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แอลดี...ความบกพร่องในการเรียนรู ้
L.D. - Learning Disabilities
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
แอล.ดี.(L.D. - Learning Disabilities) ในวงการศึกษาให้คาํ จํากัดความว่า “ความบกพร่องของ
กระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้ นฐาน (Basic Psychological Process) ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจ การใช้
ภาษา การพูด หรือการเขียน ซึ่งแสดงออกโดยความไม่สมบูรณ์ของความสามารถด้านการฟั ง การคิด
การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคํา และการคํานวณทางคณิตศาสตร์”
ความหมายครอบคลุมไปถึง ข้อจํากัดในการรับรู ้ (perceptual handicaps) การบาดเจ็บทาง
สมอง (brain injury) ความผิดปกติเล็กน้อยในการทํางานของสมอง (minimal brain dysfunction) ดิส
เล็กเซีย (dyslexia) และ อะเฟเซีย (developmental aphasia) แต่ไม่ครอบคลุมในกลุ่มที่เป็ นผลของ
ความพิการทางตา หู หรือการเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางสติปัญญา ปั ญหาทางอารมณ์ หรือเกิดจาก
ความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม
ในวงการแพทย์ ใช้การวินิจฉัยเป็ น Learning Disorder (ตามเกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์
อเมริกนั DSM-IV) หรือ Specific Developmental Disorder of Scholastic Skills (ตามเกณฑ์ของ
องค์การอนามัยโลก ICD-10) คือ มีทกั ษะเฉพาะด้านที่ใช้ในการเรียน ด้านการอ่าน การเขียน หรือการ
คํานวณ ไม่เหมาะสมกับอายุจริง ระดับสติปัญญา และระดับการศึกษา โดยไม่ได้เกิดจากความผิดปกติ
ทางร่างกายและระบบประสาท ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน ความบกพร่องทาง
สติปัญญา หรือขาดโอกาสทางการศึกษา ส่งผลรบกวนต่อผลการศึกษาหรือกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน ที่
ต้องอาศัยการอ่าน การเขียน หรือการคํานวณ

ลักษณะอาการ

ความบกพร่องในการเรียนรูแ้ บ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ

HAPPY HOME ACADEMY
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

© ลิขสิทธิ์ของ แฮปปี้ โฮมคลินิก
happyhomeclinic@yahoo.com

08-2014-7272, 0-2835-3537

Page |2

1. ความบกพร่องด้านการอ่าน (Reading Disorder)
อ่านหนังสือไม่ออกเลย หรืออ่านหนังสือได้ไม่เหมาะสมตามวัย เช่น สะกดไม่ถกู อ่านตกหล่น
อ่านทีละตัวอักษรได้แต่ผสมคําไม่ได้ แยกแยะพยัญชนะที่คล้ายกันไม่ออก (ก-ถ-ภ) ทั้งๆที่เด็กดูมีความ
ฉลาดรอบรูใ้ นด้านอื่นๆ ถ้ามีใครเล่าเรื่องให้ฟังจะเข้าใจดี เรียนรูจ้ ากการเห็นภาพ และการฟั ง จะทําได้ดี
แต่ถา้ ให้อา่ นเองจะไม่ค่อยรูเ้ รื่อง จับใจความไม่ได้
2. ความบกพร่องด้านการเขียน (Disorder of Written Expression)
มีปัญหาในด้านการเขียนหนังสือ ตั้งแต่เขียนหนังสือไม่ได้ท้งั ๆที่รวู ้ า่ อยากจะเขียนอะไร เขียนตก
หล่น สลับตําแหน่ ง หรือผิดตําแหน่ ง เขียนไม่เป็ นประโยคที่สมบูรณ์ ใช้คาํ เชื่อมไม่ถกู ต้อง เว้นวรรคตอน
หรือย่อหน้าไม่ถกู ต้อง จนทําให้ผอู ้ ่านไม่สามารถเข้าใจความหมายที่ผเู้ ขียนต้องการสื่อได้ถกู ต้อง
3. ความบกพร่องด้านการคํานวณ (Mathematics Disorder)
มีปัญหาในด้านการคํานวณ ตามระดับความรุนแรง หลากหลายรูปแบบ เช่น มีความสับสน
เกี่ยวกับเรื่องตัวเลข ไม่เข้าใจเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ไม่สามารถแปลโจทย์ปัญหาเป็ นสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ มีการคํานวณที่ผิดพลาด ตกหล่นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเป็ นประจํา

สาเหตุ

แบบจําลองไซเบอร์เนติค (Cybernatics Model) ใช้อธิบายกระบวนการเรียนรู ้ ของเด็กแอลดี
โดยแบ่งเป็ น 4 ขั้นตอนดังนี้
1.ข้อมูลจากประสาทสัมผัสจะเข้าสู่สมอง (Input process)
2.ข้อมูลจะถูกแปลความหมาย (Integration process)
3.ข้อมูลจะถูกบันทึก และสามารถดึงมาใช้ได้ (Memory process)
4.ข้อมูลจะถูกนํามาใช้ในรูปแบบของภาษา และการเคลื่อนไหว (Output process)
เมื่ออ่านหนังสือ ดูรปู ภาพ ฟั งเสียง หรือสัมผัส ข้อมูลที่ได้รบั จะถูกส่งไปยังสมอง จากนั้นข้อมูล
จะถูกแปลความหมาย และจัดเก็บในหน่ วยความจํา และสามารถดึงข้อมูลมาใช้ในยามที่ตอ้ งการ โดย
อาจออกมาในรูปการคิด การพูด การอ่าน การเขียน และการเคลื่อนไหว คล้ายกับกระบวนการทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยปกติเมื่อมองรูปภาพ หรืออ่านหนังสือ จะสามารถแยกแยะภาพหรือตัวอักษรออกจากพื้ น รู ้
ตําแหน่ งทิศทางของภาพ และสามารถกะระยะความลึกของภาพ 3 มิติได้ เช่นเดียวกับการฟั ง ที่เรา
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จะต้องแยกแยะเสียงที่ตอ้ งการฟั งออกจากเสียงรบกวน หรือเสียงธรรมชาติอื่นๆ จากนั้นภาพและเสียงจะ
ถูกบันทึกในสมอง ผ่านกระบวนการแปลงสัญญาณ (Coding) และดึงข้อมูลจากหน่ วยความจํามาใช้ใน
การเขียน การอ่าน ผ่านกระบวนการแปลข้อมูลกลับ (Decoding) ในที่สุด
เด็กที่มคี วามบกพร่องในการเรียนรูอ้ าจมีปัญหาที่ใดที่หนึ่ งใน 4 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่ง
อาจเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน มักไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ ชดั

แนวทางการดูแลรักษา

1) ช่วยเหลือในการเรียนรู ้ โดยวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP - Individualized
Educational Program) มีการนําสื่อ เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประกอบในการเรียนการสอน ตามสภาพ
ปั ญหาของเด็ก เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เทป วีดีทศั น์ เครื่องคิดเลข ฯลฯ
2) แก้ไขปั ญหาเฉพาะที่เกิดร่วมด้วย เช่น โรคสมาธิส้นั ปั ญหาการประสานงานของกล้ามเนื้ อ
ปั ญหาในด้านการพูดและการสื่อสาร
3) ลดความรุนแรงของผลกระทบที่ตามมา เช่น ปั ญหาการเรียน ปั ญหาทางอารมณ์ ปั ญหา
พฤติกรรม และปั ญหาการปรับตัว โดยคัดกรองปั ญหาแต่แรกเริ่ม ให้กาํ ลังใจ และให้ความช่วยเหลือตาม
แนวทางที่เหมาะสม
4) เสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั ครอบครัว เกิดความเข้าใจว่าเป็ นความบกพร่องที่ตอ้ งให้
การช่วยเหลือ ไม่ตาํ หนิ ติเตียนว่าเป็ นความไม่เอาใจใส่ของเด็กเอง

ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. แอลดี...ความบกพร่องทางการเรียนรู.้ [Online] 2549; Available from: URL:
http://www.happyhomeclinic.com/sp04-ld.htm
HAPPY HOME ACADEMY
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

© ลิขสิทธิ์ของ แฮปปี้ โฮมคลินิก
happyhomeclinic@yahoo.com

08-2014-7272, 0-2835-3537

