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เทคนคิระดบัขัน้พฒันาการขัน้ 3-4   

ชว่ยเดก็ให้สือ่สารด้วยทา่ทาง และสือ่สารเพือ่การแกป้ญัหา      

จากความตอ้งการของตนเอง 

 

 

 

 

3  บทที:่  
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เทคนคิระดบัขัน้พัฒนาการขัน้ 3-4: 
ชว่ยเด็กใหส้ื่อสารดว้ยทา่ทาง และสื่อสารเพื่อการแก้ปญัหา      
  

เป้าหมาย เทคนิค        

ช่วยให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทางและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหา  
  

x ท าอย่างไรให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทาง 
x ท าอย่างไรให้เด็กสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหา 
x ตรวจสอบเป้าหมายตนเองก่อนฝึก 

x สิ่งที่ควรพิจารณา...เวลาเด็กคิดและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหา 

x ข้อแนะน าภาคปฏิบัติ: สังเกตเด็ก สังเกตเรา 
x กติกา 3 ข้อ 
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ 

ความพร้อมก่อนมีภาษา      

สรุปสิ่งส าคัญ:ช่วยให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทางคิด และสื่อสารเพื่อการ
แก้ปัญหา   
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เชื่อมโยง 

ภาษา การคิด 

สื่อสารเพื่อแก้ปัญหา 

สื่อภาษาท่าทาง 

สัมพันธภาพ 

สงบสนใจสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย เทคนคิ  
ระดบัขัน้พฒันาการขัน้ 3-4: 

ชว่ยเดก็ให้สือ่สารด้วยทา่ทาง และสือ่สารเพือ่การแกป้ญัหา 

เปา้หมาย 

x ช่วยให้เด็กแสดงความต้องการด้วยสีหน้า แววตา ภาษาท่าทาง 
x ช่วยให้เด็กเข้าใจความต้องการของคนอื่นที่สื่อสารผ่านภาษากาย 
x ช่วยให้เด็กสื่อสารความต้องการกลับไปกลับมาได้ต่อเนื่องจนสามารถ

แก้ปัญหาให้ตนเองได ้

เทคนคิ 

x เล่นสนุกให้ซับซ้อน  
x แกล้งงง 
x ให้เด็กลงมือท าเยอะๆ  

        

 

 

 

 

 

เปา้หมายและเทคนคิระดบัขัน้พฒันาการ 3-4 

แกล้งงงแบบสนุกๆ 

เล่นสนุกให้ซับซ้อน  

สื่อสารกับคนอืน่ 

(แสดงความต้องการได้ชัดเจน) 

เป้าหมาย เทคนคิ 
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3-4 
ช่วยใหเ้ด็กสือ่สารดว้ยทา่ทางและ 

สื่อสารเพื่อการแก้ปญัหา 
 

ส าหรับผู้ปกครองที่สามารถเล่นสนุกกับลูกได้แล้ว เทคนิคในขั้นต่อไปที่จะแนะน าก็คือ 
เทคนิค แกล้งงงแบบสนุก สร้างอุปสรรคแบบสนุกๆและท้าทาย โดยค่อยๆเพิ่มความซับซ้อน
ในการเล่น เพื่อกระตุ้นการสื่อสารด้วยท่าทางแบบกลับไปกลับมา และส่ือสารเพื่อการ
แก้ปัญหาให้ตนเองได้อย่างต่อเนื่องจนส าเร็จ     

คุณพ่อคุณแม่หลายท่าน เมื่อได้รับค าแนะน าให้ลองท าแกล้งงงแบบสนุก หลายท่านก็
ท าได้อย่างธรรมชาติ แต่หลายท่านก็ไปไม่เป็นเช่นกัน หลายท่านก็งงจริงๆเหมือนกันว่าท า
ยังไง หลายท่านอาจเกิดค าถามมากมาย หลายท่านก็กลับบ้านไปด้วยความตั้งใจอยากต่อ
ยอดพัฒนาการลูก ก็กลับไปตื้อแกล้งงงจนเด็กเครียด ขาดความสมดุลระหว่างความสนุกและ
ท้าทายไป ผู้ปกครองหลายท่านๆก็บอกเล่าให้ฟังต่างๆ เช่น  

บางท่านบอกว่า “ท าแล้ว แต่ลูกไม่ค่อยตื้อเลย หรือไม่ก็ไม่สนไปเลย”  

บางท่านก็บอกว่า “ไม่กล้าท า เพราะเกรงว่าลูกจะร้องไห้ อาละวาด” 

บางท่านก็บอกว่า “แกล้งงงเยอะๆ แล้วน้องหลบเข้าโลกส่วนตัวมากขึ้น!!!” 

บางท่านก็บอกว่า “ตื้อทีไรลูกจะมักจะมุ่งเอาแต่วัถตุสิ่งของในมือแทบไม่สนแม่เลย” 

บางท่านก็บอกว่า “เล่นสนุกได้บ้าง แต่ไม่รู้จะท าอย่างไรให้เขาสื่อสารได้นานขึ้น!!” 

และอาจมีอีกหลากหลายความรู้สึกที่เกิดข้ึน แต่ที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะถาม
ตรงกันเลยคือ “แล้วจะท าอย่างไรต่อไปดีคะครู??” หลายท่านคงอยากรู้ค าตอบแล้ว แต่ยัง
ไม่มีค าตอบตอนนี้นะคะ ขอให้ท่านลองอ่านและน าไปปฏิบัติดูแล้วท่านจะค่อยๆพบค าตอบด้วย
ตัวท่านเอง   

 
ในเรื่องของการที่จะลงปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนั้น ขอเน้นย้ าว่าท่านควร

ศึกษาและท าความเข้าใจกับหลักการด้วย แล้วลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวของท่านเองด้วย 
ทบทวนบ่อยๆ บางทีการอ่านในบางครั้งบางตอน ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมด แต่หาก
ท่านลงมือปฏิบัติพร้อมกับทบทวนหลักการบ่อยๆ จะช่วยให้ท่านเช่ือมโยงประสบการณ์จริง
ของท่านกับบางประโยคบางตอนที่ในหนังสือกล่าวไว้ จะช่วยท าให้ท่านเข้าใจมากและ
ประจักษ์ด้วยตาและหัวใจของท่านเองขึ้นเรื่อยๆ     
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3 พฒันาการขัน้ 3: ชว่ยเดก็ใหส้ือ่สารดว้ยทา่ทาง 
 

จริงๆแล้ว หากท่านสามารถท าให้เด็กสนใจเรา เล่นสนุกด้วยกัน จนเริ่มติดใจแล้ว 
(พัฒนาการข้ัน 1-2) จะช่วยให้การกระตุ้นพัฒนาการข้ันนี้ (พัฒนาการขั้น 3-4) เป็นไป
อย่างลื่นไหลและต่อเนื่องข้ึนเรื่อยๆ ด้วยเทคนิคการพัฒนาการเล่นให้ซับซ้อนขึ้นและการแกล้ง
งงแบบสนุกๆ 

 

 ท าอยา่งไรใหเ้ดก็สือ่สารด้วยทา่ทาง 

 

 

 

 

 
 

 

1. เริ่มตน้ดว้ยหลกัการเดียวกับพฒันาการขัน้ 1-2 คือ  

เริ่มต้นจาก “อารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของเด็ก” และ “สังเกตการส่ือสาร
ด้วยภาษากายของเด็ก” โดยใช้หลักเป็นคนช่างสังเกตคล้ายนกฮูก (OWL) คือ “สังเกต รอ 
และฟัง”  

x สังเกตว่าเด็กสนใจอะไร ต้องการอะไร รู้สึกอย่างไร จากพฤติกรรมหรือการ
กระท าและสีหน้าแววตา และท่าทางของเด็กด้วย   

x รอการริเริ่มจากตัวเด็กเอง และคอยการตอบสนองจากตัวเด็ก  
x ฟังน้ าเสียง ฟังค า ฟังความต้องการของเด็ก   
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ในพัฒนาการข้ัน 3 สิ่งส าคัญ คือ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ให้มีการรับและส่ง
ภาษากาย (สื่อสารภาษากาย) กับผู้อื่นแบบกลับไปกลบัมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเด็กริเริ่มสื่อสาร 
แล้วมีผู้ใหญ่ตอบสนอง ช่วยให้เด็กเรียนรู้ผลของการกระท าและการสื่อสารจากความต้องการ
ตนเองล้วนมีเหตุและผลกระทบตามมา เรียนรู้การส่ือสารให้ผู้อื่นรับรู้ได้ และขณะเดียวกันก็
เข้าใจภาษากายที่คนอื่นแสดงออกด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นสิ่งที่ควรท าคือ หมั่นสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของเด็ก ผ่านการแสดงออกทาง
ภาษากายหรือทางสีหน้า แววตาของเด็กด้วย รับรู้สัญญาณกายที่เด็กแสดงออกให้ ตรงกับ
อารมณ์ความรู้สึกความต้องการของเด็ก และตอบสนองความต้องการของเด็กด้วยความ
เข้าอกเข้าใจ จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ด้านอารมณ์ที่ลึกซึ้งต่อกัน ช่วยให้เด็กรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัย ไว้วางใจคนใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ช่วยให้เด็กรู้สึกมั่นใจขึ้น เพราะสามารถสื่อสารให้
ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ และคนใกล้ชิดเองก็ควรที่จะแสดงออกด้วยภาษากายของตนเองให้เด็ก
รับรู้และเห็นได้ชัดๆด้วยเช่นกัน 

 
 
 
 
      Read คือ หมั่นสังเกต รับรู้สัญญาณกาย           
    อารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของเด็ก 

Respond คือ ตอบสนองความต้องการเด็กให้
สอดคล้อง 

 
 

 
 

เด็กที่ยังไม่มีภาษาพูด จะแสดงออกการส่ือสารด้วยการกระท า/ท่าทาง 
หรือภาษากายเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นทราบได้ เช่น 

 

 

 

 

 
               

“สังเกตการสื่อสารด้วยภาษากายของเด็ก และตอบสนอง” 

     เด็กสื่อสาร        ผู้ใหญ่ตอบสนองการสื่อสาร 

x ท าท่าจะวิ่งไป แต่ก็กลับหันมามอง เหมือนจะให้ตาม……….เราว่ิงตามเด็ก  

x บางคนก็ชูแขนและมองหน้าเพื่อให้อุ้ม……………………เราอุ้มเด็กขึ้นมากอด 

x บางคนเอามือแตะๆที่ลูกบิด เมื่อต้องการเข้าห้อง………..เราช่วยเปิดประตู 

x บางคนก็เดินวนเลียบๆเคียงๆ ส่งสายตาให้เรา……………เราเข้าไปเล่นดว้ย     
(เพื่อชวนเราเล่น)  

ใช้หลัก 2R คือ Read และ Respond  
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2.  กุญแจส าคญั คอื การรเิริ่มจากตวัเด็ก 

ให้เด็กเป็นผู้ริเริ่ม (Initiative taker) มากกว่าเป็นผู้ตอบสนอง (Responder) เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น แต่ในบางครั้ง หากเราเป็นฝ่ายริเริ่ม แล้วเด็กรู้สึกชอบ เล่นสนุกและติดใจ
อยากเล่นกับเราต่ออีก เราก็ต้องหยุดรอ เพื่อให้เด็กได้ริเริ่มจากตัวเองด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

เดก็เปน็ผูร้เิริม่ (Initiative taker)             เดก็เปน็ผูต้อบสนอง (Responder) 

 

เราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า เมื่อเราเล่นกับเด็ก เราไม่ได้แค่ต้องการเห็นเด็กสนุก
หัวเราะ หรือตลกในสิ่งที่เราท าเฉยๆ หรือให้เด็กตอบสนองเราเพียงอย่างเดียว แต่เราต้อง
รอ!! รอเพ่ือให้เด็กเป็นฝ่ายริเริ่มได้ด้วย เพราะเด็กต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ริเริ่มส่งสัญญานการ
สื่อสาร ที่ออกมาจากความต้องการของตนเองได้ด้วย 

อย่างที่กล่าวต้ังแต่ต้นว่า หากเราเล่นสนุกในขั้นพัฒนาการข้ัน 1-2 จนเด็กติดใจแล้ว 
เด็กก็จะแสดงออกด้วยสีหน้าแววตาที่เปล่งประกายในอารมณ์สนุก และอยากจะชวนเราเล่น
สนุกๆอีก เด็กจะเริ่มส่ือสารด้วยภาษากาย น้ าเสียง สีหน้า หรือท่าทาง ออกมาจากตัวเด็ก
เอง ดังนั้นสิ่งที่เราควรท าต่อไปก็คือ ตอบสนองหรือให้ผลตามการส่ือสารของเด็กทุกคร้ังที่
เขาสื่อสารมา ไม่ว่าเขาจะสื่อสารด้วยการแสดงออกทางสีหน้า เสียง หรือท่าทางก็ตาม ควร
ตอบรับการส่ือสารมากกว่าการเน้นเอาแต่ภาษาพูดอย่างเดียว 

 

ให้เด็กเป็นผู้ริเริ่ม (Initiative taker) มากกว่า               
เป็นผู้ตอบสนอง (Responder) เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 
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ผู้ใหญ่ตอบสนอง 
/ตอบรับการส่ือสาร 

 

ขอเลา่ตวัอยา่ง “เดก็รเิริม่ ผูใ้หญต่อบสนอง/ตอบรับ” ดงันี ้
 

 กรณีที่เด็กที่ก าลังเล่นเทบอลจากตะกร้าเล่น ชอบลูกบอลที่กลิ้งไปมา   
เด็กรู้สึกสนใจและชอบที่เห็นลูกบอลกลิ้งลงพื้น คราวนี้พอเราเข้าไปร่วมเล่น เช่น 
เราลองช่วยโยนบอลขึ้นและปล่อยให้หล่นพื้น ปรากฏว่าเด็กสนใจ เมื่อเราท าซ้ าๆใน
สิ่งที่เด็กชอบ เด็กก็พอใจจนอาจย้ิมกว้างขึ้น และเมื่อเราลองหยิบมาโยนหลายๆลูก
พร้อมกันและให้กระจายลงพื้นใหม่เยอะๆ เด็กรู้สึกสนุกมากขึ้น พร้อมทั้งหัวเราะ
เบาะๆ และอยากให้เราเล่นอีกด้วย  

คราวนี้พอเราหยิบบอลมาใว้ในอุ้งมือเราเสร็จแล้วหยุดแค่รอ...แต่ยังไม่โยน....
หยุดรอ....รอดูว่าเด็กจะท าอย่างไร รอการริเริ่มการสื่อสารจากตัวเด็ก คราวนี้เด็ก
หากเด็กเพียงแค่ริเร่มส่งสัญญานกายบางอย่างให้เรา ให้เราตอบสนองในสิ่งที่เด็ก
ต้องการทุกคร้ังด้วย เช่น  

 

 

   จ้องมองหรือส่งสายตามาให้เรา……..                เราก็จะโยนบอลให้  

เด็กอาจส่งเสียงแอะๆๆ ให้เรา.... เราก็พร้อมจะตอบสนอง..คือ..โยนบอลให้อีก  

เด็กอาจจะขยับเข้ามาดันมือเราขึ้น…..       เราก็จะโยนบอลให้อีก เป็นต้น 

ซึ่งเมื่อเราตอบสนองการสื่อสารจากตัวเด็กทุกคร้ัง ท าซ้ าบ่อยๆเด็กเกิด
กระบวนเรียนรู้และเข้าใจผลของการสื่อสารของตนเองว่า “ฉันสามารถส่งสัญญาน
ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ และสามารถเข้าใจสัญญานที่ผู้อื่นสง่มาด้วยเช่นกัน” และหากเรา
พูดพากย์ค าสั้นๆที่ตรงกับความต้องการที่เด็กอยากจะสื่อสาร กจ็ะช่วยให้เด็กค่อยๆ
เรียนรู้และเข้าใจภาษาที่ได้ยินด้วย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการช่วยให้เด็กน าภาษาไป
ใช้การได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงในล าดับต่อไป 

 

 

 

เริ่มต้นการเล่นโดย 

“เมื่อเด็กริเริ่มสื่อสาร      
ให้ผู้ใหญ่ตอบสนอง” 

เด็กริเริ่มส่งสัญญานกาย/ 
ส่ือสารด้วยภาษากาย 
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หลายๆท่านอาจคิดว่า “เด็กไม่ริเร่ิมอะไรเลย จะท ายังไงดี เพือ่ให้เขาสนใจและ
อยากสื่อสารกับเรา” หากมองในมุมของเรา เด็กอาจจะแค่ “นอนเล่นคนเดียว หรือเอาแต่
กระโดด เอาเดินวิ่งไปวิ่งมา” แม่หรือครูฝึกเลยต้องท าอะไรสักอย่างกับเขา เพื่อที่เขาจะได้มี
อะไรๆท ากับเรา เช่น เราจะพยายามเอาของเล่นมาหลอกล่อ เอาของเล่นมาน าเสนอตื้อให้มา
สนใจ หรือท าทุกอย่างแล้วก็ไม่เห็นเด็กจะอยากสื่อสารด้วยเลย สุดท้ายเราก็จะรู้สึกเริ่มถอดใจ  

ขอแนะน าให้...ท่านปรับทัศนะคติก่อนลงไปเล่นกับเด็กว่า          
“เด็กก าลังท าอะไรเสมอ ไม่มีเด็กคนไหนไม่ท าอะไร” แล้วใช้ส่ิงที่เด็ก
ก าลังท าอยู่มากระตุ้นให้เด็กอยากจะส่ือสารด้วย และส่ิงส าคัญ คือ 
“ให้เด็กเป็นฝ่ายท าอะไรกับเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปท าอะไรกับเด็ก” 

 ตวัอยา่งเชน่  

เด็กนั่งเฉยๆที่พื้น หากมองในมุมของเรา เด็ก
ดูเหมือนไม่ท าไรเลย เอาแต่นั่งเฉยๆ นั่นก็ถือว่าท า
อะไรแล้ว สิ่งที่เขาท าคือ “นั่ง” ตามหลักการแรก
สังเกตจาก คือ “สิ่งที่เด็กริเริ่มท า” เราอาจลองเล่น
ด้วยตามสิ่งที่คาดว่าเด็กน่าจะชอบ/ไม่ชอบ เพื่อ
กระตุ้นให้สนใจเราและกระตุ้นให้เด็กสื่อสาร 

เราอาจลองเล่นด้วยการไปนั่งด้วย อาจเล่นท าเป็นว่าเราจะนั่งพิงบนตัวเด็ก 
(เหมือนว่าเด็กเป็นพนักพิงหรือโซฟา) “ขอแม่/ครูพิงบนตัวหนูหน่อยนะ” ค่อยๆหย่อนตัว
เราลงบนตัวเด็กช้าๆ คราวนี้เด็กก็อาจจะริเริ่มท าอะไรกับเราสักอย่าง เช่น เด็กอาจจะ
สื่อสารด้วยการกระท าหรือท่าทางโดยผลักให้ท่านออกไป หรืออาจส่งเสียงไล่ท่านก็ได้ 
หรืออาจจะจ้องมองด้วยความสงสัยว่าท่านจะท าอะไรนี่ ไม่เห็นเหรอว่าเขานอนตรงนี้ 
หรืออาจจะลุกขยับหนีไปเอง หรือบางคนก็อาจจะชอบที่เราไปทับตัวเขา เด็กก็จะ
พยายามสื่อสารกับเราเพิ่มขึ้นด้วยตัวของเอง เพื่อให้ท าอีก ก็ถือว่าเด็กได้ “เด็กริเริ่ม
สื่อสารแล้ว” สิ่งส าคัญคือ ท าแบบสนุกๆ ท่าทางเล่นๆกัน ไม่รุกล้ าเขตปลอดภัยของเด็ก
มากเกินไป จนท าให้เด็กถอยกลับเข้าโลกส่วนตัว 

เด็กไม่ริเริ่มอะไรเลย...จะท ายังไงด ี



ฉบับการละเล่น (เทคนิคภาคปฏิบัติ) 64 

 

   
 

 

จริงๆแล้ว พอเราเล่นเพื่อกระตุ้นพัฒนาการที่ใช้การได้นั้นแต่ละขั้นพัฒนาการนั้น
มีความต่อเนื่องกัน ทุกๆระดับขั้น หากเราสามารถท าให้เด็กสนใจเรา สนุกกับเราได้ 
เราก็จะกระตุ้นการสื่อสารด้วยท่าทาง การคิดและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาได้ง่ายข้ึน 
เปรียบเสมือนการสร้างพื้นฐานแต่ละขั้นให้แข็งแรงการข้ึนขั้นต่อไปก็ง่ายข้ึน  

ในทางกลับกันถ้ารากฐานไม่แข็งแรงการกระตุ้นพัฒนาการข้ันสูงๆขึ้นไปก็
ยากล าบากมากเช่นกัน หรืออาจเป็นไปได้ว่า ท่านอาจจะอ่านอารมณ์ความรู้สึกและ
ความต้องการของเด็กไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับความรู้สึก/ความต้องการที่แท้จริงของ
เด็ก หรือเล่นไม่ตรงระดับพัฒนาการที่ใช้การจริงของเด็ก (หมายถึงอายุพัฒนาการ 
ไม่ใช่อายุจริง) หรืออาจเป็นไปได้ว่า เด็กอาจจะติดขัดหรือมีความบกพร่องมากๆจริง  

ขอแนะน าให้... 
1. กลับไปเล่นพื้นฐานในระดับพัฒนาการขั้น 1-2 เพิ่มขึ้นด้วย คือ “อยู่

ด้วยกัน อบอุ่นปลอดภัย และเล่นสนุกกับเด็กอีกเยอะๆ คะ” 

2. สังเกตตัวเรา สังเกตความต้องการของลูก และรอให้นาน เพื่อเปิด
โอกาสให้เขาได้ริเร่ิมท าอะไรด้วยตัวเองเพื่อแสดงความต้องการให้มากขึ้น 
และลองกลับมาสังเกตตัวเราด้วยว่า เรารีบดูแลเอาใจใส่ลูกมากเกินไป 
จนกลายท าให้ลูกทุกอย่าง จนลูกไม่ต้องแสดงออกหรือสื่อสารก็ได้แล้ว
หรือเปล่า  

 

  

“ท ายังไงๆก็ยังไมค่่อยสื่อสารสักท ี
ล าบากยากเย็นเหลือเกิน” 
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สรุปสิ่งส าคัญ  
ในการช่วยให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทาง คือ ขอให้เน้นการเล่นที่มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างเด็กและคนใกล้ชิด มีการตอบสนองและโต้ตอบกัน สื่อสารกันด้วยภาษากาย
แบบกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การรับและส่งภาษากายกับผู้อื่น 
หากท าได้คล่องในอารมณ์สนุกๆแล้ว ก็เพิ่มการกระตุ้นการส่ือสารในทุกๆอารมณ์ด้วย    

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“เลน่ดว้ยกนั ใหไ้ดน้านๆ”         

“สือ่ความรกั สือ่รอยยิม้          

สือ่สารไดต้อ่เนือ่ง”         

“สือ่สารกนัทกุอารมณ์” 

1. ให้เด็กเป็นผู้ริเริ่ม (Initiative taker)  
ผูใ้หญต่อบสนอง (Respond)  

2. เน้นรับและส่งสัญญานกาย
กลับไปกลับมาได้ต่อเนื่อง 
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4 พฒันาการขัน้ 4: ชว่ยใหเ้ดก็สือ่สาร              
เพือ่การแกป้ญัหา 

 เมื่อเด็กสนใจจดจ่อ เล่นสนุก เช่ือมต่ออารมณ์ความรู้สึก ทั้งรับและส่งสัญญานกาย
กับผู้อื่นแบบกลับไปกลับมาได้ต่อเนื่องนานพอ (ประมาณ 30-40 วงรอบ) บันไดขั้นต่อไปก็
คือ การช่วยให้เด็กสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาให้ได้ต่อเนื่องจนส าเร็จลุล่วง โดยการพัฒนาการ
เล่นให้ซับซ้อนขึ้น และใช้เทคนิคแกล้งงงแบบสนุกๆ  

 

 ท าอยา่งไร ใหเ้ดก็สือ่สารเพือ่การแกป้ญัหา 

 

หากเด็กสนใจจดจ่อ เล่นสนุก มีสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิดได้
หลากหลายอารมณ์และต่อเนื่องยาวนานได้แล้ว ให้ท่านค่อยๆพัฒนาการเล่นให้ซับซ้อนขึ้น 
และท าแกล้งงงแบบสนุกๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหากับผู้อื่น และสามารถ
ยืนยันความต้องการตนเองได้ชัดเจน โดยการส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ จนบรรลุความต้องการ
ของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาความมั่นใจในตนเองของเด็กว่า “ฉันสามารถท าได้ ฉัน
สามารถแก้ปัญหาได้”  

โดยมสีิ่งส าคัญ 3 ประการที่ต้องค านึงถึง ดังนี้ ประการแรกคือ เริ่มจากความ
ต้องการของเด็ก ประการที่สองคือ ผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุน ตอบสนองและให้ผลตามการส่ือสาร
จากตัวเด็ก และประการสุดท้ายคือ การส่ือสารที่เพิ่มขึ้นจากตัวเด็กเอง   
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สิ่งส าคญั 3 ประการในการช่วยให้เด็กสื่อสาร
เพื่อการแก้ปัญหา 

1. ความต้องการ 
ของเด็ก 

2. เป็นเพื่อนคู่คิด/
สนับสนุนให้คิด 

3. ยิ่งท าการ
สื่อสารยิ่งเพิ่ม 

สิ่งส าคัญ คือ เรียนรู้ผลของการสื่อสาร
ที่ซับซ้อนข้ึน & เริ่มเอะใจ คิดหาวิธีและ

สื่อสารแก้ปัญหาได้จนส าเร็จ  “ฉันท าได้

“เน้นกระบวนการคิดที่
ออกมาจากสมองของเด็ก

เอง”
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1. ความตอ้งการของเดก็ 

กุญแจส าคัญ คือ เริ่มต้นจากความต้องการของเด็ก เพื่อให้เด็กอยากคิดและ
ริเริ่มสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาของตนเองให้ได้ก่อน   

โดยส่วนใหญ่แล้ว หากเราเริ่มต้นด้วยการเล่นสนุกกับเด็ก จนเด็กติดใจได้แล้ว 
(พัฒนาการข้ัน 1-2) แค่เราลองหยุดรอให้นานขึ้นหลังจากเล่นจนติดใจ หรือเริ่มหยุดพัก
เพราะเราอาจเริ่มเหนื่อย เด็กก็จะริเร่ิมสื่อสารด้วยภาษากาย เพื่อให้เราเล่นอีก (พัฒนาการ
ขั้น 3) โดยที่เราแทบไม่ต้องกระตุ้นอะไรมากมายนัก เปรียบเสมือนสายน้ าที่ไหลต่อเนื่องกัน
มาตามธรรมชาติ คราวนี้เราค่อยเพิ่มความซับซ้อนในการเล่น และแกล้งงงแบบสนุกๆ ท า
เป็นไม่รู้ใจว่าอยากจะให้ท าอะไรอีก เด็กก็จะพยายามคิดและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหา เพื่อให้
เราเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการได้จนส าเร็จ (พัฒนาการขั้น 4) 

 
ฉะน้ัน “หากเราเริ่มต้นที่ความต้องการของเด็ก โดยเฉพาะตอนที่

เด็กอยากได้อะไรมากๆ เด็กจะมีแรงขับเคล่ือนจากภายในตัวเอง                                    
และจะมีความมุ่งมั่นพยายามในการส่ือสารอย่างมาก” 

 

 “ตรวจสอบใหแ้น ่วา่ทีแ่ทน้ัน้ ความตอ้งการของใคร” 

      

 

 

 

   

     “ความตอ้งการของแม”่      หรอื      “ความตอ้งการของหน”ู 
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2. ผู้ใหญช่ว่ยสนนัสนนุการใช้ความคดิ การสื่อสารเพื่อการแกป้ัญหา    

ตอบสนองและใหผ้ลตามการสือ่สารจากตวัเดก็ 

เมื่อมีอุปสรรคหรือเราแกล้งงงกับเด็ก สิ่งส าคัญ คือ ท่าทีของเรา ที่เป็นพวกเดียวกัน
กับเด็ก เด็กรู้สึกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดคอยอยู่เคียงข้างเขาและคอยสนับสนุนให้เด็กคิดและริเริ่ม
สื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาที่ออกมาจากตัวเด็กเอง พร้อมทั้งคอยตอบสนองและให้ผลตามการ
สื่อสารที่เด็กแสดงออกมาหรือตามที่เด็กบอก ไม่ใช่ท าให้เด็กรู้สึกว่าเราเป็นคนละพวกกับเขา 
หรือเป็นคนที่คอยจ้องจะขวางกั้นเขา ไม่ให้ท าในสิ่งที่เขาอยากจะท า  

  “มองจากมมุของเดก็ ทา่นท าใหเ้ขารู้สึกวา่ทา่นเปน็...?” 

 

 

 

 

      

   “เปน็เพือ่นคูค่ดิ/พวกเดยีวกนั”    หรอื   “เปน็คนคอยตา้น/คนละพวกกนั” 

 

ดังนั้น หากเด็กสนใจอยากได้อะไรมากๆ ให้เราท าตัวเป็นคนที่คอยช่วยสนับสนุน
กระตุ้นการคิดและรอการสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาจากตัวเด็กเอง โดยเราพร้อมจะรับฟังและ
ตอบสนองการส่ือสารของหนูเสมอนะ ขอเพียง...  

“ให้หนูช่วยคิดและส่ือสารบอกให้รู้หน่อยว่าจะให้ช่วยอะไร”  
หรือ “ให้หนูช่วยส่งสัญญานกาย ให้เห็น 

หรือให้รับรู้ได้ว่าจะให้ช่วยอะไรบ้าง” 
 
ทั้งนี้เราเองก็ต้องให้ผลตามที่เด็กสื่อสารเสมอ เด็กสื่อสารอย่างไรมา เราก็ให้ผลอย่าง

นั้น เพื่อให้เด็กเรียนรู้และเชื่อมโยงจากผลของการส่ือสารของตนเองด้วย เด็กอาจจะใช้เวลา
คิดนานหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะสิ่งส าคัญคือ เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิดและ
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ริ่เริ่มสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาจากสมองของเด็กเองมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้ (คือไม่ได้คาดหวังว่าเด็ก
จะต้องลงมือท าให้ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น)  

 

 

 

 ขณะที่เด็กก าลังคิด เราควรรอคอย “การคดิรเิริ่ม
จากตัวเด็ก” ให้เวลาเด็กเยอะๆ เพื่อให้สมองเด็กมีโอกาส
คิดนานพอด้วย หากเด็กรู้สึกว่าหงุดหงิด หรือกังวลใจ เวลาเจอ
เรื่องยากและท้าทายขึ้น อาจช่วยปลอบโยน ให้ก าลังใจเด็ก และ
ช่วยเชียร์สนับสนุนให้เด็กคิด และควรเริ่มจากงานที่มีขั้นตอนง่ายๆ ไปสู่งานที่ยากขึ้นทีละ
นิดๆ ให้เด็กลงมือท าด้วยความสนุกและท้าทาย  

  

 

 

 เราอาจช่วยโดยการให้ทางเลือกง่ายๆ อย่างน้อย 2 ทางเลือก  

โดย “ให้ค าตอบที่ถูกต้องไว้ข้างหน้า และให้ค าตอบที่ผิดไว้ข้างหลัง” 
กันเด็กพูดทวนค าหลัง หากเด็กเลือกตอบอย่างไหนก็ให้ผลอย่างนั้น  

สิ่งที่ต้องระวัง!!! คือ หากเด็กร้องไห้เวลาเจอเรื่องยากหรืออุปสรรค อาจเผลอ
ยอมตามใจให้ในสิ่งที่เด็กต้องการ เพื่อให้หยุดร้องไห้ ไม่งั้นจะกลายเป็นร้องไห้แล้วได้ในสิ่งที่
ต้องการ  

สิ่งส าคัญคือ หากอุปสรรคหรือปัญหาที่เด็กต้อง

เผชิญนั้น มาพร้อมกับความ “สนุกและท้าทายพอดีๆกับ
ความสามารถ” เด็กจะสนใจและอยากสื่อสารเพิ่มขึ้น จะมีความ
พยายามในการคิดและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้จน
ส าเร็จในที่สุด เกิดความมุ่งมั่นและความมั่นใจในตนเอง  เกิด

ความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองว่า “ฉันท าไดแ้ล้ว”  

หากให้เด็กคิดแล้วแต่เด็กก็คิดไม่ออก ท าไงดี!!! 

รอคอย “การคิดริเริ่มจากตัวเด็ก”         
“เน้นกระบวนการคิดที่ออกมาจากสมองของเด็ก”

เอง” 
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  3. การสื่อสารทีเ่พิ่มขึน้จากตวัเดก็เอง 

เริ่มต้นที่ความต้องการของเด็กอย่างแท้จริง และอาศัยช่วงเวลาที่เด็กสนใจอยากได้
อะไรมากๆ ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ในการขยายการส่ือสารให้ต่อเนื่องข้ึน เพิ่มวงรอบ
การส่ือสารเพื่อการแก้ปัญหาและโต้ตอบกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี โดยอาศัย
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กกับผู้ใกล้ชิด  

เมื่อเด็กสื่อสารจากความต้องการของตนเอง แล้วมีคนคอยรับฟัง
และตอบสนอง เด็กจะสนใจ รู้สึกสนุก และรู้สึกว่าฉันก าลังจะท าได้แล้ว!!! 
สีหน้าแววตาจะเป็นประกายขึ้น เด็กจะอยากส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บรรลุความต้องการของตนเองได้ในที่สุด 

ซึ่งในช่วงเวลาแบบนี้ จะท าให้ภาษากายหรือค าพูดของเด็กดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นด้วย 
แสดงความเป็นตัวของตัวเองชัดเจนว่าอยากได้อะไร อยากท าอะไร จะไม่พูดสะเปะสะปะ ไม่
ล่องลอยหรือดูไร้อารมณ์  

 

“ท าแลว้ การสือ่สาร ระหวา่งทา่นกบัเขาเปน็อยา่งไร” 

 

 

 

 

 

          “ยิง่ท ายิง่เพิม่”         หรอื    “ยิง่ท ายิง่ลดหรอืหดหายไปเรือ่ยๆ” 
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 ตรวจสอบเปา้หมายตนเองกอ่นฝกึ 

 

“ตกลงเราท าอะไรกันแน ่
ระหว่าง ฝึกการสือ่สารหรือฝึกการท าตามค าสั่ง??” 

 

หลายคนบอกว่า “อยากฝึกให้เขาสื่อสารได้เยอะๆคะ” แต่สิ่งที่เราเห็นคือ “เราบอก 
เราสั่งให้เด็กท านั่นท านี่ เราก ากับสถานการณ์เด็กตลอดแม้กระทั่งการเล่น” เช่น “ไหนหยิบ
บอลสีแดงให้พ่อสิครับ” พอเด็กหยิบให้ก็ชมว่า เก่งมากลูก ต่อด้วย “อ้าวต่อไปหยิบสีเหลือง
และสีแดงมาให้พ่อสิลูก” พอเด็กหยิบมาให้ ก็ชื่นชมและปรบมือให้ด้วย “อ้าวแล้วนี้นี่สีอะไรลูก 
อันนี้ละอันนี้เรียกว่าอะไรน้า” พอเด็กตอบได้ก็ดีใจ ชื่นชม  

ในสถานการณ์นี้ สิง่ที่เราเห็นคือ เด็กเป็นเพียงผู้ตอบสนอง ท าตามค าสั่งที่ผู้ใหญ่
บอกเท่านั้น เราไม่เห็น ไม่ได้ยินว่าเด็กได้มีโอกาสที่จะสื่อสารความคิดหรือความต้องการอะไร
ของตัวเองออกไปให้ผู้อื่นรับรู้เลย ตกลงเราก าลังท าอะไรเพื่ออะไรกันแน่...  

“การส่ือสารที่ใช้การได้จริง คือ เด็กสามารถใช้ภาษาท่าทาง หรือค าพูดเพื่อสื่อสาร
กับผู้อื่น สื่อสารไปเพื่อบอกความต้องการของตนเองได้ เพื่อแสดงความคิดของตัวเองให้ผู้อื่น
รับรู้ได”้ 

 

ตกลงเราท าอะไรกนัแน่...  

 

 

 

 

       

        “มกีารสือ่สารทัง้สองฝา่ย”    หรอื     “แคท่ าตามสัง่อยา่งเดยีว” 
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ดังนั้นก็ขอให้ทบทวนตัวเองด้วย ว่าตกลงเราท าอะไรกนัแน่ 
ที่แท้คือ เราฝึกกระตุ้นการสื่อสารหรือฝึกการท าตามค าสั่ง ความ
คาดหวังของเรานั้นไม่ผิด แต่วิธีการของเราต่างหากที่ผิด ถึง
อย่างไรก็ตาม แม้วิธีการผิด หากเราท าความเข้าใจให้ถูกต้อง ก็ยัง
สามารถปรับแก้ได้ใหถู้กต้องได้ 

      

  

แต่...สิ่งเดียวท่ีผิดและ 
ครูฝึกก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไร 
คือ คุณไม่ลงมือท า!!! 
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 สิง่ทีค่วรพจิารณา...เวลาเดก็คดิและสือ่สารเพือ่การแกป้ญัหา  
 

     ในพัฒนาการข้ันนี้ เราต้องการกระตุ้นให้เด็กคิดและสื่อสารเพื่อการ
แก้ปัญหา “คิดแล้ว สื่อสารออกมาผ่าน การกระท า และ/หรือค าพูด” ให้ผู้อื่น

รับรู้ได้ ส่ิงที่ควรพิจารณา คือ การลงมือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถสื่อสารเพื่อ
การแก้ปัญหาให้ผู้อื่นช่วยเหลือได้ เด็กควรท าได้ทั้ง 2 อย่าง  

ที่ส าคัญ เวลาเราท าแกล้งงงแบบสนุกๆหรือใส่อุปสรรค เพื่อให้เด็กฝึกคิดและสื่อสาร
เพื่อการแก้ปัญหา ขอให้แน่ใจว่าเด็กสื่อสารกับเรา อยู่กับเรา ไม่ใช่มองข้ามเราทะลุไปเล็งแต่
เพียงวัตถุสิ่งของเพียงอย่างเดียว จนเราเริ่มรู้สึกลังเลว่า “ตกลงเธอเห็นฉันมั้ยเนี่ย!!! เธอ
สื่อสารกับฉันหรือเปล่าเนี่ย!!!” 

ทั้งนี้ในเด็กกลุ่มออทิสติกที่มีปัญหาข้อบกพร่องหลักในการเชื่อมต่อเจตนาออกมาซ่ึง
การกระท าและค าพูดให้ได้ต่อเนื่องนานพอ หรือ สามารถยืนยันเจตนาตนเองได้ชัดเจนขึ้น
เรื่อยๆ มักพบว่าเด็กหลายคนสามารถลงมือแก้ปัญหาโดยใช้ร่างกายในการแก้ปัญหาได้ดี แต่
สิ่งที่เด็กกลุ่มนี้ติดขัดหลักๆในขั้นนี้เลยก็คือ ทักษะการสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหากับผู้อื่นได้นาน
ต่อเนื่องจนบรรลุความต้องการ  

ดังนั้น ขอให้ท่านลองพิจารณาดูให้แน่ใจว่าเด็กสามารถสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหากับ
ผู้อื่นได้นานต่อเนื่องได้หรือไม่ ไม่ใช่เน้นการลงไม้ลงมือแก้ปัญหาโดยใช้เพียงทักษะร่างกาย
เพียงอย่างเดียว  

 “สงัเกตวา่เดก็ใชว้ิธใีดในแก้ปญัหา” 
 

 

 

 

  

    9 สือ่สารเพือ่การแกป้ญัหากบัผูอ้ืน่      9 ลงมอืแกป้ญัหาดว้ยตนเอง 
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ข้อแนะน าส าหรบัภาคปฏบิัติ: 
สังเกตเดก็ สังเกตเรา 

  

 

 

   ; ความต้องการนั้นเป็นของเด็กเอง 

   ; คุณช่วยสนับสนุน และตอบสนองให้ผลตามการส่ือสารจากตัวเด็ก 

   ; เด็กได้หัดคิดและสื่อสารที่ออกมาจากเด็กเอง 

   ; เด็กได้หัดคิดและลองท าจากตัวเด็กเอง 

   ; หากคิดแล้วคิดไม่ออก ค่อยช่วยให้ทางเลือก ให้เด็กเลือกเอง และเราให้ผลตาม  
การส่ือสารของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผลของการส่ือสารของตนเอง 

   ; คุณตอบรับการส่ือสารของเด็ก (ทั้งการสื่อสารด้วยภาษากายและค าพูดของเด็ก) 

   ; มีการส่ือสารเพิ่มขึ้น (สื่อสารแบบกลับไปกลับมา) 

 

 

  : บางคนก็มักจะคิดวิธีแก้ปัญหาให้เลย  บอกวิธีการให้เด็กท าตาม 
  : บางคนก็เน้นบอกวิธีการแก้ปัญหาให้เด็กท าจะได้เสร็จเร็ว 

 “เด็กกลายเป็นเพียงผู้ท าตามมากกว่าได้โอกาสหัดคิดด้วยตัวเอง” 

  : บางคนก็เน้นเอาเพียงภาษาพูดมากกว่าภาษากายที่แสดงความคิดที่ออกมาจากตัวเด็ก  

  : บางคนก็เผลอเน้นเอาผลลัพธ์ความส าเร็จมากกว่ากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก 
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สังเกตเด็ก 

สังเกตเรา 

ตัวอย่างเช่น  

พอเห็นเด็กคิดช้า ลงมือท าช้า ก็อดใจไม่ได้ ต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้ก ากับ
สถานการณ์ เร่งเร้าลูกบ้าง “อ้าว คิดสิคิดสิ อ้าวเร็วๆคิดๆ” “อ้าวตอบได้รึยัง 

เร็วส”ิ “อ้าวก็บอกครูไปสิว่า อยากได้รถ” พอเด็กท าตามที่บอกได้หลายท่านก็ดีใจ พอใจ ว่า
เด็กแก้ปัญหาได้แล้ว แต่พอครูชวนคุยชวนคิดว่า “ตกลงเมื่อกี้ใครคิด ความคิดเป็นของใครกัน
แน่ เด็กได้คิดจริงมั้ย หรือแค่ลงมือท าตามที่ผู้ใหญ่บอก” หลายท่านก็พอนึกภาพตามออกว่า 
“เออ...เมื้อกี้แม่คิดคะครู นอ้งแค่ท ามือท าตามที่บอกเฉยๆ” 

ในเด็กหลายคนที่ยังไม่มีภาษาพูดหรือยังพูดได้ไม่คล่อง ค าศัพท์ก็น้อย ไม่รู้จะพูดค า
ไหนออกมาให้แม่ได้ยินได้ อยากให้ท่านลองนึกดูสิว่า หากหัวใจของเด็กพูดได้ว่า “หนูก็ก าลัง
คิดอยู่นะแม่ แต่ขอเวลาคิดหน่อย อย่าเพิ่งเร่งหนู” “แม่ยิ่งเร่ง หนูยิ่งคิดไม่ออก” เราจะรู้สึก
อย่างไรกับคนที่มาเร่งเร้าเราเยอะๆ  

สิ่งส าคัญ คือ หากเราแกล้งงงหรือค่อยๆใส่อุปสรรคท้าทายในสิ่งที่เป็นความต้องการ
ของเด็กจริงๆแล้ว เด็กจะมีความพยายามที่จะคิดและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาได้มากกว่าที่เรา
คิดไว้สะอีกดังนั้น เราต้องฝึก “สังเกตเด็ก สังเกตเรา” หัดเป็นผู้สังเกตและเฝ้าดูเด็ก โดยไม่
รีบเร่งตัดสินและจัดการสถานการณ์ สังเกตว่าเรามีข้อควรควรท า (;) และมีข้อที่ไม่ควรท า 
(:) กันคนละกี่ข้อ ค่อยๆฝึกฝนตนเองนะคะ ท าความเข้าใจหลักการ แล้วลงมือท าบ่อยๆคะ  
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ห้ามท าลายขา้วของ  

ห้ามท าร้ายรา่งกาย  

ห้ามท าร้ายจติใจ 

 กตกิา 3 ขอ้ คือ 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเด็กสามารถแสดงออกถึงความต้องการของตนเองได้ชัดเจนขึ้น เริ่มมีความ
ต้องการที่เพิ่มมากขึ้น เราเองคงไม่สามารถตอบสนองความต้องการเด็กได้ทุกเรื่อง ในช่วง
เริ่มต้นถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ใช้การได้มาถึงขั้นที่แสดงตัวตนได้ชัดเจนแล้ว หากระหว่างการ
กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แล้วมีการกระท า 3 ข้อ ดังกล่าว สิ่งที่เราต้องท าคือ 
ก ากับ คือ ไม่อนุญาติให้เด็กท า โดยใช้น้ าเสียงสีหน้าท่าทางที่ชัดเจนให้เด็กรับรู้ได้ชัดๆเลยว่า 
ท าไม่ได้ ไม่อนุญาติให้ขว้างปาของ ด้วยท่าทีและอารมณ์ที่สงบนิ่ง มั่นคงและเอาจริงของเรา 
เด็กรับรู้ได้คะ   
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สรุปสิง่ส าคญั: ชว่ยใหเ้ด็กสือ่สารดว้ยทา่ทาง คดิและสือ่สารเพือ่การ
แก้ปญัหา 

 
1. เริ่มต้นจาก “ความต้องการของเด็ก” 

“ความต้องการของหนู หนูก็อยากจะสื่อสาร”  
 “ความต้องการของหนู หนูก็อยากจะคิด” 
 

2. ช่วยให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทาง  
“เด็กเป็นผู้ริเริ่ม ไม่ใช่เพียงผู้ตอบสนองเท่านั้น”  
“เด็กสื่อสาร ผู้ใหญ่ตอบสนอง”             
เรียนรู้การส่ือสารกลับไปกลับมาให้ต่อเนื่อง “สื่อความรัก สื่อรอยยิ้ม ส่ือสารทุกอารมณ์”  
 

3. ผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุน ให้คิดและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหา  
     “ได้เวลาแกล้งงงแบบสนุกๆกับเด็ก” “ค่อยๆใส่อุปสรรคในการ

เล่นให้ซับซ้อน” แล้ว “ให้เวลาเด็กคิด ลงมือท า และเรียนรู้
ด้วยตนเอง”  
 

 
 

4. ท าแล้วมีการสื่อสารเพิ่มขึ้น: ช่วยขยายการสื่อสารให้ชัดเจนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ    
ท าแล้วเด็กสนใจ สนุก แววตาเป็นประกาย  

       “สื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้จนส าเร็จ” 

“ฉันท าได้” 

ช่วงเวลาเด็กสนใจอยากได้อะไรมากๆ หากมี
อุปสรรคที่สนุกและท้าทาย เด็กจะสนใจและอยาก
สื่อสารเพิ่มขึ้น มีความพยายามคิดและสื่อสารเพื่อการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ จนส าเร็จในที่สุด เกิดความ
มุ่งมั่นและความมั่นใจในตนเอง  

  


