
 
 

                           

กลวธิกีารเรยีนรูผ้า่นการมอง (Visual Strategies) 
 
โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ 

ความหมาย 

       การเรยีนรูผ้่านการมอง หมายถงึ การเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม กระบวนการคดิ โครงสรา้งความคดิในสมองของ
บคุคลอันเนื�องมาจากการรับรูท้างสายตาหรอืจากการมองเห็น การเรยีนรูข้องบคุคลออทสิตกิสว่นใหญ่เกดิจากการจดจํา 
ส ิ�งของที�เป็นของจรงิ ส ิ�งของจําลอง ภาพเคลื�อนไหว ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพลายเสน้ ป้ายโฆษณา สัญลักษณแ์ละโล
โกต้า่ง ๆ ซึ�งทําใหบ้คุคลออทสิตกิเกดิการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม สง่เสรมิกระบวนการคดิในสมอง คนสว่นใหญ่มี
รูปแบบการเรยีนรูไ้ดด้โีดยใชก้ารมองและสรา้งภาพในสมอง  เชื�อมโยงกับประสบการณ์เดมิที�เคยเรยีนรูม้า พัฒนาเป็น
มโนมตใิหมข่ยายองคค์วามรูต้อ่เนื�องไปสูข่ัน้สงู 
       สื�อสนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมอง  หมายถงึ ส ิ�งของที�เป็นของจรงิ ภาพเคลื�อนไหว ภาพถ่าย ภาพวาด  ภาพ
ลายเสน้  แผน่ป้ายและสัญลักษณ์   ซึ�งนํามาจัดทําอยา่งเป็นระบบเพื�อนําเสนอใหบ้คุคลเกดิการเรยีนรูจ้ากการมองเห็น  
สื�อสนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมอง  จงึเป็น ส ิ�งที�ชว่ยใหบ้คุคลออทสิตกิ   แอสเพอรเ์กอรซ์นิโดรมและเด็กที�มคีวาม
ตอ้งการจําเป็นพเิศษทางการศกึษา เขา้ใจคําศัพทไ์ดด้ขี ึน้นักวชิาการเกี�ยวกับบคุคลออทสิตกิ จํานวนมากไดใ้หน้ยิาม
เกี�ยวกับสื�อสนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมองในบคุคลออทสิตกิ แอสเพอรเ์กอรซ์นิโดรมและเดก็ที�มคีวามตอ้งการจําเป็น
พเิศษทางการศกึษาวา่ เป็นเครื�องมอืที�สามารถชว่ยใหบ้คุคลกลุม่นีส้ามารถดําเนนิกจิกรรมหรอืเหตกุารณร์ะหวา่งวันได ้
สําเร็จเขา้ใจกรอบของเวลาในแตล่ะกจิกรรมอยา่งเป็นรูปธรรมและประยกุตอ์งคค์วามรูท้ี�เรยีนรูม้าแลว้จากสื�อสนับสนุน
การเรยีนรูผ้่านการมองใหส้อดคลอ้งกับสถานการณแ์ละส ิ�งแวดลอ้มปัจจบัุนขณะนัน้ 
 ประโยชน์ของ  สื�อสนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมอง 

1) สามารถทําตามกฎระเบยีบ  มารยาททางสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
2) เขา้ใจสถานการณ์ที�มกีารนํารูปภาพหรอืสื�อสนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมองมากําหนดพฤตกิรรมตามลําดับ 

เด็กจะรับรูว้า่จะมเีหตกุารณ์อะไรเกดิข ึน้ในระหวา่งวันและสามารถบอกคนอื�นไดว้า่วันนี้ทําอะไรมาแลว้บา้ง  เขา้ใจวธิกีาร
ทํางานที�สมบรูณ์  เชน่ กจิกรรมการเลน่หรอืสื�อสารกับคนอื�น ใหส้ําเร็จดว้ยตนเอง 

3) สามารถถ่ายโยงการเรยีนรูจ้ากส ิ�งที�เคยมปีระสบการณ์มาแลว้ผ่านกจิกรรมการใชรู้ปภาพสนับสนุนการเรยีนรู ้
ผ่านการมองไปสูก่จิกรรมอื�นๆที�มเีป้าหมายคลา้ยคลงึกัน  

4) สามารถสรา้งทางเลือกที�หลากหลายเกี�ยวกับส ิ�งที�ตอ้งการผ่านการสื�อสารโดยใชรู้ปภาพสนับสนุนการ
เรยีนรูผ้่านการมอง 
ความสําคัญของสื�อสนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมอง 

การเรยีนรูข้องมนุษยเ์กดิจากการรับรูผ้่านประสาทสัมผัสตา่ง ๆ แตล่ะคนเรยีนรูไ้ดด้แีตกต่างกัน บางคนเรียนรู ้
ไดด้จีากการไดย้นิ การมองเห็น หรอืบางคนเรยีนรูไ้ดด้จีากประสบการณ์ที�ไดล้งมอืกระทําดว้ยตนเอง คนเรามักจะแสดง
มวีธิกีารเรยีนรูว้ธิใีดวธิหีนึ�งเดน่ชดักวา่วธิอีื�นๆ และมแีนวโนม้วา่จะใชว้ธิกีารเรียนรูข้องตนเองเป็นเครื�องมอืในการสรา้ง
ประสบการณ์ใหต้นเองเพื�อเขา้ใจส ิ�งแวดลอ้มและสรา้งเป็นองค์ความรูเ้ก็บไวใ้ชใ้นยามที�จําเป็น การที�ครูผูส้อน 
ผูป้กครองหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งหรอืผูใ้กลช้ดิรูว้า่บคุคลออทสิตกิมวีธิกีารเรยีนรูอ้ยา่งไรจะนําไปสู่การพัฒนาบุคคล ออทสิตกิ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

บทบาทของสื�อสนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมอง 
1. ผูป้กครองหรอืหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งควรตดัสนิใจใชรู้ปภาพมาพัฒนาการสื�อสารและการเรยีนรูข้องบคุคลออทสิตกิ 

เมื�อบคุคลออทสิตกิแสดงพฤตกิรรมดงันี ้
2. ไมส่ามารถทําตามคําสั�งอยา่งง่ายไดด้ว้ยตนเอง 
3. มักจะยนืมองหรอืจงูมอืคนรูจั้กเมื�อตอ้งการส ิ�งใดสิ�งหนึ�ง 
4. เดนิไปมาไมห่ยดุ 
5. หงุดหงดิ โมโหง่าย 
6. ทํากจิกรรมอยา่งหนึ�งอยา่งใดตอ่เนื�องกันนานเกนิความเหมาะสม 
7. แสดงพฤตกิรรมที�ไมเ่หมาะสม เพื�อบอกความตอ้งการ 

 
ประเภทของการใชรู้ปภาพที�สนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมอง 
       ประเภทของการใชรู้ปภาพที�สนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมองมหีลายประเภทที�สามารถใชไ้ดทั้ง้ในบา้นและใน
ชมุชนเพราะมแีนวทางการใชเ้หมอืนกันแตจ่ดุประสงคข์องการใชอ้าจจะแตกตา่งกันขึน้อยูกั่บสถานการณ์นัน้ๆ ประเภท
ของการใชรู้ปภาพที�สนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมองโดยทั�วไปที�นยิมใชม้ ี5  ประเภท ประกอบดว้ย    

1. การใชรู้ปภาพแสดงตารางเวลาและกจิกรรม    



2. การใชรู้ปภาพในการแลกเปลี�ยนขอ้มลู    
3. การใชรู้ปภาพประกอบแบบตรวจสอบรายการ 
4. การใชรู้ปภาพสนับสนุนพฤตกิรรมที�พงึประสงค ์
5. การใชรู้ปภาพสนับสนุนการสรา้งทางเลอืก 

 
1.  การใชร้ปูภาพแสดงตารางเวลาและกจิกรรม  
       ตารางเวลารปูภาพเป็นการวางแผนกจิกรรมที�จะตอ้งดําเนนิการในแตล่ะวัน ตัง้แตต่อนเชา้ กลางวัน ตอนเย็นหรอืกจิกรรมที�ตอ้งทําในระหว่างสัปดาห ์โดยการจัดทําจะ
เป็นการเรยีงลําดับกจิกรรมตามชว่งเวลาที�กําหนดจํานวนกจิกรรมและระยะเวลาขึน้อยู่กับความตอ้งการจําเป็นของแต่ละคน  บุคคลออทิสตกิบางคนจะรูส้กึกังวลเมื�อเห็น
รปูภาพที�ครผููส้อน ผูป้กครองหรือผูเ้กี�ยวขอ้งจัดใหทํ้าในตารางกจิกรรมแต่ละวันจํานวนมากเกนิไป  ฉะนั้นในการจัดตารางรูปภาพที�จะใหบุ้คคลออทิสตกิทําครูผูส้อน 
ผูป้กครองหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งควรแบง่เป็นขัน้ตอนย่อยๆ เชน่ กจิกรรมกอ่นรับประทานอาหารกลางวัน  กจิกรรมหลังรับประทานอาหารกลางวัน หรอืกจิกรรมกอ่นเขา้นอน  

 
 

 
 

2. การใชร้ปูภาพในการแลกเปลี�ยนขอ้มลู  
 
ในการจัดกจิกรรมพัฒนาศักยภาพบคุคลออทสิตกินัน้ มคีําถามหนึ�งที�ครูผูส้อน ผูป้กครองหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งมักจะถาม
บคุคลออทสิตกิบอ่ย ๆ คอื “วันนี้ลกูทําอะไรบา้ง” และบคุคลออทสิตกิในกลุม่ออทสิตกิสเป็กตรัมมักจะไมส่ามารถตอบ
คําถามนี้แกค่รูผูส้อน ผูป้กครองหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งได ้เนื�องจากบคุคลออทสิตกิกลุม่ออทสิตกิสเป็กตรัม มปัีญหาพืน้ฐาน
ดังนี้ คอื 1) การยอ้นคดิเกี�ยวกับกจิกรรมที�ผ่านมา  2)  ความเขา้ใจคําถามที�ครูผูส้อน ผูป้กครองหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งหรอืคน
อื�นถาม  และ3)  การจัดการกับกระบวนการคดิในสมอง   เป็นตน้  จากเหตกุารณ์ดังกลา่วนี้ ถา้ถามในบคุคล         ออทิ
สตกิที�มอีายมุากขึน้จะตอบวา่ “ไมรู่”้  หรอื “ไมไ่ดทํ้าอะไรเลย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

3. รปูภาพประกอบแบบตรวจสอบรายการ 
รูปภาพสนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมองประเภทนี้จะเป็นการแบง่กจิกรรมที�บคุคลออทสิตกิจะตอ้งทําออกเป็นกจิกรรม
ยอ่ยๆ  เพื�อใหบ้คุคลออทสิตกิประสบผลสําเร็จ เด็กกลุม่ออทสิตกิสเป็กตรัมบางคนสามารถทํากจิกรรมที�แบง่ยอ่ยบาง
ขัน้ตอนใหส้ําเร็จ  จากการศกึษา พบวา่ สาเหตหุนึ�งที�ทําใหบ้คุคลออทสิตกิทํากจิกรรมไมส่ําเร็จ คอื บคุคลออทสิตกิไม่
รูว้า่จะตอ้งทําอะไรบา้ง กรณนีี้ครูผูส้อน ผูป้กครองหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งสามารถชว่ยใหบ้คุคลออทสิตกิประสบความสําเร็จได ้
โดยครูผูส้อน ผูป้กครองหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งทํารายการที�บคุคลออทสิตกิจะตอ้งทําวา่มอีะไรบา้งแลว้ใหบ้คุคลออทสิตกิทํา
เครื�องหมายหนา้ขอ้ที�ทําเสร็จแลว้หรอืแยกขัน้ตอนการทํางานในแตล่ะขัน้ตอนใหล้ะเอยีดเพื�อใหบ้คุคลออทสิตกิ
สามารถทํากจิกรรมตา่งไดด้ว้ยตนเองทลีะขัน้ตอนง่ายๆ   ประสบความสําเร็จดว้ยตนเองแบบตรวจรายการหรอืแบบ
รวบรวมรายการ เป็นการแบง่ขัน้ตอนการทํากจิกรรม   เป็นขัน้ตอนยอ่ยๆเพื�อใหบ้คุคลออทสิตกิประสบความสําเร็จในทกุ
กจิกรรมและรูว้า่ตอ้งทําอะไรบา้ง” 

 

                                                                     �       �         �        � 
4.  การใชร้ปูภาพสนับสนุนพฤตกิรรมที�พงึประสงค ์

รูปภาพสนับสนุนพฤตกิรรมที�พงึประสงค ์ใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มแกบ่คุคลออทสิตกิในการแสดงพฤตกิรรมที�
เหมาะสมและการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ  นอกจากนัน้ยังเป็นการสรา้งความตระหนักความเขา้ใจในเรื�องของบทบาททาง



สังคมของบคุคลและสามารถปฏบัิตตินตามบทบาทที�ควรจะเป็นอยา่งเหมาะสมรูปภาพสนับสนุนพฤตกิรรมที�พงึประสงค ์
เชน่ มารยาทบนโตะ๊รับประทานอาหาร พฤตกิรรมกอ่นเขา้นอนหรอื มารยาทการวางตัวในขณะที�อยูใ่นสังคม ขอ้มลู
เหลา่นี้ครูผูส้อน ผูป้กครองหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งอาจจะทําขึน้โดยเขยีนกตกิา หรอืขอ้ควรกระทําในสถานการณต์า่งๆ ใน
แผน่กระดาษขนาด 3x5 นิว้หรอืมขีนาดเทา่กับนามบัตร ข ึน้อยูค่วามตอ้งการจําเป็นของบคุคลออทสิตกิแตล่ะคน 
 

  
 

5.  การใชร้ปูภาพสนบัสนนุการสรา้งทางเลอืก 

สื�อสนับสนุนการสื�อสารกับเด็กขัน้พืน้ฐาน อยา่งหนึ�งคอื กระดานทางเลอืก  เพื�อใหข้อ้มลูเด็กในการเริ�มตน้สื�อสารผ่าน
การมอง  เชน่ การเลอืกขนมแบบตา่งๆ ในแฟ้มรูปภาพที�ครูใหเ้ป็นส ิ�งเสรมิแรง  การใชก้ระดานทางเลอืกมปีระโยชน์ตอ่
เด็ก คอื ทําใหเ้ดก็เรยีนรู ้การชี ้ การบอกความตอ้งการ  เดก็จะเริ�มเขา้ใจวธิกีารสื�อสารเพื�อบอกความตอ้งการแกบ่คุคล
อื�นและรูจั้กเลอืกส ิ�งที�ตอ้งการ กระดานทางเลอืก นี้ สามารถนํามาใชไ้ดกั้บเด็กพกิารรุนแรงทกุประเภท เพื�อเป็นการฝึก
รเิริ�มการสื�อสารและกระบวนการคดิเพื�อเลอืกส ิ�งที�ตนเองตอ้งการ  การสรา้งกระดานสื�อสาร เป็นการสรา้งรายการตา่งๆ 
ใหม้คีวามหลากหลายของทางเลอืก  เชน่  กจิกรรมนันทนาการที�ตอ้งการ   ใครที�ตอ้งการทํางานดว้ย  รา้นอาหารที�
ตอ้งการจะไปทานอาหาร  หา้งสรรพสนิคา้อะไรที�ตอ้งการไปซือ้ของ  เพลงอะไรที�ตอ้งการรอ้ง   เกมอะไรที�ตอ้งการเลน่ 
รองเทา้แบบไหนที�ตอ้งการสวม ของเลน่อะไรที�ตอ้งการเลน่ สถานที�ไหนที�ตอ้งการไปพักผ่อน  อาหารเชา้ที�ตอ้งการ
ทาน  ตอ้งการร่วมกจิกรรมหรอืไมต่อ้งการ   กระดานทางเลอืกเป็นรายการที�บอกทางเลอืกและใหโ้อกาสคดิกอ่น
ตัดสนิใจกระทํา  เชน่  การมอบหมายงานของครู ถา้การมอบหมายงานของครูในแตล่ะครัง้นักเรยีนมโีอกาสเลอืกแลว้
นักเรยีนจะมรูีส้กึมสีว่นร่วมในการทํากจิกรรม เรยีนรูก้ารตัดสนิใจและยอมรับการตดัสนิใจของตนเอง   
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