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แอลด.ี.ความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้L.D. - Learning Disabilities 

  แอล . ด ี. (L.D. - Learning Disabilities) ในวงการศกึษาใหค้ าจ ากดัความวา่ “ความบกพร่องของ

กระบวนการทางจติวทิยาขัน้พืน้ฐาน (Basic Psychological Process) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ใจ การใชภ้าษา การ

พูด หรอืการเขยีน ซึง่แสดงออกโดยความไมส่มบรูณ์ของความสามารถดา้นการฟัง การคดิ การพูด การอา่น การ

เขยีน การสะกดค า และการค านวณทางคณติศาสตร์” 

  ความหมายครอบคลมุไปถงึ ขอ้จ ากดัในการรับรู ้(perceptual handicaps) การบาดเจ็บทางสมอง (brain 

injury) ความผดิปกตเิล็กนอ้ยในการท างานของสมอง (minimal brain dysfunction) ดสิเล็กเซยี (dyslexia) และ 

อะเฟเซยี (developmental aphasia) แตไ่ม่ครอบคลมุในกลุม่ทีเ่ป็นผลของความพกิารทางตา ห ูหรอืการ

เคลือ่นไหว ความบกพร่องทางสตปัิญญา ปัญหาทางอารมณ์ หรอืเกดิจากความเสยีเปรยีบทางเศรษฐกจิ วัฒนธรรม 

หรอืสิง่แวดลอ้ม 

  ในวงการแพทย ์ใชก้ารวนิจิฉัยเป็น Learning Disorder (ตามเกณฑข์องสมาคมจติแพทยอ์เมรกินั DSM-

IV) หรอื Specific Developmental Disorder of Scholastic Skills (ตามเกณฑข์ององคก์ารอนามัยโลก ICD-10) 

คอื มทีกัษะเฉพาะดา้นทีใ่ชใ้นการเรยีน ดา้นการอา่น การเขยีน หรอืการค านวณ ไมเ่หมาะสมกบัอายุจรงิ ระดบั

สตปัิญญา และระดบัการศกึษา โดยไม่ไดเ้กดิจากความผดิปกตทิางร่างกายและระบบประสาท ความบกพร่องของ

พัฒนาการแบบรอบดา้น ความบกพร่องทางสตปัิญญา หรอืขาดโอกาสทางการศกึษา สง่ผลรบกวนตอ่ผลการศกึษา

หรอืกจิกรรมในชวีติ ประจ าวนั ทีต่อ้งอาศยัการอา่น การเขยีน หรอืการค านวณ 

 

ลกัษณะอาการ 

ความบกพร่องในการเรยีนรูแ้บง่ออกเป็น 3 กลุม่หลกั คอื 

1. ความบกพร่องดา้นการอา่น (Reading Disorder) 

  อา่นหนังสอืไมอ่อกเลย หรอือา่นหนังสอืไดไ้มเ่หมาะสมตามวัย เชน่ สะกดไมถ่กู อา่นตกหลน่ อา่นทลีะ

ตวัอักษรไดแ้ตผ่สมค าไมไ่ด ้แยกแยะพยัญชนะทีค่ลา้ยกนัไม่ออก (ก - ถ - ภ) ทัง้ๆทีเ่ด็กดมูคีวามฉลาดรอบรูใ้น

ดา้นอืน่ๆ ถา้มใีครเลา่เรือ่งใหฟั้งจะเขา้ใจด ีเรยีนรูจ้ากการเห็นภาพ และการฟัง จะท าไดด้ ีแตถ่า้ใหอ้า่นเองจะไม่

คอ่ยรูเ้รือ่ง จับใจความไมไ่ด ้

2. ความบกพร่องดา้นการเขยีน (Disorder of Written Expression) 

มปัีญหาในดา้นการเขยีนหนังสอื ตัง้แตเ่ขยีนหนังสอืไม่ไดท้ัง้ๆทีรู่ว้า่อยากจะเขยีนอะไร เขยีนตกหลน่ สลับ

ต าแหน่ง หรอืผดิต าแหน่ง เขยีนไมเ่ป็นประโยคทีส่มบรูณ์ ใชค้ าเชือ่มไมถ่กูตอ้ง เวน้วรรคตอนหรอืยอ่หนา้ไมถ่กูตอ้ง 

จนท าใหผู้อ้า่นไม่สามารถเขา้ใจความหมายทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสือ่ไดถู้กตอ้ง 

3. ความบกพร่องดา้นการค านวณ (Mathematics Disorder) 

  มปัีญหาในดา้นการค านวณ ตามระดบัความรุนแรง หลากหลายรูปแบบ เชน่ มคีวามสบัสนเกีย่วกับเรือ่ง

ตวัเลข ไมเ่ขา้ใจเรือ่ง การบวก ลบ คณู หาร ไม่สามารถแปลโจทยปั์ญหาเป็นสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร ์มกีาร

ค านวณทีผ่ดิพลาด ตกหลน่เกีย่วกับเรือ่งตัวเลขเป็นประจ า 
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สาเหตุ 

แบบจ าลองไซเบอรเ์นตคิ (Cybernatics Model) ใชอ้ธบิายกระบวนการเรยีนรู ้ของเด็กแอลด ีโดยแบง่เป็น 4 

ขัน้ตอนดงันี้ 

1. ขอ้มูลจากประสาทสมัผัสจะเขา้สูส่มอง (Input process) 

2. ขอ้มูลจะถูกแปลความหมาย (Integration process) 

3. ขอ้มูลจะถูกบนัทกึ และสามารถดงึมาใชไ้ด ้(Memory process) 

4. ขอ้มูลจะถูกน ามาใชใ้นรูปแบบของภาษา และการเคลือ่นไหว (Output process) 

เมือ่อา่นหนังสอื ดรููปภาพ ฟังเสยีง หรอืสมัผัส ขอ้มลูทีไ่ดรั้บจะถกูสง่ไปยังสมอง จากนัน้ขอ้มลูจะถกูแปล

ความหมาย และจัดเก็บในหน่วยความจ า และสามารถดงึขอ้มูลมาใชใ้นยามทีต่อ้งการ โดยอาจออกมาในรูปการคดิ 

การพูด การอา่น การเขยีน และการเคลือ่นไหว คลา้ยกับกระบวนการท างานของเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

โดยปกตเิมือ่มองรูปภาพ หรอือา่นหนังสอื จะสามารถแยกแยะภาพหรอืตวัอกัษรออกจากพืน้ รูต้ าแหน่ง

ทศิทางของภาพ และสามารถกะระยะความลกึของภาพ 3 มติไิด ้เชน่เดยีวกับการฟัง ทีเ่ราจะตอ้งแยกแยะเสยีงที่

ตอ้งการฟังออกจากเสยีงรบกวน หรอืเสยีงธรรมชาตอิืน่ๆ จากนัน้ภาพและเสยีงจะถกูบนัทกึในสมอง ผา่น

กระบวนการแปลงสญัญาณ (Coding) และดงึขอ้มลูจากหน่วยความจ ามาใชใ้นการเขยีน การอา่น ผ่านกระบวนการ

แปลขอ้มลูกลับ (Decoding) ในทีส่ดุ 

เด็กทีม่คีวามบกพร่องในการเรยีนรูอ้าจมปัีญหาทีใ่ดทีห่นึง่ใน 4 ขัน้ตอนทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ซึง่อาจเกดิจาก

เหตปัุจจัยหลายอยา่งประกอบกนั มักไมส่ามารถระบสุาเหตทุีแ่น่ชดั 

แนวทางการดแูลรกัษา 

1) ชว่ยเหลอืในการเรยีนรู ้โดยวาง แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP - Individualized 

Educational Program) มกีารน าสือ่ เทคโนโลยตีา่งๆ เขา้มาประกอบในการเรยีนการสอน ตามสภาพปัญหาของ

เด็ก เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร ์เทป วดีทีศัน ์เครือ่งคดิเลข ฯลฯ 

2) แกไ้ขปัญหาเฉพาะทีเ่กดิร่วมดว้ย เชน่ โรคสมาธสิัน้ ปัญหาการประสานงานของกลา้มเนื้อ ปัญหาใน

ดา้นการพูดและการสือ่สาร 

3) ลดความรุนแรงของผลกระทบทีต่ามมา เชน่ ปัญหาการเรยีน ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาพฤตกิรรม และ

ปัญหาการปรับตวั โดยคดักรองปัญหาแตแ่รกเริม่ ใหก้ าลงัใจ และใหค้วามชว่ยเหลอืตามแนวทางทีเ่หมาะสมฃ 

4) เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหก้บัครอบครัว เกดิความเขา้ใจวา่เป็นความบกพร่องทีต่อ้งใหก้าร

ชว่ยเหลอื ไมต่ าหนติเิตยีนวา่เป็นความไมเ่อาใจใสข่องเด็กเอง 
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