1

เด็กทีอ่ ยู่ในภาวะเสี่ ยงต่ อการอ่ านไม่ ออกเขียนไม่ ได้
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
อาจารย์ชนิดา มิตรานันท์
สถาบันวิจยั และพัฒนาการศึกษาพิเศษ

เด็กเล็กหรื อเด็กที่กาลังเรี ยนอยูใ่ นระดับชั้นอนุบาลหลายคนอาจจะมีพฒั นาการล่าช้ากว่าเด็กที่อยูใ่ นวัย
เดียวกัน หรื ออาจจะไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้เท่าทันกับเพื่อนๆ ที่อยูใ่ นชั้นเรี ยนเดียวกัน ครู ผสู ้ อนและผูป้ กครอง
อาจจะสังเกตไม่เห็นความผิดปกติถา้ หากความบกพร่ องนั้นไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามถ้าผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดเด็กสามารถ
ค้นพบความบกพร่ องตั้งแต่แรกเริ่ มหรื อโดยเร็ วที่สุดก็จะทาให้เด็กได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ได้เร็ ว เด็กบางคนที่มีความบกพร่ องเพียงเล็กน้อยเมื่อได้รับการช่วยเหลือก็สามารถเรี ยนรู ้ได้ทนั
กับเพื่อนๆ ในชั้นเรี ยน ดังนั้นการค้นหาจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญอย่างยิง่

การสังเกตหรื อตรวจสอบเบื้องต้น
เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ ยงต่อการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรื อเด็กที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการมีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้ จะมีลกั ษณะบางประการที่สามารถสังเกตหรื อตรวจสอบได้ ซึ่ งครู ผสู ้ อน ผูป้ กครอง หรื อ ผู ้
ใกล้ชิดสามารถดาเนิ นการประเมินทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการเคลื่อนไหว
ทักษะด้านการรู ้คิด ทักษะด้านความสนใจ และทักษะด้านพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งแต่ละทักษะมีขอ้ บ่งชี้ ดังนี้
ทักษะด้านภาษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พูดช้าอาจจะเป็ นคา หรื อประโยคเมื่อเปรี ยบเทียบกับเด็กปกติ
มีปัญหาในเรื่ องของการออกเสี ยง
มีความยุง่ ยากเกี่ยวกับคาที่มีเสี ยงสูงเสี ยงต่า
มีความล่าช้าในเรื่ องของคาศัพท์ หรื อ การเรี ยนรู ้คาใหม่ๆ
มีปัญหาในเรื่ องของคาคล้องจอง
มีความยุง่ ยากในการเข้าใจคาถาม
มีความยุง่ ยากในเรื่ องของการแสดงออกถึงความต้องการ
มีความลาบากในการเล่าเรื่ องที่ตนเองสนใจ
มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องของทิศทาง
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ทักษะด้านการเคลื่อนไหว
งุ่มง่าม
การทรงตัวไม่ดี
มีความยุง่ ยากในการจับวัตถุที่มีขนาดเล็ก
มีความเชื่องช้าในการวิ่งกระโดด หรื อ ปี น
มีความยุง่ ยากในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการผูกเชือกรองเท้า การติดกระดุม หรื อการทา
กิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเอง
6. หลีกเลี่ยงการวาดรู ป หรื อการลอกรู ป
1.
2.
3.
4.
5.

ทักษะด้านการคิด
1.
2.
3.
4.

มีความยุง่ ยากเกี่ยวกับตัวเลข จานวน ตัวอักษร วันต่างๆในสัปดาห์
มีความยุง่ ยากในการจาเกี่ยวกับงานประจาวัน
มีความยุง่ ยากในเรื่ องเหตุและผล การเรี ยงลาดับ และการนับ
มีความยุง่ ยากเกี่ยวกับความคิดรวบยอดในเรื่ องของ ขนาด รู ปทรง สี

ทักษะด้านความสนใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีภาวะจิตใจว้าวุน่ สูง วอกแวกง่าย
มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น
อยูไ่ ม่นิ่ง
มีความยุง่ ยากในการทางาน
มีความยุง่ ยากในการเปลี่ยนกิจกรรม
มีความคิดซ้ าๆ ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดไปสู่ความคิดใหม่ๆได้

ทักษะด้านพฤติกรรมทางสังคม
1.
2.
3.
4.

มีความยุง่ ยากในเรื่ องการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น ชอบเล่นตามลาพัง
มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่าย
ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆ
มีความยากลาบากในการควบคุมอารมณ์เกี้ยวกราดหรื อโมโห

อย่ างไร ก็ตามหากพบว่าเด็กคนใดมีความบกพร่ องหรื อมี ความล่าช้าในการเรี ยน สามารถส่ งต่อ
เพื่ อ ทดสอบโดยใช้เ ครื่ อ งมื อ ที่ มี ม าตรฐาน เช่ น การใช้เ ครื่ อ งมื อ คัด กรองเด็ ก ที่ มี ปั ญ หาทางการเรี ย นรู ้
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(McCarthy Screening Test) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ทดสอบเด็กตั้งแต่อายุ 4.0 - 6.6 ปี ใช้ทดสอบเด็ก 6 ด้าน ได้แก่
การรู ้ จกั ซ้าย - ขวา การจาคา การวาดรู ปทรง การจาตัวเลข การจัดหมวดหมู่ และการใช้ขา ผลการทดสอบ
สามารถบอกได้วา่ เด็กคนใดอยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการมีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้หรื อไม่
เสี่ ยง

ไม่เสี่ ยง

จากการที่สถาบันวิจยั และพัฒนาการศึกษาพิเศษได้ลงพื้นที่อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และได้ทา
การวิจยั สารวจเด็กที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้โดยทดสอบเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 พบว่า เด็กอยู่
ในภาวะเสี่ ยงต่อการมีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ร้อยละ 26.88 จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ได้ระบุจานวนของเด็กเล็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ว่าพบระหว่าง ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 48
(Lerner. 1993) นอกจากนี้ ยงั ใกล้เคียงกับข้อมูลของศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับเด็ก เอ็น วาย ยู (NYU Child Study
Center. 2012. Online) ที่ระบุว่า เด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้จะมีประมาณร้อยละ 10 ถึง
30
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เด็กไม่ผา่ นการทดสอบด้านการจาคา มากที่สุด รองลงมาคือการจาตัวเลข
การรู ้จกั ซ้าย - ขวา การจัดหมวดหมู่ การวาดรู ปทรง และด้านที่ไม่ผา่ นการทดสอบน้อยที่สุด คือ ด้านการใช้ขา
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ที่ศรี ยา นิ ยมธรรม

ได้กล่าวไว้ว่า

เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในด้านพุทธพิสัยหรื อการรู ้คิด (Cognitive) ซึ่ งเกี่ยวกับการมี
ปั ญหาเฉพาะด้าน เช่น ปั ญหาในการอ่าน การคิดคานวณ หรื อในแง่ของวิธีคิด (ศรี ยา นิ ยมธรรม. 2540)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดหมวดหมู่ และการจาคานั้น เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกระบวนการคิด เด็กที่มีปัญหาทางการ
เรี ยนรู ้หลายคนจะมีความสับสนยุง่ ยากในแง่ของวิธีคิด
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