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บทคดัย่อ  การวจิยัเชิงน้ีใชก้ระบวนการวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อถอดบทเรียนการพฒันาทกัษะการส่ือสารส าหรับบุคคลออทิสติก
ดว้ยระบบการแลกเปล่ียนรูปภาพเพื่อการส่ือสาร (PECS) กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคคลออทิสติกท่ีไม่สามารถส่ือสารดว้ยการพูด 
จ านวน  1 ราย และผูดู้แลบุคคลออทิสติก จ านวน 1 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง คณะผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  การสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลออทิสติกตวัอยา่ง และการสัมภาษณ์
เชิงลึกผูดู้แลบุคคลออทิสติก ระยะเวลาในการท าวจิยั ระหวา่งตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 ภายหลงัการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คณะผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์  วิเคราะห์  แปลความหมาย และสรุปผลการถอดบทเรียน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี PECS สามารถ
ช่วยให้บุคคลออทิสติก ระดบัรุนแรง (Low-functioning autism) ท่ีไม่สามารถส่ือสารดว้ยการพูดสามารถส่ือสารดว้ยภาพกบั
บุคคลรอบขา้งอย่างมีประสิทธิผลทั้ งในชีวิตประจ าวนัและการท างาน เน่ืองจากวิธีการเรียนรู้ของเด็กหรือบุคคลออทิสติก
สามารถเรียนรู้ไดจ้ากการมองเห็นและมีความจ าเป็นรูปภาพท่ีดีเลิศ (People with autistic can easily remember visual images) 
ปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีส าคญัยิง่คือ ความพร้อม ความสมคัรใจ และความอดทนอยา่งเตม็ท่ีของผูดู้แล นอกจากน้ี ความถ่ีและ
ความต่อเน่ืองของการฝึกใช ้PECS ในทุกเวลาท่ีมีโอกาสเป็นปัจจยัร่วมท่ีส าคญั โดยเร่ิมฝึกจากเร่ืองใกลต้วัและชอบมากท่ีสุด
ของบุคคลออทิสติก แลว้จึงขยายไปยงัเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ประกอบกบัการจดัท าตารางและขั้นตอนการ
ท างานของกิจกรรมในแต่ละวนัด้วยภาพ (Visual strategies) นับเป็นแนวปฏิบัติท่ีพฒันาทักษะการส่ือสารได้อย่าง
ประสิทธิผลส าหรับบุคคลออทิสติกท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นการพูด แมร้ะดบัรุนแรง ให้ไปสู่ขั้นส่ือสารเพื่อการด ารงชีวิต ดา้นการ
เรียน และการท างานไดจ้ริง 
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ABSTRACT This study is based on the methodology of qualitative research that was to draw up the lesson learned from 
developing of communication skills for autistic person who could not speak through PECS. One person with autism who 
could not speak and one caregiver were the purposive selective sample. The good model of autistic person observation 
and a deep caregiver interview were used for data collection by the researcher from October 2016 to January 2017. 
Having been collected, the data were synthetized, analyzed, interpreted and concluded as a lesson learned by the 
researcher. The results were as follows:  the development of communication skills through PECS could be effectively 
used with the people with autism who were low-functioning and could not speak because the people with autism could 
easily remember visual images. The most successful factors to support PECS using were love, voluntary mind, 
overwhelming and patient intention of a caregiver. Moreover, the frequency and continuity in using PECS were main co-
related factors. Things that were most relevant and favorite to life of autistic person should be started first and extended to 
daily activities. Daily time table and activities’ steps with visual strategies were also important to effectively develop 
communication skills of autistic person who could not speak, in low functioning, up to be able to communicate, learn and 
work. 
 

Keywords : Development of  communication skills, Autistic person, PECS.    
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บทน า 
ภาวะออทิสซึมเป็นหน่ึงในความผิดปกติทางการพฒันาล่าช้าท่ีเรียกว่า PDDs (Pervasive Developmental 

Disorders) คือมีความบกพร่องของพฒันาการแบบรอบดา้นซ่ึงพบไดใ้นช่วงตน้ของชีวิตอาการจะแสดงให้เห็นในช่วงอาย ุ 
2-3 ปี หรือเร็วกวา่นั้นข้ึนกบัการสงัเกตของผูป้กครองและน ามาพบแพทยภ์าวะออทิสซึมจะมีความสมัพนัธ์กบัความผิดปกติ
ของระบบประสาทและความผิดปกติของสมองคือมีความผิดปกติของการพฒันาของโครงสร้างเซลล์ในสมองส่วนซีรี
เบลลมัและระบบลิมบิกและเป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนยาวนานตลอดชีวติ ค  าวา่ “Autism” มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกวา่ “Auto” ซ่ึง
แปลวา่ Self หมายถึงแยกตวัอยูต่ามล าพงัในโลกของตวัเองเปรียบเสมือนมีก าแพงใสหรือกระจกเงากั้นบุคคลเหล่าน้ีออก
จากสังคมรอบขา้งจึงเรียกวา่ภาวะ ออทิสซึม (ทวีศกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2553) ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะของความผิดปกติ 3 ดา้นคือ             
1) มีลกัษณะในการเขา้สงัคมท่ีผิดปกติ 2)  มีลกัษณะในการส่ือสารท่ีผิดปกติ และ 3) มีแบบแผนพฤติกรรมความสนใจหรือ
กิจกรรมท่ีจ ากดัท าซ ้ าๆ และคงรูปแบบเดิม (เมธิศา พงษศ์กัด์ิศรี, 2554) ซ่ึงมีแนวโนม้ของการเกิดอุบติัการณ์ภาวะออทิสซึม
ในเด็กเพ่ิมมากข้ึนและพบไดใ้นเด็กทัว่โลกโดยไม่จ ากดัพ้ืนฐานทางสังคม ความผิดปกติหรือความบกพร่องเหล่าน้ีเป็น
ขอ้จ ากดัหรือขดัขวางบุคคลออทิสติกในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระและการมีส่วนร่วมทาง
สังคมกบัผูอ่ื้นไดต้ามบทบาท (Spitzer, 2004; Law, 2006) ภาวะออทิสซึมแบ่งอาการของโรคไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 1) ระดบั
รุนแรงนอ้ย : เด็กมกัมีสติปัญญาดี มีพฒันาการทางภาษาท่ีดีพอใช ้สามารถเรียนร่วมกบัเด็กปกติได ้บางรายเรียนไดสู้งถึง
ปริญญาเอก 2) ระดบัรุนแรงปานกลาง : เด็กกลุ่มน้ีมีพฒันาการทางสงัคมและภาษาท่ีจ ากดัเรียนหนงัสือไม่ไดสู้งเท่ากลุ่มแรก 
แต่สามารถช่วยตวัเองไดดี้พอใช ้และ 3) ระดบัรุนแรงมาก : เด็กกลุ่มน้ีมีภาวะปัญญาอ่อนร่วมดว้ย ภาษาและสังคมพฒันาได้
นอ้ยมาก ช่วยเหลือตนเองไม่ไดแ้ละตอ้งมีผูดู้แลไปตลอดชีวิต (สถาบนัราชานุกูล, 2555, หนา้ 18 – 19) ในกลุ่มท่ีมีระดบั
รุนแรง (Low-functioning autism)  พบวา่ มากถึงร้อยละ 80 ท่ีไม่สามารถส่ือสารกบับุคคลทัว่ไปได ้ส่งผลใหก้ลุ่มน้ีเกิด
อาการกา้วร้าว ท าร้ายตนเอง(สถาบนัราชานุกลู, 2556) ความบกพร่องดา้นการส่ือสารของเด็กหรือบุคคลออทิสติกมีตั้งแตพ่ดู
ไดบ้้างจนถึงพูดไม่ไดเ้ลย  ซ่ึงถา้เด็กสามารถพูดไดเ้ร็ว โอกาสท่ีจะมีพฒันาการทางภาษาใกลเ้คียงปกติก็จะเพ่ิมมากข้ึน             
ในขณะเดียวกนัการใชภ้าษาท่ีไม่เหมาะสมก็ลดลงดว้ย ดงันั้นการฝึกและแกไ้ขการพูดจึงมีความส าคญั ผูท่ี้มีบทบาทส าคญั
ในการฝึกและแกไ้ขการพดู ไม่ใช่ผูเ้ช่ียวชาญ แต่คือ ผูป้กครองหรือผูดู้แลซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดกบัเด็ก การพูดเป็นวิธีการส่ือความหมาย
ท่ีส าคญัท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม ถา้เด็กหรือบุคคลออทิสติกไม่สามารถพูดได ้ก็จ าเป็นตอ้งหาวิธีการอ่ืนมาทดแทน เพ่ือให้สามารถ
บอกความตอ้งการของตนเองได ้(ทวีศกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2549) เน่ืองจากวิธีการเรียนรู้ของเด็กหรือบุคคลออทิสติกสามารถเรียนรู้
ได้จากการมองเห็นและมีความจ าเป็นรูปภาพท่ีดีเลิศ (People with autistic can easily remember visual images)                           
(Bogdashina, 2003) ซ่ึงเรียกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชส่ื้อความหมายแทนการพดูวา่ การส่ือความหมายทดแทน (Augmentative and 
Alternative Communication; AAC) เพื่อใชท้ดแทนการพดูเป็นการชัว่คราวหรือโดยถาวร ในรายท่ีมีความบกพร่องทางการ
พูดอยา่งรุนแรง ไดแ้ก่ กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง (Visual strategies) เคร่ืองโอภา (Communication devices) โปรแกรม
ปราศรัย และโปรแกรมแลกเปล่ียนภาพเพื่อการส่ือสาร (Picture Exchange Communication System; PECS) เป็นตน้ 
กล่าวคือ กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง เป็นการกระตุน้การรับรู้ในการส่ือสารโดยการมองเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือบอก
ขอ้มูล แสดงส่ิงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใหเ้ด็กเห็นไดช้ดัเจน เช่น ตารางเวลา ปฏิทิน สมุดบนัทึก รายการซ้ือของ เมนูอาหาร เป็น
ตน้ เคร่ืองโอภา คือ เคร่ืองมือส าหรับการส่ือสารของเด็กออทิสติกเป็นวิธีการพูดท่ีส่ือความหมายท่ีดี โดยใชว้ิธีการกดปุ่ม
แลว้จะมีเสียงออกมา ตวัอยา่งเช่น กดปุ่มท่ี 1 - กินขา้ว กดปุ่มท่ี 2 - อาบน ้ า  เป็นตน้ โปรแกรมปราศรัย เป็นซอฟตแ์วร์
มลัติมีเดีย เพ่ือช่วยในการส่ือสารส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นการพูด โดยใชร่้วมกบัเคร่ืองโอภา ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
ท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนกล่องท่ีบรรจุเสียงพดูท่ีใชใ้นการสนทนาไวอ้ยา่งไม่จ ากดัจ านวน โดยแบ่งเสียงเป็นหมวดหมู่ตามการใช้
งาน ซ่ึงแต่ละเสียงจะประกอบดว้ย หน่วยเสียงพูด รูปภาพ และขอ้ความ และ ระบบการแลกเปล่ียนภาพเพ่ือการส่ือสาร 
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(PECS) เป็นการจดัระบบการเรียนรู้ในเร่ืองการส่ือสาร โดยให้เด็กหยิบภาพให้ผูร่้วมสนทนา เพ่ือส่ือสารถึงส่ิงท่ีตอ้งการ 
โดยมีการฝึกอยา่งเป็นระบบ รวม 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 การแลกเปล่ียนภาพ (How to communicate) ขั้นท่ี2 การเพ่ิม
ระยะห่างในการแลกเปล่ียนภาพและการพยายามแลกเปล่ียนภาพให้ได ้ (Distance and Persistence) ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้การ
แยกแยะภาพ (Picture discrimination) ขั้นท่ี 4 การสร้างประโยค (Sentence Structure) ขั้นท่ี 5 การฝึกตอบสนองค าถาม 
“ตอ้งการอะไร” (Responding to“what do you want?” (Responsive Requesting) และขั้นท่ี 6 ขั้นฝึกการแสดงความคิดเห็น 
(Commenting) โดยมีการฝึกอยา่งเป็นระบบ รวม 6 ขั้นตอน จนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้ม
และสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ กระบวนการฝึก PECS 6 ขั้นตอนนั้นมีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั การดู และการพูดออก
เสียงตาม (Learning by doing) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัความสามารถท่ีแฝงอยูใ่นตวัของบุคคลออทิสติกคือ การดู
แลว้ท าตาม ซ่ึงบุคคลออทิสติกก็ตอ้งการแกปั้ญหาและสามารถเปล่ียนแปลงให้เกิดการพฒันาข้ึนไดเ้ช่นเดียวกนักบับุคคล
ทัว่ไป (ฐาวรี ขนัส าโรง, เมธิศา พงษศ์กัด์ิศรี, 2560) PECS จึงมีความตรงและเหมาะสมกบัเด็กหรือบุคคลออทิสติกท่ียงัไม่มี
ภาษาพูดหรือมีภาษาพูดท่ีนอ้ยมากจะสามารถช่วยให้กลุ่มน้ีมีโอกาสท่ีจะพูดไดแ้ละมีช่องทางในการส่ือสาร ไดเ้รียนรู้ทั้ง
ความเขา้ใจภาษาและการแสดงออกทางภาษาไดอ้ยา่งเร็วยิง่ข้ึน เน่ืองจาก PECS มีจุดเด่นท่ีส าคญัคือ 1) สอนให้เด็กสามารถ
แสดงปฏิกิริยาโตต้อบทนัทีทนัใด 2) สอนให้เด็กเป็นผูเ้ร่ิมตน้การสนทนา (หรือการส่ือสาร) 3) ให้ส่ิงของเป็นรางวลั ตาม
ดว้ยค าชม 4) เด็กไม่จ าเป็นตอ้งมีทกัษะเบ้ืองตน้ในการส่ือสาร  5) สอนการส่ือสารในขณะท่ีเด็กอยูท่่ามกลางคน 2-3 คน ซ่ึง
เด็กจะตอ้งใชท้กัษะ ทางสังคมเพ่ือให้เกิดการส่ือสาร 6) เห็นผลในระยะเวลาสั้น และ 7) เป็นวิธีง่าย ท าให้เด็กเขา้ใจง่าย 
(ทวีศกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2549)  ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะถอดบทเรียนบุคคลออทิสติกตน้แบบท่ีมีขอ้จ ากดัดา้น
การส่ือสาร แตส่ามารถส่ือสารกบับุคคลรอบขา้ง ด ารงชีวติ เรียนหนงัสือ และท างานไดด้ว้ยการใช ้PECS เพื่อน าผลการวิจยั
เชิงประจกัษไ์ปเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสาธารณะอยา่งกวา้งขวางต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
เพื่อถอดบทเรียนบุคคลออทิสติกตน้แบบท่ีไม่สามารถส่ือสารดว้ยการพดูโดยใช ้PECS 

 

วธีิด าเนินการวจิยั 
แบบแผนการวิจัย  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเป็นบุคคลออทิสติก และผูดู้แลบุคคลออทิสติก เลือกผูใ้ห้ขอ้มูล

ส าคัญแบบเจาะจงคือ เป็นบุคคลออทิสติกต้นแบบท่ีมีขอ้จ ากัดด้านการส่ือสาร แต่สามารถส่ือสารกับบุคคลรอบขา้ง 
ด ารงชีวติ เรียนหนงัสือ และท างานไดด้ว้ยการใช ้PECS จ านวน 1 ราย และผูดู้แลบุคคลออทิสติกตน้แบบท่ีใช ้PECS พฒันา
ทกัษะการส่ือสาร จ านวน 1 ราย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือวจิยัท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคือ คณะผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) บุคคลออทิสติก
ตวัอยา่ง และการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผูดู้แลบุคคลออทิสติกตวัอยา่ง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์โดยใชว้ิธีการอุปนัย (Analytic induction) โดยการตีความ เพื่อท าการวิเคราะห์ผล
การเกิดความรู้ความเขา้ใจในการใช ้PECS ของผูดู้แลบุคคลออทิสติก แลว้น ามาหาความสอดคลอ้งของขอ้มูลของการน า
ทกัษะไปหมุนเกรียวสู่การปฏิบติัของบุคคลออทิสติกตวัอยา่ง  แลว้น าเสนอผลในรูปแบบของการบรรยาย โดยพิจารณาจาก
บุคคลออทิสติกตวัอยา่งจากการสงัเกตและวีดีทศัน์ถึงความสามารถในการใชท้กัษะการส่ือสารดว้ยภาพ ความจ าและความ
เขา้ใจในการใช ้PECS จนเกิดทกัษะการส่ือสาร รวมถึงการน าทกัษะการส่ือสารดว้ย PECS ท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกและหมุน
เกรียวสู่การปฏิบติัไดด้ว้ยตวัเอง 
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การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล  ระหวา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลการใชท้กัษะการส่ือสารดว้ย PECS มีการ
บนัทึกภาพถ่ายและวีดีทศัน์เพื่อยืนยนัถึงทกัษะการส่ือสารดว้ย PECS ของบุคคลออทิสติกตวัอย่าง และไดเ้ห็นผลส าเร็จ                
ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลออทิสติกตวัอยา่งจริง 

ระยะเวลาในการวิจัย ระหวา่งตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 
สถานท่ีวิจัย สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์ จงัหวดัเชียงใหม่ 
การรับรองจริยธรรมการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยด้านสาธารณสุขในคน ส านักงานสาธารณสุข

จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บรองจริยธรรมการวจิยัในคน เลขท่ี EC-CMPHO 10/2559 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
ผลการวิจยัแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) ขอ้มูลพ้ืนฐานของบุคคลออทิสติกตวัอยา่ง 2) การพฒันาทกัษะการส่ือสารดว้ย 

PECS และผลเชิงประจกัษใ์นการใช ้PECS ของบุคคลออทิสติกตวัอยา่ง และ 3) ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะส าหรับ
การพฒันาทกัษะการส่ือสารของบุคคลออทิสติกดว้ย PECS มีดงัน้ี 

1) ข้อมูลพืน้ฐานของบุคคลออทสิตกิตวัอย่าง 
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคือ ผูดู้แลนอ้งโชคชยั (นามสมมุติ) บุคคลออทิสติกตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนา้สะใภข้องนอ้งโชคชยั สรุป

ไดด้งัน้ี  
นอ้งโชคชยั เป็นลูกคร่ึงไทย-อเมริกนั บิดาเป็นคนอเมริกนั มารดาเป็นคนไทย เขาเป็นลูกคนเดียว เกิดท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัอายุ 20 ปี 2 เดือน (เม่ือเดือน ธันวาคม 2559) ไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยว์่าเป็นออทิสซึมระดบั
รุนแรง (Low-functioning autism) ตั้งแต่วยัเด็กเลก็ เขาเขา้ใจภาษาพดูไดน้อ้ยแมภ้าษาองักฤษ ไม่สามารถใชภ้าษาพูดส่ือสาร
ความตอ้งการของตนเองได ้พฒันาการดา้นสังคมมีนอ้ยมากและการควบคุมอารมณ์ท าไดไ้ม่ดี รวมทั้งช่วยเหลือตนเองได้
นอ้ย เขามกัจะมีอาการตาลอยมองไปดา้นบนและโยกตวัไปมา และหลีกหนีสถานการณ์ท่ีมีการเคล่ือนไหวมากหรือมีเสียง
ดังต่างๆ  ในบางคร้ังแสดงอาการก้าวร้าว ท าร้ายตนเอง เพราะไม่สามารถส่ือสารกับผูอ่ื้นได้หรือต้องการออกจาก
สถานการณ์นั้น เม่ือถึงวยัเขา้โรงเรียน พ่อแม่พาเขาไปเรียนท่ีโรงเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เขาจึงไดรั้บการ
พฒันาทกัษะทางสังคม เช่น การรู้จ ักควบคุมตนเอง การมีมารยาท รู้จ ักระเบียบวินัย และการแบ่งปัน รวมทั้งการ
ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั แต่พฒันาการของเขาดีข้ึนไม่มาก เพราะในทุกวนัเขาจะอยู่บา้นกบัพ่อและ              
พ่ีเล้ียง แต่ไม่ไดส้อนอะไรใหเ้ขา ใหเ้ขาอยูแ่บบสบาย รวมทั้งเขาไดรั้บการเล้ียงดูแบบเอาใจ เขาอยากไปโรงเรียนวนัไหนก็
ไป วนัไหนไม่อยากไปก็ไม่ไป ในท่ีสุด เขาก็อยูบ่า้นแทนการไปโรงเรียนเพราะไม่ตอ้งการไป ต่อมาเม่ือเขาอายไุด ้15 ปี พ่อ
ของเขาเสียชีวติ แม่ของเขาจึงตดัสินใจพาเขากลบัมาประเทศไทย มาพ านกัอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นบา้นของแม่ของเขา                
ดว้ยเหตุท่ีแม่ของเขาไม่สามารถช่วยพฒันาและควบคุมพฤติกรรม/อารมณ์ของเขาท่ีเร่ิมเปล่ียนวยัได ้จึงให้นา้สะใภ ้(คุณอุ๊-                
ช่ือเล่น) ของเขาเป็นผูดู้แล (ดูแลเตม็เวลา โดยอยูก่บันา้ชายและนา้สะใภ)้ และเร่ิมฝึกการใช ้PECS โดยผูดู้แล จากนั้นแม่พา
เขามาพฒันาทกัษะทางสงัคมท่ีคลินิกจิตเวชเด็กและวยัรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ รวมทั้งพาเขาเขา้เรียนในโรงเรียนท่ีรับเด็กท่ีมีตอ้งการพิเศษในจงัหวดั
เชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาในการใช้ PECS 5 ปี หลงัจากยา้ยกลบัมาอยู่เมืองไทยอย่างถาวร ปัจจุบนัน้ี น้อง                
เป็นบุคคลออทิสติกตน้แบบของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ท่ีสามารถส่ือสารกบับุคคลรอบขา้งดว้ย PECS 
อย่างมีประสิทธิผลและใชชี้วิตได้ดังบุคคลทั่วไปท่ีพึงกระท าได้ เช่น การท ากิจวตัรประจ าวนั (การลา้งหน้า แปรงฟัน 
แต่งตวั รับประทานอาหาร ฯ) การซ้ืออาหาร-รับเงินทอน-เก็บเงินทอน การซ้ือของในหา้งร้านตามรายการท่ีก าหนด เป็นตน้ 
และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่มีผูดู้แล (คุณอุ๊) ได ้รวมถึงสามารถท างาน (ประกอบอาชีพ) : ทุกวนัองัคาร-วนัศุกร์ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj77-XjgdrRAhVGN48KHeowDZwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fthaichilddevelopment.com%2F&usg=AFQjCNGoi559sIGqnvEO5DjCRtw4-lQrKA&sig2=L-08odYDrwe1h3DJ8DF4BQ&bvm=bv.144686652,d.c2I
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จดัเตรียมหอ้งพกัโรงแรมส าหรับผูเ้ขา้พกัของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่โดยไม่รับเงินเดือน (จากบริษทัท่ี
วา่จา้ง) และทุกวนัจนัทร์ ท างานขายของท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

2) การพัฒนาทักษะการส่ือสารด้วย PECS และผลเชิงประจักษ์ในการใช้ PECS ของบุคคลออทิสติกตัวอย่าง 
แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะศึกษาการใช ้PECS ระยะประดิษฐ ์PECS ระยะการฝึกใช ้PECS และระยะเห็นผลเชิงประจกัษ ์ 

ระยะศึกษาการใช ้PECS : PECS น ามาใชพ้ฒันาทกัษะการส่ือสารให้กบันอ้งโชคชยั ดว้ยความสมคัรใจและความ
ตั้งใจท่ีจะช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ี พร้อมกบัความหวงัดีของผูดู้แล (คุณอุ)๊ เม่ือการกระท าเกิดจากความพอใจในส่ิงท่ีท า (ฉันทะ) 
เป็นฐาน จึงไม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองนั้นๆ มาก่อน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือแก้ปัญหาเกิดข้ึนด้วยการ
ขวนขวายใฝ่รู้อยา่งใส่ใจของผูดู้แล ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มูล ดงัต่อไปน้ี “น้องโชคชัยเร่ิมมาฝึก PECS กับอุ๊ เม่ือน้องอาย ุ15 ปี
ค่ะ ก็คือน้องได้รับการวินิจฉัยมาว่าเป็นเดก็ออทิสติก”“อุ๊ ว่า เราไม่จ าเป็นต้องไปอบรมท่ีไหน เพราะว่าอุ๊ ไม่ได้ไปอบรมท่ี
ไหนเลยค่ะ อุ๊ ศึกษาในอินเตอร์เน็ตแล้วก็อ่านหนังสือเอง มีหนังสือให้อ่านเยอะ หนังสือมีท้ังเมืองนอกและเมืองไทย เรา
สามารถอ่านได้เอง อย่างของอุ๊กมี็หนังสือของแม่แดง (คุณคนึงนิจ ไชยลังการณ์ คลินิกจิตเวชเดก็และวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; ในค าพูดจะเรียกว่า จิตเวชเดก็) ซ่ึงได้ทดลองใช้กับเดก็ท่ีต้องได้รับการ
พัฒนาด้านการส่ือสารจริง ๆ มาแล้ว”“ PECS เกิดจากโครงการพระราชด าริของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารีค่ะ พระองค์ส่งคนไปเรียนท่ีประเทศออสเตรเลียแล้วน ามาเผยแพร่กระจายท่ัวประเทศใน 7 จังหวัด หน่ึงในน้ันก็
คือ จังหวดัเชียงใหม่ คือท่ีจิตเวชเดก็น่ีล่ะค่ะ หลงัจากแม่แดงเรียนรู้แล้วกฝึ็กเดก็ๆ เสร็จแล้วแม่แดงกเ็ขียนเป็นหนังสือขึน้เอง 
แล้วอุ๊กเ็อาเล่มของแม่แดงและทีมงานมาอ่าน” “นอกจากน้ันแล้ว ตอนนีใ้นอินเตอร์เนต็กมี็ PECS ในเฟซบุ๊คกมี็การเผยแพร่ 
PECS ว่า เค้าได้มีการฝึกยังไงบ้าง ชมรมของจังหวัดชลบุรีนะค่ะ มีผู้หญิงเป็นประธาน อุ๊ ว่าเค้าน่าจะท าเครือข่ายท่ีจังหวัด
ชลบุรี แล้วเอามาลงเฟซบุ๊ค ว่าขั้นตอนแรกเกิดจากการท ากลุ่ม PECS แล้วกอั็พเดตการใช้ PECS แชร์กันในกลุ่มค่ะ” “ตอน
น้ันท่ีน้องโชคชัยมาฝึกท่ีจิตเวชเดก็เน่ีย  น้องกย็งัไม่ได้ฝึก PECS เลย  ฝึกไม่ได้เพราะพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เยอะ แต่อุ๊มา
จิตเวชเดก็เน่ีย อุ๊ ฝึกเองคือ อุ๊ เห็นว่า น้องหยิบภาพมั่ว ๆ สักอันเพ่ือแลกขนมกับน้องปรีดี (นามสมมุติ) ท่ีมาฝึกท่ี จิตเวชเด็ก
เหมือนกัน  เม่ือเห็นว่า น้องโชคชัยแย่มาก เรียนอะไรกไ็ม่เรียน โวยวายอย่างเดียว ท าอะไรกไ็ม่ได้  แต่ถึงเวลากินเค้ายอมท่ี
จะแลกภาพมัว่ ๆ โดยท่ีตาไม่มองเพ่ือเอาของกิน อุ๊กเ็ลยคลิก (click) วันแรกท่ีอุ๊ไปอุ๊ เห็น อุ๊กเ็ลยขอแม่แดงเลยว่า อันนีอ้ะไร
คะ  อุ๊อยากได้ อุ๊อยากรู้  แม่แดงเค้ากเ็อาหนังสือให้อุ๊ เล่มนึง อุ๊กเ็อาไปถ่ายเอกสารใต้ตึก (อาคารเรียน คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) ตรงเซเว่นอิเลเว่นน้ันเลย แล้วกม็าสอนน้องโชคชัย ตั้งแต่วนัน้ัน จริง ๆ แล้วเน่ียคือ อุ๊ อ่านหนังสือมา
ก่อนแล้วและสอนน้องเอง เจ้าหน้าท่ีท่ีจิตเวชเด็กเค้าก็ท างานกัน เค้าก็ไม่ได้มาเน้นว่าจะมาฝึกให้เรา แต่เราอ่านแล้วท าเอง 
แล้วไม่เข้าใจกถ็าม แม่แดงมากกว่า  เฉพาะอุ๊กเ็ลยคิดว่าไม่ต้องฝึกอบรมกไ็ด้ถ้าผู้ดูแลหน่ะสนใจจริง ๆ มนัท าได้ไม่ได้ยากค่ะ
เราสามารถค้นคว้าได้ค่ะ คือมีหนังสือเล่มนึงเรากส็ามารถค่อย ๆ อ่านอะไรอย่างงี้ ถ้าไม่เข้าใจกถ็ามผู้ รู้เพ่ิมเติมอะไรงีค่้ะ  แต่
ว่าท่ีอุ๊ท าหน่ะค่อนข้างถูกคือ อาจจะโชคดีท่ีอ่านแล้วเข้าใจก็ได้ค่ะอย่างตอนนีก้็เร่ิมมียูทูปให้ดูเป็นตัวอย่าง  มีท้ังของเมือง
นอกกับไทยสามารถ เซิร์ช (search) ดูได้ คือ เหมือนกับหลักสูตรท่ีแม่แดงสอนเรามา เหมือนกันเลย มันกง่็ายท่ีมีช่องทาง
เยอะ ไม่ยากเลย”  

ระยะประดิษฐ์ PECS : เร่ิมจากผูดู้แลท าความเขา้ใจและประดิษฐ์ PECS ดว้ยการจดัเป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกใน
การหยบิ-เก็บและจดจ า ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มูล ดงัต่อไปน้ี  “PECS กคื็อ การแลกเปล่ียนภาพเพ่ือการส่ือสารใช้กับทุกความ
พิการท่ีไม่สามารถใช้ส่ือสารออกมาเป็นค าพูดได้ คนปกติคนท่ีมีปัญหาเร่ืองการออกเสียงกใ็ช้ได้ค่ะ” “เดก็ออทิสติกเค้า
สามารถสแกน (scan) ภาพได้ดีกว่าการท่ีจะพูด ส าหรับเดก็ท่ีย่ิงพูดไม่ได้กจ็ะเข้าใจในเร่ืองของภาพได้ดีกว่าส่ังการให้พูด 
เพราะว่ากว่าจะพูดออกมาให้พูดน่ี สมองต้องท างานหนักยากมากค่ะ กเ็ลยเหมาะกับเดก็ออทิสติกท่ีพูดไม่ได้ กจ็ะช่วยให้เค้า
สามารถมีช่องทางในการส่ือสารมากขึน้  และกพ็ัฒนามากขึน้ตามศักยภาพและการฝึกฝนของผู้ดูแล กจ็ะสามารถส่ือสารกับ

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaiZOfpdvRAhUIqY8KHbH7BBkQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AF_%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5&usg=AFQjCNFiTP6yu-GfsBJMFEbZjtGZYf94IA&sig2=JlECKRFzRiAO3guisbK5MQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaiZOfpdvRAhUIqY8KHbH7BBkQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AF_%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5&usg=AFQjCNFiTP6yu-GfsBJMFEbZjtGZYf94IA&sig2=JlECKRFzRiAO3guisbK5MQ
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คนอ่ืนได้มากขึน้เร่ือย ๆ ค่ะ”“จริง ๆ แล้วไม่ยากอะไรเลย อุปกรณ์ในการท า PECS กไ็ม่ได้แพง คือ มีกระดาษและรูปภาพ 
วาดเอากไ็ด้หรือปร้ินท์รูปจากอินเตอร์เนต็หรือในยทููป (YouTube) ในกูเกิล้ (Google) กไ็ด้ค่ะ รูปภาพทุกอย่างท่ีน้องต้องการ
ท่ีจะต้องส่ือสารแทนค าพูด เหมือนอย่างน้องต้องการพูดอะไรแล้วน้องพูดไม่ได้ เรากเ็ตรียมมาเป็นภาพท่ีน้องเข้าใจ แล้วกม็า
ตัดตามขนาดท่ีเราคิดว่าเดก็มองเห็น เดก็บางคนกอ็าจจะมองเห็นภาพเลก็ ๆ ได้ แต่บางคนกต้็อง 5x5 นิว้ประมาณนีค่้ะ  กต็าม
เหมาะสมของเดก็ ตามขนาดภาพ บางคนกต้็องเพ่ิมความหนาเป็น 9 นิว้ ดีกว่า อาจจะใช้เทปใสแปะทับกไ็ด้ ไม่ต้องใช้เคร่ือง
เคลือบพลาสติก หรือสต๊ิกเกอร์ใสตัดขนาดใหญ่กว่ารูปภาพแล้วพับส่ีด้านรุม แล้วก็ติดตีนตุ๊กแกด้านหลัง ก็ใช้ได้แล้วค่ะ 
หรือถ้าดีหน่อยกเ็คลือบ คือจะสวยงาม แล้วกต็ัดมมุไม่ให้มีรอยแขง็โดนเดก็เวลาหยิบใช้แค่น้ันเอง  ถ้าเคลือบกอ็ยู่ได้หลายปี 
อย่างของน้องโชคชัยอยู่ได้สามส่ีปี ไม่มีพังเลยค่ะ”“ถ้าภาพไหนเราใช้แล้ว เดก็เร่ิมพูดได้เราก็เอาภาพน้ันออก  แล้วเรากเ็พ่ิม
ภาพตามความจ าเป็นในชีวิตของเค้า  เช่น ถ้าเค้าไปโรงเรียนกต้็องเป็นภาพเก่ียวกับการเรียน เพ่ือท่ีเค้าจะได้เรียนกับเพ่ือน
หรือตอบค าถามครูได้”    

ระยะการฝึกใช ้PECS : ผูดู้แลทดลองใช ้PECS และประเมินทุกวนั พบวา่ ภายหลงัการฝึก 2 สัปดาห์ก็สามารถเห็น
ความเปล่ียนแปลงคือ การให้ความร่วมมือในการใช ้PECS เพื่อส่ือสาร หลงัจาก 1-2 เดือนผ่านไป การใช ้PECS เพื่อส่ือสาร
เป็นไปอย่างอตัโนมติัหรือเป็นความเคยชิน ดงัค าพูดของผูใ้ห้ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  “การเปล่ียนแปลงเห็นตั้งแต่แรกเลย 
หมายถึงว่า เค้าดีขึน้ จริง ๆ แล้ว 2 อาทิตย์กเ็ร่ิมเห็นการเปล่ียนแปลงเยอะมาก เพราะน้องเค้ามีพฤติกรรมท่ีรุนแรง คือไม่ยอม
ฝึก ไม่อะไร แต่เค้ากย็อมใช้ PECS กคื็อเห็นความเปล่ียนแปลงจากปกติท่ีไม่อะไรเลย เค้ากย็อมท่ีจะแลก แต่อาจจะมีโวยวาย
มีอะไรบ้าง 1 เดือนแรกเป็นช่วงท่ีหินท่ีสุดเพราะเค้าไม่ยอม เค้าเคยถูกเลีย้งดูมาแบบสบาย ตามใจมา แล้วทีนี้พอเรามาใช้ 
PECS เพ่ือเป็นเง่ือนไขท่ีในเร่ืองกิน เราเอา PECS มาฝึกในส่ิงท่ีเค้าชอบท่ีสุดก่อน แล้วค่อยขยายในเร่ืองอ่ืน ๆ ส าหรับน้องน่ี
ชอบกิน กเ็ลยเน้นท่ีเร่ืองกินอย่างเดียวไปก่อน กเ็ลยเวลาจะกินอะไรคุณต้องหยิบ PECS มานะคะ  ประมาณ 1 ถึง 2 เดือนยาก
มากส าหรับน้องโชคชัย คือ เค้าจะท าร้ายเพ่ือได้ส่ิงท่ีต้องการ แต่ไม่ต้องการใช้ PECS เค้าจะให้เราแพ้เค้าให้ได้ ให้เรายอมเค้า 
คือเราต้องอดทน คือเค้ามีพฤติกรรมต่อต้านค่อนข้างเยอะนะเพราะถกูเลีย้งดูมาแบบตามใจ กจ็ะค่อนข้างยากหน่อย แต่ท าได้
ค่ะ ไม่มีใครท าไม่ได้ เพราะไม่ใช่อยู่ ท่ีเดก็ค่ะ แต่อยู่ ท่ีผู้ดูแล อยู่ ท่ีความพร้อมและความสมัครใจของผู้ ดูแล ถ้าผู้ดูแลพร้อม
เตม็ท่ีแล้ว เดก็กไ็ม่พ้นมือเรา ทุกเคส (case) เลย กคื็อท าได้ถ้าผู้ดูแลและพ่อแม่ยอมท า เดก็บางคนท่ีอุ๊ ฝึกให้ใช้ PECS ท่ีสถาบัน
พัฒนาการเดก็ราชนครินทร์เชียงใหม่ (เป็นวิทยากร) ประมาณอาทิตย์เดียวกไ็ด้ละ แล้วแต่เดก็กับความถ่ีในการฝึกค่ะ” 

ระยะเห็นผลเชิงประจกัษ ์: การน า PECS มาปฏิบติัตามขั้นตอน 6 ขั้นตอนและประเมินผลดว้ยตนเอง (ดว้ยผูดู้แล) 
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และประยกุตใ์ช ้PECS ร่วมกบักลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง (Visual strategies) คือการจดัท าตารางและ
ขั้นตอนการท างานของกิจกรรมในแต่ละวนัดว้ยรูปภาพ ท าให้พฒันาการดา้นการส่ือสารของบุคคลออทิสติกตวัอยา่งดีข้ึน
เป็นล าดบัในหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสาร ภาษาพูด อารมณ์และพฤติกรรม ดา้นการเรียน ดา้นการด ารงชีวิตและการ
ท างาน (ประกอบอาชีพ) ดงัน้ี 

ด้านการส่ือสาร ภาษาพูด อารมณ์และพฤติกรรม : น้องสามารถพูดเป็นค าท่ีมีความหมายไดแ้ละเพ่ิมข้ึน 
รวมทั้งสามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ข้ึน ไม่แสดงอาการกา้วร้าว หรือท าร้ายตนเอง เพราะส่ือสารความตอ้งการกบับุคคลรอบ
ขา้งได ้ดงัค าพูดของผูใ้ห้ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี “จริง ๆ แล้ว PECS สามารถช่วยให้เด็กพูดได้ด้วยในระดับหน่ึง แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าทุกคนนะคะ  ก็คืออย่างน้องโชคชัยก็มีภาษามากขึน้  สามารถพูดได้มากกว่าเดิม  เพราะว่า  PECS จะมี                
6 ขั้นตอน พอฝึกไปเร่ือย ๆ ครบท้ัง 6 ขั้นแล้ว จะมีสเตป (step) ท่ีว่า เว้นช่วงให้เดก็ได้มีโอกาสในการพูด คือ วิธีของ  PECS 
จะส่งเสริมให้เดก็พูดได้ด้วย” “ เค้ากจ็ะมีความสุขมากขึน้  เรียนได้ ท างานได้ ท าทุกอย่างได้เหมือนเราเลยค่ะ จนตอนนีคื้อ 
บางคนท่ีเค้าเคยเห็นน้องโชคชัยตอนแย่ ๆ เค้ากบ็อกว่า น้องเหมือนคนปกติแค่พูดไม่ได้เท่าน้ันค่ะ และเค้าควบคุมอารมณ์ได้
ดีขึน้เยอะเลยค่ะ” 
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ด้านการเรียน :   น้องเข้าเรียนในชั้นเรียนโดยมีการเตรียมความพร้อม ด้วยตารางเรียนท่ีเป็นภาพ 
ประกอบดว้ย ภาพครูผูส้อน วชิาท่ีสอน ส าหรับการเรียนและงานท่ีครูมอบหมายอาจปรับวธีิการตามท่ีนอ้งโชคชยัเขา้ใจและ
ท าไดดี้กวา่ เช่น การระบายสีรูปภาพรวมกนัแทนการบวกตวัเลข เป็นตน้ ดงัค าพูดของผูใ้ห้ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี “อุ๊ จัดท าภาพ
เป็นตารางกิจกรรมเป็นตารางเรียนให้เค้า” “อย่างตอนไปโรงเรียน อุ๊กต้็องท าตารางเรียนเอง อุ๊ ต้องมีการคุยกับคุณครูว่าครู
เทอมนี้สอนอะไรมีตารางยังไงบ้าง แล้วอุ๊ก็เอากลับมาท า แล้วก็จัดตารางเรียนเป็นตัวหนังสือ อุ๊ก็ท าม าเป็นภาพ ถ่ายภาพ
คุณครูผู้สอนทุกวิชา  ถ่ายภาพกิจกรรมขณะท่ีท ากับคุณครูเพ่ือท่ีจะได้ให้เค้ารู้ว่าค รูคนนี้สอนวิชานี้ เรียกว่าอะไร วิชา
วิทยาศาสตร์ครูคนนีป้ระกอบกัน แล้วกท็ าเป็นตารางว่าช่ัวโมงนีท้ าอะไร ช่ัวโมงต่อไปท าอะไร ๆ เช่ือมั๊ยค่ะ จากตอนแรก
ท่ีอุ๊ไม่ท าตารางให้น้อง คือเค้าตัดเส้ือผ้าขาด ไม่มีความสุขในการเรียน แต่พอท าตารางให้ ดีขึน้ 80  เปอร์เซ็นต์ อ้อ!! กส็มอง
เค้าไม่ได้มีความจ าดีอย่างเรา เค้าไม่รู้หรอกว่าวันจันทร์เรียนอะไร วันอังคารเรียนอะไร  วัน ๆ อุ๊ท าอะไร น้องกย็ังไม่รู้เลย 
เม่ือกีท้ าอะไร กินยาแล้วหรือยัง ยังไม่รู้เลย ยังลืมแล้วเลย คือยังมีการขอกินซ ้า คือเค้าความจ าส้ัน การท่ีมีตารางหรือมีภาพ
อะไรท่ีจะท าให้เค้ารู้อยู่ตลอดเวลาน่ีจะเป็นการเย่ียมท่ีสุดส าหรับเค้า ส าหรับเดก็ออทิสติกท่ีมีลักษณะคล้ายน้องโชคชัยค่ะ 
คือเค้าก็ยอมเรียน ยอมท ากิจกรรม เค้าก็ท าได้ดีกว่าเด็กพิเศษคนอ่ืนท่ีฟังก์ช่ัน (Function) ดีกว่าน้องด้วยซ ้า เพราะว่าเด็ก              
ออทิสติกจะเป๊ะ (Fixed idea) ไง  เอ่อ!! กลายเป็นเร่ืองท่ีดีอย่างนีค่้ะ” 

ด้านการด ารงชีวิตและการท างาน (ประกอบอาชีพ) : นอ้งสามารถใชชี้วิตไดด้งับุคคลทัว่ไปท่ีพึงกระท าได ้
เช่น การท ากิจวตัรประจ าวนั (การลา้งหนา้ แปรงฟัน แต่งตวั รับประทานอาหาร ฯ) การซ้ืออาหาร-รับเงินทอน-เก็บเงินทอน 
การซ้ือของในหา้งร้านตามรายการท่ีก าหนด เป็นตน้ และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่มีผูดู้แล (คุณอุ๊) ได ้ส่วนดา้นการ
ท างาน มีการท างานทุกวนัองัคาร-วนัศุกร์ จดัเตรียมหอ้งพกัโรงแรมส าหรับผูเ้ขา้พกัของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์
เชียงใหม่โดยไม่รับเงินเดือน (จากบริษทัท่ีวา่จา้ง) และทุกวนัจนัทร์ ท างานขายของท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดงั
ค าพูดของผูใ้ห้ขอ้มูล ดังต่อไปน้ี “ตอนนี้น้องโชคชัยอยู่  ม.ปลายแล้ว ก็ได้คุณครูสายอาชีพเป็นท่ีปรึกษาก็เลยท า IEP 
(Individualized Education Program คือ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล) ให้ส าหรับน้อง เรากส่็งรูปภาพหรือเป็นวีดีโอ
ทางไลน์ ตั้งแต่ท าอะไรไม่เป็นจนสามารถท าเป็น อย่างท่ีสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์เชียงใหม่น้องกไ็ด้รับเงินเดือน
จากบริษัทหน่ึง แต่ขอสงวนช่ือบริษัทนะคะ แต่ว่าทางครอบครัวคุยกันแล้วว่า ไม่ขอรับเงินเดือน เป็นต้นแบบให้กับสถาบัน
พัฒนาการเดก็ราชนครินทร์เชียงใหม่ซ่ึงท่านผู้อ านวยการนายแพทย์สมัย ทองถาวรได้เปิดโอกาสให้เราเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการต้นแบบของเดก็ออทิสติกรวมทุกฟังก์ช่ัน (All functional levels) โดยน้องแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารของบุคคลออทิสติกท่ีไม่สามารถส่ือสารได้” “นอกจากน้ันแล้ว อุ๊ก็เลย เอา PECS เอาวิสชัว (Visual strategies : 
กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง) เอาโซเช่ียลสตอร่ี (Social story) ท่ีอุ๊ ใช้กับน้องแล้วได้ผลท่ีบ้าน ไปท าท่ีโรงแรมของสถาบัน
พัฒนาการเดก็ราชนครินทร์เชียงใหม่  อุ๊กท็ าเป็นรูปเป็นขั้นตอนให้น้องท างาน จนตอนนี้น้องท างานได้โดยไม่ต้องใช้ภาพ 
(Visual strategies) คือถ้าไม่บอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษ คนท่ีมองมาก็จะมองว่า เค้าเหมือนเด็กปกติแต่เค้าไม่พูด เค้าท าทุก
อย่างได้” “ตอนไปตลาดเรา (อุ๊กับน้อง) แยกกันซ้ือของท่ีตนเองต้องการค่ะ โดยให้เงินเค้าไว้เหมือนให้เงินเดก็ไปโรงเรียน  
และน้องสามารถใช้ชีวิตอยู่กับใครกไ็ด้ค่ะ เด๋ียวนีเ้พราะเค้าส่ือสารได้และมีพัฒนาการอ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้เยอะมาก ๆ  ค่ะ”“น้อง
โชคชัยเป็นเคส (case) ท่ีหินสุด ๆ ค่ะ ทุกวันนี้ใคร ๆ กแ็ปลกใจน้องดีขึน้ได้ขนาดนีเ้ลยเหรอ แม้แต่คุณหมออัศวิน (นพ.
อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ุ จิตแพทย์จิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) ท่ีดูแลน้องก็พูด” “อุ๊ ใช้ 
PECS ตั้งแต่วนัแรกท่ีอุ๊ เจอน้องเลยค่ะ แล้วกใ็ช้มาทุกวนัทุกเวลาจนถึงทุกวนันี”้ “อุ๊ไม่เคยคาดหวังว่าน้องต้องเป็นแบบไหน
ต้องดีขึน้ขนาดไหน แค่เค้าท าในส่ิงท่ีใคร ๆ ท าได้ ท ากับเค้าให้ดีท่ีสุดจริงๆ ด้วยความตั้งใจและหวงัดี ทุกอย่างมาเองเหมือน
เสกมาจากเบือ้งบนเลยค่ะ””ล่าสุดวนันีมี้เร่ืองประทับใจส าหรับอุ๊  คือ น้องดูส่ิงเคล่ือนไหวมากจนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่
ค่อยได้ แต่เค้าสามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ คือเค้าเร่ิมหงุดหงิดอย่างมาก แต่มีสติเอาผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋ามาใส่บาก 
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แล้วกัดเพ่ือระบายอารมณ์ของตนเองแทนท่ีจะท าร้ายตัวเองเหมือนเม่ือก่อน และในท่ีสุดเค้าสามารถสงบลงได้ด้วยตัวเอง            
อุ๊  เห็นเค้าแล้วแค่พูดว่า เก่งมาก ๆๆๆๆๆ เดก็ดีท่ีควบคุมตัวเองนะครับ ด้วยน า้เสียงท่ีเบาและเป็นมิตร แล้วเค้ากส็งบลงใน
ท่ีสุด โดยไม่มีเสียดังและท าร้ายตัวเองเลย เพียงแค่กัดผ้าจนตัวส่ันเท่าน้ันเอง ส่ิงนีท่ี้อุ๊ได้มาโดยไม่เคยคาดคิดมันเป็นเหมือน
เทวดาส่งมาจริง ๆ ค่ะ” 

3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะส าหรับการพฒันาทกัษะการส่ือสารของบุคคลออทสิตกิด้วย PECS  
ปัญหาและอุปสรรคในการใช ้PECS แบ่งเป็น 3 ดา้นคือ 1) ด้านผู้ฝึก (ผูดู้แล) : ผูป้กครองหรือผูดู้แลมกัไม่พยายาม

เต็มท่ี แต่บอกว่าน้องท าไม่ได ้ เพราะพ่อแม่หลายคนยอ่ทอ้ก่อนเห็นความส าเร็จ ข้อเสนอแนะ : ผูดู้แลตอ้งมีความพร้อม 
ความสมคัรใจ และความอดทนอย่างเต็มท่ีในการพฒันาทกัษะการส่ือสารของนอ้ง ๆ ดว้ย PECS ดงัค าพูดของผูใ้ห้ขอ้มูล 
กล่าววา่  “เราต้องอดทน ไม่มีใครท าไม่ได้ เพราะไม่ใช่อยู่ ท่ีเด็กค่ะ แต่อยู่ ท่ีผู้ดูแล อยู่ ท่ีความพร้อมและความสมัครใจของ
ผู้ดูแล ถ้าผู้ดูแลพร้อมเตม็ท่ีแล้ว เดก็กไ็ม่พ้นมือเรา ทุกเคส (case) เลย กคื็อท าได้ถ้าผู้ดูแลและพ่อแม่ยอมท า เดก็บางคนท่ีอุ๊
ฝึกให้ใช้ PECS ท่ีสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์เชียงใหม่ (เป็นวิทยากร) ประมาณอาทิตย์เดียวกไ็ด้ละ แล้วแต่เดก็กับ
ความถ่ีในการฝึกค่ะ” 2) ด้านผู้รับการฝึก (บุคคลออทิสติก) : การต่อตา้นเง่ือนไขหรือส่ิงแปลกใหม่จากการใช ้PECS โดยมี
พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง ท าร้ายตนเองหรือผูอ่ื้น ข้อเสนอแนะ : ผูดู้แลตอ้งมีความอดทนอยา่งเต็มท่ีในการพฒันาทกัษะการ
ส่ือสารของนอ้ง ๆ ดว้ย PECS ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มูล กล่าววา่ “เรา (ผู้ดูแล) ต้องอดทน ว่าเดก็คนไหนมีพฤติกรรมค่อนข้าง
เยอะกจ็ะค่อนข้างยากหน่อย  แต่ท าได้ไม่มีใครท าไม่ได้ เพราะไม่ใช่อยู่ ท่ีเดก็  แต่อยู่ ท่ีผู้ดูแล ความพร้อมของผู้ดูแล ความ
สมคัรใจของผู้ดูแล ถ้าผู้ดูแลพร้อมเตม็ท่ีแล้ว เดก็กไ็ม่พ้นมือเราทุกเคสเลยค่ะ” และ 3) ด้านเคร่ืองมอืพฒันาทกัษะการส่ือสาร 
(PECS) : รูปภาพท่ีน ามาท า PECS ส่ือสารไม่ตรงตามความตอ้งการของเด็ก และไม่สะดวกในการหยิบหรือเก็บรูปภาพ 
ข้อเสนอแนะ : รูปภาพท่ีใชส่ื้อสารควรเป็นภาพท่ีท าให้เด็กเขา้ใจมากท่ีสุดโดยน ารูปภาพมาให้เด็กเลือกเอง และจดัรูปภาพ
ใหอ้ยูเ่ป็นหมวดหมู่ ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ “รูปภาพยงัไงกไ็ด้แล้วแต่เดก็เข้าใจ เรายึดท่ีเดก็เลยค่ะ เดก็บางคนน่ีเป็น
ภาพสีแต่เดก็กไ็ม่เข้าใจนะ บางทีเราต้องเอาภาพ 2 ภาพมาให้เดก็เลือก อย่างเช่น อันไหนภาพฉ่ีเราให้เดก็หยิบ ถ้าเดก็หยิบ
ภาพน้ันแสดงว่าเดก็เข้าใจภาพน้ัน คือบางทีภาพฉ่ีมันมีหลายแบบ ถ้าเดก็เข้าใจภาพไหนเรากเ็อาภาพน้ัน  เดก็อาจจะเข้าใจ
ภาพขาวด ากไ็ม่เป็นไร  หรือวาดขีเ้หร่ ๆ ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าในภาพน้ันจะมีตัวหนังสืออยู่ในภาพด้านล่างด้วย เพ่ือท่ีจะให้
คนทุกคนในโลกใบนีอ่้านได้ กเ็ดก็อ่านไม่ได้แต่เค้ากอ่็านภาพได้” “ส าหรับอุ๊  จัดให้น้องเป็นหมวดหมู่ เลย  เป็นหมวดหมู่
กิริยา  อาหาร สี  ผลไม้ เป็นหมวดหมู่อะไรอย่างนี้ค่ะ  คือบังคับตอนฝึกเลยว่า เวลาใช้คุณต้องเก็บมาไว้ ณ ต าแหน่งเดิม 
เพราะเค้าจะได้หาง่าย ทีนีส้มองเค้าจะสแกน (scan) ไว้ละว่า ภาพไอติมอยู่หน้าท่ีเท่าไหร่ คือพรึบ ๆ เค้าเร็วมาก” 

จากการถอดบทเรียน สามารถสรุปผลการศึกษาไดว้า่ PECS เป็นกลยทุธ์การเรียนรู้โดยเนน้การมองเห็นประเภท
หน่ึงและเป็นวิธีการเรียนรู้ส าหรับบุคคลออทิสติกท่ีไดผ้ลและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในปัจจุบนั มีการรวบรวมงานวิจยั
เก่ียวกบัเร่ืองน้ี ถึงจ านวน 27 ช้ินในปี 2009 ของเพรสตนัและคาร์เตอร์ (Preston & Carter, 2009) และในงานวิจยัเหล่าน้ีมี
งานวิจยัท่ีเป็นแบบ Randomized Controlled Trials (RCTs) ดว้ยหลายช้ิน ซ่ึงให้ผลการฝึกท่ีเหมือนกนัคือ เด็กมีพฒันาการ
ทางดา้นการส่ือสารเพ่ิมมากข้ึนอยา่งชดัเจนเม่ือเปรียบเทียบก่อนและหลงั รวมทั้งงานวิจยัท่ีไม่ใช่งานวิจยัเชิงทดลอง (อิสรีย ์
เข่ือนสุวรรณ, 2555; Cannella-Malone, Fant, & Tullis 2010; Carr & Felce, 2006; Yoder, & Stone, 2006; Yoder & 
Lieberman, 2010) ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบวา่ การพฒันาทกัษะการส่ือสารโดยใชรู้ปภาพมีประสิทธิผลในการเพ่ิมช่อง
ทางการส่ือสารใหก้บับุคคลออทิสติกสามารถส่ือสารกบับุคคลอ่ืนในสังคมแทนการพูดได ้ท าให้ความเครียด ความคบัขอ้ง
ใจลดลง ควบคุมอารมณ์ไดดี้ข้ึน ซ่ึงเกิดจากการท่ีเด็กหรือบุคคลออทิสติกไม่สามารถส่ือสารความตอ้งการของตนเองให้
ผูอ่ื้นรู้ได ้ประกอบกบัเด็กหรือบุคคลออทิสติกมกัมีปัญหาอารมณ์ไม่คงท่ี เช่น โกรธง่ายหรือมีอารมณ์รุนแรง จากความคบั
ขอ้งใจท่ีเกิดข้ึนเม่ือการแกปั้ญหาหรือการจดัการกบัส่ิงแวดลอ้มไม่ไดด้งัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ความผนัแปรของระดบัความ
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ต่ืนตวัท่ีสูงเกินไปหรือต ่าเกินไป จะส่งผลให้เกิดความลม้เหลวในการปรับระดบัความรู้สึกและการรับรู้ท่ีไม่คงท่ีในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั จนส่งผลต่อการปรับสภาวะอารมณ์สังคม (Socio-emotional) (ฐาวรี ขนัส าโรง, เมธิศา พงษศ์กัด์ิศรี, 
2560) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ คาร์ฟิโร (Cafiero, 1995 : 213)  ท่ีไดศึ้กษาผลการช่วยเหลือเด็กวยัรุ่นออทิสติกในชั้น
เรียนท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าวและไม่สามารถใชภ้าษาพูดในการส่ือสาร ดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ
และใชก้ารส่ือสารทางสายตาดว้ยรูปภาพในชีวติประจ าวนัทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียนโดยไม่มีการช้ีแนะ พบวา่ เด็กนกัเรียนมี
การส่ือสารมากข้ึน มีผลการเรียนดีข้ึน มีพฤติกรรมและควบคุมอารมณ์ได้ดีข้ึน อย่างไรก็ตาม ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัคือ 
ผูป้กครองหรือผูดู้แลตอ้งฝึกเด็กอยา่งต่อเน่ืองทุกเวลาทุกโอกาส เพ่ือให้เด็กเกิดการเช่ือมโยง ดงัเช่น อุมาพร ตรังคสมบติั              
ได้กล่าวไวว้่า เทคนิคการสอนจะได้ผลดีก็ต่อเม่ือท าอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เป็นเคล็ดลับความส าเร็จ  (อุมาพร                  
ตรังคสมบติั, 2545 หนา้ 182) ดงันั้น ความต่อเน่ืองในการฝึกของเด็กออทิสติก 1 คน จึงตอ้งอาศยัผูป้กครองหรือผูดู้แลใน
การสอนเด็กอยา่งจริงจงัแน่วแน่และต่อเน่ืองสม ่าเสมอ โดยเร่ิมใช ้PECS กบัเร่ืองท่ีใกลต้วัและชอบมากท่ีสุดของเด็กหรือ
บุคคลออทิสติกก่อน แลว้จึงขยายไปยงัเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั พร้อมทั้งก าหนดตารางและขั้นตอนการ
ท างานของกิจกรรมในแต่ละวนัดว้ยรูปภาพ (Visual strategies) เพ่ือให้การท างานทุกดา้นเป็นล าดบัขั้นตอน เขา้ใจง่ายจาก
การดูภาพ นบัเป็นแนวปฏิบติัท่ีสามารถพฒันาทกัษะการส่ือสารไดอ้ยา่งประสิทธิผลส าหรับบุคคลออทิสติกท่ีมีขอ้จ ากดัดา้น
การพดู แมร้ะดบัรุนแรง ใหไ้ปสู่ขั้นส่ือสารเพ่ือการด ารงชีวติ ดา้นการเรียน และการท างานไดจ้ริง 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 1. หน่วยงานท่ีดูแลบุคคลออทิสติก เช่น ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ชมรมผูป้กครองบุคคล

ออทิสติก เป็นตน้ ควรประชาสัมพนัธ์ให้สังคม ชุมชน เขา้ใจและให้โอกาสบุคคลออทิสติกท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นการพูด แต่
สามารถส่ือสารดว้ยภาพได ้ในการเขา้ร่วมกิจกรรมในสังคม เป็นส่วนหน่ึงของสังคม และท างานประกอบอาชีพไดอ้ย่าง
ทดัเทียมกบับุคคลทัว่ไป พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองหรือผูดู้แล รวมถึงประชาชนทัว่ไปรู้จกัและน า PECS มาใช้
พฒันาทกัษะการส่ือสารให้กบับุคคลออทิสติกหรือบุคคลท่ีไม่สามารถส่ือสารดว้ยการพูด แมมี้ระดบัอาการรุนแรง ให้เกิด
ประสิทธิผลในการด ารงชีวติ การเรียน และการท างานดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจของผูดู้แล 

2. สถานพยาบาลของรัฐควรน า PECS มาใชพ้ฒันาทกัษะการส่ือสารให้กบัเด็กหรือบุคคลออทิสติกท่ีไม่สามารถ
ส่ือสารดว้ยการพดู หรือน า PECS มาใชส่ื้อสารทดแทนการพดูส าหรับกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นการพดู 

3. สถานศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีเปิดรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสติก  ควรน า PECS มาใชพ้ฒันาทกัษะการส่ือสาร
ให้กบัเด็กหรือบุคคลออทิสติกท่ีไม่สามารถส่ือสารดว้ยการพูดคู่ขนานไปกบัการเรียนดา้นวิชาการ หรือกลุ่มเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถส่ือสารดว้ยการพดู  

4. ผูป้กครองหรือผูดู้แลเด็กหรือบุคคลออทิสติกท่ีไม่สามารถส่ือสารดว้ยการพูด ควรน า PECS มาใชพ้ฒันาทกัษะ
การส่ือสารใหก้บับุตรหลานหรือเด็กในปกครองดว้ยความพยายามและอดทนอยา่งเตม็ท่ี โดยไม่ยอ่ทอ้ ใหไ้ดรั้บประสิทธิผล
ของ PECS อยา่งแทจ้ริง จะช่วยให้เด็กหรือบุคคลออทิสติกกลุ่มน้ีมีคุณภาพชีวิตและความสุขเพ่ิมข้ึนจากการส่ือสารความ
ตอ้งการของตนเองใหก้บัผูอ่ื้นได ้

 

กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ คุณอุภาพร พลกระโทก ผูดู้แลบุคคลออทิสติกท่ีไดก้รุณาให้ขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น ตลอดจน
อนุญาตให้น าผลการวิจัยอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ และขอขอบคุณน้องโชคชัย (นามสมมุติ) บุคคล               
ออทิสติกตน้แบบท่ีได้เขา้ร่วมการวิจยัคร้ังน้ี จนกระทัง่งานวิจยัน้ีบรรลุผลและมีคุณูปการต่อผูป้กครองและผูดู้แล รวมทั้งผูท่ี้
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เก่ียวขอ้งกบับุคคลออทิสติกท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นการส่ือสาร โดยเป็นแนวปฏิบติัส าหรับพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล
ดว้ยการใช ้PECS อนัน าไปสู่ขั้นส่ือสารเพื่อการด ารงชีวติ การเรียน และการท างานอยา่งแทจ้ริงได ้
 

**รูปภาพและวดีีทศัน์ “การใช ้PECS ของบุคคลออทิสติกตน้แบบ” ไดรั้บอนุญาตจาก คุณอุภาพร พลกระโทก (ผูดู้แล) ให้
น าเผยแพร่เพ่ือประโยชน์แก่สาธารณะได ้: 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid= 1364127100278572&id=100000438844533 
 https://goo.gl/photos/W7jseigU5o559Nco9 
 https://goo.gl/photos/2nawXJMkJ4Ea1FQ6A 
 https://youtu.be/47kxp-4HuF4 
 https://youtu.be/Sc3UJd7NK0A 

 

เอกสารอ้างองิ 
1.  ทวีศกัด์ิ สิริรัตน์เรขา. 2555.  ออทิสติก.  [คน้เม่ือ 29 กนัยายน 2559]; คน้จาก: http://www.happyhomeclinic.com/au02-autism.htm 
2.  เมธิศา พงษศ์กัด์ิศรี. ภาวะออทิสติกและผลกระทบต่อสังคมรวมท้ังการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายออทิสติก. เชียงใหม่; ภาควิชา

กิจกรรมบ าบดั   คณะเทคนิคการแพทยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่; 2554. 
3.  Spitzer S L.  2004. Common and uncommon daily activities in individual with autism: challenges and opportunities for supporting occupation.         

In H. Miller-Kuhaneck (Ed.), Autism: a comprehensive occupational therapy approach (2 nd ed.,  pp. 83-106). Betheda, MD: Americal 
Occupational Therapy Association. 

4.  สถาบนัราชานุกูล. 2555.  “เดก็ออทิสติก” คู่มือส าหรับครู. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. หนา้ 18 - 19. 
5.  สถาบนัราชานุกูล. 2556. ฝึกเดก็ออทิสติกระดับรุนแรงส่ือสารกับครอบครัวผ่านรูปภาพ. [คน้เม่ือ 29 กนัยายน 2559]; คน้

จาก:  http://rajanukul.go.th/main/km.php?mode=academic&group=10&submode=academic&idgroup=6&id=4639 
6.  ทวีศกัด์ิ สิริรัตน์เรขา. 2549. ออทิสติก. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://www.happyhomeclinic.com/au02-autism.htm. (2  กนัยายน 2559). 
7.  Bogdashina O. 2003.  Sensory Perceptual Issue in Autism and Asperger Syndrome. New York: Jessica Kingsley. 
8.  ฐาวรี ขนัส าโรง, เมธิศา พงษศ์กัด์ิศรี. 2560. การถอดบทเรียนการพฒันาทกัษะในการด าเนินชีวิตส าหรับบุคคลท่ีมีภาวะออทิสติกในมุมมอง

ผูเ้ช่ียวชาญ. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560;18(1), หนา้ 5-18. 
9.  Preston, D., & Carter, M. 2009. A review of the efficacy of the picture exchange communication system intervention. Journal of Autism and 

Developmental Disorders, 39, 1471-1486. 
10.  อิสรีย ์เข่ือนสุวรรณ. 2556. การพฒันาแนวปฏิบติัในการฝึกการส่ือสารบุคคลออทิสติกโดยใชรู้ปภาพ. พยาบาลสาร, 40 (9)หนา้ 120-129. 
11.  Cannella-Malone, H.I., Fant, J.L., & Tullis, C.A. 2010. Using the picture exchange communication system to increase the social                     

communication of two individuals with severe developmental disabilities. Journal of Developmental Physical Disabilities, 22, 149-163. 
12.  Carr, D., & Felce, J. 2006. Increase in Production of Spoken Words in Some Children with Autism after PECS Teaching to Phase III.                        

Journal of Autism and Developmental Disabilities, 37, 780-787. 
13.  Yoder, P. J. & Lieberman, R. G. 2010. Brief report: Randomized test of the efficacy of Picture Exchange Communication System on highly 

generalized picture exchanges in children with ASD, Journal of Autism and Developmental Disorders, 40, 629-632. doi. 1007/s10803-009-
0897-y 

14.  Yoder, P., & Stone, W.L. 2006. A randomized comparison of the effect of two prelinguistic communication interventions on the acquisition of 
spoken communication in preschoolers with ASD. Journal of speech, language, and hearing research, 49, 698–711.  [PubMed]  

15.  Cafiero, J.M. 1995 Teaching Parents of Children with Autism Picture: Communication Symbols as a Natural Language to Decrease Levels of 
Family Stress. Unpublished doctoral dissertation: University of Toledo. 

16.  อุมาพร  ตรังคสมบติั. ช่วยลูกออทิสติก. กรุงเทพฯ: ซนัตา้การพิมพ,์ 2545. 

 

https://youtu.be/a9SD5HCieKE 
https://youtu.be/M5Wdjaq9Iqo 
https://youtu.be/YoNrz7qJP_U 

https://youtu.be/Sc3UJd7NK0A 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=%201364127100278572&id=100000438844533
https://goo.gl/photos/W7jseigU5o559Nco9
https://goo.gl/photos/2nawXJMkJ4Ea1FQ6A
https://youtu.be/47kxp-4HuF4
https://youtu.be/Sc3UJd7NK0A

