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Definition of LD

ความสามารถด้านการอ่านซึ่ งวัดการอ่าน       
ได้ ถู กต้ อง  และมีความ เข้ า ใจจากการอ่ าน 
เมื่อเทียบตามอายุ ระดับสติปัญญา และการศึกษา 
มีระดับต่่าอย่างชัดเจน ท่าให้เกิดปัญหาด้านการ
เรียนรู้



DSM 5 Specific learning disorder

A. มีปัญหาความยากล่าบากในการเรยีนรู้และการใช้ทักษะด้านการวิชาการ ตามข้อบ่งชี้ 
โดยมีอย่างน้อยหนึ่งอาการในอาการที่จะกลา่วถงึ มีอาการนานอย่างน้อย 6 เดือน ทั้งที่ได้
จัดความช่วยเหลือให้ตามเป้าหมายของปัญหาความยากล่าบากเหล่านั้น

1. การอ่านค่าที่ไม่ถูกต้องหรือช้าหรือใช้ความพยายามมาก
(เช่น อ่านออกเสียงค่าไม่ถูกต้อง หรือช้าหรือลังเล ใช้การคาดเดาบ่อย มีความยากล่าบากในการออกเสียงค่า)

2. มีความล่าบากในการเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน 
(เช่นอาจจะอ่านข้อความได้ถูกต้องแต่ไม่เข้าใจล่าดับ ความสัมพันธ์ การอนุมาน หรือความหมายเชิงลึกของสิ่งที่อ่าน)

3. มีปัญหาความยากล่าบากในการสะกดค่า (เช่นอาจเขียนเพ่ิม ขาดหายไป หรือเปลี่ยนเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะ)
4.มีปัญหาความยากล่าบากในการแสดงออกโดยการเขียน 

(เช่นเขียนผิดหลักไวยากรณ์ การวรรคตอนในประโยค การเขียนย่อหน้าไม่เป็นระบบ การเขียนแสดงความคิดไม่กระจ่างชัด)



5. มีปัญหาความยากล่าบากในการเข้าใจความหมาย ความจริงของจ่านวน หรือการค่านวณ 

(เช่น ไม่เข้าใจจ่านวน ขนาดและความสัมพันธ์ของจ่านวน นับนิ้วเพื่อเพิ่มเลขหลักเดียวแทนที่จะนึกคิดขึ้นได้ถึง
ความจริงทางคณิตศาสตร์ตามแบบกลุ่มเพ่ือน สับสนกับวิธีการค่านวณทางเลขคณิตและอาจเปลี่ยนวิธีค่านวณ) 

6. มีปัญหาความยากล่าบากกับเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ (เช่นมีปัญหาความยากล่าบากอย่างรุนแรงในการประยุกต์ใช้
หลักการพื้นฐาน ความจริงหรือขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ่านวน)



B. ทักษะด้านวิชาการที่ถูกกระทบต่่ากว่าที่คาดอยา่งมากพอเมื่อเทียบกับอายแุละเป็นสาเหตุ
รบกวนการปฏิบัติด้านวิชาการหรือการงานอาชพีหรือกจิกรรมในชีวิตประจา่วัน ตามที่ได้รับ
การยืนยันจากการวัดด้วยการวัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นมาตรฐานและการประเมินทางคลินิกที่
ครอบคลุม ส่าหรับคนที่อายุตั้งแต1่7ปีขึ้นไป ใช้ประวัติที่มีบันทึกเป็นหลักฐานของปัญหา
ความยากล่าบากด้านการเรยีนแทนการประเมินที่เป็นมาตรฐานได้
C. ปัญหาความยากล่าบากดา้นการเรียนเริ่มขึน้ในวยัเรียน แต่อาจไม่แสดงอาการเต็มที่
จนกระทั่งความต้องการทักษะด้านวชิาการที่ถูกกระทบมีมากเกนิขีดจา่กัดความสามารถของ
ผู้นั้น(เช่น การทดสอบที่จ่ากัดเวลา การอ่านหรือการเขียนรายงานที่ซับซ้อนในกา่หนดเวลา 
งานภาระทางวิชาการที่หนักมากเกิน)
D. ปัญหาความยากล่าบากด้านการเรียนตอ้งไม่เกิดจากปัญหาด้านสติปัญญา ปัญหาสายตา
และการได้ยินที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ความผิดปกติทางจิตใจหรือระบบประสาท ความทุกข์
ยากทางจิตสังคม การขาดความช่านาญในภาษาที่ใช้สอนทางวชิาการ หรือการสอนแนะน่าที่
ไม่เพียงพอ 



หลักฐานทางวิทยาศาสตร์

• เด็กปกติใช้สมองด้านซ้ายในการอ่าน
• เด็กLDใช้สมองด้านขวาเพิม่ขึ้นในการอ่าน
• เมื่อได้รับการรักษาแล้วสมองท่างานคล้ายเด็กปกติมากขึ้น



Figure. Dyslexic Readers Use Compensatory Systems to Read



Figure. Effective Reading Interventions Result in Brain Repair



• เด็ก จริงๆ แล้วรู้สึกรู้สึกอย่างไรแสดงออกอย่างไร โลกภายในจิตใจของแม่เป็น
อย่างไร 
• คุณครู จริงๆแล้วรู้สึกอย่างไร แสดงออกอย่างไร อย่างไร แสดงออกอย่างไร โลก    

ภายในจิตใจของเด็กเป็นอย่างไร  
• แม่  เม่ือสอนลูกแล้วลูกยังอ่านไม่ได้ จริงๆแล้ว



Prevalence ( Thai)

• 6.3%ของเด็กวัยประถม
• ชาย:หญิง= 3.4:1
• ในเยาวชนชายต้องโทษบ้านเมตตา = 44%



เมื่ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สิ่งที่เด็กจะต้องพบและผลกระทบที่ตามมา

• อาย1ุ1-16ปี จ่านวน62ราย
• IQ เฉลี่ย 78.8
• การศึกษาเฉลี่ย ป.6 การอ่านเฉลี่ยป.3 การสะกดค่าเฉลี่ย ป.2
• กลุ่มที่ IQ ตั้งแต่85ขึ้นไป ผิดปกติด้านการอ่าน 44.4% การสะกดค่า 88.9%
• กระท่าผิดเม่ืออกจากระบบโรงเรียน 95.2%



• Texas prisoners 2000 -48% dyslexic, 2/3-struggled with reading 
comprehension
• Department of Education 2014- 1/3 struggled to pick up information 

while reading simple text
• Dyslexic Diagnostic Day,2017 – screen 200 prisoners in Louisiana, 

more than half are thought to have dyslexia
• U.S.Senator Bill Cassidy- pushed for screening prisoners for dyslexia, 

the Furst Step Act that passed in December2018

















Ameer Baraka, actor

•When you can not read , you see no other way out.
•As a kid ,I used to ask to God to make me a drug dealer , 
because I knew in order to be someone in life you have to 
learn to read and I couldn’t.
•At age  23, he was in prison, but after being diagnosed with 
dyslexia and finally earning his GED. I started viewing myself 
in a differen way .When I learned to read , it freed me.

















• เอดสิัน เกิดเมื่อวันที1่1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1847 ท่ีเมืองมิลาน (Milan) รัฐโอไฮโอ

• ค.ศ.1855เอดิสันเข้าเรียนในชั้นประถมขณะอายุ 8 ปี เป็นโรงเรียนเล็กๆในโบสถ์ มีนักเรียนเพียง 48 คน
มีครูเพียงสองคนคือ นายเอ็งเกิล และนางเอ็งเกิล (Engle) แตด่้วยความทีเ่อดสิันมีมีนิสัยสนใจในสิ่งรอบตัว
ไม่ใช่เนื้อหาในต่าราคร่่าครึ สิ่งที่เขาสนใจถามครูจึงไม่ใช่เรื่องที่ครูสอน แต่เป็นเรื่องนอกต่ารา นายและนาง
เอ็งเกิล จึงมักเรียกเขาว่าเป็นเด็กที่หัวขี้เลื่อย เมื่อมารดาทราบเรื่อง จึงไปพูดคุยกับคุณครูที่โรงเรียน หลังการ
พูดคุย เอดสิันต้องออกจากโรงเรียน โดยมารดาของเขาจะเป็นผู้สอนเอดสิันด้วยตนเอง หลังจากเข้าโรงเรียน
ได้ 3 เดือน เท่านั้น

• เอดิสัน ชื่นชอบหนังสือนอกเวลาเล่มหนึ่ง ซึ่งมีภาพ และเนื้อหาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้อ่านทดลอง
เองได้ เขามีความสนใจที่จะท่าการทดลองในหนังสือ ใน ค.ศ.1857 พ่อและแม่ของเขาจึงสร้างห้องใต้ดิน
เพ่ือให้เอดสิันได้ท่าการทดลองต่างๆ ในหนังสือ และเขาก็ได้ท่าการทดลองมากมายในห้องใต้ดินนั้น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1857


•หลังจากนั้น เขาถูกนักข่าวรุมถามเสมอว่า เอดสิันคิด
อย่างไรกับการที่คนทั่วไปเรียกเขาว่าอัจฉริยะ เขาตอบว่า

“ค่าว่าอัจฉริยะในความคิดของผม ประกอบด้วยพรสวรรค์
เพียง 1% ส่วนอีก 99% มาจากความพยายาม”



Highly successful dyslexics

• Nobel Laureate in Physiology

• Professor of biochemistry at Stanford U.

• Director of gynecology ,Harvard Medical School

• Professor of law ,New York U. School of Law

• Superspecialists



ผู้ใหญ่ช่วยได้อย่างไรบ้าง

• ผู้ใหญ่เปลี่ยนมุมมองและเข้าใจจิตใจเด็กมากขึ้น
• ยอมรับและเชื่อในตัวเด็ก ว่าเด็กเก่งบางอย่าง และด้อยบางอย่าง 

(ละทิ้งความผิดหวัง ,ให้คาดหวังตามความสามารถ)
• ช่วยส่งเสริมเด็กให้เต็มศักยภาพในสิ่งที่เด็กไม่ถนัด เช่น การเรียน
• ช่วยค้นหาสิ่งที่เด็กถนัด และหาโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝน
• ฝึกให้เด็กมีวินัยและความรับผิดชอบ (กิจวัตร,การบ้าน)
• แพทย์ช่วยค้นหาความผิดปกติเพื่อช่วยรักษา (ADHD) 



ใหเ้ด็กเชื่อในตนเอง

• เด็กเชื่อตามผู้ใหญ่ 
• ผู้ใหญ่ ได้แก่  พ่อแม่ ครู ทีมผู้รักษา  ยอมรับและ เชื่อในความสามารถของเด็ก
• มีLdที่มีชื่อเสียงจ่านวนมาก เช่น เอดิสัน, ทอม ครุยส,์ วูปป้ี โกลด์เบิร์ก, 
• เด็กเห็นจริงว่าเขาท่าได้ เมื่อได้รับการสอนด้วยวิธีที่เหมาะสม และเขาตั้งใจท่า



• มีความเชื่อว่าตนเองท่าได้

• มีวินัยในการควบคุมตนเอง

เด็กแอลดีที่ประสบความส่าเร็จต่างจากกลุ่มที่ล้มเหลว คือ



แนวทางการช่วยเหลือ

• ช่วยให้เด็กอ่านได้ ด้วยการสอนอ่านสะกดเป็นขั้นตอนช้าๆ
• ช่วยสอนการบ้าน ในระหว่างรอให้เด็กอ่านเขียนได้คล่องซึ่งต้องใช้เวลาหลายเทอม
• ช่วยเหลือให้เด็กมีความรู้ทันเพื่อน ,วัดความรู้เด็กด้วยวิธีการอันเหมาะสม
• ค้นหาศักยภาพด้านอื่นๆ และให้การส่งเสริม
• ส่งเสริมให้เด็กมองตนเองในมุมบวก เช่น แบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆให้เด็กประสบ

ความส่าเร็จได้
• ส่งเสริมวินัย ,การควบคุมตนเอง



การสอนเด็ก LD

• สอนโดยหลักการแตกเสียง  
• เริ่มจากขั้นที่เด็กพอท่าได้แต่ยังไม่คล่อง เช่น พยัญชนะ สระ ประสมเสียงพยัญชนะสระ 

ตัวสะกด
• สอนโดยการแสดงให้ดูแล้วให้เด็กฝึกตาม ท่าให้ได้แม่นย่าแล้วจึงผ่าน ไปขั้นต่อไป
• สอนกลุ่มเล็ก 1-3 คน
• สอนครั้งละ 60-90 นาที
6 สัปดาห์ละ 5-7 ครั้ง
7 บรรยากาศผ่อนคลาย
8 ต่อเนื่อง 70 ชั่วโมง



การช่วยเหลือให้เด็กมีความรู้ทันเพื่อน และวัดความรู้เด็กด้วยวิธีการอันเหมาะสม

• อ่านเนื้อหาวิชาเรียนให้ฟัง, ช่วยจับความส่าคัญ
• การช่วยท่าการบ้านตามความเหมาะสม
• การสอบโดยอ่านโจทย์ให้ฟัง, หรือให้เวลาเพิ่มเป็นพิเศษ
• คอมพิวเตอร์ช่วยค่าผิด



ให้เด็กเช่ือมัน่ในตนเอง

• เด็กเชื่อตามผู้ใหญ่ 
• ผู้ใหญ่ ได้แก่  พ่อแม่ ครู ทีมผู้รักษา  ยอมรับ และเชื่อในความสามารถของเด็ก
• มี LD ทีม่ีชื่อเสียงจ่านวนมาก เช่น เอดสิัน, ทอม ครุยส์, วูปปี้ โกลด์เบิร์ก, 
• เด็กเห็นจริงว่าเขาท่าได้ เมื่อได้รับการสอนด้วยวิธีที่เหมาะสม และเขาตั้งใจท่า



• มีความเชื่อว่าตนเองท่าได้
• มีวินัยในการควบคุมตนเอง

เด็กแอลดีที่ประสบความส่าเร็จต่างจากกลุ่มที่ล้มเหลว ตรงที่



ทฤษฎี
• Phonemic awareness
• รู้ว่าค่าประกอบด้วยเสียงย่อยๆประกอบกัน
• เช่น กาง ประกอบด้วย ก  อา  ง  (เสียงตัวสะกด ง), และเริ่มรู้จักเสียงคล้องจอง 

(rhyming)
• ท่าให้เด็กเรียนรู้ว่ามีระบบ ช่วยลดการจ่าและจัดระบบหมวดหมู่ได้ ( cipher 

stage)
• เมื่อเข้าโรงเรียนเด็กจะสามารถในการแปล อักษรเป็นเสียง (mapping letter-

sound)
• เช่น ต่อมาเห็นค่าว่า   จาง   ก็รู้ว่าอ่านคล้าย   กาง                 แต่ใช้เสียง จ 

แทน ก
• ท่าให้เด็กรู้หลักการสะกด และสะกดได้ถูกต้อง( accurate)


