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อา่นไปดว้ยกนั
ภาษาน ั น้จะเพ ิม่พนูข ึน้ผา่นการม ปีฏ สิ มัพนัธก์บัผ ูอ้ ืน่ 
จงปลอ่ยใหบ้ตุรหลานของคณุแสดงความกระต อืร อืลน้เม ือ่
อา่นหนงัส อืไปพรอ้มกบัคณุและใหเ้ฝา้สงัเกตคำาศ พัท ์เส ยีง 
และทา่ทางของเดก็ ๆ  การม คีวามอดทนเฝา้ต ดิตามฝ กีา้ว 
ความสนใจ และปฏกิ ริ ยิาโตต้อบของเดก็ทำาใหก้ารอา่น
หนงัส อืน ั น้ย ิง่เป น็การพฒันาภาษามากย ิง่ข ึน้ 

เล อืกหนงัส อื
เล อืกหนงัส อืท ีบ่ตุรหลานเหน็วา่นา่ต ืน่เตน้และนา่สนใจท ีเ่หมาะ
กบัระดบัภาษา หากคณุเก ดิความยากลำาบากในการเล อืก คณุ
สามารถสอบถามหอ้งสมดุไดเ้สมอ คณุสามารถขอย มืหนงัส อืไดฟ้ร ี

การอา่นและดหูนงัส อืไปพรอ้ม ๆ  กบับตุรหลานน ั น้สามารถทำาไดอ้ยา่ง
สนกุสนานและเพลดิเพล นิ ท ัง้ยงัชว่ยกระตุน้เดก็ ๆ  ในเร ือ่งการพดูและ
ภาษา การอา่นและพดูคยุเก ีย่วกบัเร ือ่งราวท ีเ่ก ดิข ึน้ในหนงัส อืยงัชว่ย
พฒันาจ นิตนาการ สมาธ  ิและทกัษะดา้นการส ือ่สารของเดก็ ๆ
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3 ทำาใหช้ว่งเวลาการอา่นเป น็
เวลาท ีอ่บอุน่ 
จดัเวลาอา่นหนงัส อืทกุวนั โดยใหเ้ป น็
ชว่งเวลาสงบท ีค่ณุจะไดด้แูละอา่น
หนงัส อื น ัง่ใกล  ้ๆ  กนัเพ ือ่ท ีค่ณุจะได ้
แสดงส มัผสัทางกายและสบสายตา และ
ไมป่ลอ่ยใหม้ สี ิง่ใดรบกวน คณุไม่
จำาเป น็ตอ้งอา่นหนงัส อืท ั ง้เลม่ เพ ยีง
การน ัง่และเป ดิผา่น ๆ  และเปลง่เส ยีง
เป น็คำาพดูในส ิง่ท ีบ่ตุรหลานของคณุ
สนใจน ั น้กเ็ป น็ว ธิ ที ีด่ ใีนการสรา้ง
ภาษา 



“อา่นแบบพดูคยุ” และดรูปูภาพ
มนัมกัจะงา่ยกวา่มากท ีจ่ะไดร้ บัความสนใจจากบตุร
หลานหากคณุ “อา่นแบบพดูคยุ” เชน่ เลา่เร ือ่งราวผา่น
คำาพดูของคณุ โดยใชน้ ้ ำาเส ยีง สรา้งเส ยีง และทา่ทาง
ตา่ง ๆ  กนั ใช โ้อกาสน ี ใ้นการช ีแ้ละพดูคยุเก ีย่วกบั
รปูภาพ มนัจะชว่ยใหเ้ดก็ต ดิตามเร ือ่งราวและเป ดิ
โอกาสให ไ้ดเ้ร ยีนร ูค้ ำาศ พัท์ใหม  ่

อา่น รอ้งเพลง และเลา่ในทกุ ๆ  
ภาษาของเดก็
จากการศ กึษาพบวา่เดก็ท ีอ่า่นหนงัส อื
จะม คีำาศ พัทม์ากกวา่ และเดก็เลก็ ๆ  
สามารถเร ยีนร ูห้ลาย ๆ  ภาษาไดใ้นเวลา
เด ยีวกนั ดงัน ั น้จ งึควรอา่น รอ้งเพลง 
และเลา่ผา่นภาษาทกุภาษาของท ัง้คณุ
เองและของเดก็! มนัจะชว่ยบตุรหลาน
ของคณุพฒันาในดา้นภาษา

เลา่เร ือ่งไปดว้ยกนั
ใหบ้ตุรหลานของคณุเขา้มาม สีว่นรว่มในการเลา่เร ือ่งในขณะท ีค่ณุกำาลงัอา่น เชน่ 
การใหเ้ต มิคำาและประโยค หร อืตอบคำาถาม ใช โ้อกาสน ี ใ้นการย นืยนัและขยายใน
ส ิง่ท ีเ่ดก็พดู ดว้ยว ธิ นี ีค้ณุจะแสดงใหบ้ตุรหลานเหน็วา่จะสามารถพฒันาภาษา
ของเขาไดอ้ยา่งไร เม ือ่คณุอา่นหนงัส อืเลม่หน ึง่หลาย ๆ  คร ั ง้ เดก็อาจจะสามารถ
เลา่เร ือ่งราวท ั ง้หมดไดจ้ากส ิง่ท ีเ่ก ดิข ึน้ในรปูภาพ 

มาเขา้รว่มกบัรถไฟภาษา (Språktåget)
คณุจะสามารถชว่ยบตุรหลานใหพ้ฒันาในทกุ ๆ  ดา้นของ
ภาษา เชน่ ความเขา้ใจ คำาศ พัท ์ไวยกรณ ์และการออก
เส ยีงผา่นหนงัส อืส ำาหร บัเดก็ สอบถามหอ้งสมดุเก ีย่ว
กบัเคลด็ลบัการเล อืกหนงัส อืท ีเ่หมาะสมจากรายการ
หนงัส อืส ำาหร บัรถไฟภาษา (Språktågets)!

ไมม่ คีา่ใชจ้า่ยใด ๆ  
ในการย มืหนงัส อื ย ิ 

นด ตีอ้นร บั!
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รถไฟภาษา (Språktågets) จะใหค้ำาแนะนำาและเคลด็ลบัแกพ่อ่แมแ่ละ
บคุคลท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเดก็ถงึว ธิ กีระตุน้การพฒันาการพดูและภาษา 
รถไฟภาษาจะจอดในหลายสถาน โีดยท ีเ่ดก็ ๆ  จะสามารถพฒันาสว่นตา่ง 
ๆ ในดา้นภาษาของเขาได ้บางคนอาจจำาเป น็ตอ้งใชเ้วลาในบางสถาน ี
มากกวา่ปกต  ิในขณะท ีค่นอ ืน่ ๆ  ไปเร ว็กวา่! ทกุคนสามารถข ึน้รถไฟ
ภาษาน ี ไ้ด!้

Språktåget (รถไฟภาษา) เป น็การรว่มม อืกนัระหวา่ง Biblioteksutveckling 
(หนว่ยพฒันาหอ้งสมดุ) หนว่ยบร กิารอรรถบำาบดั หนว่ยสาธารณสขุ
ส ำาหรบัเดก็ (barnhälsovården) ในเขตเม อืงสตอ็กโฮลม์ โดยท ีเ่น ือ้หา
ดำาเน นิการผลติโดยนกัอรรถบำาบดั Elvira Ashby และ Linnea Anderberg 
โดยความรว่มม อืกบั Regionbibliotek (หอ้งสมดุประจำาเขต) สตอ็กโฮลม์
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