เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่ อการมีปัญหาทางการเรี ยนรู้
ความหมาย
เด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางการเรี ยนรู้ (Children at Risk with Learning
Disabilities) หมายถึง เด็กปฐมวัยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางการเรี ยนรู้ในอนาคต
ถ้ าหากไม่ได้ รับการช่วยเหลือตังแต่
้ แรกเริ่ม
ความซุกซนและสาเหตุ
เด็กปฐมวัยที่ อยู่ในภาวะเสี่ ยงต่อการมี ปัญหาทางการเรี ยนรู้ จากรายงานของประเทศ
สหรัฐอเมริกาประมาณว่ามีอยูถ่ ึง 1 ใน 3 ของเด็กที่อยู่ในโรงเรี ยน ปั ญหาเริ่ มต้ นแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี
ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่สาคัญยิ่งต่อการเรี ยนรู้ จากการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าทารกและเด็กที่ไม่ได้ รับการ
ดูแลจากแพทย์ หรื อการดูแลเอาใจใส่จากบิดา มารดา หรื อผู้ปกครอง จะทาให้ เด็กมีพัฒนาการ
ล่าช้ า สาหรับในประเทศไทย ผลจากวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่อยู่ในภาวะเสี่ ยงต่อการมีปัญหา
ทางการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนในเขตกรุงเทพมหานคร มีจานวนถึงร้ อยละ 20.49 (ศรี ยา นิยมธรรม
และดารณี ศักดิ์ศิริผล. 2545) ส่วนสาเหตุของการทาให้ เด็กเสี่ยงต่อการเกิดปั ญหาทางการเรี ยนรู้
อาจจะเกิดจากปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม ชีววิทยา หรื อชีวเคมี ซึง่ รายละเอียดดังนี ้
1. ปั จจัยทางสภาพแวดล้ อม
สังคมปั จจุบนั มีเด็กจานวนมากไม่ประสบผลสาเร็ จทางการเรี ยน เพราะสิ่งแวดล้ อมและ
สังคม เช่น เด็กที่เกิดจากมารดาที่ยงั เป็ นวัยรุ่ น เด็กถูกทาร้ ายร่ างกายและถูกทอดทิ ้ง ผู้ดแู ลไม่ให้
การยอมรั บ บิดามารดาไม่ทาหน้ าที่ ของตนเอง และมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการเลีย้ งดูบุตร
ครอบครัวที่อพยพย้ ายถิ่นหรื อไร้ ที่พกั พิง เป็ นต้ น
2. ปั จจัยทางชีวภาพ
เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันเนื่องมาจากปั จจัยชีวภาพ ได้ แก่ เด็กที่คลอดก่อนกาหนด เด็กที่
คลอดออกมาแล้ วมีนา้ หนักน้ อย เด็กที่เกิดจากมารดาที่ป่วยเรื อ้ รัง เด็กที่ได้ รับยาที่มีผลข้ างเคียง
หรื อการไม่ได้ รับยาที่ต้องการจาเป็ น หรื อเด็กที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ เป็ นต้ น
3. ปั จจัยทางชีวเคมี
ปั จจัยทางชี วเคมี นีร้ วมถึง เรื่ องของพันธุกรรมและสารเคมี ความผิดปกติของโครโมโซม
ความบกพร่ อ งของระบบประสาทสัม ผัส และการได้ รั บ บาดเจ็ บ จากปั จ จัย เหล่า นี ท้ าให้ เ ด็ก มี
พัฒนาการล่าช้ า และมีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
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ข้ อควรระวังในระยะแรกเริ่มของการมีปัญหาทางการเรี ยนรู้
การตระหนักต่อปั ญหาทางกาเรี ยนรู้ ในระยะแรกจะเป็ นแนวทางในการให้ ก ารช่วยเหลือ
เด็กให้ ประสบความสาเร็ จ ได้ ในอนาคต หากพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวสามารถสังเกตเห็น
ความผิดปกติตงแต่
ั ้ ในระยะแรก ก็จะช่วยเหลือเด็กให้ ประสบความสาเร็ จในโรงเรี ยนและในชีวิตได้
ดีขึ ้น พ่อแม่จะต้ องมีความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อควรระวังของการมีปัญหาทางการเรี ยนรู้ ในระยะแรก
หรื อในระดับปฐมวัย
จากข้ อมูลคณะกรรมการร่วมแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่ องปั ญหาทางการเรี ยนรู้
(The National Joint Committee on Learning Disabilities :NJCLD) แสดงให้ เห็นว่าเด็กที่อยู่ใน
ภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางการเรี ยนรู้ จะมีปัญหาทางด้ านการอ่านออกถึง 67% ดังนันจึ
้ งต้ อง
ตระหนักถึง ข้ อควรระวัง ดัง กล่าว เพื่อที่ จะช่วยเหลื อ เด็กให้ ประสบผลส าเร็ จ ทางการเรี ยนและ
การเห็นคุณค่าในตนเอง
เด็กและผู้ใหญ่จานวนมากที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ ซึ่งไม่ได้ รับการคัดแยกและวินิจฉัย
แต่เนิ่นๆ ทาให้ เกิดปั ญหาทางการเรี ยน และส่งผลให้ เด็กเหล่านีเ้ ห็นคุณค่าในตนเองต่า และมี
ความยุ่งยากในการทางาน ดังนัน้ การคัดแยก และการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ ม จึงเป็ นการให้
โอกาสเด็กได้ พฒ
ั นาทักษะต่างๆ ที่เป็ นพื ้นฐานของการเรี ยน
โดยทัว่ ไปเด็กแต่ละคนจะมีวิธีการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกันไป แต่เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
จะมี ค วามยุ่ง ยากในกระบวนการเกี่ ย วกับการเรี ย บเรี ย งข้ อ มูล ต่า งๆ ทัง้ ที่ เ ด็ก เหล่า นี ม้ ี ร ะดับ
สติปัญญาปกติหรื อสูงกว่าปกติ เด็กจะมีปัญหาในเรื่ อง การอ่าน การเขียน การสะกดคา การคิด
คานวณ ทิศทาง และการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ข้ อสังเกตในระยะแรกเริ่ มของการมีปัญหาทางการเรี ยนรู้ นัน้ จะปรากฏให้ เห็นในระดับ
ปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ซึง่ เด็กแต่ละคนถึงแม้ จะมีการเจริ ญเติบโตที่ เป็ นรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไปก็ตาม หากเด็กคนใดมีพัฒ นาการล่าช้ ากว่าเด็กปกติ อาจมีปัญหาทางการเรี ยนรู้ ได้
พฤติกรรมที่ปรากฏเห็นได้ ชดั เจน 1 ถึง 2 พฤติกรรม ในทักษะแต่ละด้ านจากพฤติกรรมต่อไปนี ้ก็จะ
เป็ นข้ อบ่งชี ้ว่า เด็กคนนันอยู
้ ใ่ นภาวะเสี่ยง
ทักษะด้ านภาษา
1. พัฒนาการทางการพูดล่าช้ า
2. มีปัญหาในเรื่ องของการออกเสียง
3. มีความสับสนเกี่ยวกับคาที่มีเสียงสูงต่า
4. เรี ยนรู้คาใหม่ๆ ได้ ช้า และมีคาศัพท์น้อย
5. มีปัญหาในเรื่ องคาคล้ องจอง
6. การไม่เข้ าใจคาถาม
7. มีปัญหาในการบอกความต้ องการของตนเอง
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8. มีปัญหาในการเล่าเรื่ องที่ตนเองสนใจ
9. มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องของทิศทาง
ทักษะด้ านการเคลื่อนไหว
1. งุ่มง่าม
2. การทรงตัวไม่ดี
3. มีปัญหาในการจับสิ่งของที่มีขนาดเล็ก
4. วิ่ง กระโดด หรื อ ปี นป่ ายไม่คล่องแคล่ว
5. ผูกเชือกรองเท้ า ติดกระดุม หรื อทากิจกรรมการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันได้ ช้า
กว่าเด็กปกติ
6. ไม่ชอบทากิจกรรมด้ านการวาดรูป หรื อการลอกรูปตามแบบ
ทักษะด้ านการคิด
1. มีปัญหาในเรื่ องการคิดคานวณ
2. มีความสับสนในเรื่ อง วัน เดือน ปี
3. มีความสับสนเกี่ยวกับงานที่จะต้ องทาในชีวิตประจาวัน
4. มีความสับสนในเรื่ องเหตุผล การเรี ยงลาดับ และการนับ
5. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดในเรื่ องขนาด รูปทรง สี
ทักษะด้ านความสนใจ
1. มีชว่ งความสนใจสัน้ และไวต่อสิ่งเร้ า
2. มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น
3. อยูไ่ ม่สขุ
4. ไม่มีสมาธิในการทางาน
5. มีปัญหาเมื่อต้ องเปลี่ยนกิจกรรม
6. เปลี่ยนแปลงความคิดเดิมได้ ยาก
ทักษะด้ าพฤติกรรมทางสังคม
1. ชอบเล่นตามลาพัง ไม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
2. อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
3. ไม่มีความมานะอดทน
4. มักควบคุมอารมณ์ เ กรี ย้ วกราดหรื อโมโหได้ ยาก โมโหง่าย และไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้
บิดามารดาควรตระหนักเกี่ ยวกับปั ญหาทางการเรี ยนรู้ เสียแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะได้ ส่งบุตร
หลานไปรับการตรวจสอบ ตังแต่
้ ในช่วงปฐมวัย หรื อระดับประถมศึกษา เพื่อลดปั ญหาการเรี ยนรู้
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ด้ านการอ่าน การเขียน การสะกดคา หรื อคณิตศาสตร์ เพราะปั ญหาการเรี ยนรู้จะมีผลกระทบต่อ
เรื่ องกิจวัตรประจาวัน การทางาน ตลอดจนความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ในต่างประเทศมีกฎหมายกาหนดให้ โรงเรี ยนจัดบริ การคัดแยก และช่วยเหลือในระยะ
แรกเริ่ ม โดยหน่วยงานการศึก ษาพิ เ ศษของแต่ละรั ฐ เป็ นผู้จัด บริ การดัง กล่าวให้ แ ก่ครอบครั ว
โดยตรง หากครอบครัวใดต้ องการคาปรึ กษาจากกุมารแพทย์ หน่วยการศึกษาพิ เศษก็จะส่งต่อไป
ยังหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป
วิธีการคัดแยก
วิธีการคัดแยกเด็กเบื ้องต้ นที่ใช้ กันอย่างแพร่ หลายก็คือ การสังเกต และการใช้ เครื่ องมือ
ทดสอบ ได้ แก่ การใช้ แบบประเมิน หรื อแบบทดสอบ เป็ นต้ น เมื่อสงสัยว่าเด็กอาจมีปัญหา
ด้ านพัฒนาการ ผู้ปกครองอาจส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. ด้ านประสาทสัมผัส ได้ แก่ การฟั ง และการมองเห็น
2. ด้ านการเคลื่อนไหว ได้ แก่ ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อใหญ่ และกล้ ามเนื ้อเล็ก
3. ด้ านการคิด ได้ แก่ กระบวนการรับรู้ ความคิดรวบยอด และการแก้ ปัญหา
4. ด้ านการสื่อสาร ได้ แก่ ความเข้ าใจภาษา การแสดงออกทางภาษา
5. ด้ านพฤติกรรม ได้ แก่ ช่วงความสนใจ การทากิจกรรม การควบคุม อารมณ์ของตนเอง
และการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
บทบาทของครู ในการคัดแยก
ครูเป็ นบุคคลสาคัญในการคัดแยกเด็ก เพราะ เป็ นผู้ที่ใกล้ ชิดเด็ก ครูสามารถคัดแยกเด็ก
ได้ ด้วยการสังเกต และจดบันทึกผลจากการสังเกตในสถานการณ์ตา่ งๆ ในช่วงเวลาที่ตา่ งกัน ครูที่
ทาหน้ าที่คดั แยกต้ องมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จึงจะสามารถประเมินผล
ได้ เที่ยงตรง
การช่ วยเหลือเด็กปฐมวัยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่ อการมีปัญหาทางการเรี ยนรู้
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษา จิตวิทยา และการแพทย์ ต่างเห็นพ้ องต้ องกันว่าปั ญหาการ
เรี ยนรู้จะเริ่มปรากฏให้ เห็นได้ ตงแต่
ั ้ เด็กอยูใ่ นช่วงปฐมวัย จึงควรให้ การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
การช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ ม เป็ นการทางานร่วมกันระหว่างบุคลากรหลายฝ่ าย รวมทังบิ
้ ดา
มารดา ตัวเด็ก และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ขันตอนการช่
้
วยเหลือเด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ยง
จะเริ่มหลังจากที่ทราบผลการคัดแยกแล้ ว โดยจัดกิจกรรมช่วยเหลือเฉพาะบุคคลขึ ้น
ตัวอย่างกิจกรรมการช่วยเหลือ ได้ แก่ กิจกรรมการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึง่ จัดทาคูม่ ือครู เกี่ยวกับแนว
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การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ ได้ แก่ กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการทาง
ร่างกาย การประสานสัมพันธ์ของสายตาและกล้ ามเนื ้อมือ การสัมผัส การรับรู้ทางการได้ ยิน และ
พัฒนาการทางสังคม และจากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถทางการเรี ยนรู้ด้านการจัด
หมวดหมู่ ซ้ าย – ขวา และการจาคา โดยใช้ กิจกรรมการเล่น ได้ แก่ กิจกรรมส่งเสริมด้ านการจัด
หมวดหมู่ ด้ านซ้ าย – ขวา และด้ านการจาคา
การจัดกิจกรรมควรคานึงถึงสิ่งต่ อไปนี ้
1. ความสามารถของครอบครัวในการช่วยพัฒนาเด็กที่บ้าน
2. ประเภทของความบกพร่อง และระดับของความรุนแรง
3. ปรัชญาหรื อนโยบายของการให้ บริการ
4. ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรื อทัศนคติในการให้ บริ การ
5. เทคนิคของการช่วยเหลือ และแหล่งให้ บริการของรัฐหรื อเอกชน

ดารณี ศักดิ์ศิริผล
อ้ างอิงจาก สารานุกรมศึกษาศาสตร์ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สุขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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