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ความบกพร่องทางการเรียนรู ้
The Ins and Outs of Learning Disabilities. 

ปัญหากา ร เ รี ยน รู้  (LD) เ ป็ น ค า ทั่ ว ไ ปที่ ใ ช้ กั น ใ น
สหรัฐอเมริกา หมายถึง ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบประสาทใน
หลายรูปแบบ ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการ
เรียนรู้ทักษะพื้นฐานส าหรับการด าเนินชีวิต เช่น ทักษะการอ่าน 
การเขียน หรือคิดเลข อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบไปถึงทักษะใน
ระดับที่สูงกว่านั้นได้ด้วย เช่น ทักษะในการจัดระบบ การควบคุม
เวลา และการคิดหาเหตุหาผลที่เป็นนามธรรม 

ปัญหาการเรียนรู้ (LD) นี้สามารถจ าแนกออกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน 4 ด้านที่
เกี่ยวกับการรับข้อมูลเข้าไปไว้ในสมอง คือ การน าเข้า (input) การท าความเข้าใจข้อมูลนั้น (Integration) 
จัดเก็บเพื่อเรียกข้อมูลนั้นกลับมาใช้ในภายหลัง หรือ การจดจ า (Memory) หรือการเรียกข้อมูลนั้นกลับมาใช้
งาน (Output) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

การน าเข้า (Input)  
ในชั้นแรก ข้อมูลจะถูกน าเข้าไปสู่สมองผ่านทางตา (สิ่งที่ตามองเห็น) และทางหู (สิ่งที่หูได้ยิน)           

ซึ่งเป็นไปได้ว่าบางคนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นและการได้ยิน หรืออาจทั้งสองอย่างก็ได้ 

ด้านการรับรู้ทางโสตประสาท (Auditory Perception)  
 ด้านการรับรู้ทางโสตประสาทหรือที่อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาษาเชิงรับ (Receptive Language) 
น้ันเป็นกรณีทีมี่ปัญหาในการแยกแยะความแตกต่างของเสียงที่ยากๆ ในค า หรืออาจมีปัญหาการแยกแยะเสียง
ในค าพูดที่ได้ยินได้ช้ากว่าปกติ ซึ่งแต่ละปัญหาอาจท าให้ฟังไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจความหมายในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง
นั้นได้ หลายคนอาจมีปัญหาเนื่องจากมีเสียงรบกวนสอดแทรก (auditory figure-ground) ท าให้ไม่สามารถ
แยกแยะไดว้่าเสียงใดเป็นเสียงหลักที่จะต้องฟังในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งเสียงที่ได้ยินพร้อมๆ กัน  

ด้านการรับรู้ทางตา (Visual Perception)  
บางคนอาจมีปัญหาการแยกแยะความแตกต่างของรูปทรงตัวอักษรที่มองเห็น (เรียกว่า graphemes) 

อาจมองภาพตัวอักษรหรือตัวเลขกลับด้าน (d b p q 6 9) ท าให้อ่านผิด บางคนอาจมีปัญหาจากสิ่งรบกวน
ภายนอก จนไม่รู้ว่าจะเพ่งความสนใจไปที่ส่วนใดของข้อความในหน้ากระดาษที่มีค าอยู่มากมายหลายบรรทัด 
ท าให้อ่านข้ามค าบางค าไปบ้าง อ่านข้ามบรรทัดไปบ้าง หรืออ่านประโยคเดียวกันซ้ าแล้วซ้ าอีกบ้าง  บางรายก็มี
ปัญหาการน าภาพที่ตาสองข้างมองเห็นมารวมให้เห็นเป็นภาพเดียวกันที่ชัดลึกไม่ได้ ท าให้ประมาณความลึก 
หรือระยะห่างไม่ได้ ท าให้เดินชนโน่นสะดุดนี่ เพราะมีปัญหาในการสั่งการที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้สั่งการไปยังมือ 
เท้า และร่างกายให้ท าตาม ถ้ามีปัญหาจากด้านการมองเห็นก็จะเกิดปัญหาในส่วนที่ต้องใช้มือกับตาประสานกัน 
เรียกว่า visual motor skill เช่น การรับลูกบอล การโยน-รับลูกบอล หรือการหยิบแก้ว ซึ่งเมื่อมีการบันทึก
ข้อมูลในสมองแล้ว กิจกรรมทั้ง 3 อย่างต่อไปนี้ก็จะตามมาเพื่อท าการประมวลหรือท าความเข้าใจ  อย่างแรก
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คือการน าข้อมูลไปเก็บไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม จากนั้นก็ท าความเข้าใจข้อมูลนั้นในส่วนลึกเกินกว่ า
ความหมายตามตัวอักษร และสุดท้ายก็น าข้อมูลนั้นไปผนวกรวมเข้าเป็นความคิดที่สมบูรณ์ หรือความเข้าใจ
ของตนเอง 

 ด้านการจดัล าดับ (Sequencing) 
บางคนอาจมีปัญหาไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลเข้าไว้ให้ถูกที่ ได้ อาทิ ท าให้เรียงล าดับตัวเลขไม่ถูกต้อง 

และจ าล าดับไม่ได้ เช่น ล าดับของเดือนในหนึ่งปี ล าดับตัวอักษร หรือล าดับเวลาตามตาราง หรืออาจเขียน
รายงานที่มีสาระส าคญัๆ ครบถ้วน แต่จัดเรียงล าดับไว้ไม่ถูกที่ เป็นต้น 

ด้านการเข้าใจความหมายนามธรรม (Abstraction)  
บางคนอาจมีปัญหาไม่เข้าใจความหมายของค า หรือความคิด ท าให้ไม่เขา้ใจในบางเรื่องที่เป็นเรื่อง      

ข าขัน หรือปรชัญา หรือค าทีม่ีเลศนัย เช่น ค าว่า “หมา” คือสัตว์ชนิดหนึ่ง กับ “หมาหมา” หรือ “ชาติหมา” 
ที่เป็นค าด่า เป็นต้น 

ด้านการจดัระบบ (Organization)  
บางคนอาจมีปัญหาการจัดการกับวัสดุเครื่องใช้ การท ารายงาน สมุดแบบฝึกหัด หรือการท าสมุดจด

การบ้านหายบ้าง ลืมไม่รู้ว่าวางไว้ที่ไหนบ้าง หรือบางคนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรื่องของตวัเอง เช่น 
จัดห้องนอน บางคนก็มีปัญหาเรื่องการจัดเวลา ไม่ส่งงานตามเวลา หรือส่งงานล่าช้ากว่าก าหนด ซึ่งเรื่องการ
จัดการตามเวลานี้เราเรียกว่า ทักษะคิดเชิงบริหาร (Executive function)  

การจดจ า (Memory) 
การจ าลักษณะนี้ มีความส าคัญส าหรับการเรียนรู้ “การจ าเนื้องาน (working memory)” หมายถึง 

ความสามารถจ าข้อมูลเอาไว้จนกระทั่งได้น าข้อมูลนั้นไปผสมผสานเข้ากับความคิดหรือแนวคิดหลัก เช่น การ
อ่านค าเรียงไปแต่ละค าจนจบประโยค หรือจบความในย่อหน้า และเข้าใจความหมายทั้งหมด “การจ าระยะสั้น 
(Short - term memory)” เป็นกระบวนการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลส าหรับช่วงเวลาจ ากัด เป็นข้อมูลที่มีอยู่
เพียงชั่วคราวเฉพาะหน้า ซึ่งยังไม่ได้เก็บเข้าระบบความจ าระยะยาว ซึ่ง “การจ าระยะยาว (Long-term 
memory)”นั้น หมายถึง เราอ่านข้อมูลที่ได้บันทึกเอาไว้แล้วและคงอยู่ให้เรียกใช้ได้อีกนาน ซึ่งบางคนก็จะมี
ปัญหาด้านการจดจ าจากสิ่งที่ได้ยินหรือจากที่ได้เห็น  

 ตัวอย่างของการจดจ าเนื้องาน คือ เมื่ออ่านประโยคจบและเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็อ่านข้อความช่วง
ต่อไป พอจบตอนก็น าความหมายของข้อมูลทั้งตอนที่อ่านนั้นมาใช้ท างาน ส าหรับการจ าระยะสั้น คือ เมื่อได้
อ่านข้อความไปจนจบบท ได้ศึกษาเนื้อหาและจดจ าข้อมูลไว้นานพอที่จะใช้ในช่วงสอบหรือในการวัดผลแบบ
อื่นๆ ได้ ส่วนการจ าระยะยาว คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อได้ท าการเชื่อมประสานข้อมูลเข้าด้วยกันให้อยู่ในสภาพที่
สามารถเรียกข้อมูลมาใช้ได้ในระยะยาวหลังจากนั้น ซึ่งจากการเช่ือมโยงข้อมูลเฉพาะตัวเข้ากับข้อมูลสากลหรือ
ต าราเนื้อหาจะท าให้ข้อมูลนั้นผสมผสานลงไปในองค์ความรู้หลักของคนๆ นั้น ข้อมูลจะสื่อถึงกันได้โดยอาศัย
ค าพูด (ผลผลิตในรูปของภาษา) หรือโดยอาศัยการกระท าที่ใช้กล้ามเนื้อ เช่น การเขียน การวาด การแสดง
ท่าทาง (ผลผลิตทางการเคลื่อนไหว) ซึ่งบางคนอาจใช้ภาษาไม่ได้ที่อาจเรียกว่า ใช้ภาษาท่าทางไม่เป็น หรือ
แสดงอาการด้วยท่าทางไม่ได้ 
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 การใชภ้าษาไม่ได้หรือความบกพร่องในการใช้ภาษา (Language Disability)  
  อาจกล่าวได้ว่าการแสดงผลทางภาษาเป็นเรื่องจ าเป็นโดยธรรมชาต ิค าว่า “ธรรมชาติ” ในที่นี้หมายถึง 
บุคคลคนนั้นจะต้องเป็นผู้ริเริ่มการสนทนา จะต้องจัดระบบของความคิด และสรรหาถ้อยค าที่จะใช้ก่อนที่จะ
พูดออกไป ภาษาที่เป็นค าขอร้อง หมายถึง การใช้ค าถามหรือค าขอที่ท าให้ต้องจัดการรวบรวมความคิด ค้นหา
ค าพูดที่ถูกต้อง แล้วก็พูดออกไปในเวลาเดียวกัน คนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาหย่อนความสามารถทางภาษา จะมี
ปัญหาการใช้ภาษาแบบธรรมชาติไม่มากนัก แต่ทว่าในสภาวะที่ถูกบีบบังคับ เขาอาจจะมีปัญหาต้องดิ้นรนเพื่อ
จัดระบบของความคิด และคิดหาค าพูดที่ถูกต้องมาใช้ด้วย 

การบังคับการเคลื่อนไหวไม่ได้ (Motor Disability) 
  บางคนอาจมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ของกลุ่มกล้ามเนื้อ ที่เรียกว่า กล้ามเนื้อส่วนละเอียดท างานย่อ
หย่อน ท าให้มีปัญหาด้านการระบายสี การตัด การเขียน การติดกระดุม หรือการผูกเชือกรองเท้า แต่ที่มีปัญหา
การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เรียกว่า สภาพการเคลื่อนไหวย่อหย่อน ซึ่งจะมีสภาพไม่ทะมัดทะแมงเวลาวิ่งหรือ
กระโดด 

สรุปแต่ละคนก็จะมีรูปแบบของปัญหาการเรียนรู้ (LD) ตามแบบของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งอาจเป็น
แบบที่รวมลักษณะย่อหย่อนทั่วไปหลายอย่างรวมกันก็ได้ เช่น อาจเป็นแบบที่สะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องการใช้
ภาษาตั้งแต่การฟังให้รู้เรื่อง การฟังล าดับความ การตีความเรื่องนามธรรม การจัดการข้อมูล การจดจ าสิ่งที่ได้ฟัง 
และความย่อหย่อนทางภาษา หรืออาจจะเป็นความบกพร่องในอีกรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวกับการรับรู้สิ่งที่มองเห็น 
หรือแบบที่เป็นความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งบางคนก็มีปัญหาทั้งสองอย่างที่กล่าวมานั้น   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ที่มา: https://ldaamerica.org/support/new-to-ld/ 
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