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แอลดี...ความบกพร่องทางการเรียนรู ้

SPECIFIC LEARNING DISORDER 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

บทนาํ 

แอลดี หรือ ความบกพร่องทางการเรียนรู ้เป็นการวินิจฉยัโรคทางจิตเวชเด็กชื่อ “Specific Learning Disorder” (ตาม

เกณฑ ์DSM-5 ของสมาคมจิตแพทยอ์เมริกนั) หรือ “Specific developmental disorders of scholastic skills” (ตาม

เกณฑ ์ICD-10 ขององคก์ารอนามยัโลก รหสั F81) แอลดี มีความหมายแตกต่างกนัในแต่ละวงการและแต่ละประเทศ  

ในวงการศึกษามาจากศพัทภ์าษาองักฤษวา่ “Learning Disabilities” ซ่ึงในกฎหมายการศึกษาสาํหรบัผูพ้ิการของ

สหรฐัอเมริกาใหค้าํจาํกดัความไวว้า่ “ความบกพร่องของกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้ นฐาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ใจ 

การใชภ้าษา การพูด หรือการเขียน ซ่ึงแสดงออกโดย ความไม่สมบูรณข์องความสามารถดา้นการฟัง การคิด การพูด 

การอา่น การเขียน การสะกดคาํ และการคาํนวณทางคณิตศาสตร”์ แต่ไม่ครอบคลุมในกลุ่มท่ีเป็นผลของความพิการ

ทางตา ห ูการเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางสติปัญญา ปัญหาทางอารมณ ์หรือเกิดจากความเสยีเปรียบทางเศรษฐกิจ 

วฒันธรรม สิ่งแวดลอ้ม ความหมายครอบคลุมไปถึง ขอ้จาํกดัในการรบัรู ้การบาดเจบ็ทางสมอง ความผิดปกติเลก็น้อย

ในการทาํงานของสมอง ดิสเล็กเซีย และอะเฟเซีย  

ประเทศในโซนยุโรปบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจกัร คาํวา่ “Learning Disabilities” มีความหมายครอบคลมุกวา้ง

กวา่ โดยรวมถึง กลุ่มผูบ้กพร่องทางสติปัญญา และความบกพรอ่งทางพฒันาการอื่น ๆ ดว้ย ซ่ึงคนละความหมายกบัใน

สหรฐัอเมริกา ในขณะท่ีประเทศแคนาดาใชใ้นความหมายเดียวกนักบัในสหรฐัอเมริกา  

ในวงการแพทย ์แอลดีเป็นความบกพร่องรปูแบบหน่ึง ซ่ึงมีเกณฑก์ารวินิจฉยัโรคชดัเจน คือ มีทกัษะเฉพาะท่ีใชใ้นการ

เรียน ดา้นการอ่าน การเขียน หรือคณิตศาสตร ์ไม่เหมาะสมกบัระดบัอายุ โดยไม่ไดเ้กิดจากความผิดปกติอื่น หรือขาด

โอกาสทางการศึกษา และส่งผลรบกวนต่อผลการศึกษาหรือกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั  

ในประเทศไทย ไม่วา่จะใชใ้นวงการศึกษา หรือวงการแพทย ์จะใหแ้พทยเ์ป็นผูว้ินิจฉยั จึงใชนิ้ยามเดียวกนัตามเกณฑ์

การวินิจฉยัทางการแพทยเ์ป็นหลกั  

ความบกพร่องทางการเรียนรู ้หรือแอลดี จดัเป็นผูพ้ิการประเภท 6 “ความพิการทางการเรียนรู”้ ตามประกาศ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เรื่อง ประเภทและหลกัเกณฑค์วามพิการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2555 ซ่ึงออกในพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพิการ พ.ศ. 2550 หมายถึง “การท่ีบุคคลมี

ขอ้จาํกดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนั หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมโดยเฉพาะดา้นการ

เรียนรู ้ซ่ึงเป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ทาํใหเ้กิดความบกพร่องในดา้นการอ่าน การเขียน การคิดคาํนวณ 

หรือกระบวนการเรียนรูพ้ื้ นฐานอื่นในระดบัความสามารถท่ีตํา่กวา่เกณฑม์าตรฐานตามช่วงอายุและระดบัสติปัญญา” 

แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจวา่จะจดทะเบียนคนพิการ เพื่อขอใชส้ิทธิต่าง ๆ หรือไม่ ไม่ใช่ภาคบงัคบั 

นอกจากน้ี ยงัจดัเป็นผูพ้ิการประเภท “ความบกพร่องทางการเรียนรู”้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาํหนด

ประเภทและหลกัเกณฑข์องคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ซ่ึงออกในพระราชบญัญติั การจดัการศึกษาสาํหรบัคน

พิการ พ.ศ. 2551 
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ลกัษณะอาการ 

แอลดี ตามเกณฑก์ารวินิจฉยั DSM-5 ของสมาคมจิตแพทยอ์เมริกนั คือ มีความยากลาํบากในการเรียนรู ้และทกัษะท่ี

ใชใ้นการเรียน อยา่งต่อเน่ืองนานกวา่ 6 เดือน แมว้า่จะไดร้บัการแกไ้ขมาระยะหน่ึงแลว้ โดยมีอยา่งน้อย 1 จาก 6 

อาการ ดงัน้ี  

1. อ่านชา้หรืออา่นไม่ถูกตอ้ง  

2. ยากลาํบากในการทาํความเขา้ใจความหมายของสิ่งท่ีอา่น  

3. ยากลาํบากในการสะกดคาํ  

4. ยากลาํบากในการเขียน  

5. ยากลาํบากในการจดัการกบัจาํนวน ตวัเลข และการคาํนวณ  

6. ยากลาํบากในเหตุผลทางคณิตศาสตร ์ 

ทกัษะท่ีใชใ้นการเรียนเหล่าน้ีทาํไดต้ํา่กวา่ระดบัอายุ ส่งผลรบกวนต่อการเรียน การประกอบอาชพี หรือกิจวตัร

ประจาํวนั ทั้งน้ีตอ้งไม่ไดเ้กิดจากความบกพร่องทางสติปัญญา ขอ้จาํกดัในการมองเห็นหรือไดยิ้น ความผิดปกติทาง

จิตใจและระบบประสาท ความดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคม ความแตกต่างในดา้นภาษา หรือการศึกษาท่ีไม่

เพียงพอ  

แอลดี แบ่งออกเป็น 3 ดา้นหลกั โดยมีความบกพร่องดา้นใดดา้นหน่ึง หรือหลายดา้น ดงัน้ี  

1. ดา้นการอา่น (reading)  

2. ดา้นการเขียน (written expression)  

3. ดา้นคณิตศาสตร ์(mathematics)  

 

1) ความบกพร่องทางการอ่าน (impairment in reading)  

คือเด็กท่ีอ่านหนังสือไม่ออกเลย หรืออา่นหนังสือไดไ้ม่เหมาะสมตามวยั เช่น จดจาํพยญัชนะ สระ วรรณยุกต ์ไม่

แม่นยาํ แยกแยะพยญัชนะท่ีคลา้ยกนัไม่ออก เช่น ก-ถ-ภ, พ-ฟ, ม-น สะกดไม่ถูก อา่นตกหลน่ อ่านทีละตวัอกัษรได้

แต่ผสมคาํไม่ได ้ทั้ง ๆ ท่ีเด็กดูมีความฉลาดรอบรูใ้นดา้นอื่นๆ ถา้มีใครเลา่เรื่องใหฟั้งจะเขา้ใจดี จาํได ้การเรียนรูจ้าก

การเห็นภาพและการฟังจะทาํไดดี้ แต่ถา้ใหอ้า่นเองจะไม่ค่อยรูเ้รือ่ง อ่านตะกุกตะกกั จบัใจความไม่ได ้มีขอ้จาํกดัใน

การเรียนรูค้าํศพัทใ์หม่ ๆ  

 

2) ความบกพร่องทางการเขียน (impairment in written expression)  

คือเด็กท่ีมีปัญหาในดา้นการเขียนหนังสือ ตั้งแต่เขียนหนังสือไม่ไดเ้ลย เขียนตกหล่น สลบัตาํแหน่ง หรือผิดตาํแหน่ง 

สลบัดา้นแบบส่องกระจก หวัเขา้หวัออกสบัสน เช่น ด-ค พ-ผ ถ-ภ ผนัวรรณยุกตไ์ม่ถูก วางสระไม่ถูกตาํแหน่ง เขียน

ไม่เป็นประโยคท่ีสมบรูณ ์ใชค้าํเชื่อมไม่ถูกตอ้ง เวน้วรรคตอนหรอืยอ่หน้าไม่ถูกตอ้ง จนทาํใหผู้อ้า่นไม่สามารถเขา้ใจ

ความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการสือ่ไดถู้กตอ้ง  

เด็กมีขอ้จาํกดัในการถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียนหนังสือ มกัทาํใหค้วามหมายผิดเพี้ ยนไปจากสิ่งท่ีตอ้งการสื่อสาร 

และไม่สามารถเขียนหนังสือไดถ้กูตอ้งตามหลกัภาษา  
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3) ความบกพร่องดา้นคณติศาสตร ์(impairment in mathematics)  

คือเด็กมีปัญหาดา้นคณิตศาสตร ์หลากหลายรปูแบบและหลายระดบัความรุนแรง เช่น มีความสบัสนเก่ียวกบัเรื่อง

ตวัเลข ไม่เขา้ใจเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ไม่สามารถแปลโจทยปั์ญหาเป็นสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์มีการคาํนวณ

ท่ีผิดพลาด ตกหล่นเก่ียวกบัเรื่องตวัเลขเป็นประจาํ มีขอ้จาํกดัในเรื่องจาํนวนและตวัเลข การใชส้ญัลกัษณท์าง

คณิตศาสตร ์ทาํใหไ้ม่สามารถหาคาํตอบไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท์างคณิตศาสตร ์ 

เด็กท่ีเป็นแอลดีจะมีหน้าตาเป็นปกติ ไม่มีความแตกต่างจากเพือ่นในรปูลกัษณภ์ายนอก การพดูคุยรูเ้รื่องดี เขา้ใจง่าย 

จดจาํไดค่้อนขา้งแม่นดว้ยซํ้า เวลาถามมกัจะตอบได ้แต่เวลาใหเ้ขียนอ่านหรือคาํนวณ จะเริ่มเห็นปัญหา ผลการเรียน

จะตํา่กวา่เกณฑ ์มกัชา้กวา่เพื่อนวยัเดียวกนัประมาณ 2 ชั้นเรียน ปัญหาท่ีทาํใหช้วนสงสยัวา่เป็นแอลดีหรือไม่ มกัมี

อาการแสดงอยู ่4 ลกัษณะ คือ  

1. มีปัญหาการเรียน เช่น เรียนไม่ทนั สอบตก ทาํงานไม่เสร็จ ไม่ค่อยส่งงาน อ่านหนังสือไม่ค่อยออก เขียน

ผิด ๆ ถูก ๆ คิดเลขไม่ค่อยออก เป็นตน้  

2. มีปัญหาทางพฤติกรรม เช่น ไม่ยอมไปโรงเรียน โดดเรียน แยกตวั ไม่ค่อยสุงสิงกบัใคร กา้วรา้ว เกเร ใน

บางรายท่ีเป็นสมาธิสั้นรว่มดว้ย จะพบวา่ไม่ค่อยมีสมาธิ ซุกซน อยูไ่ม่น่ิง รอคอยไม่ค่อยได ้เป็นตน้  

3. มีปัญหาอารมณแ์ละการปรบัตวั เช่น ซึมเศรา้ แยกตวั หงุดหงิดง่าย อารมณแ์ปรปรวน ปรบัตวัเขา้กบั

เพื่อนไม่ได ้เป็นตน้  

4. มีปัญหาความเจ็บป่วยทางรา่งกายแต่หาสาเหตุไม่พบมกัเป็นอาการทางกายท่ีมีความสมัพนัธก์บั

ความเครียด เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง คลื่นไส ้ตาพร่า เป็นตน้  

เม่ือพบลกัษณะดงักล่าว ควรนําเด็กไปพบแพทย ์เพื่อประเมินปัญหาวา่เกิดจากอะไร จะไดห้าแนวทางดูแลชว่ยเหลือ

เด็กไดเ้หมาะสม ดึงศกัยภาพท่ีเด็กมีอยูอ่อกมาใชอ้ยา่งเต็มท่ี  

 

ระบาดวิทยา 

แอลดี เป็นโรคท่ีพบไดบ้่อยในทุกประเทศทัว่โลก ในดา้นระบาดวิทยา พบในเด็กวยัเรียนประมาณรอ้ยละ 5-15 จาก

รายงานการสาํรวจสุขภาพเด็กประเทศสหรฐัอเมริกา ปี พ.ศ. 2555 พบวา่เด็กอายุ 3-17 ปี มีความชุกของความ

บกพร่องทางการเรียนรู ้รอ้ยละ 8.0  

จากการสาํรวจในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 คดักรองนักเรียนดว้ย KUS-SI จาํนวน 9,828 โรงเรียน พบวา่ สงสยั

แอลดี รอ้ยละ 15.6 แต่ยงัไม่ไดยื้นยนัการวินิจฉยั 

ซ่ึงโดยหลกัการกระจายตวัแบบปกติตามสถิติ ก็สามารถพบไดทุ้กหอ้งและทุกโรงเรียน ถา้หอ้งหน่ึงมีเด็ก 50 คน ก็จะ

พบเด็กท่ีเป็นแอลดี ประมาณ 3-8 คน และพบวา่รอ้ยละ 80 ของแอลดี เป็นความบกพร่องดา้นการอา่น ถา้เป็น

โรงเรียนชายลว้น ก็จะพบไดม้ากข้ึน เน่ืองจากแอลดีพบไดใ้นเด็กผูช้ายมากกวา่เด็กผูห้ญิง ประมาณ 3-4 เท่า ยกเวน้

กลุ่มท่ีมีความบกพร่องในดา้นการคาํนวณ ในบางการศึกษาวิจยัพบวา่ไม่มีความแตกต่างระหวา่งเพศ  

 

สาเหต ุ

แบบจาํลองไซเบอรเ์นติค (Cybernetics Model) ใชอ้ธิบายกระบวนการเรียนรูข้องเด็กแอลดี แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ขอ้มูลจากประสาทสมัผสัจะเขา้สู่สมอง (Input process)  

2. ขอ้มูลจะถกูแปลความหมาย (Integration process)  



 
 

4 
 

3. ขอ้มูลจะถูกบนัทึก และสามารถดึงมาใชไ้ด ้(Memory process)  

4. ขอ้มูลจะถูกนํามาใชใ้นรูปแบบของภาษา และการเคลือ่นไหว (Output process)  

เม่ืออ่านหนังสือ ดูรูปภาพ ฟังเสยีง หรือสมัผสั ขอ้มูลท่ีไดร้บัจะถกูส่งไปยงัสมอง จากน้ันขอ้มูลจะถูกแปลความหมาย 

และจดัเก็บในหน่วยความจาํ และสามารถดึงขอ้มูลมาใชใ้นยามท่ีตอ้งการ โดยอาจออกมาในรูปการคิด การพูด การ

อ่าน การเขียน และการเคลื่อนไหว คลา้ยกบักระบวนการทาํงานของเครื่องคอมพิวเตอร ์โดยปกติเม่ือมองรูปภาพ หรอื

อ่านหนังสือ จะสามารถแยกแยะภาพหรือตวัอกัษรออกจากพื้ น รูต้าํแหน่งทิศทางของภาพ และสามารถกะระยะความ

ลึกของภาพ 3 มิติได ้เช่นเดียวกบัการฟัง ท่ีเราจะตอ้งแยกแยะเสียงท่ีตอ้งการฟังออกจากเสียงรบกวน หรือเสียง

ธรรมชาติอื่น ๆ จากน้ันภาพและเสียงจะถูกบนัทึกในสมอง ผ่านกระบวนการแปลงสญัญาณ (Coding) และดึงขอ้มูล

จากหน่วยความจาํมาใชใ้นการเขียน การอ่าน ผ่านกระบวนการแปลขอ้มูลกลบั (Decoding) ในท่ีสุด  

เด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรูอ้าจมีปัญหาท่ีใดท่ีหน่ึงใน 4 ขั้นตอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงอาจเกิดจากเหตุปัจจยั

หลายอยา่งประกอบกนั มกัไม่สามารถระบุสาเหตุท่ีแน่ชดั  

 

ผลกระทบ 

เด็กท่ีเป็นแอลดี เม่ือโตข้ึนสามารถใชช้ีวิตไดเ้หมือนปกติทัว่ไป ถา้ไดร้บัการดูแลรกัษาอยา่งเหมาะสม สามารถเขา้

สงัคมกบัเพื่อนได ้ประกอบอาชพีไดเ้หมือนทัว่ไป บางคนอาจมีความยากลาํบากในทกัษะบางดา้นอยูบ่า้ง เช่น การอา่น 

การเขียน หรือคณิตศาสตร ์ 

เด็กท่ีไม่ไดร้บัการดูแลรกัษา มกัไม่ประสบความสาํเรจ็ในดา้นการเรียน ไม่ค่อยไดร้บัคาํชม มกัสญูเสียความภาคภูมิใจ 

จึงหนัไปเอาดีในดา้นอื่นทดแทน ถา้เด็กมีทกัษะดีในดา้นดนตรี กีฬา หรือศิลปะ ก็อาจไดร้บัการยอมรบั แต่ถา้ทกัษะ

เหล่าน้ีก็ไม่ดีพอ ไม่มีทางเลือกอื่นท่ีสรา้งสรรค ์เด็กก็อาจหนัไปหาจุดเด่นในทางลบแทน เชน่ ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ หนี

เรียน ชกต่อย ตีกนั ติดเกม ติดสารเสพติด ฯลฯ  

ผลกระทบจากแอลดี มีดงัน้ี  

1. เด็กมีภาพลบต่อตนเอง มองวา่ตนเองแตกต่างจากเพื่อน เรียนหนังสือไม่ได ้เป็นคนโง่ มีปมดอ้ย 

2. ปัญหาความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั เน่ืองจากพ่อแม่ไม่เขา้ใจในขอ้จาํกดัของเด็ก มีความคาดหวงัวา่เด็ก

น่าจะเรียนหนังสือได ้แต่เม่ือเด็กมีปัญหาการอา่น การเขียน ทาํการบา้นไม่เสร็จ ผลสอบไม่ดี ก็ย่ิงทาํใหพ้่อแม่ตาํหนิ 

กดดนั และเค่ียวเข็ญเพิ่มข้ึน ผลท่ีตามมาคือ เด็กด้ือ ต่อตา้น เกเร ไม่อยากไปโรงเรียน และหนีเรียน  

3. ปัญหาความสมัพนัธก์บัครู เน่ืองจากครูไม่เขา้ใจในขอ้จาํกดัของเด็ก สอนและสอบดว้ยวิธีการปกติ เม่ือเด็ก

ทาํงานไม่เสร็จ มีผลการเรียนไม่ดี ก็ย่ิงทาํใหค้รูตาํหนิ กดดนั และเค่ียวเข็ญเพิ่มข้ึน ผลท่ีตามมาคือ เด็กปล่อยปละ

ละเลย ไม่สนใจเรียน หนีเรียน และถูกออกจากระบบโรงเรียนเร็วกวา่กาํหนด  

4. ปัญหาความสมัพนัธก์บัเพื่อน เด็กมกัถูกเพื่อนลอ้เลียนในเรือ่งการเรียน ทาํใหอ้บัอาย เสียความมัน่ใจ 

หรือหนัไปหาจุดเด่นในทางลบแทน เช่น แกลง้เพื่อน ชกต่อย ตีกนั ฯลฯ ทาํใหไ้ม่ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนเพิ่มข้ึน 

เด็กอาจตอ้งใชเ้วลาทาํงานนานกวา่เพื่อน หรือเรียนซ่อมเสริมเพิ่มข้ึน ทาํใหไ้ม่มีเวลาพกัเล่นกบัเพื่อนดว้ย  

5. ขาดความรูแ้ละทกัษะ เน่ืองจากอุปสรรคในการเรียนรู ้ทาํใหเ้ด็กขาดความรูแ้ละทกัษะท่ีควรไดร้บัตามวยั 

ตอ้งเขา้สู่ระบบงานเม่ืออายุน้อย ทาํงานในระดบัใชแ้รงงานมากข้ึน ความเสี่ยงต่อปัญหาสุราและสารเสพติดไดง่้าย  
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แนวทางการดูแลรกัษา 

เด็กท่ีเป็นแอลดีแต่ละคนก็จะมีปัญหาเฉพาะท่ีแตกต่างกนั ดา้นท่ีมีความบกพร่อง และอาการท่ีพบร่วมก็แตกต่างกนั 

แนวทางดูแลรกัษาจึงแตกต่างกนัดว้ย เราไม่สามารถชว่ยเหลือเด็กท่ีเป็นแอลดีทุกคนดว้ยวิธีการสาํเร็จรูปเพียงรูปแบบ

เดียวได ้แต่ตอ้งออกแบบการชว่ยเหลือเฉพาะบุคคลตามความสภาพปัญหาท่ีแตกต่างกนั  

แนวทางการดูแลรกัษาในปัจจุบนั เม่ือไดร้บัการยืนยนัผลการตรวจวินิจฉยัวา่เป็นแอลดีแลว้ ก็ควรใหค้วามช่วยเหลือ

แบบบูรณาการ และมองปัญหาอยา่งรอบดา้น โดยอาศยัความรว่มมือกนัแบบไตรภาคี คือทั้งทางครอบครวั ทาง

การแพทย ์และทางการศึกษา ซ่ึงแนวทางหลกัในการดูแลรกัษา เป็นดงัน้ี  

 

1. การช่วยเหลือครอบครวั  

ครอบครวัมีบทบาทสาํคญัท่ีสุดในการดูแลช่วยเหลือเด็ก บุคคลในครอบครวัควรปรบัเจตคติใหถ้กูทาง เขา้ใจวา่เด็ก

กาํลงัมีปัญหาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ ไม่ใช่วา่เด็กเป็นคนสรา้งปัญหา เด็กตอ้งการความชว่ยเหลือมากกวา่คาํตาํหนิติ

เตียน ควรใหค้วามรูเ้บื้ องตน้เก่ียวกบัแอลดี สาํหรบัผูป้กครอง และแนะนําใหค้น้ควา้หาขอ้มูลความรูต่้าง ๆ เพิ่มเติม 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในขอ้จาํกดัของเด็ก และมีทกัษะเบื้ องตน้ในการช่วยเหลือดา้นการเรียนรูส้าํหรบัเด็ก คอย

ประคบัประคองเสริมสรา้งกาํลงัใจ คน้หาจุดเด่นในดา้นอื่น ๆ เพื่อพฒันาชดเชยในจุดท่ีบกพร่อง และเขา้ใจจุดมุ่งหมาย

ของการรกัษาเพื่อใหเ้ด็กมีโอกาสในการเรียนรูเ้ต็มตามศกัยภาพท่ีมี  

 

2. การช่วยเหลือดา้นจิตใจ  

มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้ด็กเขา้ใจตนเอง มีกาํลงัใจในการเรียนรูต่้อไป และมีความภาคภูมิใจ รว่มกบัการเสริมสรา้งทกัษะ

การแกไ้ขปัญหา การควบคุมตนเอง และการจดัการอารมณอ์ยา่งเหมาะสม สรา้งกาํลงัใจ โดยชว่ยใหเ้ด็กเขา้ใจใน

ศกัยภาพของตนเอง และมีความเขา้ใจในเรื่องแอลดี รูว้า่ตนเองยงัเป็นคนท่ีมีความสามารถ สามารถเรียนรูต่้อไปได ้แต่

ดว้ยวิธีการเรียนรูอ้ื่นท่ีอาจแตกต่างจากเพื่อน มีเวลาใหเ้ด็กซกัถามและระบายความคบัขอ้งใจต่าง ๆ  

สรา้งความภาคภูมิใจ โดยการเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดฝึ้กฝน และแสดงความสามารถในดา้นต่างๆ ท่ีหลากหลาย เชน่ เล่น

กีฬา วาดรูป รอ้งเพลง เตน้ เล่นดนตรี ทาํขนม ทาํอาหาร แกปั้ญหาเชาวน์ ฯลฯ โดยเริ่มตน้ตามความสนใจของเด็ก

ก่อน ฝึกใหเ้ด็กทาํกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ จนสาํเรจ็ไดด้ว้ยตนเอง ชื่นชมและใหค้าํชมเชยเป็นระยะในความสามารถดา้นท่ี

เด็กมีการพฒันาข้ึน และท่ีสาํคญัคือ พ่อแม่ตอ้งมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตวัเด็กดว้ย  

 

3. การช่วยเหลือดา้นการเรียน  

เพื่อใหเ้ด็กมีความรูแ้ละพฒันาทกัษะท่ีใชใ้นการเรียน และหาวิธีการเรียนรูอ้ื่นเขา้มาเสริมหรอืทดแทนควบคู่ไปดว้ย สิ่ง

ท่ีจาํเป็นอนัดบัแรก คือ การสอนเสริมพิเศษแบบตวัต่อตวั หรือกลุ่มเล็กๆ ในทกัษะการเรียนดา้นท่ีเด็กบกพร่อง มีการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนขอ้มูลความเป็นไปของเด็กระหวา่งคุณพอ่คุณแม่และคุณครูอยา่งสมํา่เสมอ เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพของ

ปัญหาและรว่มมือกนัแกไ้ข ถา้ไม่มีเวลาหรอืโอกาสพบปะกนัโดยตรง อาจใชก้ารเขียนในสมุดการบา้นของเด็กเพื่อให้

ผูป้กครองรบัทราบ หรอืมีสมุดไวเ้ขียนสื่อสารระหวา่งกนั  

ควรมีการจดัทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP- Individualized Education Plan) เน่ืองจากสภาพปัญหา และวธีิการ

เรียนรูข้องเด็กแต่ละคนแตกต่างกนั ในการจดัทาํแผนตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งครู หมอ พ่อแม่ รว่มกนั

กาํหนดวตัถุประสงค ์กลวธีิ การประเมิน และบริการพิเศษท่ีควรไดร้บั  
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4. การใชส้ื่อ อุปกรณ ์สิ่งอาํนวยประโยชน ์ 

อุปกรณ ์สื่อการสอน และสิ่งอาํนวยประโยชน์ต่างๆ ควรเน้นใหใ้ชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 และมีการทบทวนการเรียนดว้ย

วิธีการใหม่ ๆ แทนการทาํแบบฝึกหดัซํ้า ๆ เด็กท่ีมีปัญหาดา้นการอา่นอาจใชเ้ครื่องอดัเสียงชว่ย ปัญหาดา้นการเขียน

อาจใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรห์รอืแทบเลตพิมพ ์ปัญหาดา้นคาํนวณอาจใชเ้ครือ่งคิดเลขช่วย นอกจากน้ี ในปัจจบุนัยงัมีการ

พฒันาเทคโนโลยี สิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัเด็กแอลดี ในรปูแบบโปรแกรมต่าง ๆ โดย NECTEC 
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