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คํ า นิ ย ม

	 สำหรัับเด็็กเล็็ก	การัส่�อสารัของพ่่อแม่่	รัวม่ทั้ั�งคนรัอบตััว	ล็้วนเป็็นสภาพ่แวด็ล็้อม่ทั้่�ทั้ำให้เด็็ก
ได็้เรั่ยนร้้ัแล็ะซึึม่ซัึบ	 เพ่่�อท่ั้�จะพั่ฒนาเขาทัั้�งในมิ่ตัิตั่างๆ	 เด็็กหล็ายๆคนพ่้ด็เก่งเพ่รัาะคนรัอบตััวช่่างพ่้ด็	 
ช่่างคุย	 เด็็กหล็ายๆคนไม่่กล้็าพ่้ด็เพ่รัาะคนรัอบตััวดุ็	 หรั่อตัำหนิ	 สภาพ่แวด็ล้็อม่ท่ั้�แตักต่ัางล้็วนแล้็วแตั่ 
ส่งผล็ตั่อพ่ัฒนาการัของเขาทั้ั�งนั�น	

	 การัจัด็กิจกรัรัม่การัส่�อสารักับเด็็กอนุบาล็ในครัั�งน่�	ทั้ำให้ผ้้ทั้่�อย้่แวด็ล็้อม่รัอบตััวเด็็กอนุบาล็ได็้
เรั่ยนรั้้แล็ะเข้าใจเด็็กวัยน่�ม่ากยิ�งขึ�น	ตัล็อด็จนสาม่ารัถเรั่ยนรั้้วิธี่การัส่�อสารัทั้่�เหม่าะสม่	อ่กทั้ั�งยังได็้รัับฟััง
เทั้คนิควิธี่การัตั่างๆทั้่�จะช่่วยทั้ำให้เด็็กในวัยน่�กล็้าทั้่�จะส่�อสารัความ่รั้้สึกของตันเองม่ากยิ�งขึ�น	

	 ขอบคุณวทิั้ยากรัทุั้กทั้า่น	ทั้ม่่งาน	แล็ะผ้เ้ก่�ยวข้องท่ั้�รัว่ม่กนัรังัสรัรัค์การัอบรัม่ใหก้ล็ม่กล่็อม่	แล็ะ
สรั้างป็รัะโยช่น์อย่างทั้ั�วถึง	 ขณะเด็่ยวกันก็ขอขอบคุณผ้้เข้าอบรัม่ทุั้กทั้่านทั้่�เข้ารั่วม่เรั่ยนรั้้	 แล็กเป็ล่็�ยน	
เพ่่�อทั้่�จะช่่วยกันสรั้างสภาพ่แวด็ล็้อม่การัส่�อสารัทั้่�สรั้างสุขให้กับเด็็กอนุบาล็ม่ากยิ�งขึ�น
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คํ า นํ า 

 “การัส่�อสารั”	เป็็นทั้ักษะทั้่�สำคัญในทัุ้กช่่วงจังหวะของช่่วิตั	ตัั�งแตั่แรักเกิด็จนป็ัจจุบัน	เรัาตั่าง
เป็็นทั้ั�งผ้้รัับสารัแล็ะผ้้ส่งสารัในทัุ้กขณะ	ด็ังนั�นการัเรั่ยนรั้้วิธี่การัส่�อสารัทั้่�ถ้กตั้อง	รัวม่ทั้ั�งการัป็รัะยุกตั์วิธี่
การัส่�อสารัใหเ้หม่าะสม่กับผ้ร้ับัสารัท่ั้�แตักตัา่งกนัจงึเป็น็สิ�งทั้่�จะช่ว่ยทั้ำใหก้ารัส่�อสารัสัม่ฤทั้ธิีผล็ม่ากทั้่�สดุ็

	 การัอบรัม่เช่งิป็ฏิบัิตักิารั	“การัส่�อสารักับเด็ก็วัยอนบุาล็”	เป็น็การัจัด็การัอบรัม่ในรัป้็แบบของ
การัแล็กเป็ล่็�ยนเรั่ยนร้้ั	 ทั้ั�งในมุ่ม่ของคุณครั้ท่ั้�ม่่ป็รัะสบการัณ์กับเด็็กวัยอนุบาล็	 แล็ะ	 อาจารัย์ผ้้สอนท่ั้�ม่่
ป็รัะสบการัณ์ในการัผล็ิตัคุณครั้อนุบาล็	 รัวม่ทั้ั�งยังได้็ม่่การัแล็กเป็ล่็�ยนมุ่ม่ม่องความ่คิด็จาก	 ผ้้ป็กครัอง	
คุณอา	คุณป็้า	หรั่อผ้้ทั้่�เก่�ยวข้องกับเด็็กอนุบาล็	

	 ตัล็อด็รัะยะเวล็า	 3	 ชั่�วโม่ง	 ทั้่�ผ้้เข้าอบรัม่ได็้เรั่ยนรั้้	 แล็ะวิทั้ยากรัได็้แล็กเป็ล็่�ยนในบรัรัยากาศ 
ทั้่�อบอุ่น	 ได็้สร้ัางความ่เข้าใจให้เกิด็ขึ�นรัะหว่างกันม่ากยิ�งขึ�น	 อ่กทั้ั�งยังนำไป็ส่้การัตักผล็ึกความ่คิด็ทั้ั�ง
วทิั้ยากรัแล็ะผ้เ้ขา้อบรัม่	อนัจะนำไป็ส้ก่ารัพ่ฒันาการัอบรัม่ในรัุน่ตัอ่ๆ	ไป็	ใหเ้ขม้่ขน้	แล็ะตัรังใจผ้เ้ขา้อบรัม่
ม่ากยิ�งขึ�น

	 จากการัอบรัม่จึงนำม่าส้ก่ารัจัด็ทั้ำหนงัสอ่เล็ม่่น่�	ซึึ�งเป็น็การัรัวบรัวม่องคค์วาม่รั้จ้ากการัอบรัม่
ใหเ้ป็น็รัป้็ธีรัรัม่ม่ากยิ�งขึ�น	แล็ะผ้้สนใจสาม่ารัถทั้่�จะนำไป็ใช่ใ้นการัพ่ฒันาทั้กัษะการัส่�อสารักบัเด็ก็อนุบาล็
ตั่อไป็

 



5...

9...

14...

20...

22...

ส า ร บั ญ

ก้าวที่ 1 : 

เรียนรู้ รู้จัก เด็กอนุบาล

ก้าวที่ 2 : 

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

ดูแลกันด้วยหัวใจ

ก้าวที่ 3 : 

ก้าวไปกับวิทยากร

ก้าวที่ 4 : 

ก้าวไปกับผู้เข้าอบรม

ก้าวที่ 5 : 

ก้าวไปกับผู้ทรงคุณวุฒิ



ก้าวที่ 1 :

เรียนรู้ รู้จัก เด็กอนุบาล
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์นิิศารัตนิ์ อิิสระมโนิรส
คร้มนิัสวินิ พวงใต�

เรียนร้้

เด็็กวััยอนุุบาลเรีียนุรี้�ได็�อย่างไรี?
หล็ายครัั�งทั้่�คณุพ่อ่คณุแม่ส่งสยัวา่ล็ก้ของเรัาเรัย่น

รั้อ้ย่างไรั	อะไรัคอ่การัเรัย่นร้้ัของเด็ก็	เวล็าเด็ก็ไป็โรังเรัย่น
เด็็กทั้ำอะไรั	ตั้องอ่านได็้	เข่ยนได็้หรั่อไม่่	คำถาม่น่�คงเป็็น
คำถาม่ยอด็ฮิติัทั้่�คณุพ่อ่คณุแม่ท่ั้กุทั้า่นอยากรั้	้คำตัอบจาก
คำถาม่น่�	ค่อ	เด็็กเรั่ยนรั้้จากป็รัะสาทั้สัม่ผัสทั้ั�ง	5	ได็้แก่	

ตา	ใช่้ในการัสังเกตัล็ักษณะของสิ�งตั่าง	ๆ	รัวม่ถึง
ล็ักษณะแล็ะพ่ฤตัิกรัรัม่ของคนทั้่�อย้่รัอบตััว

หูู ใช่้ในการัฟัังเส่ยงตั่าง	ๆ 	รัวม่ถึง	จังหวะ	ทั้ำนอง	
ความ่รั้้สึกจากเส่ยงทั้่�ได็้ยิน

จมููก ใช่้ในการัด็ม่กล็ิ�น	สิ�งตั่าง	ๆ	แล็้วแยกแยะว่า	
ช่อบ	หรั่อ	ไม่่ช่อบ

ลิ้้�น	ใช่้ในการัรัับรัสช่าตัิของอาหารั	แล็ะทั้ำความ่
เข้าใจเก่�ยวกับศัพ่ทั้์ของรัสตั่าง	ๆ	เช่่น	เค็ม่	เป็รั่�ยว	หวาน	
ขม่	ฯ

กายสัมัูผัสัั ใช่ป้็รัะสาทั้ทั้่�อย้ต่ัาม่ฝ่่าม่อ่	ฝ่า่เทั้า้	เพ่่�อ
ให้รั้้ถึง	ความ่หนัก	เบา	รั้อน	เย็น	แข็ง	นุ่ม่	หยาบ	เรั่ยบ	ฯ

เม่่�อเช่่�อม่โยงส้่ห้องเรั่ยน	 ในหน่วยการัเรั่ยนร้้ัของ
โรังเรั่ยนในหล็ายโรังเรั่ยนจึงม่่หน่วยทั้่�เก่�ยวกับป็รัะสาทั้
สัม่ผัส	เพ่่�อให้สอด็คล็้องกับการัเรั่ยนรั้้ของเด็็กวัยอนุบาล็
นั�นเอง	

อะไรีบ�างที่ี�ส่่งผลต่่อการีเรีียนุรี้�ของเด็็ก?
เรัาอาจแบ่งป็ัจจัยทั้่�ส่งผล็กรัะทั้บตั่อการัเรั่ยนรั้้

ของเด็็กได็้	2	ป็รัะเภทั้	ได็้แก่

1. ปัจัจยัทางพันัธุกุรรมู นั�นกค็อ่สิ�งทั้่�พ่อ่แม่ใ่หม้่า
ตัั�งแตั่เกิด็	รัวม่ถึงล็ักษณะบุคล็ิกภาพ่บางอย่างทั้่�เด็็กเป็็น
ม่าตัั�งแตั่แรักเกิด็	เป็็นสิ�งทั้่�ไม่่สาม่ารัถเป็ล็่�ยนแป็ล็งได็้

2. ปััจจัยทางสั้�งแวดลิ้้อมู	หรั่อสภาพ่แวด็ล็้อม่ทั้่�
เด็็กอาศัยอย้่	การัด็ำเนินช่่วิตั	รั่วม่ถึงโภช่นาการัอาหารัทั้่�
เด็็กได้็รัับ	 ดั็งคำท่ั้�ว่า	 “สุขภาพ่ด็่ม่่ชั่ยไป็กว่าครัึ�ง”	 เด็็กม่่
โภช่นาการัทั้่�ด็ย่อ่ม่สง่ผล็ตัอ่สม่องแล็ะพ่ฒันาการัของเด็ก็	
แล็ะอ่กป็ัจจัยหนึ�งทั้่�เป็็นสิ�งทั้่�สำคัญสำหรัับเด็็กก็ค่อ	 การั
อบรัม่เล็่�ยงด็้จากพ่่อแม่่	 แล็ะสภาพ่แวด็ล้็อม่ท่ั้�เด็็กอาศัย
อย้่	การัเป็็นแบบอย่างทั้่�ด็่ของสม่าช่ิกในครัอบครััว	ส่งผล็
ตั่อบุคล็ิกภาพ่	แล็ะ	การัเรั่ยนรั้้ของเด็็กด็้วยเช่่นกัน	

ด็งันั�นการัจดั็สภาพ่แวด็ล็อ้ม่หรัอ่สิ�งแวด็ล็อ้ม่ทั้่�เอ่�อ
ตัอ่การัเรัย่นร้้ัจงึเป็น็สิ�งทั้่�สำคญัสำหรับัเด็ก็ป็ฐม่วยั	เรัาจะ
สาม่ารัถจัด็สภาพ่แวด็ล้็อม่ท่ั้�เอ่�อตั่อการัเรั่ยนรั้้ให้เหม่าะ
สม่กับเด็็กได็้โด็ย

• ด้านร่างกาย	 จัด็พ่่�นท่ั้�ให้เด็็กได็้เคล็่�อนไหว
รั่างกายอย่างอิสรัะ	หรั่อ	 เป็ิด็โอกาสให้เด็็กได็้ใช่้รั่างกาย
ในการัทั้ำกิจกรัรัม่ตั่าง	ๆ 	 เช่่น	 การัป็ีน	 มุ่ด็	 คล็าน	 รัอด็	
กรัะโด็ด็	วิ�ง	บ่บ	ขยำ	ตััด็	ฉี่ก	ด็ึง	ฯ

• ดา้นอารมูณ์-์จ้ตใจ ฝ่กึใหเ้ด็ก็เขา้ใจอารัม่ณข์อง
ตััวเองแล็ะอารัม่ณ์ของผ้้อ่�น	เม่่�อเด็็กอารัม่ณ์ไม่่ด็่	ควรัให้
เด็็กทั้ำความ่เข้าใจในความ่รั้้สึกของตันเองตัอนนั�น	 แล็ะ
รัอให้เด็็กใจเย็น	 จึงค่อยอธีิบายเหตัุผล็ตั่าง	ๆ 	 เพ่่�อล็ด็
สภาวะทั้างอารัม่ณ์ของทั้ั�งตััวเองแล็ะผ้้ป็กครัอง
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• ด้านสัังคมู	 เด็็กต้ัองการัม่่สังคม่	 การัม่่
ป็ฏิสิมั่พั่นธีก์บัผ้อ้่�น	การัเล่็นร่ัวม่กบับคุคล็อ่�น	การัเรัย่น
รั้ม้่ารัยาทั้ของสังคม่	พ่อ่แม่ค่วรัพ่าเด็็กออกไป็พ่บป็ะกับ
บุคคล็อ่�น	ๆ 	เพ่่�อให้เด็็กได็้เรั่ยนรั้้กฏิกตัิกาม่ารัยาทั้ของ
การัอย้่รั่วม่กันในสังคม่	 เช่่น	 การัเล็่นรั่วม่กับผ้้อ่�น	
ม่ารัยาทั้ในการัรัับป็รัะทั้านอาหารั	 การัทั้ักทั้าย	 ซึึ�งส่ง
ผล็ตั่อพ่ัฒนการัทั้างภาษา	การัอด็ทั้น	การัรัอคอย	การั
เห็นอกเห็นใจผ้้อ่�น	การัเอ่�อเฟั้�อเผ่�อแผ่	เป็็นตั้น

• ดา้นสัตปั้ัญญา	บา้นเป็็นสถานทั้่�ในการัสรัา้ง
ป็รัะสบการัณ์การัเรั่ยนรั้้แห่งแรักของเด็็ก	 เด็็กจะเรั่ยน
รั้ภ้าษาผ่านการัพ่ด้็คยุ	ส่�อสารักบัพ่อ่แม่	่แล็ะสม่าช่กิใน
บ้าน	 เรั่ยนร้้ัทั้ักษะวิทั้ยาศาสตัร์ัผ่านการัทั้ำงานบ้าน	
การัป็รัะกอบอาหารั	เรัย่นร้้ัทั้กัษะคณติัศาสตัรัผ์า่นการั
นบัจำนวนสิ�งตัา่ง	ๆ 	ท่ั้�อย้ภ่ายในบา้น	เรัย่นรั้ศ้ลิ็ป็ะผา่น
การัแต่ังกายท่ั้�เด็็กเป็็นผ้้เล็่อกหรั่อผ่านการัสังเกตัการั
แตั่งกายจากพ่่อแม่่	

พ่่อแม่่และผ้�ปกครีองจะส่่งเส่รีิม่การีเรีียนุร้ี�ได็�
อย่างไรีในุส่ถานุการีณ์์โควัิด็?

สถานการัณ์โควิด็-19	 ทั้ำให้ผ้้ป็กครัองหล็าย
ทั้า่นได็ม้่โ่อกาสในการัอย้ใ่กล็ช้่ดิ็กบัล็ก้ม่ากขึ�น	ม่องเหน็
พ่ัฒนาการัของเด็็กท่ั้� เ ติับโตัได้็ ด่็ม่ากยิ� งขึ�น	 ใน
สถานการัณ์น่�ทั้ำให้พ่่อแม่่แล็ะครั้	 สล็ับบทั้บาทั้แล็ะ
หน้าท่ั้�ในการัด็้แล็เด็็ก	 พ่่อแม่่เป็ล่็�ยนเป็็นคร้ั	 ส่วนคร้ั
เป็ล็่�ยนเป็็น	 coach	 ทั้่�ให้ความ่รั้้แล็ะช่่วยเหล็่อพ่่อแม่่ 
ในการัสร้ัางป็รัะสบการัณ์การัเรั่ยนรั้้ให้กับเด็็กท่ั้�บ้าน	
สิ�งทั้่�ควรัคำนึงถึงในการัส่งเสรัิม่การัเรั่ยนรั้้ของเด็็กใน
สถานการัณ์	โควิด็-19	ได็้แก่

1. การส่ังเสัร้มูการเรียนรู้ ใหู้เปั็นไปัตามู
พััฒนาการของเด็กแต่ลิ้ะช่่วงวัย 

	 ก า รั พั่ฒนา เด็็ กป็ฐม่ วัยตั้ อ งคำนึ ง ถึ ง
พ่ัฒนาการัทั้ั�ง	4	ด็้านเป็็นหล็ัก	ได็้แก่	ด็้านรั่างกาย	ด็้าน
อารัม่ณ์จิตัใจ	 ด้็านสังคม่	 แล็ะด็้านสติัปั็ญญา	 โด็ย
พ่ัฒนาการัไป็พ่รั้อม่	ๆ 	กัน	หรั่อ	ทั้่�เรั่ยกว่า	“การัพ่ัฒนา
แบบองค์รัวม่”	 กิจกรัรัม่ทั้่�ทั้ำกับเด็็กตั้องไม่่ยากหรั่อ 
ง่ายจนเกินไป็	แล็ะไม่่ขัด็กับพ่ัฒนาการัทั้่�ควรัเป็็น	เน้น
การัเล่็นโด็ยการัใช่้ป็รัะสาทั้สัม่ผัสทัั้�งห้า	 เช่่น	 การัเล่็น
บทั้บาทั้สม่ม่ตัทิั้่�พ่อ่แม่ม่่ส่ว่นรัว่ม่ในการัเล็น่รัว่ม่กบัเด็ก็	
จะทั้ำให้เด็็กเกิด็ความ่สนุกสนาน	 พ่รั้อม่ทั้ั�งเรั่ยนรั้้สิ�ง 
ตั่าง	ๆ	ไป็พ่รั้อม่กัน

	 •	 พ่ัฒนาด็้านรั่างกาย	 กล็้าม่เน่�อม่ัด็เล็็กใน
เรั่�องของการัหยบิจับสิ�งของ	เช่่น	การัตักัอาหารัเขา้ป็าก	
การัยกแก้วน�ำด็่�ม่	การัใส่เส่�อผ้าด็้วยตันเอง	

	 •	 พ่ัฒนาด็้านอารัม่ณ์ม่่ความ่สุขสนุกสนาน
จากการัเล็่น	แล็ะเข้าใจความ่รั้้สึกของการัสวม่บทั้บาทั้
เป็็นสิ�งตั่าง	ๆ	เช่่น	การัเล็่นบทั้บาทั้สม่ม่ตัิเป็็นตััวล็ะครั
ตั่าง	ๆ	

	 •	 พ่ัฒนาด็้านสังคม่	 สรั้างความ่ม่ั�นใจใน
ตันเอง	การัทั้ำงานรั่วม่กับผ้้อ่�น	

	 •	 การัพั่ฒนาด้็านสติัป็ัญญา	 เพ่ิ�ม่คำศัพ่ท์ั้
ตั่างๆ	เรั่ยนรั้้ภาษาได็้อย่างเป็็นธีรัรัม่ช่าตัิ	

2. การสัง่เสัรมู้การเรยีนรูบ้นฐานความูรู ้แบบ 
New Normal 

	 ในสภาวะการัณ์ท่ั้�เด็็กจะตั้องเผช่ิญกับการั
เป็ล็่�ยนแป็ล็งรัวด็เรั็วการัเป็ล็่�ยนวิถ่ของการัใช่้ช่่วิตั	พ่่อ
แม่่	ครั้	ตั้องทั้ำความ่เข้าใจเก่�ยวกับวิถ่นั�นก่อน	จึงค่อย
หาวิธีท่ั้างในการัส่�อสารักับเด็ก็ให้เขา้ใจ	โด็ยการัทั้ำเป็น็
แบบอย่างให้เห็น	 เพ่รัาะเด็็กเรั่ยนรั้้จากการัเล็่ยนแบบ
ผ้ใ้หญ	่การัใช่น้ทิั้านเป็น็เครั่�องม่อ่ในการัส่�อสารัเก่�ยวกบั
การัป็ฏิิบัตัิตัน	แล็ะเหตัุผล็ของการักรัะทั้ำ	การัใช่้เพ่ล็ง	
คำคล็อ้งจอง	ในการัสอด็แทั้รักความ่ร้้ั	หรัอ่ป็รับัเป็ล่็�ยน
พ่ฤตัิกรัรัม่ของเด็็กให้เป็็นในทั้างท่ั้�ถ้กต้ัอง	 แทั้นการัใช่้
คำสั�ง	หรั่อการัทั้ำโทั้ษ	
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3. การส่ังเสัร้มูการเรียนรู้แบบ Home 
Based Learning 

	 จากสภาวะดั็งกล่็าวข้างต้ัน	 ทั้ำให้บ้านเป็็น
แหล็่งการัเรั่ยนรั้้ทั้่�จำเป็็นแล็ะสำคัญยิ�งกับตััวเด็็ก	 พ่่อ
แม่่จึงควรัเรั่ยนรั้้พั่ฒนาการั	 แล็ะกิจกรัรัม่ทั้่�สาม่ารัถ
พ่ัฒนาเด็็กได็้จากกิจกรัรัม่ภายในบ้าน	เช่่น	

 การตากผั้า	เด็็กเรั่ยนรั้้อะไรัจากการัตัากผ้า	
	 •	 กล็้าม่เน่�อม่ันเล็็กในการับ่บไม่้หน่บ	หยิบ

จับเส่�อผ้า	แล็ะการัสะบัด็ผ้า
 • ม่ค่วาม่สนุกจากการัได้็ทั้ำกิจกรัรัม่ท่ั้�ช่่�นช่อบ
	 •	 บทั้บาทั้หน้าทั้่�ของการัเป็็นสม่าช่ิกใน

ครัอบครััว	การัช่่วยเหล็่อผ้้อ่�น	
	 •	 จำนวนของไม่้หน่บทั้่�ต้ัองหน่บผ้าแตั่ล็ะ

ช่นิด็	แล็ะวิธี่การัตัากผ้าอย่างถ้กวิธี่	
 การลิ้้างจาน	 กิจกรัรัม่เก่�ยวกับน�ำ	 เป็็น

กจิกรัรัม่ท่ั้�เด็ก็	ๆ 	ช่อบ	ดั็งนั�นพ่อ่แม่ค่วรัเป็ล่็�ยนกิจกรัรัม่
จากการัเล่็นน�ำ	 เป็็นการัเล่็นน�ำอย่างม่่ความ่หม่ายต่ัอ
ตััวเด็็ก	เด็็กเรั่ยนรั้้อะไรัจากการัล็้างจาน

	 •	 การัควบคมุ่กล็า้ม่เน่�อม่อ่ในการัจบัสิ�งของ	
 • ตัอบสนองความ่ต้ัองการัในการัเล่็นน�ำของเด็ก็
	 •	 ช่่วยเหล็่อผ้้อ่�น	 แล็ะบทั้บาทั้การัเป็็น

สม่าช่ิกในครัอบครััว
	 •	 วิธี่ล็ำด็ับขั�นตัอนในการัล็้างจาน	

หูมูายเหูตุ: เด็็กเล็็กควรัให้ล็้างน�ำสะอาด็อย่าง 
	 เด็่ยว	หรั่อเป็ล็่�ยนเป็็นวัสด็ุทั้่�แตักหัก 
	 ยาก

ร้้จัักลู้กวัยอนุบาลู
วัยอนุบาล็	หรั่อ	เด็็กช่่วงอายุ	3-6	ป็ีนั�นเป็็นวัย

แห่งความ่อยากร้้ัอยากเห็น	 อยากทั้ด็ล็อง	 ช่่างสังเกตั	
แล็ะช่่างซึักถาม่	ธีรัรัม่ช่าตัิของเด็็กวัยอนุบาล็ม่่ด็ังน่�

เด็กวัย 3 – 4 ปัี เป็็นวัยท่ั้�ช่่างสงสัย	 ช่่างถาม่	
ช่่างสำรัวจ	 แล็ะช่่างเล็่ยนแบบ	 ตัาม่ทั้่�กรัะทั้รัวง
ศกึษาธิีการั	(ม่.ป็.ป็.)	ได็ร้ัะบุถงึธีรัรัม่ช่าติัของเด็ก็ในวัย
น่�ว่า	ช่อบเรั่ยนรั้้สิ�งแวด็ล็้อม่รัอบตััวจากป็รัะสบการัณ์
ตัรังแล็ะทั้ำอะไรัซึ�ำ	ๆ 	ในสิ�งทั้่�ช่อบ	ตั่�นเตั้นกับสิ�งแป็ล็ก
ใหม่	่แล็ะยงัเอาแตัใ่จตันเองบา้ง	ตัวัอยา่งธีรัรัม่ช่าตัขิอง
เด็็กวัยน่�	ได็้แก่	สาม่ารัถด็้แล็ตันเองผ่านกิจวัตัรัป็รัะจำ
วันแต่ัอาจต้ัองม่่ผ้้ใหญ่คอยช่่วยเหล็่อบ้าง	 แล็ะช่่วย
ทั้ำงานบ้านง่าย	ๆ 	ได็้	การัทั้รังตััวด็่ขึ�น	ทั้ั�งการัเด็ิน	เด็ิน
หน้า	ถอยหล็ัง	การัวิ�ง	การัป็ีนป็่าย	แล็ะกรัะโด็ด็ข้าม่
สิ�งก่ด็ขวางทั้่�ไม่่ส้งม่า	ช่อบการัเล็่นทั้่�ตั้องใช่้ม่่อแล็ะนิ�ว	
กจิกรัรัม่ท่ั้�ช่่�นช่อบ	ค่อ	วาด็ภาพ่รัะบายส	่ป็ั�น	พ่มิ่พ่	์เรัิ�ม่
เข้าใจคำบอกตัำแหน่ง	 เรัิ�ม่เข้ากล็ุ่ม่แล็ะเล่็นรั่วม่กับผ้้
อ่�น	เรัิ�ม่รั้้จักการัแบ่งป็ันแล็ะอด็ทั้นรัอคอยได็้นานขึ�น

เด็กวัย 4 - 5 ปัี เป็็นวัยทั้่�ม่่ความ่เช่่�อม่ั�นใน
ตันเองแล็ะอยากทั้ด็ล็องทั้ำสิ�งใหม่	่ๆ 	อยากรั้อ้ยากเหน็	
ช่อบกรัะโด็ด็โล็ด็เต้ัน	 ช่อบตัะโกน	 หัวเรัาะ	 รั่าเรัิง	
แจ่ม่ใส	ตััวอย่างธีรัรัม่ช่าตัิของเด็็กวัยน่�	ได็้แก่	สาม่ารัถ
ด็้แล็ตันเองผ่านกิจวัตัรัป็รัะจำวันได็้ม่ากขึ�น	ใช่้ม่่อได็้ด็่
ขึ�น	สารัม่ารัถจับด็ินสอ	พ่้่กันได็้	ใช่้กรัรัไกรัตััด็กรัะด็าษ	
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วาด็รั้ป็คนส่วนหัว	 แขน	 ขา	 แล็ะล็ำตััว	 รัวม่ถึง	 สัตัว์	
สิ�งของ	แล็ะสาม่ารัถ	ทั้รังตััว	วิ�ง	ป็ีนป็่ายได็้ด็่ขึ�น	สนใจ
คำศพั่ทั้ใ์หม่	่ๆ 	เริั�ม่โตัแ้ยง้แล็ะม่ก่ารัใช่เ้หตัผุล็	เรัิ�ม่เขา้ใจ
ในการัอ่านหนังสอ่จากซ้ึายไป็ขวา	จัด็หม่วด็หม่้ห่รัอ่จับ
ค้ส่ิ�งตัา่ง	ๆ 	ได็ถ้าม่แล็ะตัอบเก่�ยวกบัใครั	ทั้ำอะไรั	ทั้่�ไหน	
ทั้ำไม่	รั้้จักคิด็ม่่เหตัุม่่ผล็ม่ากขึ�น	แตั่บางครัั�งยังแยกไม่่
ออกรัะหว่างเรั่�องจรัิงกับเรั่�องทั้่�แตั่งขึ�น	 เล็่นเป็็นกล็ุ่ม่	
รั้้จักการัรัอคอยแล็ะแบ่งป็ัน

เดก็วยั 5 - 6 ปั ีเป็น็วยัทั้่�เรัิ�ม่เรัย่นรั้บ้ทั้บาทั้ของ
ผ้้ใหญ่โด็ยการัจินตันาการัแล็ะเล็่นบทั้บาทั้สม่ม่ตัิ
เตัรั่ยม่พ่รั้อม่ทั้่�จะเรั่ยนรั้้สิ�งตั่าง	ๆ 	จากสิ�งแวด็ล็้อม่รัอบ
ตัวัแล็ะในโรังเรัย่น	ม่ส่ม่าธีจิด็จอ่ในการัทั้ำกจิกรัรัม่นาน
ขึ�น	แล็ะเรัิ�ม่เข้าใจผ้้อ่�น	ตััวอย่างธีรัรัม่ช่าตัิของเด็็กวัยน่�	
ได็แ้ก	่สาม่ารัถด็แ้ล็ตันเองผา่นกจิวตััรัป็รัะจำวนัได้็ด่็ยิ�ง
ขึ�น	ทั้รังตััว	วิ�งป็ีนป็่าย	แล็ะโหนตััวไป็ม่าได็้คล็่องแคล็่ว	
รั้้จักโยน	 เตัะ	แล็ะรัับของ	 เรัิ�ม่เข่ยน	ล็อกแบบรั้ป็รั่าง
ตััวหนังส่อแล็ะตััวเล็ขได็้	แล็ะแก้ไขป็ัญหาได็้ด็่ขึ�น	เรัิ�ม่
เข้าใจเรั่�องเวล็าวันในแตั่ล็ะสัป็ด็าห์	จด็จำแล็ะเล็่าเรั่�อง
รัาวป็รัะกอบทั้่าทั้างได็้	 แล็ะม่่เหตัุผล็ม่ากขึ�น	 รัวม่ทัั้�ง
เรัิ�ม่คดิ็คน้เกม่ท่ั้�ม่ก่ฎ	กตักิางา่ย	ๆ 	แล็ะช่กัช่วนเพ่่�อนเล่็น
บทั้บาทั้สม่ม่ตั	ิซึึ�งเพ่่�อนเรัาม่ม่บ่ทั้บาทั้สำคญั	เขา้ในการั
แบ่งป็ันแล็ะความ่ยุตัิธีรัรัม่

เด็็กวััยอนุุบาลส่่�อส่ารีด็�วัยวัิธีีการีไหนุ? 
การัส่�อสารักับเด็็กอนุบาล็ไม่่ใช่่เรั่�องยาก	 แตั่ก็

ไม่่ได็้ง่าย	 เพ่่ยงแตั่เรัาตั้องเข้าใจภาษาแล็ะการัรัับรั้้
พ่ัฒนาการัทั้างภาษาของเด็็ก	 เด็็กวัยอนุบาล็มั่กใช่้
ภาษาในการัส่�อสารั	3	แบบ

1. ภาษาท่าทาง	 การัอธีิบายความ่หม่ายหรั่อ
การัขยายความ่หม่ายของเด็ก็	ๆ 	มั่กจะใช่ภ้าษาทั้า่ทั้าง
ป็รัะกอบเพ่่�อใหผ้้ใ้หญเ่ขา้ใจในภาษาของตันเองม่ากขึ�น	
ผ้้ใหญ่ตั้องเข้าใจว่าเด็็กไม่่สาม่ารัถใช่้คำศัพ่ทั้์ในการั
ส่�อสารัเป็็นภาษาได้็โด็ยตัรังเน่�องจากคลั็งคำศัพ่ท์ั้ใน
สม่องของเด็็กไม่่เพ่่ยงพ่อต่ัอการัขยายความ่ดั็งกล่็าว	
เฉีกเช่่นเด่็ยวกับการัรับัร้้ัทั้างภาษาของเด็ก็	ผ้้ใหญ่กต็ัอ้ง
ใช่้ภาษาทั้่าทั้างเพ่่�อให้เด็็กได็้เข้าใจความ่หม่ายม่ากยิ�ง
ขึ�น	ด็ังเช่่นในกิจกรัรัม่เล็่นกับนิ�วม่่อ	การัเล็่านิทั้านทั้่�ม่่
ทั้่าทั้างป็รัะกอบ	ฯ

2. ภาษาพัูด เด็็กหล็ายคนมั่กใช่้คำง่ายๆ	 ใน
การัอธิีบายสิ�งต่ัาง	ๆ ทั้่�พ่บเห็น	รัวม่ถึงการัแสด็งบทั้บาทั้
สม่ม่ติัเพ่่�อให้ผ้้ใหญ่ได้็เข้าใจคำศัพ่ท์ั้ท่ั้�ตััวเองอยาก
ส่�อสารัด็ว้ย	ซึึ�งผ้ใ้หญอ่าจต้ัองคอยสงัเกตั	หรัอ่	คาด็เด็า
ความ่หม่ายในการัอธีิบายของเด็็ก	ด็ังนั�นผ้้ใหญ่จึงควรั
เป็็นผ้้ฟัังทั้่�ด็่	แล็ะตัั�งใจฟัังในสิ�งทั้่�เด็็กกำล็ังอธีิบาย	เพ่่�อ
สรั้างความ่ม่ั�นใจในการัพ่้ด็ของเด็็ก	แล็ะตัอบสนองตั่อ
ความ่ตั้องการัของเด็็กอ่กด็้วย

3. ภาษาเขียน	 เด็็กใช่้การัวาด็ภาพ่แทั้นการั
เข่ยนเพ่่�ออธิีบายสิ�งตั่างๆท่ั้�เด็็กพ่บเห็น	 พ่บเจอ	 ทั้ั�ง
ป็รัะทั้ับใจแล็ะไม่่ทั้ับใจ	 หล็ายครัั�งทั้่�เรัาม่ักเห็นนัก
จติัวทิั้ยาใหเ้ด็ก็วยัอนบุาล็วาด็ภาพ่	เพ่่�อส่�อใหเ้หน็ความ่
หม่ายในจิตัใจของเด็็ก	

ด็ังนั�นเม่่�อรั้้แล็้วว่าเด็็กสาม่ารัถส่�อสารัได็้
อย่างไรั	 ผ้้ใหญ่ควรัให้ความ่สำคัญตั่อการัส่�อสารัของ
เด็ก็	แล็ะใช่ว้ธิีก่ารัทั้่�หล็ากหล็ายตัาม่ความ่เหม่าะสม่ใน
แตั่ล็ะสถานการัณ์ เพ่่� อ ให้การัส่� อสารักับเด็็กม่่
ป็รัะสิทั้ธีิภาพ่ม่ากทั้่�สุด็

รายการอ้างอิง
กรัะทั้รัวงศึกษาธีิการั.	(ม่.ป็.ป็.).	แนวทางการส่่งเส่ริมพััฒนาการเด็็กวัย 3 – 6 ปีี ส่ำหรับพั่อแม่ ผู้้�ปีกครอง.	ส่บค้น	6	พ่ฤศจิกายน	

2563,	จาก	http://academic.obec.go.th/images/document/1593157950_d_1.pdf
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ก้าวที่ 2 :

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
ดูแลกันด้วยหัวใจ
ดร.ปุุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์
คุณคร้อิุไรวรรณ โช่ติชุ่ษณะ

การส่ั�อสัารมีูความูสัำคัญกับเด็กปัฐมูวัยแล็ะ 
ทั้กุ	ๆ 	คน	เด็ก็จะม่ก่ารัพั่ฒนาการัด้็านการัส่�อสารัตัั�งแตั่
แรักคล็อด็	แล็ะจะม่่พ่ัฒนาการัของการัใช่้ภาษาตัล็อด็
จนวธิีก่ารัส่�อสารัได็เ้หม่าะสม่ตัาม่วยัแล็ะอายทุั้่�เพ่ิ�ม่ขึ�น	
เด็กมีูการพััฒนาว้ธีุการส่ั�อสัารได้อย่างหูลิ้ากหูลิ้าย
ผ่ัานการปัฏ้ิสัมัูพัันธ์ุกับบคุคลิ้รอบข้างแลิ้ะสั้�งแวดล้ิ้อมู
รอบตัว	ซึึ�งการัส่�อสารัยังเป็็นการัแสด็งออกถึงอารัม่ณ์
ความ่รั้้สึก	ความ่ตั้องการัแล็ะความ่คิด็ของเด็็ก	พ่่อแม่่	
ผ้้เล็่�ยงด็้	ครั้	หรั่อผ้้ด็้แล็เด็็กควรัสรั้างความ่เข้าใจในตััว
เด็ก็ผา่นการัส่�อสารัทั้่�ม่ป่็รัะสทิั้ธีภิาพ่	โด็ยม่ก่ารส่ั�อสัาร
เพั่�อสัร้างความูสััมูพัันธ์ุที�ดีกับเด็กแลิ้ะใช่้การส่ั�อสัาร
เป็ันเคร่�องมูอ่สัำคัญในการพัฒันาเด็กปัฐมูวัย	การัส่�อสารั
ทั้่�เกิด็ขึ�นในครัอบครััว	 ในสถานพ่ัฒนาเด็็กป็ฐม่วัย	
ตัล็อด็จนการัส่�อสารัในชุ่ม่ช่น	ด้็วยวิธีก่ารัท่ั้�ได้็ผล็ในการั
แบง่ปั็นข้อม่ล้็แล็ะการัแสด็งความ่ร้้ัสกึ	รัวม่ทัั้�งความ่คิด็
ใหผ้้้อ่�นเขา้ใจ	เด็็กป็ฐม่วัยม่ก่ารัส่�อสารัได้็หล็ากหล็ายวิธี่	
ไม่่ใช่่แค่เพ่่ยงการัส่�อสารัผ่านการัพ่้ด็เท่ั้านั�น	 เด็กยังมีู
การสั่�อสัารข้อมููลิ้ผั่านการแสัดงสัีหูน้า ภาษาท่าทาง
หูร่อภาษากาย แลิ้ะภาษาสััญลิ้ักษณ์์ การวาดแลิ้ะ 
การระบายสีั การเต้นแลิ้ะเล่ิ้นดนตรี ซึึ�งเป็น็การัส่�อสารั
เช่่นเด็่ยวกับการัเล็่าเรั่�องรัาว	 การัอ่าน	 การัเข่ยน	 
การัแสด็งออกถึงความ่เป็็นตััวเด็็กผ่านงานศิล็ป็ะ	

ภาษาแลิ้ะการสั่�อสัารเป็ันเคร่�องมู่อที�สัำคัญใน
การเรียนรู้ของเด็ก แลิ้ะทำใหู้เด็กเก้ดพััฒนาการที�ดี
ในด้านอ่�น ๆ 	 ทั้ั�งทั้างด้็านสตัิป็ัญญา	 แล็ะด็้านอารัม่ณ์	
สังคม่	อย่างไรัก็ตัาม่	พ่่อแม่่	ผ้้เล็่�ยงด็้	ครั้	แล็ะผ้้ด็้แล็เด็็ก	
ควรัม่ค่วาม่เขา้ใจพ่ฒันาการัทั้างภาษา	แล็ะการัส่�อสารั	

การสั่�อสัารกบัเดก็ตอ้งใช่ภ้าษาที�เดก็เขา้ใจไดง้า่ย	เด็ก็
ป็ฐม่วัยเป็น็วัยทั้่�ตัอ้งการัความ่รักั	ความ่อบอุน่	การัด็แ้ล็
เอาใจใส่	 การัเป็็นแบบอย่าง	 แล็ะการัให้คำแนะนำใน
การัป็ฏิบัิตัทิั้่�ช่ดั็เจนอย่างเหม่าะสม่	เน่�องจากเด็ก็ในวัย
น่�ม่ป่็รัะสบการัณน์อ้ยแล็ะยงัไม่ม่่ว่ฒุภิาวะม่ากพ่อหรัอ่
การัช่่�นำตันเองได้็	 ควรัม่่การัใช่้ภาษากายเพ่่�อแสด็ง
ความ่รักั	เช่น่	การักอด็	การัหอม่แกม้่	การัล็บ้ศรัษ่ะ	จะ
ทั้ำให้เด็็กเกิด็ความ่รั้้สึกอบอุ่น	การรับฟัังเด็กเมู่�อเด็ก
แสัดงความูต้องการแลิ้ะสั่�อสัารออกมูา	แล็ะพ่้ด็ทั้วน
สิ�งทั้่�เด็ก็พ่ยายาม่ส่�อสารั	โด็ยใช่ค้ำทั้่�เหม่าะสม่	การัเป็น็
แบบอย่างทั้่�แสด็งให้เห็นวิธี่การัป็ฎิบัตัิท่ั้�เหม่าะสม่	 ใช่้
เหตัุผล็กับเด็็กโด็ยไม่่ใช่้อารัม่ณ์	 แล็ะม่่ความ่คงเส้นคง
วากับเด็็กในการัป็ฏิิบัตัิสิ�งตั่าง	ๆ	โด็ยเม่่�อเด็็กเห็นแบบ
อย่างทั้่�ด็่จากผ้้ใหญ่ว่าตั้องทั้ำอย่างไรั	 ม่่แนวทั้าง 
การัป็ฎิบัตัิทั้่�เหม่าะสม่จากการัช่่�แนะช่่�นำของผ้้ใหญ่	
ยอม่รัับฟัังเด็็กแล็ะม่่การัหาวิธี่การัแก้ป็ัญหาหรั่อการั
ป็ฏิบิตััสิิ�งตัา่ง	ๆ 	อยา่งเหม่าะสม่รัว่ม่กนัอยา่งม่เ่หตัมุ่ผ่ล็	
ทั้ำให้เด็็กเช่่�อม่ั�นในความ่รัักความ่ป็รัารัถนาด็่ท่ั้�ผ้้ใหญ่
ม่อบให้	เด็็กจะยอม่รัับฟัังแล็ะทั้ำตัาม่
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เทคนคิในการส่อ่สาร
กบัเด็็กปฐมวยัให้้ได้็ผลู
เร้�มูจากการตั�งใจฟัังเมู่�อเด็กพัูด
(Deep Listening) หูร่อฟัังอย่างใสั่ใจ

การัฟัังอย่างใส่ใจ	 แล็ะพ่้ด็รัับร้้ัความ่ร้้ัสึก	 หรั่อ
ความ่หม่ายโด็ยนัยทั้่�เด็็กตั้องการัส่�อให้เข้าใจ	 พ่่อแม่่ผ้้
ป็กครัอง	 คุณครั้ทั้่�ด็้แล็เด็็ก	 ควรัสังเกตัแล็ะทั้ำความ่
เข้าใจสิ�งทั้่�เด็็กตั้องการัส่�อสารัหรั่อบอกความ่ตั้องการั	
เพ่รัาะบางครัั�งข้อจำกัด็ในการัใช่้ภาษาของเด็็กป็ฐม่วัย
ทั้ำใหเ้ด็ก็ไม่ส่าม่ารัถพ่ด้็อธิีบายหรัอ่บอกความ่ร้้ัสกึของ
เด็็กได้็	อาจตัอ้งใช่ก้ารัสงัเกตัจากกริัยาทั้า่ทั้างป็รัะกอบ
เพ่่�อความ่เข้าใจทั้่�ตัรังกัน

เปั็นตัวอย่างในการใช่้ภาษา
ที�ดีใหู้กับเด็ก

เด็็กป็ฐม่วัยเรั่ยนร้้ัจากการัเล็่ยนแบบใช่้วิธี่การั
พ่ด้็ใหแ้นวทั้างในการัป็ฏิบิตััขิองเด็็กทั้่�ช่ดั็เจน	ไม่ค่วรัพ่ด้็
กบัเด็ก็ด็ว้ยภาษาเด็ก็	เช่น่	อะหยอ่ย	อะโหล็	เพ่รัาะเด็ก็
จะจำแล็ะเขา้ใจว่าคำท่ั้�ตัวัเองพ่ด้็	หรัอ่ได้็ยนิเป็น็คำท่ั้�ถก้
แล็้ว
ใช่้ภาษาที�เข้าใจง่ายแลิ้ะตรงปัระเด็น
(พัูดสัั�น ๆ  จร้งใจ ตรงไปัตรงมูา)

เด็ก็ป็ฐม่วยัเป็น็วยัทั้่�ยงัม่ป่็รัะสบการัณท์ั้างด็า้น
ภาษาน้อยแล็ะยังม่่ข้อขำกัด็ในการัเข้าใจภาษาพ่้ด็ทั้่�

สล็ับซึับซึ้อน	 ดั็งนั�นพ่่อแม่่ผ้้ป็กครัอง	 แล็ะคุณครั้	 
ควรัใช่้ภาษาท่ั้�เด็็กสาม่ารัถเข้าใจได้็ง่าย	 ๆ	 ตัรังไป็ 
ตัรังม่าไม่่พ่้ด็ป็รัะช่ด็ป็รัะช่ัน
หูลิ้ีกเลิ้ี�ยงการใช่้คำถามู
ที�ข้�นต้นด้วยคำว่า “ทำไมู”

การัใช่้คำถาม่ทั้่�ขึ�นตั้นว่า	“ทั้ำไม่”	จะส่�อสารัให้
เด็็กเข้าใจได็้	2	แบบ	ค่อ
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1.	 เด็็กทั้ำไม่่ด็่เล็ย	ทั้ำไม่จึงทั้ำเช่่นนั�น?
2.	 ถา้ม่เ่หตุัผล็ด่็	ๆ 	การักรัะทั้ำเช่น่นั�นกอ็าจเป็็น

ทั้่�ยอม่รัับได็้	
ผล็เส่ยทั้่�ตัาม่ม่าก็คอ่	เด็ก็จะพ่ยายาม่หาเหตุัผล็

เข้าข้างตันเองม่ากขึ�น	เพ่่�อพ่ยายาม่ย่นยันว่า	ความ่คิด็
แล็ะการักรัะทั้ำของเขาถก้ต้ัอง	เล็ยเป็น็การัสอนให้เด็ก็
เถย่งแบบข้าง	ๆ 	ค	้ๆ 	หรัอ่เรัิ�ม่เรัย่นร้้ัทั้่�จะพ่ด้็ไม่จ่ริัง	แล็ว้
พ่่อแม่่ก็จะโม่โหล็ก้เสย่เอง	ทั้ั�ง	ๆ 	ท่ั้�เป็น็คนเรัิ�ม่ต้ันให้เด็ก็
หาเหตัุผล็	แตั่เม่่�อเด็็กแสด็งเหตัุผล็	ก็ไม่่ยอม่รัับเหตัุผล็
ของเด็็กอย้่ด็่
ตำหูน้ที�พัฤต้กรรมูมูากกว่าตัวเด็ก

ถ้าพ่่อแม่่จะตัำหนิเด็็ก	 ตั้องรัะวังการัตั่อตั้าน 
ไม่่ยอม่รับัวธิีก่ารัทั้่�ทั้ำให้เด็็กยอม่รับั	 แล็ะไม่่เส่ยความ่รั้ส้กึ
ด็้านด็่ของตันเอง	 สาม่ารัถทั้ำได็้ด็้วยการัตัำหนิทั้่�ตััว
พ่ฤตัิกรัรัม่นั�น	ด็่กว่าตัำหนิทั้่�ตััวเด็็ก	

เช่่น	 “แม่่ไม่่ช่อบทั้่�ล็้กเล็่นของเล็่นแล็้วไม่่เก็บ”	
ไม่่ควรัใช่้คำพ่้ด็ทั้ำนองว่า	เด็็กนิสัยไม่่ด็่	เพ่รัาะจะทั้ำให้
เด็็กตั่อตั้าน	รั้้สึกการัโด็นตั่ตัรัา	หรั่อแกล็้งเป็็นอย่างนั�น
จรังิ	ๆ 	หรัอ่ล็าม่ไป็ถึงพ่่อแม่่	เช่่น	“วางของไม่่เป็็นทั้่�อย่างน่�	
นิสัยไม่่ด็่เล็ย”	 ควรัพ่้ด็ว่า	 “แม่่เคยสอนแล็้วว่าล็้กควรั
วางของให้เป็็นทั้่�”
พั่อแมู่ควรใช่้คำพัูดที�ข้�นต้น “ฉััน” 
มูากกว่า “เธุอ” (I-YOU Message)

ตัวัอย่างการัพ่ด้็ว่า	“ล็ก้น่�แย่ม่าก...ด็แ้ต่ัทั้ว่ทั่ั้�งวัน”	
ควรัพ่ด้็ว่า	“พ่อ่ไม่ช่่อบการัท่ั้�ล็ก้ยังไม่ย่อม่ปิ็ด็ทั้ว่่	

ตัาม่ท่ั้�พ่อ่บอก”	“แม่อ่ยากให้ล็ก้อาบน�ำตัาม่เวล็า”	“แม่่
อยากให้ล้็กหยุด็ฟััง	 เวล็าแม่่พ่้ด็”	 “แม่่เส่ยใจทั้่�ล็้กทั้ำ
แบบนั�น”	“พ่่อแม่่อยากให้ล็ก้...”	“พ่่อแม่่จะด็ใ่จม่ากท่ั้�...”
ใช่้การสั่�อสัารที�ใหู้บอกความูค้ด
ความูรู้สั้ก ความูต้องการของเด็ก

เป็น็การัฝ่กึใหเ้ด็็กม่ท่ั้กัษะในการัส่�อสารั	กล็า้พ้่ด็	
กล็า้บอกสิ�งทั้่�ตัวัเองคดิ็แล็ะรั้ส้กึแล็ะเป็น็การัสอนใหเ้ด็ก็	
บอกความ่ต้ัองการัอย่างสุภาพ่ด้็วยความ่เข้าใจกัน	 
คณุพ่่อคุณแม่ส่าม่ารัถช่ว่ยกรัะตัุน้เรั่�องน่�ได้็ด็ว้ยการัฝึ่ก
การัส่�อสารั	ด็ังตั่อไป็น่�	 	“ล็้กคิด็อย่างไรักับ	เรั่�องน่�...”	
“ล็้กรั้้สึกอย่างไรั	 ล็องบอกพ่่อแม่่...”	 “ล็้กตั้องการัให้
เป็็นอย่างไรั...”	พ่่อแม่่ควรัรับัฟัังเด็ก็ม่าก	ๆ	ให้เขาร้้ัสกึว่า 
การัพ่ด้็บอกเรั่�องเหล็า่น่�เป็น็เรั่�องป็กตั	ิแล็ะพ่อ่แม่พ่่รัอ้ม่

ทั้่�จะรับัฟังัช่ว่ยคดิ็	หรัอ่แบง่ป็นัความ่รั้ส้กึ	แล็ะหากเด็ก็
ยังไม่่สาม่ารัถสะทั้้อนความ่รั้้สึกของตันออกม่าได็้	 
ควรัช่ว่ยเหล็อ่แนะนำเด็ก็ถงึความ่ร้้ัสึกของเด็ก็เพ่่�อเป็น็
พ่่�นฐานการัเรั่ยนรั้้อารัม่ณ์
ใช่้เทคน้คในการช่มู
อย่างสัร้างสัรรค์ 

วิธี่การัช่ม่ส่งผล็ตั่อพ่ัฒนาการัทั้างสม่องแล็ะ
อารัม่ณ์ของเด็็ก	(ป็ิยวล็่	ธีนเศรัษฐกรั,	2560)

-	ช่ม่ทั้่�กรัะบวนการั
-	ช่ม่เฉีพ่าะเจาะจง
-	ช่ม่ทั้่�ความ่พ่ยายาม่	ความ่ตัั�งใจ
-	ช่ม่เม่่�อพ่ฤตัิกรัรัม่นั�นเกิด็ขึ�นจรัิง
-	ช่ม่โด็ยไม่่เป็รั่ยบเทั้่ยบกับคนอ่�น
-	ช่ม่เม่่�อเขาเรั่ยนรั้้จากความ่ผิด็พ่ล็าด็
-	ช่ม่อย่างตัั�งใจ	แล็ะจรัิงใจ

ถามูความูรู้สั้กแลิ้ะ
สัะท้อนความูรู้สั้กน้กค้ด 

เป็็นการัเป็ิด็โอกาสให้เด็็กได็้แสด็งออกผ่าน
ความ่รั้้สึก	 ตัล็อด็จนการัคิด็สะท้ั้อน	 ความ่รั้้สึกช่อง
ตันเองให้ผ้้อ่�นเข้าใจ	 ผ้้ใหญ่ควรัเรัิ�ม่ต้ันใช่้คำถาม่แล็ะ
ช่่�แนะการัคิด็สะทั้้อนให้แก่เด็็ก	 เพ่่�อให้เด็็กได็้สะท้ั้อน
ความ่รั้้สึกออกม่าเพ่่�อแสด็งความ่เข้าใจในตััวเด็็ก	 แล็ะ
สรั้างให้เด็็กเข้าใจความ่สึกของตันเอง	
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ตััวอย่าง
“หน้คงเส่ยใจ	ทั้่�คุณแม่่ทั้ำโทั้ษ”	
(สะทั้้อนความ่รั้้สึก)
“ล็้กรั้้สึกอย่างไรับ้าง	ทั้่�พ่่อแม่่ไม่่ได็้อย้่ด็้วยกัน”	
(ถาม่ความ่รั้้สึก)
“ล็้กคงโกรัธีทั้่�ถ้กน้องแกล็้ง”	
(สะทั้้อนความ่รั้้สึก)
“เรั่�องทั้่�คุยกันน่�คงจะทั้ำให้ล็้กเส่ยใจล็้กม่าก	 

เรัาจะคุยเรั่�องน่�กันตั่อได็้ไหม่”
(สะทั้้อนความ่รั้้สึก)
การัถาม่ความ่คิด็แล็ะสะท้ั้อนความ่คิด็	เป็น็การั

เป็ิด็โอกาสให้เด็็กได็้แสด็งออก	ผ่านความ่คิด็	ตัล็อด็จน
การัคดิ็สะทั้อ้น	ความ่คดิ็ช่องตันเองใหผ้้อ้่�นเขา้ใจ	ผ้ใ้หญ่	
ควรัเรัิ�ม่ต้ันใช่ค้ำถาม่แล็ะช่่�แนะการัคิด็สะท้ั้อนให้แก่เด็็ก	
เพ่่�อให้เด็็กได็้สะทั้้อน	ความ่คิด็ออกม่าเพ่่�อแสด็งความ่
เขา้ใจในความ่คิด็ของเด็ก็	แล็ะสร้ัางให้เด็ก็เขา้ใจ	ความ่
รั้้สึกของตันเอง

ตััวอย่าง
“ล็้กโกรัธีใช่่ไหม่	 แล็้วล็้กคิด็จะทั้ำอย่างไรัต่ัอ

ไป็”	(ถาม่ความ่คิด็)
	หากเด็็กตัอบว่า	“ผม่อยากกล็ับไป็ช่กหน้าม่ัน	

(เพ่่�อนคนหนึ�งทั้่�โรังเรั่ยน)”
พ่่อแม่่	 ผ้้ป็กครัอง	 ควรัพ่้ด็ตั่อไป็ว่า	 “ล็้กโกรัธี

ม่ากจนคิด็ว่าน่าจะกล็ับไป็ช่กหน้าเขา”	(สะทั้้อนความ่
คดิ็)	เพ่่�อใหเ้ด็ก็คดิ็เก่�ยวกบัความ่คดิ็ของตันแล็ะสิ�งทั้่�จะ
เกิด็ขึ�นการัถาม่แล็ะสะทั้้อนความ่รั้้สึกแล็ะความ่คิด็น่�	
จะได้็ป็รัะโยช่น์ม่าก	 เพ่รัาะจะทั้ำให้เด็็กร้้ัสึกว่า	 เรัา
เข้าใจในความ่คิด็	 แล็ะความ่รั้้สึกของเขา	 ทั้ำให้เกิด็
ความ่สัม่พ่ันธี์ทั้่�ด็่	 เป็็นพ่วกเด่็ยวกัน	 แล็ะจะเป็ิด็เผย
ขอ้ม่ล้็ม่ากขึ�นทั้ำใหช้่กัจ้งหรัอ่อบรัม่ในสิ�งทั้่�เหม่าะสม่ได็้
ง่ายขึ�น

ใช่้คำพัูดเช่้งสัร้างสัรรค์ 
(เปัลิ้ี�ยนคำพัูดเช่้งลิ้บเปั็นคำพัูดเช่้งบวก)
การัใช่้คำพ่้ด็เช่ิงล็บ	เช่่น	คำว่า	ห้าม่		ไม่่	อย่า	

หยุด็	เป็็นการัคำยอด็ฮิิตัทั้่�ผ้้ใหญ่ม่ักจะช่อบใช่้เพ่่�อสกัด็
กั�นสิ�งทั้่�เด็็กทั้ำ	 แล็ะคำเหล็่าน่�ม่ักจะม่ักจะได็้ผล็ด็่โด็ย
ทั้ันทั้่เม่่�อล็้กหยุด็ตัาม่ทั้่�บอก	เหล็่าผ้้ใหญ่จึงม่ักจะใช่้คำ
น่�บ่อย	ๆ	แตั่คำพ่้ด็เหล็่าน่�	ทั้ำให้เด็็กกล็ายเป็็นเด็็กหุ่น
ยนตั์	 ไม่่ม่่ความ่คิด็เห็น	 ไม่่ล็งม่่อทั้ำอะไรัใหม่่	 ๆ	 ขาด็
ความ่เป็็นผ้้นำ	 ถ้าม่่สิ�งทั้่�อยากทั้ำ	 ก็จะแค่คิด็ไว้	 แตั่ไม่่
ยอม่ทั้ำเพ่รัาะกล็ัวโด็นห้าม่	

ตััวอย่าง	
“อย่าเทั้น�ำบนพ่่�น”
“อย่าฉี่กกรัะด็าษเล็่นซึิล็้ก”
“อย่าเอาด็ินสอเข่ยนผนัง	 ทั้ำไม่ด็่�ออย่างน่�	 ถ้า

ทั้ำอ่ก	แม่่จะไม่่รัักแล็้ว”	!!!
ไม่่ได็้หม่ายความ่ว่าการัทั้่�ล็้กเล็่นเล็อะเทั้อะ	ทั้ำ

บ้านสกป็รัก	หรั่อเล็่นอันตัรัาย	แล็้วเรัาสอนเค้าจะเป็็น
สิ�งผิด็	 ตัรังกันข้าม่กลั็บสนับสนุนให้พ่่อแม่่ได้็บอกได้็
สอน	 แตั่ควรัทั้ำในวิธี่ท่ั้�เหม่าะสม่กับการัรัับรั้้ของเด็็ก
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แล็ะจิตัวิทั้ยาในการัเล็่�ยงด็้ล็้ก	 หรั่อแม่้กรัะทั้ั�งการัจัด็
สภาพ่แวด็ล้็อม่	 สถานท่ั้�	 แล็ะอุป็กรัณ์ให้เหม่าะสม่กับ
การัเล็่นแบบเล็อะ	ๆ	ได็้	เช่่น

“แม่่รั้้ว่า	หน้อยากเทั้น�ำบนพ่่�นใช่่ไหม่จ๊ะ	แตั่เทั้
ในบา้นม่นัจะหกเล็อะเทั้อะ	แม่จ่ะเสย่เวล็าท่ั้�จะเล็น่กบั
หน้	เพ่รัาะตั้องม่าเช่็ด็ทั้ำความ่สะอาด็	เรัาออกไป็เทั้น�ำ
ข้างนอกบ้านแทั้นด็่ไหม่”

สังเกตัว่า	 จะม่่การัสะท้ั้อน	 ว่าเรัาเข้าใจ 
ความ่ตั้องการัการัอยากเทั้น�ำเล็่นของเขา	 แตั่บอก 
ผล็เส่ยทั้่�ตัาม่ม่า	พ่รั้อม่ย่�นข้อเสนอใหม่่ให้	แล็ะสุด็ทั้้าย
ให้เข้าเป็็นคนตััด็สินเล็่อกเอง	หรั่อ	

“โอ้โห้	ล็้กเข่ยนรั้ป็บนผนังบ้านสวยม่าก	ๆ 	เล็ย	
แม่่ช่่�นช่ม่ทั้่�หน้วาด็รั้ป็ได็้เก่งม่าก	แตั่ถ้าเรัาเอากรัะด็าษ
ไป็ตัิด็ทั้่�ผนัง	แล็้วเข่ยน	พ่อเข่ยนครับ	เรัาก็เอากรัะด็าษ
แผ่นใหม่่ม่าตัิด็แทั้น	ก็จะวาด็ได็้ตัล็อด็ไป็	แบบน่�ด็่กว่า
ไหม่ล็้ก”

การัเป็น็พ่อ่แม่ท่ั้่�ด็ใ่นแต่ัล็ะช่ว่งวยัตัอ้งใสใ่จด็แ้ล็
ล็้กแตักต่ัางกัน	 ช่่วงเด็็กเล็็กต้ัองเน้นการัสร้ัางสาย
สัม่พั่นธี์	 แล็ะพ่่�นทั้่�ป็ล็อด็ภัยให้แก่เด็็ก	 เพ่่�อเป็็นเกรัาะ
ในการัรัับม่่อป็ัญหาซึับซึ้อนทั้่�
ตั้องเผช่ิญในอนาคตั	แล็ะเด็็ก
จะได้็กลั็บม่าส่้อ้อม่กอด็พ่อ่แม่่
ทั้่� ค อยอย้่ เ ค่ ย งข้ า ง เ สม่อ	
แทั้นทั้่�จะตััด็สินใจเองแบบผิด็	
ๆ	 เช่่นเด็่ยวกับรัะบบโรังเรั่ยน	
ไม่่ได็ท้ั้ำหน้าทั้่�เพ่ย่งป้็อนความ่
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รั้เ้หม่อ่นป็อ้นอาหารั	หรัอ่ม่องเด็ก็เป็น็เพ่ย่งนกัเรัย่น	แตั่
ควรัม่องเด็ก็เป็น็ม่นษุยท์ั้่�ตัอ้งการัป็ฏิสิมั่พ่นัธีร์ับัรั้ค้วาม่
รั้ส้กึความ่เขา้ใจ	ครัจึ้งไม่ค่วรัแบ่งแยกแล็ะด็แ้ล็เด็ก็ออก
เป็น็กล็ุม่่	ๆ 	เช่น่	เด็ก็เกง่	เด็ก็หวัป็านกล็าง	หรัอ่เด็ก็ทั้า้ย
ห้อง	 หรั่อด็้แล็เอาใจใส่ตั่างกัน	 แตั่ตั้องสรั้างพ่่�นท่ั้�
ป็ล็อด็ภยัทั้ั�งตัวัครัแ้ล็ะเด็ก็รัว่ม่กนั	เพ่่�อสรัา้งบรัรัยากาศ
การัเรั่ยนรั้้ทั้่�ด็่	 การัส่�อสารัเช่ิงบวกเป็็นสิ�งสำคัญม่าก	
เพ่รัาะทั้้ายทั้่�สุด็แล็้ว	 เด็็กทัุ้กคนสาม่ารัถเล็่อกทั้างเด็ิน
ตััวเองได็้	 เพ่่ยงแตั่เขาตั้องการัคนรัับฟััง	 แล็ะคอยให้
กำล็ังใจอย้่ข้าง	ๆ	เทั้่านั�นเอง
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ก้าวที่ 3 :

ก้าวไปกับวิทยากร

สื่อสารสร้างสุข
ผู้ศ.ดร.ศุภศิริ บุุญปุระเวศ
ประธานหลักสูตรศิิลปศิาสตรบัณฑิิต 
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

หูลิ้ายครั�งที�เราซึ่้�งเปั็น “ผัู้ใหูญ่กว่า” ได้ใช่้
ความูผัู้ใหูญ่กว่า คาดหูวังหูร่อกำหูนดว่า “เด็กเลิ้็ก
กว่า” ควรเปั็นเช่่นนั�น หูร่อต้องเปั็นเช่่นนี� บ้างก็หวัง
ให้เขาเป็็นคนเก่ง	บ้างก็หวังให้เขาเป็็นคนด็่	บ้างก็หวัง
เพ่่ยงแค่ให้เขาม่่ความ่สุข	 แตั่ในทุกความูหูวังที�เรามูี 

• ครุศิาสตรดุษฎีีบัณฑิิต  (ค .ด . )  สาขาบริหารการศึิกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ศิึกษาศิาสตรมหาบัณฑิิต (ศิษ.ม.) สาขาการสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยศิิลปากร

• ศิกึษาศิาสตรบณัฑิติ (ศิษ.บ.) สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัศิลิปากร

นั�นค่อความูหูวังของเรา ซึ่้�งอาจไมู่ใช่่ความูหูวังของ
เขา เพ่รัาะเขาอาจยังเล็็กเกินทั้่�จะหวังอะไรัขนาด็นั�น	
ความ่หวังของเขาในตัอนน่�อาจเป็็นเพ่ย่งแค่	“หนอ้ยาก
กินไอตัิม่รัสม่ิ�นทั้์”	 “ผม่อยากได็้รัถคันใหญ่ม่าเล็่น”	
“หน้อยากไป็ข้างนอก”

นอกจากความ่หวังของเรัา	 ท่ั้�เรัาเอาไป็แทั้นท่ั้�
ความ่คิด็ของเขาแล็้ว	 การักรัะทั้ำหรั่อคำพ่้ด็บางอย่าง
ของเรัา	 เรัาก็หล็งล็่ม่ไป็ว่า	 “เขาเด็็กกว่า”	 “เขากำล็ัง
รัับรั้้	แล็ะเรั่ยนรั้้”	จากเรัาซึึ�งเป็็นผ้้ใหญ่กว่า	

“ทำไมูหูนูพัูดไมู่เพัราะ” เราพูัดเพัราะไหูมู 
เป็็นตัวัอยา่งท่ั้�ด็ใ่ห้เขาหรัอ่เป็ล็า่	หร่ัอเรัาบอกเขาวา่	เรัา
พ่้ด็ไม่่เพ่รัาะนะแต่ัหน้ตั้องพ้่ด็เพ่รัาะ	 แล็้วเขาจะเอา
ตััวอย่างการัพ่้ด็เพ่รัาะม่าจากไหน	 ในเม่่�อสภาพ่
แวด็ล็้อม่ของเขาเป็็นเช่่นนั�น	

“ไมู่ช่อบเลิ้ยที�หูนูทำแบบนี�” แบบนี�ค่อแบบ
ไหูน มูีใครบอกเขาไหูมู	ว่าทั้ำแบบไหนทั้่�ด็่	แบบน่�ค่อ
อะไรั	

“ทำตัวแบบนี� ไมู่มีูใครรักนะ” เรากำลัิ้งเอา
ความูรกัเปัน็เคร่�องมูอ่ในการตอ่รอง	เรัากำลั็งข่ม่ข่้เขา	
เรัากำล็ังทั้ำให้เขาอยากทั้ำด็่เพ่่�อให้ได็้อะไรั	 ม่ากกว่า	
การัทั้ำด็่เพ่รัาะอยากทั้ำในสิ�งทั้่�ด็่

คำพ่้ด็ตั่างๆทั้่�เรัาส่�อออกม่าล็้วนแล็้วแตั่ม่าจาก
ความ่คิด็แล็ะความ่หวังของเรัาท่ั้�ซึอ่นอย้	่แล็ะเรัากำลั็ง
กด็ด็ันเขาซึึ�งเด็็กกว่าเรัาม่าก	 แล็้วเขาจะสุขได็้อย่างไรั	
หากเจอแตั่คำพ่้ด็เหล็่าน่�	???

การสั่�อสัารเพั่�อสัร้างสัุข จ้งไมู่ใช่่เพัียงแค่การ
พัูดเพัราะ	หากแตั่คนพ่้ด็ซึึ�งไม่่ว่าจะเป็็น	คุณพ่่อ	คุณ
แม่่	คุณตัา	คุณยาย	หรั่อแม่้กรัะทั้ั�งคุณครั้	จะตั้องเร้�มู
จากการปัรับความูค้ดที�ว่า “ทำไมูเขาเป็ันแบบนี�” 
เปั็น “เขาเปั็นแบบนี�ลิ้่ะ เขายังเด็ก เขาไมู่รู้”	 แค่
เป็ล็่�ยนมุ่ม่ม่องความ่คิด็	ป็รัับอารัม่ณ์ในการัส่�อสารัให้
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สะท�อินิความคิดจากการจัดอิบุรม
“การสื่อสารกับเด็กอนุบาล”

ดร.ปุุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์
ประธานหลักสูตรศิึกษาศิาสตรบัณฑิิต 
สาขาวิชาการศิึกษาปฐมวัย 
คณะครุศิาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การัอบรัม่ในครัั�งน่�ทั้ำให้ได็้เห็นถึงพ่ล็ังของ
ความ่รัักท่ั้�ทั้ั�ง	คุณพ่อ่	คณุแม่	่คณุครัอ้นบุาล็	ว่าท่ั้�คณุครั้
อนุบาล็	รัวม่ทั้ั�งผ้้ป็กครัองอ่�น	ๆ	ทั้่�ม่่ตั่อเด็็ก	แล็ะความ่
ป็รัารัถนาด็่ทั้่�อยากจะส่�อสารักับเด็็ก	 ๆ	 ในความ่ด็้แล็
ให้สาม่ารัถเข้าใจกันได็้ด็่ยิ�งขึ�น

รัป้็แบบของการัส่�อสารัท่ั้�ผ้ใ้หญ่ทั้่�ม่ส่ถานะแตัก
ตั่างกันใช่้กับเด็็กก็จะแตักต่ัางกันออกไป็	 เช่่น	 การั
ส่�อสารัรัะหว่างพ่อ่-แม่	่กับเด็ก็	ก็ยอ่ม่แตักต่ัางจากการั
ส่�อสารัรัะหว่างครั้กับเด็็ก	 แม่้แตั่การัส่�อสารัรัะหว่าง	
ป็้่-ย่า	 ตัา-ยาย	 กับเด็็ก	 ก็ยังแตักตั่างจากการัส่�อสารั
รัะหว่าง	พ่อ่-แม่่กับเด็ก็	การัส่�อสารักับเด็ก็ป็ฐม่วัยหรัอ่
เด็็กอนุบาล็จะม่่ป็รัะสิทั้ธีิภาพ่แล็ะเกิด็ผล็ด็่ท่ั้�สุด็	 หาก

• ครุศิาสตรดุษฎีีบัณฑิิต (ค.ด.) สาขาวิชาการศึิกษาปฐมวัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ศิึกษาศิาสตรมหาบัณฑิิต (ศิษ.ม.) สาขาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศิ มหาวิทยาลัยศิิลปากร

• ศิึกษาศิาสตรบัณฑิิต (ศิษ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศิิลปากร

เหม่าะสม่	เขา้ใจว่าเขาเป็น็เช่น่ไรั	เพ่ย่งแค่น่�การัเรัิ�ม่ต้ัน
ส่�อสารักับเขาก็ไม่่ยากอย่างทั้่�คิด็

แตั่	การสั่�อสัารไมู่มูีข้อกำหูนดที�ตายตัว ว้ธุี
การนี� อาจใช่้กับครอบครัวนี�ได้ แต่ว้ธุีการนี� อาจใช่้
กับอีกครอบครัวไมู่ได้ ด็ังนั�นผ้้ทั้่�ต้ัองส่�อสารักับเด็็ก
อนบุาล็จงึจำเป็็นอยา่งยิ�งทั้่�จะตัอ้ง	“เรัย่นรั้”้	วา่เขาเป็็น
เช่่นไรั	 “เข้าใจ”	 ว่าน่�แหล็ะเขา	 “ป็รัับใช่้”	 ภาษาให้
เหม่าะกับเขา	แม่้ว่าเรัาอาจจะยังม่องว่า	การัใช่้ภาษา
ของเรัายงัไม่ด่็พ่่อ	แต่ัผ้เ้ขย่นอยากใหม้่องวา่	น่�ค่อ	“การั
ทั้ด็ล็อง”	หากใช่้แบบน่�ไม่่ได็้ผล็	ก็เป็ล็่�ยนไป็ใช่้แบบอ่�น	

เคยไหูมูคะ บางทีในปัระโยคเดียวกัน พัอมีูคน
มูาพูัดกับเราในช่่วงเวลิ้าหูร่อช่่วงอารมูณ์์ที�แตกต่าง
กัน เราก็รู้สั้กต่างไปั นั�นลิ้่ะค่ะ ค่อ “เสัน่ห์ูของการ
สั่�อสัาร” ทั้่�ไม่่ม่่อะไรัท่ั้�ตัายตััว	 เพ่่ยงแตั่เรัาตั้องเรั่ยนรั้้	
เข้าใจ	ป็รัับใช่้	แล็ะทั้ด็ล็อง	ถ้าทั้ด็ล็องแล็้วยังไม่่ได็้อ่ก	
อาจเพ่รัาะเรัายงัเรัย่นรั้เ้ขาไม่ด่็พ่่อ	กแ็ค	่“กล็บัไป็เรัย่น
รั้้เขาใหม่่”	 เหม่่อนทั้่�ผัู้เข้าอบรมูท่านหูน้�ง กลิ้่าวในที�
ปัระชุ่มูว่า “ทุกวันนี� ก็เรียนรู้เขาอยู่ทุกวันค่ะ” นี�ลิ้่ะ
ค่ะ ถ้าทุกท่านทำแบบนี�อยู่ ท่านมูาถูกทางของการ
สั่�อสัารเพั่�อสัร้างสัุขแลิ้้ว

ผ้้ใหญ่ทุั้กคนท่ั้�ม่่หน้าท่ั้�รัับผิด็ช่อบด็้แล็เด็็กแล็ะอย้่รัอบ
ตััวเด็็กหันหน้าเข้าหากัน	แล็ะม่่โอกาสส่�อสารัทั้ำความ่
เขา้ใจกนัเองด็ว้ย	เพ่่�อใหม้่แ่นวทั้างในการัอบรัม่เล็่�ยงด็้
เด็็กเป็็นไป็ในทิั้ศทั้างเด็่ยวกัน	 แล็ะสอด็คล้็องสัม่พ่ันธี์
กัน

นอกจากน่� 	 ด็้วยสภาพ่สังคม่ในปั็จจุบันท่ั้�
เทั้คโนโล็ยเ่ขา้ม่าม่บ่ทั้บาทั้กบัช่วิ่ตัของคนในสงัคม่ม่าก
ขึ�น	 ผ้้ใหญ่จำนวนม่ากก็ป็ัด็ภารัะการัด็้แล็เด็็กให้เป็็น
หน้าทั้่�ของเทั้คโนโยล็่	 ไม่่ว่าจะเป็็นโทั้รัศัพ่ท์ั้ม่่อถ่อ	
แทั้ป็เล็ต็ั	หรัอ่เคร่ั�องคอม่พิ่วเตัอร์ั	จะเห็นได้็วา่เวล็าเรัา
ออกไป็ในทั้่�สาธีารัณะถา้ม่เ่ด็ก็เล็ก็กจ็ะพ่บวา่ม่โ่ทั้รัศพั่ทั้์
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ม่อ่ถอ่อย้ใ่นม่อ่ของเด็็ก	ๆ 	อย้เ่สม่อ	ๆ 	สง่ผล็ให้ในป็จัจบุนั
เด็็กเล็็กม่่ปั็ญหาในการัส่�อสารัเพ่ิ�ม่ม่ากขึ�น	 ไม่่สาม่ารัถ
ส่�อสารัออกม่าเป็็นคำพ่้ด็ได้็แล็ะไม่่สาม่ารัถส่�อสารัให้
ผ้้ใหญ่เข้าใจในสิ�งทั้่�ตันเองตั้องการัได็้	 เน่�องจากการัด็้
ภาพ่แล็ะเสย่งจากสม่ารัท์ั้โฟันเป็น็การัส่�อสารัทั้างเด่็ยว	
หากป็ล็่อยจนเกิด็ป็ัญหาเช่่นน่�ก็ยากทั้่�จะแก้ไข	 คุณ
พ่่อคุณแม่่	 ผ้้ป็กครัอง	 ผ้้ใหญ่ทั้่�ด้็แล็เล็่�ยงด้็เด็็กควรัม่่
ความ่รั้้ความ่เข้าใจ	แล็ะตัรัะหนักถึงผล็เส่ยของการัย่�น
โทั้รัศพั่ทั้เ์ด็ก็หรัอ่ป็ล็อ่ยเด็ก็เล็น่โทั้รัศัพ่ทั้แ์ตัเ่พ่ย่งล็ำพ่งั
เป็็นรัะยะเวล็านาน	ๆ 	ควรัหันกล็ับม่าใช่้เวล็าคุณภาพ่
กับล็้ก-หล็าน	 เล็่นกับเขา	หรั่อพ่้ด็คุยกับเขาให้ม่ากขึ�น	
การัใช้่เวล็าคุณภาพ่แล็ะการัส่�อสารัอย่างม่่ป็รัะสิทั้ธิีภาพ่ 
กับเด็็กช่่วยให้เด็็กเรั่ยนรั้้ทั้่�จะจด็จำ	แล็ะรัับผิด็ช่อบตั่อ
การักรัะทั้ำของตัน	เรัย่นรั้ท้ั้่�จะคดิ็ด้็วยตันเอง	เรัย่นร้้ัวธิี่
โตั้ตัอบแล็ะวิธี่ส่�อสารัทั้่�ถ้กตั้องแล็ะเหม่าะสม่กับ
กาล็เทั้ศะ	ส่งผล็ให้เขาป็รัะสบความ่สำเรั็จในการัเรั่ยน
แล็ะช่่วิตั

การัด็แ้ล็เด็ก็ไม่ใ่ช่ภ่ารัะหนา้ทั้่�ของคนใด็คนหนึ�ง	
หรั่อฝ่่ายใด็ฝ่่ายหนึ�ง	ทั้ั�งพ่่อแม่่	คุณครั้	รัวม่ถึงผ้้ใหญ่ทั้่�
อย้่รัอบตััวเด็็กตั้องช่่วยกันสรั้างพ่่�นทั้่�ป็ล็อด็ภัยให้กับ
เด็็ก	ทั้ำใหเ้ด็ก็รั้สึ้กกวา่ยงัม่ค่นคอยรักั	คอยหว่งใย	แล็ะ
เข้าใจเขาอย้่เสม่อ	ม่่อะไรัเขาก็อยากใจเล็่าให้ฟััง	อยาก
จะเข้าม่าป็รัึกษา	 ตั่อในอนาคตัไม่่ว่าจะเจออุป็สรัรัค
อะไรัเขาก็เกรัาะกำบังทั้างใจ	 ม่่กำล็ังใจในการัก้าวเด็ิน	
แล็ะม่ค่วาม่ม่ั�นคงทั้างอารัม่ณ์	ซึึ�งจะส่งผล็ต่ัอการัพั่ฒนา
ด็้านอ่�น	ๆ 	ทั้ำให้เขาเตัิบโตัไป็เป็็นผ้้ใหญ่ทั้่�ม่่คุณภาพ่ตั่อ
ไป็ในอนาคตั

สะท้อนความคิด
กับกิจกรรมอบรม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์นิิศารัตนิ์ อิิสระมโนิรส
รองคณบดีฝ่่ายวิชาการ 
คณะครุศิาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การัจัด็กิจกรัรัม่เรั่ยนรั้้	รั้้จักเด็็กวัยอนุบาล็	พ่บ
ว่าผ้้เข้าอบรัม่ม่่ความ่สนใจเก่�ยวกับการัส่�อสารักับเด็็ก	
โด็ยผ้้ป็กครัองอยากรั้้ถึงวิธี่ทั้่�จะส่�อสารัอย่างไรักับเด็็ก	
คร้ัอยากรั้้วิธี่การัส่�อสารักับเด็็กทั้่�ยังส่�อสารัไม่่ได็้	 จาก
กรัณ่ตััวอย่างพ่บว่าการัส่�อสารัท่ั้�ไม่่ชั่ด็เจน	 หรั่อ	 ตัรัง
ป็รัะเด็น็อาจทั้ำใหเ้ด็ก็	ม่ก่ารัส่�อสารัทั้่�ผดิ็พ่ล็าด็แล็ะเกดิ็
ความ่เขา้ใจผิด็ซึึ�งส่งผล็กรัะทั้บตัอ่การัม่ป่็ฏิสัิม่พั่นธ์ีของ
ผ้้ป็กครัองแล็ะครั้	 ด็ังนั�นการัส่�อสารักับเด็็กควรัตั้อง
ขยายความ่แล็ะรัายล็ะเอ่ยด็เพ่่�อให้เด็็กเข้าใจในการั
ถาม่นั�นม่ากขึ�น	แล็ะควรัใช่้ภาษาทั้่�เข้าใจได็้ง่าย	ค่อยๆ	
เพ่ิ�ม่ขยายคำศพั่ท์ั้ทั้่�เก่�ยวขอ้งเพ่ิ�ม่ม่ากขึ�น	เด็ก็จะซึมึ่ซัึบ
คำศัพ่ทั้์จากการัทั้่�ได็้รัับป็รัะสบการัณ์ตัรัง	การัสนทั้นา
พ่้ด็คุยกับคนรัอบตััว	 แล็ะเรั่ยบเรั่ยงภาษาในการั
ถา่ยทั้อด็ออกม่าเป็็นป็รัะโยคทั้่�ใช่ใ้นการัส่�อสารักบัผ้อ้่�น	

• ครุศิาสตรมหาบัณฑิิต (ค.ม.) สาขาวิชาการศึิกษาปฐมวัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ครุศิาสตรบัณฑิติ (ค.บ.) (เกียรตินยิมอันดบั 1) สาขาวิชาการศึิกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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สะท้อนความคิด
กับกิจกรรมอบรม

โด็ยในการัอบรัม่ในครัั�งน่�ม่ค่ำถาม่จากผ้้ป็กครัองถาม่ว่า	
เรัาจะใช่้คำถาม่อย่างไรัเม่่�อล็้กไป็โรังเร่ัยนเพ่่�อให้รั้้ถึง
การัเรั่ยนรั้้ของเด็็ก	ๆ 	อาจสรัุป็การัใช่้คำถาม่ได็้ด็ังน่�	

5 คำถาม ส่ำหรับถามเด็็กวัยอนุบาลเม่�อไปี
โรงเรียน

1. “วันนี�คุณคร้พัาหน้ทำกิจกรรมอะไรบ�าง” 
เพ่่�อให้เด็็กอธีิบายล็ักษณะของกิจกรัรัม่ทั้่�ทั้ำทั้่�โรังเรั่ยน	
โด็ยผ้้ป็กครัองอาจถาม่ถึงรัายล็ะเอ่ยด็	 เช่่น	 ครั้ใช่้
อุป็กรัณ์อะไรับ้าง	 ทั้ำอย่างไรับ้าง	 แล็้วเด็็กม่่ส่วนรั่วม่
อย่างไรับ้าง	

2. “ตอนกลางวันหน้ทานข้�าวหร่อก๋วยเตี�ยว” 
แล็ะหน้ช่อบทั้านอะไรั	เด็็กบางคนอาจไม่่รั้้จักป็รัะเภทั้
ของอาหารัการัให้เด็็กได้็ม่่ตััวเล็่อกในการัตัอบ	 ทั้ำให้
เด็็กเข้าใจความ่หม่ายของคำศัพ่ทั้์ม่ากยิ�งขึ�น	 โด็ยผ้้
ป็กครัองอาจอธีิบายล็ักษณะของอาหารัเพ่ิ�ม่เตัิม่	 เพ่่�อ
ให้เด็็กทั้บทั้วนช่่�ออาหารัท่ั้�เด็็กรัับป็รัะทั้าน	 แล็ะการั
แยกป็รัะเภทั้ของอาหารัตั่าง	ๆ 	 รัวม่ถึงการัถาม่ถึงส่วน
ผสม่ในอาหารั	เด็็ก	ๆ 	เพ่่�อเพ่ิ�ม่พ่้นคำศัพ่ทั้์ในคล็ังสม่อง
ได็้อ่กด็้วย

3. “วันนี�หน้เล่นกับเพ่ั�อนชื่่�ออะไรบ�าง” แล็ะ
เล็่นอะไรักันบ้าง	 เด็็กในวัยอนุบาล็ตั้องเรั่ยนร้้ัการัอย้่
รั่วม่กันกับผ้้อ่�น	 การัให้เด็็กบอกช่่�อเพ่่�อน	 แล็ะวิธี่การั

เล็่นกับเพ่่�อน	 ทั้ำให้เด็็กจด็จำสิ�ง	ๆ 	 แล็ะคอยสังเกตัสิ�ง
ตั่าง	ๆ 	 เพ่ิ�ม่ขึ�น	แตั่เรัาจะไม่่คาด็หวังว่าเด็็กจะจด็จำช่่�อ
ได็ถ้้กต้ัองในทุั้กครัั�ง	หรัอ่เล่็นกับเพ่่�อนคนเดิ็ม่	ๆ 	ทั้กุครัั�ง	

4. “กิจกรรมไหนในวันนี�ที�หน้ชื่อบ/ไม่ชื่อบ
เพัราะอะไร”	การับอกความ่ร้้ัสกึทั้ำใหเ้ด็ก็รั้จ้กัอารัม่ณ์
ความ่รั้้สึกของตันเอง	บอกความ่ตั้องการัของตันเองได็้	
แล็ะผ้้ป็กครัองจะเข้าใจความ่ต้ัองการั	 แล็ะความ่ถนัด็
ของล็้กๆ	เวล็าอย้่ทั้่�โรังเรั่ยนได็้อ่กทั้างหนึ�ง

5. “ในห�องเรียนหน้ชื่อบเล่นอะไรบ�าง”	 ของ
เล็่นในห้องเรั่ยนถ้กออกแบบเพ่่�อพ่ัฒนาการัเด็็กทั้่�แตัก
ตั่างกันออก	 ม่่ความ่หล็ากหล็ายของอุป็กรัณ์ตั่าง	ๆ 	
ทั้ำให้เด็็กเกิด็จินตันาการัแล็ะความ่คิด็สรั้างสรัรัค์	
คำถาม่น่�จะทั้ำให้ผ้้ป็กครัองม่องเห็นความ่ถนัด็หรั่อ
ความ่ช่่�นช่อบของเด็ก็ได้็ช่ดั็เจนยิ�งขึ�น	แตัอ่ยา่งไรักต็ัาม่
การัตัั�งคำถาม่นั�นไม่่ควรัคาด็หวังหรั่อคาด็ครัั�นคำตัอบ
จนเกินไป็	 จนเด็็กหม่ด็ความ่ม่ั�นใจในตันเอง	 แล็ะรั้้สึก
เครั่ยด็กับคำถาม่ทั้่�ตั้องการัคำตัอบ
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สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
ดูแลกันด้วยหัวใจ

คร้อิุไรวรรณ โช่ติชุ่ษณะ
ครูฝ่่ายวิชาการปฐมวัย 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศิ

วันน่�ได็้รัับโอกาสให้เป็็นวิทั้ยากรั	 ร่ัวม่กับทั้่ม่
วทิั้ยากรัการัส่�อสารักับเด็็กวัยอนุบาล็	โด็ยในการัอบรัม่
น่�ได็แ้บง่เป็น็	2	สว่น	สว่นแรักเป็น็เรั่�องของการัใหค้วาม่
รั้้	เก่�ยวกับการัเรั่ยนรั้้ของเด็็กวัยอนุบาล็	โด็ย	ผศ.นิศา
รััตัน์	อิสรัะม่โนรัส	แล็ะ	ครั้ม่นัสวิน	พ่วงใตั้	ในส่วนทั้่�	2	
เป็น็	เรั่�องของการัส่�อสารัอย่างสร้ัางสรัรัค์	ด็แ้ล็กันด้็วย
หวัใจ	รัว่ม่กบั		อ.ตัุน่	ด็รั.ป็ณุยวร์่ั		จโิรัภาสวรัพ่งศ	์	กอ่น

• การศิึกษามหาบัณฑิิต (กศิ.ม.) การศึิกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ศิรีนครินทรวิโรฒ 

• ครศุิาสตร์บัณฑิติ (ค.บ) เอกการศึิกษาปฐมวัย  วทิยาลัยครูสวนดุสติ

พ่่อแม่่	ผ้้เล็่�ยงด็้	ครั้	แล็ะผ้้ด็้แล็เด็็ก	ควรัม่่ความ่เข้าใจ
พ่ัฒนาการัทั้างภาษา	แล็ะการัส่�อสารั	

การัส่�อสารักับเด็็กตั้องใช่้ภาษาทั้่�เด็็กเข้าใจได็้
ง่าย	 แล็ะม่่การัใช่้ภาษากายเพ่่�อแสด็งความ่รััก	 เช่่น	
การักอด็	การัหอม่แก้ม่	การัล็้บศรั่ษะ	จะทั้ำให้เด็็กเกิด็
ความ่ร้้ัสึกอบอุ่น	 การัรัับฟัังเด็็กเม่่�อเด็็กแสด็งความ่
ตั้องการัแล็ะส่�อสารัออกม่า	 แล็ะพ่้ด็ทั้วนสิ�งทั้่�เด็็ก
พ่ยายาม่ส่�อสารั	 โด็ยใช่้คำท่ั้�เหม่าะสม่	 การัเป็็นแบบ
อยา่งทั้่�แสด็งใหเ้หน็วธิีก่ารัป็ฎบิตััทิั้่�เหม่าะสม่	ใช่เ้หตัผุล็
กับเด็็กโด็ยไม่่ใช่้อารัม่ณ์	 แล็ะม่่ความ่คงเส้นคงวากับ
เด็็กในการัป็ฏิิบัตัิสิ�งตั่าง	ๆ 	 โด็ยเม่่�อเด็็กเห็นแบบอย่าง
ทั้่�ด็่จากผ้้ใหญ่ว่าตั้องทั้ำอย่างไรั	 ม่่แนวทั้างการัป็ฎิบัตัิ
ทั้่�เหม่าะสม่จากการัช่่�แนะช่่�นำของผ้้ใหญ่	 ยอม่รัับฟััง
เด็ก็แล็ะม่ก่ารัหาวธิีก่ารัแก้ปั็ญหาหรัอ่การัป็ฏิบิตััสิิ�งต่ัาง	ๆ 	
อย่างเหม่าะสม่ร่ัวม่กันอย่างม่่เหตุัม่่ผล็	 ทั้ำให้เด็็กเช่่�อ
ม่ั�นในความ่รักัความ่ป็รัารัถนาด็ท่่ั้�ผ้ใ้หญ่ม่อบให้	เด็ก็จะ
ยอม่รัับฟัังแล็ะทั้ำตัาม่											

มูเีทคนค้ในการสั่�อสัารกับเดก็ปัฐมูวยัใหู้ได้ผัลิ้ 
●	เร้�มูจากการตั�งใจฟัังเมู่�อเด็กพัูด (Deep 

Listening) หูร่อฟัังอย่างใสั่ใจ
●	หูลิ้ีกเลิ้ี�ยงการใช้่คำถามูที�ข้�นต้นด้วยคำว่า 

“ทำไมู”
●	ตำหูน้ที�พัฤต้กรรมูมูากกว่าตัวเด็ก
●	พั่อแมู่ควรใช่้คำพัูดที�ข้� นต้น “ฉััน” 

มูากกว่า “เธุอ” (I-YOU Message)
●	ใช่้คำพัูดเช้่งสัร้างสัรรค์ (เปัลิ้ี�ยนคำพัูด

เช่้งลิ้บเปั็นคำพัูดเช่้งบวก)/การช่มูอย่างสัร้างสัรรค์
●	ถามูความูรูส้ัก้แลิ้ะสัะท้อนความูรู้สัก้นก้คด้ 
จากกิจกรัรัม่ท่ั้�ให้ผ้้รั่วม่อบรัม่ได้็รั่วม่แช่รั์

ป็รัะสบการัณ์	แล็ะรั่วม่แสด็งความ่คิด็เห็น	สะทั้้อนให้
เหน็ถงึความ่สนใจ	ตัั�งใจของผ้เ้ขา้อบรัม่	แล็ะทั้า้ยสดุ็	ม่่
การัสรัุป็ทั้่�สั�นกรัะช่ับ	จาก	ผศ.ด็รั.ศุภศิรัิ		บุญป็รัะเวศ	
ยิ�งทั้ำให้การัอบรัม่ในครัั�งน่�สม่บ้รัณ์ยิ�งขึ�น	

ในส่วนของการัเข่ยนสะท้ั้อนความ่คิด็น่�ยังได้็
เป็็นการัทั้บทั้วนตันเอง	ความ่รั้้	ความ่เข้าใจ	ตัล็อด็จน
เรัย่นรั้ร้ัป้็แบบการัทั้ำงานของหนว่ยงานตัา่ง	ๆ 	อก่ด็ว้ย	
ขอขอบพ่รัะคุณ	 รัศ.ด็รั.สุขุม่	 เฉีล็ยทั้รััพ่ย์	 ท่ั้�ช่่วย
แนะแนวทั้าง	ป็รัะเด็น็ตัา่ง	ๆ 	ในการัอบรัม่ในครัั�งน่�	แล็ะ
ขอขอบคุณทั้่ม่งานทัุ้กทั้่านด็้วยค่ะ

หน้าน่�ก็ได็้วางแผนรั่วม่กันกับ	 อ.ตัุ่น	 ในส่วนของการั
ด็ำเนินการัพ่้ด็คุย	 เพ่่�อให้ผ้้อบรัม่ได้็ รัับความ่ร้้ั		
ป็รัะโยช่น์	แล็ะ	คาด็หวังว่าจะนำไป็ป็รัับใช่้ได็้บ้าง	ซึึ�ง
เรั่�องทั้่�เตัร่ัยม่ม่าเป็็นเรั่�องเก่�ยวกับ	 ภาษาแล็ะการั
ส่�อสารัทั้่�เป็็นเครั่�องม่่อทั้่�สำคัญในการัเร่ัยนรั้้ของเด็็ก	
แล็ะทั้ำให้เด็็กเกิด็พั่ฒนาการัทั้่�ด็่ในด็้านอ่�น	ๆ 	 ทั้ั�งทั้าง
ด็้านสตัิป็ัญญา	แล็ะด็้านอารัม่ณ์	สังคม่	อย่างไรัก็ตัาม่	
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สะท้อนความคิด
จากวิทยากร

คร้มนิัสวินิ พวงใต�
ครูชำานาญการ 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศิ

คุณค่าทั้่�ได็้รัับจากการัเป็็นวิทั้ยากรัในครัั�งน่�	
การัเป็็นวิทั้ยากรัมั่นไม่่ใช่่เรั่�องง่ายแล็ะไม่่ใช่่เรั่�องยาก 
ถา้เรัากล็า้ทั้่�จะล็องแล็ะเรัย่นรั้	้ความ่สำเรัจ็ทั้่�ได็จ้ากการั
เป็็นวิทั้ยากรัในการัฝ่ึกการัอบรัม่นั�น	ผ้้ด็ำเนินการัการั
ฝ่ึกอบรัม่หรั่อวิทั้ยากรั	 ย่อม่ม่่ความ่คาด็หวังให้ผ้้เข้า
อบรัม่ได้็รัับความ่ร้้ัจากการัถ่ายทั้อด็ความ่ร้้ัจาก
วิทั้ยากรัส้่ผ้้เข้ารั่วม่อบรัม่	 ผ้้เข้ารั่วม่อบรัม่ก็จะได็้รัับ
ความ่รั้้ทั้่�ได็้ไป็ถ่ายทั้อด็หรั่อป็ฏิิบัตัิให้เกิด็ป็รัะโยช่น์
ส้งสุด็	ไม่่ว่าจะอย่างไรัก็ตัาม่การัเป็็นวิทั้ยากรันั�นไม่่ได็้
เป็น็เพ่ย่งผ้ท้ั้่�ถา่ยทั้อด็ความ่รั้เ้พ่ย่งอยา่งเด็ย่ว	วทิั้ยากรั
ยังได็้รัับป็รัะโยช่น์จากผ้้เข้าอบรัม่ในการัแล็กเป็ล็่�ยน
ความ่คิด็เห็นอ่กด็้วย

ในการัเป็็นวิทั้ยากรัในการัจัด็อบรัม่	 เรั่�อง	 
“การัส่�อสารักับเด็็กวัยอนุบาล็”	 ผ้้เข่ยนได็้รัับทั้รัาบ
ขอ้ม่ล้็ด็	่ๆ 	จากผ้้เขา้อบรัม่แล็ะทั้างทั้ม่่งานวิทั้ยากรัด้็วย
กนั	สง่ผล็ใหผ้้เ้ข่ยนได็ร้ับัความ่รั้แ้ล็ะได็พ้่ฒันาตันเองใน
หล็าย	ๆ 	ด็้าน	ด็ังน่�

1.	 ผ้้เข่ยนได็้ม่่การัพ่ัฒนาตันเองในเรั่�องของ
ความ่พ่้ด็กล็้าแสด็งออกม่ากขึ�น	เรั่ยนรั้้การัทั้ำงานเป็็น
ทั้ม่่ของรัะด็บัผ้บ้รัหิารัสง้สดุ็ของม่หาวทิั้ยาล็ยั	อก่ทั้ั�งยงั
ให้ผ้้เข่ยนร้้ัสึกสนุกสนานในการัเป็็นวิทั้ยากรัแล็ะตั้อง
รัับรั้้บทั้บาทั้หน้าทั้่�ของตันเองว่าตันเองตั้องม่่การั
พ่ัฒนาด็้านใด็ในการัเป็็นวิทั้ยากรัการัอบรัม่ในครัั�งน่�

2.	 ผ้้เข่ยนได้็รัับร้้ัถึงการัม่่สม่าธีิทั้่�ด็่ในการัตัอบ
คำถาม่แล็ะแสด็ความ่คิด็เห็น	 เน่�องจากม่่คำถาม่จาก 

• ศิึกษาศิาสตรมหาบัณฑิิต (ศิษ.ม.) สาขาวิชาการประถมศิึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศิาสตร์

• ครุศิาสตรบัณฑิิต (ค.บ.)สาขาวิชาการศิึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎีสวนดุสิต

ผ้้เข้าอบรัม่ได้็ให้แสด็งความ่คิด็เห็น	 การัเป็็นวิทั้ยากรั
ตั้องฟัังคำถาม่อย่างตัั�งใจแล็ะพ่ยายาม่ทั้ำความ่เข้าใจ
ในคำถาม่	จะทั้ำให้ตััวผ้้เป็็นวิทั้ยากรัได็้ตัอบคำถาม่ได็้
อยา่งถก้ต้ัอง	ดั็งนั�นตัวัผ้้เป็น็วิทั้ยากรันั�นจะต้ัองม่ทั่ั้กษะ
ในกาฟัังแล็ะม่่สม่าธีิทั้่�ด็่ตั่อการัฟััง	 หากตััวผ้้ เป็็น
วิทั้ยากรัม่่�สม่าธีิทั้่�ด็่ในการัฟัังก็จะไม่่สาม่ารัถจับ
ป็รัะเด็็นคำถาม่ของผ้้เข้ารั่วม่อบรัม่ได็้

3.	 การัเรัย่นรั้จ้ากผ้เ้ขา้อบรัม่	ตัวัผ้เ้ป็็นวทิั้ยากรั
ได็เ้รัย่นรั้แ้ล็ะได็ร้ับัป็รัะโยช่น์สง้สดุ็จากผ้เ้ขา้รัว่ม่อบรัม่	
เน่�องจากการัจัด็อบรัม่จัด็กิจกรัรัม่ให้ผ้้เข้าอบรัม่ได้็ม่่
สว่นรัว่ม่ในกจิกรัรัม่ไม่ใ่ช่ค่นนั�งฟังัเพ่ย่งอยา่งด็	่จงึทั้ำให้
ตััวผ้้เป็็นวิทั้ยากรันั�นได็้รัับความ่ร้้ัแล็กเป็ล่็�ยนรัะหว่าง
วิทั้ยากรักับผ้้เข้ารั่วม่อบรัม่

4.	 พ่ัฒนาตััวผ้้เป็็นวิทั้ยากรัให้เป็็นวิทั้ยากรัม่่อ
อาช่่พ่	 ตััวผ้้เป็็นวิทั้ยากรัได็้สรั้างความ่สำเรั็จในการั 
ฝ่กึการัอบรัม่	เรั่�อง	“การัส่�อสารักบัเด็ก็วยัอนบุาล็”	คอ่	
ได็ร้ับัความ่สุข	รัอยยิ�ม่	จากทั้ม่่งานแล็ะผ้้เขา้ร่ัวม่อบรัม่	
ผ่านภาษากาย	น�ำเส่ยง	ทั้่าทั้าง	แล็ะคำพ่้ด็	คำเหล็่าน่�
ทั้ำให้ตััวผ้้เป็็นวิทั้ยากรัเกิด็ความ่ภาคภ้ม่ิใจในตันเองทั้่�
สาม่ารัถผ่านกิจกรัรัม่ในครัั�งน่�ไป็ได็้

5.	 สุด็ท้ั้ายน่�ขอขอบพ่รัะคุณท่ั้านอธิีการับด่็
ม่หาวิทั้ยาล็ัยสวนด็ุสิตัแล็ะผ้้บรัิหารัโรังเรั่ยนสาธีิตัล็ะ
อออุทั้ิศทั้่�ได็้เป็ิด็โอกาสให้ม่าเป็็นวิทั้ยากรัในการัให้
ความ่รั้้ในการัอบรัม่ในครัั�งน่�
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“ขอบคณุม่าก	ๆ 	นะคะ...วนัน่�ได็ค้วาม่ร้้ัท่ั้�จะนำม่าป็รับัใช่ม้่ากม่ายเล็ยคะ่	แล็ะทั้ำให้
แม่่เข้าใจล็้กตันเองม่ากขึ�น	 จะเอาความ่ร้้ัของท่ั้านอาจารัย์	 ซึึ�งเป็็นวิทั้ยากรัทุั้กท่ั้านม่าใช่้
เป็็นป็รัะจำ	จะได็้เกิด็ทั้ักษะในการัส่�อสารัทั้่�ช่ัด็เจน	เข้าใจ	แล็ะตัรังป็รัะเด็็นกับล็้กม่ากขึ�น

ค่ะ	หากม่่การัอบรัม่แบบน่�อ่ก	รับกวนทั้่านอาจารัย์แจ้งด็้วยนะคะ	ม่่ป็รัะโยช่น์	
แล็ะป็ล็ด็ล็็อคป็ัญหาทั้่�คาใจค่ะ	 ขอบพ่รัะคุณสำหรัับการัอบรัม่ด็่	ๆ 	ในครัั�งน่�
นะคะ”

  คุณ์สัุจ้ตรา พัันธุุวงษ์
 	 กรัรัม่การัผ้้จัด็การั
	 	 บจก.ไม่ค์	คารั์	แกล็เล็อรั่�	(ป็รัะเทั้ศไทั้ย)

“จากการัอบรัม่ครัั�งน่�ได้็ความ่ร้้ัเก่�ยวกับการัส่งเสริัม่การัเรั่ยนร้้ัให้เป็็นไป็ตัาม่
พ่ัฒนาการัของเด็็กแตั่ล็ะช่่วงวัยสาม่ารัถนำม่าป็รัับใช่้ในการัส่�อสารักับเด็็ก	 ได็้เรั่ยนรั้้แล็ะ
เข้าใจม่ากขึ�น”

  ครูแก้วตา  แคนตะ
	 	 ครั้	ศ้นย์พ่ัฒนาเด็็กเทั้ศบาล็1	หนองสาหรั่าย

“จากการัทั้่�ได็้เข้ารั่วม่อบรัม่ทั้ำให้เข้าใจการัส่�อสารัทั้ั�งในส่วนการัพ่้ด็แล็ะการัใช่้้
สห่นา้ทั้า่ทั้างล็ว้นเป็น็สิ�งล็ะเอ่ยด็ออ่นตัอ่จติัใจของเด็ก็	ๆ 	คุณครัแ้ล็ะผ้ป้็กครัองตัอ้งนกึก่อน
ส่�อสารักับเด็็ก	ๆ ”

  คุณ์ครูวรรณ์ว้มูลิ้   เณ์รทรัพัย์
 	 ครั้การัศึกษาพ่ิเศษ
	 	 ศ้นย์การัศึกษาพ่ิเศษ
	 	 โรังเรั่ยนสาธีิตัล็ะอออุทั้ิศ

ความเห็นของผูู้้ปกครอง

ความเห็นของคุณครู

ก้าวที่ 4 :

ก้าวไปกับผูู้้เข้าอบรม
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“เป็็นการัอบรัม่ท่ั้�ด่็ม่ากค่ะ	 วิทั้ยากรัให้ความ่ร้้ัเก่�ยวกับการัส่�อสารักับเด็็ก
อนุบาล็ได็้เข้าใจง่ายช่ัด็เจน	ขอบคุณค่ะ	อยากให้ม่่อ่กค่ะ”

  อาจารย์ฉััทราวดี บุญถนอมู 
 	 อาจารัย์ป็รัะจำหล็ักส้ตัรัศึกษาศาสตัรับัณฑิิตั	
	 	 สาขาวิช่าการัศึกษาป็ฐม่วัย		ม่.สวนด็ุสิตั
	 	 ศ้นย์การัศึกษานครันายก

“การัอบรัม่ครัั�งน่�ทั้ำให้เข้าใจพ่ัฒนาการัแล็ะความ่ตั้องการัของเด็็กทั้่�ได็้การัส่�อสารักับพ่่อแม่่
ม่ากยิ�งขึ�น	แล็ะทั้ำให้เข้าใจในการัช่ม่ถึงพ่ฤตัิกรัรัม่ม่ากขึ�น	เช่่น	เวล็าช่ม่ว่าเก่ง	ก็ควรัพ่้ด็พ่ฤตัิกรัรัม่ไป็
ด็้วยว่าเก่งอะไรั	สาม่ารัถนำไป็ป็รัับใช่้ได็้กับล็้กแล็ะการันำไป็สอนนักศึกษาให้เข้าใจม่ากขึ�น”

  อาจารย์ช่นมู์ธุ้ดา ยาแก้ว 
	 	 อาจารัย์ป็รัะจำหล็ักส้ตัรัศึกษาศาสตัรับัณฑิิตั	
	 	 สาขาวิช่าการัศึกษาป็ฐม่วัย	วิทั้ยาเขตัสุพ่รัรัณบุรั่	
	 	 ม่หาวิทั้ยาล็ัยสวนด็ุสิตั

“กจิกรัรัม่	Workshop	การัส่�อสารักบัเด็็กวยัอนบุาล็นั�นเป็น็ป็รัะโยช่นอ์ยา่งม่ากตัอ่ตันเอง	เน่�องจาก
กำล็ังเข้าส้่การัฝ่ึกสอนในโรังเรั่ยน	ได็้ทั้รัาบแล็ะสาม่ารัถนำเทั้คนิคด็่ๆ	นำม่าป็รัับใช่้ได็้เช่่น	เทั้คนิคทั้่�จะทั้ำ
อย่างไรัในการัช่ม่เด็็กได็้อย่างสรั้างสรัรัค์”

  นางสัาวญาดารัตน์  ช่ัยภูมู้ 
  นักศึกษาช่ั�นป็ีทั้่�	4	สาขาวิช่าการัศึกษาป็ฐม่วัย
	 	 คณะครัุศาสตัรั์	ม่หาวิทั้ยาล็ัยสวนด็ุสิตั

“หล็งัจากท่ั้�ได้็อบรัม่เก่�ยวกบัการัส่�อสารักบัเด็ก็วยัอนบุาล็	ได็เ้หน็ถงึความ่สำคญั	แล็ะเป็็นป็รัะโยช่น์
ของการัส่�อสารัม่าก	ข้อม่้ล็บางอย่างทั้่�ได็้จากการัอบรัม่สาม่ารัถนำไป็ป็รัะยุกตั์ใช่้ได็้จรัิง	ไม่่ว่าจะเป็็นใช่้กับ
เด็็กทั้่�โรังเรั่ยนหรั่อกับน้องๆได็้	แล็ะให้ผล็ล็ัพ่ธี์ทั้่�ด็่ม่าก”

  นางสัาวมูัช่ฌััตตา ทองแมู้น 
  นักศึกษาช่ั�นป็ีทั้่�	4	สาขาวิช่าการัศึกษาป็ฐม่วัย
	 	 คณะครัุศาสตัรั์	ม่หาวิทั้ยาล็ัยสวนด็ุสิตั

ความเห็นของอาจารย์สาขาวิชาการศึึกษาปฐมวัย

ความเห็นของนักศึึกษาสาขาวิชาการศึึกษาปฐมวัย
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ก้าวที่ 5 :

ก้าวไปกับผูู้้ทรงคุณวุฒิ

สื่อสารอย่างไร ให้เข้าใจ สำาหรับวัยเชื่อมต่อ
ผู้ศ.ดร.สุมาลีี เช่้�อิช่ัย
อาจารย์ประจำาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศิึกษาศิาสตร์ มหาวิทยาลัยศิรีนครินทรวิโรฒ

การัส่�อสารัม่ค่วาม่สำคัญเป็น็อย่างม่ากสำหรับั
เด็็ก	 เพ่รัาะการัพ่้ด็คุยทั้่�อ่อนโยนกับเด็็กเป็็นป็รัะจำ 
จะช่่วยให้เด็็กร้้ัสึกอบอุ่น	 ผ่อนคล็าย	 เป็็นการัสรั้าง
สัม่พ่ันธ์ีทั้่�ด็่รัะหว่างเด็็กแล็ะผ้้ป็กครัอง	 อ่กทั้ั�งช่่วยส่ง
เสรัิม่พ่ัฒนาการัทั้างภาษาของเด็็กอ่กด้็วย	 (Raising	
Children	Network,	2020)	เม่่�อเด็็กเข้าส้่วัยเช่่�อม่ตั่อ	
(ช่่วงอายุ	6	–	8	ป็ี	หรั่อ	ช่่วงรัะยะเวล็าของป็ฐม่วัย-
ป็รัะถม่ศึกษา)	 เด็็กเรัิ�ม่จะม่่ความ่สาม่ารัถในการัใช่้
ภาษาเพ่่�อการัส่�อสารัม่ากขึ�น	แตั่อย่างไรัก็ด็่	หล็ายครัั�ง
ในรัะหวา่งการัส่�อสารัรัะหวา่งเด็็กกบัผ้ป้็กครัองจะเกิด็

การัส่�อสารัทั้่�ทั้ำเข้าใจไม่่ตัรังกัน	 ซึึ�งเกิด็จากหล็าย 
ป็ัจจัย	 ทั้ั�งความ่สาม่ารัถในการัใช่้ภาษาของเด็็ก 
ยังไม่่คล่็องแคล็่วนัก	 จึงทั้ำให้การัส่�อสารัไม่่สม่บ้รัณ์	 
ผ้้ป็กครัองทั้่�ใช่้คำหรั่อข้อความ่ทั้่�ยากเกินกว่าความ่
เขา้ใจของเด็ก็	ซึึ�งผ้้ป็กครัองจะต้ัองเป็็นผ้้ฝ่า่ยท่ั้�ทั้ำความ่
เข้าใจ	 แล็ะค่อย	 ๆ	 เรั่ยนรั้้ในการัส่�อสารักับเด็็ก	 โด็ย 
สิ�งสำคญัท่ั้�ผ้ป้็กครัองจำเป็็นตัอ้งคำนงึถึง	ได็แ้ก	่เน่�อหา
ในการัสนทั้นา	 ภาษาทั้่�ใช่้กับเด็็ก	 แล็ะวิธี่การัในการั
ส่�อสารั	

เน่�อหา	 เด็็กวัยเช่่�อม่ตั่อเป็็นยังวัยทั้่�ช่อบเรั่�อง
จินตันาการั	 แตั่เป็็นจินตันาการัทั้่�อย้่บนพ่่�นฐานของ
ความ่จรัิง	ม่ิใช่่การัเพ่้อฝ่ัน	ด็ังนั�น	ควรัเล็่อกเรั่�องทั้่�เป็็น
จินตันาการัผสานกับความ่จริัง	 นอกจากน่�การัใช่้
ป็รัะสบการัณ์ในช่่วิตัของผ้้ป็กครัองทั้่�เป็็นเรั่�องสนุก	
ขบขัน	 หรั่อม่่ความ่แป็ล็กจะทั้ำดึ็งด็้ด็ความ่สนใจของ
เด็็กได็้	 เช่่น	 แทั้นทั้่�จะเล็่าว่าแตั่ล็ะวันไป็ทั้ำอะไรัทั้่�
โรังเรั่ยน	อาจจะเล็่าเรั่�องรัาวทั้่�ตัล็ก	อุบัตัิเหตัุเล็็ก	ๆ	ทั้่�
ช่วนขบขัน	 เพ่่�อสรั้างบรัรัยากาศในการัคุย	 หากเรั่�อง
รัาวนั�นตัรังใจหรั่อตัรังกับสิ�งทั้่�เด็็กได็้พ่บ	 จะทั้ำให้เด็็ก
อยากจะเข้าม่าม่่ส่วนรั่วม่แล็กเป็ล่็�ยนในบทั้สนทั้นา	
นอกจากน่�	ไม่ค่วรัท่ั้�จะพ่ด้็คยุในเรั่�องรัาวท่ั้�เก่�ยวขอ้งกบั
ความ่รัุนแรัง	 โหด็รั้ายเพ่รัาะพ่ัฒนาการัทั้างสตัิป็ัญญา
ของเด็ก็อาจจะยงัแยกรัะหว่างความ่จรังิกับจินตันาการั
ไม่่ช่ัด็เจน	เด็็กอาจจะไม่่เข้าใจถึงการัเจ็บป็วด็ทั้่�แทั้้จรัิง
จากความ่รัุนแรังทั้่�เกิด็ขึ�นได็้	
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ภาษาท่ั้�ใช่้	 แน่นอนว่าเด็็กในวัยน่�	 ยังคงม่่
พ่ฒันาการัทั้างด้็านสติัป็ญัญาท่ั้�อย้ใ่นรัะดั็บรัป้็ธีรัรัม่	ไม่่
สาม่ารัถเข้าใจในสิ�งทั้่�เป็็นนาม่ธีรัรัม่ม่ากนัก	ด็ังนั�น	ใน
การัอธีิบาย	เล็่า	พ่้ด็	กับเด็็ก	ควรัเล็่อกคำทั้่�ง่าย	ๆ	ตัรัง
ไป็ตัรังม่า	 ใช่้โครังสรั้างของป็รัะโยคทั้่�ไม่่ซึับซึ้อน	 เป็็น
ป็รัะโยคทั้่�ง่าย	ๆ 	แตั่ม่่เป็้าหม่ายในการัส่�อสารัทั้่�ช่ัด็เจน	
เป็็นรั้ป็ธีรัรัม่	เป็รั่ยบเทั้่ยบกับสิ�งทั้่�สาม่ารัถสังเกตั	หรั่อ
พ่บเห็นได้็อย่างชั่ด็เจน	พ่ยายาม่ยกตััวอย่างสิ�งท่ั้�ใกล้็ตัวั	
หล็่กเล็่�ยงการัใช่้คำศัพ่ทั้์เฉีพ่าะ	นอกจากน่�	สิ�งทั้่�สำคัญ
อ่กอย่างเด็็กในวัยน่�ม่ักจะม่่ภาษาเฉีพ่าะของตันเอง	
ควรัทั้ำความ่เข้าใจภาษาของเด็็ก	รัวม่ถึงพ่ยายาม่ทั้่�จะ
สงัเกตัถึงอวัจนภาษาท่ั้�เด็็กแสด็งออกในรัะหว่างพ่ด้็คยุ	
สิ�งเหล็า่น่�จะช่ว่ยใหเ้กดิ็ความ่เขา้ใจในสิ�งทั้่�เด็ก็ต้ัองการั
ส่�อม่ากขึ�น	

วิธี่การัในการัส่�อสารั	 การัใช่้อวัจนภาษา
ป็รัะกอบในการัพ่้ด็จะช่่วยให้การัส่�อสารัป็รัะสบผล็
สำเรั็จได็้ด็่ยิ�งขึ�น	เพ่รัาะการัใช่้ทั้่าทั้างตั่าง	ๆ	ป็รัะกอบ
คำพ่ด้็	โด็ยเฉีพ่าะคำท่ั้�เด็ก็ไม่คุ่น้เคย	จะทั้ำให้เด็ก็ได้็รับั
รั้้ถึง	ความ่หม่าย	อารัม่ณ์	ความ่คิด็	ทั้่�ซึ่อนอย้่ในภาษา
พ่้ด็ได้็ง่ายขึ�น	 ในรัะหว่างท่ั้�เด็็กเป็็นฝ่่ายพ่้ด็	 ควรัแสด็ง
ความ่สนใจโด็ยการัม่องหน้า	 หรั่อ	 การันั�งล็งในรัะด็ับ
เด็่ยวกันแล็ะสบตัากับเด็็ก	 จะทั้ำให้เด็็กร้้ัสึกป็ล็อด็ภัย	
สบายใจแล็ะกล้็าท่ั้�จะคุยม่ากขึ�น	 ไม่่ขัด็รัะหว่างท่ั้�เด็็ก
กำล็งัพ้่ด็	ป็ล่็อยใหเ้ด็็กได็ใ้ช่ภ้าษาของตันในการัอธิีบาย
สิ�งตัา่ง	ๆ 	โด็ยผ้ป้็กครัองจะตัอ้งเป็น็ผ้ท้ั้่�พ่ยายาม่ต่ัความ่
แล็ะวิเครัาะห์สิ�งทั้่�เด็็กตั้องการัจะส่�อ	อาจจะใช่้คำถาม่
ถาม่กล็ับบ้าง	หากไม่่แน่ใจว่าเด็็กตั้องการัอะไรั	เพ่่�อให้
ความ่ใจกันได็้ม่ากยิ�งขึ�น	 หากม่่สิ�งทั้่�ม่่ความ่เป็็น

นาม่ธีรัรัม่หรั่อสิ�งท่ั้�ก่อให้เกิด็ความ่ขัด็แย้ง	 แทั้นท่ั้�ผ้้
ป็กครัองจะเป็็นฝ่่ายอธีิบายหรั่อพ่้ด็	 อาจป็รัับเป็็นการั
ถาม่ตัอบด็้วยคำถาม่ทั้่�สั�น	ๆ	เพ่่�อให้เด็็กได็้คิด็แล็ะเป็็น
ฝ่่ายพ่้ด็แทั้น	 จะทั้ำให้เด็็กได้็เกิด็การัวิเครัาะห์แล็ะ
เข้าใจเรั่�องรัาวตั่าง	ๆ	ด็้วยตันเองได็้	

จะเห็นได็้ว่า	การัเล็่อกเน่�อหาทั้่�เหม่าะสม่	การั
ใช่้ถ้อยคำทั้่�สม่วัย	 แล็ะการัใช่้วิธี่การัส่�อสารัทั้่�หล็าก
หล็าย	จะใหช้่ว่ยการัส่�อสารัรัะหว่างเด็ก็แล็ะผ้ป้็กครัอง
เกิด็ความ่เข้าใจท่ั้�ด็่	 ม่่ความ่เข้าใจท่ั้�ตัรังกัน	 อ่กทัั้�ง	 ใน
รัะหว่างการัส่�อสารั	 การัแสด็งความ่สนใจ	 การัช่่�นช่ม่	
การัเป็็นผ้้รัับฟััง	 จะช่่วยกรัะตัุ้นการัส่�อสารัเกิด็ขึ�นได็้
อยา่งต่ัอเน่�อง	สรัา้งความ่เขา้ใจแล็ะความ่สัม่พ่นัธีอ์นัด็่
รัะหว่างเด็็กแล็ะผ้้ป็กครัองได็้เป็็นอย่างด็่	
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การสื่อสารกับเด็กอนุบาล

“ผู้้�ใหญ่่ชอบเอาความคิด และความคาดหวังของตนเองไปแทนท่�
ความคิดของเด็ก ดังนั�นจึึงหลงลืมไปว่าบางการกระทำหรือบางคำ
พู้ด “เขาเด็กกว่า”  “เขากำลังรับร้� และเร่ยนร้�” จึากเราซึ่ึ�งเป็น
ผู้้�ใหญ่่กว่า” 

“ปัจึจึุบันเด็กเล็กม่ปัญ่หาในการสื่ื�อสื่ารเพูิ�มมากขึ�น ไม่สื่ามารถสื่ื�อสื่าร
ออกมาเป็นคำพู้ดได�และไม่สื่ามารถสื่ื�อสื่ารให�ผู้้�ใหญ่่เข�าใจึในสื่ิ�งท่�ตนเอง
ต�องการได� เนื�องจึากการด้ภาพูและเสื่่ยงจึากสื่มาร์ทโฟนเป็นการสื่ื�อสื่าร
ทางเด่ยว หากปล่อยจึนเกิดปัญ่หาเช่นน่�ก็ยากท่�จึะแก�ไข” 

“กิจึกรรมไหนในวันน่�ท่�หน้ชอบ/ไม่ชอบเพูราะอะไร” การบอกความ
ร้�สื่ึกทำให�เด็กร้�จึักอารมณ์์ความร้�สื่ึกของตนเอง บอกความต�องการ
ของตนเองได� และผู้้�ปกครองจึะเข�าใจึความต�องการ และความถนัด
ของล้กๆ เวลาอย้่ท่�โรงเร่ยนได�อ่กทางหนึ�ง” 

“การสื่ื�อสื่ารกับเด็กต�องใช�ภาษาท่�เด็กเข�าใจึได�ง่าย และม่การใช�
ภาษากายเพูื�อแสื่ดงความรัก เช่น การกอด การหอมแก�ม การล้บ
ศี่รษะ จึะทำให�เด็กเกิดความร้�สื่ึกอบอุ่น” 

“การอธิิบายความหมายของเด็ก ๆ มักจึะใช�ภาษาท่าทางประกอบ
เพูื�อให�ผู้้�ใหญ่่เข�าใจึในภาษาของตนเองมากขึ�น ผู้้�ใหญ่่ต�องเข�าใจึว่า
เด็กไม่สื่ามารถใช�คำศีัพูท์ในการสื่ื�อสื่ารเป็นภาษาได�โดยตรง 
เนื�องจึากคลังคำศีัพูท์ในสื่มองของเด็กไม่เพู่ยงพูอต่อการขยายความ”
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