
ค ำถำมที่พ่อแม่และนักกำรศึกษำควรถำม เพื่อให้มีกำรพูดคุยกันเกี่ยวกับกำรใช้ศัพท์                
เช่น ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดิสเล็กเซีย และดิสกราเฟีย 
Questions Parents and Educators Can Ask to Start Conversations about                                
Using Terms like Learning Disabilities, Dyslexia, and Dysgraphia 

    

การที่พ่อแม่กับนักการศึกษา กล่าวถึงปัญหาใดปัญหาหนึ่งของเด็ก โดยใช้ศัพท์ค าเดียวกันจะช่วย
ให้การสื่อสารและการท างานร่วมกันท าได้ง่ายขึ้น 

พ่อแม่กับนักการศึกษาอาจมีความคิดเห็นต่างกันเกี่ยวกับค าว่า “ดิสเล็กเซีย” ซึ่งเป็นค าศัพท์เฉพาะ
หรือค าศัพท์ทั่วไปอ่ืน ๆ เช่น ภาวะไม่อาจเรียนรู้ได้หรือภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (learning disabilities) 
การเข้าใจในความหมายของค าเหล่านี้ และเข้าใจตรงกันว่าจะใช้ในกรณีใดบ้างจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความ
สับสน และความขัดแย้งได้ และยังจะช่วยให้มีความเข้าใจที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของเด็ก
ได้อีกด้วย 

องค์กรระหว่างประเทศ 7 องค์กร ได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดส าหรับใช้ในการสนทนาเรื่องนี้ หวังว่าจะ
เป็นแหล่งความรู้ที่ช่วยท าความชัดเจนให้เกิดขึ้น ท าให้ค าศัพท์เฉพาะไม่เป็นอุปสรรคส าหรับการท างาน ช่วยให้
พ่อแม่กับนักการศึกษาสามารถร่วมกันจัดการเรียนการสอน จัดบริการและการสนับสนุนที่จ าเป็นให้กับเด็ก       
ทุกคนเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ 

1. ค ำว่ำ “ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้เฉพำะด้ำน” (Specific learning disability) ต่ำงกับค ำ
ว่ำ“ดิสเล็กเซีย หรือ ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน” (dyslexia) อย่ำงไร 

 ความบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้าน (Specific learning disability: SLD) เป็นค าศัพท์ที่ใช้ใน
กฎหมายของ IDEA หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในด้าน อ่าน เขียน และคิดค านวณ 

การใช้ค าศัพท์ SLD มีความส าคัญตรงทีเ่ป็นค าศัพท์ที่ IDEA บัญญัติขึ้นให้ใช้ส าหรับเด็กที่พิจารณาแล้ว
ว่ามีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากบริการทางการศึกษาพิเศษ ส่วนค าอ่ืน ๆ นอกจากนี้อาจใช้ระบุชนิดประเภท
ของปัญหาโดยเฉพาะ เช่น dyslexia (ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน) dyscalculia (ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ) dysgraphia (ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน)  

บางโรงเรียนอาจใช้ค าอ่ืนอธิบายให้รู้ว่าเด็กมีปัญหาเรื่องใด เช่น อาจใช้ค าว่า word level deficit 
หรือ decoding challenges ในบางครั้งพ่อแม่กับนักการศึกษาก็ใช้ค าผสมผสานกันไป เช่น “แฮนนา                 
มีอาการ dyslexia คือ SLD ด้านการอ่าน ที่มีปัญหาหลักในการถอดรหัสอักษร และการแยกเสียงที่ได้ฟัง” 

การที่ครูและพ่อแม่ได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยกัน จะท าให้มีโอกาสเข้าใจดีขึ้นว่า  ควรจะใช้ค าศัพท์รวมที่
ระบุความผิดปกติด้านการเรียนรู้ในโอกาสใด เพราะเหตุใด และใช้อย่างไร และรู้ต่อไปว่าเมื่อไรที่ควรจะใช้ 

ค าศัพท์ที่เป็นชื่อเฉพาะเจาะจง เช่น dyslexia ในรายงานการประเมินของเด็ก และในระหว่าง
กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)  สิ่งที่
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ต้องฟังความคิดเห็นของตัวเด็ก และพิจารณาว่าการใช้ค าศัพท์เหล่านั้นที่บ่งบอก
ลักษณะของเด็กจะมีผลกระทบทางด้านอารมณ์ สังคม และความม่ันใจในตัวของเด็กหรือไม่ด้วย 
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2. โรงเรียนสำมำรถระบุประเภทของควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แล้วใช้ศัพท์ค ำว่ำ dyslexia, 
dyscalculia และ dysgraphia ในกำรประเมินได้หรือไม่ 

ค าตอบคือ ได้ นักจิตวิทยาของโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ ร่วมกับพ่อแม่และนักวิชาการ
ศึกษา ใช้การประเมินอย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วย วิธีการตรวจวัดหลาย ๆ อย่างเพ่ือค้นหาว่า ลักษณะของ
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่าเป็น  dyslexia, dyscalculia และ dysgraphia หรือลักษณะอ่ืน  

การเรียกหรือใช้ชื่อเฉพาะ เช่น dyslexia อาจเหมาะสมที่จะน ามาใช้เพ่ือให้ทุกคนได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เด็กที่ครอบคลุมรายละเอียดที่จ าเป็นทางด้านพฤติกรรม และการสอนเด็กอย่างครบถ้วน 

3. ค ำศัพท ์dyslexia, dyscalculia and dysgraphia มีประโยชน์ส ำหรับกำรประเมิน และท ำ
แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ของเด็ก ใช่หรือไม่  

ค าตอบคือ ใช่ ค าศัพท์เฉพาะเหล่านี้สามารถช่วยบอกถึงลักษณะความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็ก 
และบอกให้ทราบเกี่ยวกับจุดแข็งหรือความสามารถ และสิ่งที่เด็กยังบกพร่องอยู่ด้วย 

นักวิชาการศึกษากับพ่อแม่สามารถพูดคุยหารือกันได้ว่าเพราะเหตุใดค าศัพท์ dyslexia, dyscalculia, 
กับ dysgraphia จึงช่วยให้เข้าใจจุดแข็งหรือความสามารถและปัญหาของเด็กได้  ส าหรับผู้ที่ไมต่้องการจะให้ใช้
ศัพท์เฉพาะเหล่านี้ การอธิบายให้ทราบว่าเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการ
จ าเป็นของเด็กก็จะท าให้เข้าใจและยอมรับได้ดียิ่งขึ้น  

4. มีเหตุผลโดยประเด็นทำงกฎหมำยหรือไม่ ที่โรงเรียนจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ใช้ค ำศัพท์ dyslexia, 
dyscalculia และ dysgraphia  

ค าตอบคือ ไม่มี ในประเทศสหรัฐอเมริกา กระทรวงศึกษาธิการ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่มีข้อห้าม
ไม่ให้ใช้ค าว่า dyslexia, dyscalculia และ dysgraphia ในการด าเนินการประเมิน และการให้ได้รับสิทธิ์ใน
การช่วยเหลือ หรือในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 
 READING  : dyslexia ไม่เข้าใจเนื้อความที่อ่าน  
 WRITING  : dysgraphia ใช้ภาษาเขียนไมไ่ด ้
 MATH  : dyscalculia มีปัญหาในด้านการคิดค านวณ 

SLD: อาจเกิดร่วมกับปญัหาทักษะอื่นด้วย เช่น ทักษะ
การจัดการ การเพ่งความสนใจ การฟังรู้เรื่อง ทักษะทาง
สังคม ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ และทุกอย่างรวมกัน 
 

 

SPECIFIC LEARNING DISABILITY 
  

 IDEA 
 มาตรา 504 Rehabilitation Act 
 Americans with Disabilities Act  

 
บางรัฐมีกฎหมาย dyslexia, dyscalculia, กับ 

dysgraphia อีกด้วย 

 กฎหมำยที่เกี่ยวกับ 
ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

 

สิ่งท่ีส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งคือ ต้องพิจำรณำควำมเห็นของเด็กด้วยว่ำ 

ค ำศัพท์ท่ีใช้ส ำหรับระบุลักษณะควำมบกพร่องทำงด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็ก 

จะมีผลกระทบทำงด้ำนสังคม อำรมณ์ และจิตใจของเด็กหรือไม่ “ 
” 
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นอกจากนั้นแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังได้ส่งเสริมให้รัฐต่าง ๆ ตรวจสอบและทบทวนนโยบาย กระบวนการ 
และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่ได้มีข้อห้ามในการใช้ค าเหล่านั้นด้วย 

นอกจากนี้ IDEA ยังได้ใช้ค าศัพท์ Specific learning disability (SLD) ให้ครอบคลุมถึงปัญหาของ
การเรียนรู้หลาย ๆ อย่างที่เกิดร่วมกันอีกด้วย ซึ่งรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน (เช่น dyslexia) การเขียน 
(เช่น dysgraphia) และคณิตศาสตร์ (เช่น dyscalculia) ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ค าว่า Specific 
learning disability  เป็นค าที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อระบุว่าเด็กคนใดมีสิทธิ์ได้รับบริการด้านการศึกษาพิเศษ  

 อย่างไรก็ตามยังอนุญาตให้ใช้ศัพท์ที่เฉพาะเจาะจง  เช่น ค าว่า dyslexia ที่สามารถน ามาใช้ใน
ระหว่างการประเมิน การพิจารณาสิทธิ์ และกระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือ
ใช้อธิบายเรื่องความจ าเป็นเฉพาะด้านของเด็ก เช่น “โทมัส มีอาการ dyscalculia ซึ่งเป็นปัญหาการเรียนรู้
เฉพาะด้านคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการมีปัญหาเรื่องหลักการของคณิตศาสตร์ และการบอกปริมาณของตัว
เลขที่มองเห็น” เป็นต้น  

การพูดคุยตกลงกันเกี่ยวกับการใช้ค าศัพท์เหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในการร่วมมือร่วมใจระหว่าง
พ่อแม่กับนักวิชาการศึกษา เพราะการที่ทุกฝ่ายยึดถือกฎหมายฉบับเดียวกันจะช่วยให้พูดคุยกันได้อย่างรู้เรื่อง
ชัดเจน 

5. กำรใช้ค ำศัพท์ dyslexia, dyscalculia กับ dysgraphia จะมีผลกระทบอย่ำงไร ต่อกำร
จัดกำรให้ควำมช่วยเหลือเฉพำะด้ำนกับเด็ก 

IDEA ก าหนดการช่วยเหลือที่จัดให้จะต้องเป็นไปตามหลักฐานที่ปรากฏ และตรงกับความต้องการ
จ าเป็นของเด็ก เมื่อมีการตรวจพบว่าเด็กมีปัญหาเฉพาะเรื่อง อาทิ มีปัญหาด้านการอ่าน เช่น dyslexia ข้อมูล
นี้จะช่วยให้ทีมงานจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ใช้ประกอบการพิจารณาเลือกวิธีการให้ความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสม แต่ก็ยังมีข้อพิจารณาอย่างอ่ืนอีกด้วย ทีมงานจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ต้องพิจารณาและก าหนดว่าเด็กมีปัญหาด้านไหน และเด็กมีจุดแข็งหรือความสามารถอะไรบ้าง ในบางกรณี
ทีมงานจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอาจก าหนดให้ใช้วิธีการพิเศษในด้านการสอนอีกด้วย  

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้านส่วนมากจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของแต่ละวันไปใน       
ชั้นเรียนปกติทั่วไป การที่รู้แน่ชัดว่าเด็กมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไร เป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่ช่วยให้ผู้สอน
มั่นใจว่าความช่วยเหลือที่จัดให้ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาพิเศษ จะตรงกับความต้องการ
จ าเป็นของเด็ก แนวทางการสอนที่สนับสนุนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นเรื่องส าคัญส าหรับ      
นักการศึกษาทุกคนที่ต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะนักการศึกษาพิเศษเท่านั้น 

 
 
 
 

ที่มำ:  https://ldaamerica.org/questions-start-conversations/ 
แปลและเรียบเรียงโดย: นายประเสริฐ ตันสกุล 
************************************************************************************************** 

เป็นเรื่องส ำคัญส ำหรับนักกำรศึกษำทุกคน ไม่ใช่เฉพำะแต่นักกำรศึกษำพิเศษเท่ำนั้น 
ที่จะต้องรู้เรื่องยุทธศำสตร์กำรสอนที่ช่วยสนับสนุนเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

 “ 
” 


