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การรับรู้ทางสายตา (Visual Perception) หมายถงึ ความสามารถในการแปลผลข้อมลูและรู้ความหมายของสิง่ทีม่องเห็น เด็กจะต้องมคีวามสามารถในการจดจ าตวัหนงัสอืและแยกแยะตวัหนงัสือที่

คล้ายกนัได้ เช่น ด กบั ค หรือ ถ กบั ภ การรับรู้ทางสายตาแบง่ออกเป็นด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

การรับรู้ทางสายตา ความหมาย ปัญหา/ความบกพร่อง กิจกรรมที่ใช้ 
1.ความจ าทางสายตา 
 ( Visual Memory )  

ความสามารถในการจ าลกัษณะเดน่ของ
รูปภาพหรือสิง่หนึง่ๆหรือสามารถจ าการ
เรียง ล าดบัของรูปภาพหรือสิง่หนึง่ที่
มากกวา่หนึง่ตวัขึน้ไป 

เด็กที่มคีวามบกพร่องทางด้านนีจ้ะสง่ผลโดย
เด็กจะไมส่ามารถจดจ าค าหรือตวัอกัษรได้ 

-ให้เด็กจ าภาพ 1 หนึง่ภาพแล้ววิง่ซิกแซกไป
หยิบภาพท่ีเหมือนกนั 
-เลน่เกมส์ขายของ โดยให้เด็กดรููปภาพ
สิง่ของที่จะให้ไปซือ้ภายใน 10 วนิาที เช่นดู
ภาพแตงโม แตงกวา ส้ม แล้วให้เด็กไปซือ้
ของตามภาพทีใ่ห้ด ู

2.การรับรู้แตกตา่ง  
(Visual Discrimination )   
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการแยกแยะความเหมือน/
ความแตกตา่งของวตัถหุรือรูปภาพได้ 
ได้แก่ ส ีรูปร่าง เป็นต้น เช่น จดักลุม่สิง่ของ
ที่มีสเีดียวกนัมาอยูด้่วยกนัได้  รวมทัง้
แยกแยะจดักลุม่สตัว์ที่อยูใ่นน า้กบัอยูใ่นป่า
ได้ เช่น สตัว์ที่อยูใ่นน า้/ทะเล ได้แก่ ปลา ป ู
ปลาหมกึ สว่นสตัว์ที่อยูใ่นป่า ได้แก่ สงิโต 
เสอื ยีราฟ 

เด็กที่มคีวามบกพร่องจะไมส่ามารถแยกแยะ
ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัได้ เช่น พ-ผ น-ม ด-ค 
ต-ฅ เป็นต้น เมื่อเด็กไมส่ามารถแยกแยะได้ 
จึงท าให้เด็กอา่นผิดพลาดได้ บอ่ยครัง้ 

-กิจกรรมการจบัคู ่ Matching 
-กิจกรรมการเรียงล าดบั Sorting 
-กิจกรรมการจดักลุม่ Grouping 

3.การรับรู้ความคงที่ของวตัถ ุ 
( Form Constancy )   
 
 

ความสามารถในการรับรู้รูปทรงที่มีความ
แตกตา่งกนัด้าน ขนาด แสงเงา พืน้ผิว และ
ทิศทางการจดัวางรูป 

เด็กที่มคีวามบกพร่องจะไมส่ามารถจ าตวั 
หนงัสอืที่เขียนในขนาดหรือสทีี่ตา่งกนั และ
เด็กจะไมส่ามารถอา่นตวัอกัษรท่ีมีรูป แบบ
ตา่งๆ กนัได้ เช่น โรงเรียน – โรงเรียน หรือ ไม่
สามารถอา่น ตวัอกัษรท่ีมีขนาดเลก็ ใหญ่ 
หรือตวัอกัษรท่ีเขียนด้วยลายมือได้ 

-ให้เด็กคล าหารูปทรงในกระบะถัว่ และวิ่งไป
หารูปทรงที่เหมือนกนัในกระบะมกักะโรนี 
-ให้เด็กหารูปทรงสีเ่หลีย่ม วงกลม 
สามเหลีย่ม ในภาพท่ีให้ด ู
-ให้เด็กบอกวา่ของใช้อะไรท่ีมีรูปทรงวงกลม 
สามเหลีย่ม สีเ่หลีย่ม 
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4.การรับรู้ภาพรวม 
 ( Visual Closure )  
 

ความสามารถในการบอกวา่รูปทรงหรือ
รูปภาพนัน้เป็นอะไรเมื่อมองเห็นรูปภาพท่ี 
ไมส่มบรูณ์ของภาพ หรือการเติมเต็มของ
ภาพท่ีขาดหายไป 

เด็กที่มคีวามบกพร่องทางด้านนีจ้ะสง่ผลโดย
เด็กจะไมส่ามารถเติมเต็มตวัอกัษร หรือค าที่
ขาดหายไปบางสว่นได้ เช่น โรงเรีย_ เด็กไม่
สามารถเดาตวัอกัษรท่ีหายไปได้ และอา่นได้
ไมถ่กูต้อง 

-ให้เด็กเลน่เกมสต์อ่ภาพจ๊ิกซอว์ โดยหยิบ
ชิน้สว่นมา 1 ภาพ แล้วกระโดดน าภาพไปตอ่ 
-ให้เด็กเดาภาพท่ีเห็นไมส่มบรูณ์วา่เป็นภาพ
อะไร โดยอาจจะเลน่เป็นเกมส์ตอบค าถาม
แล้วเปิดป้ายที่ปิดรูปทีละป้าย แล้วเดาวา่เป็น
ภาพอะไร 
 

5.การแยกภาพออกจากพืน้ 
(Figure-Ground )  
 
 

ความสามารถในการแยกแยะวตัถหุรือ
รูปทรงออกจากพืน้ของรูป 

เด็กที่มคีวามบกพร่องทางด้านนีจ้ะสง่ผลตอ่
การเขยีนโดยเด็กจะไมส่ามารถจดจ าค า ท่ี
เขียนได้ และจะมีปัญหาการคดัลอกค า/
ข้อความจากบนกระดาษและกระดานได้ อีก
ทัง้ เด็กจะไมส่ามารถแยกตวัหนงัสอืที่อยูบ่น
กระดาษได้ เดก็จะเห็น เป็นกระดาษสขีาว
อยา่งเดยีว หรือเดก็ไมส่ามารถแยกตวัอกัษร
ที่วางซ้อนทบักนัได้ 

-ให้เด็กหาภาพท่ีวางอยูป่ะปนกนัตามค าสัง่ 
-ให้เด็กวงกลมรูปภาพท่ีซ้อนทบักนัวา่มีรูป
อะไรบ้าง 
 

6.การรับรู้ต าแหนง่ในท่ีวา่ง  

( Position in Space )   

 

ความสามารถในการรับรู้ต าแหนง่ ทิศทาง
ของภาพที่เหมือนหรือตา่งกนั เชน่ บน ลา่ง 
ซ้าย ขวา หน้า หลงั 

เด็กที่มคีวามบกพร่องทางด้านนีจ้ะสง่ผลตอ่
การเขยีนโดยเด็กจะเขยีนตวัหนงัสอื กลบั
ด้าน 

-เลน่เกมส์ simon say ให้เดก็เข้าไปอยูใ่น

วงกลม ให้เดก็อยูบ่นโต๊ะ ใต้โต๊ะ เป็นต้น 

-ให้เด็กเลน่เกมส์หาภาพท่ีไมเ่หมอืนรูปอื่น 

หรือหาภาพท่ีเหมือนกบัภาพตวัอยา่ง 
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7.สหสมัพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ 
 ( Eye-hand coordination )  
 

สหสมัพนัธ์ของการใช้กล้ามเนือ้มอืและตา 
เป็นการท างานระหวา่งตาและมอื ในการ
ท ากิจกรรมตา่งๆ ให้เป็นไปตามจดุมุง่หมาย 

เด็กที่มคีวามบกพร่องจะสง่ผลตอ่การเขยีน
โดยเด็กจะเขียนตวัเลก็ หรือใหญ่เกินเส้น
บรรทดั หรือ สามารถสงัเกตได้จากปัญหา
การเคลือ่นไหวของมือทีงุ่่มง่าม ไมต่รงตาม
เป้าหมาย หรือขาดความแมน่ย าในการเอือ้ม 
และหยิบจบัสิง่ของ มีความยากล าบากใน
การใช้และควบคมุเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์
ตา่งๆ เช่น การใช้ดินสอ การใช้ช้อน การติด
กระดมุเสือ้ การผกูเชือกรองเท้า 

กิจกรรมร้อยลกูปัด ร้อยมกักะโรนี  
ตดักระดาษด้วยกรรไกร ลากเส้นเช่ือมจดุ 
ระบายสภีายในกรอบ ลากเส้นตามรอยประ 
เลน่ตีลกูโป่ง ปัน้ดินน า้มนั  
รับ-สง่บอล 

8.การรับรู้มิติสมัพนัธ์ 
 ( Spatial Relations )  
 
 

ความสามารถในการรับรู้ต าแหนง่ของ
ร่างกายสมัพนัธ์กบัท่ีวา่งและสามารถที่จะ 
รับรู้ต าแหนง่ของวตัถสุมัพนัธ์กบัตนเองหรือ
สมัพนัธ์กบัวตัถอุื่น 

เด็กที่มคีวามบกพร่องทางด้านนีจ้ะสง่ผลตอ่
การเขยีนโดยเด็กจะมีปัญหาในการ 
เรียงล าดบัตวัอกัษรในค าตา่งๆ และการเว้น
ช่องไฟ และเด็กจะอา่น หนงัสอืข้ามบรรทดั 
หรือข้ามประโยค และไมส่ามารถอา่น
สระผสมได้เช่น เ–ีีย, เ–ีือ, –ีัว เป็นต้น 
เนื่องจากเด็กไมรู้่ถึงความสมัพนัธ์ของสระ 

-ให้เด็กร้อยลกูปัดตามแบบ 
-ให้เด็กเสยีบหมดุเป็นรูปเหมือนภาพตวัอยา่ง 
-ให้เด็กลากเส้นเช่ือมจดุตามแบบท่ีให้ 
-ให้เด็กตอ่บลอ็กตามแบบ 
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