหรับเดก็หลำยคนและผูป้กครอง เทศบำลจะไดรั้บค�ำแนะในกำรท�ำงำน
เพื่อน�ำไปปฏิบติัในขั้นตอนประสำนงำนส�ำหรับกำรเปล่ียนแปลงน้ี และโรง เรียน
อนุบำลเองตอ้งมีแผนงำนประจ�ำปีของตนเอง เพื่อรับกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทั้งน้ีผู ้
ปกครองสำมำรถศึกษำขอ้มูล ไดจ้ำกโรงเรียนอนุบำล หรือจำกเทศบำล

เม่ือโรงเรียนมีหนำ้ท่ีต่อเดก็ภำษำชนกลุ่มนอ้ย กฏหมำยกำรศึกษำพิเศษขอ้ท่ี § 2.8 
เป็นส่ิงท่ีตอ้งตระหนกัถึง

§ 2.8 การเรียนการสอนส�าหรับนักเรียนชนกลุ่มน้อยสองภาษา 

“เดก็นกัเรียนโรงเรียนประถมและมธัยมตน้ท่ีมีภำษำแม่เป็นภำษำอ่ืนท่ีไม่ใช่ภำษำ
นอร์เวยห์รือภำษำซำเม มีสิทธิ ไดรั้บกำรเรียนกำรสอนภำษำนอร์เวยพ์ิเศษ เพื่อท่ี
จะไดมี้ควำมรู้ในภำษำนอร์เวยใ์นระดบัท่ีสำมำรถเขำ้สู่กำรเรียน กำรสอนปกติของ
โรงเรียนได ้ในกรณีท่ีตอ้งกำร นกัเรียนมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บกำรเรียนกำรสอนภำษำแม่ 
กำรเรียน กำรสอนดำ้นวชิำกำรสองภำษำ หรือทั้งสองอยำ่ง

กำรเรียนกำรสอนภำษำแม่อำจจดัใหมี้ท่ีโรงเรียนอ่ืนท่ีไม่ใช่โรงเรียนประจ�ำของ
นกัเรียน

หำกไม่สำมำรถจดัใหมี้กำรเรียนกำรสอนภำษำแม่และกำรเรียนกำรสอนดำ้นวชิำกำร
สองภำษำเน่ืองจำกขำด บุคลำกร เทศบำลตอ้งมีหนำ้ท่ีในกำรจดัหำกำรเรียนกำรสอน
อ่ืนท่ีเหมำะสมกบัคุณสมบติัของนกัเรียน

เทศบำลตอ้งประเมิณควำมรู้ในภำษำนอร์เวยข์องเดก็ก่อนท่ีจะมีกำรตดัสินใจในกำร
จดักำรเรียนกำรสอนภำษำ พิเศษ ทั้งน้ีจะไดน้�ำเอำผลกำรประเมิณไปปฏิบติัตลอด
กำรเรียนกำรสอนของเดก็ท่ีไดรั้บกำรเรียนกำรสอนภำษำ พิเศษน้ีหลงัจำกไดรั้บกำร
แนะแนว ทั้งหมดน้ีเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรประเมิณวำ่เดก็มีควำมรู้ในภำษำนอร์เวย ์
เพียงพอ และพร้อมท่ีจะเขำ้สู่กำรเรียนกำรสอนตำมปกติของทำงโรงเรียนได”้
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ค�าอธิบายค�าศัพท์บางค�า
ภาษาทีส่อง : ภำษำท่ีเดก็เรียนโดยธรรมชำติตำมสภำพแวดลอ้มของเดก็นอกเหนือ
จำกภำษำแม่

ภาษากลาง : ภำษำท่ีคนส่วนใหญ่ในประเทศพดูกนั ในประเทศนอร์เวย ์คือภำษำ
นอร์เวย(์norsk)

ภาษาชนกลุ่มน้อย : ภำษำของคนกลุ่มต่ำงๆในประเทศพดูกนั ในประเทศนอร์เวย์
จะมีภำษำพื้นเมืองคือภำษำ ซำเมใต ้ภำษำซำเมลเูล และภำษำซำเมเหนือ และภำษำ
ชำติของชนกลุ่มนอ้ยต่ำงๆ เช่น ภำษำคเวนส นอกจำกน้ี ยงัมีกำรพดูภำษำของชนก
ลุ่มนอ้ยท่ีอพยพเขำ้มำ เช่น ภำษำโปแลนด ์ภำษำสุมำลี ภำษำอำรบิค ภำษำตุรกี ภำษำ
เวยีดนำม ภำษำทิเกรเนีย เป็นตน้

ภาษาแม่ : หลำยคนอำจพดูวำ่ภำษำแม่คือภำษำท่ีคุณเรียนคร้ังแรก เป็นภำษำท่ีคุณ
เขำ้ใจดีท่ีสุด หรือภำษำท่ีบอก ถึงตวัคุณเองไดม้ำกท่ีสุด บำงคนจะบอกวำ่พวกเขำมี
ภำษำแม่หลำยภำษำ และภำษำ เหล่ำน้ีไดเ้ป็นภำษำแม่

การพูดได้หลายภาษา : ถกูใชเ้รียกในกลุ่มค�ำสองภำษำหรือหลำยภำษำ อำจพดูไดว้ำ่
เดก็ท่ีอยูใ่นสถำนกำรณ์หน่ึง ท่ีเขำสำมำรถพดูไดห้ลำยภำษำซ่ึงไม่เพียงแต่ภำษำแม่
เท่ำนั้น

เอกสารก�ากบัรัฐ
 กฏหมายโรงเรียนอนุบาล 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

 แผนงานส�าหรับข้อก�าหนดและหน้าทีข่องโรงเรียนอนุบาล 

http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/

 กฏหมายการศึกษา 

http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

แผ่นพบัทีเ่กีย่วข้องกบัการพูดได้หลายภาษา
 Gjervan, Marit (red.) 2006: 

แผน่พบับทควำมเก่ียวกบัควำมหลำกหลำยทำงภำษำและวฒันธรรมในโรงเรียน 
อนุบำล กระทรวงศึกษำธิกำรและกำรวจิยั (Temahefte om språklig og kulturelt 

mangfold i barnehagen. Kunnskapsdepartementet)

 Høigård, Anne; Mjør, Ingeborg og Hoel, Trude 2009: 

แผน่พบับทควำมเก่ียวกบัสภำวะแวดลอ้มทำงภำษำ และกำรกระตุน้ดำ้นภำษำใน
โรงเรียนอนุบำล (Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. 

Kunnskapsdepartementet)

 Mjelve, Astrid Øygarden 2002: 

Hør på maken. ครูผูช่้วยสองภำษำในโรงเรียนอนุบำล กระทรวงเดก็และ ครอบครัว 
(Tospråklig assistanse i barnehagen. Barne-og familiedepartementet)

 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ศูนย์แห่งชาตสิ�าหรับการศึกษา
หลายวฒันธรรม (NAFO) 2010: 
แผน่พบัแหล่งขอ้มูล-กำรท�ำงำนหลำยภำษำในโรงเรียน อนุบำล กระทรวง
ศึกษำธิกำรและกำรวจิยั (Ressurshefte – flerspråklig arbeid i barnehagen. 

Kunnskapsdepartementet)

เวป็ไซด์ทีเ่กีย่วข้อง
ผูท่ี้ตอ้งกำรค�ำแนะน�ำและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรเรียนกำรสอนหลำยภำษำใน
โรงเรียนอนุบำล หรือโรงเรียน สำมำรถคน้หำไดใ้นเวป็ไซดข์องศนูยแ์ห่งชำติ
ส�ำหรับกำรศึกษำหลำยวฒันธรรม (NAFO) http://nafo.hioa.no 

NAFO ยงัท�ำงำนดำ้นเวบ็ไซด ์คือ Tema morsmål www.morsmal.no ซ่ึงสำมำรถคน้หำ
แหล่งขอ้มูลกำรเรียน กำรสอน หนงัสือ หนงัสือเสียง เพลง และนิทำนจำกหลำก
หลำยภำษำ ส�ำหรับโรงเรียนอนุบำลและโรงเรียนได้

คณะกรรมกำรกำรศึกษำ (Utdanningsdirektoratet) ยงัมีเวบ็ไซดส์�ำหรับทั้งโรงเรียน 
และโรงเรียนอนุบำล ท่ีสำมำรถคน้หำ กฎขอ้บงัคบั แผนงำนทัว่ไป หลกัสูตรกำร
เรียนกำรสอน และขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ www.udir.no

คณะกรรมกำรผูป้กครองแห่งชำติส�ำหรับกำรศึกษำระดบัประถมและมธัยม 
(Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)) และคณะกรรมกำรผูป้กครองแห่ง
ชำติส�ำหรับโรงเรียนอนุบำล (FUB) มีแหล่งขอ้มูลทำง อินเตอร์เน็ตส�ำหรับผูป้กครอง
และเดก็ในโรงเรียนอนุบำลและในโรงเรียน http://www.fug.no/ http://www.fubhg.no/

เวบ็ไซด ์Flere språk til flere ของมหำวทิยำลยัทรุมเซอ มีค�ำแนะน�ำและขอ้มูลส�ำหรับ
ครอบครัวหลำยภำษำ http://site.uit.no/flerespraaktilflere/

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring  
ศูนย์แห่งชาตสิ�าหรับการศึกษาหลายวฒันธรรม 
Høgskolen i Oslo og Akerhus 

ส�ำนกังำน: Wergelandsveien 27 
ท่ีอยูไ่ปรษณีย:์ Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo

โทรศพัท:์ +47 22 45 22 82 
แฟกซ์: +47 22 45 21 05

http://nafo.hioa.no


