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 เด็กเรียนรูชา คือ เด็กท่ีเรียนรูส่ิงใดอยางเช่ืองชา ใชเวลานานในการเรียนรู
ส่ิงใหมๆ  ใชไหวพริบปฏิภาณในการเลนไดแตไมทันเพ่ือนในวัยเดียวกัน เด็กจะมี
ปญหาการเรียนและมักเกิดปญหาอารมณหรือพฤติกรรมตามมา เปนท่ีทราบกันดี
วาหลักการสอนเด็กเรียนรูชาคือการสอนซํ้า ยํ้า และทวนบอยๆ การยอยงาน
และการกระตุนเตือน
 ในคูมือนี้ ไดมีการเพ่ิมเติมเทคนิคในการสอนเด็กเรียนรูชา และ
การดูแลชวยเหลือดานอารมณจิตใจ หลักการสรางแรงจูงใจ และการปรับพฤติกรรม 
ซึ่งเปนการรวบรวมความรูทั้งจากตําราและจากขอมูลที่ไดจากการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางผูปกครอง ครูและครูการศึกษาพิเศษ
ทีม่ปีระสบการณกบัเดก็เรยีนรูชา นาํมาเรยีงรอยเปนคูมอืทีง่ายตอการทีค่ณุพอ
คุณแมจะนําไปปฏิบัติจริง คณะผูจัดทําหวังวาคูมือเลมนี้นาจะเปนตัวชวยที่ดี
ในการดูแลเด็กเรียนรูชาตอไป
                      คณะผูจัดทํา

คํานํา
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 เด็กเรียนรูชา คือเด็กท่ีเรียนรูส่ิงใดๆไดอยางเช่ืองชา ใชเวลาในการเรียนรู
สิ่งตางๆ รอบๆ ตัวมากกวาเด็กปกติ หรือบางทีเรียนรูบางสิ่งท่ีมีความซับซอน
ไดอยางยากลําบาก หรือเรียนไดแตมักมีผลสัมฤทธ์ิท่ีต่ํากวาเด็กปกติ เด็กเรียนรูชา
ดูภายนอกจะดูเหมือนเด็กปกติโดยท่ัวไป แตมักพบปญหาในช้ันเรียน 
โดยมักพบวาเด็กเรียนไมทันเพื่อน ไมเขาใจบทเรียน โดยเฉพาะบทเรียน
ทีต่องอาศยัการเขาใจแบบนามธรรม เมือ่นาํเดก็ไปทดสอบระดบัเชาวนปญญา 
จะพบวาเด็กมีระดับเชาวนปญญาต่ํากวาเกณฑเฉล่ีย (ตํ่ากวา 90) โดยใน
คูมือนี้จะกลาวถึงเด็กเรียนรูชาที่มีระดับสติปญญาอยูระหวาง 50 - 89

เด็กเรียนรูชา

ความหมายของเด็กเรียนรูชา
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ลักษณะของเด็กเรียนรูชา
วัยกอนอนุบาล
 เด็กเรียนรูชามักไมแสดงอาการอะไรใหคุณพอคุณแมผิดสังเกต
ในชวงวัยนี้ เด็กจะมีพัฒนาการดานกลามเน้ือมัดใหญ (กลามเนื้อแขน 
กลามเนือ้ขา) อยูในเกณฑปกติ โดยมกัจะพบวา เดก็เริม่ตัง้ไข เริม่เดนิ เริม่วิง่ได
ตามเกณฑปกติ มีพัฒนาการทางดานอารมณและสังคมปกติตามวัย แตอาจ
พบวาเดก็มพีฒันาการทางภาษาทีช่ากวาเดก็ปกตเิพียงเลก็นอย เชน พบวาเดก็
เริ่มพูดเปนคําเมื่อหนึ่งขวบกวา

วัยอนุบาล
 เมื่อเด็กเขาโรงเรียนอนุบาล คุณพอคุณแมอาจเริ่มสังเกตไดวา
ลูกมีความพรอมในการเรียนในช้ันอนุบาลนอยกวาเด็กวัยเดียวกัน เชน 
กลามเน้ือมือไมแข็งแรง จับดินสอหรือกรรไกรไมถนัด ใชเวลาในการทํางาน
ที่ครูสั่งนานกวาเพื่อนๆวัยเดียวกัน คุณครูตองคอยชวยเหลือหรือประกบ
เปนระยะ แตเด็กยังสามารถเรียนกับเพื่อนๆในหองเรียนไดอยางไมมีปญหา
การเรียนอยางชัดเจน

อแม/ผูปกครอง
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วัยเรียน
 เมื่อเริ่มเขาเรียนในโรงเรียน มักพบวาเด็กชากวาเด็กอื่นในหอง 
เดก็มกัไมเขาใจสิง่ทีค่รสูอนในหองเรียน หรอืส่ิงทีค่รสูัง่งานในหองเรียน สงผลให
เด็กทํางานชา ทํางานไมเสร็จ งานและการบานค่ังคาง ถาคุณพอคุณแม
สอนการบานเด็กจะพบวา เด็กใชเวลานานในการทําความเขาใจเร่ืองงายๆ 
เชน การบวก การทดเลข การขอยืมเม่ือทําการลบ ตองสอนซ้ําหลายคร้ัง 
และมกัพบวาเดก็ลมืเรือ่งทีส่อนไปแลวอยางรวดเร็ว เด็กเรยีนรูชามคีวามจาํกดั
ในการแกไขปญหาเฉพาะหนาเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน โดยเฉพาะ
ปญหาที่เจอเปนคร้ังแรก ความคิดและการตัดสินใจไมสมเหตุสมผล และ
ไมสามารถนาํความรูและประสบการณจากเหตกุารณทีเ่คยเกดิแลวไปใชในการ
แกปญหาใหม เชน ปญหาเดิมที่เคยเกิดแลว คุณพอคุณแมบอกวิธีแกปญหา
แลว แตเมื่อพบปญหาในครั้งตอไปเด็ก ก็ยังคงแกปญหาไมได บางราย
มีความยากลําบากในเรื่องการคงความสนใจ มีความสนใจสั้น ทํางานอะไร
ไมคอยไดนาน

วามยากลาบากในเรองการคงความสนใจ มมมมมมมมมมมม
คอยไดนาน
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 นอกจากลักษณะของเด็กเรียนรูชาจะสงผลใหเด็กมีปญหาการเรียนแลว
ลักษณะความคิดและการตัดสินใจการปรับตัวไมสมวัย ทําใหเด็กเรียนรูชา
มีปญหาในการปรับตัวเขากับเพ่ือนๆ ดวยเชนกัน เด็กมักไมเปนที่ยอมรับ
ของกลุม ถูกลงโทษและตอวาบอยๆ  ถาเด็กยังไมไดรับการชวยเหลือจาก
คุณพอคุณแม คุณครู บอยคร้ังปญหาเหลานี้จะเปนจุดเร่ิมตนของ ปญหา
ดานอารมณ เชน เด็กมักจะรูสึกไมมั่นใจในตนเอง ไมกลาทําสิ่งใหมๆ 
มีความวิตกกังวลสูง กลัวการไปโรงเรียน ควบคุมอารมณตนเองไมคอยได 
และนํามาสูปญหาพฤติกรรมตางๆ ไดในท่ีสุด

สาเหตุ
ของภาวะเรียนรูชา
 สาเหตุที่ทําใหเด็กเรียนรูชาเกิดไดจากปจจัยตางๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอยางเดียวหรือหลายสาเหตุเกิดรวมกันทําใหเด็ก
มีภาวะเรียนรูชา สาเหตุเหลาน้ันไดแก
 1. ภาวะทางรางกายที่สงผลกระทบตอการเรียนรูของเด็ก 
 ในปจจุบันพบสภาวะความบกพรองทางรางกาย หรือโรคบางอยาง
ที่สงผลกระทบโดยตรงตอการทํางานของสมองและการเรียนรูของเด็ก 
ทําใหเด็กเรียนรูไดไมเต็มศักยภาพ ถูกมองวาเปนเด็กที่มีปญหาเรียนรูชา
ภาวะเหลานั้นไดแก
  -  โรคทางระบบประสาท ทีพ่บไดบอยๆ คอื โรคลมชกั โรคไขสมอง
   อักเสบ หรือภาวะท่ีทําใหเกิดการกระทบเทือนตอสมองต้ังแต

ทารกยังอยูในครรภ เชน มารดาด่ืมเหลา สูบบุหรี่ระหวาง



11เด็กเรียนรูชา คูมือสําหรับพอแม/ผูปกครอง

ตั้งครรภ มารดาไดรับสารตะก่ัวระหวางต้ังครรภ ภาวะขาด
ออกซิเจนระหวางการคลอดหรือหลังคลอด ซึ่งภาวะเหลานี้
มีผลตอการเจริญเติบโตของสมองและมักมีผลกระทบตอ
การทํางานของสมองอยางถาวร 

  -  ปญหาดานการมองเห็น (เชน การมองเห็นบกพรอง ตาบอดสี) 
ปญหาการไดยิน ปญหาดานการมองเห็นและปญหาการไดยิน
พบไดบอยคร้ังที่ทําใหเด็กมีปญหาการเรียน ซึ่งเปนสาเหตุที่
สามารถใหการชวยเหลือและทําใหเด็กกลับมาเรียนหนังสือ
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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  -  ภาวะโลหติจางเรือ้รงั ภาวะนีส้งผลโดยตรงตอความบกพรองทาง
พัฒนาการของระบบประสาทในวัยเด็ก เด็กที่มีภาวะโลหิตจาง
จะมีอาการออนเพลีย เหนื่อยงาย หายใจลําบากเวลาออกแรง 
สมาธิในการเรียนลดลง

  - ภาวะการขาดสารไอโอดีน อาการของเด็กที่มีการขาดสาร
ไอโอดีน คือ มีคอพอก ซึ่งมีลักษณะคอโต ตัวเตี้ย แคระแกรน
พัฒนาการชา นอกจากน้ียังพบวาการขาดสารไอโอดีน
เพียงเล็กนอยไมทําใหเกิดความผิดปกติทางรางกาย แตจะ
สงผลตอระดับเชาวนปญญาของเด็ก   

  -  ภาวะทุพโภชนาการ การขาดสารอาหารท่ีจําเปนตอรางกาย
 2. การเลี้ยงดูและสภาพแวดลอม 
 มีงานวิจัยที่ใหเด็กกลุมหนึ่งถูกปลอยใหเล้ียงตามธรรมชาติเทาที่
ครอบครัวมีความรู และอีกกลุมหนึ่งใหความรูเรื่องการเลี้ยงดูที่ถูกตอง นั่นคือ
ใหขอมลูพดูคยุกบัเดก็ สอนเดก็ทกุอยางต้ังแตชวงแรกเกดิ  พบวาเดก็กลุมทีส่อง
มีการเรียนรูที่เร็วกวาเด็กในกลุมแรก ดังนั้น การเลี้ยงดูอยางปลอยปละละเลย 
ปลอยใหเด็กอยูตามลําพัง ดูโทรทัศนลําพังเปนเวลานานๆ ทําใหสมองของ
เด็กไมถูกกระตุนใหคิด จินตนาการ หรือคิดแกปญหา เสนใยของสมองที่จะมี
การแตกก่ิงกานสาขาจากการกระตุนก็จะมีการเจริญเติบโตท่ีนอยกวาปกติ 
ทําใหเด็กเสี่ยงตอการที่จะเปนเรียนรูชาได
 ในเด็กหลายๆ ราย อาจไมพบสาเหตุท่ีชัดเจนท่ีทําใหเด็กมีภาวะเรียนรูชา
เชน เด็กไมเคยมีประวัติภาวะแทรกซอนระหวางคลอดหรือหลังคลอด ไมมี
โรคประจําตัวใดๆ มากอน มาทราบอีกคร้ังก็พบวาเด็กมีปญหาการเรียน
เมื่อเขาโรงเรียนไปแลว
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แพทยตรวจอยางไรถึงบอกไดวา
เด็กมีภาวะเรียนรูชา
 เมื่อสงสัยวาเด็กมีภาวะเรียนรูชาจากการสังเกตดวยตนเอง หรือ
คุณครูเปนผูสงสัย ผูปกครองสามารถพาเด็กมาตรวจตรวจประเมินกับ
กุมารแพทยหรือจิตแพทยเด็กเพื่อเปนการยืนยันการวินิจฉัยได เมื่อพาเด็ก
ไปพบแพทย แพทยจะทําการซักประวัต ิตรวจรางกาย ตรวจประเมินพัฒนาการ 
ประเมินระดับพัฒนาการเพ่ือหาความเจ็บปวยทางรางกายท่ีทําใหเด็กมีปญหา
การเรียน เชน ภาวะโลหิตจาง สายตาสั้น การไดยินไมปกติ  และสงเด็กพบ
นักจิตวิทยาเพ่ือทําการประเมินระดับเชาวนปญญา หรือท่ีงายๆ วา “ตรวจไอคิว”
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ระดับเชาวนปญญา 
(Intelligence Quotient, IQ, ไอคิว) 
คืออะไร
 ในเด็กที่เรียนรูชา จะพบวาเด็กมีระดับเชาวนปญญาที่ตํ่ากวาเกณฑ 
 ระดับเชาวนปญญา หรือระดับสติปญญา คือ ระดับความสามารถ
ในการเรียนรูหรือเขาใจ หรือความสามารถในการตอบสนองอยางรวดเร็วและ
ถูกตองในสถานการณใหมๆ 
 เกณฑปกติของระดับเชาวนปญญาอยูในชวง 90 - 109  เด็กที่มี
ระดับเชาวนปญญาท่ีตํ่ากวาระดับ 90 จะถือวามีปญหาระดับเชาวนปญญา
ตํ่ากวาเกณฑ เด็กที่มีระดับเชาวนปญญาตํ่ากวาเกณฑนั้น จะเรียนรูสิ่งใด 
จะตองใชเวลามากกวาเด็กปกติทั่วไป ในทางตรงกันขาม เด็กที่มีระดับ
เชาวนปญญาสูงกวาเกณฑจะสามารถเรียนรูสิ่งใหมไดอยางรวดเร็วมากกวา
เด็กปกติ  
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80 - 89 จัดอยูในกลุมสติปญญาต่ํากวาเกณฑ
70 - 79 จัดอยูในกลุมสติปญญาคาบเสน
50 - 69  จัดอยูในกลุมบกพรองทางสติปญญา
 ระดับนอย 
35 - 49   จัดอยูในกลุมบกพรองทางสติปญญา
 ระดับปานกลาง
20 - 34  จดัอยูในกลุมบกพรองทางสติปญญาระดับมาก
ตํ่ากวา 20 จัดอยูในกลุมบกพรองทางสติปญญา
 ระดับรุนแรง

คาระดับเชาวนปญญาแบงระดับไดดังนี้
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เด็กที่มีระดับเชาวนปญญาตํ่ากวาเกณฑ
ในแตละกลุมมีความแตกตางกันหรือไม
 เด็กท่ีมีระดับเชาวนปญญาท่ีแตกตางกันยอมมีลักษณะความรุนแรง
ของอาการแตกตางกันไป ดังนี้
 กลุมเด็กที่มีระดับเชาวนปญญาระหวาง 80 - 89  เปนกลุมที่
สามารถเรียนรูในระบบการศึกษาปกติได เพียงแตจะชากวาเด็กปกติเล็กนอย
ในเกือบทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิชาการ ผลสอบอาจสอบได
ในที่ทายๆ 
 กลุมเดก็ทีม่รีะดบัเชาวนปญญาระหวาง 70 - 79 เปนกลุมสตปิญญา
คาบเสน กลุมนี้มักจะตองการความชวยเหลือพิเศษจึงจะสามารถเรียนรูได 
อาจตองคอยประกบเปนบางครัง้คราว ผลสอบกจ็ะร้ังทายกวากลุมกอนหนานี้
 กลุมเด็กท่ีมีระดับเชาวนปญญาระหวาง 50 - 69  เปนกลุมเด็ก
ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับนอย เด็กกลุมนี้ตองการการชวยเหลือ
พิเศษ แตถือวาเด็กเรียนรูชากลุมนี้สามารถเรียนรูได คือ เรียนรูทางดาน
วิชาการไดในระดับหน่ึง สามารถอานออกเขียนได โดยในการเรียนรูจะตองใช
เวลาที่มากกวาปกติ ตองการการสอนเสริม และการประกบตัวตอตัวมากกวา
เด็กในกลุมแรกๆ
 กลุมที่มีระดับเชาวนปญญาระหวาง 35 - 49  เปน กลุมเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง จัดเปนพวกฝกฝนได คือ 
สามารถฝกฝนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวันได เด็กกลุมนี้จะตองอาศัยระบบ
การศึกษาพิเศษซึ่งจะแบงระดับไปตามความรุนแรงของความบกพรอง 
 กลุมที่มีระดับเชาวนปญญาตํ่ากวา 35 ลงไป เปนกลุมเด็ก
ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานมาก-รุนแรง เปนกลุมที่ตองอาศัย
ผูดูแลอยูตลอดเวลา ซึ่งกลุมนี้มักมีโรคทางกายอื่นๆ รวมดวยอยูแลว 
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 จากระดับเชาวนปญญา คุณพอคุณแมจะเห็นวาเด็กเรียนรูชา คือ
กลุมเด็กท่ีมรีะดับเชาวนปญญาต่ํากวาเกณฑ ทีม่คีาระดับเชาวนปญญาระหวาง 
50 - 89  ซึ่งถือเปนกลุมที่อาการไมรุนแรงสามารถเรียนรูได แตจะเรียนรูไดชา  
และสามารถเรียนในโรงเรียนระบบปกติทั่วไปได สามารถทํากิจกรรมตางๆ
ในโรงเรียนไดเหมือนเด็กปกติ มีความสามารถดานอื่นๆ เชน ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ สามารถเรียนจบและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ถาคุณพอคุณแม
ดูแลอยางใกลชิดและใหความชวยเหลือลูกที่เปนเด็กเรียนรูชาอยางถูกตอง
ในขณะเดียวกันถาเด็กถูกปลอยไวไมไดรับการชวยเหลือเด็กมักมีปญหา
ไมมั่นใจในตนเอง ไมอยากเรียนหนังสือ รูสึกตนเองเปนคนไมมีความสามารถ
สูใครไมได ทาํอะไรๆ ไดไมด ีแรงจูงใจในการทําสิง่ดีๆ เพือ่อนาคตของตนเองลดลง
นอยลงเรื่อยๆ จนนําไปสูการเขากลุมเพื่อนที่มีปญหาการเรียนและชักนําไปสู
ปญหาพฤติกรรมที่รุนแรงได 

แนวทางการชวยเหลือเด็กเรียนรูชา
 เดก็เรยีนรูชา ดเูผนิๆ อาจคลายเด็กปกติโดยทัว่ไป แตมคีวามแตกตาง
ที่วิธีการเรียนรู นอกจากปญหาในดานการเรียนรูแลว เด็กบางคนยังมีปญหา
การปรับตัวเขากับเพื่อน ขาดทักษะสังคม มีปญหาการควบคุมอารมณ นํามา
ซึ่งปญหาพฤติกรรมตางๆ ไดอยางมากมาย ถาไดรับการดูแลอยางไมถูกตอง
 ดังนั้น การชวยเหลือเด็กเรียนรูชาจึงจําเปนตองเขาใจธรรมชาติ
และปญหาของเด็ก หลักในการชวยเหลือ ทั้งในดานการสอนเสริม และ
การปรับลดปญหาพฤติกรรมตางๆ ตองทําควบคูกันไป โดยมีเปาหมายเพื่อให
เดก็มกีารพฒันาตนเองไดอยางเตม็ศกัยภาพ และสามารถดแูลตนเองได มอีาชพี
เลี้ยงตนเองไดเมื่อเด็กโตขึ้น
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 ภาพรวมในการชวยเหลือเด็กเรียนรูชานั้น แตกตางกันไปตามวัย
ของเด็ก ถาลกูยงัอยูในชวงวยัอนบุาลการชวยเหลือจะเนนการเสริมพฒันาการ
ดวยกิจกรรมตางๆ และการชวยเหลือตนเองงายๆ ตามวัย ในชวงวัยประถม
เนนการชวยเหลือในดานการเรียน การวางแผนการศึกษา การสอนเสริม 
รวมถึงการปรับพฤติกรรมที่เปนปญหาในวัยนี้ และการชวยเหลือตนเอง
ในระดับมากขึ้น
 
จะชวยลูกเรียนรูชาอยางไร จะเริ่มตรงไหนกอนดี
 1.  ใหการยอมรับและเขาใจในความเปนตัวตนของลูกอยูเสมอ 
 ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีควรจะระลึกไวเสมอคือ ในการชวยเหลือเด็กเรียนรูชา 
คอื การใหการยอมรับในส่ิงทีเ่ดก็เปน มองวาคนทุกคนมีทัง้ขอดขีอดอยในตนเอง 
คนหาท้ังขอดีในตัวเด็ก เชน นิสัยดี มีน้ําใจ อารมณขัน ชวยงานบานบางอยางได 
รวมถึงการใหความรักอยางสมํา่เสมอ เพราะส่ิงเหลานีจ้ะชวยเปนกาํลงัใจใหกบั
ลูกไดเปนอยางดี 
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 2.  คุณพอคุณแมตองรวมมือกันวางแผนเพ่ือลูก
 ตัวผูปกครอง ตองหยุดการโทษตัวเอง หรือเลิกโทษสามี/ภรรยา 
หรือหยุดการพยายามหาวาใครทําใหลูกเปนแบบน้ี เพราะนอกจากจะไมได
ชวยลูกแลว ยังทําใหคุณพอคุณแมตองทะเลาะกัน ทําใหความรวมมือกัน
ในการดูแลลกูจะยิง่ลดลง การใหกาํลงัใจกันระหวางคณุพอคณุแม จบัมอืกนันัง่ลง
รวมกนัวางแผนแกปญหาตางๆ รวมถงึการแบงหนาทีช่วยเหลอืกนัในการดแูลลกู
ถือเปนสิ่งท่ีสําคัญที่จะชวยใหครอบครัวพัฒนาลูกไดเต็มศักยภาพ ปญหาที่
คุณพอคุณแมตองรวมมือกันวางแผน ไดแก การแบงหนาที่ในการดูแลลูก
ในดานตางๆ เชน หนาที่ในการสอนเสริม การตรวจดูการบาน หนาที่ในการ
พบปะคุณครู หนาที่ในการพาลูกไปออกกําลังกาย 
ทัศนศึกษา ปญหาในการวางแผนดานการศึกษา 
การหาที่เรียนที่เหมาะสมกับลูก ปญหาพฤติกรรม
ที่ตองรวมมือกันแกไขไปในทิศทางเดียวกัน

่

1 ื สํ ั  / ป

การตรวจดูการบาน หนาทใน
ลังกาย 
ึกษา 

ติกรรม
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 3. คุณพอคุณแมและครูตองเปนทีมเดียวกัน
 คุณพอคุณแมจําเปนตองหมั่นพบปะ พูดคุยกับครูอยางตอเน่ือง
เพ่ือติดตามการเรียนและปญหาของลูก คุณพอคุณแมควรรูวาทักษะในการเรียน
แตละดานของลูกอยูระดับใด และจะชวยสอนเสริมเร่ืองอะไรไดบาง ซึ่งขอมูล
เหลานี้ถาคุณพอคุณแมและคุณครูไดมีการพูดคุยกันจะเกิดความตอเน่ือง
ในการดูแลเด็กทั้งที่โรงเรียนและท่ีบาน ทําใหการเรียนรูของเด็กเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 4. สงเสริมใหลองทําอะไรใหมๆ 
 คนหาส่ิงท่ีชอบ คนหาความสามารถอ่ืนๆ เปนธรรมดาของเด็กเรียนรูชา
ที่จะไมมีความมั่นใจในการทํางานอะไรใหมๆ หรือเมื่อทํากิจกรรมใดไปแลว
ก็เลิกหรือหยุดกลางคันไดงายๆ เนื่องจากความไมมั่นใจ หรือความสามารถ
ในการคิดแกไขปญหาเฉพาะหนาที่มีจํากัด คุณพอคุณแมมีสวนชวยเหลือได
โดยการสงเสริมใหลูกกลาคิดกลาทํา ไดลองอะไรใหมๆ โดยเริ่มจากกิจกรรม
นอกเหนือจากการเรียน แลวใหเด็กไดทดลองทํา การทดลองปฏิบัติจาก
สิ่ งงายๆ ไมตําหนิเมื่อเด็กทําพลาด คอยชวยเหลือแนะนําอยูหางๆ 
เมื่อลูกประสบความสําเร็จแมเพียงเล็กนอย คุณพอคุณแมก็ใหกําลังใจชื่นชม 
สิ่งเหลานี้ทําใหลูกเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความมั่นใจในตนเอง
เพิ่มขึ้นได
 5. ชวยใหลูกประสบความสําเร็จ 
 โดยจัดงานหรือการบานงายๆ กอน เมื่อทําไดแลวคอยทําสิ่งที่ยากขึ้น 
คุณพอคุณแมควรอยูใกลเวลาท่ีลูกทํางาน เพ่ือคอยชวยกระตุนใหลูกทําเอง
ใหไดมากท่ีสุด แนะนํา หรือใหกําลังใจ แตถาเด็กทําไมได อยาปลอยใหเด็ก
จมอยูกับความรูสึกทําไมไดนานเกินไป ถาแนใจวาลูกทําไมได คุณพอคุณแม
คอยเขาไปชวยแนะ หรือสอนเล็กๆ นอยๆ ในสวนที่ลูกติดขัด แลวใหลูกทําตอ
ในสวนที่ทําได และเมื่อลูกทําไดสําเร็จรีบใหคําชมทันที
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  ตัวอยาง  เมื่อเด็กอานไมได 
  ควรพูดวา “ลองอานอีกทีซิ ตัวแรก ก.ไก มีสระ อะ อยูขางๆ 

อานวา กะ ตวัที ่2 อานวาอะไร อานวา ทะ รวมกนัอาน
วากะทะ ดีมาก อานอีกครั้ง เยี่ยมเลย ขยันอานอีกนิด
แลวจะอานไดแหละลูก 

  ไมควรพูดวา  “อานซิ อานอะไรก็ไมได ทําไมไมเหมือนพ่ีเอกเลย 
นูนเคาเกงอยางกับอะไรดี แลวนี่ทําไมอานไมไดซักที 
งายอยางง้ี นองยังอานไดเลย”

 6.  ลดการเปรียบเทียบ
 ใครๆ ก็ไมชอบถูกเปรียบเทียบกันทั้งนั้น บางครั้งคุณพอคุณแม
คดิวาการเปรยีบเทยีบจะทาํใหลกูเกดิความฮดึสูอยากจะเอาชนะคาํสบประมาท
แตในความเปนจริงแลว เด็กจะอยากทําพฤติกรรมที่ดี หรืออยากทําอะไรดี 
เมือ่มีคนมองเหน็ความดีในตวัเขา การเปรยีบเทียบ แมแตระหวางพีน่อง ทาํให
เด็กรูสึกไดวาพอแมไมยอมรับในตัวเขา เขาตองเปนเหมือนคนอ่ืนๆ ที่คุณพอ
คณุแมเอามาเปรียบเทียบคุณพอคณุแมจงึจะภูมใิจ ดงันัน้ถาตองการใหลกูเปน
อยางไร บอกลกูตรงๆ และพยายามลดการเปรยีบเทยีบแมแตเรือ่งเลก็ๆ นอยๆ 
ในชีวิตประจาํวัน

”
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 7. ฝกใหลูกชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน ลดการชวยเหลือ
หรือทําแทนลูก เพราะลูกไมยอมทําหรือทําชา การชวยเหลือตนเองที่คุณพอ
คุณแมตองสอนใหลูกทํา ไดแก การทําความสะอาดรางกาย เชน แปรงฟน 
ลางหนา อาบน้ํา การแตงตัว การเตรียมอาหารงายๆ การจัดเตรียมของไป
โรงเรียน การจัดตารางสอน การซ้ือของ การใชเงิน การเดินทางไปสถานท่ีตางๆ 
ดวยตนเอง
 8. ฝกใหทํางานบาน การฝกใหทํางานบานเปนวิธีการสอนใหพึ่ง
ตนเองท่ีดีที่สุด โดยฝกงายๆ ไดตามวัยของลูก ควรมอบหมายใหเด็กมีหนาที่
รับผิดชอบงานบานทุกวัน เพื่อใหเกิดทักษะและเกิดความเคยชินที่จะตอง
มีสวนชวยในการดูแลบานรวมกับสมาชิกในบานคนอื่นๆ จนเปนนิสัย
 9. การฝกระเบียบวินัย คุณพอคุณแมมีแนวโนมที่จะไมเขมงวด
กับลูกท่ีมีปญหาการเรียนรูชา โดยปกติทั่วไป คุณพอคุณแมมักจะสงสารและ
ผอนปรนเม่ือเด็กทําผิดกฎกติกาตางๆ ใหเด็กกลุมน้ีอยูเสมอ ซึ่งจริงๆ แลว 
เด็กเรียนรูชา ตองการความชัดเจนและความสม่ําเสมอในกฎกติการตางๆ
มากกวาเด็กทั่วไป เด็กตองการรูวาอะไรถูกอะไรผิด อะไรทําไดและอะไร
ทาํไมได ผูใหญทกุคนในบานพดูไปในทางเดียวกัน เหตุผลทีอ่ธบิายใหเดก็เขาใจ
ควรสั้นและกระชับ
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  ระเบียบพื้นฐานที่ควรฝก คือ
  -  การจัดวางดูแลส่ิงของของตนเองใหเปนที่ สิ่งของทุกอยางควร

มีที่ประจํา ไมเกิดความสับสนหรือตองใหพอหรือแมชวยหา
  -  ฝกใหทํากิจวัตรประจําวันตามตารางท่ีกําหนดไว
  -  คอยดูแลใหเด็กปฏิบัติตามกฎอยางสมํ่าเสมอ เชน กําหนดให

เลนเกมไดครึ่งชั่วโมงหลังทําการบานเสร็จ ก็ตองดูแลใหเด็ก
ทําการบานเสร็จกอนที่จะให เ ด็กเลนเกม และติดตาม
ระยะเวลาที่เด็กเลนเกม ถาครบครึ่งชั่วโมงแลวก็เตือนและ
พาเด็กทํากิจกรรมอื่น

 10. ในเด็กเรียนรูชาที่มีระดับเชาวนปญญา ระหวาง 50 - 69 หรือ
ท่ีเรียกวากลุมเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับนอย สามารถดําเนินการ
ขอจดทะเบียนคนพิการได สิทธิประโยชนที่จะไดรับ คือ
  1.  การรักษาพยาบาลทางการแพทยทุกชนิดโดยไมเสียคาใชจาย 

ไดทุกโรงพยาบาล ติดตอขอรับบริการไดที่สถานพยาบาล
ของรัฐท่ัวประเทศ 

  2.   การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี  
  3.   การบริการทางอาชีพแกคนพิการ มีการแนะนําการประกอบ

อาชีพ การจัดฝกอาชีพ มีบริการจัดหางานในสถานประกอบการ 
  4.   เบ้ียยังชีพคนพิการ 500 บาท/เดือน
  5. ไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร
 ผูปกครองติดตอขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สถานพยาบาล
ใกลบาน เพือ่ใหแพทยออกเอกสารรบัรองความพกิารและดาํเนนิการจดทะเบยีน
ไดที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด สําหรับผูที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร
ติดตอไดที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษมสะพานขาว  
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร  โทร. 0-2659-6170-1 
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การชวยเหลือลูกเรื่องเรียน
 สิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากสิ่งท่ี
กลาวมาแลวคือการชวยลูกเรื่องการเรียน 

 หลักในการสอนเสริมเด็กเรียนรูชา
 จากการศึกษาจํานวนมาก พบวาเด็กเรียนรูชาสามารถเรียนใน
โรงเรียนไดสัมฤทธิ์ผล ถาเด็กคนนั้นไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมาตั้งแต
ชวงกอนวัยเรียน รวมกับเทคนิคการสอนเสริมตามธรรมชาติการเรียนรู
ของเด็กกลุมนี้ ดังนั้นเรามาเขาใจธรรมชาติการเรียนรูของเด็กกลุมนี้กันกอน
 ลกัษณะการเรียนรูทีเ่ปนลกัษณะเฉพาะตัวของเด็กเรียนรูชา มดีงันี ้คอื
 1.   มีปญหาการคิดในลักษณะนามธรรม
 2.   มีปญหาการตัดสินใจ การคิดสมมติ
 3.   ปญหาในการจํา
 4.  การขาดความสนใจตอสิ่งเรา
 5.  มคีวามจํากัดในการนําส่ิงทีเ่รยีนรูจากสถานการณหนึง่ไปปรับใชใน
สถานการณที่แตกตางกันไป
 ดังนั้นหลักการในการสอนเสริมเด็กกลุมนี้คือ

งที่
เรียน 
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 1.  การสอนซ้ําหลายๆ ครั้ง เพื่อใหเด็กจดจํา ดีกวาการบังคับใหเด็ก
ทองจําบทเรียนเปนเวลานานเพียงไมกี่คร้ัง เชน การสอนสะกดซํ้า 5 คํา 
ครัง้ละ 10 นาที ซํา้ 5 ครัง้ ดกีวาการใหเด็กทองจนกวาจะจําตวัสะกดทัง้หมดได
เพียงครั้งเดียว
 2.  จัดสถานที่ที่เงียบสงบ ไมมีเสียงรบกวน หรือมีของเลนลอใจ
เวลาที่เด็กทําการบานหรือทบทวนหนังสือและใหรางวัลเมื่อเด็กสามารถสนใจ
จดจอกับงานท่ีไดรับมอบหมายไดตลอดจนเสร็จ
 3.  การใชรางวลัเปนแรงจงูใจ รางวลัหรอืแรงจงูใจอาจเปนขนม ของกนิ 
ของเลนเล็กๆ นอยๆ หรือสิ่งท่ีมีคามากกวาสิ่งของคือทาทีของคุณพอคุณแม
ที่แสดงการยอมรับ ชื่นชมเมื่อเด็กทําไดสําเร็จ ซึ่งสามารถแสดงไดโดยการให
คําชม การโอบกอด หอมแกม การพยักหนายิ้มตอบ เมื่อเด็กทํางานสําเร็จ
  -   สิง่ทีส่าํคญัท่ีสดุของการใหรางวลัคือ คณุพอคณุแมตองพยายาม

ใหรางวัลทันทีหลังจากท่ีเด็กทําสําเร็จ เชน การใหคําชม
โดยทันที การใหเหรียญสะสม การใหสติกเกอรติดในสมุด 
หลังเด็กทําการบานเสร็จ

  -   สิ่งท่ีสําคัญรองลงมาคือ อยารอใหรางวัลเมื่อเด็กทํางานเสร็จ
ทั้งหมด เพราะเด็กอาจจะทอและเบื่อไปกอนท่ีจะไดรางวัล 
แตใหแบงงานน้ันเปนขั้นตอนยอยๆ แลวใหรางวัลทันที
ที่เด็กทําสําเร็จไดในข้ันตอนยอยๆ เชน เด็กมีการบานเลข
ทั้งหมด 10 ขอ ใหรางวัลเมื่อเด็กทําเลขไดเสร็จทุก 2 ขอ 
จะทําใหเด็กสนใจและรวมมือในการทําจนเสร็จไดมากกวา
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 4.  เด็กเรียนรูชามักมีปญหาการนําความรูในหองเรียนมาใชแกปญหา
ในชีวิตจริง ดังนั้นคุณพอคุณแมตองสงเสริมใหเด็กนําความรูที่เรียนมาใชใน
ชีวิตจริงๆ เชน การใชทักษะบวกลบในการคิดเงินทอนเมื่อไปซื้อของ การใช
ทักษะการหารเมื่อตองแบงขนมใหเพื่อนๆ หรือการเรียนเศษสวนจากขนมเคก
หรือพิซซา การเรียนรูการอานจากการอานขาวในหนังสือพิมพ การอาน
ปายโฆษณา การอานการตูนท่ีเด็กอยากอานและอยาลืมการใหรางวัล
เมื่อเด็กตอบไดถูกตองดวย
 5.  การใชรูปภาพในการชวยอาน เชน การใชรูปภาพคูไปกับคําท่ีตองการ
ใหเดก็หดัสะกด ใหเดก็ดซูํา้ๆ สะกดซ้ําๆ จนเด็กจาํได แลวจึงนาํภาพออกเหลือ
แตตัวหนังสือ วิธีการนี้จะชวยใหเด็กจดจําคําศัพทไดรวดเร็วขึ้น
 6. การสอนโดยการเลียนแบบ เด็กเรียนรูชา จะเรียนรูไดดีจากการ
เห็นตัวอยาง เชน ถาตองการใหเด็กลางจาน คุณพอคุณแมตองทําใหเด็กดูเปน
ตัวอยาง การเปนตัวอยางที่ดี คือการแสดงตัวอยางงายๆ ลดข้ันตอนที่ยุงยาก 
ทําใหดูอยางชาๆ ทีละขั้นตอน และทําซํ้าๆหลายครั้ง
 7. ควรมีการกําหนดงานที่ตองการใหเด็กทําอยางชัดเจน เชน 
อานหนังสือ 4 หนา ทองคําศัพท 10 คํากอนดูการตูน หรือ เอาขยะไปทิ้ง
หลงัรบัประทานอาหารเยน็เสรจ็ หรอืใชเวลาเปนตวักาํหนด เชน ทาํแบบฝกหดั
สะกดคําเปนเวลา 30 นาที หลังจากนั้นใหกําหนดสิ่งที่ เ ด็กจะไดรับ
เม่ือเด็กทําไดสําเร็จ และส่ิงที่จะเกิดขึ้นเม่ือทําไมสําเร็จ เชน ถาตองการ
ใหเด็กทําการบานเลขท้ังหมด 20 ขอ คุณสามารถต้ังขอตกลงไดวา ถาลูก
ทําการบานเลขได 5 ขอลูกจะไดพัก 5 นาที (เปนการแบงงานและใหรางวัล
ทนัท)ี แลวถาลกูทําการบานเลขเสรจ็หมดครบ 20 ขอ ลกูจะไดดกูารตนู 1 เรือ่ง 
แตถาวันนี้ทําการบานไมเสร็จ ลูกจะตองงดดูการตูนที่ชอบ
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 8. ถาเด็กมีพฤติกรรม อิดออด ลุกจากท่ีนั่ง คุณพอคุณแมจําเปนตอง
จัดการโดยเร็ว โดยการเขาไปใหความสนใจ เชน การแตะตัว นําตัวกลับมาที่
เกาอ้ี หาปญหาท่ีทาํใหเดก็ทาํงานตอไมไดและใหการชวยเหลือ เชน มโีจทยเลข
บางขอท่ีเด็กไมเขาใจ ทําใหเด็กไมอยากทําตอ และยืนยันดวยทาทีสงบ 
หนักแนนใหเด็กทําตามขอตกลงท่ีตกลงกันไว คุณพอคุณแมอาจพูดวา 
 “แมรูวาลูกไมอยากทาํแลว แตไหนดูซ ิโอโห ลกูทาํไปต้ังครึง่นงึแนะ 
ไปๆ แมใหไปพัก แลวเดี๋ยวกลับมาแมจะชวยทาํขอที่ลูกวามันยากนะ”
 “ตน ปดทีวีเดี๋ยวนี้ ลูกไปทําการบานตอไดแลว (แมเดินไปปดทีวี
พรอมทั้งจูงมือตนไปที่โตะ) ตน เราตกลงกันวาอะไรลูก”
 9. ถาลูกอาละวาด ไมยอมทําตามกติกา หลังจากท่ียืนยันกติกาท่ีต้ังไว 
คุณพอคุณแมควรเขาไปหยุดพฤติกรรมนั้นโดยทันที โดยการจับตัวใหหยุด 
ถาพฤติกรรมนั้นเปนอันตรายตอเด็กหรือเปนอันตรายตอคนอื่น หรือมีการ
ทําลายส่ิงของ แตถาเปนการรองอาละวาดโวยวายเพียงอยางเดียว คุณพอ
คุณแมควรบอกลูกวา คุณพอคุณแมเขาใจส่ิงที่เขารูสึก แตกฎก็ยังเปนกฎ เชน 
“พอรูวาหนูไมอยากทําแลว แตเราตกลงกันแลวนี้ลูก พอจะรอจนหนูรองไห
เสร็จแลวเรามาทําเลขขอที่เหลือกัน” เพื่อใหเด็กทราบวาไมวาจะรองอยางไร
ก็ตองทําจนเสร็จอยูดี

หลักการสอนเสริมดานภาษา
 ดานการรับรูและความเขาใจภาษา,การฟง
 หลักการคือ ฝกใหลูกแยกเสียงตางๆจากการฟงเพียงอยางเดียว 
ฝกสมาธิในการฟง และฝกจับใจความจากการฟง
 1. เปดเทปท่ีเปนเสยีงหลายๆ ชนดิ ใหลกูยกมอืเมือ่ไดยนิเสยีงท่ีกาํหนด
 2. อานนิทานสั้นๆ ใหฟง และบอกใหลูก ยกมือขึ้นถาไดยินคําบางคาํ 
เชน หมูนอย ปาใหญ
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 3. เลนเกมสฝกทายเสียงพยัญชนะ เชน
  - หาคําท่ีข้ึนตนดวยพยัญชนะท่ีตางกันเปนคูๆ  ใหเด็กบอกวาสองคําน้ี
ขึ้นตนดวยเสียงเหมือนกันหรือตางกัน เชน 
          แดง และ แสง    -       ไมเหมือนกัน
 วัน  และ  ฟน    - ไมเหมือนกัน
          ยาง และ  ใย     - เหมือนกัน
  - ใหลูกบอกตัวพยัญชนะตนของคําที่คุณพอคุณแมพูด เชน 
         ไม (ตอบวา ม. มา)   รม (ตอบวา ร.เรือ) 
  - พดูคาํหลายคาํทีม่ตีวัพยญัชนะเหมอืนกนั แลวมคีาํทีแ่ตกตางกนั
หนึ่งคํา ถามใหลูกบอกคําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะตางกัน 
เชน   แสง, ใส, สรอย,โซ   (ตอบวาโซ)  
  แดด,แดง,แมน,ดาย  (ตอบวาแมน)
        4.  ฝกสมาธิจากการฟง และฝกฟงเสียงคําในชีวิตประจําวัน 
โดยผูปกครองอานคําเกี่ยวกับส่ิงของตางๆ แลวแจงใหเด็กวงกลมใหตรงคํานั้น 
เชน
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 5. เลนเกมสจับคูเสียงที่ไดยินกับตัวเขียนโดยไมมีรูปภาพประกอบ 
โดยใหคุณพอคุณแมเลือกคําที่ออกเสียงคลายกัน 3 - 4 คํา เขียนใสกระดาษ 
แลวเลือกอาน 1 คํา ใหลูกวงกลมคําที่คุณพอคุณแมอาน เชน

1. ยาง กาง วาง ปาง
2. เลื่อน เปอน เบือน เตือน
3. เกลอ เรอ เจอ เผลอ

 6. เพื่อพัฒนาความเขาใจจากการฟง ผูปกครองอานนิทานใหฟงแลว
ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่เลาซึ่งตองการรายละเอียดจากลูก
 7.  บอกใหลูกทําตามคําสั่งโดยเริ่มดวย คําสั่งงายๆ คําสั่งเดียว แลวจึง
เริ่มคําสั่งให ยาวขึ้น เชน บอกวา “ลุกขึ้น,หมุนไปรอบๆ ,ปดประตู” ฯลฯ
 8. ใหคําสั่งที่เรียงเปนชุดเกี่ยวกับการหาของในบาน โดยใหลูกฟง
คําสั่งทั้งหมดกอนแลวจึงไปหาของที่ตองการ
 9.  พูดตัวเลขหลายตัวใหลูกพูดซ้ําตาม และเพิ่มความยากขึ้นอีกก็คือ
ใหบอกทวนตัวเลขกลับจากที่คุณพอคุณแมพูด เชน 1 - 4 พูดทวนเปน 4  - 1
  10. บอกคําสามคํา โดยท่ีสองคําเก่ียวของกัน ถามลูกวามีคําอะไร
ที่เกี่ยวของกันสองอยางและเก่ียวกันอยางไรเชน มา,ตนไม,สุนัข มาและสุนัข
เปนสัตวมีสี่ขาเหมือนกัน ฯลฯ
  11. บอกคําตรงกันขาม,พูดคําๆ หนึ่งแลวใหลูกบอกคําตรงขาม 
เชน รอน-เย็น,เปยก - แหง ฯลฯ
 สิง่สาํคญั : ทําทกุอยางใหสนกุเหมอืนเลนเกมส เมือ่ลกูตอบถูกอยาลมื
ใหรางวัลดวยนะคะ
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 ดานภาษาพูด
 หลักการเริ่มจากฝกการออกเสียง 
แลวจึงฝกการใชคําใหตรงความหมาย ฝกการ
เลาเร่ืองจากส่ิงท่ีเห็น เริ่มจากประโยคส้ันๆ 
นาํมาตอกนัเปนเรือ่งราว ฝกการสนทนาโตตอบ
 1. อานนิทานใหฟง และบอกใหลูก
แสดงกริยาตามเปนสิ่งที่เลาในเรื่อง เชน ตนไม 
ชาง ฯลฯ ทกุครัง้ทีเ่อยถึงสิง่ของลูกจะตองตอบ
หรือพูดเสียงที่เกี่ยวของกับสิ่งนั้น เชน ปน-ปงปง,  รถไฟ-ปูนปูน ฯลฯ
 2. ใหคุณพอคุณแม ทําทาทางเปนประโยคหรือเรื่องราวนั้นๆ ใหเด็ก
ทายความหมายจากทาทางเปนคําพูด
 3. วางของเลนไวตรงหนาลูก ใหลูกบอกเลาเกี่ยวกับสิ่งนั้น กระตุน
ใหลูกสังเกตหลายๆ อยาง เชน สี,ขนาด,รูปราง,หนาที่,ฯลฯ
 4. เขียนประโยคงายๆ บนกระดานกระดาษใหลูกบอกวาคําไหน
เปนคําที่แสดงอาการ
 5. การรองเพลงชวยสงเสริมการพูดและการออกเสียง และยังชวยให
เกิดความคลองในการพูดดวย
 6. ใชโทรศัพทของเลนใหลูกรูจักการพูดโทรศัพท การตอบ การรับ
ที่ถูกตอง
 7. วางสิ่งของหลายอยางไวบนโตะ เชน ลูกบอล ดินสอ หนังสือ ฯลฯ 
ผูปกครองแตงประโยคท่ีบรรยายถึงสิง่ของอยางหน่ึง ใหเด็กบอกวาเปนสิง่ของ
อะไร เชน ผูปกครองพูดวา “แมวาดรูปดวย...” “ลูกโยน...ใหนอง” “ลูกปด....
เมื่ออานจบแลว ฯลฯ”

 

รถไฟมาแลว
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 ดานการสะกดคํา
 หลักการ ชวยใหลูกจําพยัญชนะตางๆใหไดกอน แลวจึงใหฝกให
ออกเสียงตรงกับพยัญชนะ ฝกแยกพยัญชนะที่มีรูปรางคลายกัน
 1. ชวยลูกฝกการจดจําพยัญชนะตางๆ มีเทคนิคตางกัน เชน 
เขียนพยัญชนะตัวที่ตองการใหลูกจําไดลงกลางกระดาษ และเขียนคําตางลงไป 
ใหลูกหาพยญัชนะท่ีเหมือนพยัญชนะตัวอยางที่ซอนอยูในคํา 

 

ด 

ดอกไม้ 
ช้าง 

เดก็ 

สมดุ 

ปาด 

ปลา 

กบ 

 2. ใหลูกแยกพยัญชนะท่ีมีรูปรางคลายกันออกจากกัน เชน ใหลูกวงกลม
พยัญชนะท่ีเหมือนพยัญชนะท่ีอยูในรูปดาว

 

ก 

พ 

ภ ถ  ฤ ฎ ฏ ก

ฟ ผ  พ ฝ ฬ
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 3.  สอนลูกใหรูจักเสียงสระตางๆ มีเทคนิคตางๆ  เชน เขียนคําที่ผสม
ดวยสระอือ สระอือลดรูป สระอื่นๆที่คลายสระอือ แลวใหลูกหาคําที่ผสมดวย
สระอือ ใชหลักการเดียวกันในการประยุกตใชในสระอ่ืนๆ
 

จืด 

ถือ เสือ 

มีด คิด อดึ 

เหมือน 

 4. ใหเด็กลองผสมคําตางๆ โดยเปล่ียนพยัญชนะหรือสระ โดยใช
อุปกรณสีสันสดใส เพื่อดึงความสนใจของเด็ก เชน บัตรตัวพยัญชนะตัวอักษร
พลาสติก 
 5.  สอนวิธีการผันเสียงตามวรรณยุกต เชน กา  กา  กา  กา  กา
 6.  สอนการแบงพยางค เชน หนัง/สือ   กระ/ตาย  สัง/กะ/สี
 7.  ฝกแยกคาํทีมี่รปูคลายกนั หรือเสยีงเหมอืนกนั เชน ตามแบบฝกหดั
การอานและสะกดคํา

 ดานการอาน
 1.  เลือกบทความหรือหนังสือใหเหมาะสม :- เหตุผลหนึ่งที่ลูก
ไมชอบการอานหรือกลัวการอาน เพราะวาหนังสือหรือเรื่องราวที่ใหอานน้ัน
ยากเกินไป สําหรับเด็กๆ การเลือกหนังสือสําหรับการสอนอานตองพิจารณา
ทั้งความยาก – งายและความนาสนใจ วิธีหนึ่งที่ชวยไดคือ ใหลูกเลือกหนังสือ
ที่อยากอานดวยตัวเอง
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 2. ใหแรงจูงใจตลอดการอาน
  ก. เริ่มดวยการสรางความเปนมิตรระหวางคุณพอคุณแมลูก
  ข. ใหมีประสบการณของความสําเร็จ เชน อานคําใหมๆ ได 
ลูกก็ไดรับคําชมจากคุณพอคุณแม
  ค. แสดงใหลูกเห็นความกาวหนาของตนเอง เชน จํานวนหนาที่
อานได จํานวนคําที่สะกดถูก
  ง. ไมใชหนังสือที่ลูกคุนเคยมาแลว โดยเฉพาะหนังสือที่ให
ประสบการณที่ไมดีแกลูก
  ฉ. ไมใชหนังสือที่เคยอานมาแลวมาสอนการอานซํ้าอีก เพราะจะ
ทําใหลูกใชการจํามากกวาการฝกทักษะการอาน
  ช. บทความหรือหนังสือที่ใชสอนการอาน ควรเปนความรูเกี่ยวโยง
ไปถึงวิชาอื่นๆ ที่ลูกจะตองเรียนดวย เพื่อชวยสงเสริมใหลูกไดนําความรู
จากการอานไปใชในวิชาอื่นได
 3. ใหลูกไดมี เวลาอานเงียบๆ เด็กๆ แตละคนควรมีโอกาส
ไดอานหนังสือเงียบๆ บอยๆ แตจะตองไมใชเวลานานเกินไป หลังจาก
การอานเงียบๆ แตละครั้ง ควรจัดใหมีเวลาไดพูดคุยหรือตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อานเพื่อดูความเขาใจของลูกดวย
 4.  อยาปลอยใหลูกพยายามสะกดอยูกับคําหน่ึงคําใดนานเกินไป 
เมื่อลูกเริ่มอานออกเสียงและพบกับคําท่ีไมคุนเคย ผูปกครองควรออกเสียง
คํานั้นๆ นํากอนเปนตัวอยาง
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หลักการสอนเสริมคณิตศาสตร
 กอนจะสอนคณิตศาสตรใหลูก คุณพอคุณแมเร่ิมจากการสํารวจพ้ืนฐาน
ที่ลูกมีอยูซักนิดกอน แลวสอนเสริมตอจากทักษะที่ลูกทําไดแลว ตามลําดับ
ขั้นตอนจากงายไปยาก อยางชาๆ 
  การสอนคณิตศาสตรเบื้องตน เริ่มตามลําดับขั้นตอนดังนี้
 1. การนับเลขดวยการทองจํา
 คือ การนับเลข 1,2,3,4,5... แตยังนับจํานวนใหตรงกับเลขไมได เชน 
นับ 3 แตยังหยิบของไมได 3 ชิ้น
 2. การนับเลขไดตรงกับจํานวน
 เชน นับ 1 หยิบของ 1 ชิ้น แมขอดินสอ 5 แทง เด็กหยิบดินสอ
สงใหได 5 แทง
 3. รูความแตกตางของจํานวนและตัวเลข และเขียนตัวเลขได 
มีจํานวนนับมากข้ึนไปถึงหลักสิบ และหลักรอยได เชน นับไดถึง 30 เขาใจ
จํานวนมากกวา นอยกวา เชน เขาใจวา 75 มากกวา 40
 4. เขาใจความแตกตางระหวางปริมาณ
  รูปราง  ขนาดของวัตถุสิ่งของตางๆ
  ใหญเล็ก สั้นหรือยาว นอยหรือมาก มากกวานอยกวา  กลมหรือ
เหลี่ยม
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 การสอนบวกเลข
 1. ในการสอนการบวกเลขข้ันเร่ิมตน ควรใชการสอนท่ีเปนรูปธรรม 
เชน การใชสิ่งของแทนการนับ  ที่ลูกสามารถสัมผัสไดดวยตนเอง ดังตัวอยาง 
การใชรูปภาพใหลูกนับ

 2. ใชวัสดุอื่นๆ ที่หาไดงายๆ เชน ดินสอ ที่ใชสําหรับนับและ
บวกเลข ลกูปดรอยเชอืก ใชสําหรบัการสอนนบั,บวก,และลบ นอกจากรปูภาพ
ไดอีกดวย
 3.  หลังจากที่คุณพอคุณแมใชการสอนดวยอุปกรณที่เปนรูปธรรม
แลว ตอไปก็จะเร่ิมการคํานวณแบบนามธรรม แตลกูยงัตองใชการมองเห็นชวย
ในการคิดอยู สิง่ทีช่วยไดกค็อื การเขียนตวัเลขเปนแถวใตเสนตรง ความส้ันยาว
ของเสนตรง แสดงจํานวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้น ตัวอยางเชน :-
 เริ่มตน ---------------------------------------------   
   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
 
 แถวตัวเลขน้ีอาจจะทําเปนแถวติดไวบนโตะทาํการบานลกู หรอืเขียน
บนพื้นหอง การท่ีเด็กๆ ไดคุนเคยกับแถวตัวเลขดังกลาวนี้ จะเปนประโยชน
ตอไปในการเรียนเลข บวกและลบ

            1       +            2              =              3                 

+   =
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 4.  การสอนจะตองสอนไปทีละอยาง เชน สอนบวก ก็จะสอนบวก
อยางเดียวกอน และตองสอนซํ้าๆ แตจะตองไมทําใหลูกรูสึกเบื่อดวย
 5.  เมื่อลูกสามารถจําตัวเลข 1 ถึง 9 ไดแลวจึงคอยใหลูกไดบวกเลข
ดวยตัวเลขสองตัว 
 6.  เมื่อจะใหลูกบวกเลข 2 หลัก จะตองใหลูกเขาใจคาของตัวเลขใน
หลักตางๆ กอน เชน   483  
  4 = 400  8 = 80  3 = 3
 หลังจากนั้นจึงเริ่มสอนการทดเลขเม่ือบวกเลข 2 หลัก
 สรุป  การสอนการบวกเลขข้ันแรกนี้ใหสอนดวยวิธีที่เปนรูปธรรม 
คือ ใชสิ่งของหรือวัตถุอุปกรณ ตอไปจึงเปลี่ยนเปนรูปภาพและในท่ีสุดลูกก็จะ
สามารถบวกเลขไดดวยการใชตัวเลขแทนสิ่งของหรือรูปภาพได และตอไปลูก
ก็จะสามารถคิดในใจไดในที่สุด

 การสอนลบเลข
 การลบนัน้ตรงขามกับการบวก การบวกเลขกค็อืการเอาสิง่ของมารวม
เขาดวยกัน แตการลบเลขก็คือการหักออกไปจํานวนหนึ่ง
 การสอนลูกลบเลข ใชหลักการเดียวกับการบวก นั่นคือ
 1. เริ่มการลบเลขจะใชวิธีที่เปนรูปธรรมและคอยๆ เปลี่ยนไปเปน
นามธรรมหรือตัวเลข และคุณพอคุณแมควรสอนการลบเลข หลังจากท่ีลูก
บวกเลขไดแลว  
 2. เริ่มสอนจากการมีตัวต้ังมากกวาตัวลบ เมื่อลูกเขาใจการลบแลว
งายๆ แลว จึงสอนขั้นตอไป นั่นคือการลบที่ตองขอยืม
 3. การขอยืมในการลบเลขที่ตัวตั้งนอยกวาเปนสวนท่ีเขาใจยากมาก
สําหรับลูกที่เรียนรูชา  
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 เชน  มโีจทยวา 23 – 4 ลกูจะไมเขาใจวาทาํไม 3 ลบ 4 เลยไมได เพราะ
ลูกไมเขาใจการ “ขอยืม” 
 คุณพอคุณแมควรเร่ิมการสอนดวยการใหเด็กเขาใจคาของตัวเลข
ในหลักตางๆ กอน ตัวอยาง ลบ 4 จาก 23 โดยสอนวา 23 มี 10 สองครั้ง (20) 
และ 3 แลวเปลี่ยนเปน 10 กับ 13 ลบดวย 4 และบวกดวย 10 ไดคําตอบ 19 
เมื่อนักเรียนเขาใจไดวา ตัวเลข 2 ใน 20 หมายถึง 10 สองครั้ง จะทําใหเขาใจ
การ “ขอยืม” ไดงายขึ้น 

 23 – 4                  2 ใน 23 เทากับ 20 (10+10)
                 3  ใน 23 เทากับ 3
    (10+10)                                  (10+10)     
        2        3                          2    (10+3)          10  13        
                                                                           
                     4                                                          4

 การสอนการคูณและการหาร
 ความจริงแลวการคูณก็คือการบวกเลขท่ีเร็วข้ึน และไดผลดีกวา เชน 
7 คูณ 10 งายกวาและเร็วกวาบวก 7 สิบครั้ง การทดเลขจากหลักหนึ่งไปอีก
หลักหนึ่งคลายกันกับการทดในการบวกเลข
 นอกจากน้ีสิ่งที่เหมือนกันระหวางการบวกและการคูณก็คือ ถาตัวเลข
สลับกันก็ไดคําตอบเทากัน เชน
 1 + 7 = 8  หรือ 7+1 = 8, 7x1=7 หรือ 1x7 = 7
 การสอนคูณเลขก็เหมือนกับการสอนเลขอยางอื่นๆ คือเริ่มดวย
การสอนที่เปนรูปธรรม แลวจากนั้นคอยๆ เปลี่ยนไปเปนนามธรรม 

4  
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 การหาร ตรงขามกับการคูณ ลูกจะตองมีทักษะจากการคูณเสียกอน 
การสอนหารจะตองทําภายหลังการสอนคูณคลองแลว

 การสอนแกโจทยปญหา  
 ลูกเรียนรูชาอาจจะเขาใจความหมายของคําท่ีใชในทางคํานวณ เชน
บวก ลบ คูณ ฯลฯ แตถาลูกตองพบกับโจทยเลขที่ไมไดบอกวิธีคํานวณ 
คณุพอคุณแมมกัจะพบวาลกูก็จะทําไมได ดงันัน้คณุพอคุณแมจึงตองสอนใหลกู
รูจักความหมายของถอยคําในโจทย จึงจะแกปญหาเลขโจทยได 
 ตัวอยางโจทยเลข 
 ขอ  1.  สมศรีมีเงินอยู 28 บาท เขาซื้อนมกลองไป 6 บาท และ
ขนมอีก 5 บาท ถามวาสมศรียังเหลือเงินอีกเทาไร?
 ขอ  2.  สมชายซื้อหนังสือการตูนเลมละ 35 บาท หลังจากท่ีอาน
เสรจ็แลว สมชายไดขายหนงัสอืการตนูไป 25 บาท เอามารวมกบัเงนิทีม่อียู
แลว 28 บาท เดิมทีสมชายมีเงินเทาไร และเด๋ียวนี้สมชายมีเงินอยูเทาไร?
 จากโจทยทั้งสองขอนี้ ไมไดบอกวิธีการคํานวณไวชัดเจน ดังนั้นคุณ
พอคุณแมจะตองชวยใหลูกคนหาวาถอยคําไหนท่ีบงชี้วิธีการคํานวณเพ่ือแกไข
โจทยเลขนี้ได
 เชน โจทยขอ 1.  คําวามีอยู,ใชไป, ซื้อไป บอกใหทราบวา สมศรีมีเงิน
อยูทั้งหมด และการซื้อไป คือจายเงินไปจะตองเอามาลบกันจึงจะไดคําตอบ
ที่ถูกตอง
   โจทยขอ  2.  คอนขางซับซอนกวาขอแรก โจทยนัน้ใหหาวาสมชาย
มีเงินอยูเดิมเทาไร และขณะน้ีมีเทาไร หมายถึงจะตองแกปญหา 2 ขอ ดังนั้น
จะตองชวยใหลูกมีทักษะในการเขาใจเหตุและผลไดเปนอยางดี ดวยการ
พิจารณาถอยคําในโจทยเลขซึ่งอธิบายขั้นตอนการคิดหาคําตอบได เชน
ไดเงินมา คือการบวก รวมกับเงินที่มีอยูแลว ก็คือการบวก เปนตน
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 การสอนเร่ืองเงินตรา
 ผูปกครองควรสอนใหรูจักชนิดของคาเงินตรา ตั้งแตเหรียญสลึง 
เหรียญบาท หาบาท สบิบาท ธนบตัร ยีส่บิบาท รอยบาท โดยใหรูจกัของจริง และ
ใหเด็กไดมีโอกาสใชเงินซื้อของมีการแลกเงิน มีการทอน การฝากออมสิน ฯลฯ

 การสอนเรื่องเวลา
 1.  การสอนใหเดก็ดปูฏทินิ ทาํเคร่ืองหมายบนปฏิทนิในวันสาํคญัตางๆ 
สอนดูวันในหนึ่งสัปดาห ใน 1 เดือน และใน 1 ป
 2.  การสอนความเขาใจเกี่ยวกับเวลา
 เริ่มจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ เชน เวลา
ดูโทรทัศน เวลาเลนเกมส เวลารับประทานอาหาร เวลาตื่นนอน ควบคูกับ
การดูเวลาจากหนาปดนาิกา หรือผูปกครองเขียนรูปนาิกาคูกบักจิกรรมก็ได
 การบอกเวลาท่ีแนนอน เชน บอกเวลาเปนนาที จะตองรูจัก
ความแตกตางระหวาง “กอนหนา” และ “ภายหลัง” วิธีงายๆ ที่จะทําให
นักเรียนเขาใจความหมาย “กอนหนา” และ “ภายหลัง” ก็คอืวาดรูปนาิกา 
ดังตัวอยางตอไปน้ี   

9 9 9
12 12 12

3 3 3
6 6 6

15 นาที กอนบาย 3 โมง บาย 3 โมง 15 นาที หลังบาย 3 โมง
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