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 พ่อแม่ช่วยสร้ำงเสริมเทคนิคสื่อสำรให้ลูกหลำนที่มีปัญหำได้ 

ถ้ำรู้วิธี : ออทิซมึ เกร็ดควำมรู้ส ำหรับครูและพ่อแม่ 

 ปัญญำแห่งรัก  
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ค ำน ำ 

 
 

 กุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ ถึงวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์  
ในเดือนนี้มูลนิธิเพ่ือการศึกษาพิเศษฯ จะจัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริง
หรือ?" โดยมีวิทยากรจากสหรัฐอเมริกามาร่วมแบ่งปันความรู้และการฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือดูแลเด็กพิเศษ 
ในการนี้มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์ จากอาจารย์ประเสริฐ  ตันสกุล ในการถอดความร้อยเรียงเนื้อหา       
ที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้จะน าเสนอเรื่อง "ปัญญาแห่งรัก"  
Love Quotient: LQ ซ่ึงก าลังมีบทบาทร่วมสมัยที่ส าคัญในยุคนี้ 

        หวังว่าผู้อ่านจะได้รับสาระและความเพลิดเพลินในหนังสือ "เรื่องพิเศษ ส าหรับคนพิเศษ" เล่ม 3   
ที่มูลนิธิฯ ยินดีมอบให้เป็นของขวัญในช่วงวันแห่งความรักท่ีก าลังจะมาถึง 

สวัสดีและขอบคุณค่ะ 
          

     ศาสตราจารย์ศรียา  นิยมธรรม 
ประธานมูลนิธิเพ่ือการศึกษาพิเศษฯ 
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ความคิดค านึง .........จากผู้ปกครอง 
 
ลูกน้อย ผมด าตาใส 
โบกมือไหวไหวในทุ่งกวา้ง 
พี่เลี้ยงกู่เรียก อยู่ริมทาง 
โบกมือคว้างคว้างให้ตามไป         

เด็กน้อยหัวเราะเริงร่า 
ล้อเลียนวาจาเปลง่เสียงใส 
จับปูด าปูมา้มาไวไว 
เล่นตบแผะ ก็ไดไ้ม่ว่ากัน 

************************************************ 

วันนี้................................... 
แม่จูงมือลูกมาปรึกษาหมอ 
ครูเขาบอกมีปัญหาอย่ารีรอ 
ตรวจสอบเถอะแม่พ่อก่อนสายไป 

************************************************ 

และแล้ว........; 
เขาบอกลูกน้อย แสนซน 
ภาษาวกวนพูดไมช่ัด 
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กใหญ่ 
ไม่แข็งแรงตามวัยให้ข้องขัด 
การประสานงานมือตาไม่สนัทัด 
ด้วยประสาทสัมผัสยงัเชื่องชา้ 
แม่ไม่เห็นลูกน้อยที่นา่รัก 
เห็นแต่ป้ายเขาสลักบนใบหน้า 
ว่าบกพร่อง. มีปัญหา.ด้อยปัญญา 
สมาธิก็สัน้กว่าที่ควรเปน็ 

************************************************ 

เข้าใจไหม.. ความเจ็บปวดที่รู้สกึ 
ทั้งตระหนกเศร้าซึมลึกเกินใครเห็น 
อยากหลีกลี้ค าตอกย้ า... หรือจ าเป็น? 
โปรดอย่าเนน้ ประทบัซ้ าให้ช้ าใจ 

ได้โปรด......... 
คืนลูกน้อยผมด าตาใส 
ผลตรวจสอบพพิากษาว่าอย่างไร 
ขอเวลา... แค่ท าใจก็เกินพอ 

ค าปรึกษาแม้มีค่าคอยทา่ก่อน 
โปรดอาทรความรู้สึกของแม่พ่อ 
ให้เวลา... ท าใจ... อดใจรอ 
อาจ พรุ่งนี้.. ที่แม่พ่อสู้ต่อไป 

************************************************ 

สิริยา  ศานิต 
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สารบัญ 

  หน้า 
ค าน า  
 ความคิดค านึง......จากผู้ปกครอง  
   
พ่อแม่ช่วยสร้างเสริมเทคนิคสื่อสารให้ลูกหลานที่มีปัญหาได้ ถ้ารู้วิธี : ออทิซึม เกร็ดความรู้ 
     ส าหรับครูและพ่อแม่ 

1 

 บทบาทของครอบครัว 2 
 ออทิซึม คืออะไร 4 
 ลักษณะอาการทั่วไป 4 
 ผลกระทบต่อการศึกษา 5 
 การบ าบัดอาการออทิซึมด้วยการศึกษาท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ คืออะไร  5 
 ABA คืออะไร 6 
 หลักการพื้นฐานของ การวิเคราะห์พฤติกรรม (ABA) 6 
 Verbal Behavior คืออะไร 7 
 เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมและค าพูดได้อย่างไร ในชั้นเรียน 9 
 VB MAPP คืออะไร  9 
 มีการประเมินทักษะอะไร ในระดับใดบ้าง 10 
 ประเมินส่วนไหนของปัญหาการเรียนรู้ และภาษา 10 
 กระบวนการสอนที่ได้ผล  11 
 การให้รางวัลเสริมแรงในทางบวก คืออะไร 11 
 การยึดโยงไว้ด้วยตัวเสริมแรง หมายถึงอะไร  12 
 การเข้ามาใกล้ คืออะไร 12 
 การลดทอนพฤติกรรม 12 
 แผนปรับพฤติกรรมมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 14 
   
ปัญญาแห่งรัก Love Quotient: LQ 15 
 นิยาม 'ปัญญาแห่งรัก' Definition for love quotient 17 
 รากฐานและพัฒนาการของความรัก  17 
 แบบทดสอบการสื่อสารของความรัก  19 
 บทส่งท้าย 19 
 เอกสารอ้างอิง 20 
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พ่อแม่ช่วยสร้างเสริมเทคนิคสื่อสาร     

ให้ลูกหลานท่ีมปีัญหาได้ ถ้ารู้วิธี : 

ออทิซึม เกร็ดความรู้ส าหรับครูและพ่อแม่ 
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พ่อแม่ช่วยสร้างเสริมเทคนิคสื่อสารใหลู้กหลานท่ีมีปัญหาได้ ถ้ารู้วิธ ี

 

 
นายประเสริฐ ตันสกุล 

 
 เรำคงได้ทรำบมำแล้วว่ำเด็กทุกคนที่เกิดมำกว่ำจะเติบโตมำจนถึงวัยเข้ำโรงเรียนตำมระดับชั้นที่
สังคมจัดไว้ให้และจบกำรศึกษำในวัยรุ่นนั้น จะต้องผ่ำนขั้นตอนกำรพัฒนำในสิ่งแวดล้อมที่ต่ำง ๆ กันไป โดยที่
ทุกคนต่ำงก็มีต้นทุนทำงสังคม และปัญหำของตนเองต่ำง ๆ กันในหลำย ๆ ด้ำน หลำย ๆ ลักษณะ โดยเฉพำะ
ปัญหำของเด็กออทิสติก ซึ่งเริ่มจะเป็นที่รู้จักและกล่ำวขวัญกันมำกขึ้น  
 เมื่อไม่นำนมำนี้ได้มีเอกสำรคู่มือพ่อแม่ที่ชื่อ PaTTAN Autism Initiative ABA Supports Family 
Handbook ให้ควำมรู้เรื่องนี้ไว้ดีมำก จึงใคร่ขอน ำสำระโดยสรุปมำให้อ่ำนกันเป็นกำรประเทืองควำมรู้ว่ำ        
ทุกวันนี้ ที่ไหนเขำคิดอะไร อย่ำงไร และท ำอย่ำงไรอยู่ 
 เนื้อหำในคู่มือเริ่มต้นด้วยกำรกล่ำวถึงบทบำทของครอบครัวกับบทสรุปขององค์กรให้ค ำปรึกษำที่
ตั้งขึ้น พร้อมให้ค ำจ ำกัดควำมเรื่อง ออทิซึม กำรวิเครำะห์ท ำควำมเข้ำใจพฤติกรรม และวิธีสื่อสำรตอบโต้       
ของเด็ก รวมถึงค ำแนะน ำในกำรให้กำรช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมกำรปรับทักษะของเด็ก และเรื่องอ่ืน ๆ 
อีกหลำยเรื่องด้วย  โดยเฉพำะที่น่ำสนใจคือ 

 

บทบาทของครอบครัว 
 
 องค์กรนี้เขำเสนอแนะว่ำ ประสบกำรณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครองในครอบครัวที่มีสมำชิกคนหนึ่ง หรือ
หลำยคนเป็นออทิซมึนั้นสมควรจะต้องได้รับควำมชื่นชมยกย่องมำกทีเดียว เนื่องจำกว่ำในกำรที่จะใช้ชีวิตอย่ำง
ปกติสุขอยู่กับคนที่เป็นออทิซมึนั้น จะต้องอำศัยกำรวำงแผนและกำรปรับตัวที่แตกต่ำงไปจำกครอบครัวอ่ืนมำก
ทีเดียว ซึ่งคนที่เคยรู้จักคุ้นเคยกับคนเป็นออทิซึมเท่ำนั้นที่จะเข้ำใจดีว่ำพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับออทิซึมนั้น          
มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของพ่อแม่ผู้ปกครองอย่ำงไรบ้ำง ในส่ วนของเด็กที่เป็นออทิซึมนั้น 
พวกเขำก็ต้องกำรปฏิสัมพันธ์ และควำมรักควำมอบอุ่นจำกสังคมรอบข้ำงด้วยเช่นเดียวกัน  แต่ทว่ำวิธีกำร
แสดงออก ซึ่งควำมรัก และควำมสนใจของพวกเขำนั้น คนทั่วไปที่ไม่เคยอยู่ร่วมกับเด็กออทิสติก อำจจะมองไม่
ออก และมักจะมองว่ำ “กำรขำดควำมสนใจในกำรปฏิสัมพันธ์กับสังคม” มันก็คือกำรไม่สนใจธรรมดำ ๆ 
“ตำมที่เห็น” นั่นเอง แบบเดียวกับที่พ่อแม่ของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่เขำพูดกันนั่นแหละ ในท ำนองเดียวกัน 
พ่อแม่ของเด็กออทิสติกต่ำงก็เข้ำใจวิธีกำรสื่อสำรของลูกของเขำดีอยู่แล้วว่ำลูกของเขำอำจไม่สื่อสำรอะไรมำก
นักตำมทีค่วรจะเป็น และวิธีกำรสื่อควำมท่ีใช้ก็อำจไม่ใช่วิธีสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพส ำหรับคนทั่วไป แต่พวกเขำ
ก็สื่อควำมหมำยได้ ควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของครอบครัวของเด็กออทิสติกก็เหมือนกับควำมต้องกำรของ
ครอบครัวคนทั่ว ๆ ไปนั่นเอง จะมีส่วนที่แตกต่ำงออกไปก็เฉพำะที่จุดเน้นเท่ำนั้น 

ออทิซึม เกร็ดความรู้ส าหรับครูและพอ่แม่ 

 



เรื่องพิเศษ ส ำหรับคนพิเศษ เล่ม 3 | 3 

 

มูลนิธิเพื่อกำรศึกษำพิเศษในพระรำชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้ค ำปรึกษำที่ปฏิบัติงำนภำยใต้องค์กรนี้ ทุกคนทรำบดีว่ำครอบครัวของเด็กในชั้นเรียน
ที่เขำให้ค ำปรึกษำนั้นมีหลำยอย่ำงที่แตกต่ำงกันอยู่ นั่นหมำยควำมว่ำครอบครัวของเด็กทุกคนในชั้นต่ำงก็มี
เรื่องท่ีจะเล่ำที่เป็นประโยชน์อยู่มำกด้วย จึงต้องให้ควำมส ำคัญอย่ำงสูงกับบทบำทของครอบครัวและผู้ปกครอง 
โดยที่ผู้ให้ค ำปรึกษำมีควำมตั้งใจจริงที่จะช่วยครอบครัวและโรงเรียนในกำรแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรพิเศษของ
เด็ก ๆ ด้วย เพรำะเหตุว่ำกำรที่จะพัฒนำโครงกำรที่มีประสิทธิภำพ และน ำมำใช้ปฏิบัติให้ได้ผลดีนั้น             
เรำจ ำเป็นต้องอำศัยกระบวนกำรควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย ทั้งครอบครัว หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ และ
จำกผู้ให้ค ำปรึกษำจำกองค์กรนี้ด้วย 

  องค์กรให้ค ำแนะน ำเรื่องออทิซึมนี้ ประกอบขึ้นด้วยคณะที่ปรึกษำ ผู้มีหน้ำที่ชี้แนะชี้น ำถึงวิธีกำร
สอนที่มีประสิทธิภำพส ำหรับกำรสอนเด็กออทิสติกในทุกมิติ ที่ปรึกษำบำงคนขององค์กรเองก็มีลูกเป็นเด็ก 
ออทิสติกด้วย ซึ่งกำรที่มีพ่อแม่ของเด็กออทิสติกเป็นที่ปรึกษำอยู่ด้วยนี้ ได้ช่วยเพ่ิมมิติของกำรท ำงำนของ
องค์กรนี้ให้เด่นชัดขึ้น ท ำให้มั่นใจได้ว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนตำมวิธีกำรที่ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลำง  

 ในช่วงที่เริ่มก่อตั้ง องค์กรนี้ได้อำศัยพ่อแม่ของเด็กออทิสติกเป็นหัวหอกในกำรด ำเนินงำน โดยได้รับ
กำรสนับสนุนผ่ำนทำงโครงกำรของสมำคมผู้ปกครองในระยะสำมปีแรก ทุกวันนี้องค์กรนี้ก็ยังคงยึดมั่นอยู่กับ
ควำมร่วมแรงร่วมใจของครอบครัวอยู่ดุจเดิม โดยเฉพำะควำมร่วมมือในเรื่องต่อไปนี้ 

 เปิดโอกำสให้ครอบครัวได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุมพบปะกับครู กับที่ปรึกษำ
ทำงกำรศึกษำของท้องถิ่น และกับเจ้ำหน้ำที่ที่ปรึกษำขององค์กรนี้ว่ำกำรสนับสนุนที่ได้รับนั้นมีผลต่อโครงกำร
กำรศึกษำของลูกของเขำอย่ำงไรบ้ำง นอกจำกนั้นองค์กรให้ควำมช่วยเหลือกรณีออทิซึมนี้ ก็พร้อมที่จะช่วย
ตอบปัญหำข้อสงสัยของพ่อแม่ด้วยอีกทำงหนึ่งด้วย 

 เปิดโอกำสให้ครอบครัวได้ร่วมเป็นแกนด ำเนินกำรในกำรศึกษำเพ่ือค้นหำทักษะส ำคัญที่จ ำเป็น
จะต้องสอนให้กับเด็ก ๆ ว่ำมีอะไรบ้ำง และตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีกำรสอนทักษะเหล่ำนั้นให้กับเด็ก ๆ ด้วย 

 เปิดโอกำสให้ครอบครัวได้เข้ำร่วมประชุมอบรมในท้องถิ่นตำมก ำหนดกำรที่จัดให้ โดยเจ้ำหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำขององค์กรท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ และวิเครำะห์พฤติกรรม 
(ABA) และเรื่องพฤติกรรมกำรพูดโต้ตอบ (VB) ด้วย 

 เจ้ำหน้ำที่ท่ีปรึกษำขององค์กรฯ สำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลควำมรู้ เรื่อง ออทิสซึม เรื่อง
กำรวิเครำะห์พฤติกรรม และเรื่องกำรใช้ภำษำพูดได้  

 ถึงแม้นว่ำองค์กรนี้จะมีควำมตั้งใจที่จะคอยช่วยทำงครอบครัวให้ได้รับทรำบเกี่ยวกับโครงกำร      
จัดกำรศึกษำที่ได้หำรือกันนั้นอยู่แล้วก็ตำม แต่ก็ขอให้ระลึกไว้ด้วยว่ำบทบำทหลักขององค์กรนี้คือ กำรให้
ค ำปรึกษำแก่ฝ่ำยที่จัดกำรศึกษำ (โรงเรียน และท้องถิ่น) เท่ำนั้น ส่วนเรื่องของกำรจัดบริกำรกำรศึกษำ           
ที่เหมำะสมเป็นบริกำรโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยให้กับเด็กที่ มีควำมบกพร่องทำงควำมสำมำรถนั้นเป็นหน้ำที่
รับผิดชอบของหน่วยงำนในท้องถิ่น หำใช่เป็นควำมรับผิดชอบขององค์กรให้ค ำปรึกษำนี้ไม่ ส่วนเรื่องกำรส่ง
แผนกำรเรียนรำยบุคคลของเด็กให้พ่อแม่ ก็เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนกำรศึกษำท้องถิ่น หรือของหน่วยงำนที่จัด
กำรศึกษำก่อนวัยเรียนในพื้นท่ี 
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 หน้าที่หลักของ PaTTAN Autism Initiative คือช่วยสนับสนุนการเรียนและการสื่อสาร            
เพื่อพัฒนาชีวิตของเด็กออทิสติก และครอบครัว ด้วยมาตรการที่ยึดโยงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏ  

 

ออทิซึม คืออะไร 
 

 ออทิซึม เป็นอำกำรของกำรพัฒนำกำรที่มีปัญหำซับซ้อน ท ำให้เกิดอำกำรหย่อนควำมสำมำรถ          
ที่มักจะปรำกฏในช่วงสำมปีแรกของชีวิต  

 ออทิซมึ อำจปรำกฏตั้งแต่เกิด หรือตั้งแต่ช่วงต้นของกำรพัฒนำกำรก็ได้ 

 ออทิซึม นับเป็นหนึ่งในควำมผิดปกติห้ำอย่ำงในกลุ่ม “ควำมผิดปกติด้ำนกำรพัฒนำทักษะทำง
สังคม” (Pervasive Development Disorders)  

 ออทิซึม ท ำให้เกิดปัญหำด้ำนพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น กำรปฏิสัมพันธ์ กำรติดต่อสื่อสำร กำรใช้
จินตนำกำร และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

 ออทิซมึ มีผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ กำรปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน กำรอยู่อย่ำงอิสระไม่เกี่ยวข้องกับใคร 
และกำรร่วมมือกับชุมชนที่จะคงอยู่ต่อเนื่องและยำวนำนตลอดชีวิตด้วย 

 ออทิซึม จะมีควำมแตกต่ำงกันในหลำยเรื่อง ทั้งควำมหนักเบำของอำกำร อำยุที่เริ่มปรำกฏ และ
ควำมเกี่ยวโยงกับควำมผิดปกติอ่ืน ๆ 

 ออทิซึม จะแสดงอำกำรให้เห็นเด่นชัดได้ในเด็กทั่ว ๆ ไปไม่เหมือนกัน และในเด็กแต่ละคน ในช่วง
เวลำที่ไม่เหมือนกันด้วย 

 อำกำร ออทิซึม อำจจะแสดงออกมำให้เห็นในลักษณะเป็นอำกำรรวม ๆ กับอำกำรของโรคอ่ืน          
อีกหลำยอย่ำง  

 จะไม่มีพฤติกรรมใดที่ชี้บ่งเป็นกำรเฉพำะได้ว่ำเป็นเรื่องของออทิซึมแน่นอนที่จะต้องเกิดกับทุกคน  

                     (National Research Council, 2001) 

 
ลักษณะอาการทั่วไป 
 

๑. มีควำมบกพร่องทำงกำรสื่อสำรกับสังคม เช่น 
 ในกำรสนทนำ จะโต้ตอบได้ไม่ตรงประเด็น ไม่เหมำะสม ไม่เข้ำเรื่อง 
 ไม่เข้ำใจกำรสื่อสำรด้วยท่ำทำงหรือกิริยำอำกำร 
 เข้ำกับเพื่อนในวัยเดียวกันไม่ค่อยจะได้ 
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๒. แสดงพฤติกรรมย้ ำคิดย้ ำท ำ และมีลักษณะเฉพำะตัว 
 กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย ซ้ ำซำก 
 กำรเขียนลำยมือ หลุกหลิกอยู่ไม่นิ่ง 
 ท ำตำมที่เคยท ำเป็นประจ ำ 
 อ่อนไหวมำกต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
 ให้ควำมสนใจมำกในสิ่งที่ไม่ควรสนใจ 

 
ผลกระทบต่อการศึกษา 
 

 เป็นปัญหำที่มีผลกระทบหรืออุปสรรคต่อกำรเรียนรู้และกำรปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
 ระดับควำมต้องกำรทำงวิชำกำรของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ส ำหรับบำงคนสถำนะทำงวิชำกำรคือ

จุดแข็งของเขำ แต่ส ำหรับคนอ่ืน ๆ มันอำจเป็นแต่เพียงรำยกำรที่ต้องได้รับกำรบ ำบัดอำกำรออทิซึม ที่มี
ประสิทธิภำพตำมท่ีจ ำเป็น 

 มักจะมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพยำยำมซ้ ำหลำย ๆ ครั้ง ในกำรเรียนรู้วิชำกำรบำงเรื่อง เรียนรู้ภำษำ 
และทักษะทำงสังคม 

 ที่มักจะมีควำมจ ำเป็นที่ต้องสอนบ่อย ๆ ก็คือ ทักษะทำงสังคม 
 จ ำเป็นต้องฝึกทักษะกำรจัดกำรตนเองด้วย 
 กำรจ ำแนกแยกแยะทักษะที่เรียนรู้มีปัญหำท ำให้ต้องวำงแผนอย่ำงมีระบบ 
 กำรให้ท ำตำมสูตร ซึ่งต้องวำงแผนอย่ำงรอบคอบเพื่อให้น ำมำใช้ในขณะที่สอนได้ 

 
การบ าบัดอาการออทิซึมด้วยการศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์ คืออะไร  
 

 กำรศึกษำพฤติกรรมโดยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ (ABA) “จำกหลักฐำนที่ดีที่สุดที่มีอยู่ชี้ชัดว่ำ          
กำรใช้มำตรกำรทำงกำรศึกษำที่เป็นวิทยำศำสตร์ (ABA) เป็นวิธีกำรบ ำบัดรักษำอำกำร ออทิซึม ที่ได้ผลดีที่สุด 
เพรำะในกระบวนกำร ABA จ ำเป็นต้องใช้หลักของพฤติกรรมศำสตร์และกำรเรียนรู้ มำผสมผสำนกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหำออทิซึม ซึ่งหมำยถึงกำรใช้ทั้งกำรสื่อสำร กำรพัฒนำกำรทำงสังคม และกำรเรียนรู้ ประกอบกับปัญหำ
พฤติกรรมด้ำนอื่น ๆ มำประกอบกันด้วย” 

 ในปี ค.ศ. 2009 ได้มีรำยงำนขององค์กร National Standard Report ออกเผยแพร่ ท ำให้นักกำร
ศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำ ได้รับข้อชี้แนะเรื่องกำรจัดท ำโครงกำรแก้ไขปัญหำที่ด ำเนินกำรตำมสภำวะที่
เกิดข้ึนจริง ๆ รำยงำนฉบับนั้นได้ครอบคลุมเนื้อหำสำระที่กว้ำงขวำงเกี่ยวกับมำตรกำรบ ำบัดรักษำ พร้อมระบุ
หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์อธิบำยเหตุที่ต้องใช้มำตรกำรนั้นด้วย นอกจำกนั้นยังได้รวบรวมรำยงำน             
ผลกำรศึกษำที่เคยได้สรุปไว้เป็นจ ำนวนมำกด้วย (National Standard Report Overview, 2009)     
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ABA คืออะไร 
 
 ABA ย่อมำจำก Applied Behavior Analysis หมำยถึง การวิเคราะห์พฤติกรรม ซ่ึงเป็นวิธี
กำรศึกษำพฤติกรรมที่อำศัยกำรสนับสนุนจำกข้อมูล เพ่ือเพ่ิมหรือลดพฤติกรรมใด ๆ ของบุคคลเพ่ือให้เกิดผลดี
กับบุคคลนั้นและสังคมรอบข้ำงของเขำ  
 
หลักการพ้ืนฐานของ การวิเคราะห์พฤติกรรม (ABA) 
 

 ท ำกำรวิเครำะห์พฤติกรรมที่มีควำมส ำคัญต่อสังคมที่จะต้องปรับปรุง ในกำรนี้จะท ำกำรรวบรวม 
ข้อมูล ท ำกำรวิเครำะห์ ตรวจสอบควำมถูกต้อง และตีควำมข้อมูลควบคู่ไปกับกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

 น ำพฤติกรรมมำวิเครำะห์ และพิจำรณำให้ชัดเจน โดยที่สำมำรถตรวจวัดได้ด้วย 

 ท ำกำรศึกษำว่ำพฤติกรรมนั้น ๆ (สิ่งที่ เด็กแสดงออก) เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่เป็นตัวก ำหนด
พฤติกรรมนั้นอย่ำงไร (ในภำวะแวดล้อมตอนนั้นมีอะไรเกิดข้ึน)  

 ท ำกำรวิเครำะห์พฤติกรรมในสำมประเด็นหลัก คือ  
 มีอะไรเกิดข้ึนก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมนั้น 
 พฤติกรรมนั้นมีลักษณะอย่ำงไร 
 มีอะไรเกิดข้ึนหลังพฤติกรรมนั้น 

 

 

ผู้เขียนรำยงำนได้สรุปไว้ว่ำ สำระหลักที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้โครงกำรประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 
ที่ได้ชื่อว่ำเป็น “การรักษาที่ถูกวิธี” ก็คือกำรที่โครงกำรนั้นด ำเนินกำรโดยอาศัยการวิเคราะห์
พฤติกรรมเป็นหลัก (e.g., Cooper,Heron, & Heward, 2007; Skinner, 1953) (National 
Autism Center, national Autism Standards 2009). รำยงำนฉบับนี้สอดคล้องกับงำนวิจัย
และค ำแนะน ำที่มีมำก่อน (National Research Council 2001); NY State Dept. Of Health 
(1999); Maine Administrators of Services for Children Disabilities (MADSEC) (1999);. 
Report of the MADSEC Autism Task Force. Manchester, Maine)  

 

“ 

” 
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Verbal Behavior คืออะไร 
 

 Verbal Behavior (กำรใช้ถ้อยค ำสื่อสำรโต้ตอบ) คือ พฤติกรรมที่ถูกก ำหนดโดยพฤติกรรมของ 
คนอ่ืน เป็นพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่กระท ำในกำรปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งก็คือกำรสื่อควำมโต้ตอบนั่นเอง 

 ศูนย์จะสนใจอยู่ที่กำรวิเครำะห์หำวัตถุประสงค์หลักของกำรใช้ภำษำในลักษณะนั้น คือดูที่
สถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เขำใช้ภำษำ หรือพูดอีกอย่ำงหนึ่งคือ ดูว่ำท ำไมจึงพูดแบบนั้น 

 กำรใช้ถ้อยค ำสื่อสำรโต้ตอบอำจรวมถึง กำรใช้ค ำพูด กำรเขียน กำรแสดงท่ำทำง กำรสื่อสำร            
ด้วยภำพ และมำตรกำรสื่อสำรโดยใช้รูปแบบอื่นด้วยก็ได้ 

 กำรท ำควำมเข้ำใจกับควำมหมำยของค ำที่พูด โดยศึกษำควำมหมำยขององค์ประกอบของกำร
โต้ตอบด้วยถ้อยค ำ เป็นวิธีที่จะท ำให้เรำเข้ำใจกำรใช้ถ้อยค ำสื่อสำรโต้ตอบได้ดีที่สุด เพรำะองค์ประกอบ
ดังกล่ำวข้ำงล่ำงนี้เป็นตัวที่จะช่วยให้แยกแยะได้ว่ำ ได้พูดอะไรออกมำ และท ำไมจึงพูดเช่นนั้น 

 

Mand = ควำมต้องกำร สิ่งที่ขอ ควำมตั้งใจ (พูดเพรำะอยำกได้) 

Tact = รูปลักษณ์ (บอกลักษณะตำมที่ ได้เห็น ได้ฟัง ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส หรือได้จับต้อง) 

Intra Verbal = ภำพจินตนำกำร ในระหว่ำงกำรสนทนำ กำรตอบค ำถำม และนึกภำพตอนที่คนอ่ืนพูด 
                    (เรำพูดออกไปเพรำะมีคนถำม หรือวิจำรณ์) 

Echoic = พูดทบทวนสิ่งที่คนอ่ืนพูด (พูดตำมที่คนอ่ืนพูด) 

Imitation = แสดงกำรเลียนแบบอำกำรทำงกำยตำมแบบที่คนอื่นท ำ (เรำเคลื่อนไหวร่ำงกำยเพรำะ 
                คนอ่ืนเขำก็ท ำแบบเดียวกันนั้น) 

Listener Responding/Receptive = กำรท ำตำมที่สั่ง (ท ำเพรำะมีคนบอกให้ท ำ)  

 

  กำรพัฒนำโครงกำรทำงภำษำส ำหรับคนที่มีอำกำรออทิซึมนั้น กำรวิเครำะห์ในหัวข้อที่กล่ำวมำนี้ 
เป็นสิ่งที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง มันจะช่วยในกำรสอนว่ำ “ควรพูดอะไร” และ “พูดตอนไหน” ด้วย ยกตัวอย่ำง เช่น 
กรณีท่ีเป็นเรื่องส ำคัญอันจ ำเป็นที่เด็กจะต้องรู้จักใช้ภำษำเพ่ือสื่อสำรในสถำนกำรณ์ที่เหมำะสม เช่น บอกได้ว่ำ 
“น้ ำ” เมื่อรู้สึกกระหำยและอยำกดื่มน้ ำ และเวลำให้ดูภำพน้ ำ แล้วถำมว่ำ “นี่คืออะไร” ก็บอกได้ว่ำ “น้ ำ”  
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ข้างล่างนี้คือภาพแสดงให้เห็นว่าการสอนค าว่า “คุกกี้” ในทุก ๆ สถานการณ์เป็นอย่างไร  

  ในโปรแกรมกำรสอนกำรพูด (VB) นั้น เรำจะเน้นกำรสอนควำมหมำยของค ำที่ใช้ ซึ่งค ำว่ำ “คุกกี้” 
ค ำเดียวนี้อำจใช้ในหลำย ๆ วัตถุประสงค์ เช่น ใช้เรียกชื่อสิ่งของ ใช้ในกำรขอ ใช้ตอนตอบค ำถำม หรือใช้ตอนที่
พูดตำมคนอื่นเขำ เป็นอำทิ ดังนั้น ค ำเดียวนี้อำจจะต้องแยกสอนตำมสถำนกำรณ์ที่ใช้ คือ เป็น Mand (ค ำขอ) 
Tact (ค ำระบุ) Echoic (นึกภำพ) Intra Verbal (เห็นภำพ) หรือเป็นกำรตอบรับ เพ่ือให้นักเรียนใช้ค ำนั้นได้ใน
หลำย ๆ วัตถุประสงค์  

 

 

     
 

 

 

 

 

 

ลักษณะการใช้ สิ่งท่ีมาก่อน พฤติกรรม ผลลัพธ์ 

สิ่งที่ขอ Mand สิ่งเร้ำให้อยำกได้ ออกเสียง (พูดค ำว่ำ คุกก้ี  
ท ำท่ำทำงหรือใช้ภำพ) 

ได้รำงวัล (ได้รับคกุกี)้ 

สิ่งที่ระบุ Tact สิ่งกระตุ้นให้นึกถึง ออกเสียง (พูดค ำว่ำ คุกก้ี  
ท ำท่ำทำงหรือใช้ภำพด้วย) 

ได้รับกำรส่งเสริมรูปแบบอ่ืน 
(เช่น ค ำชม ดีมำก เยี่ยม  
ใช่เลย หรือลูบหลัง) 

สิ่งที่โต้ตอบ Intra Verbal ค ำพูดที่มำกระตุ้น ออกเสียง (พูดค ำว่ำ คุกก้ี  
ท ำท่ำทำง) 

ไดร้ับกำรส่งเสริมรูปแบบอ่ืน 
(เช่น ค ำชม ดีมำก เยี่ยม  
ใช่เลย หรือลูบหลัง) 

ภำพที่นึกถึง Echoic ค ำพูดที่มำกระตุ้น ออกเสียง (พูดค ำว่ำ คุกก้ี) ได้รับกำรส่งเสริมรูปแบบอ่ืน 
(เช่น ค ำชม ดีมำก เยี่ยม  
ใช่เลย หรือลูบหลัง) 

 
 
 

 

คุกกี้ คืออะไร 

 คือ....... 
          สิ่งที่ขอ  

        ค ำระบุชื่อ  
        ภำพที่เห็น  
        ค ำที่พูดตำม 

 

  สิ่งที่ขอ 

                         (เมื่ออยำกได้) 
ค ำระบุชื่อ                                  ภำพที่เห็น 

(เมื่อได้ยิน)                                    (เมื่อได้เห็น ได้กลิน่ ได้รส) 
 

ค ำที่พูดตำม                 พูดตำมที่ได้ยิน 

(เมื่อมีคนถำมหรือพดูถึง)                     (ตอบสนองตำมทีม่ีคนบอก) 

                     ออกเสียงตำม 

                             (เมื่ออยำกได้) 
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เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมและค าพูดได้อย่างไร ในชั้นเรียน 
 

 อันดับแรกต้องกระตุ้นให้เด็กร่วมมือและอยำกอยู่กับเรำ โดยให้กำรอยู่กับเรำนั้นมีผลท ำให้เด็กได้
รำงวัลที่เขำอยำกจะได้ ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่เรำสร้ำงสิ่งแวดล้อมให้กับกำรเรียนและผู้สอนเป็นส่วนหนึ่งของ
รำงวัลล่อใจ (มีรำยกำรหรือกิจกรรมที่เด็กชอบ) เพ่ือดึงดูดให้เด็กอยำกเข้ำมำหำเรำ 

 จำกนั้นเรำก็สอนวิธี และให้ฝึกทักษะต่ำง ๆ ต่อไปนี้ 
 วิธีที่จะขอสิ่งที่อยำกได้ (MAND) 
 วิธีที่จะระบุว่ำสิ่งนั้นคืออะไร (TACT) 
 วิธีตอบค ำถำม (INTRAVERBAL) 
 วิธีท ำตำมค ำบอก (RECEPTIVE) 
 วิธีท ำตำมที่คนอ่ืนเขำท ำ 
 เขำพูดอะไร (ECHOIC)  
 เขำท ำอะไร และเคลื่อนไหวอย่ำงไร (MOTOR IMITATION) 
 และทักษะอื่น ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสื่อสำร และกำรพัฒนำทำงสังคม 
 หมายเหตุ ทักษะเฉพาะอย่างที่สอน เป็นไปตามความจ าเป็นของเด็กแต่ละคน 

 ก่อนที่จะเริ่มสอน เรำต้องประเมินทักษะของเด็กเสียก่อน ซึ่งท ำได้โดยใช้ Verbal Behavior 
Milestones Assessment and Placement Program (VB MAPP) เป็นแบบประเมิน 

 นอกจำกกำรประเมินแล้ว ผู้ให้ค ำปรึกษำจะต้องฝึกอบรมครูและเจ้ำหน้ำที่ในโครงกำรจัดท ำ
โปรแกรม และให้ค ำแนะน ำวิธีกำรสอนในขณะปฏิบัติงำนด้วย ซึ่งอำจรวมถึงกำรท ำตัวอย่ำงให้ดูว่ำโปรแกรม
หรือกำรจัดกำรกับปัญหำทำงพฤติกรรมมีวิธีกำรอย่ำงไร วิธีกำรตัดสินใจโดยอำศัยข้อมูล และวิธีสอนตำมท่ีอิง
ผลกำรวิจัย คือท ำอย่ำงไรด้วย 

 
VB MAPP คืออะไร  

 
  VB MAPP เป็นชื่อย่อของแบบประเมินที่ชื่อ Verbal Behavior Milestones 
Assessment and Placement Program ที่พัฒนำขึ้นโดย Mark Sundberg, Ph.D.  
เป็นแบบประเมินที่พัฒนำขึ้นตำมข้อวิเครำะห์ของ Skinner เรื่องพฤติกรรมกำรพูดซึ่งใช้
อยู่ในปัจจุบัน แบบประเมินนี้มี 170  ข้อ ครอบคลุมพัฒนำกำร ๓ ระยะ รวมทักษะและ
ค ำพูดต่ำง ๆ อยู่ 16 กลุ่ม โปรแกรมนี้ครอบคลุมกำรประเมินและวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค
ด้ำนกำรใช้ภำษำและกำรเรียนรู้ 22 ชนิดที่มีผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ภำษำ โดยรวมแล้ว
ผลจำกกำรประเมินนี้จะช่วยให้กำรแก้ปัญหำทำงด้ำนภำษำมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้นได้ 

 
Mark Sundberg, Ph.D. 
(Images via: 
https://autismconference
2019.sched.com 
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มีการประเมินทักษะอะไร ในระดับใดบ้าง 
 

ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒   ระดับที่ ๓  

กำรบอกควำมต้องกำร กำรบอกควำมต้องกำร  กำรบอกควำมต้องกำร 

กำรอธิบำยลักษณะ กำรอธิบำยลักษณะ   กำรอธิบำยลักษณะ 

กำรท ำตำมที่บอก กำรท ำตำมที่บอก  กำรท ำตำมที่บอก 

กำรเข้ำใจสิ่งที่เห็น กำรเข้ำใจสิ่งที่เห็น  กำรเข้ำใจสิ่งที่เห็น 

กำรเลียนแบบ กำรเลียนแบบ  คณิตศำสตร์ 

กำรอออกเสียงตำม กำรอกเสียงตำม  กำรอ่ำน 

กำรเล่น กำรเล่น  กำรเขียน 

กำรเข้ำกลุ่ม กำรเข้ำกลุ่ม  กำรสังคม/เล่นกับเพ่ือน 

กำรใช้วำจำสื่อสำร กำรโต้ตอบในงำน/กลุ่ม   กำรโต้ตอบในงำน/กลุ่ม 

 กำรตอบสนองเป็นกลุ่ม   กำรสอนเป็นกลุ่ม 

 หลักภำษำ  หลักภำษำ 

 
 
ประเมินส่วนไหนของปัญหาการเรียนรู้ และภาษา 
 

  กำรประเมินอุปสรรคปัญหำเป็นส่วนหนึ่งของ VP-MAPP และเป็นส่วนช่วยให้ผู้สอนได้ท ำกำร
วิเครำะห์รำยละเอียดขององค์ประกอบต่ำง ๆ ข้ำงท้ำยนี้ที่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำและต่อกำรเรียนรู้
ภำษำของผู้เรียน  

กำรควบคุมกำรสอน กำรฟังไม่ชัด แรงจูงใจไม่พอ 

ปัญหำพฤติกรรม กำรสื่อควำมโต้ตอบไม่ชัด ควำมจ ำเป็นต้องตอบมีน้อยไป 

บอกสิ่งที่อยำกได้ไม่ชัด ต้องรอให้เตือน กำรกระตุ้นตัวเองให้ท ำ 

กำรบอกลักษณะไม่ชัด กำรอธิบำยรำยละเอียด กำรออกเสียงเพ้ียน 

กำรเลียนแบบไม่เหมือน กำรขีดเขียน กำรกดดันจำกกำรตั้งใจมำกเกิน 

กำรออกเสียงตำมไม่เหมือน กำรมองภำพรวมไม่ชัด ต้องอำศัยแรงหนุน 

กำรนึกภำพไม่ชัด มองสถำนกำรณ์ไม่ออก  ควำมเอำใจจดจ่อ 
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กระบวนการสอนที่ได้ผล 
 

- ใช้รำงวัลเป็นเครื่องเร้ำในโอกำสที่เหมำะสม 

- กำรสอนที่ไม่มีกำรผิดพลำด 

- กำรแก้ไขข้อที่ผิด/เทคนิคกำรถ่ำยทอด 

- กำรสอนหลำยแบบที่มีกำรผสมผสำน 

- มีกำรผสมผสำนกันระหว่ำงทักษะที่ง่ำยบ้ำงยำกบ้ำงคละกันไป 

- ฝึกเป็นระยะ ๆ ไม่ต้องต่อเนื่อง 

- กระตุ้นให้ท ำ/ให้เลิกท ำ (prompting/fading)  

- ให้รำงวัลล่อใจ (shaping)/ให้รำงวัลแปลก ๆ 

- ฝึกสลับต่อเนื่อง (จำกหน้ำบ้ำง จำกหลังบ้ำง ทั้งหน้ำทั้งหลังบ้ำง) 

- วิเครำะห์เนื้อหำ 

- ก ำจัดจุดที่ไม่ถูกต้อง 

- สอนภำษำโดยกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรออกเสียงพูดตำมวิธีกำรของสกินเนอร์ 

 

การให้รางวัลเสริมแรงในทางบวก คืออะไร 
 

 กำรเสริมแรง คือ กำรจัดสิ่งแวดล้อมท่ีท ำให้เกิดพฤติกรรมใด ๆ เพื่อให้พฤติกรรมนั้นมีโอกำสมำกที่
จะเกิดขึ้นซ้ ำอีกในอนำคตที่มีสภำพแวดล้อมเดียวกัน 

 กำรเสริมแรง จะท ำให้โอกำสเกิดพฤติกรรมมีมำกขึ้นเสมอ (ไม่ว่ำจะเป็นกำรเสริมแรงทำงบวก    
หรือลบ) 

  กำรเสริมแรงทำงบวก – ให้เพ่ิมข้ึน หรือมำกขึ้น เพื่อเพ่ิมโอกำสที่จะเกิดพฤติกรรมนั้นให้มำกขึ้น 

  กำรเสริมแรงทำงลบ – ลด หรือ ตัดบำงอย่ำงลง เพื่อลดโอกำสที่พฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นอีก 

  ควรระลึกไว้ด้วยว่ำ กำรเสริมแรงท ำได้หลำยอย่ำงต้องไม่คิดว่ำกำรเสริมแรงเป็นเพียงกำรให้สิ่งของ
บำงอย่ำงแก่เด็กอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่มันเป็นกำรให้อะไรก็ได้ที่เกิดตำมมำจำกผลของพฤติกรรมที่จะท ำให้
พฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนซ้ ำได้อีกในอนำคต ก็คือกำรเสริมแรงนั่นเอง 
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การยึดโยงไว้ด้วยตัวเสริมแรง หมายถึงอะไร 
 
 หมำยถึงกำรที่เรำให้เครื่องเสริมแรง (สิ่งของ/กิจกรรม) แก่เด็กก่อนที่จะเริ่มกำรสอนให้เขำท ำอะไร 
ซึ่งหมำยควำมว่ำผู้ด ำเนินกำรจะให้เครื่องเสริมแรงเมื่อเด็กเข้ำมำหำ และหรือเข้ำมำคลุกคลีอยู่ใกล้ โดยที่เรำ        
ไม่เรียกร้องอะไรจำกเขำเลยนอกจำกไม่ให้ท ำสิ่งที่เป็นปัญหำเท่ำนั้น 
 เมื่อเรำสำมำรถยึดโยงเด็กไว้อย่ำงเหมำะสมได้ เด็กก็จะอยำกอยู่ใกล้ ๆ กับเรำ และจะไม่รังเกียจ        
ที่จะร่วมมือกับเรำเมื่อถึงเวลำ ซึ่งเป็นไปตำมทฤษฎีกำรเสริมแรงที่ได้พิสูจน์กันมำแล้ว ท ำให้มองเห็นว่ำผู้ใหญ่
เป็นผู้ให้สิ่งที่ดี ๆ 
 
การเข้ามาใกล้ คืออะไร 
 
 กำรเข้ำมำใกล้ หมำยถึง พฤติกรรมใด ๆ ของเด็ก (กำรเคลื่อนไหว หรือกำรบอก) ที่บ่งบอกว่ำเด็ก
อยำกอยู่กับเรำ 
 ถ้ำหำกเรำก ำลังสนุก เด็กก็จะรู้สึกสนุกด้วย และอยำกจะอยู่ร่วมกับเรำ กำรสอนคนที่อยำกอยู่กับ
เรำท ำง่ำยกว่ำกำรสอนคนที่อยำกจะวิ่งหนีไปจำกเรำมำกนัก 
 แม้จะไม่ได้ก ำหนดไว้ก่อนตั้งแต่ต้น แต่ตัวเสริมแรงนี้ก็เป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรที่เด็กจะเข้ำมำใกล้
เรำ... เด็ก ๆ จะมองเรำ หรือเดินตำมเรำ หรือยอมให้เรำเดินด้วยเพ่ือให้ได้สิ่งเสริมแรง เรำไม่ต้องวิ่งตำม ...
เพรำะนั่นคือกำรเสริมแรงส ำหรับพฤติกรรม “กำรเดินหนี”  
 เมื่อเรำเริ่มประเมินและลงมือท ำงำนกับเด็ก เรำต้องประเมินให้ได้ว่ำเขำชอบอะไร เพรำะสิ่งที่เด็ก
ชอบอำจเป็นตัวเสริมแรงได้ ซึ่งในต้นปีกำรศึกษำอำจจะต้องให้ครูกรอกข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินตัวเสริมแรง
ด้วย ซึ่งมีแบบส ำรวจที่ใช้อยู่หลำยแบบ 
 
การลดทอนพฤติกรรม 
 
     ขั้นตอนส ำหรับด ำเนินกำรกรณีท่ีเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมในห้องเรียน 

 ตอนแรก เรำต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

- พิจำรณำลักษณะของพฤติกรรมนั้นให้ชัดก่อน 
- พยำยำมป้องกันไม่ให้ เกิดพฤติกรรมนั้น กำรป้องกันเริ่มจำกกำรสอนที่ท ำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และใช้ยุทธศำสตร์สร้ำงแรงจูงใจด้วยควำมรอบคอบ เด็กคนที่ไม่ได้อยู่ว่ำงคือก ำลังเรียนสนุก 
ปกติจะไม่แสดงพฤติกรรมที่มีปัญหำ 

- รวบรวมและน ำข้อมูลพ้ืนฐำนมำจัดท ำเป็นกรำฟ จำกนั้นก็เก็บข้อมูลควำมถี่  (ท ำบ่อย
เพียงใด) และหรือระยะเวลำที่เกิดขึ้น (อยู่นำนไหม) สิ่งเหล่ำนี้จะช่วยให้เรำติดตำมพฤติกรรมและวิเครำะห์ได้
ว่ำพฤติกรรมได้พัฒนำดีขึ้นหรือแย่ลงหรือเหมือนเดิม  

 

 

 



เรื่องพิเศษ ส ำหรับคนพิเศษ เล่ม 3 | 13 

 

มูลนิธิเพื่อกำรศึกษำพิเศษในพระรำชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 ถ้ำหำกว่ำพฤติกรรมที่เป็นปัญหำยังคงอยู่ เรำก็จ ำเป็นต้องพิจำรณำต่อไปว่ำ เพรำะเหตุใด
พฤติกรรมนี้จึงเกิดขึ้น (เพ่ืออะไร) 

 ในกำรวิเครำะห์เหตุนี้ เรำจะต้องประเมินวัตถุประสงค์ของพฤติกรรมนั้น ซึ่งเป็นวิธีที่เรำใช้ในกำร
เก็บข้อมูลที่จ ำเป็น เพ่ือหำว่ำท ำไมจึงต้องท ำพฤติกรรมนั้น ผลลัพธ์ส ำคัญท่ีจะได้คือ 

- ค ำอธิบำยลักษณะพฤติกรรมที่ชัดเจน 

- ได้ทรำบถึงเหตุกำรณ์ท่ีจะบอกได้ว่ำพฤติกรรมที่เป็นปัญหำนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดข้ึน
เมื่อใด 

- ได้ทรำบถึงผลลัพธ์ ที่จะท ำให้พฤติกรรมยังคงอยู่ (ตัวเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีปัญหำ) 

- ได้ข้อสรุป หรือสมมุติฐำน เกี่ยวกับพฤติกรรม สถำนกำรณ์เฉพำะที่ท ำให้เกิดขึ้น และ        
ตัวเสริมแรงท่ีท ำให้พฤติกรรมยังคงอยู่ 

 มีอยู่สำมวิธีที่เรำใช้ประเมินว่ำพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นเพ่ืออะไร ส่วนมำกจะอำศัยกำรน ำสองหรือสำม
วิธีดังต่อไปนี้มำผสมผสำนกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 

 วิธีสอบถาม (ทำงอ้อม) คือ สัมภำษณ์ขอข้อมูลของเด็กจำกบุคคลที่เคยสัมผัสโดยตรง วิธีนี้จะช่วย
ให้สำมำรถจ ำกัดวงของสถำนกำรณ์ท่ีอำจท ำให้เกิดพฤติกรรมนั้น ๆ ให้แคบลงได้ระดับหนึ่ง 

 วิธีวิเคราะห์จากรายละเอียด (วิธีธรรมชำติ) คือ ท ำกำรสังเกตพฤติกรรมในสถำนกำรณ์เฉพำะที่
เกิดพฤติกรรมนั้น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ เวลำที่เกิดพฤติกรรม (บันทึกแต่ละกรณีไว้) 
คือเกิดอะไรขึ้นก่อนที่พฤติกรรมนี้จะปรำกฏ และเกิดผลอะไรตำมมำทันทีหลังจำกพฤติกรรมนั้น
เกิดข้ึนแล้ว (ผลลัพธ์)  

 วิธีวิเคราะห์หาวัตถุประสงค์ที่แท้จริง (คิดทบทวน) น ำเหตุต่ำง ๆ มำโยงใยอย่ำงมีระบบกับ
สภำพแวดล้อม เช่น มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหรือหลังพฤติกรรมนั้นบ้ำง เพ่ือดูว่ำพฤติกรรมที่เป็นปัญหำ
นั้นจะเกิดขึ้นภำยใต้เงื่อนไขของสถำนกำรณ์ใด มันเป็นวิธีก ำหนดเงื่อนไขตัวก ำกับที่ชัดเจนที่สุด  
ในกำรประเมินหำสำเหตุของพฤติกรรมที่จะให้ผลลัพธ์ที่น่ำเชื่อถือมำกที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 กำรประเมินวัตถุประสงค์จะช่วยให้เรำสำมำรถสร้ำงสมมุติฐำนได้ว่ำ ท าไม จึงเกิด พฤติกรรม
นี้ (มีรำงวัลเสริมแรงอะไรที่เด็กได้รับจำกกำรท ำพฤติกรรมนี้ ) ซึ่งจะท ำให้เรำสำมำรถหำวิธีกำรป้องกันที่
เหมำะสมได้ตำม ต้นเหตุ ที่ท ำให้เกิดพฤติกรรมนั้น ถ้ำหำกว่ำเรำสร้ำงแผนกำรปรับแก้พฤติกรรมขึ้นโดย
ไม่ด ำเนินกำรประเมินหำต้นเหตุของพฤติกรรมนั้นเสียก่อน อำจท ำให้ปัญหำหนักหนำสำหัสขึ้นไปอีกก็ได้ 
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แผนปรับพฤติกรรมมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 

๑. ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น หมำยรวมถึง กำรปรับเปลี่ยนภำวะแวดล้อมเพ่ือลดแรงจูงใจที่ชักน ำ
ให้เด็กท ำพฤติกรรมที่เป็นปัญหำนั้นให้น้อยลง คือปิดกั้นไม่ให้พฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนได้นั่นเอง 

๒. จัดสอนพฤติกรรมทดแทน หมำยรวมถึง กำรส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมำะสมอย่ำงใหม่ที่ให้ผลลัพธ์
เช่นเดียวกับพฤติกรรมที่มีปัญหำนั้น เป็นต้นว่ำ สอนให้รู้จักบอกตรง ๆ ได้ว่ำอยำกได้อะไร แทนที่จะแผดเสียง
ร้องไห้เพ่ือให้ได้สิ่งนั้น 

๓. ล้างพฤติกรรม หมำยถึง กำรไม่ให้สิ่งสนับสนุนใด ๆ ที่จะท ำให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่ต่อไปอีก หรือ
อีกนัยหนึ่ง คือกำรท ำให้เด็กเชื่อมั่นได้ว่ำพฤติกรรมที่มีปัญหำนั้นจะไม่ช่วยให้เขำได้อะไรที่ดีขึ้นเลย             
เรำจ ำเป็นที่จะต้องกล่ำวว่ำ ด้วยเหตุที่ เด็กอำจเคยมีประวัติที่เคย “ได้รับสิ่งที่ต้องกำร” ทุกครั้งที่แสดง
พฤติกรรมที่มีปัญหำนั้นมำก่อน เมื่อเรำใช้มำตรกำรล้ำงพฤติกรรม (ไม่ยอมให้สิ่งที่เขำเคยได้จำกกำรแสดง
พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ) เรำอำจต้องเผชิญกับพฤติกรรมนั้นบ่อยครั้งขึ้น หรือรุนแรงขึ้น หรือมีพฤติกรรมไ ม่     
พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน (คือเป็นหนักข้ึน) ก็ได้ แต่จะเป็นกำรชั่วคราวก่อนที่พฤติกรรมปัญหำจะคลำยลง ซึ่งอำกำร
ลักษณะนี้เรียกว่ำ extinction burst (ระเบิดก่อนจบ) เป็นเรื่องส ำคัญที่พ่อแม่ต้องเข้ำใจว่ำส่วนใหญ่กำรที่
พฤติกรรมปัญหำจะเพ่ิมควำมรุนแรงขึ้นเป็นกำรชั่วครำวเป็นเรื่องจ ำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่เรำจะเห็นว่ำมัน
ลดลง เช่น สมมุติว่ำเรำก ำลังคุยกับเพ่ือนและถำมว่ำ “เวลำเท่ำไหร่แล้ว” แต่เพ่ือนไม่ตอบ (นั่นคือไม่สนใจ)           
เรำจะท ำอย่ำงไรต่อไป ก็ถำมซ้ ำอีก ครำวนี้อำจถำมให้ดังมำกขึ้น นี่คือกำรระเบิดก่อนจบ และถ้ำ เพ่ือนยังเฉย
อีก เรำก็อำจเลิกถำม 

๔. ข้อมูล กำรเก็บข้อมูลก็เป็นเรื่องส ำคัญส ำหรับโครงกำรนี้ เช่นเดียวกับโครงกำรที่ดี  ๆ มีคุณภำพ  
อ่ืน ๆ ในด้ำนพฤติกรรม เรำจ ำเป็นต้องมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในกำรประเมินพฤติกรรมที่มีปัญหำ              
(ทั้งด้ำนปริมำณ และระยะเวลำ) 

 ต้องจ ำไว้ด้วยว่ำกำรแก้ไขเพ่ือช่วยลดปัญหำพฤติกรรมนั้น เรำพัฒนำขึ้นตำมควำมจ ำเป็นของเด็ก
แต่ละบุคคล ในฐำนะของพ่อแม่ผู้ปกครองทำงโรงเรียนอำจต้องขอให้ท่ำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรนี้ด้วย 

 กระบวนกำรลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหำอำจต้องอำศัยกำรท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
หรือ  IEP ด้วย ซึ่งครูจ ำเป็นต้องท ำเพ่ือให้ท่ำนมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนด ำเนินงำนลดพฤติกรรมของเด็ก            
เป็นควำมรับผิดชอบของโรงเรียนที่จะจัดท ำแผนพฤติกรรมขึ้น ซึ่งทำงที่ปรึกษำจำกองค์กร พีเอทีทีเอเอ็น 
สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกแนวทำงจัดกำรกับ
พฤติกรรมที่มีปัญหำที่ให้ได้ผลทำงบวกและมีประสิทธิภำพดีที่สุดได้ 
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ปัญญาแห่งรกั 

 
 



เรื่องพิเศษ ส ำหรับคนพิเศษ เล่ม 3 | 16 

 

มูลนิธิเพื่อกำรศึกษำพิเศษในพระรำชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 

 

สิริยา ศานิต 

 
 

ค าว่า 'รัก' คืออะไรใครรู้บ้าง 
แม้กล่าวอ้างอิงผลคนคงขาม 

ค าว่า 'รัก' สั้นเพียงนี้มีแต่ความ 
ยากนิยามยากประมวลลว้นปะปน 

 
 
 ในปี ค.ศ. 1995 เมื่อ เดวิด โกลแมน (David Goleman) ได้เผยแพร่หนังสือเรื่อง ควำมฉลำดทำง
อำรมณ ์(Emotional Quotient: EQ) ผู้คนต่ำงมองเห็นควำมส ำคัญของเรื่อง EQ ว่ำควำมฉลำดในด้ำนนี้ส่งผล
ส ำเร็จในชีวิตของบุคคลยิ่งเสียกว่ำเรื่องของเชำว์ปัญญำหรือไอคิวที่สังคมเน้นว่ำเป็นควำมเฉลียวฉลำดรอบรู้ของ
มนุษย์ที่จะน ำพำชีวิตให้ประสบควำมส ำเร็จและมองเห็นว่ำเรื่องของ EQ นั้น ยังเป็นองค์ประกอบส ำคัญของ
กำรเป็นผู้น ำที่มีคุณภำพอีกด้วย 

 ปัจจุบันกำรพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำร
ท ำงำนต่ำง ๆ แทนมนุษย์และท ำให้เห็นว่ำผลงำนที่ปรำกฏนั้นเก่งกว่ำสติปัญญำของมนุษย์จะท ำได้เสียอีก  
เพรำะมีควำมถูกต้องแม่นย ำรวดเร็วตอบสนองต่อควำมต้องกำรของคนในสังคมในสำขำต่ำง  ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั่วถึงจนเชื่อกันว่ำ AI จะเข้ำมำท ำงำนแทนที่มนุษย์ในมิติต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง ควำมสนใจในเรื่อง 
ไอคิวของมนุษย์จึงลดลงทั้ง ๆ ที่กำรสร้ำงปัญญำประดิษฐ์นั้นมำจำกฝีมือมนุษย์ 

 แม้ปัญญำประดิษฐ์ ยังเป็นเครื่องจักรกลที่ไร้อำรมณ์ แต่ผู้สร้ำง AI ก็พยำยำมพัฒนำส่วนที่ยังขำดนี้ 
เมื่อไม่นำนมำนี้ แจ๊ค มำร์ Jack Ma ผู้ก่อตั้งบริษัท Alibaba นักธุรกิจผู้ประสบควำมส ำเร็จระดับมหำเศรษฐี         
ผู้โด่งดังในกำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรท ำธุรกิจกำรค้ำ  ได้ให้ควำมเห็นว่ำ กำรจะประสบควำมส ำเร็จ          
คุณจะต้องมีทั้งควำมเฉลียวฉลำดทำงสติปัญญำ (IQ) อำรมณ์ (EQ) ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (CQ) ซึ่งจะท ำให้
กำรผลิตผลงำนออกมำมีคุณภำพดีเด่น ยั่งยืน ถ้ำอยำกให้มีคนยอมรับนับถือมีควำมสัมพันธ์ทำงใจก็ควรจะมี 
LQ: Love Quotient ด้วยและสิ่งนี้ปัญญำประดิษฐ์ยังท ำไม่ได้ 

ปัญญาแห่งรัก  
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นิยาม 'ปัญญาแห่งรัก' Definition for love quotient 

 ควำมรักเป็นเรื่องของอำรมณ์และเป็นนำมธรรม และเป็นกลไกส ำคัญต่อกำร
ด ำเนินชีวิตมนุษย์ ทั้งเป็นที่ตระหนักกันในทุกชนชำติ กำรจะนิยำมค ำนี้จึงมีค ำอธิบำยที่
หลำกหลำยทั้งในเชิงวรรณกรรมและจิตวิทยำ ในบทควำมนี้จะเน้นมำทำงจิตวิทยำ 
กล่ำวคือ "ควำมรัก" หมำยถึง ควำมพอใจ ควำมชอบ ควำมเข้ำใจ ควำมห่วงใยซึ่งกันและ
กัน รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับกำรอยู่ร่วมกัน Chris Wise ผู้น ำในเรื่อง 
LQ ได้นิยำมว่ำ LQ คือ ควำมสำมำรถในกำรมีเมตตำ เอ้ืออำทร รักตนเอง และผู้อื่น 

 
 

 
 

รากฐานและพัฒนาการของความรัก 

 ควำมรักเป็นควำมรู้สึกและกำรเรียนรู้ทำงอำรมณ์ หำกจะอธิบำยถึงควำมเป็นมำของควำมรักในเชิง
จิตวิทยำพัฒนำกำรก็คงต้องดูตั้งแต่จุดก ำเนิดของชีวิต ตำมหลักจิตวิทยำพัฒนำกำรก ำเนิดของชีวิตมักอธิบำย
จุดเริ่มต้นของกำรปฏิสนธิว่ำเป็นกำรก่อเกิดของชีวิตและอธิบำยถึงควำมเจริญงอกงำมของกำรเติบโตทำง
ร่ำงกำย ภำษำ อำรมณ ์และสังคม   
 ในฐำนะที่ควำมรักเป็นเรื่องของอำรมณ์ กำรเรียนรู้อำรมณ์ที่เป็นพ้ืนฐำนจึงขึ้นอยู่กับควำมพร้อม      
ในกำรก ำเนิดชีวิต เด็กที่ถือก ำเนิดมำจำกควำมพึงพอใจและควำมพร้อมของกำรมีครอบครัวก็จะได้รับกำร       
เลี้ยงดูที่ท ำให้เด็กมีพัฒนำกำรไปตำมขั้นตอนที่เหมำะสม เช่น ในวัยทำรกแม่ที่โอบกอดลูก ให้เวลำเลี้ยงดู       
อย่ำงอบอุ่นก็จะท ำให้เด็กพัฒนำควำมรู้สึกของกำรไว้วำงใจผู้ดูแลและคนรอบข้ำง ควำมรู้สึกเช่นนี้คือพ้ืนฐำน
ส ำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของควำมรัก เด็กที่ไม่ได้รับควำมรักก็จะไม่เรียนรู้ถึงควำมอบอุ่นและควำมไว้วำงใจ 
เขำก็จะรักใครไม่เป็น ส่งผลถึงพัฒนำกำรทำงบุคลิกภำพและกำรเข้ำสังคม ดังนั้นในช่วงวัยทำรกและวัยเด็ก
ควำมสัมพันธ์และควำมผูกพันในครอบครัวจึงเป็นรำกฐำนส ำคัญของพัฒนำกำรแห่งรัก 
 เมื่อเติบโตย่ำงเข้ำสู่วัยรุ่น เรื่องของควำมรักก็จะก้ำวเข้ำสู่เรื่องควำมรักและเพศสัมพันธ์  เด็กที่มี
รำกฐำนมั่นคงจะเรียนรู้ที่จะเข้ำใจผู้อ่ืน มีควำมเอ้ืออำทรต่อผู้อ่ืน มีควำมสุขกับกำรเป็นผู้ให้และผู้รับอย่ำง
เหมำะสม แต่ถ้ำรำกฐำนในวัยเด็กบกพร่อง กำรเรียนรู้และกำรปรับตัวในเรื่องควำมรักก็มักจะมีปัญหำ
โดยเฉพำะในเรื่องสุขภำพจิต 
 เมื่อก้ำวสู่วัยท ำงำน ควำมรักมักจะตำมมำกับควำมรับผิดชอบ กำรสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิต ทั้งเรื่อง
กำรงำน กำรเงิน สังคม คนที่จะประสบควำมส ำเร็จดังกล่ำวจึงมักเป็นผู้มีควำมรักในสิ่งนั้น ๆ เป็นเครื่องจรรโลง
ใจ และเรียนรู้ที่จะรักและกำรให้ควำมรักแก่ผู้อ่ืนอย่ำงเหมำะสม พัฒนำกำรของควำมรักจึงมีจุดเปลี่ยนไปตำม
วัยและรำกฐำนส ำคัญจะก่อเกิดตั้งแต่เยำว์วัยและเกิดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ผ่ำนเข้ำมำในชีวิต
แต่ละช่วงวัย สิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ รวมถึงค่ำนิยมในแต่ละวัฒนธรรมก็มีบทบำทส ำคัญในกำรเรียนรู้และ          
กำรปรับตัว 

 
Chris Wise 
(Images via: 
https://thelovequotient.org 

สรุปว่า ความรัก คือ  
ควำมพึงพอใจ ควำมเอ้ืออำทร และควำมผูกพันจำกกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์ 
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กำรสื่อสำรของควำมรัก  
 อุ่นอุ่นแอบอิงไออุ่น   กรุ่นกรุ่นจุมพิตชิดใกล้ 
 แผ่วแผ่วค าหวานซ่านใจ อยากให้หยุดลงตรงนั้น  
 ตรงที่มีเพียงเราสอง  ตาจ้องเลือนเลือนเหมือนฝัน 
 เราต่างสร้างสายสัมพันธ์ แทนของขวัญแทนรักสลักใจ 

 
 

 กำรรับรู้และเข้ำใจถึงควำมรู้สึกพึงพอใจที่ผู้อ่ืนมอบให้เป็นพ้ืนฐำนกำร
เรียนรู้ในกำรที่จะรักคนอ่ืนและเป็นพัฒนำกำรที่จะท ำให้คนอ่ืนมีควำมสุขและ     
มีควำมพึงพอใจเช่นกัน และนั่นคือกำรสื่อสำรของควำมรัก Dr. Gary Chapman 
ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Five Love Language ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 และได้รับ
กำรตีพิมพ์หลำยครั้งจนถึงปัจจุบันมียอดจ ำหน่ำยสูงกว่ำ 10 ล้ำนเล่ม ได้แบ่ง   
ช่องทำงกำรสื่อสำรของควำมรัก หรือ ภำษำรักไว้ 5 แบบ ดังนี้ 

 แบบที่ 1 การบอกรัก (Words of Affirmation) คือ กำรแสดงควำมรักด้วยค ำพูด เป็นกำร
แสดงออกที่ง่ำยและเป็นกำรสื่อสำรที่ท ำได้รวดเร็ว เช่น กำรพูดว่ำ “คิดถึงนะ รักคุณที่สุด เป็นห่วงจัง” ฯลฯ 
อย่ำงไรก็ดีในบำงวัฒนธรรมพ่อแม่ไม่นิยมบอกรักลูกด้วยค ำพูด เมื่อลูกโตขึ้นจึงรู้สึกเขินที่จะใช้ค ำพูดตรง ๆ ใน
กำรบอกรัก  

 แบบที่ 2 การสัมผัสทางกาย / กายสัมผัส (Physical Touch) เป็นกำรแสดงควำมรักโดยใช้      
กำรสัมผัสของร่ำงกำย เช่น กำรโอบกอด กำรอุ้ม กำรซบอกหรือซบไหล่ กำรจับมือ กำรลูบศีรษะ กำรตบไหล่ 
กำรหอมแก้ม ตลอดจนกำรใช้สำยตำ กำรพยักหน้ำ กำรใช้ท่ำทำงที่บ่งบอกถึงกำรยอมรับ ชื่นชม โดยไม่ได้ใช้
ค ำพูด ซึ่งท ำให้เกิดควำมรู้สึกอบอุ่น เป็นสุข หรือรู้สึกผูกพันลึกซ้ึงขึ้น แต่ต้องรู้จักเวลำ สถำนที่ที่เหมำะสม ทั้งนี้
ยังขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละชำติด้วยว่ำสมควรจะแสดงออกได้ในรูปแบบใด มำกน้อยแค่ไหน เพรำะกำร
สัมผัสทำงกำยโดยเฉพำะเพศตรงข้ำมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

 แบบท่ี 3 การให้บริการ (Acts of Service) เป็นกำรแสดงออกของควำมรักโดยกำรท ำสิ่งต่ำง ๆ ให้ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมห่วงใยควำมใส่ใจ เช่น กำรช่วยถือของ ช่วยท ำอำหำร กำรไปรับไปส่งในที่ต่ำง ๆ            
เป็นต้น 

 แบบที่ 4 การให้ของขวัญ (Receiving Gifts) เป็นกำรสื่อสำรภำษำรักด้วยกำรให้สิ่งของแทนใจ 
เช่น กำรให้ดอกกุหลำบแดง ซึ่งถือว่ำเป็นสัญลักษณ์ของควำมรัก กำรให้ของขวัญวันเกิด หรือวันครบรอบ
แต่งงำน กำรมีของมำฝำกจำกกำรกลับจำกกำรเดินทำงไปที่อ่ืน หรือกำรให้สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นของขวัญ     
แทนใจในยำมจำกกัน ของขวัญหรือของฝำกอำจเป็นของที่มีรำคำสูงหรือไม่ก็ได้  

 แบบท่ี 5 การใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ (Quality Time) กำรใช้เวลำกับคนที่รักอย่ำงมีคุณค่ำเป็นสิ่ง
แสดงถึงควำมรักควำมใส่ใจที่พึงปรำรถนำของทุกคนและทุกช่วงวัย กำรใช้เวลำร่วมกันอำจไม่จ ำเป็นต้อง
ยำวนำนแต่มีกำรสื่อควำมหมำยที่ดีที่เอ้ืออำทรต่อกัน รับฟังรับรู้ เรียนรู้เรื่องรำวของกันและกันอย่ำงจริงจังและ
เข้ำใจกัน ควำมรู้สึกนี้คือ ภำษำรักที่อบอุ่นและยั่งยืน ท ำให้คนมีก ำลังใจในกำรด ำเนินชีวิต 

 
Dr. Gary Chapman 
(Images via: 
https://www.5lovelanguages.com 
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 กำรสื่อสำรของควำมรักทั้ง 5 แบบนี้มีอยู่ในทุกคน หำกแต่บำงคนอำจชอบแสดงออกหรือชอบให้ 
คนอ่ืนแสดงออกในรูปแบบต่ำง ๆ ไม่เท่ำกัน เช่น บำงคนชอบกำรสัมผัส บำงคนชอบกำรบอกรักหรือ           
กำรสื่อสำรด้วยค ำพูด บำงคนสนใจที่ของก ำนัล บำงคนต้องกำรเวลำส่วนตัวกับคนรักมำก ดังนั้นในกำรด ำเนิน
ชีวิตแต่ละช่วงวัยเรำจึงควรเรียนรู้ว่ำกำรสื่อสำรส ำหรับตัวเองและคนรักเป็นแบบใดเพ่ือจะได้ปรับตัวเข้ำหำกัน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
แบบทดสอบการสื่อสารของความรัก 
 
 Dr. Gary D. Chapman ได้สร้ำงแบบทดสอบกำรสื่อสำรของควำมรัก 5 แบบไว้ในหนังสือ The 
Five Love Language และ The Five Love Language of Children แบบทดสอบนี้เป็นแบบประเมิน
ตนเองว่ำมีลักษณะเช่นนั้นหรือไม่ โดยมีข้อค ำถำมที่สะท้อนถึงแบบกำรสื่อสำรทั้ง 5 แบบที่กล่ำวมำแล้ว 
อย่ำงไรก็ดีแบบทดสอบดังกล่ำวเป็นกำรประเมินในช่วงวัยหนุ่มสำวมำกกว่ำจะเป็นกำรประเมินในช่วงวัยเด็กซึ่ง
เป็นควำมรักในครอบครัวพ่อแม่ลูก ผู้อ่ำนอำจน ำไปดัดแปลงเพ่ือประเมินตำมควำมประสงค์ได้ 
 ตัวอย่ำงข้อค ำถำมในแบบประเมิน 
  1) ฉันชอบเวลำที่แฟนกอดฉัน 
  2) ฉันรู้สึกอบอุ่นและเชื่อว่ำเขำรักฉันเมื่อเขำมำรับส่งฉันทุกวัน 
  3) ฉันชอบให้เขำจับมือเมื่อเดินไปด้วยกัน 
  4) กำรได้รับค ำชมจำกคนรักท ำให้ฉันมีควำมสุข 
  5) ฉันชอบใช้เวลำในกำรสนทนำและไปเที่ยวด้วยกัน 
     ฯลฯ 
 ตัวอย่ำงกำรดัดแปลงเป็นข้อค ำถำมของวัยเด็กในเรื่องภำษำรักกับพ่อแม่ 
  1) ฉันชอบให้พ่อแม่กอดฉัน 
  2) เมื่อพ่อแม่ให้ของขวัญวันเกิด วันปีใหม่ ฉันรู้สึกว่ำพ่อแม่รักฉัน 
  3) ฉันมีควำมสุขทุกครั้งเมื่อได้ไปเที่ยวในวันหยุดกับพ่อแม่และท ำสิ่งต่ำง ๆ ร่วมกัน 
  4) ฉันเชื่อว่ำพ่อแม่รักฉันเมื่อฉันช่วยเหลือท่ำนท ำงำนบ้ำน 
  5) ฉันมักบอกรักพ่อแม่เสมอ และชอบให้ท่ำนบอกรักฉันเช่นกัน 
    ฯลฯ 
 

บทส่งท้าย 

 
 ควำมรักเป็นเรื่องของอำรมณ์ ควำมรู้สึกที่เป็นนำมธรรมและมีอิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมำก 
ควำมรักเป็นทั้งแรงบันดำลใจ และควำมเจ็บปวดหำกไม่มีรัก ควำมรักเป็นรำกฐำนของชีวิตที่เกิดจำกกำรเรียนรู้
ตั้งแต่เยำว์วัย คนที่เคยได้รับควำมรักจะเรียนรู้ที่จะรักคนอ่ืน 
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เอกสารอ้างอิง 
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ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Website: www.SpecialEdFoundation.com 
Facebook: Specialed.Foundation 
LINE ID: @spedf 
โทรศัพท์: 085-153-8245, 081-753-5830, 081-499-1001  
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