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 เด็กเรียนรู้ช้า คือ เด็กท่ีเรียนรู้ส่ิงใดอย่างเช่ืองช้า ใช้เวลานานในการเรียนรู้ 

ส่ิงใหม่ๆ ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการเล่นได้แต่ไม่ทันเพ่ือนในวัยเดียวกัน เด็กจะมี

ปัญหาการเรียนและมักเกิดปัญหาอารมณ์หรือพฤติกรรมตามมา เป็นท่ีทราบกันดี 

ว่าหลักการสอนเด็กเรียนรู้ช้าคือการสอนซำ้า ยำ้า และทวนบ่อยๆ การย่อยงาน

และการกระตุ้นเตือน

 ในคู่มือนี้ ได้มีการเพิ่มเติมเทคนิคในการสอนเด็กเรียนรู้ช้า และ 

การดูแลช่วยเหลือด้านอารมณ์จิตใจ หลักการสร้างแรงจูงใจ และการปรับพฤติกรรม  

ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ทั้งจากตำาราและจากข้อมูลที่ได้จากการสัมมนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและครูการศึกษาพิเศษ 

ทีม่ปีระสบการณก์บัเดก็เรยีนรูช้า้ นำามาเรยีงรอ้ยเปน็คูม่อืทีง่า่ยตอ่การทีค่ณุพอ่ 

คุณแม่จะนำาไปปฏิบัติจริง คณะผู้จัดทำาหวังว่าคู่มือเล่มนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดี 

ในการดูแลเด็กเรียนรู้ช้าต่อไป

                      คณะผู้จัดทำา

คำ�นำ�
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 เด็กเรียนรู้ช้า คือเด็กท่ีเรียนรู้ส่ิงใดๆ ได้อย่างเช่ืองช้า ใช้เวลาในการเรียน

รู้ สิง่ตา่งๆ รอบๆ ตวัมากกวา่เดก็ปกต ิหรอืบางทเีรยีนรูบ้างสิง่ทีม่คีวามซบัซอ้น 

ได้อย่างยากลำาบาก หรือเรียนได้แต่มักมีผลสัมฤทธ์ิท่ีตำา่กว่าเด็กปกติ เด็กเรียนรู้ช้า 

ดูภายนอกจะดูเหมือนเด็กปกติโดยทั่วไป แต่มักพบปัญหาในชั้นเรียน  

โดยมักพบว่าเด็กเรียนไม่ทันเพื่อน ไม่เข้าใจบทเรียน โดยเฉพาะบทเรียน 

ที่ต้องอาศัยการเข้าใจแบบนามธรรม เมื่อนำาเด็กไปทดสอบระดับเชาวน์ปัญญา  

จะพบวา่เดก็มรีะดบัเชาวนป์ญัญาตำา่กวา่เกณฑเ์ฉลีย่ (ตำา่กวา่ 90) โดยในคูม่อืนี้

จะกล่าวถึงเด็กเรียนรู้ช้าที่มีระดับสติปัญญาอยู่ระหว่าง 50 - 89

เด็กเรียนรู้ช้�

คว�มหม�ยของเด็กเรียนรู้ช้�



8 เด็กเรียนรู้ช้� คู่มือสำ�หรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

ลักษณะของเด็กเรียนรู้ช้�

วัยก่อนอนุบาล
 เด็กเรียนรู้ช้ามักไม่แสดงอาการอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ผิดสังเกต 

ในช่วงวัยนี้ เด็กจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (กล้ามเนื้อแขน  

กล้ามเนื้อขา) อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมักจะพบว่า เด็กเริ่มตั้งไข่ เริ่มเดิน เริ่มวิ่งได้ 

ตามเกณฑ์ปกติ มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมปกติตามวัย แต่อาจ 

พบวา่เดก็มพีฒันาการทางภาษาทีช่า้กวา่เดก็ปกตเิพยีงเลก็นอ้ย เชน่ พบวา่เดก็

เริ่มพูดเป็นคำาเมื่อหนึ่งขวบกว่า

วัยอนุบาล
 เมื่อเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาล คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มสังเกตได้ว่า 

ลูกมีความพร้อมในการเรียนในช้ันอนุบาลน้อยกว่าเด็กวัยเดียวกัน เช่น  

กล้ามเน้ือมือไม่แข็งแรง จับดินสอหรือกรรไกรไม่ถนัด ใช้เวลาในการทำางาน

ที่ครูสั่งนานกว่าเพื่อนๆ วัยเดียวกัน คุณครูต้องคอยช่วยเหลือหรือประกบ 

เป็นระยะ แต่เด็กยังสามารถเรียนกับเพื่อนๆ ในห้องเรียนได้อย่างไม่มีปัญหา 

การเรียนอย่างชัดเจน
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วัยเรียน
 เมื่อเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียน มักพบว่าเด็กช้ากว่าเด็กอื่นในห้อง  

เดก็มกัไมเ่ขา้ใจสิง่ทีค่รสูอนในหอ้งเรยีน หรอืสิง่ทีค่รสูัง่งานในหอ้งเรยีน สง่ผลให้

เด็กทำางานช้า ทำางานไม่เสร็จ งานและการบ้านคั่งค้าง ถ้าคุณพ่อคุณแม่ 

สอนการบ้านเด็กจะพบว่า เด็กใช้เวลานานในการทำาความเข้าใจเรื่องง่ายๆ  

เช่น การบวก การทดเลข การขอยืมเมื่อทำาการลบ ต้องสอนซำ้าหลายครั้ง  

และมกัพบวา่เดก็ลมืเรือ่งทีส่อนไปแลว้อยา่งรวดเรว็ เดก็เรยีนรูช้า้มคีวามจำากดั 

ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน โดยเฉพาะ

ปัญหาที่เจอเป็นครั้งแรก ความคิดและการตัดสินใจไม่สมเหตุสมผล และ 

ไมส่ามารถนำาความรูแ้ละประสบการณจ์ากเหตกุารณท์ีเ่คยเกดิแลว้ไปใชใ้นการ 

แก้ปัญหาใหม่ เช่น ปัญหาเดิมที่เคยเกิดแล้ว คุณพ่อคุณแม่บอกวิธีแก้ปัญหา 

แล้ว แต่เมื่อพบปัญหาในครั้งต่อไปเด็ก ก็ยังคงแก้ปัญหาไม่ได้ บางราย 

มีความยากลำาบากในเรื่องการคงความสนใจ มีความสนใจสั้น ทำางานอะไร 

ไม่ค่อยได้นาน
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 นอกจากลักษณะของเด็กเรียนรู้ช้าจะส่งผลให้เด็กมีปัญหาการเรียนแล้ว 

ลักษณะความคิดและการตัดสินใจการปรับตัวไม่สมวัย ทำาให้เด็กเรียนรู้ช้า

มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ ด้วยเช่นกัน เด็กมักไม่เป็นที่ยอมรับ 

ของกลุ่ม ถูกลงโทษและต่อว่าบ่อยๆ ถ้าเด็กยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก

คุณพ่อคุณแม่ คุณครู บ่อยครั้งปัญหาเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ ปัญหา 

ด้านอารมณ์ เช่น เด็กมักจะรู้สึกไม่มั่นใจในตนเอง ไม่กล้าทำาสิ่งใหม่ๆ  

มีความวิตกกังวลสูง กลัวการไปโรงเรียน ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ค่อยได้  

และนำามาสู่ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ได้ในที่สุด

ส�เหตุ

ของภ�วะเรียนรู้ช้�

	 สาเหตุที่ทำาให้เด็กเรียนรู้ช้าเกิดได้จากปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก

สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียวหรือหลายสาเหตุเกิดร่วมกันทำาให้เด็ก 

มีภาวะเรียนรู้ช้า สาเหตุเหล่านั้นได้แก่

	 1.	 ภาวะทางร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก	

 ในปัจจุบันพบสภาวะความบกพร่องทางร่างกาย หรือโรคบางอย่าง 

ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำางานของสมองและการเรียนรู้ของเด็ก  

ทำาให้เด็กเรียนรู้ได้ไม่เต็มศักยภาพ ถูกมองว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาเรียนรู้ช้า 

ภาวะเหล่านั้นได้แก่

  -  โรคทางระบบประสาท ทีพ่บไดบ้อ่ยๆ คอื โรคลมชกั โรคไขส้มอง

   อักเสบ หรือภาวะที่ทำาให้เกิดการกระทบเทือนต่อสมองตั้งแต่

ทารกยังอยู่ในครรภ์ เช่น มารดาดื่มเหล้า สูบบุหรี่ระหว่าง
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ตั้งครรภ์ มารดาได้รับสารตะกั่วระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะขาด

ออกซิเจนระหว่างการคลอดหรือหลังคลอด ซึ่งภาวะเหล่านี้ 

มีผลต่อการเจริญเติบโตของสมองและมักมีผลกระทบต่อ 

การทำางานของสมองอย่างถาวร 

  -  ปัญหาด้านการมองเห็น (เช่น การมองเห็นบกพร่อง ตาบอดสี) 

ปัญหาการได้ยิน ปัญหาด้านการมองเห็นและปัญหาการได้ยิน

พบได้บ่อยครั้งที่ทำาให้เด็กมีปัญหาการเรียน ซึ่งเป็นสาเหตุที่

สามารถให้การช่วยเหลือและทำาให้เด็กกลับมาเรียนหนังสือ 

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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  -  ภาวะโลหติจางเรือ้รงั ภาวะนีส้ง่ผลโดยตรงตอ่ความบกพรอ่งทาง

พัฒนาการของระบบประสาทในวัยเด็ก เด็กที่มีภาวะโลหิตจาง

จะมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หายใจลำาบากเวลาออกแรง 

สมาธิในการเรียนลดลง

  - ภาวะการขาดสารไอโอดีน อาการของเด็กที่มีการขาดสาร

ไอโอดีน คือ มีคอพอก ซึ่งมีลักษณะคอโต ตัวเตี้ย แคระแกรน 

พัฒนาการช้า นอกจากนี้ยังพบว่าการขาดสารไอโอดีน 

เพียงเล็กน้อยไม่ทำาให้เกิดความผิดปกติทางร่างกาย แต่จะ 

ส่งผลต่อระดับเชาวน์ปัญญาของเด็ก   

  -  ภาวะทุพโภชนาการ การขาดสารอาหารที่จำาเป็นต่อร่างกาย

	 2.	การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม	

 มีงานวิจัยที่ให้เด็กกลุ่มหนึ่งถูกปล่อยให้เลี้ยงตามธรรมชาติเท่าที่

ครอบครัวมีความรู้ และอีกกลุ่มหนึ่งให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง นั่นคือ

ใหข้อ้มลูพดูคยุกบัเดก็ สอนเดก็ทกุอยา่งตัง้แตช่ว่งแรกเกดิ  พบวา่เดก็กลุม่ทีส่อง

มีการเรียนรู้ที่เร็วกว่าเด็กในกลุ่มแรก ดังนั้น การเลี้ยงดูอย่างปล่อยปละละเลย 

ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำาพัง ดูโทรทัศน์ลำาพังเป็นเวลานานๆ ทำาให้สมองของ

เด็กไม่ถูกกระตุ้นให้คิด จินตนาการ หรือคิดแก้ปัญหา เส้นใยของสมองที่จะมี 

การแตกกิ่งก้านสาขาจากการกระตุ้นก็จะมีการเจริญเติบโตที่น้อยกว่าปกติ 

ทำาให้เด็กเสี่ยงต่อการที่จะเป็นเรียนรู้ช้าได้

 ในเด็กหลายๆ ราย อาจไม่พบสาเหตุท่ีชัดเจนท่ีทำาให้เด็กมีภาวะเรียนรู้ช้า

เช่น เด็กไม่เคยมีประวัติภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดหรือหลังคลอด ไม่มี

โรคประจำาตัวใดๆ มาก่อน มาทราบอีกครั้งก็พบว่าเด็กมีปัญหาการเรียน 

เมื่อเข้าโรงเรียนไปแล้ว
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แพทยต์รวจอย่�งไรถึงบอกได้ว่�

เด็กมีภ�วะเรียนรู้ช้�

 เมื่อสงสัยว่าเด็กมีภาวะเรียนรู้ช้าจากการสังเกตด้วยตนเอง หรือ

คุณครูเป็นผู้สงสัย ผู้ปกครองสามารถพาเด็กมาตรวจตรวจประเมินกับ 

กุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เด็กเพื่อเป็นการยืนยันการวินิจฉัยได้ เมื่อพาเด็ก 

ไปพบแพทย ์แพทยจ์ะทำาการซกัประวตั ิตรวจรา่งกาย เพือ่คน้หาความเจบ็ปว่ย

ทางร่างกายที่อาจเป็นสาเหตุทำาให้เด็กมีปัญหาการเรียน เช่น ภาวะโลหิตจาง  

สายตาสั้น การได้ยินไม่ปกติ และทำาการประเมินปัญหาอารมณ์ พฤติกรรม  

หลังจากนั้นแพทย์จะส่งเด็กพบนักจิตวิทยาเพ่ือทำาการประเมินระดับ 

เชาวน์ปัญญา หรือท่ีง่ายๆ ว่า “ตรวจไอคิว”
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80	-	89	 จัดอยู่ในกลุ่มสติปัญญาตํ่ากว่าเกณฑ์

70	-	79	 จัดอยู่ในกลุ่มสติปัญญาคาบเส้น

50	-	69		 จัดอยู่ในกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา

	 ระดับน้อย	

35	-	49			 จัดอยู่ในกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา

	 ระดับปานกลาง

20	-	34		 จดัอยูใ่นกลุม่บกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัมาก

ตํ่ากว่า	20	 จัดอยู่ในกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา

	 ระดับรุนแรง

ค่าระดับเชาวน์ปัญญาแบ่งระดับได้ดังนี้

ระดับเช�วน์ปัญญ� 

(Intelligence Quotient, IQ, ไอคิว) 

คืออะไร

 ในเด็กที่เรียนรู้ช้า เมื่อตรวจประเมินระดับเชาว์ปัญญาจะพบว่าเด็กมี

ระดับเชาวน์ปัญญาที่ตำ่ากว่าเกณฑ์ 

 ระดับเชาวน์ปัญญา หรือระดับสติปัญญา คือ ระดับความสามารถ 

ในการเรียนรู้หรือเข้าใจ หรือความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและ 

ถูกต้องในสถานการณ์ใหม่ๆ 

 เกณฑ์ปกติของระดับเชาวน์ปัญญาอยู่ในช่วง 90 - 109  เด็กที่มี

ระดับเชาวน์ปัญญาที่ตำ่ากว่าระดับ 90 จะถือว่ามีปัญหาระดับเชาวน์ปัญญา 

ตำ่ากว่าเกณฑ์ เด็กที่มีระดับเชาวน์ปัญญาตำ่ากว่าเกณฑ์นั้น จะเรียนรู้สิ่งใด  

จะต้องใช้เวลามากกว่าเด็กปกติทั่วไป ในทางตรงกันข้าม เด็กที่มีระดับ 

เชาวน์ปัญญาสูงกว่าเกณฑ์จะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็วมากกว่า

เด็กปกติ  
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เด็กที่มีระดับเช�วน์ปัญญ�ตำ่�กว่�เกณฑ์

ในแต่ละกลุ่มมีคว�มแตกต่�งกันหรือไม่

 เด็กที่มีระดับเชาวน์ปัญญาที่แตกต่างกันย่อมมีลักษณะความรุนแรง

ของอาการแตกต่างกันไป ดังนี้

 กลุ่มเด็กที่มีระดับเชาวน์ปัญญาระหว่าง	 80	 -	 89  เป็นกลุ่มที่

สามารถเรียนรู้ในระบบการศึกษาปกติได้ เพียงแต่จะช้ากว่าเด็กปกติเล็กน้อย 

ในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการ ผลสอบอาจสอบได้ 

ในที่ท้ายๆ 

 กลุม่เดก็ทีม่รีะดบัเชาวนป์ญัญาระหวา่ง	70	-	79	เปน็กลุม่สตปิญัญา

คาบเส้น กลุ่มนี้มักจะต้องการความช่วยเหลือพิเศษจึงจะสามารถเรียนรู้ได้  

อาจตอ้งคอยประกบเปน็บางครัง้คราว ผลสอบกจ็ะรัง้ทา้ยกวา่กลุม่กอ่นหนา้นี้

 กลุ่มเด็กที่มีระดับเชาวน์ปัญญาระหว่าง	 50	 -	 69	  เป็นกลุ่มเด็ก

ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับน้อย เด็กกลุ่มนี้ต้องการการช่วยเหลือ

พิเศษ แต่ถือว่าเด็กเรียนรู้ช้ากลุ่มนี้สามารถเรียนรู้ได้ คือ เรียนรู้ทางด้าน

วิชาการได้ในระดับหนึ่ง สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยในการเรียนรู้จะต้องใช้

เวลาที่มากกว่าปกติ ต้องการการสอนเสริม และการประกบตัวต่อตัวมากกว่า

เด็กในกลุ่มแรกๆ

	 กลุ่มที่มีระดับเชาวน์ปัญญาระหว่าง	 35	 -	 49  เป็น กลุ่มเด็กที่มี

ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง จัดเป็นพวกฝึกฝนได้ คือ  

สามารถฝึกฝนสิ่งจำาเป็นในชีวิตประจำาวันได้ เด็กกลุ่มนี้จะต้องอาศัยระบบ 

การศึกษาพิเศษซึ่งจะแบ่งระดับไปตามความรุนแรงของความบกพร่อง 

 กลุ่มที่มีระดับเชาวน์ปัญญาตํ่ากว่า	 35	 ลงไป เป็นกลุ่มเด็ก

ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานมาก-รุนแรง เป็นกลุ่มที่ต้องอาศัย 

ผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกลุ่มนี้มักมีโรคทางกายอื่นๆ ร่วมด้วยอยู่แล้ว 
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 จากระดับเชาวน์ปัญญา คุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่าเด็กเรียนรู้ช้า คือ 

กลุม่เดก็ทีม่รีะดบัเชาวนป์ญัญาตำา่กวา่เกณฑ ์ทีม่คีา่ระดบัเชาวนป์ญัญาระหวา่ง

50 - 89  ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่อาการไม่รุนแรงสามารถเรียนรู้ได้ แต่จะเรียนรู้ได้ช้า 

อย่างไรก็ตามเด็กเรียนรู้ช้าก็สามารถเรียนในโรงเรียนระบบปกติทั่วไปได้  

สามารถทำากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนได้เหมือนเด็กปกติ มีความสามารถ 

ด้านอื่นๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ สามารถเรียนจบและประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองได้ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือลูกที่เป็น 

เด็กเรียนรู้ช้าอย่างถูกต้องในขณะเดียวกันถ้าเด็กถูกปล่อยไว้ไม่ได้รับการช่วยเหลือ

เด็กมักมีปัญหาไม่มั่นใจในตนเอง ไม่อยากเรียนหนังสือ รู้สึกตนเองเป็นคน 

ไม่มีความสามารถสู้ใครไม่ได้ ทำาอะไรๆ ได้ไม่ดี แรงจูงใจในการทำาสิ่งดีๆ 

เพื่ออนาคตของตนเองลดลงน้อยลงเรื่อยๆ จนนำาไปสู่การเข้ากลุ่มเพื่อนที่มี

ปัญหาการเรียนและชักนำาไปสู่ปัญหาพฤติกรรมที่รุนแรงได้ 

แนวท�งก�รช่วยเหลือเด็กเรียนรู้ช้�

 เดก็เรยีนรูช้า้ ดเูผนิๆ อาจคลา้ยเดก็ปกตโิดยทัว่ไป แตม่คีวามแตกตา่ง

ที่วิธีการเรียนรู้ นอกจากปัญหาในด้านการเรียนรู้แล้ว เด็กบางคนยังมีปัญหา

การปรับตัวเข้ากับเพื่อน ขาดทักษะสังคม มีปัญหาการควบคุมอารมณ์ นำามา

ซึ่งปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างมากมาย ถ้าได้รับการดูแลอย่างไม่ถูกต้อง

 ดังนั้น การช่วยเหลือเด็กเรียนรู้ช้าจึงจำาเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติ

และปัญหาของเด็ก หลักในการช่วยเหลือ ทั้งในด้านการสอนเสริม และ 

การปรับลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ต้องทำาควบคู่กันไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

เดก็มกีารพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ และสามารถดแูลตนเองได ้มอีาชพี

เลี้ยงตนเองได้เมื่อเด็กโตขึ้น
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 ภาพรวมในการช่วยเหลือเด็กเรียนรู้ช้านั้น แตกต่างกันไปตามวัย 

ของเดก็ ถา้ลกูยงัอยูใ่นชว่งวยัอนบุาลการชว่ยเหลอืจะเนน้การเสรมิพฒันาการ

ด้วยกิจกรรมต่างๆ และการช่วยเหลือตนเองง่ายๆ ตามวัย ในช่วงวัยประถม 

เน้นการช่วยเหลือในด้านการเรียน การวางแผนการศึกษา การสอนเสริม  

รวมถึงการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยนี้ และการช่วยเหลือตนเอง 

ในระดับมากขึ้น

	

จะช่วยลูกเรียนรู้ช้าอย่างไร	จะเริ่มตรงไหนก่อนดี
	 1.		ให้การยอมรับและเข้าใจในความเป็นตัวตนของลูกอยู่เสมอ	

 ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดท่ีควรจะระลึกไว้เสมอคือ ในการช่วยเหลือเด็กเรียนรู้ช้า 

คอื การใหก้ารยอมรบัในสิง่ทีเ่ดก็เปน็ มองวา่คนทกุคนมทีัง้ขอ้ดขีอ้ดอ้ยในตนเอง 

ค้นหาท้ังข้อดีในตัวเด็ก เช่น นิสัยดี มีนำา้ใจ อารมณ์ขัน ช่วยงานบ้านบางอย่างได้  

รวมถงึการใหค้วามรกัอยา่งสมำา่เสมอ เพราะสิง่เหลา่นีจ้ะชว่ยเปน็กำาลงัใจใหก้บั

ลูกได้เป็นอย่างดี 
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	 2.		คุณพ่อคุณแม่ต้องร่วมมือกันวางแผนเพื่อลูก

 ตัวผู้ปกครอง ต้องหยุดการโทษตัวเอง หรือเลิกโทษสามี/ภรรยา  

หรือหยุดการพยายามหาว่าใครทำาให้ลูกเป็นแบบนี้ เพราะนอกจากจะไม่ได้ 

ช่วยลูกแล้ว ยังทำาให้คุณพ่อคุณแม่ต้องทะเลาะกัน ทำาให้ความร่วมมือกัน 

ในการดแูลลกูจะยิง่ลดลง การใหก้ำาลงัใจกนัระหวา่งคณุพอ่คณุแม ่จบัมอืกนันัง่ลง

รว่มกนัวางแผนแกป้ญัหาตา่งๆ รวมถงึการแบง่หนา้ทีช่ว่ยเหลอืกนัในการดแูลลกู 

ถือเป็นสิ่งที่สำาคัญที่จะช่วยให้ครอบครัวพัฒนาลูกได้เต็มศักยภาพ ปัญหาที่ 

คุณพ่อคุณแม่ต้องร่วมมือกันวางแผน ได้แก่ การแบ่งหน้าที่ในการดูแลลูก 

ในด้านต่างๆ เช่น หน้าที่ในการสอนเสริม การตรวจดูการบ้าน หน้าที่ในการ

พบปะคุณครู หน้าที่ในการพาลูกไปออกกำาลังกาย 

ทัศนศึกษา ปัญหาในการวางแผนด้านการศึกษา 

การหาที่เรียนที่เหมาะสมกับลูก ปัญหาพฤติกรรม

ที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขไปในทิศทางเดียวกัน
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	 3.	คุณพ่อคุณแม่และครูต้องเป็นทีมเดียวกัน

 คุณพ่อคุณแม่จำาเป็นต้องหมั่นพบปะ พูดคุยกับครูอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือติดตามการเรียนและปัญหาของลูก คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ว่าทักษะในการเรียน 

แต่ละด้านของลูกอยู่ระดับใด และจะช่วยสอนเสริมเรื่องอะไรได้บ้าง ซึ่งข้อมูล

เหล่านี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่และคุณครูได้มีการพูดคุยกันจะเกิดความต่อเนื่อง 

ในการดูแลเด็กทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ทำาให้การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

	 4.	ส่งเสริมให้ลองทําอะไรใหม่ๆ 

 ค้นหาส่ิงท่ีชอบ ค้นหาความสามารถอ่ืนๆ เป็นธรรมดาของเด็กเรียนรู้ช้า

ที่จะไม่มีความมั่นใจในการทำางานอะไรใหม่ๆ หรือเมื่อทำากิจกรรมใดไปแล้ว

ก็เลิกหรือหยุดกลางคันได้ง่ายๆ เนื่องจากความไม่มั่นใจ หรือความสามารถ 

ในการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มีจำากัด คุณพ่อคุณแม่มีส่วนช่วยเหลือได้

โดยการส่งเสริมให้ลูกกล้าคิดกล้าทำา ได้ลองอะไรใหม่ๆ โดยเริ่มจากกิจกรรม

นอกเหนือจากการเรียน แล้วให้เด็กได้ทดลองทำา การทดลองปฏิบัติจาก 

สิ่ งง่ายๆ ไม่ตำาหนิ เมื่อเด็กทำาพลาด คอยช่วยเหลือแนะนำาอยู่ห่างๆ  

เมื่อลูกประสบความสำาเร็จแม้เพียงเล็กน้อย คุณพ่อคุณแม่ก็ให้กำาลังใจชื่นชม  

สิ่งเหล่านี้ทำาให้ลูกเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความมั่นใจในตนเอง

เพิ่มขึ้นได้

 5.	ช่วยให้ลูกประสบความสําเร็จ 

 โดยจัดงานหรือการบ้านง่ายๆ ก่อน เมื่อทำาได้แล้วค่อยทำาสิ่งที่ยากขึ้น 

คุณพ่อคุณแม่ควรอยู่ใกล้เวลาที่ลูกทำางาน เพื่อคอยช่วยกระตุ้นให้ลูกทำาเอง 

ให้ได้มากที่สุด แนะนำา หรือให้กำาลังใจ แต่ถ้าเด็กทำาไม่ได้ อย่าปล่อยให้เด็ก

จมอยู่กับความรู้สึกทำาไม่ได้นานเกินไป ถ้าแน่ใจว่าลูกทำาไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่

ค่อยเข้าไปช่วยแนะ หรือสอนเล็กๆ น้อยๆ ในส่วนที่ลูกติดขัด แล้วให้ลูกทำาต่อ 

ในส่วนที่ทำาได้ และเมื่อลูกทำาได้สำาเร็จรีบให้คำาชมทันที
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  ตัวอย่าง  เมื่อเด็กอ่านไม่ได้ 

  ควรพูดว่า “ลองอ่านอีกทีซิ ตัวแรก ก.ไก่ มีสระ อะ อยู่ข้างๆ 

อา่นวา่ กะ ตวัที ่2 อา่นวา่อะไร อา่นวา่ ทะ รวมกนัอา่น

ว่ากะทะ ดีมาก อ่านอีกครั้ง เยี่ยมเลย ขยันอ่านอีกนิด

แล้วจะอ่านได้แหละลูก 

		 ไม่ควรพูดว่า  “อ่านซิ อ่านอะไรก็ไม่ได้ ทำาไมไม่เหมือนพี่เอกเลย 

นู่นเค้าเก่งอย่างกับอะไรดี แล้วนี่ทำาไมอ่านไม่ได้ซักที  

ง่ายอย่างงี้ น้องยังอ่านได้เลย”

 6.		ลดการเปรียบเทียบ

 ใครๆ ก็ไม่ชอบถูกเปรียบเทียบกันทั้งนั้น บางครั้งคุณพ่อคุณแม่ 

คดิวา่การเปรยีบเทยีบจะทำาใหล้กูเกดิความฮดึสูอ้ยากจะเอาชนะคำาสบประมาท

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เด็กจะอยากทำาพฤติกรรมที่ดี หรืออยากทำาอะไรดี  

เมื่อมีคนมองเห็นความดีในตัวเขา การเปรียบเทียบ แม้แต่ระหว่างพี่น้อง ทำาให้

เด็กรู้สึกได้ว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับในตัวเขา เขาต้องเป็นเหมือนคนอื่นๆ ที่คุณพ่อ 

คณุแมเ่อามาเปรยีบเทยีบคณุพอ่คณุแมจ่งึจะภมูใิจ ดงันัน้ถา้ตอ้งการใหล้กูเปน็

อยา่งไร บอกลกูตรงๆ และพยายามลดการเปรยีบเทยีบแมแ้ตเ่รือ่งเลก็ๆ นอ้ยๆ 

ในชีวิตประจำาวัน
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	 7.	 ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน ลดการช่วยเหลือ

หรือทำาแทนลูก เพราะลูกไม่ยอมทำาหรือทำาช้า การช่วยเหลือตนเองที่คุณพ่อ 

คุณแม่ต้องสอนให้ลูกทำา ได้แก่ การทำาความสะอาดร่างกาย เช่น แปรงฟัน  

ล้างหน้า อาบนำ้า การแต่งตัว การเตรียมอาหารง่ายๆ การจัดเตรียมของไป

โรงเรียน การจัดตารางสอน การซ้ือของ การใช้เงิน การเดินทางไปสถานท่ีต่างๆ 

ด้วยตนเอง

 8.	 ฝึกให้ทํางานบ้าน	 การฝึกให้ทำางานบ้านเป็นวิธีการสอนให้พึ่ง

ตนเองที่ดีที่สุด โดยฝึกง่ายๆ ได้ตามวัยของลูก ควรมอบหมายให้เด็กมีหน้าที่ 

รับผิดชอบงานบ้านทุกวัน เพื่อให้เกิดทักษะและเกิดความเคยชินที่จะต้อง 

มีส่วนช่วยในการดูแลบ้านร่วมกับสมาชิกในบ้านคนอื่นๆ จนเป็นนิสัย

 9.	 การฝึกระเบียบวินัย	 คุณพ่อคุณแม่มีแนวโน้มที่จะไม่เข้มงวด

กับลูกที่มีปัญหาการเรียนรู้ช้า โดยปกติทั่วไป คุณพ่อคุณแม่มักจะสงสารและ

ผ่อนปรนเมื่อเด็กทำาผิดกฎกติกาต่างๆ ให้เด็กกลุ่มนี้อยู่เสมอ ซึ่งจริงๆ แล้ว  

เด็กเรียนรู้ช้า ต้องการความชัดเจนและความสมำ่าเสมอในกฎกติการต่างๆ

มากกว่าเด็กทั่วไป เด็กต้องการรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรทำาได้และอะไร 

ทำาไมไ่ด ้ผูใ้หญท่กุคนในบา้นพดูไปในทางเดยีวกนั เหตผุลทีอ่ธบิายใหเ้ดก็เขา้ใจ

ควรสั้นและกระชับ
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	 	 ระเบียบพื้นฐานที่ควรฝึก	คือ

  -  การจัดวางดูแลสิ่งของของตนเองให้เป็นที่ สิ่งของทุกอย่างควร

มีที่ประจำา ไม่เกิดความสับสนหรือต้องให้พ่อหรือแม่ช่วยหา

  -  ฝึกให้ทำากิจวัตรประจำาวันตามตารางที่กำาหนดไว้

  -  คอยดูแลให้เด็กปฏิบัติตามกฎอย่างสมำ่าเสมอ เช่น กำาหนดให้ 

เล่นเกมได้ครึ่งชั่วโมงหลังทำาการบ้านเสร็จ ก็ต้องดูแลให้เด็ก 

ทำาการบ้านเสร็จก่อนที่จะให้ เด็กเล่นเกม และติดตาม 

ระยะเวลาที่เด็กเล่นเกม ถ้าครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็เตือนและ 

พาเด็กทำากิจกรรมอื่น

 10.	ในเด็กเรียนรู้ช้าที่มีระดับเชาวน์ปัญญา	ระหว่าง 50 - 69 หรือ

ท่ีเรียกว่ากลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับน้อย สามารถดำาเนินการ

ขอจดทะเบียนคนพิการได้ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ

  1.  การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ทุกชนิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ได้ทุกโรงพยาบาล ติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาล 

ของรัฐทั่วประเทศ 

  2.   การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี  

  3.   การบริการทางอาชีพแก่คนพิการ มีการแนะนำาการประกอบ

อาชีพ การจัดฝึกอาชีพ มีบริการจัดหางานในสถานประกอบการ 

  4.   เบี้ยยังชีพคนพิการ 500 บาท/เดือน

  5. ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

 ผู้ปกครองติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาล 

ใกลบ้า้น เพือ่ใหแ้พทยอ์อกเอกสารรบัรองความพกิารและดำาเนนิการจดทะเบยีน

ได้ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด สำาหรับผู้ที่มีภูมิลำาเนาในกรุงเทพมหานคร

ติดต่อได้ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษมสะพานขาว   

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  โทร. 0-2659-6170-1 
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การช่วยเหลือลูกเรื่องเรียน
 สิ่งที่สำาคัญนอกเหนือจากสิ่งที่

กล่าวมาแล้วคือการช่วยลูกเรื่องการเรียน 

	 หลักในการสอนเสริมเด็กเรียนรู้ช้า

 จากการศึกษาจำานวนมาก พบว่าเด็กเรียนรู้ช้าสามารถเรียนใน 

โรงเรียนได้สัมฤทธิ์ผล ถ้าเด็กคนนั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต ่

ช่วงก่อนวัยเรียน ร่วมกับเทคนิคการสอนเสริมตามธรรมชาติการเรียนรู้ 

ของเด็กกลุ่มนี้ ดังนั้นเรามาเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้กันก่อน

 ลกัษณะการเรยีนรูท้ีเ่ปน็ลกัษณะเฉพาะตวัของเดก็เรยีนรูช้า้ มดีงันี ้คอื

 1.   มีปัญหาการคิดในลักษณะนามธรรม

 2.   มีปัญหาการตัดสินใจ การคิดสมมติ

 3.   ปัญหาในการจำา

 4.  การขาดความสนใจต่อสิ่งเร้า

 5.  มคีวามจำากดัในการนำาสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากสถานการณห์นึง่ไปปรบัใชใ้น

สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

 ดังนั้นหลักการในการสอนเสริมเด็กกลุ่มนี้คือ
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 1.  การสอนซำ้าหลายๆ ครั้ง เพื่อให้เด็กจดจำา ดีกว่าการบังคับให้เด็ก 

ท่องจำาบทเรียนเป็นเวลานานเพียงไม่กี่ครั้ง เช่น การสอนสะกดซำ้า 5 คำา  

ครัง้ละ 10 นาท ีซำา้ 5 ครัง้ ดกีวา่การใหเ้ดก็ทอ่งจนกวา่จะจำาตวัสะกดทัง้หมดได ้

เพียงครั้งเดียว

 2.  จัดสถานที่ที่เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวน หรือมีของเล่นล่อใจ 

เวลาที่เด็กทำาการบ้านหรือทบทวนหนังสือและให้รางวัลเมื่อเด็กสามารถสนใจ

จดจ่อกับงานที่ได้รับมอบหมายได้ตลอดจนเสร็จ

 3.  การใชร้างวลัเปน็แรงจงูใจ รางวลัหรอืแรงจงูใจอาจเปน็ขนม ของกนิ 

ของเล่นเล็กๆ น้อยๆ หรือสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งของคือท่าทีของคุณพ่อคุณแม่

ที่แสดงการยอมรับ ชื่นชมเมื่อเด็กทำาได้สำาเร็จ ซึ่งสามารถแสดงได้โดยการให ้

คำาชม การโอบกอด หอมแก้ม การพยักหน้ายิ้มตอบ เมื่อเด็กทำางานสำาเร็จ

  -   สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุของการใหร้างวลัคอื คณุพอ่คณุแมต่อ้งพยายาม

ให้รางวัลทันทีหลังจากที่เด็กทำาสำาเร็จ เช่น การให้คำาชม 

โดยทันที การให้เหรียญสะสม การให้สติกเกอร์ติดในสมุด  

หลังเด็กทำาการบ้านเสร็จ

  -   สิ่งที่สำาคัญรองลงมาคือ อย่ารอให้รางวัลเมื่อเด็กทำางานเสร็จ

ทั้งหมด เพราะเด็กอาจจะท้อและเบื่อไปก่อนที่จะได้รางวัล 

แต่ให้แบ่งงานนั้นเป็นขั้นตอนย่อยๆ แล้วให้รางวัลทันที 

ที่เด็กทำาสำาเร็จได้ในขั้นตอนย่อยๆ เช่น เด็กมีการบ้านเลข

ทั้งหมด 10 ข้อ ให้รางวัลเมื่อเด็กทำาเลขได้เสร็จทุก 2 ข้อ  

จะทำาให้เด็กสนใจและร่วมมือในการทำาจนเสร็จได้มากกว่า
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 4.  เด็กเรียนรู้ช้ามักมีปัญหาการนำาความรู้ในห้องเรียนมาใช้แก้ปัญหา

ในชีวิตจริง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องส่งเสริมให้เด็กนำาความรู้ที่เรียนมาใช้ใน

ชีวิตจริงๆ เช่น การใช้ทักษะบวกลบในการคิดเงินทอนเมื่อไปซื้อของ การใช้

ทักษะการหารเมื่อต้องแบ่งขนมให้เพื่อนๆ หรือการเรียนเศษส่วนจากขนมเค้ก 

หรือพิซซ่า การเรียนรู้การอ่านจากการอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ การอ่าน 

ป้ายโฆษณา การอ่านการ์ตูนที่เด็กอยากอ่านและอย่าลืมการให้รางวัล 

เมื่อเด็กตอบได้ถูกต้องด้วย

 5.  การใช้รูปภาพในการช่วยอ่าน เช่น การใช้รูปภาพคู่ไปกับคำาท่ีต้องการ

ให้เด็กหัดสะกด ให้เด็กดูซำ้าๆ สะกดซำ้าๆ จนเด็กจำาได้ แล้วจึงนำาภาพออกเหลือ

แต่ตัวหนังสือ วิธีการนี้จะช่วยให้เด็กจดจำาคำาศัพท์ได้รวดเร็วขึ้น

 6. การสอนโดยการเลียนแบบ เด็กเรียนรู้ช้า จะเรียนรู้ได้ดีจากการ

เห็นตัวอย่าง เช่น ถ้าต้องการให้เด็กล้างจาน คุณพ่อคุณแม่ต้องทำาให้เด็กดูเป็น

ตัวอย่าง การเป็นตัวอย่างที่ดี คือการแสดงตัวอย่างง่ายๆ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก 

ทำาให้ดูอย่างช้าๆ ทีละขั้นตอน และทำาซำ้าๆหลายครั้ง

 7. ควรมีการกำาหนดงานที่ต้องการให้เด็กทำาอย่างชัดเจน เช่น  

อ่านหนังสือ 4 หน้า ท่องคำาศัพท์ 10 คำาก่อนดูการ์ตูน หรือ เอาขยะไปทิ้ง 

หลงัรบัประทานอาหารเยน็เสรจ็ หรอืใชเ้วลาเปน็ตวักำาหนด เชน่ ทำาแบบฝกึหดั

สะกดคำาเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นให้กำาหนดสิ่งที่ เด็กจะได้รับ 

เมื่อเด็กทำาได้สำาเร็จ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำาไม่สำาเร็จ เช่น ถ้าต้องการ 

ให้เด็กทำาการบ้านเลขทั้งหมด 20 ข้อ คุณสามารถตั้งข้อตกลงได้ว่า ถ้าลูก 

ทำาการบ้านเลขได้ 5 ข้อลูกจะได้พัก 5 นาที (เป็นการแบ่งงานและให้รางวัล

ทนัท)ี แลว้ถา้ลกูทำาการบา้นเลขเสรจ็หมดครบ 20 ขอ้ ลกูจะไดด้กูารต์นู 1 เรือ่ง  

แต่ถ้าวันนี้ทำาการบ้านไม่เสร็จ ลูกจะต้องงดดูการ์ตูนที่ชอบ
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 8. ถ้าเด็กมีพฤติกรรม อิดออด ลุกจากที่นั่ง คุณพ่อคุณแม่จำาเป็นต้อง

จัดการโดยเร็ว โดยการเข้าไปให้ความสนใจ เช่น การแตะตัว นำาตัวกลับมาที่

เกา้อี ้หาปญัหาทีท่ำาใหเ้ดก็ทำางานตอ่ไมไ่ดแ้ละใหก้ารชว่ยเหลอื เชน่ มโีจทยเ์ลข 

บางข้อที่เด็กไม่เข้าใจ ทำาให้เด็กไม่อยากทำาต่อ และยืนยันด้วยท่าทีสงบ  

หนักแน่นให้เด็กทำาตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ คุณพ่อคุณแม่อาจพูดว่า 

 “แมรู่ว้า่ลกูไมอ่ยากทำาแลว้ แตไ่หนดซู ิโอโห ลกูทำาไปตัง้ครึง่นงึแนะ่ 

ไปๆ แม่ให้ไปพัก แล้วเดี๋ยวกลับมาแม่จะช่วยทำาข้อที่ลูกว่ามันยากนะ”

 “ต้น ปิดทีวีเดี๋ยวนี้ ลูกไปทำาการบ้านต่อได้แล้ว (แม่เดินไปปิดทีวี

พร้อมทั้งจูงมือต้นไปที่โต๊ะ) ต้น เราตกลงกันว่าอะไรลูก”

 9. ถ้าลูกอาละวาด ไม่ยอมทำาตามกติกา หลังจากท่ียืนยันกติกาท่ีต้ังไว้  

คุณพ่อคุณแม่ควรเข้าไปหยุดพฤติกรรมนั้นโดยทันที โดยการจับตัวให้หยุด  

ถ้าพฤติกรรมนั้นเป็นอันตรายต่อเด็กหรือเป็นอันตรายต่อคนอื่น หรือมีการ

ทำาลายสิ่งของ แต่ถ้าเป็นการร้องอาละวาดโวยวายเพียงอย่างเดียว คุณพ่อ 

คุณแม่ควรบอกลูกว่า คุณพ่อคุณแม่เข้าใจสิ่งที่เขารู้สึก แต่กฎก็ยังเป็นกฎ เช่น 

“พ่อรู้ว่าหนูไม่อยากทำาแล้ว แต่เราตกลงกันแล้วนี้ลูก พ่อจะรอจนหนูร้องไห้

เสร็จแล้วเรามาทำาเลขข้อที่เหลือกัน” เพื่อให้เด็กทราบว่าไม่ว่าจะร้องอย่างไร

ก็ต้องทำาจนเสร็จอยู่ดี

หลักการสอนเสริมด้านภาษา
	 ด้านการรับรู้และความเข้าใจภาษา,การฟัง

 หลักการคือ ฝึกให้ลูกแยกเสียงต่างๆจากการฟังเพียงอย่างเดียว  

ฝึกสมาธิในการฟัง และฝึกจับใจความจากการฟัง

 1. เปดิเทปทีเ่ปน็เสยีงหลายๆ ชนดิ ใหล้กูยกมอืเมือ่ไดย้นิเสยีงทีก่ำาหนด

 2. อ่านนิทานสั้นๆ ให้ฟัง และบอกให้ลูก ยกมือขึ้นถ้าได้ยินคำาบางคำา 

เช่น หมูน้อย ป่าใหญ่
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 3. เล่นเกมส์ฝึกทายเสียงพยัญชนะ เช่น

  - หาคำาท่ีข้ึนต้นด้วยพยัญชนะท่ีต่างกันเป็นคู่ๆ ให้เด็กบอกว่าสองคำาน้ี

ขึ้นต้นด้วยเสียงเหมือนกันหรือต่างกัน เช่น 

          แดง และ แสง    -       ไม่เหมือนกัน

 วัน  และ  ฟัน    - ไม่เหมือนกัน

          ยาง และ  ใย     - เหมือนกัน

  - ให้ลูกบอกตัวพยัญชนะต้นของคำาที่คุณพ่อคุณแม่พูด เช่น 

         ไม้ (ตอบว่า ม. ม้า)   ร่ม (ตอบว่า ร.เรือ) 

  - พดูคำาหลายคำาทีม่ตีวัพยญัชนะเหมอืนกนั แลว้มคีำาทีแ่ตกตา่งกนั

หนึ่งคำา ถามให้ลูกบอกคำาที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต่างกัน 

เช่น   แสง, ใส, สร้อย,โซ่   (ตอบว่าโซ่)  

  แดด,แดง,แม่น,ด้าย  (ตอบว่าแม่น)

        4.  ฝึกสมาธิจากการฟัง และฝึกฟังเสียงคำาในชีวิตประจำาวัน  

โดยผู้ปกครองอ่านคำาเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ แล้วแจ้งให้เด็กวงกลมให้ตรงคำานั้น 

เช่น
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 5. เล่นเกมส์จับคู่เสียงที่ได้ยินกับตัวเขียนโดยไม่มีรูปภาพประกอบ  

โดยให้คุณพ่อคุณแม่เลือกคำาที่ออกเสียงคล้ายกัน 3 - 4 คำา เขียนใส่กระดาษ 

แล้วเลือกอ่าน 1 คำา ให้ลูกวงกลมคำาที่คุณพ่อคุณแม่อ่าน เช่น

1. ยาง กาง วาง ปาง

2. เลื่อน เปื้อน เบือน เตือน

3. เกลอ เรอ เจอ เผลอ

 6. เพื่อพัฒนาความเข้าใจจากการฟัง ผู้ปกครองอ่านนิทานให้ฟังแล้ว

ถามคำาถามเกี่ยวกับเรื่องที่เล่าซึ่งต้องการรายละเอียดจากลูก

 7.  บอกให้ลูกทำาตามคำาสั่งโดยเริ่มด้วย คำาสั่งง่ายๆ คำาสั่งเดียว แล้วจึง

เริ่มคำาสั่งให้ ยาวขึ้น เช่น บอกว่า “ลุกขึ้น,หมุนไปรอบๆ ,ปิดประตู” ฯลฯ

 8. ให้คำาสั่งที่เรียงเป็นชุดเกี่ยวกับการหาของในบ้าน โดยให้ลูกฟัง 

คำาสั่งทั้งหมดก่อนแล้วจึงไปหาของที่ต้องการ

 9.  พูดตัวเลขหลายตัวให้ลูกพูดซำ้าตาม และเพิ่มความยากขึ้นอีกก็คือ

ให้บอกทวนตัวเลขกลับจากที่คุณพ่อคุณแม่พูด เช่น 1 - 4 พูดทวนเป็น 4  - 1

  10. บอกคำาสามคำา โดยที่สองคำาเกี่ยวข้องกัน ถามลูกว่ามีคำาอะไร 

ที่เกี่ยวข้องกันสองอย่างและเกี่ยวกันอย่างไรเช่น ม้า,ต้นไม้,สุนัข ม้าและสุนัข

เป็นสัตว์มีสี่ขาเหมือนกัน ฯลฯ

  11. บอกคำาตรงกันข้าม,พูดคำาๆ หนึ่งแล้วให้ลูกบอกคำาตรงข้าม  

เช่น ร้อน-เย็น,เปียก - แห้ง ฯลฯ

 สิง่สำาคญั : ทำาทกุอยา่งใหส้นกุเหมอืนเลน่เกมส ์เมือ่ลกูตอบถกูอยา่ลมื

ให้รางวัลด้วยนะคะ
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	 ด้านภาษาพูด

 หลักการเริ่มจากฝึกการออกเสียง  

แล้วจึงฝึกการใช้คำาให้ตรงความหมาย ฝึกการ

เล่าเรื่องจากสิ่งที่เห็น เริ่มจากประโยคสั้นๆ  

นำามาตอ่กนัเปน็เรือ่งราว ฝกึการสนทนาโตต้อบ

 1. อ่านนิทานให้ฟัง และบอกให้ลูก

แสดงกริยาตามเป็นสิ่งที่เล่าในเรื่อง เช่น ต้นไม้ 

ชา้ง ฯลฯ ทกุครัง้ทีเ่อย่ถงึสิง่ของลกูจะตอ้งตอบ

หรือพูดเสียงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น เช่น ปืน-ปังปัง รถไฟ-ปู้นปู้น ฯลฯ

 2. ให้คุณพ่อคุณแม่ ทำาท่าทางเป็นประโยคหรือเรื่องราวนั้นๆ ให้เด็ก

ทายความหมายจากท่าทางเป็นคำาพูด

 3. วางของเล่นไว้ตรงหน้าลูก ให้ลูกบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งนั้น กระตุ้น 

ให้ลูกสังเกตหลายๆ อย่าง เช่น สี ขนาด รูปร่าง หน้าที่ ฯลฯ

 4. เขียนประโยคง่ายๆ บนกระดานกระดาษให้ลูกบอกว่าคำาไหน 

เป็นคำาที่แสดงอาการ

 5. การร้องเพลงช่วยส่งเสริมการพูดและการออกเสียง และยังช่วยให้

เกิดความคล่องในการพูดด้วย

 6. ใช้โทรศัพท์ของเล่นให้ลูกรู้จักการพูดโทรศัพท์ การตอบ การรับ 

ที่ถูกต้อง

 7. วางสิ่งของหลายอย่างไว้บนโต๊ะ เช่น ลูกบอล ดินสอ หนังสือ ฯลฯ

ผู้ปกครองแต่งประโยคที่บรรยายถึงสิ่งของอย่างหนึ่ง ให้เด็กบอกว่าเป็น 

สิ่งของอะไร เช่น ผู้ปกครองพูดว่า “แม่วาดรูปด้วย...” “ลูกโยน...ให้น้อง”  

“ลูกปิด....เมื่ออ่านจบแล้ว ฯลฯ”

รถไฟมาแล้ว
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	 ด้านการสะกดคํา

 หลักการ ช่วยให้ลูกจำาพยัญชนะต่างๆให้ได้ก่อน แล้วจึงให้ฝึกให้ 

ออกเสียงตรงกับพยัญชนะ ฝึกแยกพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน

 1. ช่วยลูกฝึกการจดจำาพยัญชนะต่างๆ มีเทคนิคต่างกัน เช่น  

เขียนพยัญชนะตัวที่ต้องการให้ลูกจำาได้ลงกลางกระดาษ และเขียนคำาต่างลงไป 

ให้ลูกหาพยัญชนะที่เหมือนพยัญชนะตัวอย่างที่ซ่อนอยู่ในคำา 

 

ด 

ดอกไม้ 
ช้าง 

เดก็ 

สมดุ 

ปาด 

ปลา 

กบ 

 2. ให้ลูกแยกพยัญชนะท่ีมีรูปร่างคล้ายกันออกจากกัน เช่น ให้ลูกวงกลม

พยัญชนะที่เหมือนพยัญชนะที่อยู่ในรูปดาว
 

ก 

พ 

ภ ถ  ฤ ฎ ฏ ก

ฟ ผ  พ ฝ ฬ
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 3.  สอนลูกให้รู้จักเสียงสระต่างๆ มีเทคนิคต่างๆ  เช่น เขียนคำาที่ผสม

ด้วยสระอือ สระอือลดรูป สระอื่นๆที่คล้ายสระอือ แล้วให้ลูกหาคำาที่ผสมด้วย

สระอือ ใช้หลักการเดียวกันในการประยุกต์ใช้ในสระอื่นๆ

 

จืด 

ถือ เสือ 

มีด คิด อดึ 

เหมือน 

 4. ให้เด็กลองผสมคำาต่างๆ โดยเปลี่ยนพยัญชนะหรือสระ โดยใช้

อุปกรณ์สีสันสดใส เพื่อดึงความสนใจของเด็ก เช่น บัตรตัวพยัญชนะตัวอักษร

พลาสติก 

 5.  สอนวิธีการผันเสียงตามวรรณยุกต์ เช่น กา  ก่า  ก้า  ก๊า  ก๋า

 6.  สอนการแบ่งพยางค์ เช่น หนัง/สือ   กระ/ต่าย  สัง/กะ/สี

 7.  ฝกึแยกคำาทีม่รีปูคลา้ยกนั หรอืเสยีงเหมอืนกนั เชน่ ตามแบบฝกึหดั

การอ่านและสะกดคำา

	 ด้านการอ่าน

 1.	 	 เลือกบทความหรือหนังสือให้เหมาะสม	 :-	 เหตุผลหนึ่งที่ลูก

ไม่ชอบการอ่านหรือกลัวการอ่าน เพราะว่าหนังสือหรือเรื่องราวที่ให้อ่านนั้น

ยากเกินไป สำาหรับเด็กๆ การเลือกหนังสือสำาหรับการสอนอ่านต้องพิจารณา

ทั้งความยาก – ง่ายและความน่าสนใจ วิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือ ให้ลูกเลือกหนังสือ

ที่อยากอ่านด้วยตัวเอง
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 2.	ให้แรงจูงใจตลอดการอ่าน

  ก. เริ่มด้วยการสร้างความเป็นมิตรระหว่างคุณพ่อคุณแม่ลูก

  ข. ให้มีประสบการณ์ของความสำาเร็จ เช่น อ่านคำาใหม่ๆ ได้  

ลูกก็ได้รับคำาชมจากคุณพ่อคุณแม่

  ค. แสดงให้ลูกเห็นความก้าวหน้าของตนเอง เช่น จำานวนหน้าที่ 

อ่านได้ จำานวนคำาที่สะกดถูก

  ง. ไม่ใช้หนังสือที่ลูกคุ้นเคยมาแล้ว โดยเฉพาะหนังสือที่ให้

ประสบการณ์ที่ไม่ดีแก่ลูก

  ฉ. ไม่ใช้หนังสือที่เคยอ่านมาแล้วมาสอนการอ่านซำ้าอีก เพราะจะ

ทำาให้ลูกใช้การจำามากกว่าการฝึกทักษะการอ่าน

  ช. บทความหรือหนังสือที่ใช้สอนการอ่าน ควรเป็นความรู้เกี่ยวโยง

ไปถึงวิชาอื่นๆ ที่ลูกจะต้องเรียนด้วย เพื่อช่วยส่งเสริมให้ลูกได้นำาความรู้ 

จากการอ่านไปใช้ในวิชาอื่นได้

	 3.	ให้ลูกได้มี เวลาอ่านเงียบๆ เด็กๆ แต่ละคนควรมีโอกาส

ได้อ่านหนังสือเงียบๆ บ่อยๆ แต่จะต้องไม่ใช้เวลานานเกินไป หลังจาก 

การอ่านเงียบๆ แต่ละครั้ง ควรจัดให้มีเวลาได้พูดคุยหรือตอบคำาถามเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่านเพื่อดูความเข้าใจของลูกด้วย

 4.		อย่าปล่อยให้ลูกพยายามสะกดอยู่กับคําหนึ่งคําใดนานเกินไป	

เมื่อลูกเริ่มอ่านออกเสียงและพบกับคำาที่ไม่คุ้นเคย ผู้ปกครองควรออกเสียง 

คำานั้นๆ นำาก่อนเป็นตัวอย่าง
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หลักการสอนเสริมคณิตศาสตร์
 ก่อนจะสอนคณิตศาสตร์ให้ลูก คุณพ่อคุณแม่เร่ิมจากการสำารวจพ้ืนฐาน

ที่ลูกมีอยู่ซักนิดก่อน แล้วสอนเสริมต่อจากทักษะที่ลูกทำาได้แล้ว ตามลำาดับ 

ขั้นตอนจากง่ายไปยาก อย่างช้าๆ 

  การสอนคณิตศาสตร์เบื้องต้น เริ่มตามลำาดับขั้นตอนดังนี้

 1.	การนับเลขด้วยการท่องจํา

 คือ การนับเลข 1,2,3,4,5... แต่ยังนับจำานวนให้ตรงกับเลขไม่ได้ เช่น 

นับ 3 แต่ยังหยิบของไม่ได้ 3 ชิ้น

	 2.	การนับเลขได้ตรงกับจํานวน

 เช่น นับ 1 หยิบของ 1 ชิ้น แม่ขอดินสอ 5 แท่ง เด็กหยิบดินสอ 

ส่งให้ได้ 5 แท่ง

 3.	 รู้ความแตกต่างของจํานวนและตัวเลข	 และเขียนตัวเลขได้ 

มีจำานวนนับมากขึ้นไปถึงหลักสิบ และหลักร้อยได้ เช่น นับได้ถึง 30 เข้าใจ

จำานวนมากกว่า น้อยกว่า เช่น เข้าใจว่า 75 มากกว่า 40

 4.	เข้าใจความแตกต่างระหว่างปริมาณ

  รูปร่าง  ขนาดของวัตถุสิ่งของต่างๆ

  ใหญ่เล็ก สั้นหรือยาว น้อยหรือมาก มากกว่าน้อยกว่า  กลมหรือ

เหลี่ยม
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	 การสอนบวกเลข

 1. ในการสอนการบวกเลขขั้นเริ่มต้น ควรใช้การสอนที่เป็นรูปธรรม 

เช่น การใช้สิ่งของแทนการนับ  ที่ลูกสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเอง ดังตัวอย่าง 

การใช้รูปภาพให้ลูกนับ

 2. ใช้วัสดุอื่นๆ ที่หาได้ง่ายๆ เช่น ดินสอ ที่ใช้สำาหรับนับและ 

บวกเลข ลกูปดัรอ้ยเชอืก ใชส้ำาหรบัการสอนนบั,บวก,และลบ นอกจากรปูภาพ

ได้อีกด้วย

 3.  หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ใช้การสอนด้วยอุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรม

แลว้ ตอ่ไปกจ็ะเริม่การคำานวณแบบนามธรรม แตล่กูยงัตอ้งใชก้ารมองเหน็ชว่ย 

ในการคดิอยู ่สิง่ทีช่ว่ยไดก้ค็อื การเขยีนตวัเลขเปน็แถวใตเ้สน้ตรง ความสัน้ยาว

ของเส้นตรง แสดงจำานวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น :-

 เริ่มต้น ---------------------------------------------   

   1   2   3   4   5   6    7    8   9  10

 เพิ่มขึ้น -------------------------------------------------------------------

   1   2   3   4   5   6   7   8    9  10  11  12  13  14  15

 

 แถวตวัเลขนีอ้าจจะทำาเปน็แถวตดิไวบ้นโตะ๊ทำาการบา้นลกู หรอืเขยีน

บนพื้นห้อง การที่เด็กๆ ได้คุ้นเคยกับแถวตัวเลขดังกล่าวนี้ จะเป็นประโยชน์ 

ต่อไปในการเรียนเลข บวกและลบ

            1       +            2              =              3                 

+	 		=
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 4.  การสอนจะต้องสอนไปทีละอย่าง เช่น สอนบวก ก็จะสอนบวก

อย่างเดียวก่อน และต้องสอนซำ้าๆ แต่จะต้องไม่ทำาให้ลูกรู้สึกเบื่อด้วย

 5.  เมื่อลูกสามารถจำาตัวเลข 1 ถึง 9 ได้แล้วจึงค่อยให้ลูกได้บวกเลข

ด้วยตัวเลขสองตัว 

 6.  เมื่อจะให้ลูกบวกเลข 2 หลัก จะต้องให้ลูกเข้าใจค่าของตัวเลขใน

หลักต่างๆ ก่อน เช่น   483  

  4 = 400  8 = 80  3 = 3

 หลังจากนั้นจึงเริ่มสอนการทดเลขเมื่อบวกเลข 2 หลัก

 สรุป  การสอนการบวกเลขขั้นแรกนี้ให้สอนด้วยวิธีที่เป็นรูปธรรม 

คือ ใช้สิ่งของหรือวัตถุอุปกรณ์ ต่อไปจึงเปลี่ยนเป็นรูปภาพและในที่สุดลูกก็จะ

สามารถบวกเลขได้ด้วยการใช้ตัวเลขแทนสิ่งของหรือรูปภาพได้ และต่อไปลูก

ก็จะสามารถคิดในใจได้ในที่สุด

	 การสอนลบเลข

 การลบนัน้ตรงขา้มกบัการบวก การบวกเลขกค็อืการเอาสิง่ของมารวม

เข้าด้วยกัน แต่การลบเลขก็คือการหักออกไปจำานวนหนึ่ง

	 การสอนลูกลบเลข	ใช้หลักการเดียวกับการบวก	นั่นคือ

 1. เริ่มการลบเลขจะใช้วิธีที่เป็นรูปธรรมและค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็น

นามธรรมหรือตัวเลข และคุณพ่อคุณแม่ควรสอนการลบเลข หลังจากที่ลูก 

บวกเลขได้แล้ว  

 2. เริ่มสอนจากการมีตัวตั้งมากกว่าตัวลบ เมื่อลูกเข้าใจการลบแล้ว

ง่ายๆ แล้ว จึงสอนขั้นต่อไป นั่นคือการลบที่ต้องขอยืม

 3. การขอยืมในการลบเลขที่ตัวตั้งน้อยกว่าเป็นส่วนที่เข้าใจยากมาก

สำาหรับลูกที่เรียนรู้ช้า  
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 เชน่  มโีจทยว์า่ 23 – 4 ลกูจะไมเ่ขา้ใจวา่ทำาไม 3 ลบ 4 เลยไมไ่ด ้เพราะ

ลูกไม่เข้าใจการ “ขอยืม” 

 คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มการสอนด้วยการให้เด็กเข้าใจค่าของตัวเลข 

ในหลักต่างๆ ก่อน ตัวอย่าง ลบ 4 จาก 23 โดยสอนว่า 23 มี 10 สองครั้ง (20) 

และ 3 แล้วเปลี่ยนเป็น 10 กับ 13 ลบด้วย 4 และบวกด้วย 10 ได้คำาตอบ 19 

เมื่อนักเรียนเข้าใจได้ว่า ตัวเลข 2 ใน 20 หมายถึง 10 สองครั้ง จะทำาให้เข้าใจ

การ “ขอยืม” ได้ง่ายขึ้น 

 23 – 4                  2 ใน 23 เท่ากับ 20 (10+10)

                 3  ใน 23 เท่ากับ 3

    (10+10)                                  (10+10)     

        2        3                          2    (10+3)          10  13        

                                                                           

                     4                                                          4

	 การสอนการคูณและการหาร

 ความจริงแล้วการคูณก็คือการบวกเลขที่เร็วขึ้น และได้ผลดีกว่า เช่น 

7 คูณ 10 ง่ายกว่าและเร็วกว่าบวก 7 สิบครั้ง การทดเลขจากหลักหนึ่งไปอีก 

หลักหนึ่งคล้ายกันกับการทดในการบวกเลข

 นอกจากนี้สิ่งที่เหมือนกันระหว่างการบวกและการคูณก็คือ ถ้าตัวเลข

สลับกันก็ได้คำาตอบเท่ากัน เช่น

 1 + 7 = 8  หรือ 7+1 = 8, 7x1=7 หรือ 1x7 = 7

 การสอนคูณเลขก็เหมือนกับการสอนเลขอย่างอื่นๆ คือเริ่มด้วย 

การสอนที่เป็นรูปธรรม แล้วจากนั้นค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นนามธรรม 

4  
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 การหาร ตรงข้ามกับการคูณ ลูกจะต้องมีทักษะจากการคูณเสียก่อน 

การสอนหารจะต้องทำาภายหลังการสอนคูณคล่องแล้ว

	 การสอนแก้โจทย์ปัญหา  

 ลูกเรียนรู้ช้าอาจจะเข้าใจความหมายของคำาที่ใช้ในทางคำานวณ เช่น 

บวก ลบ คูณ ฯลฯ แต่ถ้าลูกต้องพบกับโจทย์เลขที่ไม่ได้บอกวิธีคำานวณ  

คณุพอ่คณุแมม่กัจะพบวา่ลกูกจ็ะทำาไมไ่ด ้ดงันัน้คณุพอ่คณุแมจ่งึตอ้งสอนใหล้กู

รู้จักความหมายของถ้อยคำาในโจทย์ จึงจะแก้ปัญหาเลขโจทย์ได้ 

 ตัวอย่างโจทย์เลข	

	 ข้อ		1.		สมศรีมีเงินอยู่	28	บาท	เขาซื้อนมกล่องไป	6	บาท	และ

ขนมอีก	5	บาท	ถามว่าสมศรียังเหลือเงินอีกเท่าไร?

	 ข้อ		2.		สมชายซื้อหนังสือการ์ตูนเล่มละ	35	บาท	หลังจากที่อ่าน

เสรจ็แลว้	สมชายไดข้ายหนงัสอืการต์นูไป	25	บาท	เอามารวมกบัเงนิทีม่อียู่

แล้ว	28	บาท	เดิมทีสมชายมีเงินเท่าไร	และเดี๋ยวนี้สมชายมีเงินอยู่เท่าไร?

 จากโจทย์ทั้งสองข้อนี้ ไม่ได้บอกวิธีการคำานวณไว้ชัดเจน ดังนั้นคุณ

พ่อคุณแม่จะต้องช่วยให้ลูกค้นหาว่าถ้อยคำาไหนที่บ่งชี้วิธีการคำานวณเพื่อแก้ไข

โจทย์เลขนี้ได้

 เช่น โจทย์ข้อ	1.  คำาว่ามีอยู่,ใช้ไป, ซื้อไป บอกให้ทราบว่า สมศรีมีเงิน

อยู่ทั้งหมด และการซื้อไป คือจ่ายเงินไปจะต้องเอามาลบกันจึงจะได้คำาตอบ 

ที่ถูกต้อง

   โจทยข์อ้		2.	 คอ่นขา้งซบัซอ้นกวา่ขอ้แรก โจทยน์ัน้ใหห้าวา่สมชาย

มีเงินอยู่เดิมเท่าไร และขณะนี้มีเท่าไร หมายถึงจะต้องแก้ปัญหา 2 ข้อ ดังนั้น 

จะต้องช่วยให้ลูกมีทักษะในการเข้าใจเหตุและผลได้เป็นอย่างดี ด้วยการ

พิจารณาถ้อยคำาในโจทย์เลขซึ่งอธิบายขั้นตอนการคิดหาคำาตอบได้ เช่น 

ได้เงินมา คือการบวก รวมกับเงินที่มีอยู่แล้ว ก็คือการบวก เป็นต้น
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	 การสอนเรื่องเงินตรา

 ผู้ปกครองควรสอนให้รู้จักชนิดของค่าเงินตรา ตั้งแต่เหรียญสลึง  

เหรยีญบาท หา้บาท สบิบาท ธนบตัร ยีส่บิบาท รอ้ยบาท โดยใหรู้จ้กัของจรงิ และ 

ให้เด็กได้มีโอกาสใช้เงินซื้อของมีการแลกเงิน มีการทอน การฝากออมสิน ฯลฯ

	 การสอนเรื่องเวลา

 1.  การสอนใหเ้ดก็ดปูฏทินิ ทำาเครือ่งหมายบนปฏทินิในวนัสำาคญัตา่งๆ 

สอนดูวันในหนึ่งสัปดาห์ ใน 1 เดือน และใน 1 ปี

 2.  การสอนความเข้าใจเกี่ยวกับเวลา

 เริ่มจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เวลา

ดูโทรทัศน์ เวลาเล่นเกมส์ เวลารับประทานอาหาร เวลาตื่นนอน ควบคู่กับ 

การดเูวลาจากหนา้ปดันาฬกิา หรอืผูป้กครองเขยีนรปูนาฬกิาคูก่บักจิกรรมกไ็ด้

 การบอกเวลาที่แน่นอน เช่น บอกเวลาเป็นนาที จะต้องรู้จัก 

ความแตกต่างระหว่าง “ก่อนหน้า” และ “ภายหลัง” วิธีง่ายๆ ที่จะทำาให้

นักเรียนเข้าใจความหมาย “ก่อนหน้า” และ “ภายหลัง” ก็คือวาดรูปนาฬิกา 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้   

9 9 9
12 12 12

3 3 3
6 6 6

15 นาที ก่อนบ่าย 3 โมง บ่าย 3 โมง 15 นาที หลังบ่าย 3 โมง
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