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เด็ก LD ปญหาใหญของร.ร."สพฐ."
หมายเหตุ - ในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กําลังใหความสําคัญกับการ
แกปญหากลุมเด็กนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD :
Learning Disabilities) หรือที่เรียกวา "เด็กแอลดี" ซึ่งมีการ
สํารวจเบื้องตนพบมีจํานวนหลักแสนคนทั่วประเทศ "มติชน" จึง
ไดสัมภาษณพิเศษ ดร.สุจินดา ผองอักษร ที่ปรึกษาดาน
การศึกษาพิเศษและผูดอยโอกาส สพฐ. ถึงสถานการณกลุมเด็ก
แอลดีในประเทศไทย และแนวทางปองกันและแกไข
"สําหรับ สพฐ.แลว เราใหความหมายเด็กแอลดีวา เด็กที่มีปญหา
ในการเรียนรู ซึ่งจริงๆ เด็กแอลดีก็มีลักษณะเหมือนกับเด็กปกติ
ทั่วไป แตมีปญหาทางการเรียนในบางเรื่อง โดยที่ไมไดตาบอด ไมไดหูหนวก ไมไดบกพรอง
ทางดานสติปญญา ไมไดดอยโอกาส ไมไดถูกละทิ้ง ไมไดขาดโอกาส หรือไมมีปญหาทาง
วัฒนธรรมที่มีการสอนภาษาทองถิ่นกอนแตอยางใด แตการจะรูว าเปนเด็กแอลดีหรือไมนั้น เราตอง
สังเกตดูลักษณะอาการที่เปนปจจัยเสี่ยง หากสงสัยวาจะเปนเด็กแอลดี เราก็จะใชแบบคัดกรอง ซึ่ง
ในปการศึกษา 2550 ที่ผานมา สพฐ.ไดมีการประเมินนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยแบบคัด
กรองไปแลวใน 2,700 โรงเรียนทั่วประเทศ จากโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดประมาณ 30,000 โรงเรียน
เราพบมีเด็กที่เปน LD แลวจํานวนกวา 50,000 คน ซึ่งเดิมเคยมีการสํารวจแบบคราวกับครูผูสอนทั่ว
ประเทศประมาณการวา จะมีเด็กที่เปน LD อยูประมาณ 130,000 คน แตเมื่อลงสํารวจดวยแบบคัด
กรองไดเพียง 2,700 โรงเรียน ก็พบมีมากกวา 50,000 คนแลว จึงเปนไปไดวาจะมีเด็กที่เปน LD ทั่ว
ประเทศจํานวนมากกวา 130,000 คน
"ในปการศึกษา 2551 นี้ สพฐ.จะมีการประเมินนักเรียนโดยใชแบบคัดกรองอีก 11,000 โรงเรียน
จําแนกเปนโรงเรียนแกนนํา 5,000 โรงเรียน และโรงเรียนเครือขายอีก 6,000 โรงเรียน และ สพฐ.มี
แผนจะประเมินใหครบทั้งกวา 30,000 โรงเรียน ภายในปการศึกษา 2552-2554"
0ทุกวันนี้มีเด็กที่เปน LD กระจายอยูทก
ุ โรงเรียนทั่วประเทศหรือไม ?
"ที่จริงแลวมีเด็ก LD อยูทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเวนโรงเรียนยอดนิยม อยางโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาก็คงจะไมมี โดยทั่วไปจะพบวา เด็ก LD จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ซึ่งมักพบวาไม
เพียงแตวิชาภาษาไทยเทานั้น แตรวมถึงวิชาอื่นๆ ก็จะตกต่ําไปดวย หากไมไดรับการแกไขปญหาที่
ตรงจุด ซึ่งเด็ก LD จะมีปญหาทางการรับรู การอานหนังสือ อาทิ เปนเด็กที่ไมสามารถแยกแยะภาพ
ลึก กวาง โดยการรับรูตัวหนังสือของเด็กกลุมนี้จะแตกตางจากเด็กทั่วไป บางคนจะแยกแยะความ
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แตกตางระหวางตัวอักษรที่เขียนใกลเคียงกันไมได เชน ก ข ค ก็ไมสามารถแยกความแตกตางได
เวลาอานหรือเขียนจึงไมสามารถอานออก เขียนได เด็กบางคนอาจจะอานขามบรรทัด ตกบรรทัด
หรือรับรูที่แตกตางไปจากคนทั่วไปเลย ดังนั้น เราจึงพบวาหากเด็กเปน LD แลว นอกจากจะมีปญหา
ในวิชาภาษาไทยแลว ก็มักมีปญหาในวิชาอื่นๆ รวมดวย โดยเฉพาะวิชาที่ตองอาศัยการอานในการ
ทําความเขาใจเพื่อตอบคําถาม เชน วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เด็กกลุมนี้อาจไมมีปญหาเรื่อง
การบวกเลข และไมมีปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาวิทยาศาสตร แตเมื่อเนื้อหาเหลานั้นตองอาศัยการอาน
เพื่อทําความเขาใจ เราจึงพบวาเด็กกลุมนี้จะอานไมได และสงผลใหวิชาเหลานั้นมีคะแนนต่ําไปดวย
"การที่เราคัดกรองเด็ก LD ก็เพื่อที่จะจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสมกับเด็กแตละคน ซึ่งหากแกไข
ปญหาไดอยางถูกตองตรงจุดแลว เด็กเหลานี้กจ
็ ะสามารถพัฒนากาวหนาเหมือนอยางเด็กปกติทั่วไป
เชน หากพบวาเด็กมีปญหาทางการอาน ครูที่ผานการอบรมก็จะจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ปญหาของเด็กคนนั้น เชน ทําภาพในหนังสือใหเดนชัดขึ้น ทําตัวอักษรใหใหญขึ้น เนนสี เนนอักษร
ทําสีชวย เพื่อฝกการรับรูและใหเด็กเห็นความแตกตาง หรือหากเด็กมีปญหาในการอานในวิชา
คณิตศาสตร เราก็จะใหครูอานโจทยคณิตศาสตรใหเด็กฟง หลายครั้งพบวาเด็กสามารถทําคะแนน
คณิตศาสตรไดดี เมื่อมีคนอานใหฟง ซึ่งสะทอนวาเด็กเหลานั้นมีปญหาการอานเทานั้น แตไมไดมี
ปญหาในเรื่องอื่นๆ
"อยางไรก็ตาม ในหลายกรณีพบวาการแกไขปญหาในเบื้องตนไมสามารถใชไดผล จึงตองมาวินิจฉัย
เพิ่มเติมวาเด็กคนนั้นมีปญหาอื่นรวมดวยหรือไม เชน สมาธิสั้น เชาวปญญา ซึ่งตองมาวินิจฉัย
เพิ่มเติมวา เด็กเรียนรูชาเพราะมีปญหาเรื่องไอคิวต่ําหรือเปลา หรือไอคิวคาบเสนสติปญญา หรือต่ํา
กวาเสนคาบเสนหรือไม ซึ่งตองวินิจฉัยดวยแบบวัดเชาวปญญาของกรมสุขภาพจิต หากผลออกมาวา
เด็กเรียนรูชา เพราะปญหาเรื่องสติปญญา การจัดการเรียนการสอนของครูก็จะตองปรับโดยเอางาน
มาวิเคราะหจากงายไปหายากใหเด็กทํา เมื่อเด็กทําไดระดับงายแลวก็คอยๆ เพิ่มระดับความยาก
ขึ้นมาเรื่อยๆ ดังนั้น แนวทางการจัดการเรียนการสอนจะตองสอดคลองกับสภาพปญหาของเด็กแตละ
คน หรือกรณีที่เด็กมีปญหาเรื่องการเรียนรูชา ครูอาจารยก็อาจเพิ่มเวลาให และใหงานนอยลง
เพื่อใหเด็กรูสึกวาตัวเองสามารถทําอะไรประสบความสําเร็จได
"เด็กที่มีปญหา LD นั้น เราจะพยายามใหครูและผูปกครองดูแลเด็กใหรอบดาน เพราะเรามักพบวา
เด็กกลุมนี้จะมีปญหาอื่นรวมดวย เชน กาวราว วิตกกังวลสูง รูสึกทอวาตัวเองทําอะไรก็ไมสําเร็จ
ฉะนั้น ครูและผูปกครองตองใจเย็น พยายามเขาใจเด็ก และตองทําใหเด็กรูสึกวาตัวเองสามารถทํา
อะไรที่สําเร็จได ไมเชนนั้นเด็กจะเกิดความรูสึกเปนปมดอย และความรูสึกเหลานั้นจะติดตัวไปเมื่อ
เติบโตขึ้นเปนผูใหญ และจะสงผลกอปญหาตางๆ ตามมา อาทิ ผลกระทบทางดานอารมณ รูสึก
ทอแทไมอยากทําอะไรใหมๆ เพราะรูส
 ึกวาแคเรื่องงายๆ ตัวเองก็ยังทําไมได และจะปลีกตัวออกจาก
เพื่อนฝูง ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาทางดานการเขาสังคมตามมาอีก เปนตน แตหากเราคัดกรองเด็กได
กอน ทําความเขาใจเด็ก ตลอดจนสามารถแกไขปญหาใหเด็กไดตรงจุด ก็จะสามารถทําใหเด็กมี
พัฒนาการกาวหนาไปเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปได"
0จะมีทางปองกันเด็กไมใหเปน LD ไดหรือไม ?
"เรายังไมทราบสาเหตุที่แนนอนของเด็กแอลดี แตก็สันนิษฐานวาเด็กมีความบกพรองในสมอง ทําให
การรับรูตางๆ บกพรอง เชน ทางสายตามองเห็นไมชัด มองไมเห็นความลึกของตัวอักษร หรือมีความ
บกพรองทางการแยกเสียง เปรียบเทียบเสียง เชน เราพูดแลวเด็กไมรูวามีตัวสะกดอะไร เวลาเขียนก็
เขียนผิดไปอีกเรื่อง เชน ตัวอักษร น ม ซึ่งเสียงจะใกลๆ กัน เด็กไมสามารถแยกไดวา เปนอักษร น
หรือ ม
"ถาจะปองกันไดก็ในกรณีถาเราพบเห็นในเด็กที่อายุนอยๆ ในระดับเด็กปฐมวัย ระดับอนุบาล ซึ่งเรา
อาจสามารถสังเกตจากการทดสอบพัฒนาการของเด็กวัยนี้วา มีความเสี่ยงจะเปนเด็ก LD หรือไม
แลวคอยๆ พัฒนา เชน สังเกตดูการจับดินสอ การรับรูตัวหนังสือวาสามารถเก็บไดทุกตัวหรือไม
กระบวนการรับรูมีความบกพรอง มองเห็นตกๆ หลนๆ มองเห็นตัวหนังสือตกบรรทัดหรือไม ซึ่งเรา
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สังเกตไดจากเด็กตั้งแตระดับอนุบาลวา เสี่ยงจะเปน LD หรือไม ซึ่งที่ผานมาก็มีงานวิจัยที่เปน
ประโยชนกับการสังเกตเด็กวาเสี่ยงจะเปน LD หรือไม อยางงานวิจัยของ ผศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริ
ผล ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ถือ
วาเปนงานวิจัยที่เปนประโยชนทําใหไดมองเห็นความบกพรองของเด็กกอน ไดรูจุดบกพรอง
จะไดชวยเหลือไดทันทวงที ไมเชนนั้นเด็กกลุม
 เสี่ยงจะไมไดรับการแกไขที่ตรงจุด และจะ
สั่งสมความบกพรองจนกลายเปนเด็ก LD และแกไขไดยาก"
หนา 23
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