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                                                       บทที� 4 

การผลติและใช้สื�อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 

ในการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทสิตกิ 
 
การพฒันาศักยภาพของบุคคลออทิสติกนั�น จาํเป็นอย่างยิ งที ครูผูส้อน ผูป้กครองและ

ผูเ้กี ยวขอ้ง ครูและผูที้ เกี ยวขอ้งตอ้งมีความเขา้ใจที เพิ มขึ�นเกี ยวกบัรูปแบบการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติก
มีงานวิจัยจาํนวนมากที กล่าวถึงลักษณะบุคคลออทิสติก ว่ามีจุดแข็งของการเรียนรู้ แบบองค์รวม 
(Wholistic)  (Greenspan, and Wieder, 1997; Kohler, et al ,1997 ;  Powell,Stuart, 2000) 

บุคคลออทิสติกมีความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลของสิ งเร้าทั�งหมดพร้อมๆกนั จากจุด
แขง็ตรงนี� ส่งผลใหบุ้คคลออทิสติกเขา้ใจมิติสัมพนัธ์ของทั�งระบบ แต่ไม่สามารถถ่ายโยงขอ้มูลที ไดรั้บรู้
มาแล้วไปสู่สถานการณ์ที เหมาะสมได้  ส่วนลักษณะจุดอ่อนของบุคคลออทิสติก  คือ กระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นลาํดบัขั�นตอน ซึ งส่งผลให้มีความยุ่งยากในการทาํความเขา้ใจสถานการณ์ที เกิดขึ�น
เฉพาะหน้า  ยุ่งยากในการคาดเดาสิ งที จะเกิดขึ�นหรือบอกเล่าเหตุการณ์ที เกิดขึ�นมาแลว้ได ้  จากความ
เขา้ใจลกัษณะการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติกจะทาํให้ผูที้ เกี ยวข้องกบับุคคลออทิสติกเข้าใจถึงความ
ยุง่ยากในการสื อสารและการดาํเนินชีวติของบุคคลออทิสติก 

สื อสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมอง เป็นเหมือนสะพานที นาํพาบุคคลออทิสติกให้เขา้ใจ
และเรียนรู้สภาพแวดลอ้ม  รวมทั�งความเขา้ใจภาษา การวางแผน  การแลกเปลี ยนขอ้มูลกบับุคคลอื น  
และการควบคุมตนเอง   ส่งผลให้บุคคลออทิสติกประสบผลสําเร็จในโรงเรียนและชุมชน โดยสื อ
สนบัสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง ช่วยให้บุคคลออทิสติกสามารถถ่ายโยงความรู้ในห้องเรียนไปสู่
สถานการณ์อื นๆและสามารถดาํเนินกิจกรรมตามขั�นตอนการทาํงาน ทาํตามกฎระเบียบและทาํกิจวตัร
ประจาํวนัให้สําเร็จได้   โดยพยายามคิดว่าในหนึ งวนับุคคลออทิสติกตอ้งมีรูปภาพสนับสนุนการ
เรียนรู้ผา่นการมองอะไรบา้ง ทั�งในโรงเรียนและที บา้น รวมทั�งในวนัหยุดหรือวนัปิดเทอม การบนัทึก
ขอ้มูลกิจวตัรประจาํวนัที ละเอียดเป็นประโยชน์อย่างมากในการจดัหาสื อรูปภาพมาสนับสนุนการ
เรียนรู้จากการมองของบุคคลออทิสติก เริ มจากกิจกรรมที อยู่ในชีวิตประจาํวนัของบุคคลออทิสติก
ตั�งแต่ตื นนอนจนถึงเขา้นอน สื อรูปภาพสนับสนุนกิจกรรมการมองเหล่านี�  ทาํให้บุคคลออทิสติก
ดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งอิสระไม่เป็นภาระแก่คนอื น  

 



 82

บุคคลออทสิติกกบัการเรียนรู้ผ่านการมอง 

บุคคลออทิสติกมีขอ้จาํกดัในการเรียนรู้อนัเนื องมาจากความบกพร่องทางพฒันาการส่งผลให้
มีความยุ่งยากในการสื อสาร การสร้างสัมพนัธภาพกบัคนอื น ตลอดจนมีพฤติกรรมที ไม่พึงประสงค ์
แต่มีจุดแข็งคือสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการมอง   ดงันั�นการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกที มี
ประสิทธิผลจึงควรนาํจุดแข็งดงักล่าวมาเป็นจุดเริ มของทุกกิจกรรมที จะนาํมาลดขอ้จาํกดัที มีอยูข่อง
บุคคลออทิสติก แสดงดงัรูปที  4.1 

 
 

 
 

 

 
 

 

เรียนรู้ผ่านการมอง  “Learning Through Seeing” 
รูปที  4.1  ลกัษณะเฉพาะของบุคคลออทิสติก 

 

บุคคลออทิสติก และเด็กที มีปัญหาพฒันาการล่าช้ามีวิธีการเรียนรู้ที หลากหลายแตกต่างกนั
เช่นเดียวกบับุคคลคนทั วไป บุคคลทั�งสามกลุ่ม มีวิธีการเรียนรู้เพื อให้เขา้ใจสิ งแวดลอ้มและการสร้าง
องคค์วามรู้แก่ตนเอง   โดยการเรียนรู้ผา่นการมอง “Learning Through Seeing”  มากกวา่วิธีอื น ๆ มี
งานวิจยัหลายเรื องยืนยนัไดว้า่  ถา้ไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ผา่นการมองแลว้บุคคลทั�งสามกลุ่ม จะ

จดจํา รูปถ่าย รูปภาพ สัญลกัษณ์ 

ภาพวาด  ป้ายโฆษณา บุคคลที�

เป็นตัวแบบได้ด ี
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แสดงศกัยภาพต่างๆเห็นไดด้งันี�  (Anderson and Romanczyk, 1999 , Hodgdon,2000, Hwang and 
Hughes ,2000, Kluth and  Paula, 2003) 

1) สามารถเรียนรู้สิ งต่าง ๆ  รอบตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
2) พฤติกรรมกา้วร้าวหรือพฤติกรรมการทาํร้ายตนเองลดลง 
3) ความรู้สึกผดิหวงัและความวติกกงัวลลดลง 
4) เรียนรู้ที จะเปลี ยนแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั�งที บ้านและที 

โรงเรียน 
5) สามารถทาํกิจกรรมไดด้ว้ยตนเองไม่เป็นภาระกบับุคคลอื นในการกระตุน้เตือน 
6) สามารถทาํงานจนสาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง  
 

การนําสื อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองมาใช้เพื อช่วยให้บุคคลออทิสติกประสบ
ผลสําเร็จในโรงเรียนและชุมชนมีความเชื อว่ารูปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมอง คือ สิ งที ช่วย
ให้นกัเรียนออทิสติกสามารถถ่ายโยงความรู้ในห้องเรียนไปสู่สถานที และสถานการณ์อื นๆสามารถ
ดาํเนินกิจกรรมตามขั�นตอนการทาํงาน ทาํตามกฎระเบียบและทาํกิจวตัรประจาํวนัให้สําเร็จไดโ้ดย
พยายามคิดวา่ในหนึ งวนับุคคลออทิสติกตอ้งมีรูปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมองอะไรบา้ง ทั�ง
ในโรงเรียนและที บ้าน รวมทั�งในวนัหยุดหรือวนัปิดเทอม การบันทึกข้อมูลกิจวตัรประจาํวนัที 
ละเอียดเป็นประโยชน์อยา่งมากในการจดัหาสื อรูปภาพมาสนบัสนุนการเรียนรู้จากการมองของบุคคล
ออทิสติก เริ มจากกิจกรรมที อยูใ่นชีวิตประจาํวนัของบุคคลออทิสติกตั�งแต่ตื นนอนจนถึงเขา้นอน สื อ
รูปภาพสนบัสนุนกิจกรรมการมองเหล่านี�  ทาํใหบุ้คคลออทิสติกดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งอิสระไม่เป็นภาระ
แก่คนอื น  

การที ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันารูปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่น
การมองซึ งเป็นวธีิการเรียนรู้ที เหมาะสมของบุคคลออทิสติกทาํให้ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้ง
มีความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาศกัยภาพของบุตรอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมนอกจากนี� ยงัทาํให้ครูผูส้อน 
ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งเห็นคุณค่าในตนเองที เป็นส่วนหนึ งของความกา้วหน้าทางการเรียนรู้ของ
บุตร กิจกรรมที ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการผลิตรูปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้
ผ่านการมองนั�นไม่ได้เป็นกิจกรรมที พฒันาความสามารถหรือเตรียมความพร้อมสําหรับครูผูส้อน 
ผู ้ปกครองและผู ้เกี ยวข้องแต่เป็นการนําเอาความรู้ในตัวครูผู ้สอนผู ้ปกครองและผู ้เ กี ยวข้อง 
ความคุน้เคย ความหวงัดีที ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งมีต่อบุตรของตนมาเป็นพื�นฐานในการ
จดักิจกรรมพฒันาบุตรอยา่งเหมาะสม   

ในอดีตผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งพฒันาองคค์วามรู้เกี ยวกบัวิธีการพฒันาศกัยภาพบุคคล
ออทิสติกจากการศึกษาโดยการสอบถามผูเ้ชี ยวชาญ การอ่านบทความ งานวิจยัและจากหนงัสือที มี
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เนื�อหาเขม้ขน้ทางวชิาการโดยองคค์วามรู้ต่างๆในหนงัสือจากต่างประเทศ ทาํให้ครูผูส้อน ผูป้กครอง
และผูเ้กี ยวขอ้งบางคนมีความยุง่ยากในการทาํความเขา้ใจและนาํมาปรับใชใ้หเ้ขา้กบับริบทของตนเอง 
หลายครั� งที ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งไม่รู้วา่ควรจดัการกบัปัญหาที เกิดขึ�นระหวา่งการดูแล
บุตรขอ้ใดก่อนปัญหาใดที ควรเป็นปัญหาสําคญัอนัดับแรกๆและในแต่ละวิธีการที ใช้ช่วยเหลือมี
จุดสิ�นสุดอยา่งไรแลว้จะทาํอยา่งไรให้สามารถพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกให้ประสบความสําเร็จ
ในการทาํกิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเองทั�งที บา้นและในชุมชน การจดัทาํและใชสื้ อที สนบัสนุนการเรียนรู้
ผา่นการมองอยา่งเป็นระบบผา่นกิจกรรมในระหวา่งวนั จะช่วยให้ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้ง
สามารถพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกให้ประสบความสําเร็จ ด้วยตนเองโดยที ใช้เวลาไม่มาก   
แสดงดงัรูปที  4.2 

     “ตวัอยา่งภาพการสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมองทาํใหบุ้คคลออทิสติก เขา้ใจโลกไดดี้ขึ�น” 
 

 
รูปที  4.2   ตารางกิจกรรมทาํใหเ้ด็กทาํงานสาํเร็จ 

 
สาํหรับบุคคลทั วไปการใชรู้ปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้เป็นเสมือนกบัวา่มีหลอดไฟติดอยูบ่นศีรษะ

นาํทางให้พวกเขาให้สามารถสื อสารเขา้ใจในสิ งที คนอื นพูดและเรียนรู้ทกัษะทางวิชาการ การใช้เครื องมือ
สื อสารโดยใชรู้ปภาพนั�นไม่ไดเ้ป็นการตดัสินความสามารถในการพูดของบุคคลออทิสติกแต่เป็นเครื องมือใน
การพฒันาความสามารถทางการสื อสารซึ งช่วยให้บุคคลออทิสติกที มีภาษาพูดและบุคคล           ออทิสติกที ยงั
ไม่มีภาษาพูดให้มีทกัษะในการสื อสารและสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างอิสระการใช้รูปภาพ      จึงเป็นส่วน
หนึ งของการพฒันาความสามารถของบุคคลออทิสติกในการใชข้อ้มูลและให้ความหมายกบัขอ้มูลที ไดรั้บนั�น
แลว้สร้างเป็นองคค์วามรู้ขึ�นมาดว้ยตนเอง แสดงดงัรูปที  4.3  

 
 
 
 

วนันี?จะทํา

อะไรที�

โรงเรียน ? 



 85

 
 
 

  

 

       

 
รูปที    4.3   เด็กเรียนรู้และเขา้ใจวธีิการใชรู้ปภาพในการสื อสาร 

 

 

 

 
 

รูปที    4.4   เด็กทาํงานจนสาํเร็จเพราะรู้ขั�นตอนและไม่วติกกงัวลกบัสถานการณ์ 
 
 

 
 

 

 

เสร็จแล้ว 

รูปที    4.5  บตัรภาพวสัดุที ตอ้งเตรียมในการ  
           เรียนวชิาศิลปะทาํใหเ้ด็กเขา้ใจ 
           และจดัการกบัตนเองในการเรียนได ้
          

 
ผมขอ..ตวัตอ่ 
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การผลิตและใช้สื�อพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองของบุคคลออทิสติกโดยครูผู้สอน 

ผู้ปกครองและผู้เกี�ยวข้อง 

 การใช้รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้สามารถทาํได้ในครอบครัว  เมื อนาํสื อสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านการมองมาใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติก จะพบว่าบุคคลออทิสติก  
ประสบความสําเร็จและมีความสุข   เพียงแค่ให้เวลาเพียงเล็กนอ้ยและไม่ทอ้ถอยในการสร้างรูปภาพ
ขึ�นมารูปหนึ งแลว้สังเกตดูวา่บุคคลออทิสติกจะแสดงพฤติกรรมอยา่งไรและเรียนรู้รูปภาพนั�นอยา่งไร 
แลว้เราจะรู้วา่บุคคลออทิสติก  มีความสุขประสบความสําเร็จ ขณะเดียวกนับุคคลออทิสติกจะรับรู้ถึง
ความรู้สึกสาํเร็จและมีความพยายามที จะทาํกิจกรรมใหส้าํเร็จในครั� งต่อไป 
 ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรทาํงานร่วมกนัในการจดัทาํสื อสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมอง
ควรให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนหรือขอความช่วยเหลือระหวา่งผูป้กครองดว้ยกนั เช่น  การขอความ
ช่วยเหลือจากคุณครูที โรงเรียนในการใช้รูปภาพมาพฒันาการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติก ผูป้กครอง
หรือผูที้ เกี ยวขอ้งกบับุคคลออทิสติกควรรวมกลุ่ม เพื อร่วมกนัจดัทาํและร่วมแลกเปลี ยนประสบการณ์
เกี ยวกบัการใชรู้ปภาพเพื อพฒันาการเรียนรู้ในกลุ่มครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งดว้ยกนั 

การแลกเปลี ยนประสบการณ์และการคดัลอกรูปภาพที เหมือนกนัลงในสมุดภาพส่วนตวัของ
บุคคลออทิสติกแต่ละคน เพื อลดระยะเวลาในการจดัทาํเองในทุกขั�นตอนและในบางรูปภาพครูผูส้อน 
ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งสามารถส่งต่อหรือให้ยืมรูปภาพที ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งอีกคน
ตอ้งการใช้ไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาทาํเองทุกรูปภาพ ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งคนอื นๆ อาจทาํ
ขอ้ตกลงร่วมกนัในการจดัทาํรูปภาพที ไม่ได้ใช้บ่อยๆ ไวใ้นสมุดรูปภาพรวมที สามารถใช้รูปภาพ
ร่วมกนัได ้ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งคนไหนตอ้งการใชก้็สามารถมายมืจากสมุดรูปภาพรวม
นี�ได ้ หลงัจากใชเ้สร็จแลว้ก็เอามาคืน เป็นตน้ 

การจดัหารูปภาพที เหมาะสมสําหรับบุคคลออทิสติกแต่ละคนนั�น ครูผูส้อน ผูป้กครองและ
ผูเ้กี ยวขอ้งอาจคิดวา่มีความยุง่ยากในการจดัหา ในความเป็นจริงรูปภาพที นาํมาใชน้ั�นอาจจะหาไดจ้าก
นิตยสาร แผ่นพบัโฆษณา หรือวาดขึ�นมาเองก็ไดแ้ลว้แต่ความสะดวกของครูผูส้อน ผูป้กครองและ
ผูเ้กี ยวขอ้งเพราะหลงัจากที บุคคลออทิสติกเรียนรู้การใชสื้ อรูปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมอง
แลว้ บุคคลออทิสติกจะเขา้ใจรูปภาพนั�นๆ จนทา้ยสุดบุคคลออทิสติกจะสามารถทาํกิจกรรมต่างๆดว้ย
ตนเองโดยใชสื้ อรูปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมองนอ้ยที สุดหรือสามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ งพาสื อรูปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมองอีกก็ได ้ แสดงดงัรูปที  4.6 
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รูปที    4.6   ความเขา้ใจจากตารางกิจกรรมหลงัเรียนรู้โดยใชสื้ อรูปภาพ 
 

 

1.  การผลติและใช้สื�อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 

ในการสร้างรูปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมองควรดาํเนินการดงันี�   
ขั�นตอนแรก ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรลาํดบักิจกรรมระหว่างวนัของบุคคล

ออทิสติกตั�งแต่ตื นนอนจนถึงเข้านอนว่ามีอะไรบ้าง ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวข้องควรยึด
หลกัการที ว่าตอ้งเริ มจากสิ งที ง่ายๆก่อน บุคคลออทิสติกสามารถทาํไดด้้วยตนเอง และขั�นตอนไม่
ยุ่งยากซับซ้อน ในการทาํรูปภาพขึ� นมาหนึ งรูปภาพนั�นครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวข้องควร
คาํนึงถึงประโยชน์ในการนําไปใช้ วิธีการนําไปใช้และรูปภาพนั�นสามารถแก้ปัญหาหรือพฒันา
ศกัยภาพอะไรใหแ้ก่บุคคลออทิสติก เช่น บุคคลออทิสติกมีปัญหาอยา่งมากเวลาเขา้นอน รูปภาพที ใช้
ควรเป็นรูปภาพแสดงขั�นตอนการเขา้นอนแต่ละขั�นหลงัจากที ครูผูส้อนผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งได้
ลองใช้รูปภาพแล้วให้สังเกตว่าบุคคลออทิสติกและสมาชิกในครอบครัวได้พกัผ่อนตามที ตอ้งการ
หรือไม่  

ขั�นตอนที สอง ควรหารูปภาพที แสดงเวลาตามลาํดบั สถานที ในการทาํกิจกรรม เช่น จดัทาํ
แบบตรวจสอบรายการแปรงฟันวา่มีขั�นตอนอะไรบา้ง หลงัจากนั�นจึงเขา้นอน  หรือหลงัตื นนอนแลว้
จดัทาํแบบตรวจสอบรายการหวผีมวา่มีขั�นตอนอะไรบา้ง  

 
“การสร้างรูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ควรต้องให้เวลา และเริ�มจากสิ�งที�ง่าย ๆ ก่อน”   
 

07.30 น.  ไปโรงเรียน 

08.00 น.  เข้าแถว 

09.00 น.  เรียน 

12.00 น.  ทานข้าว 

ไปโรงเรยีน 

 

เขา้แถว 

 
เรยีน 

ทานขา้ว 
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 การเลอืกรูปภาพและสื�อเพื�อนําไปใช้พฒันาการเรียนรู้ผ่านการมอง 
 

การเลือกรูปภาพและสื อ รวมทั�งการกาํหนดจาํนวนขอ้มูลเพื อใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ผา่น
การมองมีรูปภาพจาํนวนมากที สามารถนาํมาใช้พฒันาการเรียนรู้ขึ�นอยู่กบัวตัถุประสงค์การใช้ สิ งที 
ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรคาํนึงถึง คือ 

1) รูปภาพนั�นตอ้งสอดคลอ้งกบัความสามารถที บุคคลออทิสติกทาํไดง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจ
ของบุคคลออทิสติกและคนรอบขา้ง 

2) รูปภาพนั�นตอ้งง่ายสาํหรับครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งในการเสาะหาและจดัทาํให้แก่
บุคคลออทิสติก 

รูปภาพที นํามาใช้ไม่ควรที จะสร้างความยุ่งยากหรือมีความซับซ้อน ควรเป็นรูปภาพที อยู่
รอบๆตวับุคคลออทิสติกและครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้ง   กลวิธีง่ายๆ  คือ  การจดัทาํรูปภาพ
ควรจดัทาํตามความจาํเป็นของบุคคลออทิสติก ซึ งสามารถหาไดต้ามบา้นหรือตามชุมชน 

การเลือกกล้องถ่ายรูป ไม่ว่าจะเป็นรูปจากกล้องใช้ฟิล์ม กล้องดิจิตอล หรือภาพตดัต่อ ก็
สามารถนาํมาเป็นรูปภาพสําหรับพฒันาการเรียนรู้ไดท้ั�งหมด ไม่จาํเป็นตอ้งเป็น กลอ้งที มีราคาแพง
และใชเ้ทคโนโลยขีั�นสูง  เพราะกลอ้งธรรมดาก็สามารถสร้างรูปภาพที สามารถทาํให้บุคคลออทิสติก
เขา้ใจได ้ สามารถถ่ายภาพไดห้ลายประเภท เช่น รูปถ่ายบุคคล สถานที  วตัถุ ขั�นตอนการทาํกิจกรรม
เป็นตน้ 

“รูปภาพที�นํามาใช้ควรมีความชัดเจนและตรงกับวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยข้อมูลที�ถูกต้อง

แม่นยาํและมีความสมบูรณ์ของงาน” 
 จากที กล่าวมาแสดงให้เห็นวา่ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งสามารถเลือกภาพที ดีที สุดตาม
ตอ้งการ ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรคดัลอกภาพที ตอ้งการใชน้ั�นเอาไวเ้พื อป้องกนัภาพตน้ฉบบั
สูญหาย หรือต้องการใช้รูปภาพนั�นๆในหลายสถานการณ์  หรือรูปภาพนั�นถูกนํามาใช้จนเก่า ชํารุด 
นอกจากนั�นรูปภาพบางรูปภาพสามารถทาํหนา้ที หลายหนา้ที  เช่น รูปภาพแปรงฟันซึ งตอ้งใชก่้อนนอนและ
หลงัตื นนอนทั�งที บา้นและใชห้ลงัรับประทานอาหารที โรงเรียน เป็นตน้ 

รูปถ่ายในนิตยสาร  การเสาะหารูปภาพเพื อสนบัสนุนการเรียนรู้ตามความตอ้งการจาํเป็นของ
บุคคลออทิสติกในนิตยสารเป็นสิ งที สมาชิกในครอบครัวทั�ง พ่อแม่ ตวับุคคลออทิสติกเอง ญาติ 
สามารถร่วมกนัทาํได ้ 

รูปภาพวาด   สําหรับคนที ไม่ใช่ศิลปินแลว้การวาดภาพเพื อสนับสนุนการเรียนรู้ในบุคคล
ออทิสติกนั�นควรเป็นภาพที ง่ายต่อการเขา้ใจ ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งบางคนไม่ถนดัใน
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การวาดหรือบางคนอาจจะมีความสุขกบัการวาดภาพ แต่อยา่ลืมวา่ เพียงแค่รูปวาดพื�นฐานก็สามารถ
สื อสารไดแ้ลว้ 

รูปภาพวาดที�จัดจําหน่าย  หลายบริษทัผลิตรูปภาพลายเส้นทั�งขาว-ดาํและสี ออกมาจาํหน่าย 
สามารถคดัลอกได้  ซึ งมีอยู่จาํนวนมากในหนังสือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เช่น โปรแกรม 
Boardmaker, Writing With Symbols 2000 และอื นๆ  

คําศัพท์ที�เขียนขึ?นเอง   ตวัหนังสือประกอบรูปภาพอาจเขียนดว้ยลายมือหรือใช้พิมพ์จาก
คอมพิวเตอร์   เป็นส่วนหนึ งของการสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง บุคคลออทิสติกหลายคน
จาํเป็นตอ้งเห็นขั�นตอนของกิจกรรมหรืองานผ่านการเขียนว่าสิ งที พวกเขาตอ้งทาํ คือ อะไรและจะ
เชื อมโยงการเรียนรู้จากรูปภาพสู่ตวัหนงัสือต่อไป 

การใช้รูปภาพที�มีลกัษณะต่างกัน   หลายคนพบวา่ประสิทธิผลของการใชรู้ปภาพที มีลกัษณะ
แตกต่างกนั เช่น รูปถ่าย  รูปภาพ รูปที วาดสาํหรับจาํหน่าย จบัคู่กบัคาํศพัท ์บางคนอาจสามารถเรียนรู้
รูปภาพจากรูปถ่ายเท่านั�น  หรือบางคนสามารถเรียนรู้รูปภาพไดห้ลายลกัษณะพร้อมๆ กนั หรือบาง
คนสามารถเรียนรู้รูปภาพพร้อมกบัตวัอกัษรหรือคาํศพัท์ ซึ งการตดัสินใจใช้รูปภาพต่างๆ นั�นตอ้ง
ขึ�นอยูก่บัความตอ้งการจาํเป็นของบุคคลออทิสติก แต่ละคน 

 การเสาะหารูปภาพที ตอ้งการอย่างรวดเร็ว ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรนึกถึง
รูปภาพที ตอ้งการใช้และตอ้งแน่ใจว่าไดค้ดัลอกรูปภาพนั�นไวแ้ลว้สิ งสําคญัตอ้งแน่ใจว่าหากรูปนั�น
สูญหายไปครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งยงัคงมีรูปภาพสาํรองอยู ่ วางรูปนั�นลงในช่องที กาํหนด
ในชั�นแยกประเภทเก็บเพื อใหส้ะดวกในการนาํมาใชอ้ยา่งรวดเร็วตามตอ้งการ    

ทา้ยสุดกล่อง ช่องหรือ ลิ�นชกัตูมี้ความเหมาะสมที สุดในการจดัเก็บรูปภาพที จะมาพฒันาการ
เรียนรู้ของบุคคลออทิสติก แสดงดงัรูปที    4.7    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที    4.7   ลิ�นชกัตูส้าํหรับจดัเก็บรูปภาพ 
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รูปที    4.8   ความสัมพนัธ์ของตารางกิจกรรมกบักิจกรรมบนชั�นวางของ 

 

ปักหมุดรูปทรง 
 
 

ปักหมุดตามสี 
 
 

แบ่งกลุ่มสีสามสี 

 

แบ่งกลุ่มตามรูปร่าง 
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วสัดุอื�นๆ  
วสัดุอื นๆที ใชใ้นการผลิตเป็นรูปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้ควรเป็นสิ งที หาไดง่้ายในบา้นหรือ

ในโรงเรียน รายการวสัดุในการจดัทาํประกอบดว้ย  กระดาษโครงสร้าง  กระดาษ A4  กาว 
วงแหวน  อลับั�มรูปขนาดเล็ก  กลอ้งถ่ายรูป  ดินสอ  สีเทียน  กระดาษการ์ด  เทปกาว 

เทปหนามเตย   ถูกนาํมาใช้จาํนวนมากในการทาํรูปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้ ซึ งครูผูส้อน 
ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรซื�อเป็นมว้น  เทปหนามเตยมี 2 ลกัษณะ คือดา้นที เป็นตวัผู ้คือดา้นที แข็ง
มีลกัษณะเป็นห่วงๆ  อีกลกัษณะหนึ ง คือ ดา้นที เป็นตวัเมีย มีลกัษณะเป็นฝอย นิ มๆ  ในการติดเทป
หนามเตยนั�นครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรติดดา้นที เป็นตวัผูไ้วก้บัแผน่โครงสร้างอยูก่บัที 
และติดแผนตวัเมียไวด้า้นหลงัรูปภาพ 
 แผ่นเคลอืบพลาสติก 
 การใช้แผ่นเคลือบพลาสติกกับกระดาษเป็นการยืดอายุการใช้งานของแผ่นรูปภาพที ใช้
สนับสนุนการเรียนรู้จากการดึง การเคี� ยว หรือบุคคลออทิสติกบางคนที มีนํ� าลายไหล หรือสภาพ
อากาศที เปลี ยนแปลงไป แผน่เคลือบควรมีลกัษณะที ทนทาน แขง็แรง ยดืหยุน่ได ้ขนาดความหนาของ
แผน่เคลือบควรขึ�นอยูก่บัความสามารถของบุคคลออทิสติก และแผน่เคลือบนี� โรงเรียนควรสนบัสนุน
แก่ครูและครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งในการนาํมาทาํเป็นแผ่นรูปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้
ผา่นการมองเพื อพฒันาการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติก 
 

การกาํหนดจํานวนข้อมูลสําหรับจัดทาํสื�อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
 

 การจดัทาํรูปภาพให้ชดัเจนครอบคลุมประกอบดว้ยความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลที จาํเป็น
สําหรับการทาํงานให้สําเร็จของบุคคลออทิสติกทั�งรูปภาพและคาํศพัทที์ ใช้  รูปภาพที เลือกมาควรมี
ความชัดเจนและเน้นให้เห็นกิจกรรมที ตอ้งการให้ทาํรูปภาพนั�นควรดึงดูดความสนใจของบุคคล   
ออทิสติก เช่น รูปภาพแปรงฟัน ควรประกอบดว้ย แปรงสีฟันและยาสีฟัน หรือ เนน้ที ใบหนา้บุคคล
ออทิสติกที มีแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟันอยูข่า้งๆปาก 
 คาํศพัทที์ ใชต้อ้งเป็นคาํที ชดัเจน เช่น คาํที ใชป้ระกอบ การแปรงฟัน ควรประกอบดว้ย 1)  บีบ
ยาสีฟันลงบนขนแปรงสีฟัน  2)  แปรงฟัน  3) เทนํ�าลงในแกว้ 4) บว้นปากให้สะอาด  เป็นตน้ คาํพูดที 
ใชไ้ม่ควรจะเป็นลกัษณะของความรู้สึกหรือนามธรรมเช่น เหมาะสม  สวยงาม เพราะจะทาํให้บุคคล
ออทิสติกไม่เขา้ใจและรู้สึกสับสน เช่น ควรใชค้าํวา่ แปรงฟันในห้องนํ� าแทนการใชค้าํวา่ แปรงฟันใน
สถานที ที เหมาะสม  เป็นตน้ 

“โปรดจําเอาไว้ว่า ภาพวาดพื/นฐาน ง่ายๆ กส็ามารถสื�อสารได้” “ไม่มีคําตอบที�ถูกที�สุดสําหรับ

คําถามเกี�ยวกบัพฤติกรรมที�ต้องการ”  
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การใช้สื�อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองในสถานการณ์ต่างๆ 

 สิ งสําคญัในการพิจารณาว่าทกัษะหรือกิจกรรมใดที บุคคลออทิสติกสามารถทาํได้อย่าง
สมบูรณ์ในสถานการณ์ต่างๆ นอกเหนือจากสถานการณ์ที กาํหนดให้ ซึ งเป็นความยากลาํบากสําหรับ
บุคคลออทิสตินั�น การใชรู้ปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้สามารถแกปั้ญหานี� ได ้เช่น บทบาทการพูดคุย
สนทนากบัเพื อน หรือบุคคลต่างๆ บุคคลออทิสติกสามารถปฏิบติัตวัไดท้ั�งในสนามเด็กเล่นและการ
เล่นกับเพื อนข้างบ้านหรือหลังจากบุคคลออทิสติกใช้รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง
เกี ยวกบัการเขา้นอนที บา้นแลว้บุคคลออทิสติกสามารถปฏิบติัตวัไดอ้ย่างเหมาะสมในที ต่างๆ  แมว้่า
จะไม่ไดอ้ยูที่ บา้นตนเอง หรือเวลาฝนตก บุคคลออทิสติกที เคยใชรู้ปภาพสถานการณ์ฝนตกมาแลว้ จะ
คิดถึงร่มและสามารถเดินไปหยิบร่มมากางได ้หรือตารางรายการสิ งที ตอ้งเตรียมในแต่ละวนัทาํให้
บุคคลออทิสติกมีการวางแผนการดาํเนินกิจกรรมหรือจดัเตรียมรายการทุกครั� งก่อนร่วมกิจกรรม
กบุัคคลอื น แสดงดงัรูปที    4.9    

 

 

 

 

รูปที    4.9   ตารางกิจกรรมก่อนการเขา้นอนทาํใหเ้ด็กไม่มีความยุง่ยากในการพกัคา้งคืนนอกบา้น 

 

 

 

 

            

รูปที    4.10   รูปภาพสถานการณ์ฝนตกทาํใหเ้ด็กแกปั้ญหาเวลาฝนตกไดด้ว้ยตนเอง 

 

เวลา 18.00 น. 

 

19.00 น.ทานข้าว 

 

21.00 น. เข้านอน 
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 การตดัสินใจเลือกพฤติกรรมที เป็นปัญหามาแกไ้ขโดยใชรู้ปภาพเป็นสิ งที มีความยุ่งยากมาก
เพราะไม่มีคาํตอบที ถูกสุดสําหรับพฤติกรรมที เป็นเป้าหมายแรกครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้ง
ควรเลือกพฤติกรรมที ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งสามารถกระตุน้เตือนหรือแนะนาํไดก่้อน  
เช่น  กรณีบุคคลออทิสติกสามารถสวมเสื�อผา้ไดจ้ากการแยกขั�นตอนยอ่ยๆ หรือจากการทาํตามคาํสั ง
ง่ายๆ ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งจึงใช้กิจกรรมการสวมเสื�อผา้เป็นจุดเริ มในการใช้รูปภาพซึ งจะเป็น
ลกัษณะเพื อให้บุคคลออทิสติกเรียนรู้การใช้รูปภาพมากกว่าการเรียนรู้กิจกรรมการสวมเสื�อผา้หรือ
สําหรับบุคคลออทิสติกที สามารถใช้รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ได้แล้วในโรงเรียน ครูผูส้อน 
ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรเลือกงานที เกี ยวโยงกบังานที ทาํไดใ้นโรงเรียนมาใชที้ บา้น  ซึ งกิจกรรม
นั�นควรเป็นกิจกรรมที เริ มจากกิจกรรมที มีขั�นตอนน้อยๆ ง่ายๆ  เช่น ทานยาก่อนนอน เวลาที อากาศ
เยน็ควรสวมเสื�อกนัหนาว หรือหวผีมหลงัจากสระผมเสร็จแลว้ เป็นตน้ แสดงดงัรูปที    4.12    
 

                                                         
 

รูปที    4.11   รูปภาพรายการสิ งของเตือน  
                    ความจาํทาํใหเ้ด็กมีการวางแผน 
                    และเตรียมตวั ก่อนร่วมกิจกรรม 
                   กบับุคคลอื น 

 รูปที  4.12 รูปภาพขั�นตอนการนาํเสนอพฤติกรรมที พึงประสงค ์ที ง่ายและมีขั�นตอนนอ้ย  
                 เด็กประสบความสาํเร็จทนัที  
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รูปที    4.13   รูปภาพขั�นตอนกิจกรรมประจาํวนัอยา่งง่ายเป็น จุดเริ มในการใชรู้ปภาพ 
 

ถ้าบุคคลออทิสติกสามารถทาํกิจกรรมประจาํวนัง่ายๆ ได้ด้วยตนเองผ่านขั�นตอนที เป็น
รูปภาพแลว้ แสดงวา่บุคคลออทิสติกเรียนรู้การใชรู้ปภาพอยา่งง่ายไดแ้ละมีทกัษะจากการทาํซํ� าๆทั�งที 
บ้านและที โรงเรียนแล้ว บุคคลออทิสติกจะมีแรงจูงใจสูงในการทาํกิจกรรมให้สําเร็จ ครูผูส้อน 
ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรหลีกเลี ยงกิจกรรมที ใชเ้วลานานและตอ้งการความสมบูรณ์สวยงาม เช่น 
การลวกบะหมี สําเร็จรูป ซึ งในตอนแรกครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรเลือกเพียงขั�นตอนใด
ขั�นตอนหนึ งให้บุคคลออทิสติกทาํแลว้ประสบความสําเร็จเช่นเดียว กนักบัครูผูส้อน ผูป้กครองและ
ผูเ้กี ยวขอ้งควรสอนให้บุคคลออทิสติกเขา้ใจรูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเกี ยวกบัการ   
เข้านอนก่อนที จะสอนการใช้รูปภาพหลังตื นนอนเพราะกิจกรรมก่อนเข้านอนเป็นกิจกรรมที ไม่
ซบัซอ้นใชเ้วลานอ้ยแต่กิจกรรมหลงัตื นนอนมีจาํนวนมากและใชเ้วลานานกวา่ บุคคลออทิสติกจึงควร
ไดรั้บการฝึกใชรู้ปภาพก่อนเขา้นอนก่อนการฝึกใชรู้ปภาพหลงัตื นนอนเป็นตน้ แสดงดงัรูปที    4.14    
 
กจิกรรมก่อนนอน 
 
 
 
กจิกรรมหลงัตื�นนอน 
 
 
 
 
 

รูปที    4.14   เปรียบเทียบกิจกรรมก่อนและหลงัตื นนอน 
 

แปรงฟนั 

 

เขา้นอน 

 

เขา้นอน 

 
 

แปรงฟนั 

 
 

เขา้หอ้งนํ �า 

 

อาบนํ �า 

 
 

สวมเสื�อผา้ 
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การเลือกรูปภาพ ครูผูส้อน ผูป้กครองและผู เ้ กี  ยวขอ้งควรเลือกรูปภาพกิจกรรมที 
เกี ยวขอ้งกบักิจกรรมทั�งหมด ของครอบครัว เช่น กิจกรรมการรับประทานอาหารเย็นซึ งควรมี
การพูดคุยกนัเกี ยวกบัเรื องราวที สนุกสนาน รูปภาพที ตอ้งใช้ คือ รูปภาพเกี ยวกบัมารยาทในการ
รับประทานอาหารเย็น ถ้าบุคคลออทิสติกสามารถเรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารด้วยตนเอง
และสนทนาโตต้อบด้วยคาํถามง่ายๆ ได้ จะทาํให้สถานการณ์ของการรับประทานอาหารเย ็น
เปลี ยนแปลงจากความตึงเครียดเป็นความรู้สึกรื นเริงและสร้างประสบการณ์ที ดีร่วมกนัได้ 
 ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรเลือกกลยุทธ์ที จาํเป็นและเตรียมความพร้อมในการ
ดาํเนินชีวติที เป็นอิสระใหแ้ก่บุคคลออทิสติก  

1) การมีเพื อนหรือใครบางคนที พดูคุยกบับุคคลออทิสติกเพื อพฒันาคุณภาพชีวิตของเขาโดย
การใช้รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองซึ งจะทาํให้บุคคลออทิสติกเรียนรู้วิธีการสร้าง
สัมพนัธภาพกบัเพื อนซึ งเป็นสิ งที มีความสาํคญัในการอยูใ่นสังคม  แสดงดงั รูปที    4.15    

2) การเตรียมพร้อมในประเด็นเกี ยวกับความปลอดภัยและการหลงทาง ควรมีรูปภาพ
สนบัสนุนการเรียนรู้ ซึ งแสดงขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั�งขอ้มูลของผูเ้กี ยวขอ้งไดแ้ก่ ชื อ ที อยู ่เบอร์
โทรศพัท ์ ไวก้บัตวัเด็กดว้ย แสดงดงัรูปที    4.16   การสร้างความยืดหยุน่ โดยใชภ้าพแสดงทางเลือก 
ทาํให้บุคคลออทิสติกรู้เรียนรู้ความยืดหยุ่นไม่ยึดติดกบัสิ งใดสิ งหนึ งและเรียนรู้การเปลี ยนแปลง
ไดม้ากขึ�น หรือการทาํใหเ้ด็กเรียนรู้ความรู้สึกประสบความสาํเร็จจากการใชรู้ปภาพแสดงขั�นตอนการ
ทาํงานซึ งเกิดจากการวเิคราะห์งาน  เป็นตน้ แสดงดงัรูปที    4.17   และ รูปที    4.18    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ว; 
 
 
 

รูปที    4.15   สมุดรายชื อเพื อนและบตัรภาพสื อสารทาํใหเ้ด็กใหค้วามสาํคญักบัการสร้างมิตรภาพ 

เพื�อนของผม 

 
        วนัิย    

                       
            มานิต   บรรจง 

 
 

ผมอ่านหนังสือกบั.. 
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รูปที    4.16  สมุดรายชื อเพื อนและเบอร์โทรศพัทพ์ร้อมความสามารถทาํใหเ้ด็กเรียนรู้การขอความ
ช่วยเหลือ 

 
 

 

 

 

 

 

 
รูปที    4.17   รูปภาพขั�นตอนการทาํงานทาํใหเ้ด็กทาํงานสาํเร็จดว้ยตนเอง 

 

 
 

รูปที    4.18   รูปภาพทางเลือกเกี ยวกบัอาหารวา่งสร้างทกัษะความยดืหยุน่ใหแ้ก่เด็ก 

ด.ช.วนิยั ม ั�นใจ 
เกง่ วชิาคณิตฯ 

โทร. 081-9999999 

ด.ช.สภุาพ  เรยีบรอ้ย 
เกง่ วชิาคอมพวิเตอร ์

โทร. 085-9999999 
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ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้ง  สามารถทาํงานร่วมกนัอยา่งสร้างสรรคแ์ละแบ่งปันสิ ง
ต่างๆร่วมกนัโดยร่วมกนัจดัทาํรูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเพื อพฒันาการเรียนรู้ของ
บุคคลออทิสติกได้ดีพอๆกบัสร้างสื อการสอนอื นๆ  ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งหลายคน
กล่าวถึงกิจกรรมการสร้างรูปภาพร่วมกนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว ญาติๆ หรือกลุ่มครูผูส้อน
ดว้ยกนัวา่เป็นกิจกรรมที สนุกสนานและไดแ้ลกเปลี ยนประสบการณ์ร่วมกนั และสามารถช่วยบุคคล
ออทิสติกให้มีพฒันาการดีขึ�นดว้ย   (สายสวาท  อรรถมานะ, 2550 .; อาภาภทัร ชาญนุวงศ์ , 2550 .; 
Hodgdon, 1995; Quill ,1997; Buffington, Krantz, McClannahan, and Poulson ,1998 ; Faherty, 
2000 ;Vicker, 2004) 
 

 2. การประเมินผลสําเร็จจากการใช้สื�อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 

 ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวข้องกับบุคคลออทิสติกส่วนใหญ่ต้องการทราบวิธีการ
ช่วยเหลือ  พฒันาการหลงัจากใช้วิธีการช่วยเหลือและอยากทราบว่าควรจะหยุดการช่วยเหลือเมื อไหร่ ซึ ง
ประเด็นการพิจารณาวา่ควรหยุดใชเ้มื อใดนั�นควรพิจารณาจากพฒันาการของบุคคลออทิสติก ซึ งตอ้งทราบขอ้มูล
เกี ยวกบัการพฒันาศกัยภาพอย่างละเอียด จากการศึกษาเอกสารหลายเล่มแสดงให้เห็นว่าครูผูส้อน 
ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งตอ้งการทราบผลความกา้วหนา้ของบุคคลออทิสติกจากบนัทึกพฒันาการใน
รูปแบบต่างๆ เช่น  กราฟเส้นหรือบนัทึกพฤติกรรมซึ งการบนัทึกนั�นควรเป็นไปตามกระบวนการ
วิทยาศาสตร์มีเหตุผลน่าเชื อถือ สามารถยอมรับไดใ้นเชิงประจกัษ ์ มากกวา่พิจารณาจาก แบบฝึกหัด
หรือผลงานของบุคคลออทิสติกในสมุดซึ งผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งจะไม่รู้ระดบัความสามารถของ
บุคคลออทิสติกเมื อเทียบกบัความสามารถของคนทั วไปและไม่สามารถเปรียบเทียบความสามารถ
ก่อนและหลงัการฝึกได ้ในทางปฏิบติัครูหรือทีมสหวิทยาการควรนาํเสนอขอ้มูลทั�งบนัทึกพฒันาการ
ในรูปแบบต่างๆ และแบบฝึกหัดหรือผลงานที เป็นรูปธรรมของบุคคลออทิสติกเพื อให้ ผูป้กครอง
รับทราบความสามารถที แทจ้ริงของเด็กอย่างเป็นรูปธรรม ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควร
พิจารณาถึงผลการใชรู้ปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมองโดยศึกษาจากบนัทึกพฒันาการรูปแบบ
ต่างๆของครูหรือทีมสหวิทยาการประกอบกบัพฤติกรรมที บุคคลออทิสติกแสดงออกมาระหว่างการ
ดาํเนินชีวิตในระหวา่งวนัซึ งครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งส่วนใหญ่จะพบว่าบุคคลออทิสติกมี
ความสุข มีอิสระมากขึ�นหลงัจากการใชรู้ปภาพมาพฒันาการเรียนรู้อยา่งต่อเนื อง 
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2.1 บุคคลออทสิติกเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมหลงัการใช้สื�อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 

ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งส่วนใหญ่มีความยุ่งยากที จะตอบว่าบุคคลออทิสติกมี
ความสุขและมีศกัยภาพมากขึ� น หลังจากใช้รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองของบุคคล     
ออทิสติก นอกจากบนัทึกพฒันาการของครูหรือทีมสหวิทยาการแล้ว ครูผูส้อน ผูป้กครองและ
ผูเ้กี ยวขอ้งควรสังเกตพฤติกรรมที บุคคลออทิสติกแสดงออกมาระหวา่งการดาํเนินชีวิตในระหวา่งวนั
เพื อตดัสินว่าบุคคลออทิสติกมีความสุขมีอิสระมากขึ�นหลงัจากการใช้รูปภาพมาพฒันาการเรียนรู้  
ดงันี�  

1) ในกรณีที บุคคลออทิสติกแสดงพฤติกรรมโมโหบ่อยๆ   เมื อบอกความตอ้งการไม่ได ้และไม่
รู้ว่าควรทาํอย่างไรในสถานการณ์นั�นๆ หลังการใช้รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองแล้ว
บุคคลออทิสติกจะเขา้ใจวา่เขาควรจะทาํอะไรบา้ง และสื อสารบอกความตอ้งการของตนเองอยา่งไร  
ทาํใหบุ้คคลออทิสติกแสดงพฤติกรรมโมโหลดลง อารมณ์ดีมากขึ�น   การใชรู้ปภาพอธิบายเหตุผลสิ ง
ที เกิดขึ�น  จะทาํใหบุ้คคลออทิสติกเรียนรู้และเขา้ใจสถานการณ์  และมีความสุขอยากเขา้ร่วมกิจกรรม
กบับุคคลอื น  หรือการใชรู้ปภาพเพื อเสนอแนะพฤติกรรมที เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทาํให้ลด
ความกา้วร้าวและพฤติกรรมที ไม่เหมาะสมลงได ้แสดงดงัรูปที    4.19    
 

 

 
 

รูปที    4.19   รูปภาพอธิบายเหตุผลสิ งที เกิดขึ�น ทาํใหเ้ด็กมีมุมมองและเขา้ใจเหตุการณ์ไดม้ากขึ�น 
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เวลาถูกเพื อนลอ้ นอ้งมดจะรู้สึกโกรธและชกเพื อน คุณครูจึงสอนใหน้อ้งมดควบคุมตนเองโดยการเดินหนีไปที อื น 

 
รูปที    4.20  รูปภาพเสนอแนะพฤติกรรมที พึงประสงคท์าํใหเ้ด็กควบคุมตนเองได ้
 

2) กรณีที บุคคลออทิสติกแสดงพฤติกรรมซํ� าๆ  อย่างไม่มีความหมาย หลังการใช้รูปภาพ
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองแล้วบุคคลออทิสติกสามารถทาํตามคาํสั งและตอบสนองความ
ตอ้งการและควบคุมตนเองไดม้ากขึ�น  แสดงดงั รูปที    4.21   
 

 

รูปที    4.21   รูปภาพลดการแสดงพฤติกรรมซํ� าๆ และนาํเสนอกิจกรรมการควบคุมตนเอง  

 

 
 

รูปที    4.22   รูปภาพการลดพฤติกรรมที ไม่พึงประสงค ์
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3) ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรบนัทึกการเรียนรู้สิ งใหม่ของบุคคลออทิสติกและ
พฤติกรรมที เหมาะสมเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมของบุคคลออทิสติกที ผ่านมาก่อนการใช้รูปภาพ
สนบัสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเพื อให้เห็นความกา้วหน้าหลงัการใช้รูปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้
ผา่นการมอง 
 

2..2.  ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี�ยวข้องกบับุคคลออทสิติกเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม 

 การดูแลบุคคลออทิสติกตอ้งใช้เวลานานและใช้ความอดทน อย่างต่อเนื อง ฉะนั�นบางครั� ง
ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งหรือบุคคลรอบขา้งควรยอมรับในเบื�องตน้วา่ บุคคลออทิสติกเกิด
มาพร้อมกบัภาวะออทิสซึ ม แยกจากกนัไม่ได ้ จึงควรเรียนรู้ภาวะออทิสซึ มไปพร้อมๆ กบัการยอมรับ
ในสิ งที บุคคลออทิสติกเป็นอยู่   และมีความเชื อว่าบุคคลออทิสติกสามารถพฒันาศักยภาพได้
เหมือนกบับุคคลทั วไป  แมว้่าอาจจะตอ้งใช้เวลา และความต่อเนื อง ก็ตาม  ถา้ครูผูส้อน ผูป้กครอง
และผูเ้กี ยวข้องยอมรับสิ งเหล่านี� แล้ว ไม่เพียงแต่ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวข้องเท่านั� นที มี
ความสุข บุคคลออทิสติกก็มีความสุขดว้ย  (Cohen et al, 1987; Andron, 2001; Committee on 
Educational  Interventions for Children with Autism  and Division of Behavioral and Social 
Sciences and Education National Research Council,2001) 
 การใชรู้ปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองในบุคคลออทิสติก จะไดผ้ลดีเมื อครูผูส้อน ผูป้กครอง
และผูเ้กี ยวขอ้งสามารถเปลี ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ  เหล่านี�  คือ  

1) ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรลดความเครียดลงเมื อพดูกบับุคคลออทิสติก 
2) ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรรู้สึกไม่ยุง่ยากถา้จะพาบุคคลออทิสติกไปขา้งนอกบา้น

หรือร่วมงานกบัชุมชน 
3) ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรรู้สึกขอบคุณและมองในแง่ดีเมื อนึกถึงขอ้แนะนํา

ต่างๆ จากเพื อนบา้นและญาติ   
ถา้ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งสามารถทาํสิ งเหล่านี� ได้แลว้แสดงว่าการใช้รูปภาพ

สนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมองเพื อพฒันาการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติกสามารถประสบผลสําเร็จ
ไดท้ั�งที บา้นและในชุมชน 

 ครูผูส้อนผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งบางคนหยุดใชภ้าพสนบัสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองใน
การพฒันาการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติกเพราะเห็นว่าบุคคลออทิสติกสามารถทาํกิจกรรมไดแ้ลว้แต่
บุคคลออทิสติกจาํเป็นตอ้งได้รับการสอนและได้รับสิ งสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั�งประสบการณ์
ความรู้สึกประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื องจนกว่าจะสามารถดาํเนินชีวิตได้อย่างอิสระ ดังนั� น 
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ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวขอ้งควรระมดัระวงัเกี ยวกบัถอดถอนระบบการใช้รูปภาพสนบัสนุน
การเรียนรู้ผา่นการมองโดยทนัที   ควรปรับเปลี ยนจากการใชบ้ตัรภาพประกอบคาํศพัทร้์อยเขา้กบัวง
แหวนขนาดเล็กเท่ากบัพวงกุญแจแทนการใชรู้ปภาพขนาดใหญ่ที มีความยุง่ยากในการขนยา้ย และเก็บ
รักษา เป็นตน้ทั�งนี� เพื อใหบุ้คคลออทิสติกไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 “ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้ เกี�ยวข้องควรถามตัวเองก่อนที�จะเลิกใช้รูปภาพสนับสนุนการ
เรียนรู้ของบุคคลออทิสติกว่า  ถ้าเรายังจําเป็นต้องใช้สมุดบันทึก ตารางเวลาหรือบันทึกย่อส่วนตัวอยู่ 
แต่ มีใครคนหนึ�งโยนสมดุบันทึก ของเราทิ+งไปแล้ว เราจะรู้สึกอย่างไร และจะทาํอย่างไรดี” 

ข้อเสนอแนะในการใช้รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
 ขอ้เสนอแนะในการใชรู้ปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมองในบุคคลออทิสติก คือ การ
สร้างสิ งง่ายๆ เฉพาะเจาะจง ชดัเจน สอดคลอ้งกบัความสามารถนั�น ผูเ้กี ยวขอ้งสามารถช่วยเหลือ
บุคคลออทิสติกไดด้งันี�  

1) พดูกบับุคคลออทิสติกเกี ยวกบัคุณประโยชน์ โดยเฉพาะดา้นภาษาและการสื อสาร 
2) รูปแบบของขั�นตอนเป็นกระบวนการชดัเจน 
3) แสดงภาพเคลื อนไหวเกี ยวกบักระบวนการใชรู้ปภาพที สมบูรณ์แก่บุคคลออทิสติก 

ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กี ยวข้องบางคนสามารถสร้างภาพยนตร์ แสดงการใช้รูปภาพ
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเป็นการช่วยบุคคลออทิสติกให้ใช้รูปภาพในการเรียนรู้ได ้
ผูเ้กี ยวขอ้งควรร่วมกนัวิเคราะห์งานหรือแบ่งกิจกรรมในชีวิตประจาํวนัของบุคคลออทิสติกออกเป็น
ขั�นตอนยอ่ย ๆ และร่วมกนัผลิตสื อรูปภาพสนบัสนุนการเรียนรู้ ใหเ้พียงพอและให้ความสําคญักบัการ
ใชรู้ปภาพเพื อกระตุน้เตือนและการชมเชยหรือใหร้างวลั สําหรับความพยายามเพื อส่งเสริมพฤติกรรม
ที พึงประสงค ์โดยให้โอกาสเด็กไดมี้ประสบการณ์ในการประสบผลสําเร็จของงานทุกครั� ง อยา่งไรก็
ตามการสอนที สนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมองนั�นเด็กอาจเรียนรู้จากการมองท่าทางของผูใ้หญ่หรือ
บุคคลอื นๆ ซึ งสามารถเป็นตวัแบบในการสอนแต่ละตอนก็ไดไ้ม่จาํเป็นตอ้งใชรู้ปภาพเพียงอยา่งเดียว 

 


