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ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
The Ins and Outs of Learning Disabilities. 

ปัญหากา ร เ รี ย น รู้  (LD) เ ป็ น ค า ทั่ ว ไ ปที่ ใ ช้ กั น ใ น
สหรัฐอเมริกา หมายถึง ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบประสาทใน
หลายรูปแบบ ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการ
เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานส 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) 
จัดเก็บเพ่ือเรียกข้อมูลนั้นกลับมาใช้ในภายหลัง หรือ การจดจ า (Memory) หรือการเรียกข้อมูลนั้นกลับมาใช้
งาน (Output) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

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

ซึ่งเป็นไปได้ว่าบางคนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นและการได้ยิน หรืออาจทั้งสองอย่างก็ได้ 

ด้านการรับรู้ทางโสตประสาท (Auditory Perception)  
 ด้านการรับรู้ทางโสตประสาทหรือที่อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาษาเชิงรับ (Receptive Language) 
นั้นเป็นกรณีท่ีมีปัญหาในการแยกแยะความแตกต่างของเสียงที่ยากๆ 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 
หรือระยะห่างไมไ่ด้ ท าให้เดินชนโน่นสะดุดนี่ เพราะมีปัญหาในการสั่งการที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้สั่งการไปยังมือ 
เท้า และร่างกายให้ท าตาม ถ้ามีปัญหาจากด้านการมองเห็นก็จะเกิดปัญหาในส่วนที่ต้องใช้มือกับตาประสานกัน 
เรียกว่า visual motor skill เช่น การรับลูกบอล การโยน-รับลูกบอล หรือการหยิบแก้ว ซึ่งเมื่อมีการบันทึก
ข้อมูลในสมองแล้ว กิจกรรมทั้ง 3 อย่างต่อไปนี้ก็จะตามมาเพ่ือท าการประมวลหรือท าความเข้าใจ  อย่างแรก
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คือการน าข้อมูลไปเก็บไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม จากนั้นก็ท าความเข้าใจข้อมูลนั้นในส่วนลึกเกินกว่ า
ความหมายตามตัวอักษร และสุดท้ายก็น าข้อมูลนั้นไปผนวกรวมเข้าเป็นความคิดที่สมบูรณ์ หรือความเข้าใจ
ของตนเอง 

 ด้านการจัดล าดับ (Sequencing) 
บางคนอาจมีปัญหาไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลเข้าไว้ให้ถูกที่ ได้ อาทิ ท าให้เรียงล าดับตัวเลขไม่ถูกต้อง 

และจ าล าดับไม่ได้ เช่น ล าดับของเดือนในหนึ่งปี ล าดับตัวอักษร หรือล าดับเวลาตามตาราง หรืออาจเขียน
รายงานที่มีสาระส าคัญๆ ครบถ้วน แต่จัดเรียงล าดับไว้ไม่ถูกท่ี เป็นต้น 

ด้านการเข้าใจความหมายนามธรรม (Abstraction)  
บางคนอาจมีปัญหาไม่เข้าใจความหมายของค า หรือความคิด ท าให้ไม่เข้าใจในบางเรื่องที่เป็นเรื่อง      

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

ด้านการจัดระบบ (Organization)  
บางคนอาจมีปัญหาการจัดการกับวัสดุเครื่องใช้ การท ารายงาน สมุดแบบฝึกหัด หรือการท าสมุดจด

การบ้านหายบ้าง ลืมไม่รู้ว่าวางไว้ที่ไหนบ้าง หรือบางคนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรื่องของตัวเอง 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 าจากสิ่งที่ได้ยินหรือจากท่ีได้เห็น  

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

ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล 

 

 

https://ldaamerica.org/support/new-to-ld/
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มารู้จักปัญหาการเรียนรู้ของเด็ก (LD) กันเถอะ 

ท่านทราบไหมว่าโอกาสที่เราจะได้พบคนที่มีปัญหาการเรียนรู้มีอยู่มาก  

 นักเรียนที่ได้ตรวจพบว่ามีปัญหาการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่ง และได้รับการดูแลจาก IDEA อยู่มีอยู่ถึง
จ านวน 2.3 ล้านคน คิดเป็น 35% ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ไดร้ับบริการการศึกษาพิเศษ * 

 75% - 80% ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่พบว่ามีปัญหาการเรียนรู้เป็นเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางด้านภาษาและการอ่าน *** 

 60% ของผู้ใหญ่ที่มีปัญหารุนแรงด้านการรู้หนังสือ มีปัญหาการเรียนรู้ที่ไม่ได้ตรวจพบหรือไม่ได้รับการ
รักษาหรอืการช่วยเหลือ 

การที่เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ไปเรียนที่โรงเรียนก็เพราะต้องการจะเรียน อยากรู้ อยากประสบ
ความส าเร็จ แต่ถ้าหากว่าลูกของท่านเกิดมีปัญหาการเรียนที่โรงเรียนเขาก็อาจจะเรียนได้ไม่เหมือนเด็กคนอ่ืนๆ 
ซึ่งคนแรกที่จะสังเกตเห็นก่อนใครว่าเด็ก “น่าจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น” ก็คือพ่อแม่ของเด็กนั่นเอง แต่เมื่อรู้
แล้วจะท าอย่างไรดี มีใครที่พอจะช่วยได้บ้าง อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากส าหรับพ่อแม่ก็ได้ 

เด็กทุกคนต่างก็ต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งนั้น แต่โชคไม่ดีที่เด็กคนนั้น หรือเด็กบางคนอาจมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะแก้ไขหรือรักษาให้หายขาดไม่ได้  ปัญหาดังกล่าวต้องติดตัวไป
ตลอดชีวิต โดยที่บางคนก็โตเป็นผู้ใหญ่โดยไม่รู้ว่าตัวเองมี  ความบกพร่องทางการเรียนรู้  แต่ถ้าได้รับความ
ช่วยเหลือเกื้อหนุนที่ถูกต้อง เด็กและผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เหล่านั้นก็สามารถเรียนหรือด าเนิน
ชีวิตให้ประสบความส าเร็จได้เช่นกัน ซึ่งจะต้องเริ่มจากการยอมรับและเข้าใจลักษณะของความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก 

ภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ หมายถึงอะไร  
ภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ หมายถึง ปัญหาการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะอาการทางประสาทวิทยา            

ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล
นั่นเอง ซึ่งภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้นี้จะเป็นตัวการที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การพูด การสะกดการันต์ การคิดเลข การหาเหตุหาผลของบุคคล และจะส่งผลกระทบต่อไปถึงความตั้งใจ 
ความจ า ความร่วมมือกับคนอื่น รวมถึงทักษะทางสังคม และวุฒิภาวะทางอารมณ์อีกด้วย 

ภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ มีอะไรบ้าง  

 ภาวะบกพร่องด้านการฟัง (Auditory Processing Disorder)   
   ภาวะบกพร่องด้านการฟัง เป็นภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เก่ียวกับการรับข้อมูลทางเสียง
ที่ได้ฟังแล้วส่งไปให้สมองท าการประมวลและตีความ อ่านรายละเอียดได้ใน Auditory Processing Disorder   

 

 

มารู้จักปัญหาการเรียนรู้ของเด็ก (LD) กันเถอะ 
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 ภาวะบกพร่องด้านการคิดค านวณ (Dyscalculia)   
   ภาวะบกพร่องด้านการคิดค านวณ เป็นภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ทีม่ีผลกระทบต่อความ
เข้าใจจ านวนนับและเรื่องของคณิตศาสตร์ อ่านรายละเอียดได้ใน Dyscalculia  

 ภาวะบกพร่องด้านการเขียน (Dysgraphia)   
   ภาวะบกพร่องด้านการเขียน เป็นภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการเขียนและทักษะบังคับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ อ่านรายละเอียดได้ใน Dysgraphia  

 ภาวะบกพร่องด้านการอ่าน (Dyslexia)   
   ภาวะบกพร่องด้านการอ่าน เป็นภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีผลกระทบต่อการอ่าน และ
ทักษะประมวลเรื่องจากสิ่งที่อ่าน อ่านรายละเอียดได้ใน Dyslexia  

 ความผิดปกติของการเข้าใจภาษา (Language Processing Disorder)                             
ความผิดปกติของการเข้าใจภาษา เป็นลักษณะเฉพาะของภาวะบกพร่องทางการฟัง (APD)   

ทีม่ีผลท าให้ไม่เข้าใจความหมายของกลุ่มเสียงที่ได้ยิน ทั้งเป็นค า เป็นประโยค หรือเป็นเรื่องราว                 
อ่านรายละเอียดได้ใน Language Processing Disorder  

 ภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ภาษาท่าทาง (Non-verbal Learning Disabilities)   
       ภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ภาษาท่าทาง เป็นภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ท าให้ไม่เข้าใจ
ความหมายที่สื่อโดยไม่ใช้ค าพูด เช่น การแสดงสีหน้าหรือแสดงท่าทาง และอาจมีอาการเก้งก้างด้วย  
อ่านรายละเอียดได้ใน Non-verbal Learning Disabilities  

 ภาวะบกพร่องด้านการเข้าใจจากสิ่งที่มองเห็น/กลไกการมองเห็น                                       
(Visual Perceptual/Visual Motor Deficit)   

       ภาวะบกพร่องด้านการเข้าใจจากสิ่งที่มองเห็น เป็นภาวะบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความ
เข้าใจความหมายของข้อมูลที่มองเห็นหรือกระทบต่อความสามารถในการวาดภาพ หรือท าตามแบบ  
อ่านรายละเอียดได้ใน Visual Perceptual/Visual Motor Deficit  

ความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง (Related Disorders) 

 สมาธิสั้น (ADHD)   
     สมาธิสั้นเป็นความผิดปกติที่ท าให้คงความสนใจและตั้งใจไว้เป็นเวลานานได้ยาก ควบคุม
พฤติกรรมของตัวเองได้ยากและอยู่นิ่งไม่ได้ อ่านรายละเอียดได้ใน ADHD  

 ความผิดปกติด้านประสาทสัมพันธ์และการเคลื่อนไหว (Dyspraxia)   
     ความผิดปกติด้านประสาทสัมพันธ์และการเคลื่อนไหว เป็นความผิดปกติที่ท าให้เกิดปัญหา
ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย และการควบคุมความสัมพันธ์ของอวัยวะ การใช้ภาษา และการพูด  
อ่านรายละเอียดได้ใน Dyspraxia  
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 การคิดเชิงบริหาร (Executive Functioning)   
     การคิดเชิงบริหาร เป็นเรื่องของทักษะที่มีผลต่อการวางแผน การจัดการ การก าหนด
ยุทธศาสตร์ การให้ความสนใจในรายละเอียด และการจัดการเรื่องเวลาและสถานที่ อ่านรายละเอียดได้ใน 
Executive Functioning  

 ความจ า (Memory)   
    ความจ า เป็นส่วนที่มีผลต่อการเก็บและการเรียกใช้ข้อมูลหรือการน าข้อมูลกลับออกมาใช้งาน  
อ่านรายละเอียดได้ใน Memory  

อย่างไรก็ตาม ภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ความผิดปกติหรือความบกพร่องในเรื่อง
อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องทางสติปัญญา ภาวะออทิสซึม หูหนวก ตาบอด และภาวะบกพร่องทาง
พฤติกรรมอื่นๆ เพราะที่กล่าวนี้ไม่ใช่เป็นภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ เพราะการที่จะรู้หรือค้นพบได้เป็นเรื่อง
ยากมาก เพราะท้ังลักษณะและอาการหนักเบาจะไม่เหมือนกันเลย  

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น พ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จได้ ด้วยการให้
ก าลังใจ เข้าใจจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของเด็ก เข้าใจระบบการศึกษา ท างานร่วมกับนักวิชาการ และศึกษา
วิธีการที่จะช่วยเหลือเฉพาะกรณีนั้นๆ ด้วย  

สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ถ้าสงสัยว่าลูกอาจจะมีปัญหาด้านการเรียนรู้ก็ต้องไม่นิ่งนอนใจ ต้องรีบมองหาทาง
ช่วยเหลือ และต้องลงมือท าทันทีด้วย  “อย่าผัดวันประกันพรุ่ง” 

ถ้าหากท่านสงสัยว่าลูกอาจมีปัญหาการเรียนรู้ที่ต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ก็ต้องพยายามหา
ข้อมูลและหาความช่วยเหลือโดยไม่ชักช้า ท าได้เร็วเท่าไหร่ก็จะช่วยให้เด็กมีโอกาสพัฒนาได้เต็มศักยภาพ      
มากขึ้นเท่านั้น  

บางทีท่านอาจจะกลัวว่าจะตื่นเต้นไปจนเกินเหตุ หรือคิดว่าเดี๋ยวก็จะหายไปเอง แต่ความจริงคือท่าน
นั่นแหละเป็นคนที่รู้จักลูกของท่านดีกว่าใครอ่ืน ถึงใครจะมาบอกว่ามันเป็น “เรื่องธรรมดา” หรือว่า “ไม่ต้อง
เป็นห่วงหรอก” แต่ความจริงก็คือตัวท่านเท่านั้นที่รู้ว่าลูกของท่านมีอาการตื่นกลัวตอนเช้าวันจันทร์ ท่านนั่น
แหละที่ได้เฝ้าดูผลลัพธ์ที่เกิดจากการพยายามสร้างความมั่นใจในตัวเองของเด็ก และในส่วนลึกๆ ท่านก็รู้สึกว่า
มันมีอะไรๆ ที่ไม่ถูกต้องอยู่  

ข่าวดีคือมีสิ่งที่ท่านจะท าได้ ซึ่งจะว่าไปแล้วการกระท าที่ถือได้ว่า“ผิด” ก็คือ “การไม่ท าอะไรเลย” 
ต่างหาก เพราะหากท่านรีรอที่จะหาทางช่วยเหลือลูก ความภูมิใจในตัวเองของลูกของท่านก็จะถูกกั ดเซาะให้
กร่อนไปเรื่อยๆ ในขณะที่ช่วงเวลาที่เปิดให้เขาได้รับความช่วยเหลือที่ทันการก็จะลดลงเรื่อยๆ  

ด้วยเหตุที่ท่านเป็นผู้เฝ้าสังเกตการณ์ที่ดีที่สุดของการพัฒนาลูกของท่าน ท่านจึงสามารถสังเกตเห็น         
สิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาได้ตั้งแต่ในระยะต้นๆ แต่การที่จะสังเกตเห็นปัญหาในระยะต้นๆ ได้ ท่านก็ต้องรู้จัก
สัญญาณเตือนของปัญหาด้วย 
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การมองหาสัญญาณเตอืน  
สาเหตุที่ท าให้ลูกของท่านต้องประสบภาวะยากล าบากอาจมีอยู่หลายอย่าง แต่สิ่งที่ท่านมองเห็น      

ก็สามารถบอกได้ว่าอะไรที่เป็นปัญหาหรือความบกพร่องส าหรับการเรียนรู้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าลูกของท่าน 
“เชื่องช้า” หรือ “ฉลาดน้อยกว่า” พวกเพ่ือนๆ แต่เป็นเพราะสมองของเขาถูกออกแบบมาส าหรับการเรียนรู้      
ที่ไม่เหมือนกัน โดยที่ลูกของท่านต้องปรับยุทธศาสตร์เพิ่มเติมเพ่ือให้ใช้ความสามารถได้เต็มที่ และการให้ความ
ช่วยเหลือในส่วนที่ท าได้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จด้านการเรียนของ
เด็กอย่างมาก 

สิ่งบอกเหตุ มีอาการที่เด็กแสดงออกหลายอย่างที่อาจเป็นสัญญาณบอกเหตุของความบกพร่อง       
ด้านการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พ่อแม่อาจสังเกตเห็นอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ของเด็กได้        
ในบางครั้งบางคราว แต่ถ้าพบว่าเด็กแสดงอาการหลายๆ อย่างให้เห็นบ่อยๆ ก็ต้องคิดว่าเป็นเรื่องส าคัญ           
ที่พ่อแม่จะต้องท าอะไรสักอย่างเพ่ือให้เด็กได้รับความเก้ือหนุนที่จ าเป็นด้วย 

 

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

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

ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล 

 

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

 อาการของสมาธิสั้นเราจะสังเกตได้ไม่ง่ายเสมอไป รายการข้างล่างนี้จะช่วยบอกให้พ่อแม่รู้ได้ว่า
ลูกมีอาการสมาธิสั้นหรือไม่ โดยการใช้เวลาสังเกตอาการของเด็กตามรายการแต่ละข้อไปสักระยะหนึ่ง
ก่อน และระลึกไว้ด้วยว่าเด็กทั่วๆ ไปก็อาจแสดงอาการบางอย่างนั้นในบางโอกาสได้เหมือนกัน แต่เด็ก
ท่ีเป็นสมาธิสั้นจะแสดงอาการให้เห็นมากกว่าเด็กปกติท่ีมอีายุเท่ากัน  

อาการสมาธิสั้นในเด็กก่อนวัยเรียน-อนุบาล 2   
 มีปัญหาในการเริ่มลงมือท างานและท ากิจวัตรประจ า เช่น แต่งตัว หรือการเก็บของเล่น 
 มักไม่ค่อยฟังค าสั่ง หรือท าตามค าส่ัง แต่จะท าอย่างอืดอาดยืดยาดมาก 
 ขณะรับประทานอาหารหรือท ากิจกรรมกลุ่ม มักนั่งนิ่งๆ เหมือนเด็กอื่นไม่ค่อยได้ 
 มักจะหลุกหลิก ผุดลุกผุดนั่ง เวลาท่ีให้อยู่เงียบๆ 
 การหยุดท ากิจกรรมหนึ่ง แล้วไปเร่ิมท าอีกกิจกรรมหนึ่งจะท าได้ยากมาก  
 การท าอะไรให้ช้าลงเพื่อให้รอบคอบขึ้นเป็นเรื่องยาก 
 ต้องเตือนบ่อยมาก เพื่อให้หยุดและฟัง 
 แสดงความตั้งใจเหมือนเด็กอื่นในวัยเดียวกันไม่ค่อยได้ 
 หยิบฉวยสิ่งของโดยไม่ได้รบัอนุญาต 
 ไม่สามารถคอยฟังค าอธิบายก่อนลงมือท ากิจกรรมใดๆ ได ้
 ต้องใช้เวลา และการกระตุ้นมาก เพื่อให้ท ากิจวัตรประจ าให้ส าเร็จ 
 มักจ าค าอธิบายหรือค าส่ังไม่ได ้
 มักจ าเรื่องท่ีเพิ่งจะเรียนผ่านไปไม่ค่อยได ้
 มักจะอารมณ์เสีย หรือโกรธในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ท่ีไม่น่าเป็นสาระ 

อาการสมาธิสั้นในเด็กอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปทีี่ 6 
 การเริ่มลงมือท างานเป็นเรื่องท่ียากมาก โดยเฉพาะถ้าเป็นงานท่ีมีหลายขั้นตอน 
 มักหลุกหลิก อยู่นิ่งไม่ได้ 
 เวลาที่ต้องเงียบ มักหงุดหงิดอารมณ์เสีย เดินไปเดินมา ไม่อยู่นิ่ง 
 จะจ าเรื่องท่ีอ่านไปแล้วไม่ได้ ไดห้น้าลืมหลัง นอกจากเรื่องท่ีสนใจจริงๆ 
 ท าแบบฝึกหัดแบบรีบร้อนลวกๆ ไม่เรียบร้อย และผิดพลาดตกหล่นมาก 
 มักจะท างานท่ีโรงเรียน หรือการบ้านได้ไม่เต็มที่ตามศักยภาพท่ีตนเองมี 
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 ใจลอย วอกแวกมาก หรือสูญเสียความสนใจในเรื่องเฉพาะหน้าง่ายมาก 
 มักจะท ากิจวัตรท่ีต้องท าเป็นประจ า การบ้าน หรืองานอ่ืนแบบคร่ึงๆ กลางๆ ไม่เสร็จ 
 จ าเรื่องท่ีต้องท าเป็นปกติทุกวันไม่ค่อยได้ 
 มักจะลืมการบ้านไว้ท่ีโรงเรียน หรือลืมส่งการบ้าน 
 หาสมบัติของตัวเองไม่พบบ่อยๆ 
 นึกจะพูดหรือท าอะไรตอนไหนก็ท าทันที ไม่รอให้ถึงจังหวะของตนเอง 
 กลัวว่าถ้าไม่ได้พูดสิ่งท่ีคิดในทันที ก็จะลืมสิ่งท่ีคิดนั้น 
 การใคร่ครวญไตร่ตรองในสิ่งท่ีท า ก่อนท่ีจะลงมือท า เป็นสิ่งท่ีท าได้ยากมาก 
 มักจะพูดหรือท าโดยไม่ไดค้ิดไตร่ตรองว่าจะเกิดผลอย่างไร 
 ท างานยืดยาดเชื่องช้ามาก 
 ท างานไม่ค่อยเสร็จทันเวลาท่ีก าหนด เช่น การท ารายงาน หรือท าข้อสอบ 

อาการสมาธิสั้นในเด็กวัยรุ่น 
 จัดระบบ และก าหนดล าดับเร่ืองท่ีจะท าก่อนหลังไม่ค่อยได้ 
 การเริ่มลงมือท าการบ้านหรืองานท่ีมอบหมาย เป็นเรื่องท่ียากมากๆ 
 มีอาการใจลอย เวลาฟังคนอื่นพูด หรือเวลาอ่านหนังสือท่ีต้องอ่าน 
 ต้องอ่านข้อมูลซ้ า หรือขอให้พูดซ้ าอีกครั้ง เพราะครั้งแรกไม่รู้เรื่อง จ าไม่ได้ 
 ใจวอกแวก ไม่มีสมาธิ 
 ขณะท างานหนึ่งอยู่ จะไถลไปคิดเร่ืองอื่น เว้นแต่จะเป็นงานท่ีสนใจเป็นพิเศษ 
 ท าแบบฝึกหัดแบบรีบร้อนลวกๆ ไม่เรียบร้อย และผิดพลาดตกหล่นมาก 
 มักจะท างานท่ีโรงเรียน หรือการบ้านได้ไม่เต็มที่ตามศักยภาพท่ีตนเองมี 
 เวลาจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล มักจะนึกไม่ค่อยออก 
 เวลาสอบมักนึกค าตอบท่ีได้อ่านและเตรียมมาแล้วเมื่อคืนไม่ได ้
 จ าเรื่องท่ีต้องท าเป็นปกติทุกวันไม่ค่อยได้ 
 มักลืมจดการบ้าน หรือลืมว่าเก็บสมบัติของตัวเองไว้ท่ีไหน  
 มักท าตามใจนึก 
 มักจะพูดหรือท าโดยไม่ไดค้ิดไตร่ตรองว่าจะเกิดผลอย่างไร 
 ท างานยืดยาดเชื่องช้ามาก 
 ท าการบ้าน หรือท าข้อสอบ ไม่ค่อยเสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด 
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 หงุดหงิดอารมณ์เสียบ่อยๆ 
 มีอาการอยู่นิ่งไม่ได้ ปากต้องพูดหรือมือต้องหยิบฉวยอะไรเล่นตลอดเวลา 

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

 

ที่มา:    

   The Understood Team https://understood.org 

แปลและเรียบเรียงโดย:  นายประเสริฐ ตันสกุล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://understood.org/
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สัญญาณบอกเหตุที่สังเกตได้ 

เด็กเล็ก/ก่อนวัยเรียน (Pre-school)  
 ออกเสียงไม่ชัด  
 นึกค ำพูดไม่ออก 
 พูดค ำคล้องจองไม่ค่อยได้ 
 มีควำมยุ่งยำกในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข ตัวอักษร วันในสัปดำห์ สี และรูปร่ำง 
 วอกแวกง่ำย 
 เข้ำกับเพ่ือนไม่ค่อยได้ 
 ท ำตำมค ำสั่ง หรือตำมวิธีท ำปกติไม่ค่อยได้ 
 ใช้ดินสอ ดินสอสี หรือกรรไกร ไม่ถนัด 
 ติดกระดุม รูดซิป และใช้แป้นพิมพ์ไม่ค่อยได้ 

ชั้นเด็กเล็ก – ประถม  (Grades K – 4)  
 มีปัญหำกำรเรียนรู้เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวอักษรกับเสียง 
 สับสนในควำมหมำยของค ำพ้ืนฐำน เช่น วิ่ง กิน อยำกได้ เป็นต้น 
 อ่ำน และเขียนค ำ ไม่ถูกต้อง รวมถึงเขียนกลับด้ำนด้วย (b/d, m/w) หรือกลับหน้ำกลับหลัง 

(felt/left) หรือสลับค ำ (house/home)  
  ไม่ค่อยเข้ำใจหลักกำรคิดเลขเบื้องต้น 
 ไม่เข้ำใจเรื่องเวลำ 
 ใช้เวลำนำนในกำรเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ 
 จ ำข้อมูลเนื้อหำไม่ค่อยได้ 

ชั้นมัธยมต้น (Grades 5-8)  
 เด็กมีปัญหำเกี่ยวกับทักษะกำรอ่ำนและคิดเลข 
 มีปัญหำเกี่ยวกับล ำดับอักษรในค ำ (soiled เป็น solid หรือ left กับ felt)  
 มีปัญหำเกีย่วกับค ำ และกำรสะกดค ำ  
 มีปัญหำด้ำนกำรจัดระเบียบเตียงนอน สมุดจดงำน กระดำษ ดินสอ และโต๊ะท ำงำน 
 มีปัญหำในกำรท ำกำรบ้ำนและกำรท ำรำยงำนส่ง 
 มีปัญหำเรื่องลำยมือ 
 มีปัญหำด้ำนกำรบริหำรเวลำ 
 มีปัญหำในกำรฟังและเข้ำใจกำรพูด กำรอภิปรำย และแสดงควำมคิดเห็น 

 

 

สัญญาณบอกเหตุที่สังเกตได้ 
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ชั้นมัธยมปลาย และวัยรุน่ (High School and Adults)  
 เขียนค ำเดียวกันในเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกัน 
 ไม่ค่อยอยำกเขียนและอ่ำน 
 ท ำข้อสอบที่มีค ำถำมแบบปลำยเปิดไม่ค่อยได้ 
 มีปัญหำเกี่ยวกับทักษะกำรจ ำ 
 มีปัญหำกำรน ำทักษะจำกงำนหนึ่งไปใช้กับอีกงำนหนึ่งไม่ได้ 
 ท ำงำนเชื่องช้ำ 
 มีปัญหำกำรท ำควำมเข้ำใจกับเรื่องนำมธรรม 
 มีปัญหำเรื่องกำรสนใจรำยละเอียด 
 ตีควำมเนื้อหำของข้อมูลผิดพลำด 

กำรขอควำมช่วยเหลือให้กับเด็กเร็วไปไม่ใช่เรื่องท่ีเป็นปัญหำ แต่กำรปล่อยปัญหำไว้นำนเกินนี่สิ 
อันตรำย ดังนั้นถ้ำพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นว่ำเด็กแสดงอำกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวมำนี้ให้เห็นมำระยะหนึ่งแล้ว ก็น่ำจะ
สงสัยได้ว่ำอำจมีปัญหำด้ำนควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ได้ กำรที่เรำรู้ว่ำเด็กมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับควำม
ช่วยเหลือในเรื่องอะไรแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ไม่ตกใจ ท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรขอควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมได้ 
 

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

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

ผู้แปลและเรียบเรียง: นำยประเสริฐ ตันสกุล 

 

 

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

(Types of strengths in kids) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  เมื่อลูกมีปัญหาด้านการเรียนและความตั้งใจ เราอาจใช้เวลาไปมากกับการพูดถึงปัญหา ซึ่งท่ีจริง
แล้วเรื่องจุดแข็งต่างๆ ท่ีมีอยู่ในตัวของลูก จะช่วยส่งให้ลูกประสบความส าเร็จได้ก็มีความส าคัญมาก
พอๆ กัน  
  ท่านสามารถน ารายการในตารางข้างล่างนี้ไปใช้เพื่อตรวจสอบ และค้นหาว่าลูกของท่านมีอะไร
ท่ีเป็นจุดแข็งบ้าง 
ประเภทของจุดแข็งของเด็ก 

 จุดแข็งทั่วไป 

   สามารถท างาน หรือเล่น ตามล าพังได้ 
   สนใจท่ีจะท าให้ดี 
   เข้าใจจุดประสงค์ของสิ่งท่ีท า และตั้งเป้าหมายได้ 
   อยากเรียน อยากรู้เรื่องใหม่ๆ 
   รู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 
   ท างานได้ดี/เข้ากับเพื่อนร่วมงานท่ีท างานเป็นกลุ่มได้ดี 
   ท างานได้ดี/เข้ากับเพื่อนท่ีท างานคู่กันได้ดี 
   สามารถจัดล าดับหัวข้อ และความคิดได้ 
   ยอมรับในสิ่งท่ีไม่เป็นตามท่ีคิด/ความผิดพลาดได้ และพร้อมท่ีจะท าต่อไป 
   มีความใฝ่ฝัน และใส่ใจงานอดิเรก  
   สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ 
   สามารถเลือกทางเลือกที่ดีได ้
   มีความอยากรู้อยากเห็น และคิดสร้างสรรค์ 
   แก้ปัญหาได้ด ี
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จุดแข็งทางด้านสังคม  

   รู้จักแบ่งปัน ผลัดเปลี่ยนกัน และต่อรองได้ 
   พยายามเข้าสังคม 
   รู้จักขอความช่วยเหลือ และขอความเห็นใจ ยามจ าเป็น 
   โอบอ้อมอารี และยื่นมือช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 
   ยอมรับผิดชอบในการกระท าของตน (ไม่ว่าดีหรือร้าย) 
   มีอารมณ์ขัน 
   ไม่ท าตามเพื่อน (ไม่ให้พวกมากลากไป) 
   ท าตามกฎกติกาได้ดี  
   ยอมรับฟังค าทักท้วงได้ด ี
   สามารถสร้างมิตร และรักษาความเป็นมิตรได้ 
   มีความซื่อสัตย์ และจริงใจ 
   มีความน่ารักส าหรับผู้ใหญ่ 
   รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเห็นอกเห็นใจผู้อืน่ 
   ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
   แสดงการตอบสนองในทางท่ีเหมาะสมเมื่อไม่สบอารมณ์ หรือโกรธ (เช่น ไม่ลงไม้ลงมือ) 

จุดแข็งทางด้านภาษา 
   สามารถบอกความต้องการ ส่ิงท่ีอยากได้ และความคิดไดด้้วยค าพูด 
   สามารถพูดโดยใช้ท่าทางและน้ าเสียงประกอบได้ 
   ฟังเรื่องข าขัน มุกตลก และค าพูดเป็นปริศนาได้ 
   สามารถคุยเรื่องท่ีเกี่ยวกับล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ถูกต้อง 
   รู้จักการสนทนาท่ีต้องมาผลัดกันพูดและฟัง  
   สามารถพูดตามหลักไวยากรณ์ท่ีถูกต้องได้เหมาะสมกับวัย  
   เข้าใจ และรู้จักใช้ค าศัพท์มากขึ้นเรื่อยๆ 
   ชอบฟังเรื่องเล่า ดนตรี และกิจกรรมอื่นๆ 
   สามารถร่วมอภิปรายแสดงความเห็นได้ท้ังท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียน และกับเพื่อนๆ 
   สามารถตอบค าถามว่า ใคร อะไร ท่ีไหน และเมื่อไหร่ ในการสนทนา (หรือในเรื่องเล่าได้) 
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จุดแข็งทางด้านการอ่านเขียน 
   ชอบอ่าน 
   บอกความสัมพันธ์ของตัวอักษรกับเสียง และเสียงกับตัวอักษรได ้
   ออกเสียงค าที่ไม่คุ้นเคยได้   
   สามารถจ าค าท่ีเคยผ่านตามาแล้วได้  
   สามารถท าตามค าอธิบายได้ 
   สามารถจ าเรื่องราวและข้อมูลท่ีได้อ่าน และน ามาเล่าต่อได้ 
   สามารถเดาได้ว่าเรื่องท่ีอ่านนั้นจะลงเอยหรือตอนจบเป็นอย่างไร 
   สามารถหยุดอ่านชั่วครู่แล้วกลับมาอ่านประโยคนั้นต่อได ้
   สามารถอ่านได้ถูกต้องและด้วยความเข้าใจ 
   สามารถเดาความหมายของค าใหม่ได้จากเนื้อหา หรือด้วยการถามค าถาม 
   มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ชอบเล่าเรื่อง 
   สามารถเชื่อมโยงเร่ืองท่ีได้อ่านเข้ากับประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองได้  

จุดแข็งทางด้านการคิดค านวณ 

   สามารถมองเห็นภาพ และเข้าใจแบบแผนของธรรมชาติ และตัวเลข 
   จ ากฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ได้ และคิดค านวณเลขในใจได้  
   สามารถคิดอย่างมีเหตุผลทางตรรกะได ้
   เข้าใจหลักคิดเชิงคณิตศาสตร์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
   เข้าใจและสามารถใช้ค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ได้ 

 

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

 

ที่มา:    

Amanda Morin https://www.Understood.org/ 

แปลและเรียบเรียงโดย:  นายประเสริฐ ตันสกุล 

https://www.understood.org/
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การสอนอ่าน: เคลด็ไม่ลบัส าหรับครู 
(Reading Instruction: Tips for Teachers) 

การอ่านเป็นทกัษะทางการศึกษาทกัษะเดียว

ท่ีมีความส าคญัสูงสุดท่ีเด็กจะเรียนรู้จากครู ความ

เข้าใจ เ ร่ืองการจัด รูปแบบและความหมายของ

ขอ้ความและค าสั่ง ทั้งในรูปของเสียงและตวัอกัษร มี

ส่วนส าคญัในการช่วยให้เด็กอ่านหนงัสือออก ดงันั้น

ความเขา้ใจเร่ืองทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ

อ่าน จะช่วยให้ครูสามารถสร้างรากฐานอนัมั่นคง

ส าหรับเด็กท่ีจะเรียนรู้และประสบความส าเร็จในโรงเรียนได ้ต่อไปน้ีจะกล่าวถึง วิธีการสร้างความเขา้ใจท่ี

ลึกซ้ึงในถอ้ยค าท่ีเขียน การสร้างความตระหนกัในภาษาส่ิงพิมพ ์การสอนพยญัชนะ การสร้างความตระหนกั

ในเร่ืองการออกเสียง ความตระหนักในเร่ืองการผสมของเสียง การสอนเร่ืองความสัมพนัธ์ของเสียงกบั

ตวัอกัษร การสอนใหเ้ด็กอ่านออกเสียง การสอนใหส้ะกดค า และการช่วยใหเ้ด็กพฒันาการอ่านให้คล่องและ

เขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน 

วธิีสร้างความเข้าใจทีล่กึซ้ึงในถ้อยค าทีเ่ขยีน (Create Appreciation of Written Words)                                                                                   
1. น าเร่ืองเล่าหรือนิทานมาอ่านร่วมกบัเด็ก และใหเ้ด็กคน้หาจุดส าคญัของเร่ือง 

2. น าขอ้เขียนท่ีใหข้อ้มูลประกอบมาใหน้กัเรียนช่วยกนัพิจารณาหาประเด็นแนวคิดใหม่ๆ                

ท่ีน่าสนใจ 

3. พยายามใชโ้อกาสทุกคร้ังท่ีมีเพื่อช้ีใหเ้ห็นวา่การอ่านเป็นการส่ือสารท่ีมีความส าคญัมากส าหรับ 

     การด าเนินชีวติในยคุปัจจุบนั เช่น ขอ้ความบนสลาก ค าอธิบายวธีิใช ้และตราสัญลกัษณ์ เป็นตน้ 

วธิีการสร้างความเข้าใจเร่ืองเอกสารส่ิงพมิพ์ และระบบการเขยีน  (Develop Awareness of 

Printed Language and the Writing System)                                                
1. เพื่อใหแ้น่ใจวา่นกัเรียนรู้วา่เขาจดัท าหนงัสือกนัอยา่งไร ครูตอ้งใหน้กัเรียนรู้เร่ืองเบ้ืองตน้ของ 

     หนงัสือดว้ยวา่จะตอ้งอ่านจากซา้ยไปขวา จากบนลงล่าง รู้วา่ในเล่มอาจมีภาพถ่ายหรือภาพเขียน  

     ประกอบแทรกอยูด่ว้ย จะมีเลขหนา้ก ากบั และรู้วา่วตัถุประสงคท่ี์อ่านก็เพื่อหาความหมายจาก 

     ตวัอกัษร และท าความเขา้ใจในถอ้ยค าท่ีใชส่ื้อความคิดในเน้ือหาท่ีอ่าน 

2. ใหอ่้านหนงัสือส าหรับเด็กท่ีมีตวัอกัษรขนาดใหญ่อ่านง่าย เล่าเร่ืองราวท่ีมีค าท่ีเดาไดจ้ากใน 

     หนงัสือ  
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3. ส าหรับในอเมริกาให้ใช ้ “big books” เพื่อช่วยให้เด็กไดส้ังเกตและจดจ าค าท่ีพบบ่อยๆ เช่น                         

     a, the, is, was, you เป็นตน้  

4. ติดป้ายช่ือวตัถุต่างๆ ในหอ้งเรียน  

การสอนให้รู้จักพยญัชนะ (Teach the Alphabet) 

1. ตวัช้ีบ่งท่ีจะบอกวา่เด็กเรียนรู้การอ่านไดง่้ายหรือไม่ อยูท่ี่ความคุน้เคยกบัพยญัชนะท่ีเป็น 

     ตวัอกัษรนัน่เอง เพราะความคุน้เคยกบัตวัอกัษรจะเป็นเสมือนฐานรากของการเรียนรู้                         

     ดา้นการอ่านของเด็ก 

2. ความส าคญัของเร่ืองน้ีมีอยูเ่กินกวา่การรู้จกัช่ือของตวัอกัษร นัน่คือ เด็กจะตอ้งเขา้ใจถึง 

     วตัถุประสงคข์องการใชต้วัอกัษรแต่ละตวันั้นดว้ย  

3. ครูช่วยช้ีแนะใหน้กัเรียนสังเกตตวัอกัษรท่ีปรากฏในส่ิงพิมพร์อบๆ ตวัเราท่ีครูน ามาให้ดู 

4. นกัเรียนท ากิจกรรมท่ีจะช่วยใหรู้้จกัตวัอกัษรต่างๆ ไดจ้ากภาพรูปร่างท่ีมองเห็น 

5. ช่วยใหน้กัเรียนเขียนตวัอกัษร และกระตุน้ให้เร่ิมฝึกเขียนตวัอกัษรท่ีประกอบอยูใ่นช่ือของ 

      ตวัเอง 

การฝึกความสามารถในการฟังเสียง (Develop the Student’s Phonological Awareness) 

1. ในการฟังและการพูดนั้น เราสนใจท่ีความหมายของภาษามากกวา่เสียงท่ีไดย้ินก็จริงอยู ่แต่เราก็

ยงัจ าเป็นตอ้งสอนให้เด็กสนใจในเร่ืองของเสียง หรือการออกเสียงของภาษาดว้ย เพราะเป็น

ส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยให้เขา้ใจค าพูดในรูปแบบท่ีเขียนออกมาได ้ซ่ึงเด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้น

การเรียนรู้จ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการพฒันาการแยกแยะเสียงในลกัษณะน้ี  

2. ใช้การเขียนภาพเป็นผงัแสดงให้เห็นว่าในประโยคสั้นๆ สามารถแยกออกเป็นค าๆ ไดอ้ย่างไร 

เช่น ในภาษาองักฤษจะใชต้วัอยา่งประโยค “Frog eats bugs.” แลว้ใชบ้ตัรค า หรือวตัถุอะไรก็ได้

ประกอบการอธิบายใหเ้ห็นภาพวา่ ประโยคน้ีประกอบดว้ยค าสามค า และล าดบัก่อนหลงัท่ีแต่ละ

ค าวางอยูน่ั้นมนัส าคญัอยา่งไร ใหล้องเล่นสร้างประโยคโดยน าเอาแต่ละค ามาสับเปล่ียนท่ีกนั  

3. ฝึกการสังเกตเสียงของค าต่างๆ โดยให้ฟังเสียงและตบมือตามพยางค์ แล้วให้ฟังและอ่านค า

กลอนพร้อมกบัมือตามจงัหวะของการอ่านออกเสียงไปดว้ย 

4. เม่ือเด็กคุน้กับการเล่นเกมอ่านค า แยกพยางค์ และจงัหวะหนักเบาแล้วก็ให้ฝึกการออกเสียง

พยางคน์ั้นๆ ต่อไป 
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การฝึกความสามารถในการออกเสียงพยางค์ (Develop Phonemic Awareness) 

1. การฝึกการออกเสียงพยางคก์็คือ การฝึกใหเ้ขา้ใจวา่ในค าหน่ึง หรือพยางคห์น่ึง จะประกอบข้ึน 

ดว้ยเสียงหลายเสียงผสมกนั ซ่ึงความเขา้ใจในเร่ืองน้ีมีความส าคญัมากต่อการเรียนเร่ืองตวัอกัษรในภาษา            

ซ่ึงเด็กท่ีอ่านหนงัสือไม่ออกจะขาดความรู้ความเขา้ใจในส่วนน้ี  

2. ในการสอนการออกเสียงพยางคจ์ะตอ้งเนน้ท่ีเสียงของค า ไม่ใช่ท่ีตวัอกัษรหรือตวัสะกดการันต ์

3. ใชว้ธีิการฝึกท่ีดึงดูดความสนใจและมองเห็นภาพของเสียงท่ีฝึกนั้น ตวัอยา่งในการสอนเสียงใน 

ภาษาองักฤษ อาจใชเ้สียงในค าใดค าหน่ึงเป็นตน้แบบ เช่น เสียง /s/ ในค าวา่ sat ก็ใหเ้ด็กฝึกออกเสียงน้ีท่ี

ปรากฏในค าอ่ืนๆ จนกวา่เด็กจะออกเสียงไดค้ล่อง และเขา้ใจธรรมชาติของเสียงนั้น 

4. ใหเ้ร่ิมฝึกจากค าง่ายๆไม่ซบัซอ้นก่อน เช่น ในภาษาองักฤษ ใหฟั้งเสียง /s/ ในค าวา่ sat, sit, sip,  

sad … หรือเสียง /e/ ยาวๆ ในค าวา่ me, see, bee … เป็นตน้ 

5. ใหน้กัเรียนฝึกออกเสียงโดยผสมหลายพยางคเ์สียงเขา้เป็นค า โดยเร่ิมจากน าเสียงเดียวไปผสม  

ในค าพยางคเ์ดียวก่อน เช่น /m/-ilk, /s/-at, จากนั้นจึงใหผ้สมเสียงหลายพยางคเ์ขา้เป็นค า เช่น /s/-/a/-/t/            

เป็นตน้ 

 

 

 

 

6. ฝึกใหแ้ยกเสียงท่ีประกอบอยูใ่นค า เช่นในภาษาองักฤษอาจถามวา่ เสียงแรกในค าวา่ soup         

คือเสียงอะไร และเสียงอะไรเอ่ยอยูท่า้ยค าวา่ kiss ซ่ึงเสียงแรกในค าจะจบัไดย้ากกวา่เสียงทา้ยค า  

7. เม่ือนกัเรียนสามารถฟังเสียงแต่ละเสียงไดค้ล่องแลว้ ก็ใหฝึ้กแยกเสียงในค าต่างๆ ใน 

ภาษาองักฤษ เช่น /g/-/oo/-/s/= “goose”เป็นตน้  

8. ใชกิ้จกรรมการแยกและรวมเสียงพยางคใ์นค า เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

เสียงท่ีอยูใ่นแต่ละค า  

9. ในตอนแรกๆ ครูอาจตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนใหม้ากๆ ดว้ยการหาตวัอยา่งเสียงและวธีิออกเสียง  

เพื่อใหน้กัเรียนฝึกออกเสียงนั้น ท าหลายๆ ตวัอยา่ง เพื่อสร้างความพร้อมให้นกัเรียนโดยใชว้ธีิใหอ้อกเสียง 

ในเวลาฝึก เม่ือเห็นวา่นกัเรียนมีทกัษะพอควรแลว้ ครูก็ลดการบอกลงใหเ้ด็กท าดว้ยตนเองใหม้ากข้ึน   

10.  ตอ้งถือวา่การรู้จกัวธีิออกเสียงตอ้งมาก่อน ควรใหมี้การฝึกมากๆ บ่อยๆ และใหส้นุกดว้ย 

11.  การฝึกออกเสียงส าคญัมากส าหรับการการอ่าน แต่การออกเสียงไดอ้ยา่งเดียวยงัไม่พอ จะตอ้ง 

อาศยัการสอนและการฝึกให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งเสียงกบัตวัอกัษรดว้ย  

/s/-at /s/-/a/-/t/   
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การสอนเร่ืองความสัมพนัธ์ของเสียงกบัตัวอกัษร (Teach the Relation of Sounds and Letters) 

1. นกัเรียนจะตอ้งรู้จกัตวัอกัษรในภาษา และสามารถแยกแยะตวัอกัษรแต่ละตวัได ้เพราะวา่อกัษร

แต่ละตวันั้นเป็นเคร่ืองหมายแทนเสียงเสียงหน่ึง หรือหลายเสียงท่ีเราไดย้นิจากค าท่ีพูด 

2. การสอนใหรู้้จกัตวัอกัษรแต่ละตวั ครูจะตอ้งออกเสียงให้ฟังเป็นตวัอยา่งให้นกัเรียนลองท าดว้ย

ตนเอง ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ การสอนของครูตอ้งชดัเจนมากและไม่คลุมเครือ  

3. ขั้นแรก ให้สอนและฝึกเร่ืองตวัอกัษรและเสียง เฉพาะค าท่ีมีใช้บ่อยๆก่อน ส่วนค าท่ีไม่ไดพ้บ

บ่อยนักให้เอาไวส้อนตอนหลังๆ เวลาท่ีนักเรียนเข้าใจดีแล้วว่าการออกเสียงของแต่ละค า 

จะตอ้งเร่ิมจากเสียงทางดา้นซา้ยมือไปหาทางขวา  

การสอนวธิีอ่านออกเสียง (Teach Children How to Sound Out Words) 

1. หลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ความสัมพนัธ์ของตวัอกัษรกบัเสียงดีแลว้ ก็เร่ิมใหฝึ้กหดัเขียน 

ตัวอักษรแทนค าและเสียงนั้นๆ เร่ิมจากค าสั้ นๆ ท่ีคุ ้นเคยก่อน เร่ิมฝึกให้ออกเสียงในค า                

ทีละเสียงจากซา้ยไปขวา แลว้ประสมเสียงรวมกนัเขา้เป็นค า พยายามหาค าจากท่ีจ าไดม้าใช้ใน

การฝึก 

2. อ่านออกเสียงค าท่ีสอนให้นักเรียนฟังเป็นตวัอย่าง ให้เด็กท าตาม การอ่านออกเสียงค าได ้             

จะช่วยใหน้กัเรียนรู้จกั และเรียนรู้ค าใหม่ๆ ไดด้ว้ยตวัเองต่อไป  

3. เล่าเร่ืองราว ท่ีใชถ้อ้ยค าท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งอกัษรกบัเสียงตามรูปแบบท่ีเรียนมาแลว้ และ

กระตุน้ใหน้กัเรียนฝึกอ่านออกเสียงค าใหม่ท่ียงัไม่มัน่ใจวา่จะอ่านไดถู้กตอ้งหรือไม่ดว้ย 

4. ฝึกให้นักเรียนเข้าใจหลักการใช้ตัวอักษรมาเขียนประกอบเป็นค า เช่น ในภาษาอังกฤษ           

ถา้ลงทา้ยดว้ย /e/ ก็หมายความวา่ค านั้นเป็นเสียงยาว โดยใหเ้ห็นตวัอยา่งมากๆ หลายๆ ค า  

การสอนวธิีสะกดค า (Teach Children to Spell Words) 

1. ใหน้กัเรียนสะกดค าโดยการอ่านตวัอกัษรแต่ละตวั โดยครูท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง แลว้ให ้

    นกัเรียนท าตาม 

2. เร่ิมจากค าสั้นๆ ท่ีเด็กอ่านไดก่้อน เพราะค าประเภทน้ีจะมีรูปแบบการสะกดตวัแบบเดียวกนั  

                       ในภาษาองักฤษ เช่น cap, bat, sit ซ่ึงเป็นคนละแบบกบั cape, bait, หรือ sight  

3. ใหเ้ร่ิมจากค าท่ีไม่มีตวัควบกล ้าในภาษาองักฤษ ก็ใหเ้ร่ิมสอนค าวา่ ham, pan แทนค าวา่  

    slam, plan  

4. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชค้วามรู้เก่ียวกบัวธีิเขียนและการสะกดค าบ่อยๆ และสม ่าเสมอ  
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5. สอนหลกัการเขียนสะกดค าอยา่งมีระบบ เร่ิมจากค าท่ีใชบ้่อยๆและมีรูปแบบธรรมดาๆ แลว้ 

ค่อยๆขยายไปถึงค าแบบอ่ืนๆต่อไป วตัถุประสงคห์ลกัคือตอ้งการใหน้กัเรียนไดส้ังเกตเห็นหลกัการสะกดค า

นั้นๆ 

6. ใหใ้ชค้  าท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งอกัษรกบัเสียง ท่ีเป็นไปตามรูปแบบปกติใหม้ากท่ีสุด  

ตวัอยา่งในภาษาองักฤษเช่น ใชค้  าวา่ get แทนท่ีจะเป็นค าวา่ gem เป็นตน้ 

7. ก าหนดตารางและจดัล าดบัการเรียน ใหน้กัเรียนมีโอกาสไดใ้ช ้และฝึกการออกเสียงและค าให ้

คล่อง ตามความเหมาะสมของตวัเอง และก าหนดวา่จะประเมินทกัษะอะไรเม่ือใด เพื่อให้ไดท้ราบวา่ควรกา้ว

ต่อไปเม่ือใด โดยค านึงถึงความรู้พื้นฐาน และเวลาท่ีตอ้งใช ้ในการกา้วจากการอ่านค าเป็นค าๆ และการผสม

ค าหลายๆค า ไปถึงการอ่านขอ้ความในหนงัสือ  

การส่งเสริมให้เด็กอ่านคล่องและเข้าใจส่ิงทีอ่่าน (Help Children Develop Fluent, Reflective 

Reading) 

1. ฝึกใหอ่้านคล่องโดยใหอ่้านเร่ืองใหม่ๆ และอ่านเร่ืองเก่าซ ้ าทุกวนัดว้ย 

2. ช่วยขยายประสบการณ์เก่ียวกบัการใชค้  า ภาษา และความคิด ท่ีไดจ้ากหนงัสือ ดว้ยการส่งเสริม 

ใหอ่้านขอ้เขียนท่ียากข้ึน โดยการอ่านใหฟั้งหรือใหอ่้านดว้ยกนักบัครูทุกวนั 

3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากหนงัสือท่ีอ่านมาขยายผลในเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีนกัเรียนสนใจ เช่น เร่ือง 

วนัหยดุ เร่ืองสัตวเ์ล้ียง เร่ืองพี่ๆ นอ้งๆ และเกมต่างๆ ใหเ้ด็กๆไดร่้วมอภิปรายในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

 

 

 

 

 

4. ส่งเสริมใหคิ้ดตั้งประเด็นสงสัยในเร่ืองท่ีอ่าน ทั้งท่ีเป็นนิทานและเป็นขอ้มูล เช่น “สงสัยว่าแล้ว  

Pooh ตัวละครจะท าอย่างไรต่อไป” หรือ “คิดว่าคนเป็นพ่อจะรู้สึกอย่างไร” หรือ “สงสัยจังว่ากบมนัท าอะไร

ในฤดูหนาว” หรือ “คิดว่านั่นคือตัวปัญหาใช่ไหม เพราะอะไร” เป็นตน้ 

5. แนะน าวธีิท าความเขา้ใจเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่าน และใหค้วามช่วยเหลือและแนะน าดว้ย 

6. ช้ีใหเ้ห็นวา่ช่ือเร่ืองและหวัขอ้สามารถบอกไดว้า่เป็นหนงัสือเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 

7. ช่วยใหน้กัเรียนหาประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัของเร่ืองในขอ้เขียนทั้งหวัขอ้ใหญ่และหวัขอ้ยอ่ย  



21 

 

แผนผงัแสดงแนวคิดหลกัของเร่ือง และความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนผงักบัตวัอกัษรท่ีเป็นค าอธิบาย จะช่วยให้

นกัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านได ้

8. ใหย้กเอาค าท่ีไม่คุน้เคยออกมาใหพ้ิจารณาวา่ หมายถึงอะไร พยายามน าค านั้นมาใชบ้่อยๆ และ 

กระตุน้ใหน้กัเรียนน าไปใชใ้นการสนทนาของตนดว้ย 

9. แสดงวธีิวเิคราะห์หาจุดโยงท่ีจะช่วยช้ีใหเ้ห็นไดว้า่ค  าท่ีไม่คุน้เคยค านั้นหมายถึงอะไร เร่ืองน้ีมี 

งานวจิยัยนืยนัวา่ การเรียนรู้ค าใหม่ๆ เพิ่มข้ึนนั้น เกิดจากการเรียนรู้ค าใหม่ๆ จากเร่ืองราวท่ีไดอ่้าน 

ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education 

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

ทีม่า:  

 

             https://ldaamerica.org/reading-instruction-tips-for-teachers/ 

แปลและเรียบเรียงโดย นายประเสริฐ ตนัสกุล 
 

 

 

 

   

https://ldaamerica.org/reading-instruction-tips-for-teachers/
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กจิกรรมส ำหรับเดก็เลก็: ฝึกพฒันำกำร 
(Activities for Young Children: Providing Practice for Development) 

 

 เด็กเล็กท่ีมีปัญหาไม่สามารถเรียนรู้ในด้าน

ต่างๆ ได ้อาจตอ้งการโอกาสในการฝึกฝนทกัษะนั้นๆ 

ดังนั้ น พ่อแม่และพี่ เ ล้ียงควรจัดกิจกรรมส าหรับ 

เสริมสร้างพฒันาการในดา้นนั้นๆ ดว้ย อาจใชว้ิธีการ       

ให้เล่นเกม ท่ีใช้ตวัอกัษร และค าท่ีเพิ่งเรียนมาใหม่ๆ 

เช่น ใหค้น้หาตวัเลข ตวัอกัษรและค าในค าพูดท่ีไดย้ิน 

และได้ใช้อยู่บ่อยๆ ทุกวนั หรือเกมอ่ืนๆ ท่ีช่วยฝึก

เก่ียวกบัตวัเลข ตวัอกัษร ค าและความหมาย รวมถึงการใช้เกมหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยฝึกทกัษะ

ส่วนท่ีได้เรียนรู้มาแล้วด้วย เม่ือใดท่ีเรามีความคุน้เคยกบัวิธีการช่วยให้เด็กตระหนักถึงวิธีการใช้ตวัเลข 

ตวัอกัษร และค า ตามท่ีกล่าวมาน้ีแลว้ เราก็จะมีโอกาสมากข้ึนในชีวิตประจ าวนั ท่ีจะเน้นการฝึกทกัษะใหม่

ใหก้บัเด็กดว้ย 

เกมทีเ่น้นให้เด็กเรียนรู้ตัวอกัษรและค ำใหม่ทีไ่ด้เรียนมำ  (Play word and letter games that 

emphasize newly learned letters and words.)  
  ขอย  ้าวา่ใหน้ าเอาตวัอกัษรหรือค าส่วนท่ีเรียนใหม่กบัท่ีเรียนมาแลว้มาผนวกใชใ้นเกมท่ีเล่น เช่น 

 เกมสร้างสมาธิ ใหเ้ด็กเขียนตวัเลข ตวัอกัษร หรือค า เป็นคู่ๆ บนบตัรค าขนาด 3 x 5 น้ิว  

 เกมบตัรบิงโก ้ (Bingo cards) ใหเ้ตรียมบตัรค าแบบง่ายๆ ท่ีมีตวัเลข ตวัอกัษร และค า เพื่อใชเ้ล่น 

 เกมแฮงแมน (Hangman) ใหเ้ล่นเกมแฮงแมน โดยใชค้  าท่ีเรียนมาใหม่ๆ จากเร่ืองท่ีอ่าน  

      จากตารางสะกดค า จากหนงัสือวทิยาศาสตร์ หรือสังคม ท่ีเพิ่งไดเ้รียนมา ตวัอยา่งเช่น ใหฝึ้กค า 

      ท่ีอ่านจากหนงัสือเร่ืองอวกาศ โดยใหเ้ติมค า present _ _ _ _ _ _ ซ่ึงค าท่ีถูกตอ้งคือ “planet”  

      เป็นตน้ 

 เกมรัมม่ี (Rummy) ใชบ้ตัรค าขนาด 3 x 5 น้ิว เขียนค าลงไป ค าละสามบตัรส าหรับใชใ้นการฝึก 
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ช่วยกนัหำ ตัวเลข ตัวอกัษร หรือค ำใหม่ (Take turns looking for numbers, letters or words) 
พยายามเนน้ในส่ิงท่ีเพิ่งเรียนมาใหม่ๆ ควบคู่ไปกบัส่ิงท่ีชอบท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ 

และอายขุองเด็กดว้ย กิจกรรมท่ีจะแนะน ามีดงัน้ี 

1. หาตวัเลขในป้ายทะเบียนรถ เช่น ใหห้าเลข 3 หรือเลข 8 ในป้ายทะเบียนรถท่ีจอดอยู ่หรือท่ีวิง่ผา่น 

2. หาตวัเลข หรือสัญลกัษณ์จากป้ายโฆษณา เช่น ใหห้าเลข 7 หรืออกัษร G หรือค า  “ลดราคา”                  

      ในหา้ง ขา้งถนน หรือริมทางเดิน 

3. หาจากหนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร เช่น ใหช้ี้ หรือท าเคร่ืองหมายขีดเส้นใต ้หรือวงกลม ท่ีตวัเลข  

     หรือตวัอกัษร หรือค าท่ีระบุ 

4. ใชค้อมพิวเตอร์และไอแพท็ ใหค้น้หาค า ตวัเลข ตวัอกัษรท่ีก าหนดจากขอ้ความบนจอ 

เล่นเกมที่ช่วยฝึกตัวเลข ตัวอกัษร ค ำ และควำมหมำย  (Play games that provide practice with 
numbers, letters, words and concepts) 
  ใหเ้ด็กเล่นเกมท่ีตอ้งมีผูร่้วมเล่นเพื่อใหไ้ดใ้ชท้กัษะอยา่งใดอยา่งหน่ึงพร้อมกบัโชคดว้ย อาจเป็นเกม

ท่ีมีในทอ้งตลาด หรือท่ีสร้างข้ึนเองก็ได ้เช่น  

1.  เกมทัว่ไปท่ีเล่นบนกระดาน ท่ีก าหนดเส้นจากจุดหน่ึงวนไปสู่หลกัชยั ระหวา่งรายทาง 

ปรากฏมีรูปร่าง ตวัอกัษร หรือภาพ อยูต่ามจุดต่างๆ ให้ใชเ้ข็มส าหรับหมุนช้ี หรือลูกเต๋า เพื่อเดินหมากไปสู่

หลกัชยั แลว้ใหเ้ด็กบอกช่ือของส่ิงท่ีเดินผา่นไป 

2.  เกมโดมิโน โดยใชว้สัดุเป็นชุดๆ ท่ีแต่ละชุดจะมีสี รูปร่าง ตวัอกัษร ค า หรือเคร่ืองหมาย 

ท่ีบอกว่าเป็นพวกเดียวกนั อาจเป็นพวกเคร่ืองแต่งกาย  เช่น หมวกปีกสีแดง กบัหมวกแก๊ปสีน ้ าเงิน หรือ

กางเกงขาสั้ นสีน ้ าตาล กับกางเกงขายาวสีน ้ าเงิน หรืออาจเป็นค าประเภทตรงกันข้าม เช่น ข้ึนกับลง              

เขา้กบัออก หรือหนา้กบัหลงั เป็นตน้  

ใช้คอมพวิเตอร์เกม หรือโปรแกรมช่วยฝึกทักษะทีเ่รียนรู้มำแล้ว (Use computer games and 
software to practice skills already learned) 

  โดยการหาร้านขายคอมพิวเตอร์ท่ียอมให้ดูโปรแกรมก่อนซ้ือ และติดต่อเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีมี

ค าอธิบายเร่ืองผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน ซ่ึงจะมีตวัอยา่งใหดู้ในดิสเก็ต หรือในเวบ็ วา่เล่นอยา่งไรดว้ย ตวัอยา่ง 

1. โปรแกรมพฒันาทกัษะการพิมพ ์

2. โปรแกรมพฒันาทกัษะการอ่าน 

3. โปรแกรมพฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 

4. โปรแกรมพฒันาทกัษะการเขียน 
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ส่ิงท่ีตอ้งระลึกอยูเ่สมอตลอดเวลาคือ ระยะความสนใจของเด็ก เราตอ้งใหเ้ลิกก่อนท่ีเด็กจะเบ่ือ จะตอ้ง

ใหไ้ดพ้กั ไดก้ าหนดตารางเอง ตอ้งใหกิ้จกรรมมีลกัษณะทางบวก สนุกไปดว้ย เรียนไปดว้ย พฒันาไปดว้ย 

 

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

ทีม่ำ: 

  

https://ldaamerica.org/activities-for-young-children-providing-practice-for- development/ 

แปลและเรียบเรียงโดย นายประเสริฐ ตนัสกุล 
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