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1. เมื่อใดเดก็จึงจะเริ่มพดู 
        การพัฒนาการทางดานภาษาของเด็ก กจ็ะเริ่มตั้งแตแรกเกิด ตั้งแตเด็กสงเสียงรองไห  

ประมาณ 2-3 เดือน ก็จะเร่ิมสงเสียงออแอ ก็จะเหมือนจะเปนการพูดคุยกับคุณแม ก็จะพัฒนา

เร่ือย มา จนประมาณ 5-6 เดือน เด็กกจ็ะเริ่มเลนน้าํลายเปาปาก สงเสยีงจากลําคอ ในที่สุดก็จะ

พัฒนามาเปนคําพูดทีม่ีความหมาย โดยมากก็จะเร่ิมตั้งแตประมาณ 10 เดือน – 15 เดือน หรือ 

เฉล่ียประมาณ 1 ขวบ ก็จะพูดเปนคาํที่มคีวามหมายซึง่เด็กจะไดรับการกระตุนใหพูดหรือเปด

โอกาสไมมกีารเรียนรูภาษาจากพอแม ในที่สุดคําศัพทกจ็ะเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ ประมาณ 2 ขวบ ก็

จะเริ่มพูดคําทีม่ีความหมาย 2 คํา ติดกนั เปนวลีส้ัน ๆ ไปไหน ไมเอา แลวก็จะเริ่มข้ึนเปนประโยค

ยาว ๆ ไดประมาณ 3-4 ขวบ 

2. อยางไรถึงจะเรียกวามคีวามผิดปกติเกี่ยวกับเรือ่งการพูด 
        โดยทัว่ไป เราถือวาเมื่ออาย ุ2 ขวบแลว  ยังพูดคําที่มีความหมายไมไดเลย หรือ พูดไดแค

คําศัพทคาํเดยีว หรือส่ือสารกับคนอ่ืน ๆ ไมได ก็ถือวาผดิปกติแนนอน แตก็ไมควรรอจน 2 ขวบ 

แลวคอยมาปรึกษาแพทย เพราะฉะนัน้ ถาคุณพอคุณแมสังเกตเหน็ถงึพัฒนาการทางภาษาไม

เปนไปตามปกติหรือไมเหมือนเด็ก ๆ คนอื่น ๆ ก็ควรจะไปขอคําปรึกษากับแพทยได ในการที่พอแม

จะดูวาเดก็ปกติหรือไม นอกจากสงัเกตการพูดสื่อสารใหเราเขาใจไดหรือไม เราสามารถดูจากการ

พูดหรือส่ัง วาเด็กเขาใจหรือไม สามารถทําตามคําสั่งไดหรือไม ซึ่ง เด็กอายุ 1 ขวบนัน้ สามารถทํา

ตามคําสั่งงาย ๆ ได เขาใจไดวาพอแมพูดวาอะไร เด็กมคีวามสนใจหรอืไม เรียกชื่อแลว เด็กหันมา

รับทราบ หรือตอบรับ ซึ่งสิ่งเหลานี้เราสามารถนาํมาประกอบกันดวูา เด็กผิดปกติหรือไมโดยการ

พัฒนาทางภาษา นั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 ทาง คือ การพูด และการรับฟง ซึ่งจะตอง

พัฒนาการควบคูกันไป  

3. เด็กพูดชา เกิดจากสาเหตุใด 
        สาเหตุใหญทีพ่บบอย ๆ  อยางที่เรียนมาขางตนวา การพูดจะตองเปนการปฏิสัมพนัธกัน

ระหวางคนฟงกับคนพูด เพราะฉะนั้น ถาการไดยินไมดี มีการไดยินบกพรอง เดก็ก็จะพูดชา 

เพราะฉะนัน้ สาเหตุอันดับแรก คือ 



1. เด็กมีความผิดปกติของหหูรือไม เชน การไดยินไมได หูดับ หูหนวก หรือไม 

2. มีการพัฒนาลาชาไปทุก ๆ ดาน หรือมภีาวะปญญาออน เด็กกลุมนี้พัฒนาการดานอืน่ ๆ จะชา 

แตก็จะไปพรอม ๆ กนั 

3. ภาวะออทสิติก เด็กกลุมนี้จะมีความบกพรองในเรื่องของการใชภาษาการสื่อสารกับผูอ่ืน 

ทางการพูด หรือการสื่อสารโดยไมใชคําพูด เชน การใชทาทาง การสบตา ในดานสงัคมก็จะเสียไป

ดวย 

4. สาเหตุอีกสาเหตหุนึง่ สวนใหญมกัพบไมบอยนัน้ จะพบวามีประวตัิในครอบครัวมีญาติที่เคยพดู

ชา กลุมนี้เราเรียกวา มีความบกพรอง เฉพาะดาน เฉพาะการพูดอยางเดียว กลุมนีก้ารพยากรณ

โดยคอนขางดี พอเริ่มพูดไดก็จะพูดเปนปกติ 

5. เด็กที่พูดชา แตขาดการกระตุนที่เหมาะสม เชน พอไมมีมีเวลา กม็ักจะเปดโทรทัศนไวใหเดก็ดู 

แตไมมีติดตอส่ือสารโตตอบ ซึ่งจะเหน็วาเปนการสื่อสารเพียงอยางเดยีว ทําใหการพัฒนาทาง

ภาษาของเดก็หยุดงะงกั ซึ่งทางบานเราจะไดประวัติวามักจะใหพี่เลีย้งเลี้ยง ซึง่อาจจะไมมีการเลน 

หรือพูดคุยกนัเลย 

4. เมื่อใดที่ควรพาเด็กมาพบแพทย 
        เมื่อใดที่คุณพอ คุณแมเร่ิมสังเกตหรือสงสัยในความผิดปกติ ก็ควรจะพาไปพบกุมารแพทย 

หรือ ถาอายุประมาณ 2 ขวบ แลวยงัพูดไมได หรือพูดเปนคํา ๆ เดียวก็ควรพาลกูไปพบแพทยได

เลย 

5. วธิีการตรวจเบื้องตน และแกไขควรทําอยางไร 
        นอกจากการพาเด็กไปพบกุมารแพทยเพือ่ประเมิน เร่ืองพัฒนาทัว่ ๆ ไปของเด็ก ถามีการ

สงสัย เราก็จะมีการตรวจการไดยินเปนอนัดับแรก เพื่อใหแนใจวา การไดยินของเด็กชัดหรือไม หรือ

เปนจากสาเหตุอ่ืน ๆ จากนัน้กห็าสาเหตุตอไป ถามาจากสาเหตุของการกระตุน การรักษาที่

แนนอนที่สุด ก็คือ พอแมจะตองมีเวลาใหเด็กมากขึน้ในการเลน พูดคยุ โดยสวนใหญเด็กก็จะ

ตอบสนองไดดี และจะกลับมาพูดเปนปกติไดในเวลาที่รวดเร็ว และถายังคงมปีญหาอยูเราก็จะมี

บริการเรื่องการฝกพูด โดยมนีักฝกพูดหรือเรียกทางการวา วจีบําบัด ซึง่จะชวยเหลือในการพูดชา 

การออกเสียง เด็กพูดไมชัด การออกเสียง เด็กพูดไมชัดโดยทั่วไปก็จะตองรักษาการฝกพูด ใน

เบื้องตนแลวถาคุณพอคุณแมรูสึกวาลกูมคีวามผิดปกต ิคุณพอคุณแมสามารถชวยโดยการพูดกบั

เด็กใหมากขึ้น แตไมไดหมายถึง การบังคบัใหเด็กพูด แตควรพูดกับเดก็ โดยทั่วไปเดก็ควรจะเห็นผู

พูดในระดับสายตา พูดชาๆ ชัด ๆ ก็จะเปนการสอนลูกไปในตัว  



6. การที่เด็กอยูสังคม / สิ่งแวดลอมทีม่ีการพูดคุย มีคนรอบขางพูดคุยดวยเปนประจํา จะ
ทําใหเด็กมีพฒันาการตาง ๆ ไดเรว็ ๆ จริงหรือไม 
        ถูกตอง เพราะพัฒนาการทางภาษาของเดก็ไมสามารถเกิดขึ้นไดเอง    แตจะตองเกดิจาก

การปฏิสัมพนัธกัน ส่ิงแรก คือ มีความพรอมทางดานสมอง มีความพรอมทางดานการไดยิน เร่ือง

ของอวัยวะในปาก ที่จะเปลงเยงได และส่ิงที่สําคัญที่สุด ก็คือ โอกาสทีเ่ด็กจะไดยินคาํพูดของ

ผูใหญแลวเปลงเสียงตาม ถาไมมีเด็กก็จะไมสามารถพูดได เชน ถาพอแมมีเวลาพูดคุยกับลูกเปน

ประจํา ลูกก็จะพูดไดเร็ว แตถาผูใหญพูดคุยกันเอง แตไมไดพูดกับเด็ก ก็จะไมไดชวยพัฒนาการ

ทางดานภาษาแตอยางไร 

7. นอกจากการพัฒนาการชาดานการพูดคุยแลว จะสงผลไปถงึพัฒนาการดานอื่น ๆ ดวย
หรือไม 
        มีโอกาสเปนไปได เพราะการสื่อสารในเรื่องที่สําคัญในชวีิตเรา เด็กหลายรายทีพู่ดไมได ก็

ไมสามารถบอกความตองการได อาจจะทาํใหเด็กหงุดหงดิ เด็กก็จะอาละวาด รองไห ถาผูใหญไม

เขาใจ และลงโทษดวยการดุหรือตี ก็จะเพิม่เร่ืองปญหาทางดานอามรณ พฤติกรรมทั่วไป 

เพราะฉะนัน้ เร่ืองการพูดเปนเรื่องสําคัญ ดังนัน้ เด็กควรไดรับการตรวจประเมินตัง้แตแรกและทํา

การแกไข   เพือ่ปองกันปญหาพัฒนาการทางดานอื่น  

8. ในกรณีที่เด็กมีปญหาในเรื่องการพดู เมื่อไดรับการรกัษาแลว จะสามารถกระตุนให
พัฒนาการเด็กวัยเดยีวกนัหรือไม 
        เราจะไมสามารถทํานายไดวา เด็กจะเปนปกติไดเมื่อใด แคไหน แตถาเด็กไดรับการ

พัฒนาการและสงเสริมใหใชอยางเตม็ประสิทธิภาพที่ด ีเด็กก็จะมีโอกาสเปนปกติได 

9. นอกจากการพาไปแพทยแลว คุณพอคุณแมยังจาํเปนจะตองใชสื่อกระตุนอื่น ๆ รวม
ดวยหรือไม 
        จริง ๆ แลว ส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือ ที่จะสงเสริมจากคุณพอคุณแมนอกจากนัน้ ก็อาจจะเปน

คนในครอบครัว เพื่อน ๆ  ในโรงเรียน คุณครู สวนสื่อดานอื่น ๆ เชน การดูทีวีมาก ๆ (เด็กเล็ก)  ซึ่ง

การฟงจากทวีจีะเปนการสื่อสารฝายเดียว ไมเปนปฏิสัมพันธกัน ก็จะไมสามารถชวยเร่ืองการ

พัฒนาการทางดานภาษา แตถาใชรวมกนั เชน คุณพอ คุณแมรวมดูทวีีอยูดวย พูดคยุบอย ๆ ก็จะ

มีประโยชน 

10. ขอแนะนาํทายรายการ 
        ฝากถงึคุณพอคุณแมวา การพูดเปนเรื่องสาํคัญ ซึ่งคุณพอคุณแมจะชวยลูก ๆ ไดอยาง

มาก ถามีขอสงสัย ควรรีบพบแพทย เมื่อรับคําแนะนํา 


