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บทคัดย่อ
การเลียนแบบเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในด้าน
ภาษาและการสื่อความหมาย บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคล แต่ในเด็กออทิสติก
ส่วนใหญ่จะมีความบกพร่องในด้านทักษะการเลียนแบบที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของกระบวนการ
เชื่อมต่อสัญญาณประสาทสมองส่วนเซรีเบลลัม ระบบเซลล์ประสาทกระจกเงาในสมองส่วนกลีบข้างย่อย
ด้านล่างซีกขวา และเปลือกสมองส่วนหน้าบริเวณหน้าผาก ที่ส่งผลให้เกิดความบกพร่องด้านความสนใจ
และการมองสบตาต่อบุคคลรอบข้าง การรับรู้และเข้าใจวั ตถุประสงค์ของการกระทำที่เป็นภาษากาย
การจดจำรูปแบบการกระทำ และการวางแผนควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายตามแบบของผู้อื่น ซึ่ง การ
สอนการเลียนแบบสำหรับเด็กออทิสติกควรมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจจากการเสริมแรงและใช้รูปแบบการ
สอนแบบภาพรวมของการฝึกการเลียนแบบสลับรูปแบบซึ่งกันและกัน โดยอาศัยการชี้นำด้วยการพูด
อธิบาย ภาษากาย และการจัดท่าทางเพื่อกระตุ้นให้เด็กเลียนแบบตามได้อย่างถูกต้อง อันจะช่วยพัฒนา
ให้เด็กออทิสติกมีทักษะความสามารถในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระตามศักยภาพได้
คำสำคัญ: การเลียนแบบ, การสอนการเลียนแบบ, เด็กออทิสติก
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Abstract
Imitation is a crucial aspect of social learning to improve skills of communication,
characteristics, and individual social behavior. Most children with autism often have
difficulty with imitation, which results from the connectivity processing dysfunction in
cerebellum, mirror neuron system in right inferior parietal lobule and prefrontal cortex.
Moreover, the dysfunction affects the impairments of joint attention, eye contact with
other people, perceive and understanding of nonverbal language, encoding and recalling
process in motor planning for body movement imitation. The imitation training for
children with autism should focus on drawing motivation by reinforcement and applying
reciprocal interference training by means of verbal and nonverbal language and body
part handling to prompt them to imitate correct actions. By this approach, the children
with autism are most likely to develop this skill to live in the society with freedom and
potential.
Keywords: Imitation, Imitation Training, Autism
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บทนำ
การเลียนแบบเป็นความสามารถหนึ่ง
ของมนุษย์ในการเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดย
อาศัยการทำตามแบบลักษณะการกระทำของ
ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการสื่อความหมาย บุคลิกภาพ
และพฤติ ก รรมทางสั ง คมของแต่ ล ะบุ ค คล
( Diyanni, Corriveau, Kurkul, Nasrini, &
Nini, 2015) ซึ่งการเลียนแบบเป็นพฤติกรรม
ของการกระทำให้ เ ป็ น ไปตามแบบของผู ้ อื่ น
หรือสิ่งแวดล้อม (Diyanni et al., 2015) อัน
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อพัฒนาให้
เกิดเป็นพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของแต่ละ
บุคคล โดยต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่
1. กระบวนการสนใจจากการมองเห็ น
(Vanvuchelen et al., 2013; Vetrayan et
al., 2015; Vivanti & Rogers, 2014) 2.
กระบวนรับความรู้สึกและเคลื่อนไหวเพื่อคาด
เดาการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้น (Gredeback &
Falck-Ytter, 2015; Ugur et al., 2015) 3.
การรับรู้และเข้าใจความรู้สึกอย่างมีความหมาย
ของการกระทำของผู้อื่น 4. การจดจำรูปแบบ
การกระทำ 5. การวางแผนควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่ างกายตามแบบ (Vanvuchelen et al., 2013)
และ 6. กระบวนการทำให้เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ร่วมด้วยจึงจะสามารถเลียนแบบได้อย่าง
เหมาะสม (McLeod, 2011; Taylor, 2014;
Ugur et al., 2015) โดยจะเริ่มมีพัฒนาการ
ของการเลียนแบบการเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
ง่ายเมื่ออายุได้ 18 เดือน (Dohmen, Bishop,
Chat, & Roy, 2016) ซึ่งจะมีความสำคัญอย่าง
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มากต่อพัฒนาการที่เด็กจะได้รับจากการเรียนรู้
ในการเข้ า ใจการกระทำและจิ ต ใจของผู ้ อื่ น
การแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ท างอารมณ์
ความคิด ความจำระยะสั้น ความสนใจ และ
ความสามารถทางสติ ป ั ญ ญา (Sanefuji &
Yamamoto, 2014; Van Etten & Carver,
2015; Vivanti & Rogers, 2014) ตลอดจน
การสร้ า งและคงไว้ ซ ึ ่ ง การมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ ท าง
สังคมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของ
สังคมได้ (Paulraj et al., 2015; Wang et al.,
2015) แต่พฤติกรรมการเลียนแบบนี้มักจะพบ
ความบกพร่องในกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีความ
ผิดปกติของระบบประสาทสมองได้
เด็กออทิสติกเป็นกลุ่มเด็กที่มีความ
ผิดปกติของกระบวนการทางระบบประสาท
ส่วนบริเวณสมองจนส่งผลให้เกิดความบกพร่อง
ด้านการสื่อความหมายการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
พฤติกรรมซ้ำ ๆ และการดำรงชีวิตประจำวัน
(Bockler, Timmermans, Sebanz, Vogeley,
& Schilbach, 2014; Wang, Williamson, &
Meltzoff, 2015) และพบว่า มีอัตราการเกิด
ภาวะออทิสซึมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ
1 ใน 58 คน ของเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกา
( United States Department of Health &
Human Services, 2018) โดยความผิดปกติ
ของระบบประสาทส่วนบริเวณสมองดังกล่าว
จ ะมี ค ว ามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผิ ด ปกติ ใ น
กระบวนการเชื่อ มต่ อของสั ญญาณประสาท
สมองในส่ ว นเซรี เ บลลั ม และระบบเซลล์
ประสาทกระจกเงา (Mirror Neuron System)
ในส่ ว นสมองกลี บ ข้ า งย่ อ ยด้ า นล่ า งซี ก ขวา

(Right inferior parietal lobule) และเปลือก
สมองส่ วนหน้ า บริ เวณหน้ า ผาก (Prefrontal
cortex) (Bernier, Aaronson, & McPartland,
2013) ที่มีบทบาทสำคัญในการวางแผนควบคุม
การเคลื่อนไหวของรยางค์ของร่างกายให้ถูกต้อง
ตามแบบและบูรณาการร่วมกับข้อมูลจากการ
มองเห็นเพื่อเข้าใจพฤติกรรมที่เป็นภาษากาย
ของผู้อื่น และส่งผลให้เด็กออทิสติกขาดความ
สนใจในการมองสบตาต่อบุคคลรอบข้าง การ
รับรู้ และการจดจำรูปแบบการกระทำจนทำให้
เกิ ด ความยากในการวางแผนควบคุ ม การ
เคลื ่ อนไหวร่างกายตามแบบได้ (Ugur, Nagai,
Sahin, Oztop, & Member, 2015;
Vanvuchelen, Schuerbeeck, Roeyers, &
Weerdt, 2013; Vetrayan, Zin, Priya, &
Paulraj, 2015) รวมทั้งจะส่งผลกระทบให้เด็ก
ออทิ ส ติ ก มี ค วามยากในการเลี ย นแบบการ
เคลื่อนไหวกล้า มเนื้ อปากและลิ้ น ในการพู ด
สื่อสาร การเลียนแบบ การเคลื่ อนไหวร่างกาย
ในกิ จ กรรมกี ฬ าและการใช้ อ ุ ป กรณ์ แ ละ
พฤติกรรมทางสังคมในการดำรงชีวิตประจำวัน
ได้อย่า งเหมาะสม (Bockler et al., 2014;
Dadgar et al., 2017; Wang et al., 2015)
ซึ่งความบกพร่องของการเลียนแบบในเด็กออทิ
สติกนั้นควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เพื่อป้องกันปัญหาของพัฒนาการด้านอื่น ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นตามมาได้
ดังนั้นการพัฒนาทักษะการเลียนแบบ
สำหรับเด็กออทิสติกจึงมีความสำคัญในการ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นภาษาและการสื่ อ
ความหมาย การเคลื่อนไหวร่างกายและการใช้

อุปกรณ์ และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้เป็น
อย่างดี ซึ่งผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องควรร่วมมือ
ในการสอนให้เด็กออทิสติกเกิดการเรียนรู้จาก
การเลียนแบบบุคคลรอบข้าง อันจะช่วยให้เด็ก
ออทิ ส ติ ก มี ทั ก ษะความสามารถในการ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระตามศักยภาพ
ได้
ปั จ จั ย ที ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ความบกพร่ อ งในการ
เลียนแบบของเด็กออทิสติก
ความบกพร่องในการเลียนแบบของ
เด็กออทิสติกนั้นส่วนใหญ่มีปัจจัยที่สัมพันธ์ให้
เกิดความบกพร่อง 4 ปัจจัย ดังนี้
1. ความบกพร่องด้านความสนใจใน
การมองเห็น ซึ่ง เด็กออทิสติกส่วนใหญ่ จ ะมี
พฤติกรรมการมองสบตาที่น้ อยกว่าคนทั่วไป
(Tell, Davidson, & Camras, 2014) มี ช ่ ว ง
ระยะเวลาในการสนใจมองสั ้น กว่า เด็กปกติ
และสนใจมองวัตถุมากกว่าตัวบุคคล (FalckYtter, Rehnberg, & Bolte, 2013) จึง ส่ง ผล
ให้ เ กิ ด ความบกพร่ อ งในการเลี ย นแบบการ
เคลื ่ อ นไหวกล้ า มเนื ้ อ ใบหน้ า และร่ า งกาย
ของผู้อื่น (Gredeback & Falck-Ytter, 2015;
Vanvuchelen et al., 2013) รวมทั้งยังส่งผล
ให้ เ กิ ด พบความบกพร่ อ งในด้ า นต่ า ง ๆ
ได้แก่ ความสนใจเพื่อรับรู้อารมณ์ ของผู ้ อื่ น
ที ่ แ ส ด ง อ อ ก ท า ง สี ห น้ า แ ล ะ ส่ ง ผ ล เ ด็ ก
ออทิ ส ติ ก ความรู ้ ส ึ กขาดความพึ งพอใจในการ
ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ผู ้ อ ื ่ น (Postma-Nilsenová,
Kastel, & Balsters, 2014) ความจำต่อสิ่งเร้า
ที่มองเห็น การเรียนรู้คำศัพท์ และทักษะทาง
สัง คมตามมา (Gliga et al., 2012) ซึ่ง ความ
วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 หน้า 145

บกพร่องด้านความสนใจในการมองเห็นนี้จึง
ขัดขวางต่อการพัฒนาความสามารถด้านการ
เลียนแบบของเด็กออทิสติกตามมาได้
2. ความบกพร่ อ งด้ า นทั ก ษะทาง
สังคมของเด็กออทิสติก อันมีลักษณะที่สัมพันธ์
ให้เกิดความบกพร่องของการเลียนแบบในเด็ก
ออทิสติก ดังนี้
1) ความยากในการรับรู้และแปลผล
อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นที่แสดงออกทางสี
หน้าและน้ำเสียงของเด็กออทิสติก จนส่งผลให้
เกิดความเครียด วิตกกังวล และมีพฤติกรรม
หลีกหนีต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Sato et
al., 2017) ซึ่งเด็กออทิสติกจะมีความบกพร่อง
ของพัฒนาการในการจดจำความสัมพันธ์ของ
การรับรู้อารมณ์ผ่า นทางใบหน้า และแววตา
ผู้อื่นร่วมกับลักษณะของโทนเสียงแสดงอารมณ์
ที่ได้ยิน (Sauter, Panattoni, & Happ, 2012)
อั น มี บ ทบาทสำคั ญ ในการเข้ า ใจสภาวะทาง
อารมณ์ของผู้อื่นและการเรียนรู้เพื่อตัดสินใจใน
การกำหนดพฤติกรรมของตนเองเพื่อสร้างหรือ
คงไว้ซึ่งความสัมพันธภาพในการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม (Sato
et al., 2017; Sevlever, 2014) ดังนั้นเมื่อเด็ก
ออทิสติกขาดแรงจู งใจในการปฏิสัมพันธ์ทาง
สั ง คมจึ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความยากในการ
เลี ย นแบบได้
2) ปัญหาพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของเด็ก
ออทิสติก อันเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหว
ร่างกายหรือวัตถุซ้ำ ๆ พฤติกรรมทำร้ายตนเอง
พฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ และพฤติกรรมยึดติด
เกี่ยวกับสิ่งของ ตำแหน่งของวัตถุหรือพิธี การ
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เช่น ชอบวัตถุเดิมซ้ำ ๆ มากกว่าเด็กปกติ การ
ทานอาหารซ้ำ ๆ การพูดในเรื่องเดิมซ้ำ ๆ และ
วางของในตำแหน่งเดิมทุกครั้ง (Kim & Lord,
2013) ซึ่ง ระดับความรุนแรงของพฤติ ก รรม
ซ้ำ ๆ ดังกล่าวจะส่งผลให้เด็กออทิสติกลดการ
ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ท างสัง คมและลดการเลี ย นแบบ
ผู้อื่นตามมา
3. ความบกพร่ อ งด้ า นระบบการ
เคลื ่ อ นไหวร่ า งกาย ซึ ่ ง เด็ ก ออทิ ส ติ ก จะมี
ความผิ ด ปกติ ข องกระบวนการเชื ่ อ มต่ อ
สั ญ ญาณประสาทของระบบเซลล์ ป ระสาท
กระจกเงา (Cook, 2016; Studenka & Cummins,
2017) ที่ช่วยในการเลียนแบบและกระบวนการ
รั บ ความรู ้ ส ึ ก และการเคลื ่ อ นไหวจากระบบ
กล้ามเนื้อและข้อขณะทำการเคลื่อนไหวร่างกาย
(Dufek, Eggleston, Harry, & Hickman, 2017) และ
ความบกพร่ อ งของการเคลื ่ อ นไหวในระดั บ
รุนแรงจะส่งผลให้เด็กออทิสติกเกิดพฤติกรรม
แยกตั ว ทางสั ง คม (Scharoun, Markoulakis,
Fletcher, & Bryden, 2015) และความบกพร่อง
ด้ า นภาษาและการสื่ อ ความหมาย การ
ช่ ว ยเหลื อ ตนเอง (Lee & Bo, 2015) และมี
ระดั บ ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญาในระดับ
รุ นแรงร่ วมด้ วย (Hirata et al., 2015; Mahone,
Ryan, Ference, Morris-berry, & Singer, 2014)
ทั ้ ง นี ้ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ข องวงจรระบบ
สัญญาณประสาทระหว่างสมองส่วนหน้าและ
เซรีเบลลัม เพื่อบูรณาการการรับความรู้สึกและ
การเคลื่ อ นไหวเพื่ อ เกิ ด การเรี ย นรู้ ก าร
เคลื ่ อ นไหวที ่ เ หมาะสมได้ (Mahone et al.,
2014) เมื่อเกิดความผิดปกติจึงส่งผลให้เด็ก

ออทิสติกส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางด้านการ
เคลื่อนไหวที่ล่าช้า (Lee & Bo, 2015; Scharoun
et al., 2015) และพบความบกพร่องของการ
เคลื ่ อ นไหวกล้ า มเนื ้ อ มั ด ใหญ่ ใ นด้ า นความ
มั่นคงและความสมดุลในการทรงท่าทางการ
เดินที่มีระยะก้าวเดินสั้น การวิ่ง กระโดด การ
ปั่นจักรยาน และความสามารถในการควบคุม
วัตถุขณะทำกิจกรรมโยนและรับบอล (Anujot,
Singh, & Sumandeep, 2015; Liu, Hamilton,
Davis, & ElGarhy, 2014) รวมทั้งความบกพร่อง
ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในด้านการควบคุม
จังหวะ ความเร็ว สหสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหว
และการเคลื่อนไหวที่มีลำดับขั้นตอน (Cook,
2016) และเกิ ด ความบกพร่ อ งด้ า นการ
เคลื่อนไหวซ้ำ ๆ (Mahone et al., 2014) อัน
เกิดจากความตึงตัวของกล้ามเนื้อต่ำ กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง ขาดความกระชับของข้อ (Anujot et
al., 2015) และเกิ ด ความบกพร่ อ งในการ
เลียนแบบตามมา
4. ความบกพร่องในการจดจำท่าทาง
การเคลื ่ อ นไหว ซึ ่ ง เด็ ก ออทิ ส ติ ก จะมี ค วาม
บกพร่องของกระบวนการรับความรู้สึกและ
การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการ
ข้อมูลความรู้สึกจากตา ผิวหนัง ข้อต่อ การทรง
ตัว เสียง และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ร่วมกับ
การประมาณการจากตำแหน่ ง น้ ำ หนั ก
ความเร็ ว และทิ ศ ทางการเคลื ่ อ นไหวใน
ตำแหน่งของสมองส่วนการรับความรู้สึกและ
การเคลื่อนไหว (Sensorimotor cortex) เพื่อ
นำไปใช้ในการวางแผนลำดับการเคลื่อนไหว
ร่างกาย โดยอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์เดิม

และการรับข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากกล้ามเนื้อ
และข้ อ ต่ อ ขณะเคลื ่ อ นไหวเพื ่ อ พยากรณ์
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้น และส่ง
สัญญาณประสาทคำสั่ง ไปยัง สมองส่วนหน้า
เส้ น ประสาท และกล้ า มเนื ้อ เพื่ อ ให้เ กิดการ
เคลื ่ อ นไหวได้ อ ย่ า งเหมาะสม (Traynor &
Hall, 2015) ซึ่งพบว่าเด็กออทิสติกจะมีการนำ
สั ญ ญาณประสาทคำสั่ ง เพื ่ อ ควบคุ ม ให้ เ กิ ด
การเคลื ่ อ นไหวได้ ช ้ า กว่ า ปกติ อั น เกิ ด จาก
การลดลงของขนาดของเซลล์ประสาทรูปร่าง
ปิรามิด (Pyramidal cell) และความผิดปกติ
ของการเชื ่ อ มต่ อ สั ญ ญาณประสาท (Lee,
Kyeong, Kim, & Cheon, 2016; Uppal et
al., 2014) และสารสื ่ อ ประสาทในสมอง
ส่วนหน้าของ cingulate cortex (Anterior
cingulate cortex) (Traynor & Hall, 2015)
ที ่ ม ี บ ทบาทในการควบคุ ม การเคลื ่ อ นไหวที่
หลากหลายรูปแบบอย่างเหมาะสม จนส่งผลให้
สมองส่วนดังกล่าวมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่
ต่ ำ กว่ า ปกติ แ ละส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด ความ
บกพร่องของการส่งต่อสัญญาณประสาทจาก
ส่วนดัง กล่า วมายัง ส่วนกลางของ cingulate
cortex (Midcingulate cortex) อันเป็นส่วนที่
เป็นวงจรการจดจำส่วนหนึ่งของ limbic system
ที่จะมีการบูรณาการร่วมกับสัญญาณประสาท
การมองเห็น การได้ยิน และส่วนอื่น ๆ เพื่อ
ประมวลผลให้เกิดสมาธิและการใช้ความสามารถ
ทางสติปัญญาเพื่อตัดสินใจในการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าที่พึงพอใจหรือต้องการปฏิเสธ และส่ง
ต่ อ มายั ง ส่ ว นท้ า ยของ cingulate cortex
(Posterior cingulate cortex) เพื่อรับรู้และ
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ตอบสนองทางอารมณ์ แ ละระบบประสาท
อัตโนมัติและทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก
ร่ ว มด้ ว ย (Uppal et al., 2014) ซึ ่ ง เมื ่ อ เกิ ด
ความบกพร่องของการนำสั ญญาณประสาท
ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเพิกเฉยใน
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น (Lee et
al., 2016) อันจะส่งผลให้เกิดความยากในการ
จดจำท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้อื่นที่มองเห็น
ได้
แนวทางการสอนทักษะการเลียนแบบในเด็ก
ออทิสติก
การสอนทักษะการเลียนแบบในเด็ก
ออทิสติกมักใช้รูปแบบการสอนแบบภาพรวม
ของการฝึกการเลียนแบบสลับรูปแบบซึ่งกัน
และกั น (Reciprocal Imitation Training) ที่
อาศัยการชี้นำหรือช่วยเหลือจากครูผู้สอนโดย
ใช้ภาษากายหรือคำพูดเพื่ออธิบายให้เด็กเข้าใจ
และการจัดท่าทางของร่างกายเพื่อกระตุ้นให้
เด็กสามารถเลียนแบบตามได้อย่างถูกต้อง เช่น
การสอนให้เด็กยกมือ เมื่อเด็กไม่สามารถทำได้
ครูผู้สอนจึงช่วยเหลือด้วยการจับมือเด็กและยก
มือขึ้นร่วมกันพูดว่า “ยกมือครับ/ค่ะ” โดย
ครูผู้สอนควรต้องมีการนำแนวทางการสอน
ต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ร่วมกั นเพื่อกระตุ้นให้
เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ คือ กระบวนการ
ด้านความสนใจร่วมเพื่อจ้องมองและมองตาม
( Ezell et al., 2 0 1 2 ; Gredeback & FalckYtter, 2015; Ugur et al., 2015; Vivanti &
Rogers, 2014) กระบวนรั บ ความรู ้ ส ึ ก และ
เคลื่อนไหวของร่างกาย กระบวนการรับรู้และ
เข้ า ใจความหมายของการเคลื ่ อ นไหวที ่ เ ป็ น
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ภาษากายของผู้อื่น (Taylor, 2014; Ugur et
al., 2015) กระบวนการจดจำ และกระบวนการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเหมาะสม
ซึ่ ง ในการกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความสนใจและ
แรงจูงใจในการเรียนรู้นั้นสามารถใช้วิดีทัศน์
แสดงต้นแบบร่วมกับการปรับพฤติกรรมจาก
การให้สิ่งที่เด็กชอบหรือคำชมเป็นรางวัลทันที
เมื่อเด็กเลียนแบบได้ เช่น การกอด หอมแก้ม
ดาว และขนม (Cusack et al., 2015; Penney &
Schwartz, 2019; Van Etten & Carver, 2015)
รวมทั ้ ง พยายามให้ เ ด็ ก เลี ย นแบบตามทั น ที
ภายในเวลา 4 วินาที (Taylor, 2014) และไม่
ปล่อยให้เด็กเกิดพฤติกรรมซ้ำ ๆ หรือเล่นอย่าง
อิ ส ระจนขาดความสนใจต่ อ บุ ค คลรอบข้ า ง
และควรทำการสอนแบบแยกเดี่ยว (Penney
& Schwartz, 2019) หรือทำกิจกรรมกลุ่มใน
การเคลื ่ อ นไหวร่ า งกายที ่ เ ป็ น ลี ล าประกอบ
เพลงและการเคลื่อนไหวมือตามเพลงร่วมกับ
การได้ ร ั บ การชี ้ น ำจะสามารถเพิ ่ ม ทั ก ษะ
การเลียนแบบและเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ๆ ได้
(Ezell et al., 2012; Kleeberger & Mirenda,
2010) และในการสอนการเลี ย นแบบควร
คำนึ งถึ งการแก้ ไขปั จจั ยที ่ ส ั มพั นธ์ ก ั บ ความ
บกพร่องในการเลียนแบบของเด็กออทิสติกร่วม
ด้วย
ข้อควรคำนึงในการสอนการเลียนแบบ
สำหรับเด็กออทิสติกให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบในทางอ้อม ได้แก่ 1.
ปัญหาพฤติกรรมซ้ำ ๆ ที่ส่ง ผลให้ เกิ ด ความ
บกพร่ อ งด้ า นสมาธิ แ ละความสนใจของเด็ ก

ออทิ ส ติ ก ซึ ่ ง สามารถแก้ ไ ขได้ ด ้ ว ยการใช้
กิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่เพิ่ม
ความแข็ ง แรงและความคล่ อ งแคล่ ว ในการ
เคลื ่ อ นไหวร่ า งกาย อั น จะสามารถช่ ว ยลด
พฤติ ก รรมซ้ ำ ๆ ของเด็ ก ออทิ สติ กได้ (Pan,
2011) 2. ความคุ้นเคยและความไว้วางใจของ
เด็กออทิสติกกับบุคคลใกล้ชิดสามารถช่วยให้
เด็กออทิสติกเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบได้ดี
ซึ่งหากมีการสอนการเลียนแบบโดยผู้ปกครอง
หรือครูผู้สอนที่คุ้นเคย จึงจะสามารถพัฒนาการ
เลียนแบบของเด็กออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิผล
(Edwards, 2014) 3. ความสามารถในการ
เข้าใจความหมายและการรับรู้ถึงรางวัลที่จะ
ได้รับจะเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กเลียนแบบได้เป็น
อย่างดี (Cusack et al., 2015) ดังนั้นจึงพบว่า
เด็กออทิสติกที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
ในการกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจร่วมและ
ความเข้าใจความหมายของการเล่น การหยอก
ล้อและสามารถเคลื่อนไหวตามแบบของมารดา
จะช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะการเลี ย นแบบได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง และตรงกันข้ามกับเด็กออทิสติกที่ถูก
ละเลยการสอนจากผู้ปกครองหรือครูผู้สอนจะ
ไม่สามารถพัฒนาทักษะการเลียนแบบได้เอง
ตามอายุ ท ี ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น (Bernier et al., 2013;
Edwards, 2014) ร่ ว มกั บ การมี ภ าวะความ
บกพร่องด้า นสติปัญญา ในระดับรุนแรง ยัง
ส่งผลให้เกิดความยากและต้องใช้เวลาในการ
เลียนแบบมากกว่าเด็กปกติประมาณ 0.4-5.5
วินาที แต่เด็กออทิสติกที่มีระดับความรุนแรง
ปานกลางหรื อ ต่ ำ จะสามารถใช้ เ วลาในการ
เลียนแบบได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติในเวลา 4

วินาทีได้ (Lee et al., 2016; Uppal et al.,
2014) ดั ง นั ้ น แนวทางการสอนทั ก ษะการ
เลียนแบบในเด็กออทิสติกควรมุ่งเน้นให้เด็ก
เกิ ด ความสนใจร่ ว มและแรงจู ง ใจในการ
เลียนแบบ เพื่อให้เด็กเข้าใจความหมายของ
ภาษากายที่ต้องการเลี ย นแบบ การจดจำ
และควบคุ ม การเคลื่อนไหวร่างกายตามแบบ
ได้อย่า งถูกต้อง ซึ่ง ผู้ ปกครองและครูที ่ เ ด็ ก
คุ้นเคยมีความสำคัญในการใช้รูปแบบการสอน
แบบภาพรวมของการฝึกการเลียนแบบสลับ
รูปแบบซึ่งกันและกัน เพื่อชี้นำและช่วยเหลือ
ให้เด็กเลียนแบบได้อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้
เด็กออทิสติกสามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหว
ร่างกาย การสื่อสาร และพฤติกรรมทางสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
วิธีการและเทคนิคการสอนการเลียนแบบใน
เด็กออทิสติก
การสอนการเลียนแบบสำหรับเด็ก
ออทิสติกนั้นครูผู้สอนควรร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการวางแผนการสอนอย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้าน
และโรงเรียน เพื่อให้เด็กออทิสติกพัฒนาการ
เลียนแบบได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการสอนมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. ควรเริ่มต้นการสอนด้วยการกระตุ้น
ให้เด็กมองสบตาและมีความสนใจร่วมในการ
ทำกิจกรรมการสอนหยิบห่วงเสียบหลัก จนเด็ก
สามารถสบตาผู้สอนได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยต้อง
มีการมองสบตาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 5 วินาที
ขึ้นไป (Cook, Rapp, Mann, & Mchugh, 2017;
Jaleha & Mirnawati. 2019)
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2. การสอนให้ เด็ กเลี ยนแบบการ
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างง่าย โดยควรสอนการ
เลี ย นแบบการเคลื ่ อ นไหวมื อ และใบหน้ า
ในระยะเริ ่ มแรกเพราะจะสามารถทำได้ ง ่ าย
(Edwards, 2014) เช่น ตบมือ ยกมือ กอดอก
และโบกมือ จึงจะเริ่มทำการสอนการเลียนแบบ
การใช้สิ่งของและการทำสัญลักษณ์โดยอาศัย
การมองและทำตามแบบนั ้ น และพั ฒ นา
เพิ่มขึ้นเป็นการเลียนแบบจากการฟังเสียงที่
เป็นคำสั่งหรือคำอธิบายร่วมกับการมองเห็นจน
เด็กสามารถเลียนแบบได้ดี จึงจะทำการสอน
การเลี ย นแบบพฤติ ก รรมทางสั ง คมต่ อ ไป
(Paulraj et al., 2015) แต่ ใ นเด็ ก ออทิ ส ติ ก
ส่วนใหญ่มักจะทำการเคลื่อนไหวร่างกายได้ช้า
ไม่ครบถ้วน และครูผู้สอนต้องช่วยจับมือชี้นำ
ในการจัดท่าทางทุกครั้งจนกว่าเด็กจะสามารถ
ทำได้ (Dadgar et al., 2017)
3. การสอนให้เด็กสามารถเลียนแบบ
การเคลื่อนไหวร่างกายได้เองโดยทันทีภายใน
เวลา 4 วินาที (Taylor, 2014; Uppal et al.,
2014) โดยในขั้นตอนนี้จะพบว่าเด็กจะมีความ
สนใจมองและเลียนแบบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ครูผู้สอนควรเพิ่มการสอนการเคลื่อนไหวใหม่ที่
ไม่ซับซ้อนทีละ 1 ท่าทาง ร่วมกับท่าทางที่เด็ก
เคยเลียนแบบได้ และเมื่อเด็กสามารถทำได้จึง
ควรปรั บ ความซั บ ซ้ อ นของการเคลื ่ อ นไหว
ร่างกายเพิ่มขึ้น เช่น การเต้นตามแบบ เลียนแบบ
การใช้อุปกรณ์ และการเลียนแบบการเคลื่อนไหว
ปากและลิ้น เป็นต้น
4. ถ้าเด็กไม่สามารถทำได้ให้ใช้คำพูด
ว่า “ลองใหม่ไหมคะ/ครับ” ห้ามใช้คำว่า “ผิด”
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ถ้ายังไม่ได้ให้ครูผู้สอนชี้นำการเคลื่อนไหวที่
ถูกต้องให้เด็ก
5. ทำการสอนซ้ำ ๆ และใช้เวลาใน
การสอนการเลียนแบบที่มีการมีการชี้นำจาก
ครูผู้สอนหรือผู้ปกครอง 20 นาที หยุดพัก 1 –
5 นาทีและสอนให้เด็กเลียนแบบจากวีดิทัศน์
แสดงต้ น แบบ 15 นาที ต ่ อ วั น หากเด็ ก ไม่ มี
สมาธิอาจลดจำนวนเวลาลงได้ และควรทำการ
สอน 5 วันต่อสัปดาห์ (Penney & Schwartz,
2019) เป็ น ระยะเวลา 8 สั ป ดาห์ (Taylor,
2014)
เทคนิ ค การสอนการเลี ย นแบบสำหรั บ เด็ ก
ออทิสติก คือ
1. การเลือกชนิดขนม ของเล่น หรือ
สิ่งที่เด็กชอบหรือคุ้นเคยโดยสัมภาษณ์ข้อมูล
จากผู้ปกครองเด็กออทิสติก เพื่อนำมาใช้เป็น
สิ่งเสริมแรงให้เด็กมองสบตาและสนใจเล่นกับ
ครู ผ ู ้ ส อนหรื อ ผู ้ ป กครองเมื ่ อ ทำการสอน
(Carbone, Brien, Sweeney-Kerwin, &
Albert, 2013; Penney & Schwartz, 2019)
ซึ่งเริ่มต้นการสอนจากให้เด็กมองหรือชี้อวัยวะ
ผู ้ ส อน เมื ่ อ เด็ ก มองจะให้ ร างวั ล ทั น ที และ
ปรับเปลี่ยนให้มองสบตาครูแล้วจึงให้ขนมทุกครั้ง
จนเด็กสามารถสบตาผู้สอนได้ดีเมื่อสนทนา
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องจึงเริ่มให้รางวัลเมื่อมอง
สบตาในจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ ยนเป็น
คำชม (Dadgar et al., 2017)
2. ครูผู้สอนควรยืนหรือนั่งด้านหน้า
เด็กออทิสติกเพื่อทำการสอนแบบเผชิญหน้าจะ
ทำให้เด็กสนใจมองสบตาที่ครูผู้สอนได้ดี (Freeth,
Foulsham, & Kingstone, 2013) และใช้

รูปแบบการสอนแบบภาพรวมของการฝึกการ
เลียนแบบสลับรูปแบบซึ่งกันและกัน ซึ่งครูผู้สอน
จะมีการช่วยเหลือโดยการสาธิตให้เด็กดูการ
ช่ ว ยจั ด ท่า ทางที่ ถ ูก ต้อ งร่ว มกั บการพูด หรือ
อธิบายให้เด็กเข้า ใจและพยายามเลียนแบบ
ตามให้สำเร็จ รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กเกิดความ
สนใจร่วม สนใจมองค้นหาและการมองตามที่ดี
(Gredeback & Falck-Ytter, 2015; Vanvuchelen
et al., 2013; Ugur et al., 2015) ในกิ จ กรรม
เลียนแบบการเคลื่อนไหวอย่างง่าย เช่น สวัสดี
บ๊ายบาย ส่งจูบ ตบมือ หรือชี้อวัยวะตา หู จมูก
ปาก และคอ โดยเด็กออทิสติกต้องทำตามแบบ
ทันทีภายในเวลา 4 วินาที (Taylor, 2014; Uppal
et al., 2014) เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการจดจำ
กระบวนการนำออกมาใช้ควบคุมการเคลื่อนไหว
ตามแบบได้
3 . คร ู ผ ู ้ สอนสาม าร ถก ร ะ ตุ้ น
กระบวนการเกิดความสนใจและแรงจูงใจในการ
เลียนแบบ โดยอาศัยการปรับพฤติกรรมโดยการ
ให้คำชม ขนม หรือสิ่งที่ต้องการทันทีเมื่อเด็กทำ
ได้ดี (Cusack et al., 2015; Vanvuchelen et
al., 2013; Van Etten & Carver, 2015) อันจะ
เป็ น การเพิ ่ ม กระบวนการรั บ รู ้ แ ละเข้ า ใจ
ความหมายของการเคลื่อนไหวที่เป็นภาษากาย
(Taylor, 2014; Ugur et al., 2015) เช่น เมื่อ
เด็กทำตามแบบแล้วครู ผู ้ส อนกอดหรื อ หอม
แก้มจึงจะทำให้เด็กรับรู้และเข้าใจว่าเมื่อยอม
ทำตามแบบจะได้รับรางวัลและความรักจาก
ครูผู้สอน
4. กรณีเด็กขาดความสนใจและเหม่อ
ลอย ครูผู้สอนควรแก้ไขโดยใช้ของเล่นที่มีแสง

สี เสียง เช่น ตุ๊กตา รถบังคับ หรือหุ่นยนต์เพื่อ
ช่ ว ยกระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก ตื ่ น ตั ว (Taheri, Alemi,
Meghdari, Pour- Etemad, & Holderread,
2015) หรือการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่
และการออกกำลังกายในเด็กออทิสติกก่อนการ
สอนการเลียนแบบ แต่ในทางตรงกันข้ามหาก
เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น ไม่
อยู่นิ่ง เครียดและวิตกกังวลต่อสิ่งแวดล้อมจน
ไม่ ส ามารถควบคุม ตนเองได้ ควรส่ ง ปรึกษา
จิตแพทย์เรื่องการใช้ยาในการบำบัดสำหรับ
เด็กออทิสติกร่วมด้วย

การวัด/ประเมินผล
เมื่อทำการสอนในแต่ละครั้ง ควรมี
การบั น ทึก ผลการสอนโดยใช้เ กณฑ์ การวัด/
ประเมิ น ผล 3 ระดั บ ดั ง นี ้ (Kleeberger &
Mirenda, 2010; Dadgar et al., 2017)
......./....../..... ระดับ 1 ไม่สามารถเลียนแบบ
การเคลื่อนไหวร่างกายได้
......./....../..... ระดับ 2 สามารถเลียนแบบ
การเคลื่อนไหวร่างกายได้ช้า ไม่ครบถ้วน และ
ต้องสอนซ้ำ ๆ หรือช่วยจับมือชี้นำ (Dadgar et
al., 2017)
......./....../..... ระดับ 3 สามารถเลียนแบบ
การเคลื่อนไหวร่างกายได้เองโดยทันที ภายใน
เวลา 4 วินาที (Taylor, 2014; Uppal et al.,
2014) เช่น ตบมือ ยกมือ กอดอกและโบกมือ
เด็กสามารถปฏิบั ติ ได้ด ีใ นระดับ 3 สามารถ
เลียนแบบการเคลื่อนไหวร่า งกายได้เองโดย
ทันที เช่น ยกมือ ตบมือ กอดอก และโบกมือ
ถือว่าผ่านเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล
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อายุ พ ั ฒ นาการ 8 – 12 เดื อ น
เลียนแบบการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างง่าย เช่น
ตบมือ ยกมือ กอดอก และโบกมือ

บทสรุป
การเลียนแบบเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
ต่ อ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ใ นวั ย เด็ ก อั น เป็ น
การเรียนรู้จากการลอกเลียนแบบการกระทำ
ของบุคคลใกล้ชิดและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งจะ
สามารถช่ ว ยให้ เ ด็ ก เกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถด้านภาษาและการสื่อความหมาย
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละ
บุคคล แต่ในกลุ่มเด็กออทิติกส่วนใหญ่มักจะมี
ความบกพร่องของการเลียนแบบที่มีสาเหตุมา
จากความผิดปกติของกระบวนการเชื่ อ มต่ อ
สัญญาณประสาทสมองส่วนเซรีเบลลัม เซลล์
สมองกระจกเงาในส่ ว นสมองกลี บ ข้ า งย่ อ ย
ด้ า นล่ า งซี ก ขวา และเปลื อ กสมองส่ ว นหน้ า
บริเวณหน้ า ผาก และการบูรณาการร่ว มกั บ
ระบบประสาทการมองเห็นที่ส่งผลให้เกิดความ
บกพร่องของความสนใจและการมองสบตาต่อ
บุคคลรอบข้างการรับรู้และเข้าใจความหมาย
พฤติกรรมของผู้อื่น และการจดจำรูปแบบการ
กระทำเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนควบคุม การ
เคลื่อนไหวร่างกายตามแบบ และในการสอน
การเลียนแบบของเด็กออทิสติกนั้นผู้สอนควร
เป็นผู้ปกครอง ผู้ใกล้ชิด หรือครูผู้สอนที่เด็กมี
ความคุ้นเคยเพื่อลดความวิตกกังวลและเพิ่ม
แรงจูงใจในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่ง
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ในระยะเริ่มต้นของการสอนควรมุ่งเน้นให้เด็ก
ออทิสติกมีการมองสบตาและความสนใจร่วม
ในการเลียนแบบผู้สอนเพื่อพัฒนาให้เกิดความ
เข้ า ใจความหมายและจดจำเพื ่ อ นำไปใช้ ใน
ควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อ เลีย นแบบอย่า งมี
ความสุข และควรใช้การชี้นำให้เด็กออทิสติก
สามารถเลียนแบบได้อย่างถูกต้องจากผู้สอนใน
รูปแบบการสอนแบบภาพรวมของการฝึกการ
เลียนแบบสลับรูปแบบซึ่งกันและกัน รวมทั้งมี
การเสริมแรงด้วยรางวัลที่เด็กชอบขณะทำการ
สอน เช่น เงิน แต้มรางวัล ขนม และอาหาร
นอกจากนั้นควรมีการวางแผนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องร่วมกันของผู้ปกครองและครูผู้สอนทั้ง
ที่ บ้ า นและโรงเรี ย นเพื่ อ ให้ เ ด็ ก ออทิ ส ติ ก
สามารถพั ฒ นาทั ก ษะการเลี ย นแบบการ
เคลื ่ อนไหวร่ างกาย การใช้ อ ุ ปกรณ์ ต ่ าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน และการเลียนแบบการเคลื่อนไหว
ปากและลิ้นในการออกเสียงเพื่ อพัฒนาการ
สื่ อ สารทางสั ง คม อั น จะช่ ว ยพั ฒ นาให้
เด็ กออทิ สติ ก มี ท ั ก ษะความสามารถในการ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระตามศักยภาพ
ได้

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์
ดร. สมหมาย อ่ำดอนกลอย และคุณสมบัติ ลำคำ
ที่ ช ่ วยในการแนะนำแหล่ งค้ นคว้ าข้ อมู ลและ
ให้ ข ้ อเสนอแนะเพื ่ อใช้ ในการจั ดทำบทความ
วิชาการนี้
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