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บทที่  1  หลกัการเบือ้งต้น  ส าหรับการฝึกทักษะเดก็สมาธิส้ัน 

กำรช่วยเหลือเด็กท่ีเป็นโรคสมำธิสั้นนั้น  นอกจำกแพทยจ์ะใหย้ำกินเพื่อใหม้ีสมำธิในกำรเรียนแลว้ พ่อ
แม่และครูมีส่วนช่วยอยำ่งมำก ในกำรฝึกทกัษะหลำยประกำรท่ีเด็กสมำธิสั้นยงัขำดอยู ่ ซ่ึงกำรขำดทกัษะ
เหล่ำนั้น  แสดงออกมำเป็นพฤติกรรมต่ำงๆท่ีท ำใหห้นกัใจ  เช่น  ด้ือ  ซน  พดูไม่ฟัง  ไม่มีระเบียบวินยั  ไมคิ่ด

ก่อนท ำ ไม่รอบคอบ  ประมำทเลินเล่อ  เอำแต่ใจตวัเอง     กำรแกไ้ขพฤติกรรมต่ำงๆนั้น  ส่วนใหญ่จะ
ยำกล ำบำก  กำรฝึกทกัษะท่ีดีใหเ้กิดข้ึนก่อนจึงมีควำมส ำคญัมำก  เพ่ือป้องกนัเดก็สมำธิสั้นมีพฤติกรรมไม่ดีจนติด
เป็นนิสยัไปจนโต   กำรฝึกทกัษะมกัตอ้งใชเ้วลำนำน เป็นเดือนหรือเป็นปี   ตอ้งอำศยัควำมอดทน ควำมเอำจริง
เอำจงั  ควำมสม ่ำเสมอและร่วมมือของพ่อแม่อยำ่งมำก   เด็กปกติทัว่ๆไปนั้นมกัฝึกพฤติกรรมไดเ้ร็ว   แต่เด็ก
สมำธิสั้นจะฝึกยำก  ฝึกแลว้ลืมง่ำย   ในระยะแรกๆพ่อแม่จึงไม่ควรคำดหวงัผลเร็ว   ไมค่วรเปรียบเทียบผลของ

กำรฝึกพฤติกรรมเด็กสมำธิสั้นกบัเดก็ทัว่ๆไป   กำรฝึกควรจะเร่ิมตั้งแต่เดก็อำยนุอ้ยไปส้ินสุดเม่ือเด็กโตเป็นวยัรุ่น
ตอนปลำยเขำ้สู่วยัผูใ้หญ่   ถำ้ตอ้งกำรประเมินผลกำรฝึก ควรเปรียบเทียบผลท่ีเกิดกบัตวัเด็กเองโดยติดตำมระยะ
ยำว  จะเห็นควำมส ำเร็จชดัเจนข้ึนทีละนอ้ย  โดยจะพบว่ำเด็กมีพฤติกรรมท่ีดีมำกข้ึน  และบ่อยข้ึนจนในท่ีสุด
กลำยเป็นนิสยัท่ีดี  และกลำยเป็นบุคลิกภำพท่ีดีติดตวัอยำ่งถำวรเมื่อพน้จำกวยัรุ่นเขำ้สู่วยัผูใ้หญ่  หลงัจำกนั้นกำร
พฒันำทกัษะท่ีดีเพ่ิมเติมข้ึนอีก  จะเกิดข้ึนได ้ แต่จะเกิดข้ึนจำกกำรพฒันำจำกภำยในตวัเอง  ในระหว่ำงวยัเดก็
น้ี  พ่อแม่และครูจึงเป็นผูช่้วยส ำคญั ท่ีจะ ฝึกฝนส่งเสริมใหเ้ด็กสมำธิสั้นมีทกัษะเบ้ืองตน้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนต่อกำร

พฒันำตนเองในระยะยำวต่อไป  
 

ก่อนเร่ิมตน้ เตรียมใจ  ตำมขั้นตอน  ดงัน้ี 
ขั้นแรก  เขำ้ใจอำกำรต่ำงๆของเด็กสมำธิสั้น  ช่วยใหท้ ำใจยอมรับพฤติกรรมหลำยประกำรท่ีอำจแตกต่ำงจำกเดก็

อ่ืนอยำ่งมำก  

ขั้นต่อมำ  ท ำใจยอมรับว่ำ  กำรฝึกต่อไปน้ีตอ้งใชค้วำมพยำยำม  ควำมอดทนอยำ่งสูงในกำรฝึก    และเวลำนำน
พอสมควรกว่ำจะเห็นผลชดัเจน  

ขั้นท่ีสำม  ตั้งใจฝึกอยำ่งสม ่ำเสมอ  ควำมส ำเร็จอยูท่ี่กำรเอำจริง   
  

  



2 

ท าไมถึงต้องฝึกทักษะ 

         อำกำรของโรคสมำธิสั้นนั้นเร่ิมแสดงใหเ้ห็นตั้งแต่เด็กอำยนุอ้ย  แต่จะเร่ิมวนิิจฉยัไดใ้นวยัอนุบำล  หรือ

เม่ือเร่ิมเขำ้วยัเรียนชั้นประถมศึกษำป่ีท่ี 1 (6-7 ขวบ)  อำกำรของโรคจะเห็นชดัเจนมำกข้ึนเร่ือยๆ  และด ำเนิน
ต่อไปจนเมื่อเด็กเขำ้สู่วยัรุ่น  อำกำรซน อยูไ่ม่น่ิงจะนอ้ยลง  เม่ืออำยมุำกข้ึน  แต่อำกำรสมำธิสั้นจะยงัคงมีอยู ่ เดก็
บำงคนสำมำรถปรับตวัไดก้บัอำกำรขำดสมำธิน้ี  ดว้ยกำรท ำอะไรหลำยๆอยำ่งในช่วงเวลำเดียวกนั  เพื่อลดควำม
เบ่ือหน่ำย  แต่ในท่ีสุดงำนก็เสร็จเหมือนกนั  กำรพยำยำมปรับตวับำงอยำ่งไดผ้ลจะช่วยใหเ้ขำปรับตวัได ้  แต่
อำกำรหลำยๆอยำ่งของเด็กสมำธิสั้น  แสดงออกเป็นพฤติกรรมไม่เหมำะสม เช่น วู่วำม หุนหนัพลนัแล่น  เวลำ

โกรธแลว้กำ้วร้ำวรุนแรงขำดกำรย ั้งคิด ไม่มีระเบียบวนิยั  นึกอยำกจะท ำอะไรก็ท ำโดยไม่ย ั้งคิด ขำดกำร
วำงแผน  พฤติกรรมเหล่ำน้ีตอ้งแกไ้ขก่อนจะติดเป็นนิสยั  กำรฝึกทกัษะหลำยอยำ่งท่ีเด็กสมำธิสั้นขำดอยู ่ จะช่วย
ใหเ้ขำมีพฤติกรรมเหมำะสม  ปรับตวัไดดี้   พฤติกรรมดี นิสยัดี  เรียนไดดี้เต็มควำมสำมำรถท่ีแทจ้ริง  เป็นท่ีรัก
ของพ่อแม่ญำติพี่นอ้ง  เป็นท่ียอมรับของเพื่อนๆ   และป้องกนัปัญหำพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมต่ำงๆ  

 เมื่อเด็กเขำ้สู่วยัรุ่น  กำรตอบสนองของยำอำจลดลง  แพทยม์กัจะลดยำและหยดุยำไดใ้นช่วงวยัรุ่น
น้ี  กำรปรับตวัในวยัรุ่นจะดีหรือไม่  ข้ึนกบักำรฝึกทกัษะต่ำงๆท่ีผำ่นมำ    ถำ้ฝึกไดดี้  วยัรุ่นจะควบคุมตวัเองได้

โดยไม่ตอ้งใชย้ำ  กำรฝึกทกัษะต่ำงๆตั้งแต่เด็กอำยนุอ้ยจึงเป็นส่ิงจ  ำเป็นต่อกำรปรับตวัในวยัต่อมำ  และช่วยให้
ด  ำเนินชีวติไดดี้ในวยัผูใ้หญ่ 
ควรฝึกทกัษะท่ีจ  ำเป็นตั้งแต่เลก็   เพื่อป้องกนัปัญหำพฤติกรรมตอนโต 

 ปัญหาพฤตกิรรมของเด็กสมาธิส้ัน 

ปัญหำพฤติกรรมหลกั 
เด็กสมำธิสั้นมกัจะมีปัญหำพฤติกรรมมำกกว่ำเดก็ทัว่ๆไป   ซ่ึงเป็นปัญหำจำกอำกำรหลกัของโรคสมำธิ

สั้น   3  ประกำร  คือ 

1.   ซน  อยูไ่ม่น่ิง  เคล่ือนไหวตลอดเวลำ  ติดเล่น  ไม่ใส่ใจกำรเรียน 
2.   ขำดสมำธิ  จะไม่สำมำรถจดจ่ออยูก่บักำรท ำงำนไดน้ำน  ท ำงำนไม่ส ำเร็จ  เบ่ือง่ำย  ขำดควำมตั้งใจท่ี

จะท ำ  ไม่รับผดิชอบกำรท ำงำน  ข้ีลืม  
3.   ขำดกำรยบัย ั้งใจตนเอง  ท ำตำมใจตนเอง  หุนหนัพลนัแล่น  ขำดกำรย ั้งคิด  ท ำไปดว้ยอำรมณ์  สบัเพ

ร่ำ  ประมำท  เลินเล่อ ท ำงำนบกพร่องผดิพลำด  ด้ือ  กำ้วร้ำวเกเร  มีพฤติกรรมเส่ียงอนัตรำยต่อตนเองและผูอ่ื้น 

ปัญหำพฤติกรรมท่ีพบร่วม 
          เน่ืองจำกเดก็สมำธิสั้นมีอำกำรท่ีรบกวนผูอ่ื้น  ยำกแก่กำรเล้ียงดู  ท ำใหเ้กิดปฏิกิริยำทำงลบจำกพ่อแม่และ
ครูมำก   ท ำใหเ้กิดปัญหำกำรเล้ียงดูท่ีไม่เหมำะสมตำมมำ   เช่น กำรเอำใจตำมใจหรือช่วยเหลือเด็กมำกเกินไป 
กำรดุด่ำว่ำกล่ำวลงโทษรุนแรง  หรือกำรไม่เอำจริงปล่อยเด็กเกินไป  ในท่ีสุดกลำยเป็นปัญหำพฤติกรรม
ต่ำงๆ    ดงัต่อไปน้ี 



3 

• กำรตำมใจเดก็มำกเกินไป  ท ำใหเ้ดก็ขำดกำรควบคุมตนเอง   ขำดควำมเป็นตวัของตวัเอง  ไมคิ่ด   ไม่

วำงแผนกำรใหเ้ป็นระบบ  เอำแต่ใจตวั  ท ำตำมอำรมณ์ตนเอง  ไม่ฟังใคร  เอำตวัเองเป็นศนูยก์ลำง 

• กำรช่วยเหลือเด็กมำกเกินไป ท ำใหเ้ด็กช่วยตวัเองไม่เป็น   บริหำรเวลำไม่เป็น  ท ำอะไรดว้ยตวัเอง
ไม่ได ้ ขำดควำมมัน่ใจตนเอง  ขำดควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรคใ์นทำงท่ีดี  ไม่แกปั้ญหำเอง พ่ึงพำผูอ่ื้น หลบ

เล่ียงปัญหำ  ขำดทกัษะพ้ืนฐำนในกำรปรับตวั 

• กำรดุด่ำ ต ำหนิ  ประณำม  ประจำน  ลงโทษมำกเกินไป   ท ำใหอ้ำรมณ์ไม่มัน่คง  หงุดหงิดง่ำย  มอง
ตนเองไม่ดี  มองโลกในแง่ร้ำย ขำดควำมภูมิใจตนเอง   ขำดควำมกลำ้คิดริเร่ิมในทำงสร้ำงสรรค ์ เก็บกด
ควำมโกรธควำมกำ้วร้ำว  และอำจแสดงออกเป็นควำมกำ้วร้ำวต่อผูอ่ื้น อำจกลำยเป็นพฤติกรรมเกเรเม่ือ

โตข้ึน 

• กำรปล่อยเด็กเป็นอิสระเกินไป   ท ำใหเ้ด็กขำดระเบียบวินยั  ขำดกำรควบคุมตนเอง  ขำดทกัษะ
ส่วนตวั  ขำดทกัษะสงัคม     เอำแต่ใจตนเอง  ตดัสินใจแบบขำดกำรย ั้งคิด  ตดัสินใจดว้ยอำรมณ์ ไม่
ปรับตวัเขำ้หำผูอ่ื้น  ไม่อยูใ่นกรอบกติกำของสงัคม 

ปัญหำพฤติกรรมเดก็เหล่ำน้ี  ถำ้ไม่แกไ้ขต่อไปจะกลำยเป็นปัญหำบุคลิกภำพท่ีติดตวัเด็กไปตลอดชีวิต 
เด็กสมำธิสั้นมีปัญหำพฤติกรรมมำก ตอ้งกำรกำรฝึกอยำ่งต่อเน่ืองระยะยำว 

  

ปัจจยัพืน้ฐานส าคญัที่ช่วยการฝึก 

        ปัจจยัท่ีช่วยใหก้ำรฝึกทกัษะต่ำงๆไดผ้ลดีนั้น   มีดงัน้ี 

• สุขภำพจิตท่ีดีของพ่อแม่  กำรควบคุมอำรมณ์ตนเอง ควำมสม ่ำเสมอ   กำรวำงแผนและแกไ้ขปัญหำอยำ่ง
เป็นขั้นตอน 

• ควำมสมัพนัธท่ี์ดีระหว่ำงพ่อแม่กบัเดก็  มีควำมรักอบอุ่นใกลชิ้ดกนั 

• พ่อและแม่มีควำมสมัพนัธท่ี์ดีระหว่ำงกนั   มีควำมเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัหรือประนีประนอมกนั

ได ้ สำมำรถตกลงท ำงำนร่วมกนัไดดี้แมว้่ำจะมีควำมเห็นแตกต่ำงกนั  มกีำรประสำนงำนและช่วยเหลือ
แบ่งหนำ้ท่ีกนั  มีเวลำและแรงจูงใจท่ีจะช่วยกนัฝึก 

• ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรระหว่ำงกนัในครอบครัว  สำมำรถบอกควำมคิดควำมรู้สึก  ควำมตอ้งกำร
ของกนั  ยอมรับฟัง  และตอบสนอง  ประนีประนอมยอมรับกนัดว้ยเหตุผลและหลกักำรท่ีดี 

• ควำมเขำ้ใจปัญหำเดก็สมำธิสั้น  รู้ว่ำอำกำรของเดก็สมำธิสั้นนั้นเกิดจำกอะไร  ไม่หงุดหงิดต่ออำกำร
ต่ำงๆของเด็ก   ยอมรับควำมแตกต่ำงของเดก็สมำธิสั้นกบัเด็กปกติ  มีควำมหวงัต่อกำรช่วยฝึกทกัษะ 
มองหำขอ้ดีของเด็กสมำธิสั้นเสมอ 
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• ควำมอดทน  อดกลั้น  ของพ่อแม่ท่ีมีต่อพฤติกรรมบำงอยำ่งของเด็กสมำธิสั้น  เช่น  กำรเคล่ือนไหว

มำก  ยกุยกิอยูไ่ม่น่ิง  กำรไม่ค่อยย ั้งคิด  ใจเร็วใจร้อนของเดก็ สำมำรถวำงเฉยไดใ้นขณะท่ีก  ำลงัฝึกใหเ้ด็ก
ดีข้ึน 

• ควำมสำมำรถของเด็กในกำรช่วยเหลือตวัเอง   เด็กไดรั้บกำรฝึกใหส้ำมำรถท ำอะไรไดต้ำมวยัปกติของ

เขำ  เช่น  กำรช่วยเหลือตนเองในกำรกิน  กำรขบัถ่ำย  กำรแต่งตวั กำรบอกควำมตอ้งกำรของตน  กำร
ควบคุมตนเอง  กำรรู้จกัรอคอย  เป็นตน้ 

• พ้ืนอำรมณ์ของเดก็ ถำ้มีพ้ืนอำรมณ์ดี  กำรตอบสนองต่อกำรฝึกจะดี ฝึกง่ำย  เรียนรู้เร็ว  ปรับตวัเร็ว 

• เด็กรับทรำบว่ำตนเองมีเร่ืองท่ีตอ้งฝึก มีส่วนร่วมในกำรฝึก 

• พ่อแม่และครูร่วมมือกนั ฝึกในทิศทำงเดียวกนั ช่วยส่งเสริมกนั 
พ่อแม่และครูตอ้งร่วมมือกนัใหถ้กูทิศทำง  จึงจะฝึกเด็กสมำธิสั้นไดผ้ล 

  

ประเภทของทักษะที่ควรฝึก 

         ทกัษะท่ีจ  ำเป็นตอ้งฝึกแบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ 
1. ทกัษะส่วนตวั เช่น ทกัษะในกำรช่วยเหลือตวัเอง ทกัษะในกำรควบคุมตนเอง ทกัษะในกำรคิด กำรวำงแผน 

กำรท ำใหไ้ดต้ำมแผน กำรรอคอย ทกัษะในกำรรู้และจดักำรกบัอำรมณ์โกรธ  
2.  ทกัษะสงัคม เช่น ทกัษะในกำรส่ือสำร กำรท ำงำนร่วมกนั ทกัษะในกำรเขำ้สงัคมทำงบวก กำรใหก้ำรรับ กำร
ช่วยเหลือผูอ่ื้น กำรท ำตวัใหเ้ป็นประโยชน์ กำรควบคุมตนเองใหอ้ยูใ่นกฎเกณฑข์องสงัคม กำรรู้ผดิชอบชัว่
ดี และควบคุมตนเองใหป้ระพฤติดี ควำมรับผดิชอบต่อส่วนรวม 
ฝึกทกัษะสงัคมและส่วนตวัไปพร้อมกนั 

การวางแผนการฝึก 

ทกัษะต่ำงๆท่ีพ่อแม่ควรฝึกใหแ้ก่ลกูสมำธิสั้น  มีหลำยประกำร  ควรเลือกฝึกตำมปัญหำจริง  ก่อนกำรฝึก 
พ่อแม่ควรสงัเกตว่ำลกูมีปัญหำในทกัษะขอ้ใด  ทั้งน้ีเน่ืองจำกเด็กสมำธิสั้นบำงคนมีปัญหำพฤติกรรมหลำย
อยำ่ง  ทกัษะบำงอยำ่งจะเป็นพ้ืนฐำนของทกัษะอ่ืน   กำรฝึกในระยะแรก  ควรปรึกษำแพทยเ์พื่อวำงแผน

ก่อน   แพทยจ์ะช่วยวิเครำะห์ไดว้่ำเด็กมีทกัษะใดท่ีดีอยูแ่ลว้  ควรฝึกทกัษะใดอกีบำ้ง  และควรเลือกฝึกขอ้ใด
ก่อน   กำรเลือกวิธีฝึกและขั้นตอนในกำรฝึกท่ีดี  จะช่วยใหฝึ้กไดง่้ำย  

• พ่อแม่ร่วมมือกนัวำงแผนกำรฝึก  ใหไ้ดว้ิธีท่ีตกลงร่วมกนั 

• ก่อนกำรฝึก  มกีำรพดูคุยตกลงกนัล่วงหนำ้กบัลกู  ว่ำจะท ำอะไร  ท ำไปท ำไม  เร่ิมเม่ือใด ลองปฏิบติัถึง

เมื่อใดแลว้จึงจะประเมินผล 
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• ใหล้กูมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน  แต่อยูใ่นกรอบกติกำท่ีเหมำะสม  ในวยัรุ่นอำจมีรับฟังควำมคิดเห็นมำก

ข้ึนกว่ำเดก็ อำจมีกำรประนีประนอมมำกข้ึน ใหเ้ขำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและตั้งขอ้ก  ำหนดกติกำ
ต่ำงๆ 

• ชมเม่ือเร่ิมท ำดว้ยตวัเอง  ชมควำมพยำยำม  ควำมตั้งใจ  ไม่ควรชมส่ิงท่ีไม่เป็นควำมจริง·        พยำยำมจูง

ใจใหท้ ำมำกกว่ำกำรบงัคบัใหท้ ำ 

• ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำตำมท่ีวำงแผนไวไ้ด ้ ใหว้ิเครำะห์สำเหตุทนัที  พยำยำมแกไ้ขและท ำใหไ้ดต้ำมท่ี
วำงแผนจนถึงเวลำท่ีก  ำหนดไว ้

•  เมื่อถึงเวลำท่ีก  ำหนดไว ้ มีกำรประเมินผล  อำจมีกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขแผนกำรในช่วงเวลำต่อไป สรุป

ชมขอ้ดีของเดก็  วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคหรือโอกำสพฒันำ  เพ่ือวำงแผนขั้นตอนต่อไป 

• พ่อแม่ประสำนงำนกบัครู ฝึกเดก็ใหส้อดคลอ้งและส่งเสริมกนั 

เลือกแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหำบำงพฤติกรรมก่อน แกที้ละปัญหำ  
 บทต่อไปจะเป็นกำรฝึกทกัษะต่ำงๆท่ีพบในเด็กสมำธิสั้น  สำมำรถน ำไปฝึกในเด็กทัว่ไปได ้ครูน ำไปใชฝึ้กเด็ก
ในโรงเรียนไดเ้ช่นกนั 
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บทที่  2  ทักษะส าคญัพืน้ฐาน 

การช่วยเหลือตนเอง 

         ทกัษะในกำรช่วยตวัเอง  พึ่งตนเอง  ท ำอะไรไดด้ว้ยตนเองนั้น  เป็นทกัษะพ้ืนฐำนท่ีส ำคญั  ท่ีจะช่วยให้
เด็กมีกำรพฒันำทกัษะอ่ืนๆ  เช่น กำรควบคุมตนเอง   ควำมรับผดิชอบ  กำรช่วยเหลือผูอ่ื้น   และท ำใหวุ้ฒิภำวะ

ทำงอำรมณ์ดีข้ึน  เด็กปกติจะเร่ิมตน้ช่วยตวัเองไดต้ั้งแต่อำย1ุ ปีข้ึนไป  เดก็จะเร่ิมเคล่ือนไหวไดม้ำกข้ึน
กว่ำเดิม  เร่ิมเดินได ้ พดูได ้ ส่ือสำรได ้ มีควำมเป็นตวัของตวัเองมำกข้ึน  

กำรฝึกใหช่้วยตวัเองไดต้ำมวยั   เร่ิมฝึกไดต้ั้งแต่วยัเตอะแตะ (1-2 ขวบ)ไปจนถึงวยัอนุบำล (3-6 
ขวบ)   เดก็ควรจะถกูฝึกใหช่้วยตวัเองเร่ืองส่วนตวัง่ำยๆ   เช่น กำรอำบน ้ ำ  แปรงฟัน  แต่งตวั  สวมใส่เส้ือผำ้  ใส่
รองเทำ้ถุงเทำ้  รับประทำนอำหำร  จดัเก็บเส้ือผำ้ รองเทำ้  ขำ้วของส่วนตวั  ของเล่น  ใหเ้ป็นท่ีเป็นทำง  เด็กท่ีช่วย

ตวัเองไดจ้ะมีทกัษะในกำรควบคุมกลำ้มเน้ือ  กำรใชม้ือกบัสำยตำท่ีประสำนกนัคล่องแคล่ว   เร่ิมมีควำม
รับผดิชอบต่อตนเอง    สำมำรถควบคุมตวัเองได ้ และสำมำรถฝึกใหม้ีทกัษะอ่ืนๆไดง่้ำย   

ในวยัประถมศึกษำ เดก็ควรช่วยตวัเองไดม้ำกข้ึน  สำมำรถต่ืนนอนเองได ้  จดัตำรำงเวลำเองไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่  จดัตำรำงสอนและเตรียมของใชส่้วนตวัเอง  จดัเตรียมเส้ือผำ้ส ำหรับวนัรุ่งข้ึน   เวลำใกลส้อบมีกำรวำงแผน
เตรียมตวัดูหนงัสือไดด้ว้ยตวัเอง  เวลำจะไปไหนมกีำรวำงแผนเตรียมตวัล่วงหนำ้ได ้

เมื่อถึงวยัรุ่น  เด็กควรจะวำงแผนล่วงหนำ้เก่ียวกบัตวัเองได ้ รับผดิชอบตวัเองไดเ้กือบเหมือนผูใ้หญ่   ไม่
ตอ้งคอยบอกใหท้ ำในเร่ืองกิจวตัรประจ ำวนั  วยัรุ่นสำมำรถรับผดิชอบขำ้วของส่วนตวั  มกีำรจดัเก็บขำ้วของเงิน
ทองอยำ่งมีระเบียบ  วำงแผนกำรใชเ้วลำ  แผนกำรใชเ้งินไดอ้ยำ่งดี  และสำมำรถควบคุมตวัเองใหท้ ำตำม
แผนกำรได ้ มีเป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำวของตวัเอง    มีแนวทำงกำรเรียนต่อและ อำชีพของตนเอง  และ
ก ำกบัตวัเองใหท้ ำไดส้ ำเร็จตำมท่ีวำงแผนไว ้ 
  กำรฝึกเร่ืองช่วยตวัเองน้ีมีควำมส ำคญั  เน่ืองจำกเดก็สมำธิสั้นส่วนใหญ่จะขำดทกัษะเร่ืองน้ี   และฝึกได้

ยำกกว่ำเดก็ทัว่ไป  กำรฝึกตอ้งใชเ้วลำนำนกว่ำจะไดผ้ล  และควรฝึกตั้งแต่อำยนุอ้ย   ถำ้ขำดทกัษะพ้ืนฐำนน้ี  พ่อ
แม่จะฝึกทกัษะอ่ืนๆต่อไปไดย้ำก  ปัญหำท่ีพบบ่อยๆคือ  พอ่แม่คิดว่ำไม่จ  ำเป็นตอ้งฝึก  บำงคนคิดว่ำเอำไวฝึ้กที
หลงั บำงคนสงสำรเด็กไม่อยำกใหล้  ำบำก บำงคนไม่เห็นควำมส ำคญัเลย  ท ำใหเ้ม่ือโตข้ึนฝึกไดย้ำกมำกกว่ำ  กำร
ท่ีเด็กไม่ไดฝึ้กใหช่้วยตวัเองนั้น  สภำพจิตใจอำรมณ์กจ็ะยงัเหมือนเด็กท่ียงัไม่โต  ควำมคิดและอำรมณ์จะมี
ลกัษณะเหมือนเดก็คือเอำแต่ใจตวัเอง  ไม่รู้จกักำรอดทนฝืนใจตวัเองบงัคบัใจตนเอง  ไม่รู้จกัต่อสูเ้อำชนะควำม

ล ำบำก  แกปั้ญหำในชีวติดว้ยตวัเองไม่ได ้ โตข้ึนจึงมีแนวโนม้ท่ีจะแกไ้ขปัญหำดว้ยอำรมณ์เหมือนเดก็ๆ  เวลำถกู
ขดัใจอำจแสดงอำรมณ์มำก  หรือแสดงควำมกำ้วร้ำวโดยขำดกำรควบคุม  ท ำใหเ้กิดพฤติกรรมเกเร  ใชค้วำม
รุนแรงในกำรแกปั้ญหำ 
ถำ้พ่อแม่ฝึกทกัษะน้ีไดใ้หล้กูได ้ ทกัษะอ่ืนๆจะสำมำรถฝึกไดง่้ำยเช่นกนั  กำรฝึกทกัษะน้ีจึงเปรียบเหมือนบนัได
กำ้วแรกท่ีส ำคญัส ำหรับกำรฝึกทกัษะอ่ืนๆต่อไป 
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พ่อแม่ควรมีควำมรู้ว่ำวยัใดควรช่วยตวัเองไดแ้ค่ไหน  และฝึกใหท้ ำไดต้ำมนั้น 
วยัขวบปีแรก  ยงัช่วยตวัเองไม่ได ้ แต่เมื่ออำย ุ6-12 เดือนสำมำรถฝึกใหร้อคอยช่วงสั้นๆ  เช่น เม่ือ

หิว  เมื่ออุจจำระหรือปัสสำวะ  เมือ่ร้องและตอ้งกำรใหช่้วยเหลือ  
วยัก่อนอนุบำล  บอกควำมตอ้งกำรตนเองง่ำยๆ  ฝึกใหก้ลั้นอุจจำระปัสสำวะ และถ่ำยใหเ้ป็นท่ีทำง  
วยัอนุบำล  อำบน ้ ำแปรงฟัน แต่งตวั สวมเส้ือกำงเกง สวมร้องเทำ้ ผกูเชือกร้องเทำ้ รับประทำนอำหำร

ดว้ยตนเอง นอนเองคนเดียว  ช่วยเหลืองำนบำ้นง่ำยๆ 
วยัประถม  ต่ืนนอนเอง ท ำกำรบำ้นดว้ยตนเอง ใชเ้งินเป็น เก็บเงินได ้ จดัเส้ือผำ้กระเป๋ำ  ช่วยงำนบำ้น

สม ่ำเสมอ 
วยัมธัยม  วำงแผนเวลำ กำรเรียน  กิจกรรม กำรคบเพื่อน งำนรับผดิชอบ ดว้ยตวัเอง 

เล้ียงลกูใหช่้วยตวัเองตำมวยั  ควรปรึกษำแพทยถ์ำ้ไม่แน่ใจว่ำควรฝึกลกูอยำ่งไร  
  

การส่ือสาร 

กำรส่ือสำรเป็นหวัใจส ำคญัในกำรฝึกทกัษะอ่ืนๆ  เด็กสมำธิสั้นหลำยคนท่ีขำดทกัษะน้ี     จำกลกัษณะ
ของโรคสมำธิสั้นของตวัเด็กเอง  หรือจำกกำรเล้ียงดูท่ีผำ่นมำมีปัญหำกนัมำก  เน่ืองจำกอำกำรของโรคสมำธิสั้น
ท่ีเด็กมกัท ำผดิจนถกูดุถกูว่ำถกูต ำหนิถกูลงโทษ เสมอๆ  ท ำใหค้วำมสมัพนัธร์ะหว่ำงพ่อแม่กบัเดก็ไม่ดี เน่ืองจำก
เด็กมกักลวัว่ำจะถกูดุถกูว่ำ   เลยไม่กลำ้พดูกลำ้บอกพ่อแม่ ถึงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน    เมื่อมีปัญหำในกำร

ส่ือสำร  มกัจะเกิดปัญหำอ่ืนๆตำมมำได ้ เช่น  พ่อแม่ไม่สำมำรถติดตำมควำมเป็นไปของเหตุกำรณ์  เมื่อเกิด
ปัญหำเลก็ๆไม่ไดแ้กไ้ขกลำยเป็นปัญหำใหญ่  เด็กไม่สำมำรถระบำยควำมทุกขใ์จได ้ ปิดบงัควำมผดิไว ้ อำจ
กลำยเป็นกำรโกหกเพื่อปิดบงัควำมผดิ  หรือหลบเล่ียงปัญหำ เป็นตน้ 
         จุดอ่อนของเด็กสมำธิสั้นอีกประกำร คือ เด็กสมำธิสั้นไม่สำมำรถจดักำรกบัขอ้มลูข่ำวสำรไดอ้ยำ่งเป็น
ระบบ  ท ำใหไ้ม่สำมำรถเรียบเรียงเหตุกำรณ์ได ้จึงไม่สำมำรถส่ือสำรใหค้นเขำ้ใจเร่ืองรำวไดน้ัน่เอง  
         นอกจำกน้ีในกำรฝึกทกัษะอ่ืนๆ  กำรส่ือสำรจะเป็นสะพำนเช่ือมระหว่ำงพ่อแม่และเด็ก  ใหท้รำบถึง 

ควำมคิด ควำมคำดหวงั  ควำมตอ้งกำร  ควำมรู้สึก  ของกนัและกนั  ท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจกนั  มองกนัในแง่
ดี  ประนีประนอมโอนอ่อนเขำ้หำกนั  ท ำใหเ้กิดควำมสมัพนัธท่ี์ดี ซ่ึงเป็นหวัใจของกำรพฒันำในตวัเดก็  

• กำรฝึกทกัษะกำรส่ือสำรท่ีดี  เร่ิมตน้ไดต้ั้งแต่แรกเกิด  ถึงเดก็จะยงัพดูไม่ได ้ แต่เดก็เรียนรู้ค  ำพดูท่ีพ่อแม่

พดูกบัเขำได ้

• เด็กเรียนรู้ภำษำกำยของพ่อแม่  เช่นกำรอุม้  กำรกอด  กำรกล่อมนอน  แสดงถึงควำมรักควำมเอำใจ
ใส่  ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นพ้ืนฐำนส ำคญัของกำรสร้ำงควำมสมัพนัธท่ี์ดี  และจะท ำใหม้ีส่ือสำรท่ีดีตำมมำดว้ย  

•  เม่ือเด็กเร่ิมหดัพดู  ควรพยำยำมฟังและท ำควำมเขำ้ใจ    
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• เม่ือเด็กเร่ิมเล่น  ควรเล่นกบัเด็ก  กำรสนุกสนำนกบัเดก็ เป็นกำรส่ือสำรทำงอำรมณ์ท่ีจ  ำเป็นตอ้งมี 

เพื่อใหเ้กิดควำมสมัพนัธท่ี์ดี 

•  เม่ือเด็กเร่ิมพดูเป็นประโยคยำวๆ  ควรฟังอยำ่งตั้งใจ  และคอยใหเ้ด็กพดูจบก่อน   ถำ้มีกำรพดูผดิ  ท ำให้
ไม่เขำ้ใจ  หรือเขำ้ใจผดิ พ่อแม่ควรสอนกำรเรียบเรียงค ำพดูใหฟั้งรู้เร่ือง  แสดงแบบอยำ่งสั้นๆให้ส่ือสำร

ไดต้รงจุด  เด็กจะเลียนแบบกำรพดูของพ่อแม ่

•  เมื่อเด็กถำม  พ่อแม่ควรสนใจและตอบใหเ้พียงพอต่อควำมสำมำรถในกำรรับรู้ของเดก็  ในเด็กเลก็ตอบ
สั้นๆง่ำยๆ  และถำมกลบัไปบำ้งเพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กคิด  เมื่อเด็กตอบไดดี้  ควรช่ืนชม  

• พ่อแมค่วรพยำยำมชวนคุย  ใหเ้ดก็เล่ำเร่ืองเหตุกำรณ์ท่ีเพ่ิงผำ่นไป  เช่น  “เม่ือตะก้ีน้ี  ลกูเล่นอะไรกบั

เพื่อน”  “เม่ือก้ีน้ี ลกูเห็นอะไรเกิดข้ึน บนถนนท่ีผำ่นมำ” 

• ในกำรสนทนำ  ใชเ้ทคนิคกำรส ำรวจ “ควำมคิด  ควำมรู้สึก และพฤติกรรม”  เช่น  “วนัน้ีมีอะไรเกิดข้ึน 

ท่ีประทบัใจลกู(ควำมคิด) ....... ลกูรู้สึกอยำ่งไร(ควำมรู้สึก)................  แลว้ลกูท ำอะไร
(พฤติกรรม)..............” 

• เมื่อเด็กไปโรงเรียนกลบัมำ  ควรชวนใหเ้ล่ำเร่ืองสนุกๆท่ีเกิดข้ึน  (อยำ่พยำยำมถำมถึงเร่ืองร้ำยๆ  ท่ีท ำให้
เขำถกูดุก่อน) 

• ก่อนเด็กอ่ำนหนงัสือไดเ้อง  พ่อแมค่วรอ่ำนใหเ้ด็กฟัง  ท ำใหเ้ด็กสนุกกบักำรฟัง  และมีควำมอยำกอ่ำน
ดว้ยตวัเอง 

• เมื่อเด็กอ่ำนได ้ ใหเ้ด็กลองเล่ำส่ิงท่ีเขำอ่ำน  หรือลองเล่ำต่อใหน้อ้ง  หรือคนอ่ืนๆ 

• ชมเชยกำรส่ือสำรท่ีดี  ช่วยแกไ้ขกำรส่ือสำรท่ีไม่ถกูตอ้ง 

• ฝึกค ำพดูส่ือสำรท่ีเป็นพฤติกรรมสงัคมทำงบวก  ไดแ้ก่  “ขอโทษ  ขอบคุณ  สวสัดี  ขออนุญำต 

ฯลฯ”  ใหติ้ดตวัจนเป็นนิสยั  พ่อแม่ควรเป็นตวัอยำ่งท่ีดีดว้ย  เมื่อพ่อแม่ท ำผดิเอง  กำรขอโทษไม่ใช่เร่ือง
เลวร้ำย  แต่จะเป็นตวัอยำ่งท่ีดีว่ำ  เมื่อท ำผดิแลว้  มกีำรยอมรับควำมผดิได ้ และมีควำมพยำยำมจะ
ป้องกนัแกไ้ขมิใหเ้กิดข้ึนอีก 

• ในบำ้นควรใชค้  ำพดูท่ีสุภำพ  อ่อนโยน  จริงใจ 

• พ่อแม่ควรหลีกเล่ียง กำรส่ือสำรท่ีรุนแรงกนั  เช่นกำรทะเลำะดว้ยอำรมณ์  กำรเหน็บแนมประชด
ประชนั  เสียดสี 

• หลีกเล่ียงกำรบ่น พดูมำก ทำ้วควำมหลงัควำมผดิเก่ำๆ  เมื่อเกิดปัญหำรีบหำขอ้บกพร่อง  และแกไ้ข

โดยเร็ว 

• พ่อแม่เป็นตวัอยำ่งของกำรส่ือสำรท่ีดีต่อลกู  มกีำรรับฟังกนั  บอกควำมตอ้งกำรของตวัเองไดอ้ยำ่ง

ชดัเจน ใชค้  ำพดูท่ีง่ำย  ส่ือควำมหมำยตรง  ไม่เป็นอำรมณ์กนั 



9 

กำรฝึกทกัษะกำรส่ือสำรน้ี  ควรท ำอยำ่งต่อเน่ือง  โดยเฉพำะเด็กท่ีพดูนอ้ย  ไม่ค่อยกลำ้แสดงออก  พ่อแม่
ไม่ควรหงุดหงิดหรือโกรธท่ีเดก็ไมก่ลำ้ในระยะแรก  ท่ำทีพ่อแม่ท่ีใจเยน็และเปิดโอกำสเสมอจะช่วยใหเ้ด็กกลำ้

ข้ึน  พ่อแม่อยำ่ลืมช่ืนชมเมื่อเด็กกลำ้แสดงออก  แมว้่ำจะยงัไม่ดีนกัในระยะแรก 
กำรส่ือสำร  ท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจกนั  มีพ้ืนฐำนของมนุษยสมัพนัธ ์  

  

ความมีระเบียบวนัิย  

ระเบียบวินยัคือทกัษะส่วนตวัท่ีจะควบคุมตนเอง  ใหอ้ยูใ่นกรอบกติกำของสงัคมส่ิงแวดลอ้ม   พ่อแม่
สำมำรถเร่ิมตน้ฝึกไดต้ั้งแต่เด็กอำยยุำ่งเขำ้ขวบปีท่ี 2 เป็นตน้ไป  เด็กสมำธิสั้นส่วนใหญ่จะมีอำกำรชดัเจนตั้งแต่
วยัน้ี  เน่ืองจำกตำมพฒันำกำรของเด็กวยัน้ีมีควำมเป็นตวัของตวัเองสูง  เด็กเร่ิมเดินไดเ้คล่ือนไหวไดม้ำก  จะมี
พฤติกรรมซน  เคล่ือนไหวมำก ไม่ค่อยหยดุน่ิง  เหมือนเคร่ืองยนตท่ี์ติดแลว้จะเดินตลอดเวลำ  อยำกรู้อยำกเห็น
อยำกส ำรวจ   อยำกท ำอะไรดว้ยตวัเอง  ไม่ค่อยชอบอยูใ่นกฎเกณฑก์ติกำ  พอเร่ิมขวบท่ี2  เด็กจะเร่ิมมี

ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเองมำกข้ึน   สงัเกตไดจ้ำกกำรท่ีเดก็ควบคุมกำรขบัถ่ำยได ้ วยัน้ีจะมีควำมเป็นตวั
ของตวัเองสูง  ด้ือ  อยำกท ำอยำกลอง  ไม่ค่อยเช่ือฟัง  แต่พอ่แม่จ  ำเป็นตอ้งฝึกใหม้ีกำรควบคุมตนเอง   ใหเ้ด็กอยู่
ในกฎเกณฑก์ติกำ  ใหเ้ด็กรู้จกักำรปรับตวัใหเ้ขำ้กบัส่ิงแวดลอ้ม กำรฝึกใหมี้ระเบียบวินยัเร่ิมจำกกำรก ำหนดให้
กิจกรรมทุกอยำ่งอยูใ่นกติกำง่ำยๆ 3 ขอ้ใหไ้ด ้  คือ 

1.ไม่เป็นอนัตรำยต่อผูอ่ื้น  

2. ไม่เป็นอนัตรำยต่อตนเอง  และ 
3. ไม่ท ำขำ้วของเสียหำย  
เด็กสมำธิสั้นท่ีสติปัญญำเป็นปกติ จะเรียนรู้หลกัเกณฑส์ำมขอ้น้ีไดเ้ร็วเหมือนเดก็ทัว่ไป  แต่อำจจะยงัไม่

สำมำรถยบัย ั้งใจตวัเองได ้  จึงมกัจะมีพฤติกรรมไปตำมแรงจูงใจจำกภำยในโดยมกีำรกระตุน้จำกภำยนอก  โดย
ขำดกำรย ั้งคิด  ขำดกำรไตร่ตรอง กำรฝึกเด็กสมำธิสั้นในเร่ืองน้ีตอ้งใชเ้วลำ  ควำมสม ่ำเสมอและเอำจริงให้
มำก  พ่อแม่ตอ้งมีเวลำติดตำมพฤติกรรมอยำ่งต่อเน่ือง จดัส่ิงแวดลอ้มใหดี้ไม่เปิดโอกำสใหเ้ด็กท ำผดิ  ปัญหำ

อำจจะเกิดเน่ืองจำกจำกพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลำ  กำรใหพ่ี้เล้ียงหรือญำติผูใ้หญ่เช่นปู่ยำ่ตำยำยดูแลก็มกัจะตำมใจเด็ก 
ไม่กลำ้ขดัใจเดก็ และเวลำเด็กโวยวำยเมื่อถกูขดัใจ  ผูใ้หญ่มกัจะกลวั  หรือตดัร ำคำญยอมตำมใจใหเ้ด็กละเมิดกฎ
ได ้ เด็กจะเรียนรู้เร็วมำกถึงท่ำทีและปฏิกิริยำของผูใ้หญ่เช่นน้ี  ในท่ีสุดกติกำท่ีตั้งข้ึนก็ไม่สำมำรถปฏิบติัไดอ้ยำ่ง
จริงจงั  หลงัจำกนั้นกำรฝึกเด็กในเร่ืองอ่ืนๆมกัจะท ำไดย้ำกดว้ยเช่นกนั  

วธีิฝึกเร่ืองระเบียบวนัิยให้ได้ผลดน้ัีน  ท าได้ดังนี ้
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ขั้นแรก  เร่ิมจำกกำรส่ือสำรใหเ้ด็กรู้ว่ำกฎเกณฑก์ติกำคืออะไร  ดว้ยภำษำง่ำยๆเหมำะกบัวยัของเด็ก  ให้
เด็กรู้ว่ำผูใ้หญ่คำดหวงัพฤติกรรมอะไรจำกเดก็ ในเดก็เลก็พ่อแม่อำจก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไ์ปเลย  ใน

เด็กโตหรือวยัรุ่น  อำจใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดพฤติกรรมพึงประสงคห์รือกติกำน้ีได ้
ขั้นท่ีสอง   หลงัจำกท่ีเด็กรับทรำบกติกำดีแลว้  ผูใ้หญ่ตอ้งมีกำรก ำกบัใหท้ ำทนัที อยำ่งนุ่มนวล  แต่เอำ

จริง  สม ่ำเสมอ  อยำ่ปล่อยใหเ้ด็กหลบเล่ียง  ไม่มีกำรต่อรองกนับ่อยๆ   กำรเปล่ียนแปลงอำจเกิดได ้ แต่ตอ้ง
ทดลองปฏิบติัไปสกัระยะหน่ึง อำจตั้งเป้ำกนัไวล่้วงหนำ้เลยว่ำ  เรำ(พ่อแม่ลกู)จะทดลองท ำตำมท่ีวำงแผนกนัไป
ระยะแรกนำนเท่ำใด    หลงัจำกนั้นจะมีกำรประเมินผล  ถำ้มีปัญหำ  อุปสรรค  ก็จะน ำกลบัมำพจิำรณำปรับปรุง

เปล่ียนแปลงใหม่   ตั้งเป็นกฎหรือกติกำใหม่กไ็ด ้ แต่ทุกอยำ่งจะตอ้งมีกำรวำงแผนร่วมกนัล่วงหนำ้  กำรเปิด
โอกำสใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในกำรตั้งกติกำ   จะใชไ้ดเ้ป็นประโยชน์มำกในกรณีเด็กโต  เพรำะเดก็จะร่วมมือมำก
ข้ึน  ในเดก็เลก็ๆส่วนใหญ่อำจตอ้งก ำกบัหรือสัง่ตรงๆบำ้ง  ในกำรตกลงกนัเร่ืองกติกำนั้น  บำงทีสำมำรถตกลง
กนัล่วงหนำ้ไดว้่ำ  ถำ้มีกำรละเมิดกติกำ  จะใหพ้่อแม่จดักำรอยำ่งไร  

ขั้นตอนท่ีสำม  คือกำรติดตำมต่อไปอยำ่งใกลชิ้ด  จริงจงั  ถำ้เด็กท ำไดต้ำมท่ีตกลงกนัไว ้ ใหช้มเดก็
เพ่ือใหเ้ด็กมีแรงจูงใจจะท ำพฤติกรรมนั้นอีก    แต่ถำ้ไม่ท ำตำมกติกำ  ใหพ้่อแม่ก  ำกบัใหท้ ำทนัที  เดก็อำจมี

ปฏิกิริยำ โวยวำย  ร้องไหบ้ำ้ง  ใหว้ำงเฉยโดยไม่โตต้อบ  แต่เมื่ออำรมณ์เด็กสงบใหพ้ดูดีดว้ย  พ่อแม่อำจสอน
หรือเตือนเด็กไดส้ั้นๆเม่ือมีทีท่ำรับไดไ้ม่โวยวำยไปตำมอำรมณ์  ถำ้เด็กยอมรับในควำมผดิของตนเอง  ใหพ้่อแม่
ช่ืนชมในส่วนท่ีคิดดีน้ีดว้ยเช่นกนั 

ขั้นท่ีส่ี   เมื่อเด็กท ำไดต้ำมกติกำแลว้  ใหช่ื้นชมเดก็  และส่งเสริมใหเ้ด็กช่ืนชมตนเอง  ใหค้นอ่ืนไดช่ื้น
ชมดว้ย  เช่น  พี่นอ้ง  ญำติ  เพื่อน ในท่ีสุดระยะยำวเดก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งรอคอยกำรช่ืนชมจำกผูอ่ื้น  ในช่วงแรก

น้ี  พ่อแม่คอยสงัเกตดูเป็นระยะๆว่ำเดก็มีพฤติกรรมท่ีดีสม  ำ่เสมอหรือไม่  ถำ้ยงัข้ึนๆลงๆขำดหำยไปหรือลืมไป
บำ้ง    พ่อแม่ตอ้งกลบัมำคอยก ำกบัใหท้ ำสม  ่ำเสมอใหม่  จนพฤติกรรมท่ีดีนั้นติดเป็นควำมเคยชิน  และเป็นนิสยั
ในท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ีหำ้  เมื่อเด็กท ำไดส้ม  ่ำเสมอดี  ใหเ้ด็กเป็นตวัอยำ่งของนอ้ง  ช้ีใหน้อ้งเห็นว่ำพ่ีเป็นท่ีช่ืนชมจำก
พ่อแม่จำกกำรมีระเบียบวนิยัน้ี  ใหพ้ี่ช่วยก ำกบันอ้งใหม้ีพฤติกรรมสอดคลอ้งกนั  กำรจดัระเบียบภำยในบำ้ยควร
ครอบคลุมถึงเด็กๆทุกคนอยำ่งทัว่ถึง  และเป็นไปตำมหลกักำรเดียวกนัดว้ย  เดก็ๆจะท ำตำมไดง่้ำย 
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ตวัอย่างของกฎเกณฑ์กตกิาพืน้ฐานที่จ าเป็นต้องมีในบ้าน 

• ตำรำงเวลำกิจกรรมประจ ำวนั  มีเวลำท ำกิจกรรมชดัเจน  ใหท้ ำตำมเวลำท่ีก  ำหนดโดยวำงแผน

ล่วงหนำ้  ท ำกิจกรรมและ เลิกตำมเวลำ  เร่ิมจำกกิจวตัรประจ ำวนั  กำรต่ืนนอน  อำบน ้ ำแปรง
ฟัน  แต่งตวั  กินขำ้ว  ไปโรงเรียน  ออกก ำลงักำย  กำรเล่น  ท ำกำรบำ้น  ทบทวนบทเรียน  ดูโทรทศัน์ 
เขำ้นอน 

• กำรเก็บขำ้วของเคร่ืองใชใ้หเ้ป็นท่ีเป็นทำง  ของเล่นเม่ือเลิกเล่นแลว้ตอ้งเก็บของเล่นเขำ้ท่ีเดิม  พ่อแม่ไม่

ควรเก็บใหล้กู  ถำ้ยงัเก็บไม่เสร็จไม่อนุญำตใหเ้ล่นอยำ่งอ่ืน  เส้ือผำ้ใชแ้ลว้ใหใ้ส่ตะกร้ำผำ้ซกั  รองเทำ้จดั
วำงใหเ้ป็นท่ี  ฯลฯ 

• กำรท ำกิจกรรมใหถ้กูตอ้งตำมกำลเทศะ  ไม่เล่นในหอ้งน ้ ำ  เวลำกินขำ้ว  เวลำท ำกำรบำ้น  หรือเวลำ

นอน  กำรวำดรูปขีดเขียนใหท้ ำลงบนกระดำษ  ไม่ใช่บนฝำบำ้น   เป็นตน้ 

• กำรเล่นตอ้งไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  เล่นกนัดีๆ  มกีำรแบ่งปันกนั  ถำ้ทะเลำะกนัใหจ้บัแยกกนัสกัครู่ 

• ไม่ท ำขำ้วของเสียหำย  

• ไม่เกิดอนัตรำยกบัตนเอง 

• ไม่เป็นอนัตรำยต่อผูอ่ื้น  

กฎกติกำในบำ้น เป็นพ้ืนฐำนของกำรสร้ำงระเบียบวินยั 

 การป้องกันความเส่ียง 

                ลกัษณะหุนหนัพลนัแล่นของเดก็สมำธิสั้น  ท ำใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงรูปแบบต่ำงๆ  เช่น  กำรเล่นท่ีเป็น
อนัตรำย  เส่ียงต่อกำรเกิดอุบติัเหตุ  พฤติกรรมกำ้วร้ำวเกเร  เน่ืองจำกกำรขำดกำรย ั้งคิด  นึกอยำกจะท ำอะไรก็ท ำ
ทนัที  โดยไม่ไดนึ้กถึงผลท่ีจะติดตำมมำ  พ่อแม่ควรฝึกใหเ้ด็กประเมินควำมเส่ียงล่วงหนำ้ก่อนจะท ำอะไรลง
ไป  ควรมีกำรย ั้งคิดใหดี้  คิดก่อนท ำ  คิดใหร้อบคอบ  คิดถึงผลดีผลเสีย  และอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึน  เมื่อคิดถึง
อนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนถ่ีถว้นแลว้  ควรฝึกใหเ้ด็กรู้จกักำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน  กำรฝึกท ำได้

ตลอดเวลำ  โดยใชเ้หตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวนัเป็นตวัอยำ่งกำรประเมินและหลีกเล่ียงควำมเส่ียง 
                หดัใหเ้ด็กคิดถึงควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน  เช่น 

“ถำ้ไม่ลำ้งมือก่อนกินขำ้ว จะเกิดอะไรข้ึนไดบ้ำ้ง”               
“จะเกิดอนัตรำยอะไรไดบ้ำ้ง เมื่อเล่นกลำงฝน” 

                “กำรข่ีจกัรยำนในถนน อำจจะเกิดอนัตรำยอะไรบำ้ง” 

                “ลกูคิดว่ำจะเกิดอะไรบำ้ง ถำ้ข้ึนลิฟตค์นเดียว” 
                “เวลำขำ้มถนน ตอ้งระวงัอะไรบำ้ง” 
                “ลกูควรจะท ำอยำ่งไรดี เมื่อถกูเพื่อนลอ้เลียน” 
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                “ถำ้เพื่อนลอ้ลกู แลว้ลกูชกเขำ จะเกิดอะไรตำมมำ” 
หดัใหเ้ด็กเรียนรู้จำกควำมผดิพลำดท่ีเกิดข้ึน  เช่น 

                “ลกูคิดว่ำ เหตุกำรณ์ท่ีผำ่นมำ เกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร” 
                “ถำ้ลกูสำมำรถกลบัไปแกไ้ขเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ได ้ลกูจะท ำใหม่อยำ่งไร” 
                “ลกูคิดว่ำเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีน่ำจะป้องกนัไดอ้ยำ่งไร” 
                “ถำ้จะไม่ใหเ้หตุกำรณ์น้ีเกิดข้ึนอีก ควรจะท ำอยำ่งไร” 
                เมื่อเด็กคิดไดดี้  พ่อแม่ควรชม  และช้ีแนะสั้นๆเม่ือลกูยงัคิดเองไม่ได ้ กระตุน้ใหคิ้ดเองบำ้งบำง

จงัหวะ  เช่ือมโยงเหตุกำรณ์กบัประสบกำรณ์เดิมในอดีตท่ีเด็กจ ำได ้ เด็กจะเรียนรู้จำกกำรทบทวนตนเอง  ได้
แนวคิด  วิธีคิดมำจำกภำยในตนเอง 
                กระตุน้ใหเ้ด็กคิดเร่ืองควำมเส่ียงท่ีอำจข้ึน  กำรป้องกนัและแกไ้ข 
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บทที่   3  ทักษะส่วนตัว 

การแบ่งเวลา  

เด็กปกติอำยนุอ้ยมกัแบ่งเวลำไม่เป็น  แต่จะเรียนรู้ไดจ้ำกกำรสงัเกตและเลียนแบบพฤติกรรมกำรแบ่ง
เวลำของผูใ้หญ่  เป็นกำรเรียนรู้โดยกำรถ่ำยทอดแบบอยำ่งจำกพ่อแม่โดยอตัโนมติั  กำรใหเ้ด็กอยูใ่นกรอบกติกำ

สม ่ำเสมอนำนพอสมควร  ช่วยใหเ้ด็กซึมซบักติกำนั้นจนสำมำรถก ำหนดกรอบเวลำของตนเองได ้ 
ในเด็กสมำธิสั้นกำรเรียนรู้เร่ืองกำรแบ่งเวลำมกัไม่ง่ำย  เน่ืองจำกพฤติกรรมของเขำข้ึนอยูก่บัส่ิงเร้ำ 

มำกกว่ำมำจำกกำรวำงแผนในใจ  ดงันั้นถำ้ปล่อยใหเ้ด็กสมำธิสั้นท ำอะไรโดยอิสระ  เขำจะไมค่่อยคิดใส่ใจเร่ือง
เวลำ มีพฤติกรรมตำมใจตนเอง ไม่เป็นไปตำมท่ีผูใ้หญ่คำดหวงั    กำรฝึกทกัษะขอ้น้ี  เร่ิมตน้จำกส่ิงท่ีท ำไดง่้ำย
คือ  กำรจดัตำรำงเวลำ  

วธีิการฝึกการจดัตารางเวลา 

พ่อแม่มีกำรวำงแผนร่วมกนักบัเดก็ว่ำ  เวลำไหนควรท ำอะไร   เร่ิมตั้งแต่ต่ืนนอน ควรตกลงกนัว่ำจะต่ืน
นอนตรงเวลำทุกวนั  ต่ืนนอนแลว้ท ำอะไรบำ้ง  ใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัอยำ่งชดัเจน  เช่น เก็บท่ีนอนใหเ้ป็น
ท่ี  อำบน ้ ำแปรงฟัน  แต่งตวั  กินขำ้ว  เมื่อกลบัมำจำกโรงเรียนก็มีตำรำงเวลำชดัเจนเช่นกนั  ตำรำงเวลำน้ีควร

เขียนออกมำใหช้ดัเจน เหมือนตำรำงสอนท่ีโรงเรียน  แลว้แสดงไวใ้นท่ีๆมองเห็นไดง่้ำย และสำมำรถอำ้งอิงถึง
ไดต้ลอดเวลำ  ในตำรำงเวลำน้ี  ควรใหม้ีกิจกรรมท่ีสนุกสนำนสลบักบัเวลำท่ีเก่ียวกบักำรเรียน งำนบำ้น หรือ
กำรบำ้น  ระยะแรกอำจจดัเป็นช่วงสั้นๆ  สลบักนั  กิจกรรมสนุกๆนั้นไม่ควรยำวเกินไป  หรือสนุกเกินไป และ
พ่อแม่ตอ้งคอยก ำกบัใหเ้ดก็กลบัมำเรียนหรือท ำงำนไดจ้นเสร็จ  กำรมีช่วงเวลำท่ีเด็กไดเ้ล่นนั้น  เพื่อจูงใจใหเ้ด็ก
ท ำ  และจะท ำใหก้ำรฝึกง่ำยในระยะแรก 

 ตวัอยำ่งตำรำงเวลำท่ีบำ้น  เวลำเด็กเปิดเทอม 
06.00 น.  ต่ืนนอน   อำบน ้ ำ  แปรงฟัน  แต่งตวั 
06.30  น.  รับประทำนอำหำรเชำ้ 
07.00  น.  ออกจำกบำ้นไปโรงเรียน 
        ไปโรงเรียน 

17.00  น.  กลบัถึงบำ้น  ท ำกำรบำ้น  เล่น  กีฬำ 
18.00  น.  อำบน ้ ำ  กินขำ้วเยน็ 
19.00  น.  ดูทีว ี
20.00  น.  อ่ำนหนงัสือ  ทบทวนบทเรียน 
20.30  น.  นอน  
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ในกรณีท่ีเดก็เผลอลืมท ำตำมขอ้ตกลง  ใหพ่้อแม่เตือนสั้นๆ เพียงคร้ังเดียว  ถำ้ยงัไม่มีทีท่ำว่ำจะท ำ
จริงๆ  ใหพ้่อแม่พำไปท ำหรือก ำกบัใหท้ ำทนัที  วิธีน้ีมกัไดผ้ลถำ้เร่ิมฝึกตั้งแต่เด็กยงัเลก็  เพรำะเด็กจะเรียนรู้ว่ำเรำ

เอำจริง  และจะยอมอยูใ่นกติกำไดง่้ำยกว่ำ  ถำ้ปล่อยไวน้ำนจนถึงวยัรุ่น  กำรก ำกบัใหท้ ำมกัเป็นปัญหำ   ท ำได้
ยำก   เด็กไม่ค่อยร่วมมือและอำจมีปฏิกิริยำตอบโตรุ้นแรง  ในวยัรุ่นวิธีท่ีไดผ้ลมกัตอ้งชกัจูงใจใหเ้ด็กร่วมมือกบั
พ่อแม ่ โดยใชก้ำรพดูกนัดีๆ  มีเหตุผล   มีกำรประนีประนอมยอมรับฟังโอนอ่อนเขำ้หำกนับำ้ง  จะไดผ้ลกว่ำ 

ในบำงช่วงเวลำท่ีเปล่ียนไปจำกปกติ  เช่นเวลำปิดเทอม  พ่อแม่ลกูควรมำร่วมกนัวำงแผน  และจดั
ตำรำงเวลำกนัใหม่  เพื่อใหใ้ชเ้วลำว่ำงท่ีมีมำกข้ึนไดอ้ยำ่งเป็นประโยชน์   กำรใหเ้ด็กมีส่วนร่วมนั้นช่วยจูงใจให้

เด็กร่วมมือมำกข้ึน  และเป็นกำรฝึกใหเ้ด็กเรียนรู้กำรวำงแผนก่อนกำรกระท ำ   นัน่คือกำรฝึกใหคิ้ดก่อนท ำ
นัน่เอง  แต่อยำ่งไรก็ตำมกำรมีส่วนร่วมน้ีข้ึนอยูก่บัอำยขุองเด็กดว้ย  เด็กโตมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนน้ีมำกกว่ำ
เด็กเลก็  ในแผนกำรนั้นจะมีกิจกรรมท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน  ทั้งกิจกรรมสนุก และกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้  หรือกิจกรรมฝึกทกัษะท่ีส ำคญัท่ีเด็กยงัขำดอยู่   ในเวลำปิดเทอม  ตำรำงเวลำและกิจวตัรประจ ำวนัไมค่วร
ต่ำงจำกเวลำเปิดเทอมนกั  โดยเฉพำะเวลำนอน  และเวลำต่ืนนอน  เพรำะจะท ำใหติ้ดนิสยั  พอเปิดเทอมให้
กลบัมำต่ืนนอนเชำ้เหมือนเดิมไดย้ำก 

ตำรำงเวลำ คือบทเร่ิมตน้ของกำรควบคุมตนเอง 
  

การจดัการกับเวลา 

        เด็กสมำธิสั้นไม่ค่อยมีกำรจดักำรกบัเวลำเวลำ  และท ำตำมแผนท่ีตั้งใจไว ้ 
        ล ำดบัแรก   ควรใหเ้ด็กเห็นควำมส ำคญัของเวลำ  พ่อแม่ควรเป็นตวัอยำ่งท่ีดีของกำรใชเ้วลำ  เอำจริงเอำจงั
กบักำรท ำอะไรเป็นเวลำ  มีกำรวำงแผนเก่ียวกบัเวลำ  และท ำตำมแผนกำรนั้นอยำ่งสม ่ำเสมอ 
        ล ำดบัท่ีสอง  ควรฝึกใหเ้ด็กรู้จกัและวำงแผนแบ่งเวลำ  โดยเฉพำะเวลำท่ีเก่ียวกบักบักำรเรียน  ต่อไปควรฝึก
ใหเ้ด็กมีกำรจดักำรกบัเวลำนั้น  โดยก ำหนดรำยละเอียดยอ่ยว่ำในแต่ละช่วงเวลำนั้น  มกิีจกรรมใด  ใชเ้วลำ
เท่ำใด  ตวัอยำ่งเช่น 

กำรทบทวนบทเรียนหรือเวลำท ำกำรบำ้น   ท่ีก  ำหนดไวทุ้กวนัเวลำ 19.00-19.30 น. (ระยะเร่ิมตน้ควรให้
เป็นช่วงเวลำสั้นๆก่อน  เพ่ือใหเ้ด็กสมำธิสั้นท ำไดง่้ำย)  ในช่วงเวลำนั้นอำจแบ่งเป็นช่วงสั้นๆ2-3 ช่วงยอ่ยๆ ช่วง
ละ10-15 นำที พอท่ีจะท ำเสร็จ เม่ือท ำไดย้ำวดีแลว้จึงค่อยขยำยเวลำใหย้ำวข้ึนทีละนอ้ย 
 ตวัอยำ่งเช่น   เวลำอ่ำนหนงัสือทั้งหมด 30  นำที  อำจแบ่งเป็นเวลำช่วงแรก 15 นำที (ระหว่ำง 19.00-19.15 น.) 
ใหพ้ยำยำมท ำงำนใหเ้สร็จส่วนน้ีก่อน  แลว้อนุญำตใหพ้กัได1้-2  นำที  หลงัจำกนั้น ใหก้ลบัมำท ำต่ออีกท่ี

เหลือ  จนจบท่ีเวลำ 19.30 น. ตำมท่ีวำงแผนไว ้
ล ำดบัท่ีสำม  คือกำรก ำกบัใหเ้ด็กท ำตำมแผนเวลำ  หรือตำรำงเวลำ  กำรฝึกเร่ืองน้ีท ำได ้โดยกำรใหเ้ดก็

รู้จกักำรดูเวลำ  กะเวลำ  แบ่งเวลำเป็นกิจกรรมยอ่ยๆ   และเตือนตวัเองเร่ืองเวลำใหไ้ด ้ ในกำรจดัแบ่งเวลำยอ่ยๆน้ี
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เด็กสมำธิสั้นยงักะเวลำไม่ค่อยเป็น  โดยเฉพำะเวลำสนุกเพลิดเพลินกบักิจกรรมอะไรท่ีถกูใจอยูม่กัหยดุยำก  บำง
ทีอำจลืมนดัหมำยท่ีส ำคญั หรือลืมไปว่ำตอ้งกลบัมำท ำงำนต่อใหเ้สร็จ  ดงันั้นเวลำใหเ้ด็กพกัสั้นๆ  อยำ่อนุญำต

ใหเ้ด็กไปเล่นอะไรสนุกสนำนมำก  หรืออยำ่ใหพ้กักบักิจกรรมท่ีใชเ้วลำยำว  เพรำะจะก ำกบัใหก้ลบัมำท ำงำนต่อ
ไดย้ำก   ในระยะแรกๆพ่อแม่อำจเตือนเอง  หรือใชน้ำฬิกำปลุก  ตั้งเวลำเลิกกิจกรรมใหเ้ดก็  ต่อไปฝึกใหเ้ขำตั้ง
นำฬิกำปลุกดว้ยตวัเอง   หลงัจำกนั้นลองใหก้  ำหนดใจตวัเองใหเ้ลิกก่อนนำฬิกำปลุก1-2 นำที   เมื่อฝึกได้
สม  ่ำเสมอดีแลว้  ลองใหเ้ตือนตวัเองดว้ยกำรเหลือบมองนำฬิกำในจงัหวะท่ีคิดว่ำน่ำจะถึงเวลำนั้นแลว้  และหยดุ
กิจกรรมนั้นใหต้รงเวลำ  เมื่อท ำไดแ้ลว้เลิกใชน้ำฬิกำปลุก   

พ่อแม่คอยช่วยใหเ้ด็กตรงเวลำ  โดยกำรก ำกบัใหเ้ร่ิมตรงเวลำ   เลิกตรงเวลำ   ถำ้มีก  ำหนดนดัหมำย  ตอ้ง
มีกำรกะเวลำเผือ่ไว ้ เพื่อใหไ้ปทนัเวลำเสมอ   โดยทัว่ไปควรฝึกใหเ้ด็กไปก่อนนดัหมำยประมำณ  15  นำที  หรือ
อำจใหม้ีกำรเผือ่เวลำไวใ้นบำงกรณีท่ีมคีวำมส ำคญัพิเศษ   ท่ีไม่ควรใหส้ำยอยำ่งยิง่  เช่น  เวลำท่ีนดักนัเป็นกลุ่ม
ไปทศันศึกษำนอกโรงเรียน  ควรไปก่อนนดัประมำณคร่ึงชัว่โมง   หรือกำรไปข้ึนเคร่ืองบิน  ควรไปก่อนเวลำ
อยำ่งนอ้ยหน่ึงชัว่โมง  เป็นตน้  ในกำรไปรอคอยก่อนนดัหมำยเช่นน้ี พ่อแม่ควรท ำตวัใหเ้ป็นแบบอยำ่งท่ีดีดว้ย
เช่นกนั 

ในทุกขั้นตอน  เมื่อเด็กท ำไดดี้ตำมท่ีวำงแผนไว ้ พ่อแม่อยำ่ลืมชมดว้ย 
        วำงแผนแลว้ตอ้งก  ำกบัใหเ้ป็นไปตำมนั้น 

 การแบ่งงานเป็นช้ินเล็กๆ 

เด็กสมำธิสั้นมำกทอ้ใจง่ำยกบังำนท่ีตวัเองไม่ชอบไม่สนใจ  ในแต่ละช่วงเวลำ  กำรแบ่งงำนใหเ้ป็นช้ิน
เลก็ๆ  พอท ำไดใ้นเวลำสั้นๆจะช่วยใหเ้ด็กมีก  ำลงัใจท่ีจะท ำใหเ้สร็จ  พอเสร็จแลว้อำจมีเวลำพกัสั้นๆ หลงัจำกนั้น
ใหพ้่อแม่ก  ำกบัใหเ้ด็กกลบัมำท ำต่อในช่วงต่อไป  พยำยำมใหเ้สร็จเป็นช่วงๆ  เพื่อใหเ้ด็กรู้สึกว่ำท ำไดส้ ำเร็จ  และ
มีก  ำลงัใจท่ีจะท ำต่อ 
        ตวัอยำ่งเช่น  เด็กมกีำรบำ้นเป็นเลข 10 ขอ้  ถำ้บอกใหท้ ำใหเ้สร็จครำวเดียวกนัทั้ง 10 ขอ้  เด็กจะทอ้  ไม่
อยำกท ำ 

        พ่อแม่ควรช่วยแบ่งใหเ้ป็น 2 หรือ 3 ช่วง  ช่วงละ 3 ถึง 5  ขอ้  เมื่อท ำเสร็จ  ช่วงแรก  ใหพ้กั2-3 นำที  แลว้ท ำ
ต่อ  จนกว่ำจะเสร็จสมบูรณ์  

ขั้นต่อไปพ่อแม่พยำยำมฝึกใหเ้ดก็รู้จกักำรเตือนตวัเองใหก้ลบัมำท ำงำนต่อใหเ้สร็จ  ระยะแรกเอำแค่
ท ำงำนใหส้ ำเร็จเป็นช่วงๆใหไ้ดก่้อน  แมผ้ลงำนจะไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นไร    หลงัจำกนั้นพ่อแม่อำจจะใหเ้ด็กคิด
และวำงแผนเองว่ำจะกลบัมำท ำเวลำใด  พ่อแม่ช่วยกระตุน้เตือนถำ้เขำลืม  พยำยำมใหเ้ขำหำวิธีเตือนตนเองท่ี

ไดผ้ล  เช่น  ตั้งนำฬิกำปลุก  ใหเ้พื่อนช่วยเตือน  มีสมดุโนต้เตือนควำมจ ำ  มีกำรเขียนแผนกำรไวใ้นท่ีๆเห็นได้
ชดัเจน  หรือมีตำรำงเวลำ  พ่อแม่คอยช่ืนชมเมื่อเขำท ำไดต้ำมท่ีแบ่งงำนไว ้



16 

แต่เมื่อใดก็ตำมท่ีเด็กเผลอไม่กลบัมำท ำต่อ  พ่อแม่ตอ้งรีบจดักำรใหก้ลบัมำท ำ  โดยสงบ  ไม่ตอ้งพดูมำก
บ่นมำก  ท ำเช่นน้ีซ ้ำๆจนกว่ำจะเป็นนิสยั  ท ำโดยอตัโนมติัไม่ตอ้งมีกำรเตือน  แสดงว่ำเด็กสำมำรถเตือนตนเอง

ไดจึ้งจะปล่อยใหค้วบคุมตวัเอง 
กำรเตือนท่ีดี  ควรเตือนใหเ้ด็กเตือนตนเอง  มำกกว่ำพ่อแม่เตือนเขำตรงๆ  เช่น ควรเตือนว่ำ 
“ตอนน้ีเวลำอะไรแลว้นะลกู”    ดีกว่ำ    “เวลำน้ีตอ้งไปอำบน ้ ำแลว้ลกู” 

ค ำพดูใหเ้ด็กเตือนตนเองแบบอ่ืนๆท่ีน่ำใช ้ ไดแ้ก่ 
“ตอนน้ีน่ำจะเป็นเวลำท ำอะไรนะ” 

“ลกูวำงแผนไวว้่ำเวลำน้ีน่ำจะท ำอะไรนะ” 
“ลกูลืมไปหรือเปล่ำว่ำตอนน้ีน่ำจะท ำอะไรจ๊ะ” 

บำงทีพ่อแม่อำจใชว้ิธีส่งสญัญำณเตือนแทน  เช่นช้ีท่ีนำฬิกำ  ช้ีท่ีตำรำงเวลำท่ีเขียนติดไวท่ี้ผนงั  เป็นตน้ 
อยำ่งไรก็ตำม  ถึงแมป้ล่อยเด็กใหค้วบคุมตวัเองไดแ้ลว้  พอ่แม่ควรคอยติดตำมสุ่มตรวจสอบดูควำมสม ่ำเสมอ
เป็นคร้ังครำว  เพรำะบำงทีพอปล่อยสกัระยะหน่ึงเด็กอำจลืม  กลบัไปเป็นแบบเดิมอีก         
งำนช้ินเลก็ๆ ช่วยใหเ้ด็กมีก  ำลงัใจท ำ 

  

การฝึกการวางแผนล่วงหน้า  

เด็กสมำธิสั้นส่วนมำกมกัมีจุดอ่อนเร่ืองหน่ึงท่ีมคีวำมส ำคญัมำก  คือทกัษะในกำรวำงแผน

ล่วงหนำ้   สำเหตุท่ีเป็นเช่นนั้น  เพรำะเดก็สมำธิสั้นไม่ค่อยมีควำมสำมำรถในกำรจดจ่อต่อกำรคิดล่วงหนำ้  ไม่
เห็นประโยชนข์องกำรวำงแผนล่วงหนำ้  ในชีวติจริงของเขำมกัไม่มีกำรวำงแผนล่วงหนำ้เหมือนกนั  เขำจะท ำ
อะไรตำมส่ิงเร้ำท่ีผำ่นมำมำกกว่ำส่ิงท่ีคิดไวล่้วงหนำ้  ลกัษณะเฉพำะตวัอีกอยำ่งหน่ึงก็คือ เขำขำดกำรย ั้งคิดว่ำตอ้ง
ท ำอะไรบำ้ง  และท ำใหเ้กิดปัญหำมำกเวลำตอ้งท ำอะไรตำมแผนกำรท่ีก  ำหนดไว ้ 

กำรฝึกทกัษะน้ีสำมำรถท ำได ้ โดยเร่ิมตน้จำกกำรพยำยำมใหมี้กำรวำงแผนล่วงหนำ้  ในทุกกิจกรรม
เท่ำท่ีสำมำรถท ำได ้ขอ้น้ีพ่อแม่ฝึกไดโ้ดยกำรชวนใหเ้ขำคิดล่วงหนำ้ แมแ้ต่เร่ืองง่ำยๆในชีวิตประจ ำวนั  เช่น 

พรุ่งน้ีจะท ำอะไรบำ้ง  ไล่ไปตำมล ำดบัตั้งแต่เชำ้  กำรกระตุน้ใหเ้ด็กสมำธิสั้นวำงแผนบ่อยๆในเร่ืองน้ี เม่ือฝึก
นำนๆจะกลำยเป็นนิสยัซึมซบัเขำ้ไปเป็นระบบกำรคิดวำงแผนล่วงหนำ้ในเวลำต่อมำ  กำรใหเ้ด็กช่วยวำงแผน
ดว้ย  เป็นกลยทุธท่ีจูงใจใหเ้ด็กท ำเอง  ไม่ไดรู้้สึกเหมือนถกูบงัคบัใหท้ ำ  ในกำรวำงแผนนั้น  ถำ้เด็กคิดดีวำงแผน
เองไดดี้  ควรชมเชยดว้ยเพื่อเป็นกำรใหแ้รงเสริมทำงบวกแก่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  พฤติกรรมนั้นจะเพ่ิมมำก
ข้ึนไดง่้ำย 

กำรวำงแผนน้ีเม่ือท ำเสร็จแลว้  ควรส่งเสริมใหเ้ด็กเขียนบนัทึกเพื่อเตือนควำมจ ำไวด้ว้ย  
ขั้นตอนต่อมำ คือกำรพยำยำมฝึกใหเ้ด็กท ำตำมแผนกำรนั้นใหไ้ด ้  ในระยะแรกๆผูใ้หญ่อำจตอ้งคอย

ก ำกบัใหเ้ป็นไปตำมนั้นก่อน   ต่อมำเม่ือใดท่ีเห็นเด็กเร่ิมท ำไดด้ว้ยตวัเอง   อยำ่ลืมชมเชยดว้ยเช่นกนั  กำร
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วำงแผนล่วงหนำ้น้ีตอนแรกๆ  เร่ิมจำกเหตุกำรณ์ใกลต้วัก่อน เช่น  พรุ่งน้ีจะท ำอะไรบำ้ง  ต่อมำอำจขยำยเพ่ิมเป็น
วนัต่อๆไปเป็นอีกสองสำมวนัขำ้งหนำ้  เสำร์อำทิตยท่ี์จะถึงน้ี  สปัดำห์หนำ้  เดือนหนำ้  ปิดเทอมหนำ้  หรือ ปี

หนำ้  ก็ได ้ แลว้แต่สถำนกำรณ์  แต่เมื่อวำงแผนแลว้  ผูใ้หญ่ตอ้งช่วยก ำกบัใหเ้ป็นไปตำมนั้นจริงๆ  ค ำแนะน ำ
ส ำหรับกำรฝึกขอ้น้ี  คือเร่ิมตน้จำกกำรวำงแผนง่ำยๆ  และท ำไดจ้ริงก่อน  อยำ่พยำยำมท ำหลำยๆเร่ืองพร้อมๆกนั  
กำรวำงแผนท่ีเด็กจะร่วมมือง่ำยท่ีสุด มกัเป็นกำรวำงแผนในเร่ืองท่ีเด็กชอบ และพอใจท่ีจะท ำดว้ย  อำจเร่ิมจำก
เร่ืองท่ีเขำสนใจอยูแ่ลว้  จำกนั้นค่อยๆขยำยต่อไปเร่ืองอ่ืนๆท่ียำกข้ึน  
        กำรวำงแผนล่วงหนำ้  อำจมีทั้งระยะสั้นและยำว  หลงัจำกวำงแผนแลว้ตอ้งพยำยำมท ำใหไ้ดต้ำมแผน

ดว้ย  เม่ือท ำไดส้ ำเร็จตำมแผนกำรท่ีตั้งใจไว ้ ใหพ้่อแม่อยำ่ลืมชมเป็นระยะๆ  จะช่วยเพ่ิมก ำลงัใจแก่เดก็ท่ีจะท ำ
ต่อไป 
        กำรวำงแผน  เป็นกำรฝึกใหคิ้ดก่อนท ำ 
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การฝึกให้รู้จกัเตอืนตนเอง  คดิทบทวน  

จุดอ่อนของเด็กสมำธิสั้นท่ีพบไดบ่้อยๆ  อีกประกำรหน่ึง  คือข้ีลืม  เช่น  ลืมของ     ลืมท ำกำรบำ้น  ลืม

ส่ิงท่ีครูสัง่ใหเ้อำไปโรงเรียน  ลืมส่งงำน ไม่ทบทวนงำนเวลำท ำงำนเสร็จ  ลืมเร่ืองท่ีเพ่ิงถกูดุมำ   ไม่เรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์  ไดห้นำ้ลืมหลงั  วนัน้ีเรียนอะไรมำจ ำไดพ้รุ่งน้ีลืมหมด   

กำรลืมง่ำยน้ีเกิดจำก  กำรรับรู้จำกส่ิงกระตุน้ของเด็กสมำธิสั้นนั้น (เช่น ค  ำสัง่  ควำมรู้) เกิดข้ึนผวิเผนิ
มำก  สมองส่วนนอกท่ีท ำหนำ้ท่ีรับส่ิงเร้ำหรือตวักระตุน้เหล่ำนั้นเขำ้ไปรวบรวมเป็นควำมจ ำ  ท ำหนำ้ท่ีไม่
เต็มท่ี   ควำมจ ำท่ีเกิดจึงไม่เขำ้ไปลึกถึงจุดท่ีจะจ ำไดน้ำน   เรียกว่ำควำมจ ำแบบผวิเผนิ  ทั้งน้ีเพรำะขณะท่ีสมองรับ

ตวักระตุน้นั้น  ยงัไม่ไดใ้ส่ใจรับขอ้มลูเต็มท่ี  เช่น  เวลำท่ีครูสัง่งำน  ใจยงัลอยคิดถึงเร่ืองเล่นอยำ่งอ่ืนอยู ่ เลยจ ำ
ส่ิงท่ีครูสัง่ไม่ได ้

กำรแกไ้ขกำรลืมน้ี   พ่อแม่สำมำรถช่วยไดด้ว้ยกำรฝึกใหเ้ดก็รู้จกักำรเตือนตวัเอง   โดยแนะน ำเดก็ดงัน้ี   
ก่อนท่ีเด็กจะออกจำกบำ้นไปโรงเรียนทุกวนั  ใหเ้ด็กหยดุคิดและส ำรวจตวัเองหน่ึงนำที   ว่ำลืมอะไรหรือไม่  กำร
แต่งตวัเรียบร้อยหรือยงั  ขำดอะไรอีก  ถำ้นึกข้ึนไดใ้หค้  ำชม  และรีบใหเ้ด็กจดักำรแกไ้ขดว้ยตวัเองใหค้รบ
ทนัที  ก่อนเดก็จะออกจำกโรงเรียนกลบับำ้นก็ฝึกเช่นเดียวกนั  คือใหคิ้ดทบทวนว่ำลืมเอำอะไรกลบั

หรือไม ่ กำรบำ้นมีอะไรบำ้ง  พรุ่งน้ีคุณครูใหเ้อำอะไรมำเป็นพิเศษ  มีของใชส่้วนตวัอะไรท่ีลืมท้ิงไวท่ี้โรงเรียน
บำ้ง  
หลงัจำกท ำกำรบำ้นเสร็จ  ควรฝึกใหเ้ดก็หดัทบทวน  ระยะแรกท่ีเร่ิมตน้ฝึกอำจใหสุ่้มทบทวนสั้นๆ  เช่นทบทวน
เลข1-2ขอ้ก็พอ   ถำ้พบว่ำผดิพลำดใหแ้กไ้ขทนัที   ต่อไปใหท้บทวนมำกข้ึนเป็นขอ้เวน้ขอ้  เม่ือท ำไดม้ำกข้ึนค่อย
ใหท้บทวนทุกขอ้  ถำ้ฝึกไดผ้ลดีเวลำสอบ  เด็กจะทบทวนเมื่อท ำขอ้สอบเสร็จไดด้ว้ยตวัเอง 

เวลำเด็กจะไปไหน  ใหเ้ดก็จดัเตรียมขำ้วของเคร่ืองใชส่้วนตวัเอง  เช่น ไปค่ำย  ไปเท่ียวต่ำงจงัหวดั  เมื่อจดัเตรียม
แลว้ใหห้ดัทบทวนว่ำลืมอะไรอีกบำ้ง 
ฝึกใหเ้ด็กจดบนัทึกส่ิงท่ีส ำคญั  เช่น  คุณครูสัง่อะไรบำ้ง  จะตอ้งท ำอะไรในวนัพรุ่งน้ี  ขอยมืของเพื่อนอะไรมำ
บำ้ง  จะคืนเม่ือไร   อะไรท่ีจ  ำยำกใหจ้ดใหห้มด  และวำงแผนใหเ้ด็กดูส่ิงท่ีจดเป็นเวลำเสมอ  เช่น  
คร้ังท่ี 1 ดกู่อนออกจำกบำ้นไปโรงเรียน 

คร้ังท่ี 2  ดูเมื่อถึงโรงเรียน 
คร้ังท่ี 3  ดกู่อนออกจำกโรงเรียน  
คร้ังท่ี 4  ดูเมื่อกลบัถึงบำ้น 
คร้ังท่ี 5  ดูเมื่อจดัตำรำงสอน ก่อนนอน 
กำรดูหลำยๆคร้ัง  นอกจำกป้องกนักำรลืมแลว้  ยงัช่วยใหจ้  ำส่ิงท่ีจดไดด้ว้ย  กำรท่องศพัทส์ำมำรถฝึกไดด้ว้ย
วิธีกำรน้ีเหมือนกนั  คือใหจ้ดไว ้ แลว้น ำมำดูบ่อยๆ  จะจ ำไดเ้อง 

เม่ือเด็กเร่ิมจดบนัทึกแลว้  พ่อแม่คอยตรวจสอบดูดว้ยว่ำไดจ้ดและท ำตำมท่ีวำงแผนสม ่ำเสมอหรือไม่  มีกำรเอำ
ส่ิงท่ีจดมำดูเป็นระยะๆหรือไม่  ไดป้ระโยชน์จำกกำรจดเพยีงไร  และอยำ่ลืมชมท่ีเด็กจดดว้ย 
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เมื่อเด็กลืม หรือมีควำมผดิพลำดจำกกำรลืม พ่อแม่ตอ้งหดัมองลกูแบบเขำ้ใจ  อยำ่ไปโกรธหรือดุด่ำเขำก่อน    ให้
ทบทวนว่ำท่ีท ำพลำดไปนั้นเกิดจำกอะไร   ลืมขั้นตอนใดท่ีจะช่วยไม่ใหลื้ม  คร้ังต่อไปจะป้องกนัไม่ใหลื้ม  หรือ

มีวิธีเตือนตวัเองอยำ่งไร  
นอกจำกน้ีในสถำนกำรณ์จริงของชีวิต พ่อแม่ก็สำมำรถน ำมำพดูคุยกบัเด็กไดเ้สมอ  กระตุน้ใหเ้ขำไดคิ้ด
ว่ำ  เหตุกำรณ์ท่ีผำ่นไปแลว้นั้น  ไดเ้รียนรู้อะไรบำ้ง  ถำ้แกไ้ขไดอ้ยำกจะแกไ้ขอยำ่งไร  บำงคร้ังเด็กท ำผดิ  เมื่อ
เด็กสงบลงแลว้ ควรถำมว่ำเขำจะป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนใหม่ไดอ้ยำ่งไร  กำรฝึกเช่นน้ีช่วยใหเ้กิดกำรย ั้งคิด  คิด
ล่วงหนำ้  คิดถึงผลท่ีตำมมำ  และย ั้งใจไม่ท ำผดิก่อนกระท ำ 

        ฝึกใหเ้ตือนตวัเองเสมอ ก่อนและหลงักิจกรรม 

 การฝึกให้ควบคุมตนเอง 

เด็กสมำธิสั้นมกัขำดกำรควบคุมตนเอง  ท ำอะไรตำมใจหรือตำมส่ิงเร้ำ  ท ำใหม้กัมีปัญหำกบัคนรอบขำ้ง
ไดเ้สมอ  ในครอบครัวพ่อแม่มกัตำมใจเด็กเมื่อเดก็เอำแต่ใจ  ไม่ยอมท ำตำมกฎเกณฑก์ติกำในบำ้น  บำงคนกลวั

ปฏิกิริยำของเดก็  ไม่กลำ้ขดัใจเด็ก  บำงคนตำมใจเพรำะตดัร ำคำญ   เม่ือยอมตำมใจเด็กไดค้ร้ังหน่ึง  เด็กสมำธิสั้น
เรียนรู้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วว่ำเขำสำมำรถ “จดักำร”  กบัผูใ้หญ่ไดแ้ลว้  คร้ังต่อไปเขำจะเอำแต่ใจตวัเองเช่นนั้นอีก  เมื่อ
เด็กเขำ้โรงเรียน  เดก็สมำธิสั้นอำจมีปัญหำในกำรปรับตวักบัเพ่ือนๆ   เพรำะเอำแต่ใจตวัไม่ยอมโอนอ่อนเขำ้หำ
คนอ่ืน  กำรฝึกเร่ืองกำรควบคุมตวัเองน้ี จึงเป็นประโยชนก์บัเด็กเองในระยะยำวอยำ่งมำก 

กำรฝึกกำรควบคุมตนเองจะเร่ิมจำก   กำรฝึกใหเ้ดก็รู้จกักำรรอคอย กำร ฝึกเร่ืองน้ีสำมำรถท ำไดต้ั้งแต่

เด็กอำยนุอ้ย  เร่ิมเม่ือเด็กอำย ุ6 เดือนไปแลว้  พ่อแม่สำมำรถฝึกใหเ้ด็กรู้จกักำรรอคอย  เช่นเวลำหิว  ใหร้อได้
เลก็นอ้ย  แม่ควรบอกเด็กสั้นๆว่ำ  “รอนิดนึงนะ  แมข่อเวลำเตรียมสกั 2-3 นำที”  เดก็จะเรียนรู้ว่ำต่อไปพอ
หิว  นมอำจยงัไม่มำทนัที  แต่ไดน้มในเวลำต่อมำแน่นอน  กำรฝึกอำจยดืเวลำใหร้อนำนไดม้ำกข้ึนชำ้ๆ  จนเม่ือ
อำยคุรบ 1  ขวบ  อำจใหเ้ด็กรอไดน้ำนถึง  5 นำที  กำรฝึกเช่นน้ีไม่ไดท้ ำใหเ้ด็กหิวหรือเดือดร้อนเกินไป  ในทำง
ตรงกนัขำ้ม เดก็จะหดัปรับตวัใหเ้ขำ้กบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไป  กำรไม่ฝึกเป็นปัญหำมำกกว่ำ  เพรำะเด็กไม่เรียนรู้ท่ี
จะรอคอย  ต่อไปจะรอคอยอะไรไม่เป็น  พ่อแม่อยำ่ลืมว่ำชีวิตจริงของเด็กต่อไปนั้นตอ้งเผชิญกบักำรรอคอยไม่

มำกกน็อ้ย    พ่อแม่บำงคนคิดว่ำไม่เป็นไรยอมได ้ แต่เม่ือเด็กโตข้ึน  เขำจะตอ้งอยูร่่วมกบัคนอ่ืน  ท่ีอำจไม่ตำมใจ
เขำเหมือนพ่อแม่  เด็กจะปรับตวัล  ำบำกมำก  และในท่ีสุดไม่เป็นท่ีรักของคนอ่ืนๆ 

นอกจำกกำร ฝึกใหเ้ด็กรู้จกัรอคอยอำหำรเมื่อรู้สึกหิวแลว้  เด็กอำยมุำกกว่ำ 6 เดือนยงัปรับตวัไดก้บักำร
รอคอยเร่ืองอ่ืนๆไดอี้กเช่นกนั  เช่น  เม่ือเด็กเปียกฉ่ีเป้ือนอึ  เมื่อเด็กตอ้งกำรไดอ้ะไร หรือเมื่อเด็กจะใหพ้่อแม่
อุม้   กำรฝึกใชห้ลกักำรเดียวกนั  คือใหเ้ด็กรอคอยพร้อมกบับอกสั้นๆ  ว่ำจะไดใ้นเวลำอีกไม่นำน  เมื่อตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรแลว้ควรชมเดก็ดว้ยสีหนำ้ยิม้แยม้ท่ีเขำรอได ้ แมเ้ด็กฟังค ำพดูไม่รู้เร่ือง  แต่เขำเรียนรู้จำกสี
หนำ้  รอยยิม้  ท่ำทำง  และจะรอคอยไดม้ำกข้ึนเร่ือยๆ 
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ขั้นตอนต่อไป  ในขวบปีท่ี 2  ควรฝึกในเร่ือง  กำรท ำกิจกรรมใหอ้ยูใ่นกรอบกติกำสงัคม  เช่น กำรมี
กิจวตัรประจ ำตวั  กำรท ำตำมตำรำงเวลำ  กฎเกณฑข์องกิจกรรมในครอบครัวและสงัคม ท่ีตอ้งไม่ท ำใหข้ำ้วของ

เสียหำย  ไม่เป็นอนัตรำยต่อตนเอง  และไม่เป็นอนัตรำยหรือละเมิดผูอ่ื้น   กำรฝึกใหต้วัเองตอ้งปรับตวัเช่นน้ี ช่วย
ใหเ้ด็กสมำธิสั้นมีกำรควบคุมตนเองดีข้ึน  วิธีฝึกควรเร่ิมตน้จำกกิจกรรมง่ำยๆท่ีฝึกกำรควบคุมกลำ้มเน้ือและ 
สำยตำ  เช่น  กำรเล่น   กีฬำ  ดนตรี   ศิลปะ  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ (ยกเวน้เกมกด  วดิีโอเกม  หรือเกม
คอมพิวเตอร์  ไม่ไดช่้วยใหค้วบคุมตนเอง)   ถำ้เร่ิมจำกกิจกรรมท่ีเด็กชอบหรือมีควำมถนดั เดก็รู้สึกสนุกฝึกได้
ง่ำย หลงัจำกนั้นพ่อแม่ส่งเสริมใหเ้ด็กท ำติดต่อกนัสม ่ำเสมอ  แลว้ยดืระยะเวลำท่ีเด็กท ำใหย้ำวข้ึนตำมล ำดบั  ถำ้

สำมำรถฝึกดว้ยกิจกรรมหลำยรูปแบบจะยิง่ไดผ้ลดี     
หลงัจำกนั้น  พ่อแม่ค่อยๆใหแ้บบฝึกหดัท่ียำกข้ึน  คือกำรกระตุน้และก ำกบัใหเ้ด็กท ำในกิจกรรมท่ีไม่

ชอบหรือไม่ถนดับำ้ง  เช่นกำรบำ้น  กำรทบทวนบทเรียน  ใหเ้ป็นไปตำมตำรำงเวลำท่ีวำงแผนไว ้  
กำรฝึกระดบัท่ียำกท่ีสุดเห็นจะเป็นกำรฝึกควำมคิด  โดยใหเ้ด็กรู้จกักำรควบคุมควำมคิดของตน  ใหจ้ด

จ่ออยูก่บัอิริยำบถท่ีท ำอยู ่ใหไ้ดย้ำวนำนท่ีสุด  ถำ้อยูเ่ฉยๆไม่ไดท้  ำอะไร  ใหฝึ้กจิตใจจดจ่ออยูก่บัลมหำยใจเขำ้
ออก   ดงัน้ี 

• เมื่อหำยใจเขำ้ใหนึ้กถึงลมหำยใจท่ีเขำ้  

• เมื่อหำยใจออกใหนึ้กถึงลมหำยใจออก  ตลอดเวลำ 

• ถำ้ใจวอกแวกไปคิดเร่ืองอ่ืนเม่ือใด  ก็ใหดึ้งสติกลบัมำรู้ตวัใหไ้ดโ้ดยเร็ว  รีบกลบัมำจดจ่ออยูก่บัลม
หำยใจเขำ้ออกอยำ่งเดิม  
หลกักำรดูง่ำยๆ  แต่เวลำท ำจริงๆไม่ใช่เร่ืองง่ำยเลย   แมค้นปกติกย็งัคุมจิตใจแบบน้ีไดไ้ม่นำน

เหมือนกนั  กำรฝึกเร่ืองน้ีจึงค่อนขำ้งยำกในเดก็สมำธิสั้น   ในกำรฝึกระยะแรกถึงแมใ้จไม่น่ิง แต่ร่ำงกำยท่ีสงบน่ิง

มำกกว่ำเดิม  ก็แสดงว่ำมีกำรควบคุมร่ำงกำยก็เกิดข้ึนบำงส่วนแลว้  
กำรรู้จกัส ำรวมร่ำงกำย   กำรควบคุมกำรเคล่ือนไหวไม่ใหม้ำกเหมือนเดิม   แมไ้ดผ้ลชำ้แต่เป็นประโยชน์

ต่อเด็กสมำธิสั้นไม่มำกกน็อ้ย  เร่ืองกำรฝึกสติน้ี  ควรหำผูส้อนท่ีมีควำมรู้  และเขำ้ใจเดก็สมำธิสั้นดว้ย  เพรำะเดก็
บำงคนฝึกยำกหรือชำ้มำก  หรือไม่ค่อยร่วมมือในระยะแรกๆ  ผูใ้หญ่จึงไม่ควรคำดหวงัสูงในระยะเร่ิมตน้  ไม่
ควรเปรียบเทียบผลกำรฝึกของเด็กสมำธิสั้นกบัเดก็ทัว่ไป  แต่ใหเ้ปรียบเทียบกบัตวัเดก็เองในระยะยำว  จึงจะเห็น

กำรเปล่ียนแปลงชดัเจน 
กำรฝึกสติช่วยใหค้วบคุมจิตใจตวัเองไดง่้ำย 
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การฝึกให้เด็กรู้จกัการ “กะ” และ การประมาณ 

        กำรคำดคะเน  คำดกำรณ์  หรือกำร “กะ” ของเดก็สมำธิสั้นมกัไม่ดี  โดยเฉพำะกำรกะเวลำ  ท ำใหเ้ป็นปัญหำ

เวลำพ่อแม่บอกใหเ้ด็กสมำธิสั้นหยดุเล่นตำมเวลำท่ีก  ำหนด  เช่น  พ่อแม่อำจบอกว่ำ ใหเ้ล่นอีกสิบนำที  แลว้ไป
อำบน ้ ำ  เม่ือครบสิบนำทีเด็กสมำธิสั้นมกัไม่รู้ตวัเอง  ไม่เลิกเล่น  ในท่ีสุดลงเอยดว้ยกำรถกูดุถกูว่ำบ่อยๆ 
วิธีกำรฝึกควรท ำดงัน้ี 

• ใหเ้ด็กนัง่น่ิงๆ  หลบัตำ  บอกเดก็ว่ำ  ใหล้องกะเวลำเองในใจ  เมื่อครบ 1  นำที  แลว้ลืมตำข้ึนได ้ พ่อแม่

จบัเวลำดว้ย  เมื่อเด็กลืมตำ  ใหบ้อกว่ำเวลำผำ่นไปจริงๆเท่ำใด  ระยะแรกๆเดก็มกักะเวลำไม่ถกู  มกัสั้น
กว่ำเวลำจริง  ลองฝึกใหม่หลำยๆคร้ัง  จดบนัทึกกำรฝึกทุกวนั  ในท่ีสุดเด็กจะกะเวลำแม่นย  ำมำก
ข้ึน  กำรฝึกน้ีอำจท ำใหเ้หมือนกำรเล่นเป็นกลุ่มในหมู่พ่ีนอ้ง  หรือพ่อแม่เล่นดว้ยก็ได ้ อำจเล่นเป็น
เกม  มีรำงวลัเลก็นอ้ย พร้อมกบัค ำชม 

• ใหเ้ด็กตกัถัว่เขียวข้ึนมำกจำกชำม หน่ึงชอ้นชำ  ลองใหเ้ด็กทำยว่ำในชอ้นน้ีมีถัว่เขียวก่ีเมด็  ทำยเสร็จแลว้

ใหเ้ด็กลองนบัดูดว้ยตวัเอง    ชมเด็กเม่ือทำยไดใ้กลเ้คียงข้ึน   ลองท ำหลำยๆคร้ังเช่นเดียวกนั  หรือลอง
เปล่ียนเป็นชอ้นท่ีใหญ่ข้ึน  แลว้ทำยใหม่ 

• ใหเ้ด็กหยบิเหรียญข้ึนมำหน่ึงก ำมือ  ลองทำยน ้ ำหนกั  หรือจ ำนวนเหรียญ 

• หยบิกระเป๋ำสตำงคข้ึ์นมำ  ลองทำยว่ำขนำดกวำ้งยำวเท่ำใด 

• ลองใหก้ะว่ำตอนน้ีเป็นเวลำเท่ำใด 

• หลงัจำกเดินสกัครู่  ลองใหก้ะระยะทำงท่ีเดิน 

• ใหล้องกะระยะทำงจำกบำ้นไปโรงเรียน เทียบกบัระยะทำงท่ีไดจ้ำกกำรวดัโดยรถยนต ์

พ่อแม่สำมำรถฝึกเด็กไดทุ้กสถำนกำรณ์  โดยใชส่ิ้งแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั เวลำ  ปริมำณ  จ ำนวน  น ้ำหนกั  ควำม
ยำว  ระยะทำง  ใหเ้ป็นประโยชน์  
ฝึกให ้“กะ” หรือ “ประมำณ”จำกเหตุกำรณ์รอบตวั 
  

การฝึกให้รู้จกัรอคอยรางวลัหรือผลดีที่ตามมา 

จุดอ่อนขอ้หน่ึงของเดก็สมำธิสั้น  คือ กำรขำดกำรรอคอย  เวลำท ำอะไรท่ีสนุกสนำนต่ืนเตน้แลว้ได้
ผลตอบแทนทนัทีจะพอใจ  อะไรท่ีท ำแลว้ไม่เห็นผลทนัทีจะเบ่ือง่ำย    เกมคอมพิวเตอร์ทั้งหลำยจึงเป็นท่ีถกูใจ
เด็กสมำธิสั้นมำก  เพรำะมีกำรตอบสนองเร็ว  ไดร้ำงวลัเร็ว  แต่ในชีวิตจริงรำงวลัท่ีไดไ้ม่ไดม้ำเร็วเหมือนใน

เกม  เช่น  ผลกำรเรียน   พ่อแม่จึงควรฝึกใหเ้ด็กสมำธิสั้นฝึกกำรรอคอยรำงวลั หรือผลตอบแทน  ดว้ยวิธีกำร
ต่อไปน้ี 
กำรฝึกใหส้ะสมเงิน 
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ควรฝึกตั้งแต่เร่ิมใหเ้งินค่ำขนมคร้ังแรกๆ  โดยเมื่อใหเ้งินควรพดูคุยเป็นกำรกระตุน้ให้เด็กคิดดว้ยวำ่  จะ
วำงแผนกำรใชเ้งินอยำ่งไร   จะซ้ืออะไร  ตอนไหน  รวมแลว้เป็นเงินเท่ำไร เก็บเงินค่ำขนมวนัน้ีเท่ำไรดี   เมื่อเด็ก

ท ำไดอ้ยำ่งท่ีวำงแผนหรือเก็บไดม้ำกกว่ำ  ควรช่ืนชม  และส่งเสริมใหห้ยอดกระปุกออมสิน  เมื่อเต็มแลว้พำไป
ฝำกธนำคำร  อธิบำยว่ำเมื่อฝำกไวย้ิง่นำนกจ็ะไดด้อกเบ้ียเพ่ิมข้ึน  เก็บไวย้ิง่นำนจะเป็นเงินกอ้นใหญ่ข้ึน   อำจเอำ
ไปซ้ืออะไรท่ีรำคำมำกข้ึนได ้  เป็นกำรจูงใจใหอ้ยำกสะสม  และ “รอ”  ผลท่ีจะตำมมำ  ไม่ใจร้อนรีบใชเ้งินทนัที 

บำงคร้ังกำรใหร้ำงวลัเพ่ิมเติมจำกยอดเงินท่ีเด็กสะสมได ้ อำจช่วยเพ่ิมแรงจูงใจ  เช่น เม่ือเดก็สะสมได้
ถึง  100  บำท  พ่อแม่อำจใหเ้พ่ิมอีก  10  บำทเป็นรำงวลั  ไม่ควรใหม้ำกเกินไปนกั  เพรำะเดก็อำจมีเงินเก็บมำก

จนอำจเอำไปใชจ่้ำยอยำ่งเกินตวั  อำจเป็นปัญหำได ้
เมื่อเด็กมีเงินเก็บของตนเอง  ควรมวีิธีกำรป้องกนักำรใชจ่้ำยเกินตวั  ดว้ยกำรมกีติกำควบคุมท่ีช่วยกนั

สร้ำงข้ึน  เช่น  ก่อนใชเ้งินท่ีเก็บน้ี  ตอ้งมีกำรวำงแผนก่อน  มีกำรปรึกษำหำรือ  ก ำหนดว่ำใชซ้ื้อของเล่นได้
เท่ำไร  เป็นกำรฝึกใหเ้ด็กคิด  และควบคุมตนเอง  ไม่ใชจ่้ำยฟุ่ มเฟือย 

เมื่อเด็กมีควำมตอ้งกำรอยำกไดอ้ะไร  ควรฝึกใหม้ีกำรบอกพ่อแม่  ขออนุญำตพ่อแม่อยำ่งเป็นเร่ืองเป็น
รำว  เพื่อวำงแผนกำรหำเงิน  และกำรใชเ้งิน  ในเดก็รำยไดท่ี้มีทำงเดียว  คือจำกพ่อแม่  ดงันั้นเม่ืออยำกไดอ้ะไรท่ี

ไม่จ  ำเป็น  ควรกระตุน้ใหเ้ด็กเก็บเงินค่ำขนม  หรือเงินท่ีอำจไดจ้ำกผูใ้หญ่อ่ืนๆ  พ่อแม่อำจช่วยบำ้งแต่ไม่ควรให้
หมด  เด็กจะไดเ้รียนรู้กำรรอคอย  
กำรฝึกใหอ้ดทน รอคอย 

เด็กสมำธิสั้นมกัรอคอยอะไรไม่ค่อยได ้ เวลำรอมกัหงุดหงิดงอแง  ท ำใหพ้่อแม่หลำยคนตดัร ำคำญ  ไม่
ค่อยฝึกใหเ้ด็กรอคอย  บำงคนไม่อยำกใหเ้ด็กหงุดหงิด  กลวัเด็กเครียดหรือโวยวำย  กำรฝึกใหเ้ด็กรอคอยทีละ

นอ้ย  เร่ิมจำกกำรรอคอยส่ิงง่ำยๆ  ไม่นำนเกินไปนกั  จะช่วยใหเ้ด็กคุน้เคยกบักำรรอคอยมำกข้ึน  กำรใหเ้หตุผล
สั้นๆ อำจช่วยใหเ้ด็กเขำ้ใจกำรรอคอยตำมเหตุผลไดบ้ำ้ง  แต่ถำ้เด็กยงัมีปฏิกิริยำบำ้ง  ขอใหพ้่อแม่อดใจอยำ่เผลอ
ไปโตต้อบ  เม่ือเด็กโตข้ึนกำรควบคุมตวัเองจะดีข้ึนตำมวยัดว้ยเช่นกนั  กำรแนะน ำใหเ้ดก็รู้จกัใชเ้วลำระหว่ำงรอ
คอยใหเ้ป็นประโยชน์หรือสนุกไดร้ะหว่ำงรอ  เช่นกำรอ่ำนหนงัสือ  หรือมีเกมท่ีเล่นคนเดียวเงียบๆได ้ 

กำรฝึกใหเ้ดก็สมำธิสั้นเล่นกบัเด็กอ่ืนไดน้ั้น  มีส่วนช่วยใหเ้ด็กรู้จกักำรรอคอยไดเ้หมือนกนั   เดก็สมำธิ
สั้นมกัเล่นกบัเดก็อ่ืนไดย้ำก  ดว้ยเหตุผลหลำยประกำร  เช่น อำกำรสมำธิสั้นท ำใหไ้ม่รู้จกักำรรอคอย  ไม่ยบัย ั้งใจ

ตนเอง  ไม่โอนอ่อนผอ่นตำมผูอ่ื้นบำ้ง  และบำงทีเอำแต่ใจตนเองไม่รักษำกติกำของกลุ่ม ในกำรเล่นเป็นกลุ่มนั้น
ยอ่มตอ้งมีกติกำ  กำรไม่รู้จกัคอยใหถึ้งคิวของตนเองท ำใหเ้พื่อนมองว่ำไม่เคำรพกติกำ  จึงไม่มีใครอยำกเล่น
ดว้ย  กำรฝึกใหเ้ด็กรู้จกักำรรอบำ้ง  ยอมคนอ่ืนบำ้ง จึงเป็นส่ิงจ  ำเป็น 
กำรฝึกใหร้อคอยเป็นพ้ืนฐำนของกำรควบคุมตนเอง 

ในสถำนกำรณ์ท่ีเดก็ตอ้งรอคอยจริงๆ  เช่นกำรไปรอพบแพทย ์ ควรแนะน ำใหเ้ด็กเตรียมกิจกรรมท่ีเด็ก

ชอบ  และใชเ้ป็นกำรเล่นฆ่ำเวลำ  เช่น  กระดำษวำดรูป  ของเล่นท่ีชอบเล่น(และสำมำรถพกพำไปได ้ ยกเวน้เกม
กดไม่แนะน ำ)  ตวัต่อ  แท่งรูบิก(แท่งลกูบำศกท่ี์ฝึกใหเ้ด็กหมุนจนทุกดำ้นเป็นสีเดียวกนั)    ปริศนำอกัษร
ไขว ้ หนงัสือท่ีชอบ(กำร์ตูนก็ได)้  ระหว่ำงทีรออำจใชเ้วลำพดูคุยชวนสนทนำใหเ้ด็กเพลิน  หรืออำจมีเกม
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เล่น  พยำยำมหำกิจกรรมใหเ้ด็กท ำใหเ้ป็นประโยชน์  และท ำใหเ้ด็กไม่ไดอ้ยูน่ิ่งๆ  เช่นใหเ้ดินไปซ้ือของ  เดิน
ส ำรวจสถำนท่ี  วำดแผนท่ีของสถำนท่ีไป  ฯลฯ 

        เมื่อรอคอย ใหห้ำอะไรท ำเพลินๆ ช่วยใหไ้ม่เบ่ือ 

  

การฝึกให้เด็กมองเห็นข้อดีตนเอง 

เด็กสมำธิสั้นมกัมองเห็นแต่ขอ้เสียของตนเอง  เน่ืองจำกถกูดุ  ถกูว่ำ  ถกูต ำหนิ  ถกูลงโทษ  จำกทั้งท่ีบำ้น
และท่ีโรงเรียนเสมอๆ  ถำ้ปล่อยท้ิงไวเ้ด็กจะขำดควำมภำคภูมิใจตนเอง  ขำดแรงจูงใจท่ีในกำรท ำควำมดี  ขำด
แรงจูงใจในกำรเรียน  ผลกำรเรียนท่ีไม่ดีท ำใหเ้ด็กขำดควำมมัน่ใจในตนเอง   เรียนไม่สนุก ไม่รู้เร่ือง  เบ่ือเรียน 
เด็กสมำธิสั้นมกัมองไม่เห็นขอ้ดีอ่ืนของตนท่ียงัมีอยู ่ เช่น  กำรเคล่ือนไหวมำกกว่ำเดก็อ่ืนๆ  อำจน ำไปใชใ้นกำร
ท ำตวัใหเ้ป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนช่วยเหลือส่วนรวม  และในท่ีสุดไดรั้บค ำชมจำกครู  ไดก้ำรยกยอ่งยอมรับ
จำกเพื่อนๆ 

• กำรฝึกใหเ้ดก็คิดดีกบัตวัเองนั้นตอ้งเร่ิมจำกกำรท่ีพ่อแม่มองลกูในทำงท่ีดี 

• พ่อแม่เปิดโอกำสใหล้กูท ำดี   บำงสถำนกำรณ์พ่อแม่และครูอำจก ำหนดใหเ้ขำมีกำรท ำงำน  เพื่อใหไ้ด้

โอกำสไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชยบำ้ง 

• พ่อแม่มีวิธีแกไ้ขปัญหำพฤติกรรมลกู  ท่ีไม่ใช่กำรดุด่ำว่ำกล่ำว 

• พ่อแม่ไม่หงุดหงิดกบัพฤติกรรมบำงอยำ่งท่ีแกไ้ขไม่ได ้ และไม่ใช่เร่ืองใหญ่  เช่น  กำรนัง่ไม่เรียบร้อย   

ยกุยกิ  อยูไ่ม่น่ิง  กำรพดูมำกบ่นมำกในเร่ืองน้ี  ท ำใหเ้ด็กสมำธิสั้นมองตวัเองไม่ดี 

• มีโอกำสชวนคุยใหเ้ขำมองตวัเองดี  เช่น 
          “วนัน้ีลกูท ำอะไรท่ีรู้สึกดีๆบำ้ง” 

          “ท่ีโรงเรียนมีอะไรท่ีท ำใหล้กูภูมิใจตวัเองบำ้ง” 
         “ครูชมลกูอยำ่งไรบำ้ง” 

“เพื่อนชมลกูเร่ืองอะไรบำ้ง” 
“ลกูอยำกใหค้นอ่ืนช่ืนชมตวัลกูอยำ่งไร” 
“ลกูคิดจะท ำอะไรบำ้ง  ท่ีจะท ำใหค้นอ่ืนช่ืนชม” 

กำรมองตนเองดีเป็นพ้ืนฐำนอำรมณ์ท่ีดี และควำมภูมิใจตนเอง 

 การรู้จกัเอกลักษณ์ตนเอง 

                เม่ือเด็กสมำธิสั้นโตข้ึนเขำ้สู่วยัรุ่น   ควรส่งเสริมใหเ้ด็กคน้หำตวัเองว่ำ  มีควำมชอบควำมถนดั ค่ำนิยม 
ควำมเช่ือ  นิสยัใจคอ ขอ้ดีขอ้ดอ้ยของตนเอง  รวมถึงควำมตอ้งกำรอยำกเรียนอะไร  อยำกท ำงำนอะไรใน

อนำคต   เดก็สมำธิสั้นท่ีมีเป้ำหมำยของตนเองแลว้  จะมีแรงจูงใจในกำรเรียนจำกภำยในจิตใจของตน  ไมต่อ้งให้
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พ่อแม่คอยเค่ียวเข็ญใหเ้รียนอกีต่อไป    ควรกระตุน้ใหว้ยัรุ่น ก  ำหนดเป้ำหมำยของตน  วำงแผนชีวิตของตนเอง
มำกข้ึน  และพยำยำมท ำใหไ้ปถึงเป้ำหมำยดว้ยตวัเอง  เมื่อมีปัญหำ อุปสรรค  ก็ควรหดัใหเ้ดก็แกไ้ขดว้ยตวัเอง

ก่อน 
                กำรฝึกใหเ้ดก็มีกำรเรียนรู้จกัตนเองเช่นน้ี   ท ำใหเ้ด็กมีเอกลกัษณ์เฉพำะตน  ท่ีแตกต่ำงไปจำกคน
อ่ืนๆ  ลกัษณะท่ีดี  จะเห็นชดัเจนข้ึนและถ่ำยทอดไปยงัเด็กอ่ืนๆ   
                วยัรุ่นท่ีเร่ิมรู้ว่ำตนเองชอบอะไร  ถนดัอะไร  มกัมีเป้ำหมำย  มีควำมใฝ่ฝันของตนเอง  มีแรงจูงใจใน
กำรเรียนรู้  และท ำอะไรท่ีมีทิศทำงชดัเจน  แรงจูงใจจำกภำยในท่ีเกิดข้ึนน้ีท ำใหส้มำธิในกำรเรียนยำวข้ึน  วยัรุ่น

จึงดีข้ึนไดด้ว้ยตวัเอง 
                พ่อแม่สำมำรถช่วยส่งเสริมให้ลกูรู้จกัตนเอง  มีควำมมุ่งมัน่ในชีวิต เขำ้ใจตนเอง 
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บทที่  4  ทักษะความคดิ 

การฝึกให้คดิทบทวน 

                ควำมคิดของเดก็สมำธิสั้นมกัว่องไวมำกพอๆกบักำรเคล่ือนไหวทำงกำย  ท ำใหเ้ขำมกัไมค่่อยคิด
ทบทวน  ไม่คิดถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้  ไม่เรียนรู้ควำมผดิพลำด  หรือขอ้บกพร่องในอดีต  วิธีกำรฝึกใหคิ้ดทบทวน

ท ำไดด้งัน้ี 

• กำรฝึกใหเ้ดก็บอกส่ิงท่ีก  ำลงัคิด 
                ใหเ้ด็กหลบัตำน่ิงๆ  1  นำที  แลว้ใหบ้อกว่ำ เม่ือสกัครู่น้ี คิดอะไรบำ้ง  มก่ีีเร่ือง  เร่ืองอะไร 

• กำรชวนคุยถึงส่ิงท่ีเพ่ิงผำ่นไป 
                พ่อแม่ชวนคุยเร่ืองอะไรก็ไดท่ี้เพ่ิงผำ่นไปสดๆร้อนๆ  เช่นเม่ือ สกัครู่น่ีรถแล่นผำ่นไป  เขำเห็น
อะไรบำ้ง  หรือใหเ้ขำลองกวำดสำยตำมองดูขำ้งทำงประมำณ 5 วินำที  แลว้ใหปิ้ดตำ  ถำมว่ำเห็นอะไรบำ้ง   ใหดู้
กำร์ตูนสั้นๆ จบแลว้ถำมว่ำ  เร่ืองท่ีอ่ำนนั้นเก่ียวกบัอะไร  ลองเล่ำใหฟั้งว่ำเร่ืองรำวเป็นอยำ่งไร 

• ฝึกใหคิ้ดทบทวนควำมผดิพลำดท่ีเกิดข้ึน 
                พ่อแม่ชวนลกูคุยเร่ืองควำมผดิท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน  ใหย้อ้นคิดว่ำ เหตุกำรณ์เกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร สำเหตุเกิดจำก
อะไรบำ้ง  เนน้ใหเ้ด็กมองสำเหตุรอบดำ้น แต่ใส่ใจเป็นพิเศษกบัพฤติกรรมของตนเอง  หำทำงออกใหม่ๆท่ี
ไดผ้ลดีกว่ำเดิม และหำทำงป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนอีก 

เด็กสมำธิสั้นมกัโทษคนอ่ืนก่อน  อยำ่เพ่ิงรีบใหเ้ด็กโทษตวัเอง(เพรำะเขำจะรับไม่ได ้อำจมองว่ำถกูดุว่ำต  ำหนิอีก
แลว้) กำรฝึกเร่ืองน้ีช่วยใหเ้ดก็สมำธิสั้นเรียนรู้ควำมผดิ และน ำมำย ั้งตวัเอง สอนตวัเองในอนำคต  

กำรคิดทบทวนช่วยใหเ้รียนรู้กำรจดัล  ำดบัควำมคิด และแกไ้ขป้องกนัปัญหำจำกอดีต 

การฝึกควบคุมความคดิ  

        ควำมคิดของเดก็สมำธิสั้นมกัจะรวดเร็ว  จนขำดควำมเป็นระบบระเบียบ  ขำดกำรย ั้งคิด  ขำดควำม
รอบคอบ  ควำมคิดกบักำรกระท ำเกิดข้ึนแทบพร้อมๆกนั  ท ำใหเ้ห็นเป็นพฤติกรรมขำดกำรย ั้งคิด  ขำดกำร
ไตร่ตรองทบทวน           
พ่อแม่สำมำรถเร่ิมตน้จำกกำรฝึกใหเ้ด็กวำงแผนกำรคิด  คือ 

• คิดใหเ้ป็นระบบ  
• คิดทีละอยำ่ง  มีกำรหยดุคิดได ้ 
• มีวิธีคิดท่ีดี  มีขั้นตอนกำรคิดท่ีถกูตอ้ง  

กำรฝึกเร่ืองน้ี นอกจำกใชว้ิธีฝึกสติ  ฝึกสมำธิแลว้  พ่อแม่จะเป็นตวัอยำ่งท่ีดี  ในกำรสนทนำกบัเดก็

นั้น  นอกจำกพ่อแมก่ระตุน้ใหเ้ด็กพดูแลว้   ควรมกีำรฟังควำมคิดของเด็กดว้ย    กำรชมควำมคิดท่ีดีของเขำ 
ร่วมกบักำรท่ีพ่อแม่เสนอควำมคิด  ทศันคติ  และวิธีคิดของผูใ้หญ่  จะเป็นแบบอยำ่งท่ีเด็กเรียนรู้และซึมซบัโดย
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อตัโนมติั  กำรฝึกวิธีคิดท่ีดี  ท ำไดโ้ดยกำรชวนใหเ้ด็กพดูหรือแสดงออกถึงควำมคิดของเขำต่อเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีเห็นหรือประสบดว้ยตนเอง  หรือลองสมมุติเหตุกำรณ์แลว้ใหเ้ดก็คิด  หำทำงออกหลำยๆ

ทำง  วิเครำะห์ขอ้ดีขอ้เสียของทำงเลือกต่ำงๆ 
เด็กสมำธิสั้นส่วนมำกมกัคิดไม่ค่อยดี  เน่ืองจำกตนเองถกูดุ  ถกูว่ำ  ถกูต ำหนิ จนมองตวัเองไม่ดี  ขำด

ควำมภูมิใจในตนเอง  ท ำใหอ้ำจมองว่ำคนอ่ืนคิดไม่ดีต่อตนเองดว้ย   เวลำเพื่อนเล่นดว้ยแรงๆอำจมองว่ำเพ่ือน
แกลง้   เวลำเพื่อนหยอกอำจมองว่ำเพ่ือนลอ้เลียน กำรฝึกใหคิ้ดดี  ท ำไดโ้ดยกำรฝึกสงบใจตนเอง  มองขอ้ดีของ
ตนเอง  และพยำยำมมองหำขอ้ดีของคนอ่ืน  หรือของคนท่ีเรำไม่ชอบ  ช่ืนชมในควำมดีของคนอ่ืน 

กำรท ำบุญแลว้อุทิศส่วนกุศลใหก้บัคนท่ีไม่เคยรู้จกั หรือใหก้บัคนท่ีเรำไม่ชอบดว้ย ก็เป็นกำรฝึกใหคิ้ดในทำงท่ีดี
เช่นกนั 

กำรฝึกใหคิ้ดในแง่ดี  ท ำไดโ้ดยชวนใหเ้ด็กมองทั้งแง่ดีแง่ร้ำยของเหตุกำรณ์เสมอ   กำรมองปัญหำหรือ
แกปั้ญหำของผูใ้หญ่ก็เป็นแบบอยำ่งของกำรมองโลกของเด็กดว้ย  ดงันั้นกำรท่ีพ่อแม่มีกำรมองโลก
กวำ้งๆ  มองเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสีย  มีทำงเลือกในชีวิตหลำยทำงต่อปัญหำในชีวิต  ก็เป็นตวัอยำ่งแก่เด็กอยำ่งดีเช่นกนั 
ตวัอยำ่งของกำรฝึกใหเ้ด็กคิดดี 

“ลกูเล่ำใหฟั้งว่ำเพ่ือนเขำลอ้ เขำพดูอยำ่งไร” (ส ำรวจปัญหำ) 
“ลกูคงโกรธ เมื่อคิดว่ำเขำมำลอ้เลียน” (สะทอ้นควำมรู้สึกลกู เด็กจะรู้สึกว่ำพ่อแม่เป็นพวกเดียวกบัเขำ) 
“ลกูคงไม่อยำกใหเ้ขำพดูอยำ่งนั้นอีก” (สะทอ้นควำมคิดของลกู) 
“แลว้ลกูท ำอะไร เม่ือเขำพดูเช่นนั้น” (ส ำรวจลงลึกถึงพฤติกรรมท่ีเขำท ำ) 
“ลกูคิดว่ำมีวิธีอ่ืนท่ีดีกว่ำนั้นไหม ท่ีจะท ำใหเ้ขำเขำ้ใจ และไม่พดูเช่นนั้นอีก” (กระตุน้ใหล้กูหำควำมคิด

ท่ีดี ในกำรแกปั้ญหำ) 
“เพ่ือนคนน้ีเขำชอบลอ้คนอ่ืนๆดว้ยหรือเปล่ำ” (ถำ้ใช่ ลกูกไ็ม่ไดอ้ยูค่นเดียว มีเพื่อนร่วมทุกขด์ว้ยหลำย

คน) 
“เพื่อนคนอ่ืนเขำท ำอยำ่งไร เวลำถกูลอ้แบบน้ี” (แสวงหำควำมคิดดีๆ จำกคนอ่ืนๆ) 
“เป็นไปไดไ้หมว่ำเพื่อนเขำอยำกเล่นกบัลกู แต่ไม่รู้ว่ำควรเร่ิมตน้อยำ่งไร” (ควำมคิดท่ีดี ว่ำลกูเป็นท่ี

สนใจของเพื่อน) 

“เด็กบำงคนเวลำสนใจเดก็อ่ืน อยำกเล่นดว้ยหรือพดูดว้ย แต่ไม่รู้จะเร่ิมตน้อยำ่งไร อำจใชว้ิธีหยอก
ลอ้ ลกูคิดว่ำเขำเป็นอยำ่งนั้นไดห้รือเปล่ำ” (ควำมคิดท่ีดีว่ำ กำรหยอกลอ้ไม่ใช่กำรลอ้เลียน แต่เป็นวิธีกำรเร่ิมตน้
ส่ือสำร ของเด็กบำงคน) 

สองประโยคทำ้ยนั้น  เป็นกำรช้ีแนะถึงควำมคิดท่ีดี  ท่ีน่ำคิด  เพื่อใหล้กูมองควำมเป็นไปไดก้วำ้ง
ข้ึน   ควรพดูตอนทำ้ยๆไม่ควรพดูตั้งแต่ตน้  เพรำะถำ้พดูตอนแรกเดก็อำจคิดว่ำพ่อแม่เขำ้ขำ้งเพื่อน  ซ่ึงท ำใหเ้ขำ

ไม่ยอมรับควำมคิดน้ีตั้งแต่ตน้  แมว้่ำพ่อแม่พยำยำมมีจงัหวะในกำรฝึกอยำ่งดีแลว้   ลกูอำจไม่ยงัยอมรับว่ำ
ควำมคิดดีอีกดำ้นท่ีพ่อแม่เสนอ    ก็ไม่เป็นไร  ไม่จ  ำเป็นตอ้งใหเ้ด็กยอมรับทนัที  แต่กำรเสนอควำมคิดท่ีดี  ท่ี
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แตกต่ำงไปจำกควำมคิดเดิมๆของเขำ  จะเป็นเหมือนทำงเลือกของควำมคิดท่ีเดก็ซึมซบั  และถ่ำยทอดไปจำกพ่อ
แม่เองในเวลำต่อมำ  

ฝึกใหเ้ด็กคิดเป็น คิดดี มองโลกในแง่ดี  เป็นระบบควำมคิดท่ีติดตวัตลอดไป 

  

การคดิให้เป็นระบบ 

        กำรคิดท่ีเป็นระบบตอ้งกำรสมำธิมำก  จึงจะเช่ือมโยงควำมคิดใหติ้ดต่อถึงกนั  ใหเ้ป็นระบบ  มี
ควำมสมัพนัธก์นั  เด็กสมำธิสั้นขำดควำมสำมำรถในกำรคิดใหเ้ป็นระบบ  ดูเหมือนไม่คิดก่อนท ำ  เวลำท ำอะไร
มกัไม่คิดใหร้อบคอบ  วิธีฝึกใหคิ้ดเป็นระบบ  ท ำไดด้งัน้ี 

• ชวนใหคิ้ดล่วงหนำ้ 

• ไม่ส่งเสริมดีใจกบัควำมส ำเร็จท่ีเกิดโดยบงัเอิญ  

• ชมเชยผลส ำเร็จท่ีเกิดจำกกำรเตรียมตวั  จำกกำรท ำดว้ยตนเอง  จำกควำมพยำยำมของตน 

• ไม่ช่ืนชมหรือคำดหวงัจำกควำมส ำเร็จจำกส่ิงนอกตวั  เช่น  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ดวง  โชคลำง  

•  ฝึกใหเ้ด็กคิดแลว้เขียนส่ิงท่ีคิด  (ต่อไป คือกำรส่งเสริมใหท้ ำไดอ้ยำ่งท่ีคิด  พ่อแม่คอยช่ืนชม) 

• ฝึกใหเ้ด็กเขียนเรียงควำม  บทควำม 

• ฝึกใหส้รุปควำม  ยอ่ควำม  ใหค้วำมเห็นส่วนตวั 

• ฝึกใหเ้ขียนบนัทึกประจ ำวนั 

• ฝึกใหเ้ขียนบนัทึกค่ำใชจ่้ำย  บญัชีรำยรับรำยจ่ำย  บญัชีกำรใชเ้งินในแต่ละวนั  แต่ละสปัดำห์ 

• ฝึกใหคิ้ดวำงแผนกำรใชเ้งินในโครงกำรต่ำงๆ 

• ฝึกดว้ยกำรใหเ้ด็กเขียนแผนท่ี  เช่น  แผนท่ีจำกบำ้นไปโรงเรียน  จำกบำ้นไปเท่ียว  กำรฝึกเขียนแผนท่ี
เป็นกำรฝึกเก่ียวกบัควำมคิดรวบยอด  นัน่คือ กำรวำงแผน  กำรกะพ้ืนท่ี  กำรบริหำรจดักำรเก่ียวกบั

เสน้ทำงและกำรเดินทำง  

• กำรฝึกใหเ้ดก็เขียน  “ แผนท่ีควำมคิด”, “เวบ็” ,   แผนภูมิกำ้งปลำ  ,  ตำรำงเวลำเรียน  หรือท ำงำน  เพื่อ
หดัใหเ้ด็กจดักระบวนควำมคิดใหเ้ป็นระบบ  ง่ำยต่อกำรจดจ ำ  และน ำไปใชใ้นชีวิต 

คิดเป็นระบบ มีแผนกำรคิดท่ีดี  เป็นแนวทำงกำรด ำเนินชีวติ  และแกปั้ญหำของเดก็สมำธิสั้น 

  
กำรฝึกเขียนแผนท่ีควำมคิด 

• ใหเ้ด็กเลือกค ำท่ีแสดงควำมคิดหลกั  ซ่ึงเป็นหวัใจของเร่ือง  

• ใหเ้ขียนส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัค ำหลกันั้น(ค  ำรอง) โดยมีเสน้โยงกบัค ำหลกั 

• ใหเ้ขียนส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัค ำรอง  โดยมีเสน้โยงกบัค ำรองท่ีเก่ียวขอ้ง   ต่อไปเร่ือยๆ 

• ใชรู้ปภำพและสีใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้
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กำรฝึกสติและสมำธิ : กำรคิดอยูก่บัปัจจุบนั 

เด็กสมำธิสั้นสำมำรถฝึกสติและสมำธิได ้ แมว้่ำบำงคนฝึกไดย้ำก   ถำ้ฝึกไดต่้อเน่ืองกนัช่วยใหม้ีสมำธิดี
ข้ึน  แต่กำรฝึกในระยะแรกตอ้งใหง่้ำยกว่ำเดก็ธรรมดำ   ใหเ้ด็กค่อยๆคุน้เคย  ไม่เคร่งเครียดเอำจริงเอำจงัมำกจน
เด็กเบ่ือ   ควรเร่ิมตน้จำกกำรฝึกสติ  ใหจ้ดจ่ออยูก่บักำรกระท ำ หรือกำรเคล่ือนไหว  ท ำไดง่้ำยกว่ำกำรฝึกสมำธิ  
              กำรฝึกสติ 

กำรฝึกเร่ิมตน้จำกกำรใหเ้ด็กรู้จกักำรสงัเกตลมหำยใจของตนเอง   หลงัจำกนั้น  ใหก้  ำหนดลมหำยใจเขำ้

ออก  โดยมีสติก  ำกบัอิริยำบถตลอดเวลำ  

• หำยใจเขำ้ ใหรู้้สึกว่ำลมหำยใจผำ่นกระทบช่องจมกู 

• หำยใจเขำ้ชำ้ๆจนเต็มท่ี  หยดุพกัเลก็นอ้ย  

• แลว้หำยใจออกชำ้ๆใหรู้้สึกว่ำลมหำยใจผำ่นกระทบช่องจมกูเช่นกนั    จนหำยใจออกหมด  หยดุพกั
เลก็นอ้ย 

บำงคนเวลำหำยใจเขำ้  ใหส้งัเกตท่ีพุง  หำยใจเขำ้พุงป่อง  หำยใจออกพุงยบุ   (ก ำหนดในใจว่ำยบุหนอ  พอง

หนอ) 
ต่อไปเม่ือท ำไดค้ล่องข้ึน ฝึกใหมี้สติก  ำกบัทุกอิริยำบถในชีวิตประจ ำวนั    ไมว่่ำเป็นกำรเดิน กำรพดู  กำรกิน
อำหำร  เมื่อจิตหลุดไปคิดเร่ืองอ่ืนเม่ือไร  ใหพ้ยำยำมดึงกลบัมำสู่กำรกระท ำในปัจจุบนันั้นทนัที 

กำรฝึกสติช่วยใหเ้ด็กคิดก่อนท ำ  ไม่ท ำไปตำมแรงผลกัดนัทนัทีโดยไม่ย ั้งคิด  เป็นกำรฝึกใหค้วบคุม
ตนเองทีละนอ้ย   กำรฝึกสติในเด็กควรเร่ิมฝึกตั้งแต่เลก็  ฝึกคร้ังละสั้นๆ  เท่ำท่ีเด็กท ำไดก่้อน  แลว้ค่อยๆเพ่ิมเวลำ
ใหย้ำวข้ึนตำมอำย ุ เมื่อฝึกสติไดดี้แลว้ต่อไปค่อยฝึกสมำธิ  

เทคนิคท่ีช่วยฝึกสติเช่นกนั  ไดแ้ก่  กำรสวดมนตร์  กำรท่องอำขยำน  กำรร้องเพลง  ดนตรี  กิจกรรม
ศิลปะ  ซ่ึงมีกำรกระท ำท่ีตอ้งอำศยัควำมจดจ่ออยูต่ลอดเวลำ  กำรฝึกจะง่ำยข้ึนถำ้เลือกกิจกรรมท่ีเดก็ชอบท ำได้
สนุกและง่ำยก่อน 
  
ฝึกใหพ้ดูควำมคิดออกมำดงัๆ 

กำรใหเ้ด็กพดูควำมคิด  คือกำรฝึกใหเ้ด็กติดตำมควำมคิดตนเอง  กำรติดตำมควำมคิดช่วยใหก้ำรกระท ำ
นั้นชะลอลง  พอท่ีมีเวลำคิดไตร่ตรองใหม้ำกข้ึน  ไม่ท ำไปดว้ยควำมใจร้อนหรือไม่ไดคิ้ดเหมือนเดิม 
        ในเด็กเลก็วิธีท่ีพ่อแม่รู้ว่ำเดก็คิดอยำ่งไร  คือกำรใหเ้ดก็พดูควำมคิดออกมำดงัๆ  คลำ้ยกำรอ่ำนออก
เสียง  เป็นท่ีน่ำสงัเกตว่ำเดก็สมำธิสั้นมกัไม่ค่อยคิดก่อนท ำ  นึกอยำกท ำอะไรก็ท ำเลย  กำรฝึกเร่ืองน้ีช่วยชะลอ
กำรกระท ำใหช้ำ้ลงและเพ่ิมควำมคิดก่อน  กำรฝึกเร่ิมตน้จำกกำรพดูควำมคิดในส่ิงท่ีจะท ำจริงง่ำยๆ  ยกตวัอยำ่ง
เช่น 
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“ฉนัก ำลงัจะลืมตำ........ฉนัก  ำลงัจะลุกข้ึน.....................ฉนัก  ำลงัจะเปิดตูเ้ยน็..........................ฉนัก  ำลงัจะหยบิขวด
น ้ ำ...................ฉนัก  ำลงัจะเปิดขวดน ้ ำ.......................ฉนัก  ำลงัจะเทน ้ ำลงในแกว้..................ฉนัก  ำลงัจะด่ืมน ้ ำ 

...............” 
“ฉนัก ำลงัจะเล่น.......................ฉนัจะไปชวนเพื่อน..........................ฉนัจะชวนเขำว่ำไปเล่นกนัไหม................” 
“ฉนัรู้สึกไม่พอใจ........................ฉนัไม่พอใจมำกข้ึน.............................ฉนัโกรธนอ้ยๆ......................ฉนัโกรธ
มำกข้ึน.............” 

กำรพดูควำมคิดของตนเองน้ี  พยำยำมใหต่้อเน่ือง  และเป็นขั้นตอนตำมท่ีเกิดข้ึนจริงๆ   ใหไ้ด้

ละเอียด  กำรพดูเกิดข้ึนก่อนกำรกระท ำเลก็นอ้ย   กำรฝึกเช่นน้ี  ช่วยใหเ้ด็กสมำธิสั้นคิดก่อนท ำ  วำงแผน
ก่อน  เป็นกำรฝึกใหติ้ดตำมควำมคิดตนเองไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  

บำงคร้ังกำรพดูควำมคิดของตนเองท่ีเป็นลกัษณะปลอบใจตนเอง  แนะน ำตนเอง   ใหก้  ำลงัใจ
ตนเอง  ช่วยใหส้ำมำรถท ำอยำ่งนั้นไดจ้ริงๆ  ยกตวัอยำ่งเช่น 
        “ฉนัสำมำรถร้องเพลงได.้................ฉนัจะพยำยำมร้องเพลง.......................ทุกคนก ำลงัใหก้  ำลงัใจฉนั
.............................ฉนัจะลองท ำด.ู..........................ฉนัสำมำรถร้องเพลงได.้......................................” 

        “ฉนัสำมำรถท ำได.้..................เร่ืองน้ีไม่ยำกเกินควำมสำมำรถฉนั...........................ฉนัตอ้งท ำได.้............” 
        “ฉนัท ำไดดี้...............................ฉนัมีควำมสำมำรถ.......................................” 

ในเด็กโตหรือวยัรุ่น  พ่อแม่อำจใหฝึ้กพดูควำมคิดออกเป็นเสียงดงัแลว้  ต่อไปใหล้องพดูกบัตนเอง
เบำๆ   ต่อไปใหล้ดเสียงเบำลงเร่ือยๆ  จนในท่ีสุดใหพ้ดูในใจโดยไม่ตอ้งออกเสียงดงั(พดูในใจ)  เพรำะในชีวติ
จริงไม่สำมำรถพดูควำมคิดตนทุกคร้ังทุกสถำนกำรณ์ 

        กำรพดูควำมคิด  เป็นกำรฝึกคิดก่อนท ำ 
  
กำรฝึกใหคิ้ดก่อนท ำ : กำรคิดถึงอนำคต 

เด็กสมำธิสั้นมกัใจร้อน ไม่ค่อยคิดใหร้อบคอบก่อนกำรตดัสินใจ  วิธีฝึกอีกแบบหน่ึงท ำไดโ้ดยกำร สอน
ใหเ้ด็กรู้จกักำรปรึกษำหำรือ วำงแผนกบัผูอ่ื้น    
กำรส่งเสริมใหโ้อกำสเด็กคิดและวำงแผนร่วมกบัพ่อแม่  เป็นกำรฝึกใหเ้ด็กคิดก่อนท ำ  ตวัอยำ่งเช่น  

“เสำร์อำทิตยน้ี์เรำจะมีเวลำว่ำงร่วมกนั  อยำกท ำอะไรดี” 
“ปิดเทอมน้ีเรำจะท ำอะไรดี” 
“วนัน้ีลกูจะท ำอะไรบำ้ง” 
“สปัดำห์หนำ้ทำงโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบำ้ง” 
“ของเล่นท่ีลกูอยำกไดม้ีอะไรบำ้ง  ลกูวำงแผนอยำ่งไร” 

พ่อแม่อำจก ำหนดใหเ้ด็กมีงบประมำณเร่ืองของเล่นจ ำกดั  เช่นในช่วงสำมเดือนน้ี  มีงบให ้200 
บำท  เด็กตอ้งวำงแผนเองว่ำจะใชอ้ยำ่งไร  ถำ้ซ้ือของเล่นช้ินหน่ึงไปแลว้ในรำคำแพง  ก็ไม่เหลือพอไปซ้ืออยำ่ง
อ่ืนไดอี้ก  ตอ้งรออีก  3 เดือนจึงจะมีเงินกอ้นใหม่  แต่ถำ้อดใจไวไ้ม่ซ้ืออะไรใน 3 เดือนน้ี  รออีก 3 เดือนก็
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สำมำรถเอำเงินไปรวมกบังวดหนำ้ไดเ้งินมำกพอท่ีจะซ้ือของเล่นช้ินใหญ่กว่ำได ้ เป็นกำรกระตุน้ใหเ้ด็กรอ
คอย  เก็บเงิน  ย ั้งใจตวัเองได ้

นอกจำกน้ี ยงัอำจฝึกใหเ้ด็กเขียน  หรือบนัทึกส่ิงท่ีคิดและวำงแผน  ออกมำใหเ้ห็นชดัเจนเป็น
รูปธรรม  และเป็นส่ิงเตือนตวัเองในเวลำต่อมำ  เมื่อเขียนแลว้พยำยำมฝึกใหเ้ด็กอ่ำนทบทวนส่ิงท่ีเขียนเป็นคร้ัง
ครำวดว้ย 
กำรคิดในเร่ืองท่ีเคยเกิด 
        พ่อแม่อำจช่วยฝึกเวลำเด็กเผชิญเหตุกำรณ์ใดๆ  ท่ีตอ้งคิดและตดัสินใจ  ดว้ยกำรชวนใหเ้ขำคิดว่ำ 

• เร่ืองน้ีคลำ้ยกบัเหตุกำรณ์ใดในอดีตหรือไม่  

• จำกเหตุกำรณ์นั้น เขำแกไ้ขอยำ่งไร 

• แกไ้ขแลว้ผลเป็นอยำ่งไร  

• ครำวน้ีเขำจะท ำอยำ่งไรท่ีดีกว่ำเดิม  
ฝึกบ่อยๆเขำจะรับระบบควำมคิดน้ีไวใ้นตวัเองโดยอตัโนมติั  ช่วยใหรู้้จกัคิด ไตร่ตรองก่อนท ำ 

  

การฝึกให้แก้ปัญหาเป็นระบบ  

กำรแกปั้ญหำของเด็กสมำธิสั้น มกัขำดควำมรอบคอบ  แกปั้ญหำตำมอำรมณ์  ท ำใหเ้กิดปัญหำใหญ่

ตำมมำ  กำรฝึกแกปั้ญหำท ำได ้ โดยใชส้ถำนกำรณ์ในชีวติเป็นเหมือนแบบฝึกหดั  ชวนเด็กพดูคุยเพื่อใหเ้ขำ้ใจ
และค่อยๆเรียนรู้ระบบควำมคิดท่ีดี  ท่ีเหมำะสม   ชวนใหเ้ขำแสดงออกถึงควำมคิด  ควำมรู้สึก   สถำนกำรณ์ใน
ชีวิตอำจเป็นเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัเขำ    เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัเพื่อนท่ีโรงเรียน   ข่ำวในหนำ้หนงัสือพิมพ ์ ข่ำว
ในโทรทศัน์   จำกเหตุกำรณ์นั้น ลองชวนเขำคุย   เช่น  
“ลกูคิดอยำ่งไรบำ้งกบัเหตุกำรณ์น้ี” 
“ลกูลองสรุปประเด็นปัญหำ” 

“ลกูคิดว่ำขอ้มลูท่ีได ้เพียงพอหรือไม่ท่ีจะแกปั้ญหำ”  
“ลกูคิดว่ำสำเหตุของปัญหำ เกิดจำกอะไร”  
“มีทำงแกไ้ขปัญหำอยำ่งไร” 
“ลกูตอ้งกำรควำมเห็น หรือขอ้มลูเพ่ิมเติมอีกบำ้งไหม”  
“มีทำงเลือกอะไรบำ้ง    ทำงเลือกอ่ืนมีหรือไม่”  

“ถำ้เป็นลกู ลกูจะท ำอยำ่งไร”  “เหตุใดจึงท ำเช่นนั้น”  
“มีทำงเลือกอ่ืนท่ีดีกว่ำบำ้งไหม”  
“ขอ้ดีขอ้เสียของทำงเลือกนั้น มีอะไรบำ้ง” 
“ถำ้ท ำแบบน้ี จะเป็นอยำ่งไร   ถำ้ท ำแบบนั้นผลตำมมำจะเป็นอยำ่งไร   สรุปแลว้ อะไรดีกว่ำ”   
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ในบำงกรณีกำรแกไ้ขปัญหำอำจตอ้งวำงแผน หรือแสวงหำขอ้มลูเพ่ิมเติม  ควรถำมลกูว่ำ  ถำ้ตอ้งกำร
ขอ้มลูเพ่ิมเติม จะหำไดจ้ำกท่ีไหน หำอยำ่งไร   เร่ืองน้ีจ  ำเป็นตอ้งมีกำรปรึกษำหำรือผูอ่ื้นหรือไม ่ เหตุไรจึงไม่

ปรึกษำคนท่ีควรปรึกษำ (เช่น พ่อแม่ หรือครู )  คิดว่ำปรึกษำแลว้จะมีผลดีผลเสียอยำ่งไร  กำรชวนใหเ้ด็กคิด
เช่นน้ี  ควรท ำดว้ยท่ำทีเป็นกลำง  อยำ่เพ่ิงวิพำกษว์ิจำรณ์ควำมคิดเห็นของเขำ  แมเ้ห็นชดัๆว่ำไม่ไดเ้ร่ือง  แต่กำร
ชวนกนัคุยไปเร่ือยๆ  เดก็จะรู้เองว่ำควำมคิดไหนเขำ้ท่ำ  ท ำแลว้มีโอกำสส ำเร็จมำก พ่อแม่เพียงชมควำมคิดท่ีดี
ของเขำเป็นระยะๆเท่ำนั้นก็เพียงพอแลว้ 

ในกรณีท่ีพ่อแม่อยำกแนะน ำจริงๆ  ควรสงัเกตดูสถำนกำรณ์ว่ำเขำพร้อมท่ีจะรับหรือไม่   ถำ้เด็กมีทีท่ำ

ยอมรับ  กำรเสนอควำมคิดเห็นของพ่อแม่ก็อำจเป็นประโยชน์ ท ำใหเ้ขำไดเ้ห็นทำงออก  หรือทำงเลือก หรือ
ทศันคติของพ่อแม่  ต่อเหตุกำรณ์นั้นตรงๆ   วิธีน้ีใชไ้ดผ้ลในเด็กก่อนวยัรุ่น   

ในวยัรุ่นเดก็อำจไม่ค่อยยอมรับควำมคิดผูใ้หญ่ง่ำยๆ  ซ่ึงก็เป็นธรรมชำติปกติของวยัน้ี กำรใหว้ยัรุ่น
ยอมรับไดง่้ำย  ไม่เป็นกำรยดัเยยีดเกินไป  ควรเสนอควำมคิดเห็นโดยไม่กะเกณฑใ์หเ้ขำเช่ือทนัที   เช่น เสนอว่ำ 
“เป็นไปไดไ้หมว่ำ  เหตุกำรณ์อำจเกิดข้ึนอีกแบบหน่ึง”  
“พ่อ(หรือแม่) คิดว่ำน่ำจะเป็นแบบน้ี”  

“ทำงออกเร่ืองน้ี  ถำ้เป็นพ่อ(หรือแม่) จะท ำอยำ่งน้ี ...............ลกูคิดอยำ่งไร”  
 ตอนทำ้ยพยำยำมขมวดถำมเพื่อใหเ้ขำแสดงออกแยง้ หรือเห็นดว้ยกบัผูใ้หญ่หรือไม่ก็ได ้    ควำมคิดเห็นใดท่ีดี
ควรชม  และสนบัสนุนใหท้ ำ 
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บทที่  6  ทักษะอารมณ์ 

การฝึกการจดัการกับความโกรธ 

                ควำมโกรธเป็นอำรมณ์ท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอ  ไม่ใช่เร่ืองผดิปกติ  แต่เดก็ตอ้งมีกำรเรียนรู้ท่ีจะจดักำรอยำ่ง
เหมำะสม  ไม่แสดงออก ตอบ      โตไ้ปดว้ยอำรมณ์จนเกิดเป็นปัญหำตำมมำ เดก็สมำธิสั้นมกัควบคุมตวัเองไม่

ดี  เวลำโกรธจึงแสดงออกอยำ่งรุนแรง  ขำดกำรควบคุม  ท ำใหค้นใกลชิ้ดไม่ค่อยชอบ   กำรฝึกท ำไดต้ำมขั้นตอน
ต่อไปน้ี            

การรู้จกัอารมณ์ตนเอง และการเปลี่ยนส่ิงแวดล้อม 

        เด็กสมำธิสั้นมกัมีปัญหำทำงอำรมณ์ไดง่้ำย  โดยเฉพำะเวลำโกรธ  กำรฝึกเร่ืองน้ีท ำไดดี้เม่ือมีกำรฝึก
จิตใจเป็นพ้ืนฐำนอยูบ่ำ้งแลว้ คือกำรฝึกสติ   ท ำใหม้ีกำรระลึกรู้ตวัอยูต่ลอดเวลำ  รู้ตวัว่ำเร่ิมมีอำรมณ์อยำ่งไร  
        กำรสอนเร่ืองน้ี  ท ำไดเ้มื่อเด็กเกิดอำรมณ์โกรธ  จำกเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวนั  ผูใ้หญ่ควรสะทอ้น
ควำมรู้สึกเด็กสั้นๆว่ำ 
“หนูรู้สึกโกรธ  ท่ี...............” 
“หนูรู้สึกไม่พอใจ  ท่ี.........” 

        ผูใ้หญ่ควรยอมรับไดว้่ำเด็กโกรธได ้  แต่กำรแสดงออกของควำมโกรธนั้น  ตอ้งเหมำะสม 
        บำงคร้ังเด็กเล่ำเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมำแลว้  ผูใ้หญ่ช่วยสอนใหเ้ขำเขำ้ใจอำรมณ์ตนเอง  ดว้ยกำรสะทอ้นควำมรู้สึก
ได ้ เช่นกนั 
“ตอนนั้น  หนูคงรู้สึกโกรธ  ท่ี.......” 
        ใหเ้ด็กเล่ำเหตุกำรณ์ท่ีผำ่นมำ  เพื่อระบำยควำมคิดและควำมรู้สึก  เร่ิมจำกรู้ตวัว่ำโกรธนอ้ยๆ  ควำมโกรธ

ก ำลงัเพ่ิมมำกข้ึน จนถึงควำมโกรธท่ีมำกจนอำจเป็นปัญหำ   
ถึงตอนน้ี  อำจสอนว่ำเมื่อเรำรู้ตวัว่ำโกรธนอ้ย  จะควบคุมตวัเองไดดี้กว่ำโกรธมำก  กำรเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มดว้ย
กำรพำตวัเองหลุดออกมำจำกสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหโ้กรธนั้น    อำจช่วยลดควำมโกรธและป้องกนัควำมรุนแรงท่ี
อำจตำมมำได ้ 
เด็กควรสำมำรถบอกตวัเองไดต้ลอดเวลำว่ำอำรมณ์ตนเองเป็นอยำ่งไร    กำรฝึกอำจเร่ิมตน้จำกกำรพดูกบัตวัเอง 

(ถึงสภำพอำรมณ์)ในขณะนั้นว่ำ 
“ฉนัไม่พอใจแลว้นะ............” 
 “ฉนัก ำลงัเร่ิมโกรธ........” 
 “ฉนัโกรธมำกข้ึนแลว้นะ...............” 
 “ฉนัโกรธมำกจนอำจมีเร่ือง  ถำ้ฉนัยงัคงเถียงกบัเขำต่อไป................” 
“ฉนัก ำลงัจะต่อยเขำ  เพรำะฉนัโกรธเขำมำก.......................” 
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“ฉนัจะเดินออกไปสงบสติอำรมณ์ท่ีอ่ืน  ก่อนท่ีฉนัจะทนไม่ไดไ้ปต่อยเขำดีกว่ำ..............................” 
ในกำรฝึกสติ      เมื่อรู้ว่ำตวัเองโกรธ  วิธีหน่ึงท่ีช่วยลดควำมโกรธ  คือก ำหนดจิตว่ำ “โกรธหนอ ๆ”  ซ ้ำๆ    ควำม

โกรธจะค่อยๆลดลง  กำรฝึกใหต้นเองรู้เท่ำทนัอำรมณ์แบบน้ีเป็นกำรเพ่ิมควำมสำมำรถหรือควำมแข็งแรงของ
จิตใจ  ในกำรรู้เท่ำทนัอำรมณ์ตนเอง  และควบคุมอำรมณ์ตนเองได ้  เมื่อควบคุมอำรมณ์ได ้ จะเกิดควำมมัน่ใจใน
ตนเองมำกข้ึน  

การระบายความโกรธ 

เมื่อเด็กโกรธ  กำรไดพ้ดูคุยกบัคนท่ีเขำ้ใจเป็นกำรระบำยควำมโกรธท่ีดีวิธีหน่ึง  ดงันั้น  กำรส่งเสริมให้
เด็กเล่ำเร่ืองรำวท่ีเกิดข้ึนเป็นประโยชนต่์อเด็กอยำ่งมำก  คนท่ีรับฟังเด็กไดดี้   น่ำจะเป็นพ่อแม่  ครู  หรือ
เพื่อน  หรือใหเ้ด็กเขียนบรรยำยควำมโกรธของตนเอง  ใหค้นอ่ืนอ่ำน 
วิธีกำรจดักำรกบัอำรมณ์โกรธแบบอ่ืนๆ  ไดแ้ก่   กำรระบำยควำมโกรธกบักิจกรรมท่ีกำ้วร้ำวโดยตรง  แต่ไม่
อนัตรำยบำงอยำ่ง  เช่น กำรชกกระสอบทรำย  กำรเล่นกีฬำท่ีมีกำรปะทะกนัรุนแรงแต่อยูใ่นกติกำ   เป็นกำรลด

ควำมโกรธอยำ่งถกูวิธีไดเ้ช่นกนั  นอกจำกน้ี  กิจกรรมท่ีช่วยระบำยควำมโกรธ  ไดแ้ก่  กำรฉีกกระดำษ  กำรตดั
หญำ้  ตดัตน้ไม ้กำรขุดดิน  กำรเผำขยะ  กำรปำเป้ำ  กำรยงิปืน  ยงิธนู   กำรแกะสลกั   จะช่วยใหค้วำมโกรธสงบ
ลงไดร้วดเร็วเช่นกนั 

การเบนความโกรธเป็นกิจกรรม 

        ควำมโกรธอำจไม่สำมำรถระบำยไดห้มด  บำงส่วนท่ียงัคำ้งอยูใ่นจิตใจอำจสะสม  หรือเก็บเป็น
ควำมแคน้  กิจกรรมท่ีอำจช่วยเบนควำมโกรธใหห้มดไปไดแ้ก่   กีฬำ   ศิลปะ  ดนตรี     กำรเขียนบนัทึก  ควำม
เพลิดเพลินจะช่วยใหค้วำมโกรธลดลงได ้
        พ่อแม่เป็นตวัอยำ่งท่ีดีของกำรจดักำรอำรมณ์โกรธ 
        เด็กเรียนรู้วิธีกำรจำกพฤติกรรมของพ่อแม่เสมอ  เมื่อพ่อแม่โกรธ  ควรมวีิธีกำรแสดงออกอยำ่งถกูตอ้ง  ถำ้

โกรธแลว้ควบคุมอำรมณ์ไมไ่ด ้ แสดงควำมโกรธรุนแรง  เด็กก็เลียนแบบควำมรุนแรงเหมือนพ่อแม่ดว้ย  กำร
ลงโทษดว้ยควำมรุนแรงและท ำไปดว้ยควำมโกรธจึงเป็นกำรสอนใหเ้ด็กตอบโตด้ว้ยควำมรุนแรงเวลำโกรธ
เช่นกนั   เม่ือพ่อแม่โกรธควรท ำดงัน้ี 
        บอกเด็กวำ่พ่อแม่โกรธ  แต่ขอเวลำพ่อแม่ควบคุมอำรมณ์  ดว้ยกำรขอตวัไปสงบสติอำรมณ์สกัครู่  แลว้เด๋ียว
จะกลบัมำพดูคุยดว้ยหรือกลบัมำจดักำรปัญหำ  

“แม่ขอเวลำสงบอำรมณ์สกัครู่  เด๋ียวค่อยกลบัมำคุยกนัใหม”่ 
        วิธีกำรแบบน้ีเดก็จะเรียนรู้ว่ำ 
·        พ่อแม่โกรธได ้ เดก็ก็โกรธได ้ แต่เวลำโกรธตอ้งหยดุก่อน  ใหอ้ำรมณ์สงบก่อน 
·        เวลำโกรธเรำไม่ใชว้ิธีรุนแรง  จะจดักำรอยำ่งสงบ 
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·        กำรปลีกตวัออกจำกสถำนกำรณ์นั้นชัว่ครำว  ช่วยใหอ้ำรมณ์สงบได ้
·        ปัญหำไม่ไดถ้กูท้ิงไป  แต่จะแกไ้ขทนัทีท่ีอำรมณ์สงบ 

·        กำรจดักำรตอนหลงัรับรองไดว้่ำพ่อแม่ไม่ไดท้ ำไปดว้ยอำรมณ์ 
เมื่อเด็กไดเ้ห็นพ่อแม่จดักำรกบัอำรมณ์โกรธของตวัเองได ้ ต่อไปเด็กจะเลียนแบบวิธีกำรของพ่อแม่โดย
อตัโนมติั  วิธีน้ีพ่อแม่ไม่ตอ้งบอกเด็กว่ำ  ใหท้ ำตำมพ่อแม่  กำรเลียนแบบพฤติกรรมแบบน้ี  จะเกิดไดผ้ลดี  เมื่อ
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงเดก็กบัพ่อแม่ดี 
        พ่อแม่เป็นตวัอยำ่งท่ีดี เมื่อมีอำรมณ์โกรธ 

  

การฝึกให้คดิถึงจติใจคนอื่น 

         เด็กสมำธิสั้นมกัคิดถึงควำมตอ้งกำรส่วนตวั  ไมค่่อยคิดถึงควำมตอ้งกำรของผูอ่ื้น  กำรฝึกเร่ืองน้ีสำมำรถท ำ
ได ้ โดยมีกระตุน้เร่ืองน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ  บำงเหตุกำรณ์ท่ีเดก็ท ำใหค้นอ่ืนเดือดร้อน  กำรน ำเร่ืองนั้นมำคุยกนัอยำ่ง

สงบ  ชวนใหเ้ด็กคิดว่ำกำรท่ีเด็กท ำแบบนั้นมีผลต่อคนอ่ืนอยำ่งไรบำ้ง  โดยใหเ้ด็กคิดเอง ตอบเอง ถำ้เด็กตอบได้
ถกูตอ้งว่ำคนอ่ืนกค็งไม่ชอบ  พ่อแม่ก็ชมท่ีเขำคิดไดดี้  ต่อไปชวนเขำคิดต่อว่ำ  ถำ้อยำ่งนั้นเขำน่ำท ำอยำ่งไรดี  ท่ี
ท ำใหเ้พื่อนพอใจ  หรือถำ้เขำยอ้นกลบัไปเปล่ียนแปลงแกไ้ขเหตุกำรณ์ได ้ เขำจะท ำอยำ่งไรใหดี้กว่ำเดิม  บำงคร้ัง
เด็กนึกไม่ออกว่ำคนอ่ืนคิดอยำ่งไร  ลองใหเ้ขำสมมุติตวัเองว่ำ ถำ้เขำเป็นคนนั้น เขำจะคิดอยำ่งไร  รู้สึกอยำ่งไร 
พ่อแม่ควรชวนคุยถึงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ ำวนั  เช่น 

“เร่ืองน้ีลกูคิดอยำ่งไร” 
“เร่ืองเดียวกนัน้ี   เพื่อนๆคิดอยำ่งไร” 
“เพื่อนๆเขำรู้สึกอยำ่งไร  ท่ีมีคนไปลอ้เลียนเขำ” 
“ลกูคิดว่ำคุณครู  จะคิดอยำ่งไร” 
“ลกูอยำกรู้ไหม  ว่ำพ่อแม่คิดอะไรอยู”่ 
“ลองทำยดูซิ  ว่ำครูก  ำลงัคิดอะไรอยู”่ 

พ่อแม่อยำ่ลืมช่ืนชมท่ีลกูแสดงควำมคิดถึงคนอ่ืนในทำงท่ีดี  ในทิศทำงท่ีเขำ้ใจควำมคิดควำมรู้สึกคนอ่ืน  ใส่ใจ
คนอ่ืน  เห็นใจคนอ่ืน  ไม่เอำควำมเห็นของตนเองเป็นใหญ่ฝ่ำยเดียว 
ฝึกใหนึ้กถึงใจคนอ่ืน  จะเกิดควำมเมตตำกรุณำ  เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
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บทที่  7  ทักษะการเรียนรู้ 

ปัญหำใหญ่ของเด็กสมำธิสั้น  คือปัญหำกำรเรียน  เด็กสมำธิสั้นท่ีไม่ไดรั้บกำรรักษำมกัมีผลกำรเรียนต ่ำ
กว่ำควำมสำมำรถท่ีแทจ้ริงของสมอง  เน่ืองจำกอำกำรสมำธิสั้นท ำใหจ้ดจ่อกำรเรียนหรือกำรท ำงำนไดไ้ม่
นำน   ท ำใหเ้รียนไม่รู้เร่ือง   เมื่อเรียนไม่รู้เร่ืองจะขำดแรงจงูใจ  เบ่ือเรียน   และท ำใหเ้ป็นปัญหำในกำรสร้ำง

ทกัษะท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรเรียนอื่นๆ   อำกำรของโรคอ่ืนๆท่ีพบร่วมกบัโรคสมำธิสั้น    ก็ท ำใหเ้กิดอุปสรรคต่อ
กำรเรียน   เช่น  ปัญหำในกำรอ่ำน  หรือปัญหำกำรเรียนเฉพำะดำ้น  เดก็สมำธิสั้นมกัขำดทกัษะท่ีจ  ำเป็นส ำหรับ
กำรเรียนหลำยประกำร   ซ่ึงจ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรช่วยเหลือดว้ยกำรฝึก  เมื่อฝึกไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองดีแลว้  แมเ้ด็กยงัมี
อำกำรสมำธิสั้นอยู ่ แต่ก็สำมำรถเรียนไดเ้ต็มท่ีตำมศกัยภำพท่ีมี  พ่อแม่ควรช่วยฝึกทกัษะท่ีส ำคญัต่อไปน้ี 

การฝึกให้อ่าน 

         เด็กสมำธิสั้นจดจ่อส่ิงท่ีไดย้นินอ้ยกว่ำกำรไดเ้ห็น  เน่ืองจำกกำรรับรู้ทำงหูจะตอ้งไปผำ่นขบวนกำรแปล
สญัญำณเป็นภำพในควำมทรงจ ำในสมอง    เด็กสมำธิสั้นจะมีควำมจ ำทำงประสำทหูนอ้ย  ส่วนหน่ึงเพรำะควำม
สั้นของสมำธิท ำใหไ้ม่สำมำรถจดจ่อกบัเสียงท่ีไดย้นินำนพอจะไปกระตุน้ควำมจ ำทำงเสียง  และไม่ทนัไป
เช่ือมโยงกบัประสำทรับรู้ทำงตำ  จนท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจ  หรือพอใจได ้ เมื่อไม่เขำ้ใจ ไม่สนุกเด็กก็จะไม่

สนใจ  ท ำใหไ้ม่เกิดเป็นควำมจ ำหรือกำรเรียนรู้  เดก็สมำธิสั้นจึงมกัมีควำมจ ำไม่ค่อยดี  เวลำครูสอนจะจ ำได้
สั้นๆ  วนัรุ่งข้ึนก็ลืมหมด  เขำ้ลกัษณะไดห้นำ้ลืมหลงั  กำรสอนท่ีเหมำะสมและส่งเสริมใหเ้ด็กจ ำไดดี้  ควรใหเ้ด็ก
รับรู้ทำงตำร่วมกบัทำงหู  นัน่คือนอกจำกพดูใหเ้ด็กฟังแลว้  ยงัตอ้งเขียนใหเ้ด็กเห็น  หรือกำรสอนตอ้งมีรูป
ประกอบร่วมดว้ย  เดก็จะจ ำไดดี้กว่ำ 
         วิธีฝึกใหเ้ด็กมีกำรเรียนรู้ท่ีดี  จ ำไดดี้  ท ำไดโ้ดยฝึกใหเ้ดก็สมำธิสั้นรักกำรอ่ำน  เร่ิมตน้จำกกำรท่ีพ่อแม่

พยำยำมสนบัสนุนใหเ้ด็กอ่ำนหนงัสือใดก็ได ้ ใหส้นุกสนำนเพลิดเพลิน  ต่อไปจึงค่อยเสนอแนะใหเ้ด็กอ่ำน
หนงัสือท่ีเก่ียวกบัควำมรู้หรือกำรเรียน  แนะใหรู้้จกักำรคน้ควำ้หำควำมรู้ดว้ยตวัเอง  

ในเด็กอนุบำลพ่อแม่ควรเร่ิมตน้จำกกำรอ่ำนใหเ้ด็กฟังก่อน  เช่น  นิทำน  หนงัสือกค็วรมภีำพประกอบท่ี
ดึงดูดควำมสนใจเดก็   เม่ือโตข้ึนก็อำจฝึกใหเ้ด็กช่วยตวัเองดว้ยกำรใหอ่้ำนเองมำกข้ึน  พ่อแม่อำจสงัเกตว่ำเดก็
ชอบกำรอ่ำนประเภทใด    พยำยำมใหเ้ด็กมีหนงัสือในยำมว่ำงหรือมีเวลำเหลือ   ป้องกนัเด็กหงุดหงิดง่ำยท่ีตอ้ง
อยูน่ิ่งๆโดยไม่มีอะไรท ำ     นอกจำกน้ีกำรอ่ำนช่วยใหเ้ด็กเพลิดเพลิน  และไดค้วำมรู้  เกิดนิสยัรักกำรอ่ำนจนเป็น

นิสยั  
         กำรอ่ำนยงัช่วยใหเ้ด็กเห็นช่องทำงในกำรแกไ้ขปัญหำ  มีกำรคน้ควำ้  เก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเป็น
ประโยชน์  เกิดทกัษะในกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เกิดควำมสนุกสนำนในกำรอ่ำน มกิีจกรรมท่ีสร้ำงควำมสุขท่ี
เหมำะสม  ต่อไปเด็กสำมำรถหำควำมสุขในชีวิตไดจ้ำกกำรอ่ำน 
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ส่ิงท่ีควรระวงัคือ  เด็กสมำธิสั้นจ  ำนวนหน่ึงมีปัญหำในกำรอ่ำนร่วมดว้ย  เป็นปัญหำกำรเรียนเฉพำะ
ดำ้น  ในกำรเรียนชั้นประถมตน้ๆถำ้มีปัญหำในกำรอ่ำนควรรีบแกไ้ขทนัที  ถำ้เป็นนำนจะเบ่ือกำรเรียน  เรียนไม่รู้

เร่ือง  และยิง่ซน  สมำธิสั้นมำกข้ึนกว่ำเดิม 
         พ่อแม่อำจจดัตำรำงเวลำเพื่อใหเ้ด็กมีโอกำสอ่ำนอยำ่งจริงจงั   วนัละ15-30  นำที  แต่ใหไ้ดทุ้กวนั 
เมื่อเด็กอ่ำนแลว้  พ่อแม่ลองตรวจสอบว่ำอ่ำนถกูตอ้งหรือไม่  โดยชวนเด็กคุยถึงเร่ืองท่ีอ่ำน  ทดสอบควำม
เขำ้ใจ  ใหเ้ด็กเล่ำเร่ืองท่ีอ่ำนโดยยอ่  อยำ่ลืมชมเด็กถำ้เด็กท ำไดดี้  หรืออำจชมไดต้ั้งแต่ควำมตั้งใจท่ีพยำยำม
อ่ำน  ควำมพยำยำมท่ีจะอ่ำน  ค ำใดท่ีเด็กอ่ำนผดิ  อยำ่เพ่ิงต ำหนิ  ใหจ้ดบนัทึกไว ้ แลว้หำโอกำสฝึกค ำๆนั้น

บ่อยๆ  บำงคร้ังเด็กสะกดค ำไม่ไดแ้ต่จ  ำค  ำนั้นเป็นค ำไปเลย  ก็อนุญำตใหเ้ด็กจ  ำแบบท่ีเขำถนดัแบบนั้นได ้ แต่ให้
เด็กระวงัค ำท่ีอำจสะกดคลำ้ยกนั  ลองท ำบตัรค ำๆท่ีคลำ้ยๆกนั  น ำมำฝึกอ่ำนในเวลำว่ำง ใหส้งัเกตควำม
แตกต่ำง  เช่นค ำว่ำ  เรียน  กบั  เรือน   
เด็กท่ีท ำเลขผดิบ่อยๆ  ลองสงัเกตว่ำ เป็นเพรำะอ่ำนโจทยผ์ดิ  เขำ้ใจผดิ  หรือ  กำรค ำนวณผดิ  โดยกำรสงัเกต
วิธีกำรท ำเลขเป็นขั้นตอน  
สงัเกตกำรอ่ำนของเด็ก ในช่วงประถมตน้อยำ่งใกลชิ้ด  ฝึกใหอ่้ำนสม ่ำเสมอ 

     

การเขียน/บันทกึ 

                กำรเขียนเป็นทกัษะท่ีแสดงถึงควำมสำมำรถในกำรรวบรวม  และจดัล  ำดบัควำมคิดใหเ้ป็น

ระเบียบ  กำรฝึกทกัษะเร่ืองน้ีมกัยำกในระยะแรกๆ   พ่อแม่ควรเร่ิมฝึกจำกกำรเขียนง่ำยๆ  เช่น  กำรเขียนบรรยำย
ส่ิงต่ำงๆรอบตวั  เขียนส่ิงท่ีเห็นและรู้สึก   เขียนบอกควำมตอ้งกำรของตวัเอง  เขียนส่ิงท่ีคิดหรือจินตนำกำร  ยอ่
ส่ิงท่ีไดอ่้ำน  สรุปควำมเห็นในเร่ืองท่ีพ่อแม่เล่ำ  เขียนวิจำรณ์หนงัสือ  วิจำรณ์ภำพยนตร์ท่ีเพ่ิงดูจบ   เขียนจด
หมำยถึงคนท่ีประทบัใจ  ฯลฯ  เร่ิมตน้จำกควำมยำวนอ้ยๆ  ประมำณ  3-4  บรรทดั  หลงัจำกท ำไดแ้ลว้ลองเพ่ิม
ควำมยำวข้ึน  ถำ้เดก็สนุกกบักำรเขียน  เขำจะท ำไดย้ำวข้ึนเร่ือยๆ  ดว้ยควำมภำคภูมิใจ  พ่อแม่อยำ่ลืมชมท่ีเขำท ำ
ได ้ แมท้ ำไดส้ั้นๆ  ในช่วงแรก 

                เด็กสมำธิสั้นมกัไม่ชอบเขียน  เพรำะตอ้งใชส้มำธิ  และควำมตั้งใจมำก  ควรเร่ิมตน้ฝึกกำรเขียนให้
สนุก  เขียนหนงัสือปนรูปภำพ  หรือเขียนแบบ  mind  map  เขียนกำร์ตูน  วำดแผนท่ี  แผนผงั  หรือวำดรูปมีค ำ
บรรยำยประกอบ 
                ช่วยเด็กสมำธิสั้นใหส้นุกกบักำรเรียนรู้โดยเร็ว  โดยกำรฝึกเขียนใหส้นุก 
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การเรียนรู้ที่ได้ผล 

                เม่ือเด็กโตข้ึน  กำรเรียนรู้ท่ีมคีวำมส ำคญั  คือกำรพยำยำมปรับตวัเอง  ใหส้ำมำรถท ำอะไรได้

ส ำเร็จ  แมว้่ำสมำธิสั้น  ประสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำ  กำรลองผดิลองถกู  ค ำแนะน ำจำกพ่อแม่ครูและเพื่อน  จะช่วยให้
เด็กรู้จกัตวัเองมำกข้ึน  รู้ว่ำจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองอยูท่ี่ใด  และเพื่อใหท้ ำอะไรไดเ้หมือนเพื่อนๆ  เขำควรท ำ
อยำ่งไร 

• ท ำหลำยอยำ่งใหไ้ดผ้ลเท่ำคนอ่ืน 

• ใชก้ำรรับรู้หลำยทำง  ทำงตำร่วมกบัทำงหู 

• เรียนรู้ซ ้ำๆ  เพ่ิมควำมจ ำ 

• มีกำรจดักำรขอ้มลูเป็นแบบแผน 

• เรียนแบบกลุ่ม  มีกำรช่วยกนัสอนใกลชิ้ด  ฝึกใหท้ ำแบบฝึกหดัดว้ยตวัเอง 

ใชรู้ปแบบกำรสอนหลำยอยำ่ง 

  

เสริมประสิทธิภาพการเรียน 

                ควำมส ำเร็จของกำรเรียน  นอกจำกเกิดจำกควำมสำมำรถทำงสติปัญญำแลว้  เทคนิคท่ีช่วยเสริม
ประสิทธิภำพของกำรเรียน  ก็มีผลอยำ่งมำก  พ่อแม่ควรฝึกเด็กในเร่ืองต่อไปน้ี   เพื่อทดแทน  หรือชดเชยส่ิงท่ี
ขำดหำยไป  เช่นเดก็สมำธิสั้นหลำยคนมีปัญหำในกำรสะกดค ำ  กำรเขียน  หรือกำรอ่ำน  บำงทีตอ้งใชเ้คร่ืองมือ
ช่วยประคบัประคอง  ใหเ้ด็กผำ่นไปอยำ่งตลอดรอดฝ่ัง  ควรฝึกใหเ้ด็กมีควำมสำมำรถหลำยๆดำ้น   
ใชก้ำรพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์แทนกำรเขียน 
เรียนดว้ยส่ือหลำกหลำย  เช่น  ทั้ง ภำพ  เสียง   ประสำทสมัผสัท่ีผวิหนงั 

• ใชโ้ปรแกรมกำรพิมพจ์ำกกำรพดู 

• อดัเสียงขณะอ่ำนหนงัสือ  แลว้เอำมำเปิดฟังบ่อย 

• อ่ำนหนงัสือกบัเพื่อนๆ  เป็นกลุ่ม  เรียนรู้ไปดว้ยกนั 

• พ่อแม่เขียนค ำท่ีผดิบ่อยๆ  ค ำท่ีจ  ำยำก  สูตรคณิตศำสตร์ท่ีจ  ำยำก  ฯลฯ  แลว้น ำมำทดสอบเด็กซ ้ำๆ 

ใชรู้ปแบกำรเรียนรู้หลำกหลำย  ไปพร้อมๆกนั 
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บทที่  8   ทักษะสังคม 

ทักษะการเล่น 

                กำรเล่นของเดก็สมำธิสั้นมกัรุนแรง  บำงทีเป็นอนัตรำย  เดก็ทัว่ๆไปไม่อยำกเล่นดว้ยเน่ืองจำกควำม
รุนแรงน้ี  และจำกกำรท่ีเด็กสมำธิสั้นมกัเอำแต่ใจตวั  ไม่ค่อยรอคอย    ไม่เคำรพกติกำ  พ่อแม่ควรฝึกใหล้กูรู้จกั

กำรเล่นกบัเดก็อ่ืนๆใหไ้ดต้ั้งแต่ยงัเลก็  พยำยำมฝึกเกมง่ำยๆ  ท่ีเล่นไดแ้บบนุ่มนวล  ไม่กระตุน้ใหเ้ด็กโกรธ  หรือ
หงุดหงิด  ฝึกใหใ้ชก้ลำ้มเน้ือมดัเลก็ๆไดด้ว้ย  ไม่ควรเอำจริงเอำจงักบัผลแพช้นะในเกมมำกเกินไป  ควรสอนให้
เด็กเห็นควำมสนุกจำกกำรเล่น  แพแ้ลว้รู้จกักำรกลบัมำคิดทบทวน  ว่ำแพเ้พรำะอะไร  แลว้มกี  ำลงัใจ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขตวัเองใหดี้ข้ึน 

เด็กสมำธิสั้นจ  ำนวนมำกไม่มีเทคนิควิธีกำรเล่นกบัเพ่ือน  ไม่มีวิธีท ำดีท ำใหผู้อ่ื้นพอใจ  ใชว้ิธีสนุกๆ

แผลงๆ  แกลง้คนอ่ืน ท ำใหต้วัเองสนุกสนำนพอใจ  แต่คนอ่ืนเดือดร้อน    บำงคร้ังเดก็เรียนรู้กำรแกลง้คนอ่ืนจำก
พ่อแม่ หรือคนใกลชิ้ดเอง  ตวัอยำ่งพฤติกรรมเหล่ำน้ีไดแ้ก่  กำรลอ้เลียน  ย ัว่เยำ้ หยอกลอ้ แซว กลัน่แกลง้
เลก็ๆนอ้ยๆ  ซ่ึงพ่อแม่มกัท ำต่อเด็ก  โดยผูใ้หญ่สนุกแต่เด็กหงุดหงิด  และเรียนรู้กำรเล่นกบัคนอ่ืนๆโดย
เลียนแบบพฤติกรรมเหล่ำน้ีจำกพ่อแม่นัน่เอง 

กำรฝึกใหเ้ดก็เล่นกบัเดก็อ่ืนไดดี้นั้น  นอกจำกกำรฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ของควบคุมตนเองแลว้  บำงทีตอ้ง

อำศยัผูใ้หญ่ท่ีอยูด่ว้ยในขณะเดก็เล่นกนั  แลว้คอยก ำกบัใหเ้ด็กเล่นกนัดีๆ  อยูใ่นกติกำได ้บำงคร้ังอำจสอนเดก็ให้
มีเกมไปเล่นกบัเพื่อนสนุกๆ   ฝึกใหเ้ด็กรู้จกักำรใหแ้ละกำรรับ  มีกำรพดูจำไพเรำะ   มกีำรช่วยเหลือเพื่อนตำม
สมควร  ควรฝึกใหเ้ดก็เล่นกบัเพื่อนในเกมง่ำยๆ  ท่ีเขำชอบ  สนุก  และไม่ตอ้งรอคอยนำน  คุณครูท่ีโรงเรียนอำจ
ช่วยเสริมในเร่ืองน้ี 
                เมื่อมีนอ้ง  พ่อแม่ควรฝึกใหพ้ี่ช่วยนอ้ง  เล่นกบันอ้งดีๆ  เล่นเบำๆก็ได ้ ไม่ควรบงัคบัใหน้อ้งยอมพ่ีใน
เร่ืองท่ีไม่เหมำะสม  เช่น  ใหพ้ี่ยกของเล่นท่ีก  ำลงัเล่นใหน้อ้ง   แบบน้ีจะท ำใหเ้ด็กอิจฉำนอ้ง  กำรกระตุน้ใหเ้ขำมี

กำรแบ่งปันกนั  เช่น 
                “ตอนน้ีพ่ีเขำยงัเล่นอยู ่  เอำไวพ้ี่เขำหยดุแลว้ลกูค่อยขอนะจ๊ะ” 
                “แม่รู้ว่ำเด๋ียวพี่เขำหำยเห่อของเล่นน้ี  แลว้เขำไม่หวงของดอก” 
             “ขอบใจนะท่ีแบ่งปันใหน้อ้ง” 
                “พ่อเช่ือว่ำเด๋ียวพี่เขำก็จะแบ่งใหเ้ล่น” 
                ถำ้เล่นแลว้ทะเลำะกนั  ขอใหติ้ดต่อเพื่อกำรใหค้  ำปรึกษำ 
                ฝึกใหเ้ล่นเป็น ทั้งกบัเพ่ือนและพ่ีนอ้ง 
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การฝึกให้ช่วยเหลือผู้อืน่  

เด็กสมำธิสั้นมกัมีพลงังำนเหลือเฟือ  กำรไม่อยูน่ิ่งของเขำสำมำรถเปล่ียนแปลงเป็นกิจกรรมท่ีดีเป็น

ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นได ้  เช่น กำรช่วยเหลือผูอ่ื้น  ควำมอยูไ่ม่น่ิงเป็นขอ้ดี คือเขำช่วยคนอ่ืนไดม้ำก  ท ำอยำ่งไม่รู้จกั
เหน่ือย และสนุกกบักำรช่วยผูอ่ื้นดว้ย   แต่ในระยะแรกจ ำเป็นตอ้งฝึกใหเ้ด็กมีใจรักในกำรช่วยเหลือผูอ่ื้น
ก่อน  ดว้ยกำรใหเ้ดก็ช่วยงำน  และไดรั้บกำรช่ืนชมจำกผูใ้หญ่ก่อน  ค ำชมเป็นแรงเสริมทำงบวก  ท ำใหเ้ด็กอยำก
ท ำดีอีก 
        กำรฝึกทกัษะน้ี  สำมำรถเร่ิมตน้ท่ีบำ้น  

        พ่อแม่ควรฝึกใหเ้ดก็มีงำนรับผดิชอบต่อส่วนรวม  ไดแ้ก่ งำนบำ้นต่ำงๆนัน่เอง  โดยเร่ิมจำกงำนขนำด
เลก็  เช่น กวำดบำ้น ถบูำ้น  ลำ้งจำน  งำนเหล่ำน้ีควรก ำหนดใหเ้ป็นประจ ำ  มีตำรำงกำรท ำงำน
แน่นอน  เช่น  กวำดบำ้นตอนเยน็ รำว  6 โมงเยน็ทุกวนั   ลำ้งจำนหลงัอำหำรทุกม้ือทนัที   ในระยะแรก  อำจตอ้ง
เขียนก ำกบัตวัโตๆใหเ้ห็นชดัเจน  พีน่อ้งควรมีอยำ่งเหมำะสมกบัวยัทุกคน  หรือมกีำรก ำหนดคิวใหช้ดัเจน  พ่อ
แม่ช่วยก ำกบัใหท้ ำสม  ่ำเสมอในตอนตน้  และควรชมเชยท่ีไดท้ ำทุกคน  ไม่ควรสนใจผลงำนมำกใน
ระยะแรก  เพรำะเด็กอำจท ำไม่สะอำดบำ้ง  ตรงไหนท่ีไม่สะอำดเรียบร้อย ค่อยๆช้ีแนะกนัดีๆ  อยำ่ไปต ำหนิดุด่ำ

กนัมำก  ขอใหเ้ร่ิมท ำใหไ้ดต่้อเน่ืองสม ่ำเสมอก่อน 
        เมื่อเด็กเขำ้โรงเรียน  พ่อแม่ควรขอร้องครูใหช่้วยใชง้ำนเด็กบ่อยๆตำมโอกำส  เช่น  เม่ือเดก็เร่ิมขำดสมำธิก็
อำจใหเ้ด็กช่วยงำนของหอ้ง  เช่น  ช่วยลบกระดำนด ำ  ช่วยครูยกสมุดหนงัสือไปเก็บ  เมื่อท ำดีแลว้ครูชม  เพื่อน
ช่ืนชมท่ีท ำตวัเป็นประโยชนต่์อส่วนรวม ท ำใหเ้ดก็รู้สึกภูมใิจในตนเอง  และเพื่อนๆมีทศันคติท่ีดีดว้ย  กำรให้
เพ่ือนช่วยเสริมจุดเด่นในกำรช่วยเหลือส่วนรวม ช่วยใหเ้ดก็สมำธิสั้นเป็นท่ียอมรับของเด็กอ่ืนๆไดง่้ำย 

เวลำไปท่ีไหน  กระตุน้ใหเ้ด็กช่วยเหลือคนอ่ืน  อยำ่ลืมชมเชยลกูดว้ยเมื่อเขำท ำดี  เมื่อเดก็มีนิสยัช่วยเหลือผูอ่ื้น
แลว้   ต่อไปเด็กจะไปช่วยเหลือคนอ่ืนดว้ยควำมเต็มใจในสถำนกำรณ์อ่ืน  เช่นช่วยงำนโรงเรียน  หรือ ท่ีบำ้นญำติ 
บำ้นเพ่ือน  ท ำใหไ้ดค้  ำชมจำกท่ีต่ำงๆ  จะท ำใหเ้ด็กมนิีสยัชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น 
        เปล่ียนควำมซนเป็นกำรช่วยเหลือผูอ่ื้น 
  

การฝึกพฤตกิรรมที่ท าให้ผู้อื่นพอใจ(พฤติกรรมสงัคมดำ้นบวก) 

        เม่ือเด็กเร่ิมเขำ้สงัคมมำกข้ึน  พฤติกรรมท่ีช่วยใหเ้ด็กปรับตวัใหเ้ขำ้กบัผูอ่ื้นไดดี้  คือ  พฤติกรรมสงัคมดำ้น
บวก ไดแ้ก่ 

• กำรท ำใหผู้อ่ื้นพอใจ  ไดแ้ก่กำรยิม้ใหแ้ก่กนั  กำรพดูจำกนัดีๆ  กำรสร้ำงไมตรี  กำรใหส่ิ้งท่ีเป็น

ประโยชน์  กำรไม่ขดัขวำงควำมสุขของผูอ่ื้น  กำรรู้จกัเกรงอกเกรงใจ  ไม่ท ำใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน  กำรท ำ
ตวัเป็นมิตร  กำรปฏิบติัตวัดีเสมอตน้เสมอปลำย  ซ่ือสตัยต่์อกนั  

• กำรอยูร่่วมกนัอยำ่งสงบสุข  กำรช่วยกนัรักษำส่ิงแวดลอ้มใหทุ้กคนพอใจ 
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• กำรอยูใ่นกติกำสงัคมอยำ่งเสมอภำค  ไม่ละเมิดสิทธิของคนอ่ืน 

• กำรช่วยเหลือใหผู้อ่ื้นพน้อนัตรำยหรือควำมไม่สบำยกำยไม่สบำยใจ 

• กำรเล่นกนัดีๆ  พดูคุยกนัในเร่ืองท่ีพอใจและสนใจร่วมกนั  

เด็กสมำธิสั้นมกัมีพฤติกรรมตรงกนัขำ้มกบัพฤติกรรมสงัคมดำ้นบวก  ดว้ยกำรท ำใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนแลว้
ตนเองพอใจ  ทั้งน้ีเน่ืองจำกเดก็สมำธิสั้นตอ้งกำรส่ิงเร้ำท่ีต่ืนเตน้มำกกว่ำปกติ  จึงกระตุน้ใหร้ะบบประสำทเกิด
กำรต่ืนตวัจึงจะพอใจ  พฤติกรรมของเดก็สมำธิสั้นจึงมกัแผลงๆ  โลดโผน  หวำดเสียว  เช่นกำรแหยเ่ด็ก
อ่ืน  ลอ้เลียนหรือแกลง้ใหค้นอ่ืนร้องไหเ้จ็บกำยเจ็บใจ  หรือมีกำรใชก้  ำลงัท่ีรุนแรง  ซ่ึงก็ท ำใหม้ีกำรตอบโตแ้ก้
แคน้กนัไปมำ  ท ำใหเ้ด็กสมำธิสั้นมีควำมพึงพอใจจำกกำรท ำใหค้นอ่ืนมีปฏิกิริยำตอบโต ้

วิธีแกไ้ขควรท ำดงัน้ี 

• ไม่เปิดโอกำสใหเ้ด็กละเมิดคนอ่ืน  ไม่ว่ำเป็นดว้ยค ำพดูหรือกำรกระท ำ 

• ถำ้เด็กเผลอละเมิดคนอ่ืน  ใหใ้ชเ้ทคนิค  “ขอเวลำนอก”  ใหเ้ด็กสงบสติอำรมณ์สั้นๆ  แลว้บอกเด็กตรงๆ

สั้นๆว่ำ พฤติกรรมใดท่ีไม่ถกูตอ้ง  และควรท ำอยำ่งไร 

• สอนพฤติกรรมใหม่ทนัที  ฝึกใหเ้ด็กท ำ  ใหค้  ำชมเมื่อเดก็พยำยำมท ำ  หรือท ำไดดี้ 

• ช่วยจดักลุ่มหรือเพื่อนท่ีฝึกพฤติกรรม ใชกิ้จกรรมกลุ่มใหเ้ด็กลองมีพฤติกรรมใหม่ 

• ใหเ้พื่อนช่วยช่ืนชมพฤติกรรมใหม ่

• สอนเกม หรือกำรเล่นท่ีเด็กน ำไปเล่นกบัเพื่อนๆ  ควรเป็นกำรเล่นง่ำยๆท่ีเด็กชอบ  ไม่เนน้กำรแพช้นะ 

• ฝึกใหเ้ด็กเล่นกีฬำ  ใหเ้ด็กอยูใ่นกติกำ  เลือกชนิดกีฬำท่ีเคล่ือนไหวมำก  เหมำะกบันิสยัของเดก็  ไม่เนน้
กำรเอำแพช้นะ  แต่ใหส้นุกกบักำรเล่น  เป็นกำรฝึกใหเ้ด็กควบคุมตวัเอง  เกมท่ีมีแพช้นะอำจช่วยฝึกให้

เด็กรู้จกัแพ ้ ช่ืนชมผูช้นะ  และหดัคิด “แกต้วัใหม่” เกิดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ชีวติ  มีกำรมองยอ้น
อดีต 

ฝึกใหเ้ด็กท ำตวัใหเ้ป็นท่ีพอใจของผูอ่ื้น 

 การบ าเพญ็ประโยชน์ 

         พ่อแม่ควรฝึกใหเ้ดก็สมำธิสั้นท ำตวัใหเ้ป็นประโยชน์   ดว้ยกำรส่งเสริมใหว้ยัรุ่นท ำงำนบำ้น   ให้
ช่วยเหลือคนอ่ืนท่ีก  ำลงัเดือดร้อน  ควรฝึกตั้งแต่เด็ก  เดก็ท่ีท ำดีเกิดควำมรู้สึกภูมิใจตนเอง  อ่ิมเอิบ  มีควำมสุข  ซ่ึง
ติดตวัไปตลอดชีวิต    แมเ้ผชิญกบัปัญหำหนกัๆ  ก็ยงัมีสติย ัง้คิด  รู้จกักำรหำควำมสุขจำกกำรช่วยเหลือผูอ่ื้น 
นอกจำกน้ีพ่อแม่ยงัเป็นตวัอยำ่งท่ีดี  ในกำรช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ย  เดก็จะประทบัใจและท ำตำมโดยอตัโนมติั 
ฝึกใหเ้ด็กใชพ้ลงัท่ีมีมำกท ำดีเป็นประโยชนต่์อผูอ่ื้น  พอใจท่ีไดช่้วยคนอ่ืน 
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บทที่  9  เทคนิคที่ท าให้การฝึกได้ผลดี 

        กำรฝึกทกัษะต่ำงๆนั้น  มีเทคนิคร่วมเหมือนๆกนั  ท่ีช่วยใหป้ระสบผลส ำเร็จ  ดงัน้ี 

การเอาจริง อย่างนุ่มนวล 

เด็กสมำธิสั้นมกัลืม เผลอท ำผดิบ่อยๆ  บำงทีตกลงกนัไวอ้ยำ่งดีแลว้ไม่ท ำ  ทั้งน้ีเป็นเพรำะขณะท่ีท ำนั้นไม่ไดย้ ัง้
คิด  ลืมขอ้ตกลงท่ีใหไ้ว ้ ดงันั้นหลงัจำกมีกำรตกลงเร่ืองกติกำแลว้ พ่อแม่ตอ้งเตรียมใจยอมรับกำรละเมิดโดยไม่
ย ั้งคิดเช่นน้ีใหไ้ด ้ โดยเฉพำะในระยะแรกๆ  วิธีกำรจดักำรคือกำรเอำจริงสม ่ำเสมอ  ไม่ปล่อยใหเ้ด็กละเมิด  เมื่อ
พบตอ้งกำรท ำผดิตอ้งรีบจดักำรทนัที  โดยใชว้ิธีท่ีนุ่มนวล   ไม่จ  ำเป็นตอ้งดุด่ำรุนแรง  แต่ใชท่้ำทำงจริงจงั  ให้

เปล่ียนหรือแกไ้ขพฤติกรรมนั้นทนัที  กำรปล่อยใหเ้ด็กท ำผดิขอ้ตกลงเหมือนกำรสอนเด็กว่ำ  ขอ้ตกลงนั้นละเมิด
ได ้ บำงคร้ังพ่อแม่ตอ้งคอยตรวจสอบดว้ยว่ำเดก็มีกำรละเมิดแลว้ปกปิดดว้ยหรือไม่  ถำ้พบก็ไม่ควรปล่อยท้ิง
ไว ้ รีบจดักำรแกไ้ขทนัที  บำงคร้ังเดก็ท ำเพ่ือทดสอบดูว่ำพ่อแม่เอำจริงแค่ไหน  ถำ้พ่อแม่ไม่เอำจริง  เด็กก็ไม่
ตั้งใจอยูใ่นกติกำ 
ปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนตำมมำเม่ือพ่อแม่เอำจริง  คือ เด็กมีปฏิกิริยำ  ไม่พอใจ โวยวำย  แลว้พ่อแมก่ลวั ไม่กลำ้จดักำร
อยำ่งเอำจริง ปล่อย  หรือยอมตำมใจเด็ก   เด็กเรียนรู้ว่ำถำ้เขำแสดงฤทธ์ิขนำดหน่ึง  หรือใชค้วำมกำ้วร้ำว

รุนแรง  เขำจดักำรกบัผูใ้หญ่ได ้ ดงันั้นอยำ่ปล่อยใหเ้ด็กควบคุมผูใ้หญ่โดยเด็ดขำด  หนำ้ท่ีกำรควบคุมเด็กเป็น
ของพ่อแม่ 
วิธีท่ีไดผ้ล  คือ ไม่สนใจปฏิกิริยำของเขำ  แต่ก ำกบัใหเ้ขำท ำตำมท่ีตกลงกนัไวอ้ยำ่งรวบรัด 
        เอำจริงกบักติกำท่ีตกลงอยำ่งสม ่ำเสมอ 

  

การใช้ค าส่ังให้ได้ผล 

        กำรใชค้  ำสัง่ในเด็กเลก็  มคีวำมจ ำเป็นเน่ืองจำกเด็กยงัไม่สำมำรถรู้ไดว้่ำควรท ำอะไร  ไม่ควรท ำอะไร  แต่
ค ำสัง่ท่ีพ่อแม่สัง่ไปแลว้  ตอ้งคอยตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำเดก็ท ำตำมสม ่ำเสมอ  กำรสัง่แลว้ปล่อยใหเ้ด็ก
ละเมิด  เป็นกำรสอนเด็กไปเร่ือยๆว่ำ  ค ำสัง่นั้นไม่จริงจงั  ละเมิดได ้ พ่อแม่ควรตรวจสอบบ่อยๆว่ำ  ตนเองมีเวลำ

คอยก ำกบัใหเ้ด็กท ำตำมค ำสัง่ไดม้ำกนอ้ยเพียงไร  เม่ือพบวำ่เด็กไม่ค่อยเช่ือฟังค ำสัง่  
กำรมีค ำสัง่ใหม่ๆท่ีเด็กยงัไม่เคยรับทรำบมำก่อน  กค็วรมีเทคนิคเหมือนกนั  ควรใหเ้มื่อเด็กพร้อมรับฟัง  อธิบำย
สั้นๆ  ท่ำทำงจริงจงั  บอกผลตำมมำถำ้เด็กไม่ท ำตำม   สงัเกตดว้ยว่ำขณะใหค้  ำสัง่น้ี  เด็กมีท่ำทำงรับฟัง
หรือไม ่ สุดทำ้ยคือ  ใหเ้ด็กทวนค ำสัง่นั้นใหพ่้อแม่ฟังว่ำมีอะไรบำ้ง  เป็นกำรทดสอบควำมจ ำของเด็ก 
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                ค ำสัง่ท่ีดีควรมำจำกกำรตกลงกนัท่ีดีของพ่อแม่ดว้ย และควรช่วยกนัก ำกบัใหส้อดคลอ้งกนั  ถำ้พ่อหรือ
แม่จดักำรไมไ่ด ้ อีกฝ่ำยหน่ึงควรเขำ้มำช่วยเหลือทนัที  ถำ้ไม่แน่ใจว่ำอีกฝ่ำยสัง่อะไรไว ้ ควรสอบถำมใหแ้น่ใจว่ำ

สัง่อะไร  และท ำตำมส่ิงท่ีสัง่ไวก่้อน 
                ค ำสัง่ท่ีดี  ควรง่ำย  ไม่มีหลำยขั้นตอน  เพรำะเดก็สมำธิสั้นมกัรับฟังค ำสัง่ยำวๆ  หรือสลบัซบัซอ้นมำก
ไม่ได ้  ถำ้จะสัง่ยำวๆ  ตอ้งใหแ้น่ใจว่ำเด็กตั้งใจฟังครบ  และควรเขียนค ำสัง่นั้นใหช้ดัเจน 
                ค ำสัง่ท่ีดี  น่ำจะจูงใจใหเ้ด็กอยำกท ำ  เช่นบำงค ำสัง่  อำจใชว้ิธีขอร้อง  หรือยอเด็กใหเ้ห็นว่ำ เขำมี
ควำมส ำคญัมำกในกำรช่วยเหลือพ่อแม่  เช่น 

                “ครำวท่ีแลว้ลกูตดัหญำ้ไดเ้รียบร้อยดีจงั  คุณแม่เขำชอบมำก  ครำวน้ีลกูช่วยพ่อตดัหญำ้ทุกเดือนเลย
นะ” 
                 “ตอนน้ีลกูโตข้ึนเยอะ  แลว้ก็แข็งแรงดว้ย  พอท่ีจะช่วยแม่ตดัตน้ไมแ้ลว้ใช่ไหมจ๊ะ” 
                “แม่จะขอบคุณมำกเลยถำ้ลกูช่วยยกของน้ีเขำ้ไปในครัว”     
                ในกำรออกค ำสัง่บำงกรณี  ท่ีพ่อแม่ควำมคิดไม่เหมือนกนั  ควรท ำควำมตกลงกนัก่อนว่ำจะเอำ
อยำ่งไร  หรือจะใหใ้ครน ำ  อีกฝ่ำยจะตอ้งท ำตำมใหส้อดคลอ้งกนั  

                ปัญหำใหญ่ของกำรสัง่ คือพ่อแม่มีควำมเห็นไม่ตรงกนั  เดก็จะใชช่้องว่ำงน้ีเป็นทำงออกของ
ตนเอง  และในท่ีสุดจะไม่ฟังค ำสัง่ของใครเลย 
                สรุป  ค ำสัง่ของพ่อแม่  ตอ้งชดัเจน  จูงใจ  มีทิศทำงเดียวกนั  เม่ือสัง่แลว้ตอ้งก  ำกบัใหท้ ำอยำ่งจริงจงั 

  

การก ากับให้ท าสม ่าเสมอ 

                ในกำรก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์หเ้ด็กท ำระยะแรกๆ  เดก็สมำธิสั้นมกัไม่สำมำรถเตือนตนเอง
ใหท้ ำไดต่้อเน่ืองสม ่ำเสมอ  เม่ือมีส่ิงเร้ำใหม่ท่ีน่ำสนใจ  เด็กจะลืมขอ้ก  ำหนดท่ีเคยตกลงกนัไวก่้อน  แต่เมื่อ
เหตุกำรณ์ผำ่นไปแลว้เด็กอำจนึกยอ้นหลงั เสียใจท่ีท ำผดิไป หรือไม่ไดท้  ำอยำ่งท่ีควรท ำ  พ่อแม่จึงควรคอยก ำกบั
ใหท้ ำตำมขอ้ตกลงกนัในช่วงแรกๆก่อน  เมื่อเด็กสำมำรถท ำไดด้ว้ยตวัเอง จึงค่อยๆปล่อยใหเ้ขำท ำโดยกำรเตือน

ตวัเอง  กำรใหค้  ำชมเป็นแรงเสริมทำงบวกกบัพฤติกรรมท่ีท ำไดเ้องเป็นระยะ  เมื่อท ำจนสม ่ำเสมอแลว้  อยำ่เพ่ิง
น่ิงนอนใจ  ควรมีกำรสุ่มตรวจสอบเป็นคร้ังครำว  เพรำะเดก็สมำธิสั้นเผลอลืมไดอี้ก 
                กำรก ำกบัใหท้ ำนั้นในระยะแรกอำจเตือนกนัตรงๆ  ต่อมำอำจส่งสญัญำณเตือนดว้ยท่ำทำงแทน
ค ำพดู  เดก็สมำธิสั้นไม่ชอบใหพ้ดูซ ้ำๆ  เตือนบ่อยๆ   บ่นบ่อยๆ   ดงันั้นถำ้ส่งสญัญำณเตือนหน่ึงคร้ังแลว้ยงัไม่มี
ท่ำทำงขยบัท ำตำม  ใหพ้่อแม่เคล่ือนตวัเองเขำ้ไปหำดว้ยท่ำทีเอำจริง  ถำ้ยงัไม่ขยบั  ครำวน้ีพ่อแม่จบัตวัเขำลุก

ข้ึน  พำไปก ำกบัใหท้ ำทนัที  เม่ือเขำเร่ิมท ำเองก็ปล่อยใหท้ ำเอง  พร้อมกบัส่งสำยตำชม  แต่อยำ่เพ่ิงละสำยตำ  ให้
แน่ใจว่ำเขำท ำต่อเน่ืองกนัจนเสร็จ  ไม่เปิดโอกำสใหเ้ขำหลบเล่ียงหลอกผูใ้หญ่ได ้ 
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        เม่ือเด็กเร่ิมท ำตำมบำ้งแลว้  ต่อไปกำรเตือนอำจเปล่ียนไปเป็นกำรเตือนเพื่อใหเ้ขำเตือนตวัเอง  ไม่ใช่เตือนท่ี
พฤติกรรมตรงๆ  เช่น  เตือนว่ำ 

“ เอะ๊ ตอนน้ีเป็นเวลำอะไรแลว้นะ”   หรือ  
“เวลำน้ีควรท ำอะไรจ๊ะ”    หรือ 
“ตอนน้ีเวลำอะไรแลว้จะ๊” 

ถำ้เผลอลืมตำรำงเวลำ  อำจชวนใหเ้ขำดูตำรำงเวลำ  เพื่อเตือนควำมจ ำตนเอง  ถำ้เขำดูเวลำแลว้รู้ตวั รีบท ำตำม
ตำรำงเวลำนั้นทนัที  ก็ชมเขำ  แต่ถำ้ยงัไม่ท ำ หรือต่อรอง  ใหเ้อำจริง  คือเขำ้ไปก ำกบัใหเ้ขำท ำอยำ่งสงบ  ไม่พดู

มำก  ไม่บ่นมำก  เพรำะท ำใหเ้สียบรรยำกำศ  ถำ้เขำมีท่ำทำงไม่เต็มใจ  แต่ก็ร่วมมือท ำ ใหเ้ฉยอยำ่ไปดุว่ำเขำท่ีไม่
เต็มใจ  แต่ชมท่ีเขำท ำ 
พ่อแม่อำจมีปัญหำบำ้งในกำรก ำกบัใหเ้ด็กท ำตำมขอ้ตกลง  เช่นเด็กขอผดัผอ่น   ต่อรอง  ขอต่อเวลำเล่นท่ียงัไม่
อยำกเลิก  เพรำะก ำลงัติดพนัหรือสนุกอยูก่บัเกมหรือกิจกรรมนั้น  หรือขอเวลำปิดเกมแต่ก็ไม่ปิดสกัที  จนรู้สึกว่ำ
นำนไปหน่อย  วิธีแก ้คือ  เตือนเขำล่วงหนำ้ก่อนถึงเสน้ตำย  เช่น ถำ้รู้ว่ำใชเ้วลำปิดเกมประมำณ 5  นำที ก็บอก
กนัก่อนเลยว่ำแม่(หรือพ่อ) จะเตือนล่วงหนำ้ก่อนหมดเวลำ 5 นำทีนะ  ใหเ้วลำเขำจดักำรทุกอยำ่งให้

เรียบร้อย   เมื่อถึงเวลำเลิกก็ตอ้งเลิกจริงๆ  วิธีน้ียงัช่วยฝึกใหเ้ขำวำงแผนล่วงหนำ้เป็นอีกดว้ย  และเช่นเดียวกนักบั
กำรฝึกอ่ืนๆ  คือ เม่ือเขำปฏิบติัไดดี้ข้ึน  เรำจะเปิดโอกำสใหเ้ขำควบคุมตวัเอง  หรือเตือนตวัเองเป็นคร้ัง
ครำว  อำจบอกกนัล่วงหนำ้เลยก็ไดว้่ำสปัดำห์น้ีแม่จะลองใหล้กูเตือนตวัเองดู  แลว้บนัทึกว่ำท ำไดก่ี้คร้ัง  อำจมีค  ำ
ชมหรือรำงวลัเลก็ๆนอ้ยๆเม่ือเตือนตวัเองไดม้ำกข้ึนกว่ำเดิม  เทคนิคบนัทึกพฤติกรรมดีน้ี  สำมำรถใชไ้ดเ้วลำ
ตอ้งกำรสร้ำงพฤติกรรมใดๆ  โดยมกีำรบอกกล่ำวกนัก่อนว่ำเรำจะบนัทึกพฤติกรรมใดบำ้ง 

        ก ำกบัพฤติกรรมสั้นๆ ตำมตำรำงเวลำ 

  

การให้แรงเสริมทางบวกเมื่อเกิดพฤตกิรรมที่ดี 

        แรงเสริมทำงบวกคือส่ิงกระตุน้ท่ีเม่ือใหก้บัพฤติกรรมใด  แลว้ท ำใหพ้ฤติกรรมนั้นมีมำกข้ึน  เหตุผลท่ี

พฤติกรรมมำกข้ึน  เพรำะมีควำมพึงพอใจท่ีไดรั้บส่ิงกระตุน้นั้น  และอยำกไดอี้ก  แรงเสริมทำงบวกมีหลำย

ประเภท  ไดแ้ก่ 

• ค ำชม  
• รำงวลั 
• เบ้ียอตัถกร (รำงวลัเป็นดำว  หรือเหรียญ  ท่ีสะสมไดต้ำมควำมดีท่ีท ำไดต้ำมท่ีตกลงกนัไว)้ 
• กำรเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
• กำรช่ืนชมตนเอง 
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ในระยะแรกตอนเด็กยงัเลก็  แรงเสริมทำงบวกมกัไดรั้บจำกผูอ่ื้น  เช่นพ่อแม่ ครู เพื่อน  เดก็ทุกคน
ตอ้งกำรแรงเสริมทำงบวก  ท่ีสำมำรถท ำไดง่้ำยและมีผลมำก  คือค ำชม  ค ำชมท่ีดีควรมีท่ำทำงช่ืนชมดว้ย

จริงๆ   แสดงถึงควำมรู้สึกยอมรับ  และพึงพอใจ  ค ำชมควรเหมำะสมกบัเร่ืองรำวและเหตุกำรณ์  กำรชมมำก
จนเกินไป เด็กจะรู้และไม่เช่ือถือในค ำชมหรือคนท่ีชมนั้น  เม่ือเด็กโตข้ึนกำรชมอำจเสริมดว้ยกำรกระตุน้ใหเ้ดก็
ช่ืนชมตวัเองดว้ย  เช่น 
“ลกูท ำไดดี้จริงๆ แม่ช่ืนชมลกูมำก” 
“ ลกูรู้สึกอยำ่งไรบำ้ง  รู้สึกภูมิใจในตวัเองบำ้งไหม”  

“ลกูคงจะภูมิใจในตวัเองใช่ไหมท่ีท ำไดดี้อยำ่งน้ี”    
กำรเสริมควำมคิดท่ีดีเก่ียวกบัตนเองเช่นน้ี  จะช่วยใหเ้ด็กสำมำรถชมตวัเองไดเ้วลำไม่มีใครชม  และ  กำรชม
ตวัเองไดจ้ะท ำใหเ้ด็กไมย่ดึติดอยูก่บัค  ำชมของผูอ่ื้นอยำ่งเดียว   เด็กบำงจะท ำดีเพื่อใหผู้อ่ื้นพอใจแต่อยำ่งเดียว  ไม่
กำ้วต่อไปจนถึงกำรท ำดีเพื่อควำมดีของตนเอง  
        แรงเสริมทำงบวก ช่วยใหพ้ฤติกรรมดีคงอยู ่

  

การใช้หลักพฤตกิรรมบ าบัดในการสร้างพฤตกิรรมที่พงึประสงค์    

        ในกำรสร้ำงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคน์ั้น  หลกักำรสร้ำงท ำไดโ้ดย 
1. กำรก ำหนดพฤติกรรมเป้ำหมำยร่วมกนั  

พ่อแม่ควรบอกลกูว่ำตอ้งกำรใหม้ีพฤติกรรมอยำ่งไรในสถำนกำรณ์หน่ึงๆ  อยำ่คิดว่ำเด็กรู้เองว่ำควรท ำ
อะไร   เมื่อไร  อยำ่งไร  ควรคุยกนัระหว่ำงพ่อแม่ลกูก่อนอยำ่งละเอียด  บอกควำมคำดหวงัของพ่อแม่  ฟังควำม
คิดเห็นของเดก็   แลว้ตกลงร่วมกนัว่ำจะเร่ิมสร้ำงพฤติกรรมใด  เร่ิมเม่ือใด  บทบำทของลกูตอ้งท ำ
อยำ่งไร  บทบำทของพ่อแม่ท ำอะไร  ยกตวัอยำ่งเช่น  กำรก ำหนดเวลำอำบน ้ ำ  พ่อแม่บอกลกูว่ำ ตอ้งกำรให้
อำบน ้ ำเป็นเวลำ เพ่ือใหส้ำมำรถท ำกิจกรรมอ่ืนๆได ้   เวลำอำบน ้ ำควรเป็นเวลำใด  ขอควำมเห็นร่วมกนักบัลกู
ได ้ ในท่ีสุดกำรตกลงอำจไดเ้วลำอำบน ้ ำท่ี 18.00 น.  น่ีคือขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีเดก็มีส่วนร่วม  คุยกนัต่ออีกสกันิดว่ำ 

ถำ้ลกูเผลอลืม จะใหพ้่อแม่เตือนอยำ่งไร  ในท่ีสุดไดข้อยติุว่ำ  ใหเ้ตือนก่อนถึงเวลำจริง 5 นำที  ถำ้ยงัไม่ไปเองพ่อ
หรือแม่จะจดักำรใหไ้ปทนัที  ไม่ว่ำกนัอีก 
 
2.  กำรบนัทึกพฤติกรรมท่ีประสงค ์

เมื่อไดข้อ้ตกลงในพฤติกรรมท่ีตอ้งกำรแลว้  บอกเดก็ว่ำพ่อแม่จะสงัเกตว่ำลกูท ำไดม้ำกนอ้ย

เพียงไร  เพื่อใหแ้ม่นย  ำ มีกำรบนัทึกพฤติกรรมอยำ่งละเอียด  เพื่อตรวจสอบว่ำมีปัญหำอุปสรรคอยูท่ี่ใดบำ้ง  เช่น
พฤติกรรมกำรอำบน ้ ำตรงเวลำของลกู จะถกูบนัทึกไวทุ้กวนั  เมื่อครบหน่ึงสปัดำห์พ่อแม่สรุปใหเ้ห็นว่ำ  สำมำรถ
ท ำไดม้ำกนอ้ยเพียงไร  กำรประเมินเป็นระยะๆเช่นน้ี  ท ำใหเ้ด็กเห็นว่ำพ่อแม่เอำจริง  และถำ้เด็กท ำไดดี้  มี
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โอกำสไดรั้บค ำชม  แต่ถำ้ระยะแรกๆยงัไม่ไดผ้ลมำก  อยำ่เพ่ิงต ำหนิเด็กใหเ้สียก  ำลงัใจ  แต่ควรใหค้วำมหวงัว่ำท ำ
ไดบ้ำ้ง ก็ดีแลว้  แต่ถำ้มีสำเหตุท่ีขดัขวำงไม่ใหท้ ำได ้ จะแกไ้ขท่ีสำเหตุไดอ้ยำ่งไร  พยำยำมมองลกูดำ้น

ดี  คำดหวงัว่ำเขำท ำได ้ เด็กจะมีก  ำลงัใจท ำมำกข้ึน 
        บำงคร้ังกำรบนัทึกพฤติกรรมอยำ่งเดียวช่วยใหเ้ด็กดีข้ึนไดแ้ลว้  ทั้งน้ีเป็นเพรำะเด็กรู้ว่ำพ่อแม่คำดหวงั
อะไร  ท ำใหเ้ขำมีควำมตั้งใจท ำ  ไม่ใช่เพื่อไม่ถกูดุ  แต่เพื่อกำรช่ืนชมจำกพ่อแม่  และกำรไดช่ื้นชมตนเอง 
 
3.  กำรใหแ้รงเสริมทำงบวก 

เมื่อเด็กท ำไดดี้ ควรมีแรงเสริมทำงบวก ไดแ้ก่กำรชม  หรือรำงวลัเป็นคร้ังครำว  ไมค่วรมรีำงวลัทุก
คร้ัง  หรือก ำหนดรำงวลัเป็นกำรแลกเปล่ียน  แรงเสริมอำจเป็นเบ้ียอตัถกร  หรือ ไดรั้บดำวบนัทึกสะสมไว ้ เมือ่
ไดรั้บดำวมำกถึงระดบัหน่ึง สำมำรถเปล่ียนเป็นรำงวลัใหญ่ระดบัหน่ึง  ถำ้สะสมไดม้ำกข้ึนรำงวลัจะใหญ่
ข้ึน  เป็นกำรจูงใจใหร้อคอยรำงวลัใหญ่ ไม่รีบร้อนเอำรำงวลัเลก็ๆ  ฝึกใหรู้้จกักำรรอคอยส่ิงตอบแทน  
 
4.  กำรจดักำรเมื่อมีกำรท ำผดิอยำ่งจริงจงั 

เมื่อเด็กท ำผดิ โดยมำกมกัไม่ไดต้ั้งใจ  ท ำไปเพรำะไม่ย ั้งคิด  แต่พ่อแม่ก็ควรจริงจงั  ไม่ปล่อยใหผ้ำ่น
ไป  เพรำะเด็กคิดว่ำไม่เอำจริง  กำรจดักำรควรเอำจริงแบบนุ่มนวล  เมื่อท ำผดิดว้ยอำรมณ์  อำจใชว้ิธี “ขอเวลำ
นอก”  เพื่อใหห้ยดุคิด  อำรมณ์สงบและทบทวนตวัเองได ้ ประมำณ 2-5 นำที  หลงัจำกนั้นค่อยคุยกนั  สอนกนั 
หรือเตือนกนัดีๆ 
กำรเตือนหรือต ำหนิ  ใหเ้นน้ท่ีพฤติกรรม  ไมต่  ำหนิท่ีตวัเดก็ เช่น 

“แม่ไม่ชอบกำรผดัผอ่นท ำใหอ้ำบน ้ ำไม่ตรงเวลำ” 
  “พ่อไม่ชอบกำรนอนต่ืนสำย” 

“แม่ไม่พอใจท่ี ยงัมีเหตุกำรณ์น้ีเกิดข้ึน” 
ดีกว่ำกำรท่ีพ่อแม่พดูว่ำ 

“ลกูแยม่ำกท่ีอำบน ้ ำไม่ตรงเวลำ” หรือ  
“ลกูน่ีไมดี่เลยท่ีนอนต่ืนสำย” 

“แกน่ีเลวมำกเลย  พดูไม่รู้ก่ีหนแลว้ยงัท ำอีก”   เป็นตน้ 
นอกจำกกำรเตือนแลว้  กำรตดัรำงวลั หรือส่ิงท่ีควรได ้ อำจเป็นมำตรกำรลงโทษท่ีไดผ้ลอีกวิธีหน่ึง  เช่น 

กำรลดเวลำดูโทรทศัน์  ลดเวลำเล่นเกม  กำรลงโทษดว้ยวิธีน้ีควรมกีำรตกลงกนัไวก่้อน  เดก็จะยอมรับดว้ยดี 
5.  กำรขอเวลำนอก 

เมื่อเด็กท ำผดิ  วิธีจดักำรท่ีไดผ้ลวิธีหน่ึง  คือ  กำรขอเวลำนอก  โดยกำรก ำหนดสถำนท่ีใหเ้ด็กอยูน่ิ่งๆ

เงียบๆ ตำมล ำพงั   ชัว่ครู่  เช่น นัง่ท่ีเกำ้อ้ีท่ีอยูมุ่มหอ้ง  โดยไม่มีของเล่น  ไม่มีกิจกรรมสนุกท ำ   ทุกคร้ังเม่ือเด็กท ำ
ผดิ ใหม้ำนัง่คนเดียวเงียบๆ เช่นน้ีเป็นเวลำ 2-5 นำที  หลงัจำกนั้นบอกเด็กสั้นๆว่ำ พฤติกรรมใดท่ีไม่ถกูตอ้ง  ท่ี
ถกูตอ้งควรท ำอะไร  ท ำอยำ่งไร  ในเด็กโต  พ่อแม่ควรถำมเด็กต่อไปว่ำ จะป้องกนัไม่ใหเ้กิดพฤติกรรมนั้นได้
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อยำ่งไร  ถำ้เด็กยอมรับดี  บอกควำมตั้งใจไม่ใหเ้กิดพฤติกรรมนั้นอีก  ใหช้มควำมคิดท่ีดีของเดก็นั้น  และแสดง
ควำมมัน่ใจว่ำเขำท ำได ้

กำรขอเวลำนอกไม่ใช่กำรลงโทษ  ไม่ใช่กำรขงั ไม่ควรขอเวลำนอกในหอ้งปิด  หรือขงัเดก็ไวใ้นท่ี
จ  ำกดั  และไมค่วรนำนเกินไป  อยำ่งมำกไม่เกิน 10  นำที  ในเด็กเลก็ ใหข้อเวลำนอกสั้นๆ ประมำณเท่ำอำยุ
เด็ก  เช่นเดก็ อำย ุ2  ขวบ ประมำณ 2 นำที  3 ขวบ ประมำณ  3  นำที  

ถำ้เด็กไม่สำมำรถน่ิงอยูก่บัท่ีได ้ พ่อหรือแม่ตอ้งนัง่ก  ำกบัใหอ้ยูใ่หไ้ด ้ บำงคร้ังอำจตอ้งกอดเดก็จนเขำ
สงบ  เด็กอำจแสดงกิริยำฮึดฮดัไม่พอใจบำ้งไม่ควรตอบโต ้ ไม่เตือน สอน ดุ ด่ำ  หรือลงโทษดว้ยวิธีอ่ืนใน

ขณะนั้น  อำจพดูอธิบำยสั้นๆว่ำ  ใหน้ัง่สงบสติอำรมณ์ตรงน้ี ดว้ยตวัเองก่อน  5 นำที  หลงัจำกนั้นแลว้เรำค่อยคุย
กนั 
ในระหว่ำงเวลำนอก ไม่อนุญำตใหเ้ด็กเล่น พ่อแม่ เก็บของเล่น  หนงัสือ  ส่ิงท่ีท ำให้เด็กเพลิดเพลินใหห้มด  ให้
เด็กอยูเ่ฉยๆ  อำรมณ์สงบ  ไดม้ีโอกำสคิดทบทวนเหตุกำรณ์ 

บำงพฤติกรรมพ่อแม่สำมำรถตกลงล่วงหนำ้กบัเดก็ไดว้่ำ  ถำ้เขำยงัไม่สำมำรถควบคุมตวัเองได ้ ยงัมี
พฤติกรรมเช่นนั้นอีก  เขำตอ้งมำนัง่สงบสติอำรมณ์ท่ีน่ีสกัพกัหน่ึง  นัง่นำนมำกนอ้ยแค่ไหนแลว้แต่ควำมรุนแรง

ของพฤติกรรมนั้น 
ใชเ้ทคนิค ขอเวลำนอก เมื่อเดก็ละเมิดกติกำ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม 

  
กำรใชว้ิธีส่ือสำรแบบ “ฉนั....”  มำกกว่ำ “เธอ.....” 
       กำรส่ือสำรท่ีเหมำะกบัเด็ก  และเดก็รับไดดี้  ควรใชว้ิธีกำรส่ือสำรแบบบอกควำมคิด ควำมรู้สึก    ควำม

ตอ้งกำรของตนเอง   ซ่ึงเรียกว่ำ กำรส่ือสำรแบบ “ฉนั..........”    เช่น  
“แม่อยำกใหล้กูท ำอยำ่งนั้น..................” 
“พ่อไม่ชอบท่ี...................................” 
“พ่อดีใจท่ีลกูท ำ...................................” 
“แม่จะพอใจมำกถำ้................................” 

               กำรส่ือสำรแบบน้ีเวลำเด็กฟังแลว้รู้สึกดี  อยำกเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตนเองมำกกว่ำกำรส่ือสำร

แบบ “เธอ” ดงัตวัอยำ่งต่อไปน้ี 
“ลกูท ำไมท ำอยำ่งนั้น..........................” 
“ลกูแยม่ำกท่ี.........................................” 
“ลกูน่ำจะ.............................................” 

                 กำรส่ือสำรแบบ “เธอ”มกัจะต ำหนิตวัเด็ก  ท ำใหเ้ด็กต่อตำ้นมำกกว่ำ   ดงันั้นก่อนท่ีพ่อแม่พดูกบัเดก็

ควรลองนึกเรียบเรียงประโยคท่ีเป็น กำรส่ือสำรแบบ  “ฉนั” ใหม้ำกกว่ำแบบ “เธอ”  จะไดผ้ลในทำงสร้ำงสรรค์
และท ำใหเ้ด็กยอมรับมำกว่ำ 

สรุป  ใชก้ำรส่ือสำรแบบ  “ ฉนั.................”    มำกกว่ำแบบ  “  เธอ...............” 
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 หาวธีิเปลี่ยนพฤตกิรรมอืน่แทนการลงโทษ 

                กำรลงโทษมกัไดผ้ลชัว่ครำวเท่ำนั้น  และอำจมีผลเสียแทรกซอ้นตำมมำไดม้ำก  เช่น  กำรเคยชินกบั

กำรถกูลงโทษ  ท ำใหต่้อไปกำรลงโทษไม่ไดผ้ลเพรำะเดก็ไม่เกรงกลวั  กำรลงโทษยงัท ำใหเ้สียควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงพ่อลกู  หรือแม่ลกู  ท ำใหม้องกนัเป็นศตัรู  หลงัจำกกำรลงโทษแลว้เดก็อำจไม่อยำกส่ือสำรกบัพ่อแม่ผู ้
ลงโทษอีกนำน  บำงคร้ังกำรลงโทษยงัท ำใหเ้ด็กหลบเล่ียง  ไม่กลำ้บอกควำมจริงในกรณีอ่ืนๆภำยหลงั  หรือเวลำ
มีควำมตอ้งกำรอะไรไมก่ลำ้บอก  เวลำมีเหตุร้ำยไม่กลำ้ปรึกษำพ่อแม่เพรำะกลวัถกูว่ำถกูลงโทษ  
กำรท ำผดิของเด็กมีวิธีจดักำรอ่ืนท่ีอำจไดผ้ลเช่นกนั  ไดแ้ก่   กำรขอเวลำนอก (timeout)   กำรตดัรำงวลั  กำรตดั

เงินค่ำขนม  กำรงดกิจกรรมท่ีเด็กชอบ  กำรบ ำเพญ็ประโยชน์   กำรตีอำจเก็บไวเ้ป็นวิธีสุดทำ้ย  และเวลำตี  ตอ้งตี
ดว้ยควำมสงบ  เด็กตอ้งรับรู้สำเหตุท่ีถกูตี  ไม่ตีดว้ยควำมโกรธ  ไม่ควรใชก้ำรตีพร ่ ำเพร่ือหรือตีรุนแรงเกินไป 
                กำรจดักำรกบักำรกระท ำผดิ  ส ำเร็จไดด้ว้ยกำรเอำจริง  ไม่ปล่อยใหผ้ำ่นไปเฉยๆ  แต่ตอ้งเป็นวิธีท่ี
ไดผ้ล  และมีผลเสียนอ้ย  เลือกกำรเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้หมำะสม 

 การพยายามมองหาข้อดีของเด็ก 

ในขณะท่ีพ่อแม่พยำยำมจดักำรแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหำของเด็กนั้น  บำงทีก็ลืมไปว่ำลกูมีขอ้ดี
บำงอยำ่งเหมือนกนั  กำรช่ืนชมขอ้ดีของเด็กอยำ่งเหมำะสม  ช่วยเป็นก ำลงัใจใหเ้ด็กอยำกท ำดี  บำงคร้ังผูใ้หญ่
ตอ้งหำทำงใหเ้ด็กไดท้ ำดี  เพื่อไดค้  ำชมดว้ย  เช่นขอใหช่้วยงำนบำ้นบำงอยำ่ง  ระยะแรกๆเลือกใหท้ ำในส่ิงท่ีเขำ
ชอบท ำก่อน  เด็กจะไดส้นุก และอยำกช่วยอีกในภำยหลงั  เด็กสมำธิสั้นมกับำ้ยอ  เน่ืองจำกในชีวิตไมค่่อยมีใคร

ช่ืนชมเขำนกั  ส่วนใหญ่เจอแต่เสียงบ่น  เสียงต่อว่ำต ำหนิ  จนท ำใหข้ำดควำมภูมิใจในตนเอง  พ่อแม่บำงคนไม่
กลำ้ชมลกู กลวัเหลิง กลวัลำมปำม  เลยมองเห็นแต่ขอ้เสียของลกู  

เมื่อเห็นขอ้ดีของลกูแลว้ก็พยำยำมหำทำงส่งเสริม  ใหโ้อกำสเด็กท ำดี  ท ำใหส้นุก  ใหกิ้จกรรมนั้น
กลำยเป็นจุดเด่นของเดก็ในโอกำสต่อไป 

ขอ้ดีของเดก็สมำธิสั้นท่ีมกัถกูมองขำ้ม 

• กำรช่วยคนอ่ืนในกำรท ำงำน 
• ควำมแคล่วคล่องว่องไว 
• ควำมกลำ้พดูกลำ้แสดงออก 
• ควำมมีเหตุผล(แต่อำจเป็นเหตุผลแบบเด็กๆ) 
• กำรใชเ้วลำว่ำงใหเ้ป็นประโยชน ์

กำรมองขอ้ดีของเด็กสมำธิสั้นอยูเ่สมอ  ช่วยใหเ้ด็กสมำธิสั้นมองตวัเองดี  มีควำมรู้สึกเห็นคุณค่ำใน
ตวัเอง  ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงพ่อแม่กบัเดก็สมำธิสั้นจะดี  
มองหำขอ้ดี และช่ืนชมเขำเสมอ 
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 งดการต่อรอง 

        กำรต่อรองมกัเป็นวิธีท่ีเด็กชอบใช ้ เพ่ือหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่อยำกท ำแต่จ  ำเป็นตอ้งท ำ  เด็กสมำธิสั้นใชก้ำร

ต่อรองเป็นกำรทดสอบควำมหนกัแน่นและเอำจริงเอำจงัของพ่อแม่      วิธีป้องกนักำรต่อรองคือ  ไม่ใหม้ีกำร
ต่อรอง แต่ใหท้ ำตำมส่ิงท่ีวำงแผนกนัล่วงหนำ้ไวก่้อนแลว้เท่ำนั้น    ถำ้ตอ้งกำรกำรเปล่ียนแปลงแผน ขอใหล้อง
ท ำตำมแผนท่ีตกลงกนัไวก่้อน เช่น เร่ืองน้ีขอใหท้ ำอยำ่งน้ีไปจนกว่ำจะครบหน่ึงเดือน ตำมท่ีตกลงกนัไว ้ พอ
ครบแลว้เรำมำคุยกนัใหม ่ ถำ้จะเปล่ียนแปลงแกไ้ขประกำรใดค่อยมำตกลงกนัอีกที  วิธีน้ีเป็นกำรสอนเด็กดว้ย
ว่ำ  กำรวำงแผนนั้นมีควำมส ำคญั  และพ่อแม่ก  ำกบัใหเ้ป็นไปตำมแผนเสมอ  เด็กเรียนรู้ว่ำพ่อแม่เอำจริง  แต่ก็มี

กำรยดืหยุน่เปล่ียนแปลงได ้ ภำยใตเ้ง่ือนไขกติกำท่ีตกลงกนัไว ้ ดงันั้น  ขอ้ตกลงใดๆ ควรมีกำรระบุดว้ยว่ำ เร่ิม
เม่ือใด ส้ินสุดเพ่ือกำรประเมินผลตอนไหน  ถำ้ยงัไม่แน่ใจว่ำท ำไดน้ำน  กค็วรใหล้องปฏิบติัระยะเวลำสั้นๆ เช่น 
สองถึงส่ีสปัดำห์  เผือ่มีกำรเปล่ียนแปลงจะไดแ้กไ้ขไดเ้ร็ว 
        ไม่ต่อรองตำมแผนท่ีวำงไวแ้ลว้  

  

งดเว้นการบ่น พูดมาก 

กำรพดูมำก บ่นมำก ท ำใหเ้ด็กสมำธิสั้นเบ่ือ  ไม่สนใจส่ิงท่ีผูใ้หญ่พดูต่อไป  ท ำใหเ้ขำไม่ไดเ้รียนรู้อะไร
เลย  พ่อแม่ควรพยำยำมเตือนตนเองอยูเ่สมอว่ำ 

“ ฉนัก ำลงัโกรธๆๆ” 

“ ฉนัก ำลงัจะบ่นๆๆ”  
“วิธีบ่นน้ีไม่ไดผ้ลๆๆ”  
“ฉนัจะพดูใหน้อ้ยลง  ท ำจริงมำกข้ึน” 
“มองหำขอ้ดี ชมส่วนท่ีดีของเขำก่อน”  

ถำ้รู้สึกว่ำอดใจไม่ไหวจริงๆ  พ่อแม่ควรขอเวลำนอกตวัเอง  โดยบอกกบัเด็กว่ำ 

“ แม่ก  ำลงัโกรธ  ขอเวลำสงบใจตวัเองสกัพกั เด๋ียวค่อยคุยกนัต่อ” 
  เทคนิคน้ีสอนเดก็ว่ำ  พ่อแม่บำงคร้ังกก็็โกรธไดเ้หมือนกนั  แต่เวลำโกรธไม่ใชค้วำมรุนแรง (แมด้ว้ย
วำจำ)  แต่ใหอ้ำรมณ์สงบก่อน  ค่อยกลบัมำจดักำรปัญหำ  
เม่ืออำรมณ์สงบแลว้กำรพดูจำท ำควำมเขำ้ใจกนัสั้นๆ  จะไดผ้ลดี  คือเด็กเกิดควำมตระหนกัต่อปัญหำท่ีเกิดข้ึน 
คิดถึงกำรแกไ้ขปัญหำ  หรือกำรป้องกนัไดดี้กว่ำ 
        กำรบ่น ท ำใหเ้ด็กไม่ฟังส่ิงท่ีพ่อแม่พดูต่อไป 
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อย่าเจ้าระเบียบมาก 

         กำรจูจ้ี้จุกจิก เอำเร่ืองกบัควำมผดิหรือขอ้บกพร่องเลก็นอ้ย ไม่ไดแ้กปั้ญหำ  ไม่เปล่ียนพฤติกรรมเดก็ 

พยำยำมหลีกเล่ียงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  เช่น เร่ือง ลำยมือ กริยำท่ำทำง  กำรยกุยกิอยูไ่ม่น่ิงพดูมำก   ส่ิงเหล่ำน้ีควร
แกไ้ขแต่อยำ่ใจร้อนคำดหวงัเร็ว  ใชว้ิธีเบนควำมสนใจ และปรำมเป็นระยะๆ  อยำ่บ่นมำก  จ ้ำจ้ีจ  ้ำไชมำก จะเสีย
ควำมสมัพนัธแ์ละพดูกนัไม่รับฟัง 

  

พ่อแม่ผนึกก าลังเป็นหน่ึงเดียว 

        ควำมคิดเห็นของพ่อแม่ท่ีแตกต่ำงกนั  อำจท ำใหว้ิธีกำรแกปั้ญหำเป็นไปคนละทำง  ควำมขดัแยง้เช่นน้ีเป็น
ปัญหำใหญ่ต่อกำรจดักำรกบัพฤติกรรมเด็ก   เด็กหำทำงหลบหลีกปัญหำไปอยูก่บัคนท่ีตำมใจเขำ  ในท่ีสุดควำม
แตกต่ำงกนัน้ีท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้  ดงันั้นพ่อแม่ควรมีกำรพดูคุย ตกลงกนัใหเ้ป็นเสียงเดียวก่อน  เร่ืองใดท่ียงัไม่
แน่ใจ  ใหช้ะลอกำรตดัสินใจไวก่้อน  จนกว่ำพ่อแม่ตกลงกนัได ้ ประโยคท่ีใชก้บัเดก็ไดใ้นกรณีท่ียงัตกลงกนั

ไม่ได ้  ไดแ้ก่ 
“เร่ืองน้ีแม่ขอปรึกษำพ่อก่อน”  
“เร่ืองน้ีลกูไดป้รึกษำพ่อแลว้หรือยงั” 
“เร่ืองน้ีอำจตอ้งคุยกนัละเอียดหน่อย  เอำไวพ้่อกลบัมำก่อน  แลว้เรำค่อยคุยกนัใหเ้ขำ้ใจ” 

  

ญาตผู้ิใหญ่ในบ้านและพีเ่ลีย้งเด็กต้องเล่นทมีเดียวกบัพ่อแม่ 

        บ่อยคร้ังท่ีปู่ยำ่ตำยำย หรือพ่ีเล้ียงเดก็มกัตำมใจเด็กมำกจนเกินไป  ท ำใหไ้ม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำพฤติกรรม
เด็กได ้ พ่อแม่ควรช้ีแจงใหทุ้กคนเขำ้ใจว่ำก  ำลงัปรับพฤติกรรมเด็กดว้ยวิธีกำรอยำ่งไร  เช่น กำรไม่ตำมใจ  กำร
เนน้ใหเ้ด็กช่วยตวัเอง  ช่วยงำนบำ้นและสอนใหพ้ี่เล้ียงเล้ียงเด็กอยำ่งถกูวิธี   พ่อแม่ตอ้งคอยระวงัอยำ่ใหค้นอ่ืนมี

อ  ำนำจเหนือพ่อแม่ในกำรเล้ียงเด็กท่ีบำ้น  ถำ้ปู่ยำ่ตำยำยไม่ร่วมมือ  พ่อแม่ตอ้งเป็นหลกั และพยำยำมแบ่งเวลำมำ
ช่วยดูแลลกูใหม้ำกข้ึนดว้ย 
        บำงบำ้นปู่ ยำ่ตำยำยไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงอะไรได ้ ในสถำนกำรณ์เช่นน้ีพ่อแม่ตอ้งมีเวลำกบัลกูให้
มำกกว่ำปู่ยำ่ตำยำย  และคอยเล้ียงดูอยำ่งใกลชิ้ด  เด็กจะอยูใ่นกติกำของพ่อแม่มำกกว่ำไดเ้อง 
        พยำยำมมีเวลำใกลชิ้ด ฝึกลกูดว้ยตวัเอง 
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บทที่  10  ข้อควรระวงัในการดูแลเด็กสมาธิส้ัน 

                พฤติกรรมต่อไปน้ีพบไดบ่้อยๆในเด็กสมำธิสั้น  พ่อแม่ควรติดตำมดูว่ำมีเกิดข้ึนหรือไม่  ถำ้มี  ควรรีบ
จดักำรแกไ้ขโดยเร็ว 

การตดิเกม  

เด็กสมำธิสั้นติดเกมกด  เกมตู ้ หรือเกมคอมพิวเตอร์ง่ำยกวำ่เด็กทัว่ๆไปมำก  เมื่อติดแลว้เลิกยำกกวำ่
ดว้ย  ดงันั้น ไม่ควรส่งเสริมใหเ้ด็กสมำธิสั้นเล่นเกม  หรือถำ้มีเกมในบำ้น   ตอ้งตกลงกติกำกนัก่อนเร่ิมเล่น
เกม  เช่นจ ำกดัเวลำเล่น  ใหเ้ล่นไดเ้ฉพำะวนัเสำร์อำทิตย ์ วนัละไม่เกิน 1 ชัว่โมง  ไม่ควรใหเ้ล่นในวนัธรรมดำ

โดยเด็ดขำด  เม่ือตกลงกติกำกนัแลว้พ่อแม่ตอ้งมีเวลำคอยก ำกบัใหเ้ป็นไปตำมนั้นอยำ่งเคร่งครัด อยำ่ปล่อยให้
เด็กหลบเล่ียง แอบเล่นเวลำพ่อแม่ไม่อยู ่ กำรไม่ก  ำกบัใหเ้ป็นไปตำมกฎ เดก็เรียนรู้ว่ำพ่อแม่ไม่เอำจริง  เวลำ
จดักำรเอำจริงเร่ืองอ่ืนจะท ำไดย้ำก  ถำ้พ่อแม่เห็นเด็กละเมดิกติกำ  วิธีกำรจดักำร คือ ลดเวลำเล่นของวนัต่อมำลง
คร่ึงหน่ึง  หรืองดเล่นในวนัต่อมำ 

เด็กสมำธิสั้นบำงคนแอบไปเล่นเกมท่ีร้ำนเกมนอกบำ้น  ท ำใหพ่้อแม่บำงคนตดัสินใจซ้ือเกมไวท่ี้
บำ้น  กำรป้องกนัเร่ืองน้ีอำจท ำไดโ้ดยกำรจ ำกดักำรใหเ้งินค่ำขนม  จดัตำรำงเวลำใหดี้  ถำ้ใหเ้ล่นเกมในบำ้น  ตอ้ง

เป็นไปตำมเวลำท่ีตกลงกนั  และไม่ใหเ้สียกำรเรียน  นัน่คือ  กำรบำ้นตอ้งท ำเสร็จ  ไม่มีงำนคำ้ง จึงจะเล่นเกมได ้
  

การหลบเลี่ยงงานหรือการบ้าน 

         เด็กสมำธิสั้นมกัลืมขอ้ตกลงกนัไดง่้ำย  ไม่ค่อยคิดเตือนตวัเองว่ำเคยตกลงหรือสญัญำอะไรไว ้ งำนบำ้น
หรือกำรบำ้นจึงควรก ำหนดเวลำล่วงหนำ้ใหช้ดัเจน  สม ่ำเสมอ  เหมือนกนัทุกวนั และเขียนไวใ้หเ้ห็น
ชดัเจน  เหมอืนตำรำงเวลำกิจกรรมท่ีบำ้น  ระยะแรกๆอำจตอ้งคอยก ำกบัใหท้ ำตำม  เมื่อท ำไดต่้อเน่ืองนำน
พอสมควรแลว้ จึงค่อยลองปล่อยใหท้ ำเองโดยไม่ตอ้งเตือน  ถำ้เด็กท ำดว้ยตวัเองโดยไม่ตอ้งเตือน  ใหพ้่อแม่ควร
ชม ใหเ้ด็กเห็นว่ำพ่อแม่รู้และช่ืนชมพฤติกรรมท่ีดีของเขำ  แต่ถำ้ยงัไม่ท ำคอยก ำกบัใหท้ ำอยำ่งจริงจงัไปก่อน  ไม่
ควรบ่นว่ำต ำหนิบ่อยๆ  เพรำะไม่ไดผ้ลและเด็กเบ่ือไม่อยำกฟังพ่อแม่พดู 

         เร่ืองงำนท่ีครูมอบหมำยใหท้ ำ  หรือกำรบำ้น  อยำ่ปล่อยใหเ้ด็กหลบเล่ียง   
พ่อแม่ไม่ควรถำมเด็กว่ำ  

“มีกำรบำ้นมัย๊” 
 “กำรบำ้นเสร็จแลว้หรือยงั” 

        กำรถำมเช่นนั้นจะเปิดโอกำสใหเ้ด็กหลบเล่ียง  หรือโกหก  

พ่อแม่ควรถำมว่ำ  
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“ไหนเอำกำรบำ้นท่ีท ำแลว้มำใหแ้ม่ดูทีซิ” (มองและคำดหวงัเขำในแง่ดีก่อน) 
“มีอะไรใหพ้่อช่วยเร่ืองกำรบำ้นไหม”  

พ่อแม่ควรมีเพื่อนลกูสองสำมคนท่ีสนิทสนมคุน้เคย  เพื่อจะโทรศพัทไ์ปถำมไดเ้มื่อลกูลืมกำรบำ้น  หรือไม่แน่ใจ
ว่ำกำรบำ้นมีอะไรบำ้ง  ถำ้ไม่มีจริงๆ  หรือลืมจดกำรบำ้นมำ  ใหพ้่อแม่มอบกำรบำ้นลกูเอง  โดยดูตำมบทเรียน
คร้ังสุดทำ้ย  วิธีน้ีท ำใหเ้ดก็เรียนรู้ว่ำกำรลืมกำรบำ้น(เจตนำหรือไม่ก็ตำม) จะไดผ้ลเหมือนกนัคือตอ้งท ำกำรบำ้น
เสมอ ไม่มีเหตุจูงใจใหเ้ล่ียงกำรท ำกำรบำ้น  เพรำะถึงอยำ่งไรก็ตอ้งท ำ  แถมกำรลืมยิง่ท ำใหต้อ้งท ำงำนมำกข้ึน 
  

ดือ้เงยีบ 

        พฤติกรรมด้ือเงียบในเดก็สมำธิสั้นเกิดไดส้องแบบ  แบบแรกเกิดจำกกำรท่ีเดก็ไม่สนใจค ำสัง่พ่อ
แม ่ โดยเฉพำะเวลำเดก็ก  ำลงัเล่นเพลินๆ  หรือก ำลงัสนุกกบักิจกรรมบำงอยำ่ง  เดก็ไม่มีควำมจดจ่อกบัค ำสัง่
ค  ำพดูของคนอ่ืน  แบบน้ีเดก็ไม่ไดมี้เจตนำด้ือ  แต่เป็นอำกำรของเด็กสมำธิสั้น  

พฤติกรรมด้ือแบบท่ีสอง เกิดจำกกำรตั้งใจด้ือ มกัเกิดจำกปัญหำอำรมณ์หรือควำมโกรธท่ีเดก็มีต่อพ่อแม่  กำรท่ี
พ่อแม่มกัหงุดหงิดกบัเดก็บ่อยๆ  และลงเอยดว้ยกำรบ่น ดุ ด่ำ ต ำหนิ  หรือลงโทษดว้ยอำรมณ์ ดว้ยควำม
รุนแรง  เด็กบำงคนเก็บควำมโกรธไว ้ วิธีแกแ้คน้ท่ีไดผ้ล คือกำรต่อตำ้นเงียบๆ  ดว้ยกำรไม่ท ำตำมโดยไม่
โตต้อบ  ท ำใหพ้่อแม่หงุดหงิดไดม้ำกท่ีสุด 
        วิธีกำรป้องกนักำรด้ือเงียบ คือ เวลำพดูหรือออกค ำสัง่  ควรพดูใกล้ๆ   ต่อหนำ้เด็ก  ใหเ้ขำเห็นปำกของผู ้

พดู  และมองไปในดวงตำเดก็ใหแ้น่ใจว่ำเขำใส่ใจในค ำพดูของผูพ้ดูจริงๆ  ใหเ้ขำเลิกเล่นหรือหยดุกิจกรรมท่ี
ก  ำลงัท ำอยูก่่อน(มิฉะนั้นเขำไม่ใส่ใจค ำสัง่  และลืมง่ำย)    เม่ือสัง่เสร็จแลว้ใหเ้ขำทบทวนส่ิงท่ีพ่อแม่พดูกบั
เขำ  หรือสัง่เขำ  ถำ้เขำตอบไดถ้กูตอ้งก็ชม  ถำ้ไม่ถกูตรงไหน ใหพ้ดูใหม่จนกว่ำจะแสดงว่ำจบัใจควำมส ำคญัให้
ไดจ้ริงๆ  และทวนควำมจนแน่ใจว่ำเขำรับไดค้รบ 
        เทคนิคในกำรสัง่ใหเ้ด็กสมำธิสั้นท ำไดถ้กูตอ้ง  คือค ำสัง่ตอ้งสั้นๆ  เขำ้ใจง่ำย สัง่ใหท้ ำทีละอยำ่งจะไดผ้ลดี
ท่ีสุด 

  

การโกหก 

        เด็กสมำธิสั้นมีแนวโนม้โกหกมำกกว่ำเดก็ทัว่ๆไป  กำรโกหกมกัเป็นกำรปิดบงัควำมผดิ  ปิดบงัส่ิงท่ีเด็กคำด

ว่ำถกูดุถกูว่ำถกูต ำหนิถกูท ำโทษ   หรือไม่แน่ใจว่ำพ่อแม่โกรธมำกหรือไม่  เดก็บำงคนคุยโวอวดโอเ้พื่อใหต้วัเอง
เป็นจุดเด่น หรือใหพ้่อแม่ช่ืนชม   เน่ืองจำกท่ีผำ่นมำเดก็มกัมองตนเองไม่ดี  ขำดควำมภูมิใจในตนเอง   กำร
ป้องกนักำรโกหก พ่อแม่ควรปฏิบติัดงัน้ี 
อยำ่เปิดโอกำสใหเ้ด็กโกหก  เวลำพ่อแม่รู้แน่ว่ำเดก็ท ำผดิ  ไม่ควรใชค้  ำถำมเพื่อบีบใหเ้ด็กรับ  เช่น 
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  กำรถำมว่ำ  “ขโมยเงินแม่หรือเปล่ำ”  เดก็มกัจะบอกว่ำเปล่ำ  ทั้งๆท่ีขโมยจริง 
  กำรถำมว่ำ  “รังแกนอ้งหรือเปล่ำ”  เดก็มกัจะบอกว่ำเปล่ำ  ทั้งๆท่ีรังแกจริง 

กำรถำมว่ำ  “แกลง้เพื่อนหรือเปล่ำ”  เด็กมกัจะบอกว่ำเปล่ำ  ทั้งๆท่ีแกลง้จริง 
วิธีถำมท่ีดี  น่ำจะเป็นดงัน้ี 

“แม่อยำกรู้ว่ำลกูเอำเงินแม่ไปท ำอะไรบำ้ง  ไหนลองเล่ำว่ำลกูตอ้งกำรใชเ้งินท ำอะไร” 
“แม่คิดว่ำลกูคงโกรธนอ้งบำงอยำ่งจึงท ำใหรุ้นแรงกบันอ้ง  แม่อยำกรู้ว่ำเกิดอะไรข้ึน” 
“พ่อเคยมีเร่ืองกบัเพื่อนเหมือนกนัตอนเดก็ๆ   ลกูกค็งมีใช่ไหม    ลองเล่ำเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนใหพ่้อฟัง

หน่อย” 
โปรดสงัเกตว่ำมีค  ำถำมส ำคญัท่ีประโยคทำ้ย  ซ่ึงไม่คำดคั้นใหย้อมรับในช่วงแรก    เด็กมกัจะตอบดว้ย

ควำมรู้สึกว่ำพ่อแม่สนใจอยำกรู้เบ้ืองหลงัของกำรกระท ำ  ไม่ว่ำจะเป็น  กำร  “ขโมย”  “รังแก”  “แกลง้
เพื่อน”   ซ่ึงกำรเปิดเผยดจูะไม่เป็นภยัต่อตวัเอง    กำรตอบในค ำถำมทำ้ยนั้นเท่ำกบักำรยอมรับในพฤติกรรม
นั้น   แต่พ่อแม่ตอ้งใจเยน็ต่อกำรยอมรับควำมจริงน้ีอยำ่งสงบและจริงจงั  ไม่โวยวำย  ไม่ดุด่ำว่ำกล่ำวเขำ
ในตอนน้ี  และยงัไม่ควรสัง่สอนอะไรมำก   อำจชมเขำหน่อยท่ีเปิดเผยควำมจริงตรงน้ี  

  ต่อไปพ่อแม่พยำยำมถำมน ำเพื่อใหเ้ขำตอบในรำยละเอียดพฤติกรรม  เช่น  ก่อนท ำคิดอยำ่งไร  คิดนำน
เท่ำไร  (ประเมินว่ำท ำดว้ยควำมคิดชัว่วบูหรือวำงแผนล่วงหนำ้)  ถำ้มีกำรวำงแผน  คิดอยำ่งไร  กลวัผลท่ีจะ
ตำมมำหรือไม ่   เมื่อท ำไปแลว้คิดอยำ่งไร  เสียใจหรือไม่  ถำ้เปล่ียนแปลงไดอ้ยำกจะแกไ้ขอดีตท่ีท ำไปแลว้
อยำ่งไร  
บำงคนอำจสงสยัว่ำ  ถำ้เด็กไม่ไดท้  ำจริงละ  จะไม่เป็นปัญหำหรือ 

ค ำตอบคือ  ใหดู้ทีท่ำขณะเด็กตอบว่ำ  เขำยอมรับ หรือไม่ยอมรับ  แบบมีพิรุธหรือไม ่ ถำ้เด็กไม่ไดท้  ำจริง เขำมกั
ปฏิเสธแบบยนืยนัอยำ่งหนกัแน่น  และไม่สนใจท่ีจะตอบค ำถำมทำ้ย  ถึงตอนนั้นพ่อแม่อำจ “ออกตวั” ดว้ยกำร
ยอมรับว่ำ  พ่อแม่อำจเขำ้ใจผดิหรือไดข้อ้มลูไม่ถกูตอ้งก็ได ้ ถำ้เขำไม่ไดท้ ำจริงก็ขอโทษ  แต่ช้ีใหเ้ขำเขำ้ใจว่ำเร่ือง
เช่นน้ีถำ้เกิดพ่อแม่เห็นเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีตอ้งท ำควำมเขำ้ใจ  ป้องกนั  หรือแกไ้ขทนัที 
                     อยำ่เปิดโอกำสใหเ้ด็กโกหก  
  

อย่าปล่อยให้เด็กหลบเลี่ยง 

                เด็กสมำธิสั้นมกัไม่ค่อยชอบท ำงำนหรือกำรบำ้น  เมื่อครูมอบหมำยใหท้ ำกำรบำ้น  งำน
ประดิษฐ ์ มกัจะหลบเล่ียงปิดบงั  บำงคร้ังก็ลืมไปเลย  ถำ้เด็กไม่ไดจ้ดกำรบำ้นมำ  พ่อแม่มกัตรวจสอบได้

ยำก  เมื่อเด็กหลบเล่ียงไดผ้ล  จะท ำซ ้ำๆจนติดเป็นนิสยัหลบเล่ียงงำน 
                วิธีกำรป้องกนักำรหลบเล่ียงงำน  ท ำไดด้งัน้ี 

• ฝึกใหเ้ด็กจดงำน จดกำรบำ้นใหค้รบ 
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• พ่อแม่ตรวจสอบกำรจดกำรบำ้นสม ่ำเสมอ 

• ถำ้ลืมจดกำรบำ้น  ใหพ้่อแม่ตรวจสอบโดยกำรโทรศพัทถ์ำมเพื่อนของลกูทนัที 

• ก ำกบัใหท้ ำกำรบำ้นสม ่ำเสมอทุกวนั  วนัใดไม่มกีำรบำ้น  ใหพ้่อแม่มีกำรบำ้นพิเศษ 1-2 ขอ้ 

• มีกำรลงโทษถำ้ลืมจดกำรบำ้น  ดว้ยกำรใหก้ำรบำ้นพิเศษ  1-2 ขอ้ 

• ตกลงกบัทำงโรงเรียนว่ำ ถำ้มีงำนคำ้ง หรือไม่ไดส่้งกำรบำ้นเม่ือใด  ขอใหค้รูรีบแจง้พ่อแม่โดยตรง 

• เมื่อเด็กท ำกำรบำ้นครบ  ใหช้มเชย      
  

การคุยโวโอ้อวด 

บำงคร้ังเด็กมกัพดูเกินควำมจริงเพ่ือใหเ้ป็นท่ีสนใจ  บำงคร้ังพดูไปตำมจินตนำกำรท่ีอยำกใหเ้กิด  เช่น 
 “ ผมไดร้ำงวลักำรพดูหนำ้ชั้น  อำจำรยใ์หญ่เชิญออกไปรับรำงวลัในหอ้งประชุมนกัเรียนเลยนะแม่”  

ทั้งท่ีควำมจริง  คือ เด็กรำงวลัจำกคุณครูในหอ้งเรียนเท่ำนั้น  วิธีกำรท่ีพ่อแม่ควรจดักำรเร่ืองน้ี(เม่ือรู้ควำมจริงจำก
ครู)คือพดูกบัเดก็ว่ำ  

“ลกูคงดีใจท่ีไดร้ำงวลัจำกกำรพดูในชั้น  จนบำงทีนึกอยำกจะไดรั้บรำงวลัเช่นน้ีในท่ีประชุมใหญ่” 
 กำรพดูเช่นน้ีอำจช่วยใหเ้ดก็แยกแยะควำมจริงและควำมฝันหรือควำมหวงัจำกกนัได ้
        พ่อแม่ควรหำสำเหตุว่ำ  กำรท่ีเด็กตอ้งกำรเป็นจุดเด่น  เป็นท่ีสนใจนั้นเกิดจำกอะไร  เด็กบำงคนไมค่่อยมีใคร
ช่ืนชม  บำงคนถกูดุถกูว่ำมำกจนขำดควำมภำคภูมิใจในตนเอง               กำรแกไ้ขท่ีตรงจุดน่ำจะเป็นกำรช่วย
เสริมควำมมีคุณค่ำในตวัเองของเด็ก  เช่น  ลดกำรดุต ำหนิท่ีไม่จ  ำเป็น( และไม่ไดผ้ล)  แต่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีโอกำส

ท ำดี  มีคนช่ืนชม 

 การกล่าวหาเพือ่นหรือครู 

        เด็กสมำธิสั้นหลำยคนมกัมีเร่ืองทะเลำะชกต่อยกบัเพื่อนในโรงเรียน  แต่จะมำบอกพ่อแม่ว่ำ  ตนเองถกูแกลง้
ก่อน  ซ่ึงตรงกนัขำ้มกบัควำมจริง  พ่อแม่อยำ่เพ่ิงไปกล่ำวหำลกูก่อน  แต่ชวนคุยใหเ้หตุกำรณ์เปิดเผย 

“ลกูคงโกรธเพื่อน  จนบำงทีอำจเขำ้ใจว่ำเพื่อนเขำแกลง้ลกูก่อน”  (สะทอ้นควำมรู้สึกลกูก่อน  เขำจะ
รู้สึกเป็นพวกเดียวกนั) 

“ลองเล่ำเหตุกำรณ์อยำ่งละเอียดอีกคร้ัง” 
“แลว้ลกูท ำอยำ่งไร” 
“ผลเป็นอยำ่งไร” 

“คร้ังก่อนมีบำ้งไหม  ท่ีเขำไม่พอใจลกู” (ใหเ้ด็กมองจำกตวัเอง) 
“เป็นไปไดไ้หมว่ำ  เขำยงัโกรธแคน้ลกูจำกเม่ือคร้ังก่อน” (ใหแ้ง่คิดอีกมุม  ท่ีแตกต่ำงออกๆไป) 
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“ถำ้ยงัมีกำรตอบโตก้นัไปมำอยำ่งน้ี  มนัจะหยดุไดห้รือ”  ( เสนอทำงเลือกท่ีเหมำะ  คือกำรยติุ  ไม่ตอบ
โตก้นัไปมำอีก) 

         “ลกูคงไม่พอใจครู จนเขำ้ใจว่ำครูล  ำเอียง”   (สะทอ้นควำมรู้สึกลกู) 
“ครูอำจไม่มีเวลำคุยกนัจนเขำ้ใจเร่ืองรำวไดล้ะเอียดก็ได”้   (ใหแ้ง่คิดอีกมุม  ท่ีแตกต่ำงออกๆไป) 

  

การคบเพือ่น 

        กำรคบเพ่ือนของเด็กสมำธิสั้นอำจเป็นปัญหำไดม้ำก  เพรำะเด็กสมำธิสั้นมกัคบเพ่ือนท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยๆกนั  เช่น ซน คุยเก่ง ชอบเล่น ชอบสนุกสนำนเฮฮำ หรือกำ้วร้ำวเกเร  เวลำอยูใ่นหอ้งเรียนมกัจบัคู่กนัชวน
คุย ชวนเล่น  ท ำใหห้อ้งเรียนป่ันป่วนได ้ คุณครูจึงมกัจดัท่ีนัง่ใหเ้ด็กสมำธิสั้นนัง่ห่ำงๆกนั 
        พ่อแม่และครูควรติดตำมกำรคบเพื่อนของเด็กอยำ่งใกลชิ้ด  ป้องกนัมิใหเ้ด็กสมำธิสั้นใกลชิ้ดกนัมำก  ซ่ึงจะ
เร้ำกนัเองใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหำ  พยำยำมใหเ้ขำมีเพื่อนท่ีดี  เป็นแบบอยำ่งท่ีดีต่อลกูได ้

        พ่อแม่ควรช่วยสอนเพื่อนของลกูดว้ย  ในกรณีท่ีเพื่อนของลกูมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม  เช่นเล่นซนมำก
จนเกินไป  ละเมิดกฎเกณฑก์ติกำ  บำงทีตอ้งช่วยใหก้ลุ่มเพือ่นของลกูมีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แทนกำรปล่อย
ใหเ้ล่นกนัเอง 
  

การใช้สารเสพตดิ 

        อำกำรหน่ึงท่ีพบบ่อยในเด็กสมำธิสั้น คือ ขำดกำรย ั้งคิด  อำกำรน้ีท ำใหเ้ด็กสมำธิสั้นชอบลองในส่ิงท่ีเป็น
อนัตรำยไดง่้ำย  เช่น เล่นเส่ียงๆ  เล่นแบบอนัตรำย  หรือลองยำเสพติด  จนในท่ีสุดอำจติดยำเสพติดได ้ กำรฝึก
ทกัษะกำรควบคุมตนเอง  กำรคิดล่วงหนำ้  กำรคิดถึงผลตำมมำจำกกำรกระท ำ  และควำมรู้สึกเห็นคุณค่ำของ
ตนเอง  จะช่วยใหเ้ด็กสมำธิสั้นไม่ลองใชย้ำเสพติด 

         เด็กสมำธิสั้นมกัจะลองใชย้ำเสพติดตอนวยัรุ่น  มกัจะลองตำมค ำชวนของเพื่อนๆ  ถำ้เด็กสมำธิสั้นอยูใ่น
กลุ่มเพื่อนท่ีดี  ไม่ใชย้ำเสพติด  เด็กก็จะมโีอกำสใชน้อ้ย  กำรป้องกนัท่ีดีจึงตอ้งเสริมทกัษะต่ำงๆท่ีจะช่วยป้องกนั
กำรลองใช ้ และใหม้ีกลุ่มเพื่อนท่ีดี 
        เด็กสมำธิสั้นท่ีไม่ลองใชย้ำเสพติด  มีลกัษณะดงัน้ี 

1.     มีภูมิคุม้กนัยำเสพติดในตวัเอง 

2.    มีควำมรู้และตระหนกัในโทษของยำเสพติด 
3.     กลุ่มเพื่อนไม่ไดใ้ชย้ำเสพติด 
ภูมิคุม้กนัยำเสพติดในวยัรุ่น คือคุณลกัษณะท่ีเกิดจำกกำรเล้ียงดูโดยพ่อแม่  และครูอำจำรยท่ี์

โรงเรียน  ประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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• มีทกัษะในกำรเรียนรู้ 

• มีควำมรับผดิชอบ  

• มีอำชีพและช่องทำงด ำเนินชีวิตท่ีดี 

• มีทกัษะในกำรด ำเนินชีวติอยำ่งมีควำมสุข  

• มีควำมภูมิใจในตวัเอง 

กำรฝึกใหเ้ดก็สมำธิสั้นมีทกัษะท่ีดี  มีควำมรู้เร่ืองยำเสพติด  และอยูใ่นกลุ่มเพื่อนท่ีดี  จะช่วยป้องกนั
ไม่ใหเ้ด็กเร่ิมลองยำเสพติด 

ฝึกใหเ้ด็กมีภูมคุิม้กนัยำเสพติด  เป็นกำรป้องกนัจำกตวัเดก็เอง  
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บทที่  11   วธิีการที่พ่อแม่ควรหลกีเลีย่ง 

 การห้ามดักคอไว้ก่อน 

        พ่อแม่เด็กสมำธิสั้นมกัคำดว่ำลกูจะมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหำ  เช่น  ซน  อยูไ่ม่น่ิง  ยกุยกิ  แหยน่อ้ง  แกลง้
เพื่อน  เน่ืองจำกเห็นพฤติกรรมเหล่ำนั้นซ ้ำๆ  ท ำใหเ้ม่ือเกรงว่ำลกูจะท ำเช่นนั้น  จึงมกัจะหำ้มเสียก่อนดว้ย

ประโยคต่อไปน้ี 
“ อยำ่ซนนะ” 
“อยูน่ิ่งๆ” 
“อยำ่แหยน่อ้งนะ” 
“วนัน้ีอยำ่แกลง้เพ่ือนนะ” 

“อยำ่ลืม...................” 
“อยำ่ใหค้รูว่ำอีกนะ” 

        ประโยคดงักล่ำวขำ้งตน้นอกจำกไม่ไดช่้วยป้องกนัพฤติกรรมเหล่ำนั้นเลย  ในทำงตรงกนัขำ้ม  กำรพดู
เช่นนั้นกลบักลำยเป็นกำรกระตุน้ใหเ้ด็กท ำมำกข้ึน  บำงทีเขำยงัไม่ไดต้ั้งใจจะท ำเลย  กำรพดูกลบัเป็นกำรกระตุน้
เตือนใหท้ ำ  เด็กบำงคนจะรู้สึกหงุดหงิดกบักำรพดูเช่นนั้น  เลยแกลง้ท ำอยำ่งท่ีพดู  หรือท ำใหม้ำกกว่ำนั้น

อีก  เป็นกำรโตต้อบพ่อแม่  ยิง่ไปกว่ำนั้นกำรพดูแบบน้ียงัส่ือควำมหมำยของกำรคำดหวงัในทำงลบต่อเด็ก  ซ่ึง
ไปตอกย  ้ำควำมรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง  ท ำใหก้ลำยเป็นเดก็ซน  เด็กด้ือ  เดก็เกเรไปตำมค ำพดูของพ่อแม่จริงๆ 

พ่อแม่บำงคนคิดว่ำยิง่หำ้มมำกยิง่ดี  บำงคนพดูไปโดยอตัโนมติั  ท่ีจริงก็รู้อยูว่่ำพดูไปก็ไมไ่ดผ้ล  แต่ไม่รู้
ว่ำพดูไปท ำไม  กำรพดูไปดว้ยควำมเคยชินเช่นน้ีบ่อยๆจะกลำยเป็นนิสยั  และเป็นส่ิงท่ีแกย้ำก  ตอ้งมีสติเตือน
ตวัเองมำกๆ ว่ำ   “คิดก่อนจะพดูๆๆ”  ทบทวนใจตวัเองเสมอว่ำพดูไปแลว้จะไดอ้ะไร  จะเสียอะไร  ถำ้ไม่แน่ใจ
ไม่ตอ้งพดูดีกว่ำ  กำรกระท ำท่ีเอำจริง  ไม่ปล่อยใหท้ ำผดิ  ใหท้ ำในกติกำ  หรือกฎท่ีตั้งไวอ้ยำ่งจริงจงั  จะไดผ้ล

มำกกว่ำกำรพดูมำกหำ้มมำก 
วิธีท่ีพ่อแม่ควรท ำ   คือกำรไม่พดูประโยคเตือนเหล่ำนั้น  แต่ใชว้ิธีกำรจดัส่ิงแวดลอ้ม  หรือเบนควำม

สนใจไม่ใหเ้ด็กมีโอกำสท ำอยำ่งท่ีคำด  เช่น  ถำ้เห็นเดก็ก  ำลงัจะแกลง้นอ้ง  ก็พำเดก็ออกห่ำงจำกนอ้ง  ชวนเด็ก
เล่นอะไรท่ีเด็กชอบ  ถำ้เด็กก  ำลงัจะตีนอ้ง  ตอ้งรีบจบัไวท้นัทีอยำ่ใหไ้ดท้ ำ  มองดว้ยสีหนำ้จริงจงัแลว้แนะน ำเขำ
ว่ำ  

“ถำ้เขำอยำกจะเล่นกบันอ้ง ใหเ้ล่นอยำ่งน้ี” 
 พร้อมกบับอกวิธีเล่นท่ีถกูตอ้ง(มองเขำในแง่ดีว่ำเขำอยำกเล่นกบันอ้ง  ไม่ใช่แกลง้นอ้ง)  
 ถำ้เด็กซนมำกในสถำนกำรณ์ท่ีไม่เหมำะใหพ้ำเขำออกมำสงบสติอำรมณ์ขำ้งนอก 5-10  นำที  แลว้ค่อยพำกลบั
เขำ้ไปนัง่รอใหม่  พร้อมกบับอกสั้นว่ำ  
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“ลองนัง่ใหติ้ดท่ีสกัใหน้ำนท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำไดน้ะ  ลองดูซิวำ่จะไดก่ี้นำที  ลกูคิดว่ำไดน้ำนเท่ำไร  ลองมำ
พยำยำมดูมัย๊” (เด็กสมำธิสั้นชอบอะไรท่ีสนุกและทำ้ทำยหน่อย) 

 ถำ้เบ่ือมำกก็พำออกมำเปล่ียนบรรยำกำศอีกท่ีสกั 5-10  นำที  และถำ้เด็กอยูน่ิ่งไดอ้ยำ่ลืมชมเขำดว้ย 
หลีกเล่ียงกำร “หำ้มแบบดกัคอ” 
  

การถามน าถึงความผดิของเด็ก 

        “วนัน้ีโดนตีหรือเปล่ำ” 
        “ลืมอะไรไวท่ี้โรงเรียนอีกละ” 
        “ครูว่ำอะไรบำ้งละวนัน้ี” 
        “ท ำผดิอะไรอีกละวนัน้ี” 
        “วนัน้ีลืมจดกำรบำ้นมำอีกหรือเปล่ำ” 

        บำงคร้ังพ่อแม่อำจจะอดไม่ไดท่ี้จะทกัทำยเดก็  ดว้ยกำร “ถำมน ำ” ถึงส่ิงท่ีคำดว่ำเกิดข้ึนแลว้  ดงัเช่นประโยค
ขำ้งตน้เหล่ำน้ี   กำรถำมน ำเช่นน้ีท ำใหเ้ด็กรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง  แสดงถึงควำมคำดหวงัของพ่อแม่  ว่ำเขำน่ำจะเป็น
เช่นนั้น   ถำ้เกิดข้ึนบ่อยๆจะตอกย  ้ำใหเ้ด็กรู้สึกว่ำเขำเป็นเช่นนั้นจริงๆ  กลำยเป็นเอกลกัษณ์ท่ีฝังแน่นเปล่ียนแปลง
ไดย้ำก 
        วิธีกำรแกไ้ข  ควรเปล่ียนวิธีทกัทำยเดก็ใหม่  ใหเ้ป็นดำ้นบวก  เช่น ประโยคต่อไปน้ี 

        “วนัน้ีมีอะไรดีๆเกิดข้ึนบำ้ง”(ส่ือว่ำเขำน่ำจะมีประสบกำรณ์ท่ีดีในวนัน้ี  ลองทบทวนเร่ืองดีบำ้ง) 
        “มีอะไรสนุกๆเล่ำใหฟั้งบำ้งละ”(กระตุน้ใหเ้ขำเล่ำเร่ือง  เร่ิมจำกเร่ืองดีๆ  ท่ีนึกออก) 
        “มีกำรบำ้นตรงไหนท่ีอยำกใหพ้่อช่วยบำ้งละ” (ส่ือว่ำเรำคำดหวงัว่ำเขำท ำได ้ แต่ถำ้ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ
ก็ยนิดี) 
         อยำ่ถำมน ำถึงควำมผดิ 
  

ค าส่ังที่ไม่มีประโยชน์/ไม่จ าเป็น 

        พ่อแม่บำงทีบอกลกูดว้ยส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์  ไม่ตอ้งพดูก็ได ้ ตวัอยำ่งเช่น 
        “เดินดีๆนะลกู” 

        “กินขำ้วเยอะๆนะลกู” 
        “ขำ้มถนนดีๆ” 
        “ตั้งใจเรียนนะลกู” 
        “ท ำขอ้สอบดีๆนะ” 
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        ประโยคเหล่ำน้ีติดปำกพ่อแม่  ลองทบทวนแลว้จะพบว่ำพดูไปไม่มีประโยชน์เลย  บำงทีเป็นเหมือนกำร
ปลอบใจพ่อแม่มำกกว่ำ  บำงทีท ำใหเ้ด็กหงุดหงิด  โดยเฉพำะวยัรุ่น 

        ลองเปล่ียนมำเป็นประโยคใหม่ต่อไปน้ี  จะดีกว่ำ 
        “ลกูคิดว่ำจะระมดัระวงัตวัอยำ่งไร  จึงจะไม่เกิดอุบติัเหตุ” 
        “ลกูมีหลกัในกำรกินอำหำรอยำ่งไร” 
        “มีอะไรท่ีตอ้งระวงัเวลำขำ้มถนนบำ้ง” 
        “ลกูวำงแผนอยำ่งไรเก่ียวกบักำรเรียน” 

        “ลกูคิดอยำ่งไร เก่ียวกบักำรสอบคร้ังน้ี” 
        ประโยคแบบใหม่น้ีจะส่ือสำรใหเ้ด็กเขำ้ใจว่ำ   เขำคิดเอง  ท ำเองได ้ พ่อแม่คำดหวงักำรเป็นตวัของ
ตวัเอง  มำกกว่ำกำรรอรับค ำสัง่พ่อแม่ 
ทบทวนว่ำค  ำสัง่ท่ีพ่อแม่ใช ้ ว่ำเป็นค ำสัง่ท่ีเป็นประโยชน์หรือจ ำเป็น   หรือไม ่
  

การพูดส่ังซ ้าๆ 

        เด็กสมำธิสั้นมกัไม่ท ำตำมกำรพดูสัง่ซ ้ำๆโดยเฉพำะเร่ืองท่ีพ่อแม่ตอ้งกำรใหเ้ขำท ำ  เช่น 
        “ไปอำบน ้ ำ”    “แปรงฟันหรือยงั”     “ท ำเร็วๆ”     “ กินขำ้วใหเ้สร็จซิ”    “รีบๆหน่อย” 
        มกัจะไม่ไดผ้ล  เพรำะเด็กสมำธิสั้นจะเรียนรู้อยำ่งรวดเร็วมำกว่ำ  ยงัไม่ตอ้งท ำทนัทีดอก  เด๋ียวแมก่็พดูอยำ่ง

น้ีไปเร่ือยๆ  โดยไม่ไดเ้อำจริงอะไร  เด็กจะผดัผอ่น  หลบเล่ียงไปชัว่ครำว  ดว้ยค ำว่ำ  “เด๋ียวก่อน”   บำงทีพ่อแม่ก็
ลืมไปเลยว่ำสัง่อะไรไว ้ กำรพดูซ ้ำๆจึงเหมือนเป็นฝึกใหเ้ดก็หลบเล่ียงปัญหำ  และมีนิสยัผดัวนัประกนัพรุ่ง 
        พ่อแม่บำงคนบอกว่ำ  ฉนัเอำจริงแลว้นะ  ก็พดูซ ้ำๆเป็นคร้ังท่ีร้อยแลว้ 
        กำรสัง่ดว้ยค ำพดูซ ้ำๆมกัไม่ไดผ้ลถำ้พ่อแม่ไม่แสดงถึงควำมเอำจริง   กำรพดูมำกเดก็จะเรียนรู้ว่ำไม่เอำ
จริง  ไม่ตอ้งท ำก็ได ้ เด๋ียวแมก่็จะพดูอีกร้อยเท่ียว  เด็กจะใชว้ิธี “เอำหูทวนลม”  จนในท่ีสุดติดเป็นนิสยั 
        วิธีกำรแกไ้ข  พ่อแม่ควรเตือนเดก็สั้นๆก่อนเวลำท่ีตกลงกนัไวป้ระมำณ  5  นำที ถำ้ไม่แสดงท่ำทีว่ำจะ

ท ำ  ใหก้  ำกบัใหท้ ำทนัที  วิธีน้ีควรอธิบำยและตกลงกนัใหแ้น่นอนกบัเด็กก่อน  เช่น  บอกเดก็ว่ำเรำตกลงจะท ำ
อะไร (แสดงควำมคำดหวงัของพ่อแม่ใหช้ดัเจน)  
ตวัอยำ่งไดแ้ก่เวลำดูโทรทศัน์  

พ่อแม่อำจร่วมกนักบัเดก็ก  ำหนดว่ำจะดูไดเ้ฉพำะเวลำ  19.00- 20.00  น.เท่ำนั้น   ถำ้เผลอลืมไปไม่ปิด
โทรทศัน์ตอนเวลำ  20.00 น.  ใหพ่้อหรือแม่เตือนก่อนคร้ังเดียว  อำจจะเตือนเวลำ  19.55  น.  เมื่อถึงเวลำท่ี

ก  ำหนดไวแ้ลว้เด็กยงัเพลิน  ไมย่อมปิด  แสดงว่ำเตือนตวัเองไม่ได ้ ใหพ้่อแม่ปิดทีวีทนัที  ไม่ตอ้งโตต้อบปฏิกิริยำ
ทีเด็กอำจโกรธ  ไม่พอใจ  เมื่ออำรมณ์สงบแลว้ค่อยมำคุยกนัใหม่ 
อยำ่พดูซ ้ำๆ    ใหเ้ตือนเพียงคร้ังเดียว  แลว้ก  ำกบัใหท้ ำทนัทีถำ้ไม่เร่ิมท ำ 
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 ส่ังให้เด็กท าแล้วเดก็ไม่ท า  พ่อแม่เลยท าเอง 

        บำงทีเวลำพ่อแม่สัง่งำนใหเ้ด็กท ำแลว้เด็กด้ือ  ไม่ยอมท ำ  หรือผดัผอ่นไปจนพ่อแม่ร ำคำญ  ในท่ีสุดตดั

ร ำคำญท ำเสียเอง  เด็กจะเรียนรู้ว่ำ  ค ำสัง่ของพ่อแม่ไม่ไดค้ำดหวงัใหเ้ขำท ำจริงๆ  คร้ังต่อไปเขำจะไม่ใส่ใจค ำสัง่
ของพ่อแม่อีก  เวลำไดย้นิค  ำสัง่อำจคิดว่ำ  ลองด้ือสกัหน่อย  เด๋ียวพ่อแม่ก็ท ำเอง  ดงันั้น ถำ้พ่อแม่สัง่อะไรแลว้อยำ่
ท ำเองโดยเด็ดขำด  ตอ้งก ำกบัใหเ้ด็กท ำทนัที     
        สัง่ใหเ้ด็กท ำแลว้ไม่ควรท ำเสียเอง 

 การพูดมาก 

        กำรพดูมำก  บ่นมำก  จะเป็นท่ีร ำคำญของเด็ก  โดยเฉพำะกำรพดูในทำงลบต่อเดก็  บำงคนเวลำโกรธมีควำม
รุนแรง  โวยวำย  บำงคนเทำ้ควำมไปถึงเร่ืองอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวกบัควำมผดิคร้ังน้ี    หรือควำมผดิพลำดคร้ังเก่ำๆ  ท่ี
ไม่อยำกจะจ ำอีกแลว้  กำรพดูมำกๆ  เด็กสมำธิสั้นจะเบ่ือง่ำย   นอกจำกเน้ือหำท่ีพดูไม่น่ำฟังแลว้  เขำยงัสนใจ
อะไรไม่ไดน้ำน    กำรพดูมำกจนเดก็เบ่ือจะท ำใหเ้ด็กสร้ำงนิสยั  หูทวนลม  คือไม่สนใจค ำพดูของพ่อแม่อีก

ต่อไป  ถำ้เป็นนำนๆ  เด็กจะไม่ใส่ใจต่อค ำพดูพ่อแม่ในวำระอ่ืนๆดว้ย บำงทีพอแค่แม่เร่ิมอำ้ปำกจะพดู  เขำก็ไม่
อยำกฟังแลว้   ท ำใหก้ลำยเป็นเด็กท่ีพ่อแม่พดูจะไม่ฟัง  เวลำจะพดูอะไรท่ีส ำคญัเด็กจะไม่สนใจ  ไม่รับฟังดว้ย
เช่นกนั 
        ถำ้พ่อแม่ตอ้งกำรจะตกัเตือน  ควรพดูสั้นๆ  และแนะน ำส่ิงท่ีควรท ำ  เท่ำนั้นก็เพียงพอแลว้  
        สรุปว่ำ  พ่อแม่ไม่ควรพดูมำก  บ่นมำก  เพรำะไม่ไดผ้ล 

        พดูมำก  เป็นกำรสอนใหเ้ด็ก”หูทวนลม”  และไม่ฟังในคร้ังต่อไป 

 การใช้ค าถาม “ท าไม” 

                กำรถำมเด็กโดยใชค้  ำถำมท่ีข้ึนตน้ว่ำท ำไม  มกัจะส่ือว่ำเป็นกำรต ำหนิ  เช่น 
                “ท ำไมไม่ตั้งใจเรียน” 

                “ท ำไมแกลง้นอ้ง” 
                “ท ำไมไม่ตั้งใจเรียน” 
                นอกจำกน้ีค  ำถำมแบบน้ียงักระตุน้ใหเ้ด็กพยำยำมหำเหตุผลมำเขำ้ขำ้งตนเอง  เพรำะแสดงว่ำพ่อแม่
คำดหวงัว่ำ  พฤติกรรมนั้นสำมำรถท ำได ้ ถำ้มีเหตุผลดีจริง  เขำอำจพน้ผดิได ้ กำรถำมเช่นนั้น   เป็นกำรสอนให้
เด็กกลำยเป็นคนไม่ยอมรับควำมจริงหรือขอ้ผดิพลำดบกพร่องของตนเอง  บำงคนกลำยเป็นกำรฝึกใหม้ีนิสยัชอบ

เถียงขำ้งๆคูๆ   
นอกจำกน้ี   กำรถำมเช่นนั้นยงัส่ือใหเ้ด็กรู้สึกผดิ และรู้สึกไม่ดีต่อตนเองดว้ย 
หลีกเล่ียงค ำถำมท่ีข้ึนตน้ว่ำ  “ท ำไม” 
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 การอธิบายมาก 

        เด็กสมำธิสั้นมกัไม่มีสมำธิยำวนำนพอท่ีจะจดจ่อกบักำรอบรมสัง่สอนท่ีเต็มไปดว้ยค ำพดูมำก  อธิบำย

มำก  มีเหตุผลมำก   กำรอธิบำยจึงควรจ ำกดั  เลือกเฉพำะท่ีส ำคญั   และพดูสั้นๆ  ใหเ้ขำ้ใจตรงกนั    กำรเตือนท่ี
คุกคำมเด็กควรหลีกเล่ียง  หรือถำ้จ  ำเป็นก็ควรสั้น  มีเหตุผลชดัเจน  ไม่ควรใหเ้ด็กฟังนำน  กำรใชเ้วลำนำนเกินไป
ท ำใหเ้ด็กเบ่ือ ขำดควำมสนใจท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตนเอง 
        กำรอธิบำยยดืยำว   ท ำใหเ้ดก็เบ่ือ  และ”ไม่ฟัง” 

 การออกค าส่ังทีละหลายๆอย่าง 

เด็กสมำธิสั้นมกัจะมีสมำธิอยูก่บัค  ำสัง่ไดจ้  ำกดั  กำรสัง่อะไรหลำยๆอยำ่งพร้อมๆกนั  จะท ำใหเ้ด็กถกูดุอีก  เพรำะ
เขำจะลืมค ำสัง่ถดัจำกค ำสัง่แรก  วิธีแกไ้ข คือ สัง่ใหท้ ำทีละอยำ่ง  เวลำสัง่ตอ้งใหเ้ขำเลิกกิจกรรมท่ีก  ำลงัท ำอยู่
ก่อน  เพ่ือใหแ้น่ใจว่ำเขำตั้งใจฟังค ำสัง่  เม่ือสัง่เสร็จแลว้ลองใหเ้ขำทวนค ำสัง่นั้นอีกคร้ัง  แลว้ใหป้ฏิบติัทนัที  
กำรฝึกใหรั้บค ำสัง่มำกกว่ำหน่ึงอยำ่งสำมำรถท ำได ้ โดยใหเ้ด็กจดค ำสัง่นั้นใหล้ะเอียด  ฝึกใหรู้้จกักำรยอ่

ค  ำสัง่  และท่องค ำสัง่นั้นซ ้ำๆ 
อยำ่ลืมชมเม่ือเด็กท ำตำมค ำสัง่ไดค้รบถว้น 
         ใชค้  ำสัง่ทีละอยำ่ง 

การแก้ไขพฤตกิรรมหลายๆอย่างพร้อมๆกัน 

        เด็กสมำธิสั้นมกัมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหำหลำยๆอยำ่ง  กำรแกไ้ขมกัจะตอ้งค่อยเป็นค่อยไป  กำรพยำยำม
แกไ้ขพฤติกรรมทุกอยำ่งในเวลำเดียวกนัเป็นเร่ืองยำก  จะกลำยเป็นควำมขดัแยง้ใหญ่ท่ีพ่อแม่และเด็กรับ
ไม่ได ้ วิธีท่ีเหมำะสมคือ  เลือกบำงพฤติกรรมท่ีสำมำรถแกไ้ขไดง่้ำยก่อน  และท ำใหส้ ำเร็จไปทีละเร่ือง  ต่อไป
พฤติกรรมท่ียำกก็สำมำรถแกไ้ขได ้
        กำรแกไ้ขปัญหำพฤติกรรมไดส้ ำเร็จ  ท ำใหพ่้อแม่เร่ิมมีก  ำลงัใจ  เด็กเองก็เร่ิมไดรั้บค ำชมบำ้ง  ท ำใหม้ี

ก  ำลงัใจท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอ่ืนๆต่อไป 
        วำงแผนแกไ้ขพฤติกรรมทีละอยำ่ง  เร่ิมจำกเร่ืองง่ำยๆก่อน 

 การไม่พูดด้วย 

        พ่อแม่บำงคนเวลำโกรธลกู  หรือเวลำลกูท ำผดิ  ใชว้ิธีกำรลงโทษดว้ยกำรไม่พดูดว้ย  บำงคนไม่พดูเป็น
วนัๆ  โดยคิดว่ำเดก็จะกลวั  ครำวหลงัจะไม่ท ำอยำ่งนั้นอีก   เวลำลกูมำงอ้ก็ท ำเป็นไม่สนใจ   กำรไม่พดูดว้ย
อำจจะไดผ้ลในระยะสั้นๆ  เพรำะเดก็จะกลวัพ่อแม่โกรธหรือไม่แน่ใจว่ำจะเกิดอะไรต่อไป  ผลขำ้งเคียงท่ีไม่
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ดี  คือ  เด็กจะสะสมควำมรู้สึกไม่มัน่คงในอำรมณ์  ไม่มัน่ใจในควำมรักควำมสมัพนัธก์บัพ่อแม่  และอำจท ำให้
เกิดปัญหำพฤติกรรมอ่ืนๆตำมมำภำยหลงั  

กำรไม่พดูดว้ยยงัอำจท ำใหค้วำมสมัพนัธร์ะหว่ำงพ่อแม่ลกูไม่ดี  เด็กบำงคนใชว้ิธีกำรไม่พดู(เลียนแบบพ่อแม่)
เวลำมีปัญหำกบัพ่อแม่หรือกบัคนอ่ืน  ซ่ึงไม่ใช่วิธีแกปั้ญหำท่ีดี  
         ไม่ควรใชว้ิธีกำรไม่พดูดว้ยกบัเด็ก  ไมว่่ำกรณีใดๆ  

 การ “แหย่” “ล้อ” “แกล้ง”  เดก็ 

บำงคร้ังพ่อแม่ชอบหยอกลอ้เด็กดว้ยวิธีกำร แหย ่ กวน ใหเ้ด็กอำรมณ์เสีย  ลอ้เลียนปมดอ้ยหรือ
ควำมผดิ  ใหเ้ด็กเกิดควำมอบัอำย  หรือแกลง้เด็ก  ขู่เดก็  ใหเ้ด็กกลวั  แลว้เกิดควำมสนุกเพลิดเพลิน  แต่เด็กจะ
เลียนแบบ  และน ำไปใชก้บัคนอ่ืนๆหรือเพื่อนๆท่ีโรงเรียน  วิธีกำรแกไ้ข  คือพยำยำมเตือนตวัเองอยำ่ใหเ้ผลอท ำ
เช่นนั้น  และช่วยเตือนผูใ้หญ่คนอ่ืนๆไม่ใหท้ ำดว้ยเช่นกนั 
        อยำ่แหยเ่ด็กเล่น  เพื่อควำมสนุกของผูใ้หญ่ 

 การไม่ชมเด็กด้วยความกลัวเด็กเหลิงหรือลาม 

ผูใ้หญ่บำงคนไม่กลำ้ชมเดก็  กลวัว่ำเด็กจะไดใ้จ  เหลิง  หรือลำมปำม  ท ำใหเ้ด็กขำดค ำชม  ตอ้งกำรค ำ
ชม   บำงทีไปท ำตวัเด่นดงัดำ้นอ่ืน  เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับ  เป็นท่ีช่ืนชมของคนอ่ืนๆ  เด็กสมำธิสั้นมกัจะมีลกัษณะ

คลำ้ยๆกนัอยำ่งหน่ึง  คือ  “บำ้ยอ”  ถำ้ชมแลว้จะท ำเต็มท่ี  แต่ถำ้ถกูต ำหนิจะหงุดหงิด  โมโหโวยวำย  วิธีกำร
แกไ้ข คือ  ควรพยำยำมชมเด็ก ตำมควำมเป็นจริง  ใหส้ม  ่ำเสมอ  เพรำะจะช่วยท ำใหเ้ด็กเกิดควำมรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง  และจะเป็นก ำลงัใจใหท้ ำดีมำกข้ึน  ถำ้เด็กยงัไม่มีขอ้ดีใหช้ม  อำจสร้ำงโอกำสใหเ้ด็กไดรั้บค ำชมบำ้ง  เช่น
มอบหมำยงำนใหท้ ำ  ใหช่้วยนอ้ง  ใหช่้วยครู  ใหช่้วยเพื่อน 

ชมเด็กสม ่ำเสมอ  และสร้ำงโอกำสใหเ้ด็กไดรั้บค ำชม  

การต าหนิในเร่ืองอยู่ไม่น่ิง 

 เด็กสมำธิสั้นจะไม่ค่อยอยูน่ิ่ง  มกัจะยกุยกิ  เคล่ือนไหวมำกจนน่ำร ำคำญ  กำรเฝ้ำเตือนเร่ืองเดก็อยูไ่ม่น่ิง
มกัจะไม่ส ำเร็จ  หรือเดก็อำจหยดุไดช่้วงสั้นๆ  แลว้ก็ท ำอีก  เร่ืองอยูไ่ม่น่ิงน้ีควรหำโอกำสฝึกในบำงสถำนกำรณ์
เท่ำนั้นก็เพียงพอแลว้  และคอยปรำมใหเ้ด็กน่ิงพอท่ีจะไม่รบกวนคนอ่ืนๆเท่ำนั้น  ไม่จ  ำเป็นตอ้งน่ิงเงียบเรียบร้อย 

เหมือนผำ้พบัไวต้ลอดเวลำ  เพรำะเด็กไม่สำมำรถท ำไดแ้บบนั้นจริง  แค่เด็กนัง่(แมจ้ะยกุยกิบำ้ง)ก็ถือว่ำ
ใชไ้ด ้ และเวลำเด็กพยำยำมท ำตวัเรียบร้อย  แมแ้ต่ช่วงสั้นๆ  ก็อยำ่ลืมชมดว้ย 

กำรดุเดก็เร่ืองไม่น่ิงบ่อยๆไม่ไดช่้วยใหเ้ด็กน่ิงข้ึนเลย  บำงทีเด็กอำจหงุดหงิดแลว้เลยท ำใหอ้ยูไ่ม่น่ิงมำก
ข้ึนกว่ำเดิมอีก 

ตอ้งยอมรับบำ้งว่ำเด็กอยูไ่ม่น่ิง  ฝึกใหอ้ยูน่ิ่งเพียงบำงสถำนกำรณ์ก็เพียงพอแลว้ 
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 การพูดถึงเด็กในทางลบกับคนอืน่ๆ 

        “ซนจริงๆค่ะ  น่ำเบ่ือมำกเลย” 

        “เขำเป็นเดก็ด้ือ  พดูไม่เคยฟังเลย” 
        “ก่อปัญหำมำกท่ีสุด   เอือมกนัทั้งบำ้นเลยครับ” 
        “ไม่เรียบร้อยเลย  ไม่รู้ว่ำจะท ำอยำ่งไรแลว้” 
        ประโยคเหล่ำน้ีมกัจะออกจำกปำกพ่อแม่  สู่คนอ่ืนๆท่ีพ่อแม่รู้จกัเสมอ  บ่อยคร้ังท่ีพดูต่อหนำ้เดก็  ส่วนหน่ึง
อำจมีควำมหวงัว่ำ  ถำ้เด็กไดย้นิดว้ยอำจจะอำย  แลว้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหดี้ข้ึน   แต่ในควำมเป็นจริง

แลว้  เด็กมกัไม่ดีข้ึนกบัค ำพดูเสียดแทงใจแบบน้ี  เดก็ส่วนมำกจะเกิดควำมหงุดหงิด  โกรธ  ไม่
พอใจ  นอ้ยใจ  เสียใจ อำย  แต่ไม่มีก  ำลงัใจจะแกไ้ขตวัเอง  และเมื่อไดย้นิบ่อยๆ  ก็จะคิดว่ำตนเป็นแบบนั้น
จริงๆ  และคงแกไ้ขอะไรไม่ไดด้ว้ย ( เหมือนควำมคิดของพ่อแม่นัน่เอง)  ในเด็กวยัรุ่นจะเกิดควำมคิดตอบโต้
ว่ำ “ก็เป็นแบบนั้นเลย  จะไดส้ะใจดี”  และจะจงใจมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมมำกข้ึน 
        วิธีท่ีดี ท่ีพ่อแม่น่ำจะท ำ  คือ  เปล่ียนค ำพดูใหม่  ใหเ้ป็นควำมคำดหวงัเดก็ในทำงท่ีดีแทน  เช่น 
        “เขำอยูไ่ม่น่ิง  แต่ก็ชอบช่วยเหลือนะคะ” 

        “เขำสมำธิสั้น  แต่ก็มีควำมพยำยำมท ำงำนจนเสร็จนะครับ” 
        “เขำเป็นคนมีน ้ ำใจต่อพ่ีนอ้งคะ” 
        “เขำชอบคนพดูดีๆ  มองเขำในทำงท่ีดีครับ” 
        พดูถึงเด็กในทำงท่ีดี  ต่อหนำ้คนอ่ืน 
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บทที่  12   ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อย 

ไม่กินข้าว 

                ปัญหำท่ีพบไดบ่้อยๆในเด็กสมำธิสั้น  โดยเฉพำะเด็กเลก็  คือเดก็ไม่ค่อยยอมกินขำ้ว  เวลำอำหำรมกัไม่
ยอมนัง่อยูท่ี่โต๊ะ ลุกเดินหรือวิ่งเล่น  ถำ้จบัใหน้ัง่ท่ีโต๊ะก็จะยกุยกิ  เล่นโน่นเล่นน่ี  ไมกิ่นขำ้วเอง  พ่อแม่มกัจะ

พยำยำมใหกิ้นเอง  เมื่อไม่ส ำเร็จจึงมกัจะป้อนให ้ บำงทีให้พ่ีเล้ียงเดินตำมคอยป้อนให ้กว่ำจะกินเสร็จใช้
เวลำนำนมำก ในท่ีสุดเดก็จะติดนิสยัไม่กินใหเ้สร็จส้ินเป็นเวลำ  ไม่ช่วยตวัเอง  และจะเรียนรู้ว่ำเร่ืองกินเป็นเร่ือง
ท่ีเขำจะมีอ  ำนำจเหนือพ่อแม่ไดอี้กเร่ืองหน่ึง 
กำรแกไ้ข 

ควรตกลงกนัในเวลำอำหำรใหช้ดัเจนสม ่ำเสมอทุกวนั(อยูใ่นตำรำงเวลำ ของกิจกรรมโดยรวม) 

ควรบอกกบัเดก็สั้นๆว่ำ  ต่อไปน้ีเวลำอำหำรจะเร่ิมเม่ือใด  ใชเ้วลำนำนเท่ำใด  จะเลิกเมื่อใด  ใหช้ดัเจน  (อยำ่ลืม
ว่ำเด็กสมำธิสั้นไม่ค่อยมีควำมตระหนกัต่อเวลำ  กะเวลำไม่เป็น  
คอยก ำกบัเร่ืองเวลำใหเ้ด็กรู้ ใน ระยะแรกๆ 

จดัอำหำรใหต้รงเวลำ 
จดัใหพ้อดีกบัควำมตอ้งกำรของเดก็จริง  ถำ้ไม่แน่ใจใหน้อ้ยไวก่้อน  เมื่อเดก็ไม่พอค่อยขอเติม 

ปิดโทรทศัน์  ปิดเกม  เก็บของเล่น  หยดุกิจกรรมทุกอยำ่ง  ใหเ้ด็กมีกิจกรรมเดียว  คือรับประทำนอำหำร  
ก ำกบัใหรั้บประทำนอยำ่งรวบรัด  ไม่ปล่อยใหเ้ล่น หรือลุกจำกท่ีนัง่ไปเล่นท่ีอ่ืน  พ่อแม่อำจตอ้งนัง่อยูด่ว้ย 
เก็บอำหำรเมื่อหมดเวลำ  เด็กนบัประทำนไดเ้ท่ำใด  ใหพ้อใจเพียงนั้น  ไม่ดุว่ำท่ีอำจรับประทำนไดน้อ้ย 
ชมเมื่อเด็กรับประทำนดว้ยตวัเอง  พยำยำมไม่ช่วยเหลือ (แมว้่ำเด็กจะยงัไม่เรียบร้อย  เลอะเทอะบำ้ง) 
งดขนม ของกินจุกจิกท่ีไม่มีประโยชน์  ระหว่ำงม้ือถำ้เด็กหิว  ใหม้ีของว่ำงท่ีปริมำณไม่มำก 

อยำ่แสดงควำมวิตกกงัวล  ถำ้เด็กรับประทำนไดน้อ้ย  เพรำะตำมธรรมชำติเมื่อเด็กไดอ้ำหำร

นอ้ย  ร่ำงกำยไดรั้บไม่พอจะตอ้งกำรเพ่ิมโดยแสดงออกเป็นอำกำรหิว  และจะรับประทำนใหเ้พียงพอกบัควำม
ตอ้งกำรจริงๆเอง  ส่วนใหญ่พ่อแม่มกัจะกงัวลว่ำเด็กจะขำดอำหำร  เลยพยำยำมจ้ีใหเ้ด็กกินมำกเกินไป หรือจดั
อำหำรใหม้ำกเกินไป  เดก็จะรู้สึกเป็นงำนยำก  ท ำไม่ได ้ ในท่ีสุดเด็กจะเบ่ือและไม่ค่อยตั้งใจกิน  เวลำอำหำรเลย
เป็นเวลำท่ีเด็ก(และพ่อแม่)เครียดและอยำกหลีกเล่ียง 
จดัอำหำรใหเ้ป็นเวลำ  ใหเ้ด็กรับผดิชอบกำรกินเอง 
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โอ้เอ้  ไม่ท า ช้าทุกอย่าง 

เด็กสมำธิสั้นมกัติดเล่น  ท ำตำมส่ิงท่ีตนเองสนุก ไม่ค่อยใส่ใจเร่ืองเวลำ  ไม่สนใจว่ำจะตอ้งท ำอะไรบำ้ง  หรือใคร

จะคอย  ใครจะรีบ  เวลำท ำอะไรจึงมกัชำ้  เวลำท ำกิจกรรมท่ีเป็นกิจวตัรใดๆ  เช่น อำบน ้ ำ แต่งตวั  กินขำ้ว  หรือ
ท ำงำน ก็จะติดเล่น  ใจลอย  เวลำพ่อแม่ เรียกใหรี้บๆท ำก็จะละเลยไม่สนใจ  
วิธีกำรแกไ้ข 
ก ำหนดตำรำงเวลำกิจกรรมใหช้ดัเจน 
ก ำกบัใหท้ ำอยำ่งจริงจงั  แต่นุ่มนวล  พดูใหน้อ้ย  บ่นนอ้ย  แต่เอำจริงมำกๆ   อยำ่ปล่อยใหเ้ด็กโอเ้อ ้

เมื่อเด็กท ำเอง  คอยก ำกบัห่ำงๆ  เม่ือเด็กเร่ิมหลุดกำรควบคุมตวัเอง  ใหก้ลบัเขำ้ไปก ำกบัใหม่ 
ชมเมื่อเด็กท ำได ้ หรือร่วมมือ 
อยำ่ใหเ้ด็กโอเ้อไ้ดผ้ล 
  

ลายมือไม่สวย 

เด็กสมำธิสั้นมกัลำยมือไม่ดี  ซ่ึงเกิดจำกสำเหตุ  2  ประกำร  คือ 
1. เด็กสมำธิสั้นมกัมีปัญหำในกำรควบคุมกลำ้มเน้ือ  กำรจดจ ำตวัอกัษรเคร่ืองหมำย  และ กำรใชม้ือให้

ประสำนกบัสำยตำ   บำงคนมีปัญหำในกำรเรียนเฉพำะดำ้นร่วมดว้ย  ท ำใหม้ีควำมสบัสนในตวัหนงัสือ  กำร
เขียนกำรอ่ำนมกัจะมีปัญหำไดง่้ำย   เวลำเขียนหนงัสือจึงมกัท ำไดช้ำ้  และไม่สวยงำม  แมจ้ะฝึกมำกๆก็ยงัสวยได้

ยำก  เด็กท่ีเป็นแบบน้ีมกัจะบ่นว่ำเม่ือยมือเวลำเขียน  และลำยมือไม่ดีอยำ่งสม ่ำเสมอ  บำงคนครูจะสงัเกตว่ำเวลำ
ใหเ้ขียนตำมกระดำนจะท ำไดช้ำ้มำก  เพรำะเดก็ไม่สำมำรถจดจ ำส่ิงท่ีครูเขียนไดม้ำกเหมือนเดก็อ่ืนๆ 

2. เด็กสมำธิสั้นมกัไม่ค่อยชอบเขียน  อยำกเล่นมำกกว่ำ  เวลำเขียนจึงไม่ตั้งใจ  ไม่ใส่ใจ  ท ำใหเ้สร็จๆไป 
โดยไม่อยำกใหส้วยงำม  เดก็ท่ีเป็นแบบน้ีมกัจะเขียนสวยงำมไดบ้ำงเวลำ  ข้ึนอยูก่บัอำรมณ์  บำงวนัก็เขียน
สวย  บำงวนัเหมือนไก่เข่ีย 

วิธีกำรแกไ้ข  พ่อแม่ควรยอมรับปัญหำเร่ืองน้ีดว้ยควำมสงบ  ไม่ควรคำดหวงัว่ำลกูจะตอ้งมีลำยมือสวยงำม  แต่ก็
ควรฝึกใหเ้ด็กพฒันำลำยมือข้ึน  ใหอ้ยำ่งนอ้ยอ่ำนออก  แมจ้ะไม่สวยนกั อยำ่ไปโกรธหรือต ำหนิเด็กมำกหรือบ่น
เร่ืองน้ีบ่อยๆ   ควรสงัเกตว่ำค  ำใดหรือตวัอกัษรใดท่ีเด็กมีปัญหำมำกเป็นพิเศษกว่ำตวัอ่ืน  แลว้น ำมำฝึกเป็นเขียน
ระยะสม ่ำเสมอ  ชมเด็กถำ้เขียนไดดี้  หรือเขียนไดเ้รียบร้อยแมว้่ำจะไม่สวย  

ขอ้สงัเกตจำกพ่อแม่หลำยคน   เวลำเด็กเขียนไม่สวยแลว้พอ่แม่ทนไม่ได ้ จะลบส่ิงท่ีเด็กเขียน  หรือฉีก
ส่ิงท่ีเด็กเขียนท้ิง  แลว้ใหเ้ด็กเขียนใหม่  กำรกระท ำแบบน้ีจะท ำใหเ้ด็กเกิดควำมรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง  ขำดแรงจูงใจ

ท่ีจะเขียน  เบ่ือกำรเขียน  ดงันั้นพ่อแม่ไม่ควรลบหรือท ำลำยส่ิงท่ีเด็กเขียนแลว้ใหเ้ดก็เขียนใหม่  แต่ควรใหแ้ก้
เฉพำะส่วนท่ีเดก็เขียนไม่รู้เร่ือง  อ่ำนไม่ออกจริงๆ เช่น 

“พ่ออ่ำนไม่ออกตรงน้ี  ลกูช่วยเขียนใหม่ใหช้ดัเจนข้ึนอีกหน่อย” 
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“แม่อยำกใหล้กูลองฝึกเขียนค ำน้ี  ใหอ่้ำนไดง่้ำย  สกัสองสำมบรรทดั  นะจ๊ะ” 
“แม่ว่ำลกูก็เขียนไดดี้ข้ึนแลว้ละ  แต่มีบำงค ำท่ียงัอ่ำนยำก  ลกูลองฝึกตรงน้ี อีกสกับรรทดัหน่ึงนะ” 

กำรฝึกใหเ้ขียน  เป็นเร่ืองยำกและน่ำเบ่ือส ำหรับเด็กสมำธิสั้นมำก  ดงันั้นเวลำพ่อแม่จะฝึกใหเ้ขำท ำ
เพ่ิมเติม  ควรใหข้นำดนอ้ยๆ  แต่ท ำบ่อยๆ  เป็นคร้ังครำวไปเร่ือยๆ  เด็กสมำธิสั้นจะยอมรับไดดี้กว่ำ 

ในกรณีท่ีเดก็ลำยมือไม่ดีมำกๆ  แมพ้ยำยำมแกไ้ขแลว้ยงัไม่ไดผ้ลมำกนกั  อำจฝึกใหเ้ด็กใช้
เคร่ืองพิมพ ์ หรือคอมพิวเตอร์  จะช่วยลดปัญหำเร่ืองลำยมือไดม้ำก  แต่ควรปรึกษำหำรือ  หรือท ำควำมตกลงกบั
ทำงโรงเรียน  ในกำรท ำกำรบำ้น  ท ำรำยงำน  ส่งดว้ยกำรพมิพแ์ทน  ถำ้ท ำไดอ้ำจช่วยใหเ้ด็กสมำธิสั้นบำงคนมี

แรงจูงใจต่อกำรเรียนดีข้ึน 
อยำ่คำดหวงัลำยมือมำกเกินไป  เอำแค่อ่ำนออก แต่ใหง้ำนเสร็จ 
  

ไม่ท าการบ้าน  ไม่ส่งงาน 

เด็กสมำธิสั้นมกัไม่ค่อยชอบท ำกำรบำ้น เพรำะไม่สนุก  เดก็เบ่ือง่ำย  บำงคนจดกำรบำ้นไม่ทนั  หรือ
หลบเล่ียงไม่จดกำรบำ้นมำ  เมื่อกลบับำ้นอำจจะบอกทำงบำ้นว่ำ  ไม่มีกำรบำ้น  หรือท ำเสร็จจำกโรงเรียน
แลว้  ถำ้พ่อแม่ตำมไม่ทนั  หรือไม่มีเวลำติดตำมเร่ืองกำรบำ้นน้ี  เด็กจะใชว้ิธีหลบเล่ียงจนเป็นนิสยั  เดก็บำงคน
ท ำกำรบำ้นเสร็จแลว้  แต่ไปถึงโรงเรียนแลว้ไปเล่นจนลืมส่ง  หรือไม่กลำ้ส่งเพรำะเลยเวลำท่ีครูก  ำหนดส่ง  กำร
ป้องกนัปัญหำน้ี  ท ำไดด้งัน้ี 

1. ขอควำมร่วมมือคุณครู ช่วยตรวจกำรจดกำรบำ้นเด็กทุกวนั (บำงทีครูมีระบบกำรตรวจสอบตรงน้ี เช่น
ใหเ้พื่อนช่วยตรวจกนัเอง ครูช่วยสุ่มตรวจบำงวนั หรือ ถำ้คุณครูมีเวลำกรุณำตรวจใหทุ้กวนัจะดีมำก) และถำ้เด็ก
ไม่ส่งงำนใหคุ้ณครูช่วยรีบแจง้ทำงบำ้นทนัที 

2.  พ่อแม่ตรวจสมุดจดกำรบำ้นทุกวนัและก ำกบัใหใ้หเ้ด็กท ำ ตำมเวลำท่ีตกลงกนัไว ้(ตำมตำรำงเวลำ) 
ถำ้ยงัไม่เสร็จงำน จะไม่ใหเ้ด็กไปเล่น 

3.  ถำ้ไม่มีกำรบำ้น หรือไม่แน่ใจ ใหพ่้อแม่มีระบบกำรตรวจเช็คเร่ืองน้ี ทนัที เช่น โทรศพัทถึ์งครู หรือ

เพื่อนลกู (ควรมีเพื่อนท่ีดีๆ 2-3 คน ท่ีสำมำรถติดต่อไดใ้นกรณีน้ี มกีำรตกลงกนัไวล่้วงหนำ้) 
4.   ถำ้ลืมจดกำรบำ้นมำ หรือมกีำรหลบเล่ียงพดูไม่จริง ใหพ้่อแม่ก  ำหนดกำรบำ้นเอง โดยอำศยัหนงัสือ

เรียนบทสุดทำ้ย ใหท้ ำจ  ำนวนใกลเ้คียงกบัท่ีคุณครูน่ำจะสัง่ให ้และยงัคงตอ้งไปท ำยอ้นหลงัของท่ีคุณครูใหม้ำ
ดว้ย อำจมีกำรลงโทษเร่ืองน้ีดว้ยกำรลดเวลำเล่นของวนันั้นลงดว้ยก็ได ้

5. พ่อแม่ควรตรวจผลงำนของเดก็ทุกวนั ควรใหเ้ดก็เอำผลงำนมำใหพ้่อแม่ดูเม่ือท ำเสร็จ   

ควรใหเ้ด็กเกิดกำรเรียนรู้ว่ำ  กำรบำ้นเป็นงำนรับผดิชอบ  ท่ีตอ้งท ำ  ไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได ้ กำร
พยำยำมหลบเล่ียงจะยิง่ตอ้งท ำมำกข้ึน  
ก ำกบัใหเ้ด็กท ำกำรบำ้น ไม่เปิดโอกำสใหห้ลบเล่ียง 
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ดือ้ 

ด้ือ  คือพฤติกรรมหลีกเล่ียง  หลบเล่ียง  ไม่ท ำตำมค ำสัง่ของพ่อแม่  หรือท ำผดิไปจำกขอ้ตกลงท่ีท ำไว้

ล่วงหนำ้ 
อำกำรด้ือของเดก็สมำธิสั้นเป็นพฤติกรรมท่ีพบไดบ่้อย  เดก็จะด้ือจำกหลำยสำเหตุ คือ 

• เด็กสมำธิสั้นไม่ตั้งใจฟังค ำสัง่  ไม่ใส่ใจ  เม่ือสัง่แลว้ลืม  หรือท ำไม่ครบ  

• เด็กสมำธิสั้นไม่ค่อยอยำกท ำตำมค ำสัง่  เน่ืองจำกติดเล่น  หรือก ำลงัท ำอะไรเพลินๆสนุกๆ 

• เด็กสมำธิสั้นหงุดหงิด  หรือโกรธไม่พอใจพ่อแม่ในเร่ืองอ่ืนๆ  เม่ือพ่อแม่สัง่ใหท้ ำอะไร  ก็ไม่อยำก
ท ำ 

• เด็กสมำธิสั้น ใชก้ำรด้ือ ไม่ร่วมมือ  ไม่ท ำตำม  เป็นกำรตอบโต ้ แกแ้คน้  ท ำใหพ้่อแม่โกรธไดผ้ล
ท่ีสุด 

เด็กด้ืออำจแสดงออกว่ำด้ือตรงๆ  ตอบโตค้  ำสัง่พ่อแม่ทนัที  หรือด้ือเงียบ  คือรับปำกว่ำจะท ำ  แต่ขอ
ผดัผอ่นไปก่อน แลว้ในท่ีสุดก็ไม่ท ำ(ดว้ยเจตนำ หรือลืมจริงๆ) 

กำรป้องกนั  พ่อแม่ควรใชค้  ำสัง่ท่ีไดผ้ล  เวลำสัง่ควรแน่ใจว่ำเด็กสนใจในค ำสัง่นั้น  ควรใหเ้ด็กหยดุเล่น
หรือหยดุกิจกรรมใดๆท่ีก  ำลงัท ำอยูเ่สียก่อน  สัง่สั้นๆ  ชดัเจน  อยำ่ใหห้ลำยค ำสัง่พร้อมๆกนั  ใหเ้ด็กทวน
ค ำสัง่  แลว้เร่ิมปฏิบติัทนัที  อยำ่ใหเ้ด็กหลบเล่ียง  พร้อมกบัชมเมื่อเด็กท ำ  

ในกรณีท่ีค  ำสัง่นั้นไม่ไดมี้ผลใหท้ ำทนัที (เช่น กิจกรรมในตำรำงเวลำ)  พ่อแม่ตอ้งคอยก ำกบัใหท้ ำ
สม  ่ำเสมอในระยะแรกๆก่อน  

ขอ้สงัเกต  ไม่ควรสัง่หรือตกลงกนัในกิจกรรมท่ีพ่อแม่ไม่มีเวลำคอยก ำกบัใหท้ ำในระยะแรกๆ 
เม่ือพ่อแม่สัง่  ใหก้  ำกบัใหเ้ด็กท ำอยำ่งจริงจงั 

 เถียง 

                กำรเถียงเก่งเป็นลกัษณะประจ ำตวัของเดก็สมำธิสั้นประกำรหน่ึง  กำรเถียงเปรียบเหมือนกำรอยูไ่ม่น่ิง
(ทำงวำจำ)ของเด็ก  ยิง่พ่อแม่ต่อลอ้ต่อเถียงดว้ย  เด็กจะสนุก  ต่ืนเตน้เร้ำใจ  แต่ในระยะยำว  เดก็จะติดนิสยักำร
เถียงดว้ย  ซ่ึงพ่อแม่อำจทนไม่ได ้ ในท่ีสุดอำจลงเอยดว้ยกำรถกูดุด่ำ 
                บำงคร้ังเด็กเถียงเพ่ือทดสอบดูว่ำพ่อแม่เอำจริงในค ำสัง่แค่ไหน  เถียงเผือ่จะชนะ  เผือ่มีโอกำสไดอ้ยำ่ง
ท่ีตวัเองตอ้งกำร  ดงันั้น  ไม่พ่อแม่ไม่จ  ำเป็นตอ้งโตเ้ถียงกบัเด็กเสมอไป  แต่ก  ำกบัใหท้ ำอยำ่งท่ีสัง่อยำ่ง
จริงจงั  เท่ำนั้นก็มกัจะไดผ้ลแลว้ 

                กำรพยำยำมตอบโตเ้อำชนะในกำรเถียงกบัเด็ก  ยิง่อำจท ำใหเ้ด็กพยำยำมหำเหตุผลมำเขำ้ขำ้ง
ตนเอง  กลำยเป็นคนไม่ค่อยมีเหตุผล  หำเหตุผลเขำ้ขำ้งตวัเอง  หรือเถียงขำ้งๆคูๆ  กลำยเป็นเด็กไม่น่ำรัก 
                พ่อแม่อำจใชป้ระโยคตดักำรเถียง  เช่น 
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                “เร่ืองน้ีเรำไม่ตอ้งคุยกนัอีกในขณะน้ี  ท ำตำมท่ีตกลงกนัไวก่้อน  ไดผ้ลอยำ่งไรตอนหลงัค่อย
ปรึกษำหำรือกนัอีกที” 

                “เร่ืองน้ีเอำไวคุ้ยกนัวนัหลงั  วนัน้ีท ำอยำ่งน้ีก่อน” 
                “ แม่ไม่คุยดว้ยเร่ืองน้ี  เอำไวส้ปัดำห์หนำ้  ค่อยคุยกนัใหม่”  
                 ไม่แหยใ่หเ้ด็กเถียง  ตอบโตก้นัใหน้อ้ย  ก ำกบัใหท้ ำมำกๆ 

แกล้งน้อง 

เด็กสมำธิสั้นมกัมีอำรมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวไดง่้ำย  ขำดกำรยบัย ั้งชัง่ใจตวัเอง  เวลำโกรธมกัควบคุมได้
นอ้ย  กำรกระทบกระทัง่กบันอ้งจึงเกิดไดบ่้อย  บำงคร้ังเดก็ไม่ไดมี้เจตนำจะแกลง้นอ้งจริงๆ  แต่เวลำเล่นกบันอ้ง
มกัจะควบคุมกลำ้มเน้ือไม่ไดดี้  จึงมกัจะเล่นกบันอ้งแรงไปหน่อย  หรือบำงทีมีกำรกระทบกระทัง่กนับำ้ง  นอ้ง
อำจเผลอท ำพี่เจ็บ  เขำจะโกรธรุนแรงเละตอบโตด้ว้ยควำมโกรธ  ท ำใหน้อ้งเจ็บมำก จนดูเหมือนเป็นกำรรังแก
นอ้งจริงๆ  พ่อแม่ตอ้งแยกแยะกำรรังแกนอ้ง  และ กำรท ำโดยไม่ไดต้ั้งใจ  เพรำะวิธีกำรจดักำรจะแตกต่ำงกนัมำก 

ถำ้ไม่ไดต้ั้งใจ  พ่อแม่ควรเขำ้ใจเขำ  กำรดุด่ำไม่ไดป้ระโยชน์  ยิง่จะท ำใหเ้ด็กเคียดแคน้  และอำจพลอย
พำลไปโกรธนอ้ง(ท่ีเป็นเหมือนตน้เหตุ)  ควรชวนคุยเพื่อหำสำเหตุ  และหำทำงป้องกนัแกไ้ขไม่ใหเ้กิดข้ึนอีก  ถำ้
เด็กคิดไม่ออก  พ่อแม่อำจใหค้  ำแนะน ำ  เช่น  วิธีเล่นกบันอ้งเบำๆ  ถำ้นอ้งท ำไม่ถกูควรจะตกัเตือนอยำ่งไร  ควร
แจง้พ่อแม่หรือไม่  

ถำ้เด็กตั้งใจแกลง้นอ้ง  ควรทบทวนหำสำเหตุว่ำ  เกิดจำกอะไร  เช่น  เด็กควบคุมควำมโกรธไม่ได ้ เดก็

อำจมีควำมคิดควำมเขำ้ใจผดิในกำรส่ือสำรบำงอยำ่ง  หรือ เด็กอิจฉำนอ้ง  และแกไ้ขตำมสำเหตุ 
ชวนใหเ้ด็กเล่นดีๆกบันอ้ง 

 เด็กอิจฉาน้อง 

เด็กสมำธิสั้นมกัอิจฉำนอ้งไดง่้ำย  เน่ืองจำกสำเหตุต่อไปน้ี 

• ตวัเองท ำผดิบ่อยๆ  ถกูดุถกูว่ำถกูต ำหนิ ถกูท ำโทษจนเกิดควำมรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง  จะไมค่่อยพอใจ
ใคร  หงุดหงิดกบันอ้งไดง่้ำย 

• นอ้งเป็นเด็กดี  เรียบร้อย ใครๆอยำกเล่นดว้ยคุยดว้ย  เมื่อเปรียบเทียบกบัตวัเองแลว้สูน้อ้งไม่ได ้

• พ่อแม่ชมนอ้ง  พอใจนอ้ง  พดูดีๆกบันอ้งมำกว่ำ  บำงทีเปรียบเทียบตวัเดก็กบันอ้ง  ท ำใหอ้ำย  รู้สึก
ตนเองไม่มีคุณค่ำ 

• พ่อแม่บงัคบัใหต้ำมใจนอ้ง  ยอมนอ้ง  ท ำใหโ้กรธ  เคียดแคน้นอ้ง 

• นอ้งเด็กสมำธิสั้นบำงคนก็เป็นโรคสมำธิสั้นเหมือนพี่  จะก่อกวนพี่  แหยพ่ี่ใหห้งุดหงิด  หรือชวนกนั
ก่อปัญหำร่วมกบัพ่ี  แต่เวลำพ่อแม่ลงโทษ  มกัลงโทษพีค่นเดียว  พี่อำจโดนพ่วงขอ้หำไม่ดูแล

นอ้ง  หรือหำ้มนอ้งไม่ไดอี้ก  ท ำใหพ้ี่โกรธนอ้ง 
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• ตวัเด็กเองถกูกล่ำวหำว่ำแกลง้นอ้ง  ไม่มีน ้ ำใจกบันอ้ง  พ่อแม่บำงคนชอบบงัคบัใหพ้ี่ใหข้องๆเขำกบั

นอ้ง  ดว้ยควำมไม่เต็มใจ  ยิง่ท ำใหพ่ี้ไม่อยำกใหน้อ้ง โกรธนอ้งท่ีเป็น(ส่วนหน่ึงของ)สำเหตุ 

• เด็กเกิดควำมรู้สึกพ่อแม่ไม่รัก  ไม่เป็นท่ียอมรับ  หงุดหงิด พำลมำโกรธกบันอ้ง 
วิธีกำรแกไ้ข 

• กำรแกไ้ขควรท ำตำมสำเหตุ 

• งดกำรดุด่ำ ลงโทษท่ีไมจ่  ำเป็น  ไม่ไดผ้ล  และท่ีมีผลขำ้งเคียง 

• เพ่ิมกำรพดูคุยส่ือสำรกนัดีๆ   มกีำรเล่นกนับำ้ง ปรับควำมสมัพนัธใ์หดี้ 

•  ฝึกควำมมีน ้ ำใจจำกตวัเอง  ไม่ควรใชว้ิธีบงัคบั  ควรใชว้ิธีจูงใจจะดีกว่ำ  

อยำ่ลืมว่ำกำรฝึกใหมี้น ้ ำใจ ไมไ้ดจ้ำกกำรบงัคบั  แต่มำจำกกำรอยำกใหด้ว้ยตวัเอง  ถำ้เด็กยงัไม่อยำก
ให ้ ไม่ควรบงัคบั  เพรำะจะไม่ไดผ้ลถำวร  ควรแนะน ำเดก็ว่ำ  “ถำ้หนูเบ่ือแลว้ค่อยแบ่งใหน้อ้งก็ได”้   “นอ้งคงรัก
หนูมำกถำ้หนูใหเ้ขำเล่นบำ้ง” “แม่จะดีใจ  ถำ้เห็นหนูใหน้อ้งยมืเล่นบำ้ง”  และอยำ่ลืมแสดงควำมช่ืนชม  เมื่อเด็ก
แบ่งใหน้อ้งจริงๆ  จูงใจใหเ้ด็กท ำดีกบันอ้ง  แลว้ชม 
  

แกล้งเพือ่น 

                เน่ืองจำกเดก็สมำธิสั้นมกัจะซน  ควบคุมตวัเองล ำบำก  ท ำใหอ้ำจไปละเมิดเด็กอ่ืนได ้ แต่เด็กมกัไม่
ค่อยยอมรับว่ำตนเองเป็นผูเ้ร่ิมตน้ละเมิดคนอ่ืนก่อน  เช่น  ลอ้เลียน  แหย ่ แกลง้  ท ำใหค้นอ่ืนไม่พอใจ  จนมีกำร
ตอบโตก้นัไปมำ  แต่เมื่อใหเ้ด็กสรุปเอง  เขำจะบอกว่ำโดนแกลง้ก่อน  ทั้งๆท่ีก่อนหนำ้น้ีเขำอำจจะเป็นผูเ้ร่ิมตน้

ก่อนก็ได ้ บำงทีกำรตอบโตน้ั้นเกิดเป็นวงจนหำจุดเร่ิมตน้จริงๆไม่ได ้ 
เมื่อเด็กมำฟ้องแม่ว่ำตนเองถกูรังแก  พ่อแม่ตอ้งท ำใจใหเ้ป็นกลำง  อยำ่เพ่ิงเช่ือเด็กทนัที  ควรสอบถำมใหช้ดัเจน
ก่อนว่ำ  เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงๆเป็นอยำ่งไร  เช่น 

“ลองเล่ำเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนอยำ่งละเอียดซิ” 
“ตอนนั้นลกูท ำอะไรอยู”่ 
“ก่อนหนำ้นั้นลกูท ำอะไร” 

“มีอะไรท่ีท ำใหเ้ขำไม่พอใจลกูอยูก่่อน  เช่น  เม่ือวำนน้ี  ลกูท ำอะไรใหเ้ขำไม่พอใจบำ้งไหม” 
“อะไรท ำใหเ้ขำมำท ำเช่นน้ีกบัลกู” 
“ลกูคงโกรธท่ีเขำท ำเช่นนั้น” 
“แลว้ลกูตอบโตไ้ปอยำ่งไร” 
“ลกูคิดว่ำเขำจะคิดอยำ่งไร  รู้สึกอยำ่งไร” 

“ลกูคิดว่ำเร่ืองมนัจะจบลงแค่น้ีหรือเปล่ำ” 
“เพื่อนเขำอำจเจ็บแคน้  มำหำเร่ืองในวนัหลงัไดห้รือไม่” 
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“ลกูคิดว่ำนะจะหำทำงออกอยำ่งไรดี  ท่ีจะไดผ้ลดีในระยะยำว” 
ส่ิงท่ีพ่อแม่น่ำจะสอนเด็กคือ  วิธีกำรแกปั้ญหำดว้ยวิธีกำรท่ีนุ่มนวล  มีทำงออกส ำหรับแกปั้ญหำหลำยๆแบบให้

เด็กเลือกใช ้ โดยไม่ไปต ำหนิเด็กตรงๆก่อน 
ฟังเร่ืองรำวใหจ้บ  และหำทำงป้องกนัคร้ังต่อไปใหถ้กูตอ้ง 
  

เจาะหู  เจาะลิน้  สักผวิหนัง 

กำรท ำอะไรท่ีต่ืนเตน้ทำ้ทำย  เร้ำใจ  เป็นส่ิงท่ีเดก็สมำธิสั้นชอบมำก  บำงคนจะไปเจำะหู  เจำะล้ิน  เจำะ
ท่ีอ่ืนๆ  หรือสกัผวิหนงั  ก่อนท ำมกัไม่ค่อยไดคิ้ดว่ำ  เมื่อสกัไปแลว้  อำจจะเกิดผลเสียอะไรตำมมำ  หรือกำรสกั
เอง  ถำ้ท ำไม่สะอำด  ใชเ้ข็มสกัร่วมกนักบัคนอ่ืน  ก็อำจติดเช้ือไวรัสโรคเอดส์  โรคตบัอกัเสบ  
กำรป้องกนัท่ีดี  คือ 

• กำรฝึกใหเ้ดก็มีควำมพอใจตนเอง ภูมิใจตนเอง  มีจุดเด่นของตน  ใหค้วำมรู้เร่ือง กำรท ำอยำ่งไรให้

ตนเองพอใจ เป็นจุดเด่น  เดก็ท่ีพอใจตนเองแลว้จะไมค่่อยตอ้งกำรท ำใหต้วัเองเด่นหรือพอใจดำ้น
อ่ืนๆ 

• หำโอกำสแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกนั เร่ืองกำรเจำะต่ำงๆของวยัรุ่น  ขอ้ดีขอ้เสีย อนัตรำยและควำม

เส่ียงต่ำงๆ  เช่น รอยสกัอำจท ำใหเ้ป็นท่ีเพ่งเลง็ของครูท่ีเห็น  กำรลบรอยสกัออกในภำยหลงัท ำไดย้ำก
และเสียค่ำใชจ่้ำยสูงมำก พ่อแม่ควรรับฟังควำมตอ้งกำรของเด็กก่อน  อยำ่เพ่ิงหำ้ม หรือดุด่ำ  ค่อยๆ
คุยกนั  ใหเ้ด็กไดรั้บทรำบขอ้มลู ขอ้ดีขอ้เสียท่ีอำจเกิดข้ึน  หลงัจำกนั้นเดก็มกัตดัสินใจได้
ถกูตอ้ง  ขอ้เสียท่ีเด็กมกัรับฟัง  คือ ขอ้เสียเร่ืองค่ำใชจ่้ำย  กำรติดเช้ือไวรัสโรคเอดส์ และโรคตบั

อกัเสบ  จำกกำรใชเ้ข็มสกัท่ีไม่สะอำดร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมีเช้ือโรคเหล่ำนั้น ขอ้เสียอ่ืนๆ  ควรพยำยำมให้
เด็กไดคิ้ดดว้ยตวัเอง  ไดแ้ก่  กำรมีรอยสกั หรือแผลเป็น  อำจท ำใหเ้ป็นอุปสรรคส ำหรับกำรสมคัรเขำ้
ท ำงำนในบำงอำชีพได ้

• หำกิจกรรมท่ีสนุกสนำนต่ืนเตน้เร้ำใจ ท่ีเหมำะสมทดแทน  เช่นกำรเล่นกีฬำ เกมส์  กิจกรรมกลุ่ม  

• กำรฝึกใหเ้ดก็มีควำมตอ้งกำรอะไร  ใหบ้อกพ่อแม่  เพื่อปรึกษำหำรือกนัก่อน แทนท่ีจะแอบๆท ำ แต่
กำรจะใหเ้ดก็ใวใ้จ  พ่อแม่ตอ้งใจเยน็ อยำ่รีบหำ้มหรือโวยวำยเวลำเด็กแสดงควำมตอ้งกำรท่ีเรำไม่
เห็นดว้ย  ใหฟั้งเขำก่อน  กระตุน้ใหเ้ขำคิดกวำ้งขวำงทั้งขอ้ดีขอ้เสียดว้ยตวัเอง  ชมท่ีเขำสรุปและ
ตดัสินใจไดดี้   

หำทำงใหเ้ด็กมีขอ้ดีของตนเอง 
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 เล่นไฟ 

                ไฟเป็นสญัลกัษณ์ของควำมกำ้วร้ำว  เดก็สมำธิสั้นท่ีมีควำมโกรธควำมกำ้วร้ำว  จะเก็บกดไว ้ และ

แสดงออกเป็นกำรชอบเล่นกบัไฟ  เพื่อระบำยควำมโกรธควำมกำ้วร้ำว  แต่บำงคร้ังกำรเล่นกบัไฟ มกักลำยเป็น
อนัตรำย  เน่ืองจำกเด็กมกัหลบๆซ่อนๆเล่น  จึงมกัเล่นเวลำพ่อแม่ไม่อยู ่ บำงคนจุดไฟเล่นบนท่ีนอน  จน
กลำยเป็นเพลิงไหมบ้ำ้นไดเ้หมือนกนั 
                กำรป้องกนัเด็กเล่นไฟ  ควรมกิีจกรรมท่ีไดร้ะบำยควำมโกรธ  ควำมกำ้วร้ำว  ควำมตอ้งกำรแก้
แคน้  เช่น  ศิลปะ(ทุกรูปแบบ  กำรแกะสลกัและเคร่ืองป้ันดินเผำ)  กีฬำท่ีมกีำรปะทะกนัแรงๆ(แต่มกีติกำชดัเจน) 

เช่นฟุตบอล  บำสเกตบอล รักบ้ี  เทควนัโด ยโูด  ยงิปืน ยงิธนู  ชกมวย  กำรเล่นกีฬำเหล่ำน้ีตอ้งมีผูฝึ้กหรือครูท่ี
ดี  กำรแสดงควำมกำ้วร้ำวท่ีมีกำรควบคุม  เป็นกำรฝึกกำรควบคุมตนเองไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 
                ถำ้เด็กอยำกเล่นกบัไฟมำกๆ  อำจฝึกใหเ้ดก็ท ำกิจกรรมเก่ียวกบัไฟโดยตรง  เช่นก่อกองไฟ  หุงหำ
อำหำร  เผำหญำ้  เผำตน้ไม ้ โดยมีกำรสอน และดูแลอยำ่งใกลชิ้ดในระยะแรก  ควรหดัใหเ้ขำคิดว่ำ  ไฟท่ีเขำจุด
ทุกคร้ังมีควำมเส่ียงอะไรบำ้ง เช่นมนัอำจลุกลำมไปติดเช้ือไฟท่ีไหนบ่งไหม  หรือลกูไฟอำจปลิวไปติดไฟท่ีอ่ืน
ไดห้รือไม่  ตอ้งสงัเกตทิศทำงลมอยำ่งไร  หรือมีกำรเตรียมกำรดบัไฟ  เช่นน ้ ำ ถงัดบัเพลิง  กำรฝึกใหคิ้ดล่วงหนำ้

เช่นน้ี  เป็นกำรฝึกกำรวำงแผน  กำรป้องกนักำรเส่ียง  กำรคิดก่อนท ำดว้ย 
หำกิจกรรมท่ีระบำยควำมกำ้วร้ำว  ใหเ้พียงพอ 

รังแกสัตว์ 

                บำงคร้ังควำมโกรธควำมกำ้วร้ำวในเดก็สมำธิสั้น  จะระบำยออกมำเป็นพฤติกรรมท่ีกำ้วร้ำวรังแก
สตัว ์ ท่ีไม่มีทำงสูไ้ด ้ ดงันั้นไม่ควรปล่อยใหเ้ด็กสมำธิสั้น  ท่ีกำ้วร้ำว  อยูใ่กลชิ้ดสตัวเ์ล้ียง  จนกว่ำเขำจะเรียนรู้
ควำมเมตตำปรำณี  และมีพฤติกรรมอ่อนโยนต่อสตัวไ์ดก่้อน 
วิธีกำรป้องกนั  คือ  ฝึกใหเ้ดก็มีสตัวเ์ล้ียงของตวัเอง  เร่ิมตั้งแต่เด็กเลก็   ฝึกใหเ้ป็นคนมีควำมเมตตำต่อสตัว ์ จน
สตัวเ์ล้ียงคุน้เคย  ต่อไปสตัวจ์ะเล่นดว้ย  ควำมรู้สึกอ่อนโยนต่อสตัวจึ์งจะเกิดข้ึน หนำ้ท่ีไดแ้ก่ กำรใหเ้ล้ียงเอง 

รับผดิชอบเองทุกอยำ่ง ตั้งแต่กำรใหอ้ำหำร ท ำควำมสะอำด พำไปฉีดวคัซีน  
สุนขั  จะเป็นตวัแทนของสตัวเ์ล้ียงท่ีดี  มีควำมผกูพนั  มีอำรมณ์ร่วมไปกบัคนได ้
กำรใหเ้ด็กเล้ียงสตัว ์ ยงัเป็นกิจกรรมท่ีฝึกใหเ้ด็กมคีวำมรับผดิชอบ  มีกำรท ำงำนอยำ่งต่อเน่ือง  และมีควำมภูมิใจ
ต่อตวัเอง 
ควำมสมัพนัธก์บัสตัวเ์ล้ียง  เช่น สุนขั  จะช่วยใหเ้ด็กเกิดควำมรู้สึกเป็นท่ีรัก  ไม่เหงำ  มีเพื่อน  ช่วยเสริม
พฒันำกำรทำงอำรมณ์แก่เด็กท่ีมกัไม่มีเพื่อน  หรือไม่ค่อยเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืน 

เมื่อเด็กมีควำมโกรธเร่ืองใด  หำทำงใหเ้ด็กระบำยออกอยำ่งถกูตอ้ง 
ส่งเสริมใหเ้ด็กเล้ียงสตัวใ์นบำ้น  ป้องกนักำรระบำยควำมโกรธกบัสตัวเ์ล้ียง 
  



71 

หนีเรียน 

                เด็กสมำธิสั้นท่ีเรียนหนงัสือไม่รู้เร่ือง  มกัเบ่ือกำรเรียน  ไม่อยำกไปโรงเรียน  ไปแลว้ไมค่่อยสนุก  ถำ้

โดนลงโทษมำกๆจะยิง่ไม่อยำกมำโรงเรียน    พ่อแม่จึงควรหำสำเหตุของกำรหนีเรียน  

• ขำดแรงจูงใจในกำรเรียน 

• มีปัญหำกำรเรียนเฉพำะดำ้น  เช่น  กำรอ่ำน  กำรเขียน  คณิตศำสตร์ 

• ตำมเพื่อน   

• หนีเท่ียว  หำอะไรสนุกๆ  ต่ืนเตน้ท ำ 

• ไม่คิดว่ำครูจะจบัได ้ คิดว่ำหลบเล่ียงได ้ 

• คิดว่ำไม่ตอ้งเรียนก็ได ้ พ่อแม่หำเงินมำเตรียมไวพ้ร้อมแลว้ 

• ไม่ไดคิ้ดอะไรเลย  ขอสนุกไวก่้อน 
                ส่ิงส ำคญัท่ีสุดท่ีพ่อแม่ควรช่วย  คือสร้ำงควำมรู้สึกท่ีดีต่อกำรเรียน  ถำ้มีปัญหำกำรเรียนตอ้งรีบแกไ้ข
โดยเร็ว  กำรใหย้ำรักษำโรคสมำธิสั้นตั้งแต่แรก  จะช่วยใหเ้รียนไดรู้้เร่ือง  มีควำมสุขกบักำรเรียน  ประสบ

ผลส ำเร็จในกำรเรียน  เพรำะเรียนเขำ้ใจข้ึน  สนุกกบักำรเรียน    
                ล ำดบัต่อมำ  พ่อแม่ควรฝึกนิสยัใหม้ีควำมรับผดิชอบต่อกำรเรียน  ใหท้ ำหนำ้ท่ีของตนเอง  ท ำงำนให้
ส ำเร็จ  
                เม่ือเด็กเร่ิมเขำ้สู่วยัรุ่น  ควรส่งเสริมใหเ้ด็กมีเป้ำหมำยของตนเอง  ตำมควำมชอบควำมถนดั  
สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนตั้งแต่เดก็  ถำ้มีปัญหำในกำรเรียนตอ้งรีบแกไ้ข 
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บทที่  13 กจิกรรมที่ช่วยเสริมทักษะ 

  
                เด็กสมำธิสั้นมกัอยูไ่ม่น่ิง  อยำกรู้อยำกเห็น  อยำกเรียนรู้  กำรจดักิจกรรมใหเ้หมำะกบัเขำเป็นเร่ือง
ส ำคญั  เพรำะถำ้ไม่มีกิจกรรมรองรับใหเ้พียงพอ  เด็กสมำธิสั้นจะแสวงหำกิจกรรมเอง  ซ่ึงมกัจะเป็นกิจกรรมท่ี

ไม่เหมำะสม  แผลงๆ  เส่ียงอนัตรำย  เด็กสมำธิสั้นมกัชอบส่ิงท่ีต่ืนเตน้  ทำ้ทำย  กระตุน้ใหจิ้ตใจอำรมณ์
ต่ืนตวั  เมื่อท ำบ่อยๆ  จะติดกบัควำมสนุกแบบต่ืนเตน้ต่ืนตวัเช่นน้ี  และมีโอกำสเส่ียงจะเกิดปัญหำตำมมำไดม้ำก 
                ส่ิงท่ีพ่อแม่ควรช่วยเดก็สมำธิสั้นเพ่ือป้องกนัปัญหำต่ำงๆท่ีจะเกิดข้ึน  และส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะท่ีดี  คือ
กำรพยำยำมวำงแผนจดักิจกรรมท่ีเหมำะสมให ้ แทนกำรท่ีเด็กจะหำเอง  กิจกรรมท่ีควรจดัเสริมกบักำรเรียนรู้ท่ี
โรงเรียน  ควรมีลกัษณะต่อไปน้ี 

• เด็กชอบท่ีจะเขำ้ร่วม  กิจกรรมควรมีควำมสนุก  ท ำใหเ้ดก็ชอบ  จูงใจใหเ้ด็กเขำ้ร่วม  รู้สึกมีส่วนร่วม  ถำ้
เป็นกิจกรรมท่ีเดก็ชอบ หรือมีควำมถนดัอยูแ่ลว้  จะท ำใหเ้ร่ิมตน้ไดดี้   ถำ้เด็กไม่ถนดั  กำรเขำ้ร่วมตอ้งมี
ส่ิงจูงใจเด็กเป็นพิเศษ  เช่น  ผูน้  ำกิจกรรมเขำ้กบัเด็กไดดี้  

• มีกฎเกณฑก์ติกำ  ไม่ควรปล่อยใหเ้ด็กสมำธิสั้นเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีไม่มีกำรควบคุม  เน่ืองจำก จุดอ่อน

ของเด็กสมำธิสั้นอยูท่ี่กำรควบคุมตนเอง  กิจกรรมท่ีเป็นอิสระเกินไป  อำจกระตุน้ใหเ้ดก็สมำธิสั้น
แสดงออกจนเลยขอบเขต  จนเป็นอนัตรำยต่อตนเองหรือผูอ่ื้น  กำรมีขอ้ก  ำหนดบงัคบั  จะช่วยฝึกใหเ้ดก็
ควบคุมตวัเองใหอ้ยูใ่นกติกำ  

• แสดงออก  เด็กสมำธิสั้นมกัชอบแสดงออก  กิจกรรมควรมโีอกำสใหเ้ด็กแสดงออก  อยำ่ง

สร้ำงสรรค ์ และเกิดควำมสนุกกบักำรแสดงออกอยำ่งเหมำะสม   ใหผู้อ่ื้นช่ืนชม  และช่ืนชมตวัเองได ้

• ใชพ้ลงังำนจำกกำรเคล่ือนไหว  เดก็สมำธิสั้นมกัชอบเคล่ือนไหว  ไม่ชอบหยดุอยูเ่ฉยๆ  กำรมีกิจกรรมท่ี

ไดเ้คล่ือนไหว  จะสนองควำมตอ้งกำร  และเป็นทำงออกท่ีเหมำะสม   ในเวลำเรียนตำมปกติเดก็สมำธิ
สั้นมกัไม่มีโอกำสเคล่ือนไหวมำก  กำรมีกิจกรรมท่ีเคล่ือนไหวจึงช่วยปลดปล่อยพลงังำนท่ีถกูควบคุม
ไวใ้นเวลำเรียนหนงัสือไดเ้ป็นอยำ่งดี 

• มีกำรหยดุใหค้วบคุมตนเอง  ในกิจกรรมท่ีเดก็สมำธิสั้นท ำนั้น  ควรมีบำงช่วงท่ีฝึกใหเ้ด็กไดห้ยดุ  เพื่อ

ควบคุมตนเองบำ้ง  หรือฝึกใหเ้ด็กมีกำรควบคุมกำรเคล่ือนไหวของกลำ้มเน้ือ  ใหม้ีลกัษณะ
นุ่มนวล  เบำ  อ่อนโยน  มำกนอ้ยแตกต่ำงกนับำ้ง  ทั้งน้ีเป็นเพรำะเด็กสมำธิสั้นมกัจะควบคุมกลำ้มเน้ือ
ใหท้ ำอะไรเบำๆ  ไม่ค่อยได ้ ตวัอยำ่งเช่นกิจกรรมวำดเสน้  กำรฝึกใหเ้ดก็สมำธิสั้นวำดเสน้ท่ีมีควำมแรง
แตกต่ำงกนั  จะช่วยใหเ้ด็กสมำธิสั้นรู้จกักำรควบคุมตวัเอง  ใหเ้บำมือไดเ้มื่อตอ้งกำร 

• ฝึกทกัษะท่ีตอ้งกำร  เด็กสมำธิสั้นแต่ละคนมีทกัษะท่ีตอ้งกำรฝึกไม่เหมือนกนั  บำงคนตอ้งกำรฝึกกำร

ควบคุมกลำ้มเน้ือ  บำงคนตอ้งกำรทกัษะในกำรเขำ้กลุ่ม  ควรเลือกกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะท่ี
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ตอ้งกำร  ตวัอยำ่งเช่น  กิจกรรมเขำ้จงัหวะจะเหมำะกบัเด็กสมำธิสั้นท่ีไม่ค่อยมีระเบียบวินยัเก่ียวกบั
ตวัเอง  กำรแกะสลกัเหมำะกบัเดก็ท่ีมีควำมกำ้วรำว  เป็นตน้ 

• มีควำมสนุกจำกควำมสงบ  กิจกรรมบำงอยำ่งจะฝึกใหเ้ด็กเกิดควำมสงบในจิตใจ  เช่น  กำรฝึก
สติ  สมำธิ  ศิลปะ  ธรรมชำติศึกษำ  เป็นกำรฝึกใหเ้ด็กสำมำรถหำควำมสุขไดจ้ำกกิจกรรมท่ีไม่ต่ืนเตน้
เร้ำใจ   

• เกิดควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  ควำมภำคภูมิใจและเห็นคุณค่ำตนเอง   เด็กสมำธิสั้นมกัจะไม่ค่อยมี

ควำมรู้สึกดีต่อตนเอง  เน่ืองจำกถกูดุถกูว่ำอยูเ่ร่ือยๆ  กำรใชกิ้จกรรมท่ีท ำใหเ้กิดงำนท่ีมีควำมส ำเร็จ  จะ
ช่วยใหเ้ด็กเกิดควำมรู้สึกดีต่อตนเอง  เห็นคุณค่ำของตนเอง  กิจกรรมนั้นไม่ควรวดัคุณค่ำท่ีควำม
สวยงำม  ควำมเรียบร้อย  แต่ควรวดัท่ีควำมพยำยำม  หรือควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์ กำรยอมรับในกลุ่ม

เพื่อน  กิจกรรมศิลปะแบบสร้ำงสรรคเ์ป็นตวัอยำ่งท่ีดี 

• ใชเ้วลำว่ำงใหเ้ป็นประโยชน์  เมื่อเด็กเขำ้ร่วมกิจกรรม  ขอ้ดีท่ีเกิดข้ึนอยำ่งแน่นอน  ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรม
ใด  คือ เด็กไดใ้ชเ้วลำว่ำงใหเ้ป็นประโยชน์  มิฉะนั้นเดก็สมำธิสั้นจะจบักลุ่มไปท ำกิจกรรมท่ีเป็น
ปัญหำ   เม่ือเร่ิมสนุกกบักิจกรรมท่ีดีแลว้ต่อไปเดก็จะเรียนรู้ว่ำ  เวลำว่ำงควรจะจดักำรอยำ่งไร  มกีำร

วำงแผนในกำรหำกิจกรรมท่ีเหมำะสมแทนท่ีจะอยูเ่ฉยๆ  กำรไดม้ีโอกำสเขำ้ร่วมกิจกรรม  หรือลอง
กิจกรรมมำกๆ  เป็นทำงเลือกท่ีเด็กจะเก็บไวใ้นใจ  เมื่อมีโอกำส หรือมีเวลำว่ำง เด็กจะเลือกท่ีจะเขำ้
กิจกรรมนั้นดว้ยตวัเอง  ไม่ตอ้งรอพ่อแม่อีกต่อไป 

• ไดก้ลุ่มเพื่อนท่ีดี  กิจกรรมส่วนมำกมกัจดัเป็นกลุ่ม  และมีกำรรู้จกักนัในษมำชิกกลุ่ม  บำงกลุ่มเนน้เร่ือง

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงสมำชิก  กำรท ำงำนร่วมกนั  กำรติดต่อส่ือสำร  กำรแกไ้ขปัญหำร่วมกนั  ท ำใหเ้ด็ก
ไดเ้พื่อนใหม่  ท่ีดี  มีคุณภำพ  เป็นกำรจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมำะสมกบัเด็ก  ป้องกนัมิใหเ้ด็กไปหำกลุ่ม
ภำยนอกโรงเรียนเอง  ซ่ึงมกัจะเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหำ  ขำดกำรควบคุม  อำจชกัจูงเด็กไปในทำงท่ีผดิไดง่้ำย 

สรุป  ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเหมำะสมกบัเดก็  มิฉะนั้นเด็กจะหำกิจกรรมท่ีเป็นปัญหำ 
  

กิจกรรมที่ควรส่งเสริม  มีดงัตวัอยำ่งต่อไปน้ี 

ค่ำยเยำวชน  ช่วยส่งเสริมทกัษะสงัคมเกือบทุกรูปแบบ    กำรปรับตวัใหอ้ยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  กำรมีระเบียบวนิยั  กำร
เป็นท่ียอมรับของเพื่อน  และผูใ้หญ่  ควำมกลำ้แสดงออก  กำรมีเพื่อนใหม่  
ศิลปะ  ช่วยส่งเสริมกำรแสดงออก  ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์ กำรควบคุมตนเอง  กำรเพลิดเพลินกบัควำม
สวยงำม   ควำมสงบ  
                กำรวำดรูป/วำดเสน้  ช่วยเร่ืองกำรสงัเกต   กำรมมีุมมองท่ีแตกต่ำงกนั  กำรควบคุมตนเอง  กำรระบำย

อำรมณ์ 
                สีน ้ ำ  ช่วยเรืองกำรตดัสินใจ  กำรควบคุมตนเอง  กำรรอคอย กำรระบำยอำรมณ์ 
                แกะสลกั  ช่วยเร่ืองกำรระบำยควำมกำ้วร้ำว  กำรควบคุมตนเอง 
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                เคร่ืองป้ันดินเผำ  ช่วยเร่ืองกำรควบคุมตนเอง  กำรมีสมำธิ  ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์ กำรระบำยควำม
กำ้วร้ำว 

ดนตรี  ช่วยส่งเสริมเร่ืองกำรควบคุมตนเอง  กำรระบำยอำรมณ์  กำรสนุกสนำนเพลิดเพลินกบัดนตรี  กำรฝึก
อำรมณ์ใหอ่้อนโยน  ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์
ออกก ำลงักำยแบบแอโรบิค  ช่วยเสริมควำมแข็งแรงของร่ำงกำย  กำรมีระเบียบวนิยั  กำรควบคุมตนเอง  กำรมี
ควำมสุขกบักำรออกก ำลงักำย  กำรปรับใจใหม้ีควำมสงบสุข 
กีฬำ  ช่วยเสริมควำมสำมำรถในทกัษะ  เช่นกลำ้มเน้ือมดัใหญ่  กลำ้มเน้ือมดัเลก็  กำรท ำงำนประสำนกนัระหว่ำง

กลำ้เน้ือและสำยตำ  กำรควบคุมตนเอง  กำรควบคุมอำรมณ์   กำรท ำงำนกลุ่ม  กำรรู้จกัแพ/้ชนะ  กำรยอมรับใน
คนอ่ืนๆ  
กิจกรรมเขำ้จงัหวะ  ช่วยเสริมเร่ือง  กำรควบคุมตนเอง  กำรมีสติ  กำรควบคุมกลำ้มเน้ือ  กำรท ำงำนร่วมกบัคน
อ่ืน 
กำรพดูหรือกำรแสดง  ช่วยเสริมควำมกลำ้แสดงออก  กำรเผชิญปัญหำ  ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์ ควำมรู้สึก
ภำคภูมิใจตนเอง  กำรวำงแผนล่วงหนำ้  กำรเตรียมควำมพร้อม  กำรคิดก่อนพดู 

ทศันศึกษำ  ช่วยเสริมทกัษะสงัคม  กำรสงัเกต  กำรช่ืนชมส่ิงแวดลอ้ม   กำรคิดวิเครำะห์  กำรมองโลกและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี    กำรปรับตวัเขำ้กบักลุ่ม 
เล้ียงสตัว ์ ช่วยเสริมเร่ือง  ควำมรับผดิชอบ  กำรวำงแผน  กำรมีจิตใจอ่อนโยน  กำรมีเมตตำต่อผูอ่ื้น 
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บทที่ 14 ความช่วยเหลอืโดยคุณครู 

กำรช่วยเหลือเด็กสมำธิสั้น จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บจำกคุณครูดว้ยเสมอ  เน่ืองจำกเด็กตอ้งปรับตวักบักำรเรียน
และส่ิงแวดลอ้มท่ีโรงเรียน  ปัญหำพฤติกรรมต่ำงๆเกิดข้ึนท่ีโรงเรียนดว้ย  กำรฝึกพฤติกรรมต่ำงๆในบทตน้ๆ 
สำมำรถน ำมำใชท่ี้โรงเรียนเช่นกนั 

หลักส าคญัในการช่วยโดยคุณครู 

• เขำ้ใจเด็กสมำธิสั้น โรคสมำธิสั้นเป็นโรคท่ีพบไดบ่้อย  เป็นเอง มิไดเ้กิดจำกกำรเล้ียงดู เดก็ท่ีอำกำรไม่

มำกอำจมีลกัษณะเหมือนเดก็ปกติ  บำงคนไม่มีอำกำรมำกท่ีโรงเรียน  จนครูอำจคิดว่ำมิไดเ้ป็นโรคสมำธิ
สั้น  แพทยจ์ะวินิจฉยัโดยใชข้อ้มลูพฤติกรรมทั้งท่ีบำ้น  ท่ีโรงเรียน และท่ีอ่ืนๆประกอบกนั  ร่วมกบักำร
ประเมินทำงจิตวิทยำและจิตเวช   ถำ้ครูไม่แน่ใจกำรวินิจฉยัโรค ควรปรึกษำแพทยท่ี์ดูแล 

•  กำรช่วยเหลือตอ้งร่วมมือกนั ระหว่ำงแพทย ์ครู และพ่อแม่ ไปในทิศทำงเดียวกนั 

• ส่งเสริมใหเ้ด็กกินยำรักษำ  ยำไม่มีฤทธ์ิง่วง  ไม่ซึม  ไมก่ดระบบประสำท ไม่ติดยำ  ไม่มีผลต่ออวยัวะ
ภำยในระยะยำว  สำมำรถกินต่อเน่ืองได ้ แพทยจ์ะใหย้ำรักษำยำวจนเขำ้สู่วยัรุ่น  กินทุกวนัไมจ่  ำเป็นตอ้ง
เวน้ยำ 

บทบาทของครูในการช่วยเหลือ  

กำรจดัส่ิงแวดลอ้ม  

• จ ำนวนเด็กสมำธิสั้นในหอ้งเรียน  ไม่ควรมีเดก็สมำธิสั้นมำกกว่ำ 1 คนในหอ้ง  

• ท่ีนัง่  เด็กสมำธิสั้นควรนัง่หนำ้ชั้น  ใกลค้รู มีเดก็เรียบร้อยนัง่รอบดำ้น 

• ส่ิงกระตุน้ต่ำงๆในหอ้ง  ควรมีนอ้ย  ไม่มีกำรประดบัมำก ลดส่ิงกระตุน้ทำงสำยตำ 

• กำรแต่งตวัของครู  ไม่ควรมีเคร่ืองประดบัมำก ไม่ท ำใหเ้ดก็สนใจกำรแต่งกำยของครู 
 
กำรช่วยเหลือเร่ืองกำรกินยำ 

เด็กสมำธิสั้นจ  ำเป็นตอ้งกินยำเพ่ือช่วยใหเ้ขำควบคุมสมำธิและควบคุมตวัเองได ้ยำท่ีกินอำจมีม้ือ
กลำงวนั ซ่ึงเด็กมกัลืม 

• เด็กเลก็  บำงคร้ังขอควำมร่วมมือคุณครูช่วยจดัยำใหใ้นม้ือกลำงวนั  

• เด็กโต  ครูช่วยเตือนเด็กใหกิ้นยำ 

• วิธีกำรเตือน ควรเตือนเป็นส่วนตวั ระวงัเดก็อำยเพื่อน 
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กำรใหเ้ด็กรับทรำบโรคท่ีเป็น 
ครูบอกเดก็สมำธิสั้นไดด้งัน้ี 

• โรคสมำธิสั้นไม่ใช่โรคจิต โรคประสำท ไม่ใช่ปมดอ้ย สำมำรถท ำทุกอยำ่งไดเ้หมือนเพ่ือน 

• อำกำรของโรคสมำธิสั้นท ำเรียนดอ้ยกว่ำควำมสำมำรถท่ีแทจ้ริง  อำกำรน้ีรักษำไดด้ว้ยยำ และกำรฝึก 

• ยำช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรตั้งใจ สมำธิ ควำมเขำ้ใจและควำมจ ำ กำรควบคุมตนเอง 

• กำรฝึกต่ำงๆมีควำมจ ำเป็น  ครูจะช่วยฝึกร่วมกบัทำงบำ้น 

• อำกำรหุนหนัพลนัแล่น จ  ำเป็นตอ้งฝึกควบคุม 

• เขำมีขอ้ดีอ่ืนๆ  ช่วยกนัใหเ้กิดขอ้ดีมำกข้ึน  ครูมองเห็นขอ้ดีของเขำเช่นกนั     

 
ขอ้ควรหลีกเล่ียง 

• หยดุยำเองโดยไม่ไดป้รึกษำแพทย ์

• ลอ้เลียน ประกำศ  แซว  ประชดประชนัอำกำรหรือโรคท่ีเดก็เป็น หรือส่งเสริมใหเ้พื่อนลอ้เลียน 

• ท ำใหเ้ป็นจุดเด่นจำกอำกำรของโรค 

• ลงโทษรุนแรงหรือท ำใหอ้บัอำย 

• ไม่สนใจเด็ก ไม่เอำใจใส่ หรือใหเ้พื่อนๆเลิกยุง่กบัเด็ก 
 
จะบอกเดก็อ่ืนๆอยำ่งไร 

• ควรบอกเพ่ือนๆเดก็ว่ำ โรคสมำธิสั้นไม่ใช่โรคน่ำอำย  ไม่ลอ้เลียนกนัในหอ้ง 

• ควรช่วยเหลือเพ่ือนท่ีสมำธิสั้นอยำ่งไร เช่น ไม่ชวนคุย  ชวนใหต้ั้งใจเรียน ชวนใหท้ ำงำนใหค้รบ เตือน

เมื่อลืม 

• ไม่ปิดบงัว่ำใครเป็นโรคสมำธิสั้น  แต่ไม่ตอ้งประกำศใหเ้ด็กอำย หรือรู้สึกว่ำเป็นจุดเด่นของหอ้ง
เกินไป 

• ใหโ้อกำสเขำท ำตวัใหเ้ป็นประโยชนต์ำมโอกำส    

 
บทบำทครูในหอ้งเรียน 

• สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียน ท ำใหก้ำรเรียนสนุก ต่ืนเตน้ ทำ้ทำย ใหเ้ด็กอยำกติดตำม 

• จดัระบบกำรเรียนใหช้ดัเจน และก ำกบัใหเ้ด็กท ำตำมระบบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

• คอยดึงควำมสนใจเด็กกลบัมำสู่กำรเรียน เม่ือวอกแวกหรือขำดสมำธิ 

• เวลำพดูกบัเดก็ใหแ้น่ใจว่ำเด็กก  ำลงัฟัง ไม่ไดส้นใจส่ิงอ่ืนอยู ่

• แบ่งงำนเป็นช่วงสั้นๆพอท่ีเด็กจะท ำเสร็จ ก  ำกบัใหท้ ำจนส ำเร็จทั้งหมด มีจงัหวะพกัเป็นระยะ 

• ชมเมื่อเด็กท ำได ้ท ำเสร็จหรือพยำยำมท ำ 
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• วำงเฉยกบัอำกำรท่ีไม่รบกวนหนำ้ท่ี เช่น ยกุยกิ อยูไ่ม่สุข ลำยมือไม่สวย  เจำ้อำรมณ์ 

• ติดตำมงำนอยำ่ใหห้ลุด ใหง้ำนเสร็จ  จดกำรบำ้นเสร็จ  ติดตำมกำรบำ้นสม ่ำเสมอ 

• อนุญำตใหใ้ชเ้ทปบนัทึกเสียง เพ่ือกลบัไปฟังซ ้ำ 

• เพ่ิมเวลำในกำรทดสอบ หรือกำรท ำงำนท่ีเดก็อำจชำ้กว่ำเพ่ือนมำก 

• ใชส้ญัญำณเตือนทุกรูปแบบ จนเด็กสำมำรถเตือนตนเองได ้

• ใหเ้ด็กช่วยงำนครู ใชค้วำมอยูไ่ม่น่ิงใหเ้ป็นประโยชน ์

• ชมเม่ือเด็กท ำดี ใหเ้พ่ือนชมเม่ือท ำตวัเป็นประโยชน์ มีรำงวลัเป็นคร้ังครำว 

• ใชเ้ทคนิค “ขอเวลำนอก” เมื่อเดก็ละเมิดกติกำ 

• ใชก้ำรลงโทษอยำ่งระมดัระวงั  หำวิธีหลำยรูปแบบ  เช่น  ตดัรำงวลั บ ำเพญ็ประโยชน ์

• ไม่ควรลงโทษกบัปัญหำเหล่ำน้ี    สะเพร่ำ  เลินเล่อ  ขำดระเบียบ  ขำดควำมสนใจ  ลำยมือไม่สวย 

• อนุญำตใหพ้ิมพง์ำนส่ง ในกรณีท่ีมีปัญหำลำยมือมำกๆ หรือเขียนชำ้มำกๆ 

• หำทำงใหเ้ด็กระบำยพลงังำน หรือควำมกำ้วร้ำว ออกเป็นกิจกรรมท่ีเหมำะสม เช่น กีฬำ ศิลปะ ดนตรี 
ตำมควำมชอบ ควำมถนดัของเด็ก 

• พดูคุยเป็นส่วนตวัเป็นคร้ังครำว รับฟังควำมทุกขใ์จ ปัญหำท่ีเกิดข้ึน และใหค้วำมรู้ ค  ำแนะน ำ กำรปฏิบติั

ตวั ชมในเร่ืองท่ีเด็กท ำไดดี้  คำดหวงัในทำงท่ีดีต่อเด็กเสมอ 
 
ครูช่วยพ่อแม่ไดอ้ยำ่งไร 

• ช่วยฝึกทกัษะต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกบัท่ีบำ้น โดยกำรติดตำมกบัพ่อแม่และแพทยอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ 

• ติดตำมใหเ้ด็กจดกำรบำ้นใหค้รบ 

• ติดตำมกำรบำ้น งำนท่ีคำ้ง  เมื่อเด็กลืมหรือไม่ส่งงำน ใหแ้จง้ทำงบำ้นทนัที 

• สอนเสริมรำยบุคคล  ตรวจสอบว่ำเด็กมีปัญหำกำรเรียนเฉพำะดำ้นหรือไม่ ใหค้วำมช่วยเหลือดำ้นกำร
เรียน 

• ใหค้วำมมัน่ใจพ่อแม่ในกำรรักษำอยำ่งต่อเน่ือง อยำ่ใหข้ำดกำรไปพบแพทยต์ำมนดั ถำ้ไม่แน่ใจในกำร

รักษำใหก้ลบัไปปรึกษำแพทยผ์ูรั้กษำ 
 
ครูช่วยหมอไดอ้ยำ่งไร 

• ตอบแบบสอบถำมพฤติกรรมท่ีแพทยส่์งไปผำ่นพ่อแม่  เพื่อช่วยในกำรวนิิจฉยัและกำรรักษำต่อเน่ือง 

• สร้ำงทกัษะท่ีเดก็ยงัขำดอยู ่

• ติดต่อแพทยเ์มื่อมีขอ้สงสยั 

• แจง้แพทยผ์ูรั้กษำเมื่อมีปัญหำฉุกเฉิน 

• หำกิจกรรมใชค้วำมอยูไ่ม่น่ิงใหเ้ป็นประโยชน์  เช่นบ ำเพญ็ประโยชน์  กีฬำ ศิลปะ ดนตรี 
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• ช่วยใหเ้ด็กหำเอกลกัษณ์ของตน เมื่อเขำ้สู่วนัรุ่น 

• เม่ือเด็กเล่ือนชั้น แจง้ใหค้รูคนต่อไปทรำบ และช่วยเหลือต่อไป 
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บทที่  15  การรักษาด้วยยา 

            ยำเป็นส่วนหน่ึงของกำรรักษำโรคสมำธิสั้น  ควบคู่ไปกบักำรฝึกต่ำงๆในบทท่ีผำ่นมำ  กำรใชย้ำนอกจำก
จะลดอำกำรสมำธิสั้น  อำกำรซนอยูไ่ม่น่ิงไดแ้ลว้  ยงัช่วยใหเ้ด็กควบคุมตนเองไดดี้ข้ึน  รู้จกัย ั้งคิด  รู้จกัฟัง   ท ำ
ใหก้ำรฝึกนิสยัต่ำงๆง่ำยข้ึนอยำ่งมำก 

  

ยาออกฤทธ์ิอย่างไร 

                ยำท่ีใชใ้นโรคสมำธิสั้น  ออกฤทธ์ิท ำใหส้มองของเด็กสมำธิสั้นส่วนท่ีท ำหนำ้ท่ีต่ำงๆนอ้ย  กลบัมำท ำ

หนำ้ท่ีไดเ้หมือนเด็กทัว่ไป ท ำใหเ้ด็กสมำธิสั้นมีอำกำรดีข้ึน  ควบคุมสมำธิไดดี้ข้ึน  ตั้งใจท ำงำน  ท ำงำน
เสร็จ  เรียนรู้เร่ือง  เรียนสนุก อยำกเรียน  ผลกำรเรียนดีข้ึน  มีทศันคติดำ้นบวกต่อกำรเรียน  มีควำมมัน่ใจในกำร
เรียน  รู้สึกตนเองท ำอะไรประสบผลส ำเร็จดีกว่ำเดิม  ควำมรู้สึกต่อตนเองดีข้ึน  ควบคุมตวัเองไดดี้ข้ึน  อำกำรซน
อยูไ่ม่น่ิงลดลง  
                สมองของเด็กสมำธิสั้น  ส่วนท่ีหนำ้ท่ีนอ้ย ไดแ้ก่  
สมองส่วนกลำง  ท่ีท ำหนำ้ท่ีคดักรองส่ิงกระตุน้ท่ีอยูร่อบๆตวัเด็ก  ปกติเดก็จะคดักรองส่ิงกระตุน้ใหเ้ป็น

ระบบ  ไม่เขำ้ไปแยง่ควำมสนใจกนัในสมองมำกเกินไป   ส่ิงกระตุน้ท่ีเขำ้ไปพร้อมๆกนัโดยไม่คดักรอง ท ำให้
เด็กไม่สำมำรถจดจ่อกบักำรเรียน(ซ่ึงไม่สนุก)ได ้ ไม่สำมำรถตั้งใจท ำงำนท่ียำกจนจบได ้
สมองส่วนหนำ้  ท่ีท ำหนำ้ท่ีบริหำรจดักำร สร้ำงควำมเช่ือมโยง ควำมสมัพนัธ์  คิดวิเครำะห์  วำงแผน และ
ควบคุมตนเอง  ใหส้งบน่ิง ไม่ท ำตำมใจตนเอง หยดุย ั้งคิดไตร่ตรอง   
  

ยามีกี่ประเภท 

                ยำท่ีใชรั้กษำอำกำรโรคสมำธิสั้น  ท่ีใชบ่้อยมีดงัน้ี 
1. เมธิลเฟนิเดต (Methylphenidate) เป็นยำท่ีมีประสิทธิภำพดีท่ีสุด  รักษำไดผ้ลประมำณร้อยละ 80 เป็นยำท่ีอยู่
ในกลุ่มยำกระตุน้ประสำท   ในประเทศไทยขณะน้ีมี 2 รูปแบบ คือ  

แบบออกฤทธ์ิสั้น (ช่ือกำรคำ้ Ritalin และ Rubifen) ออกฤทธ์ิประมำณ 30 นำทีหลงัรับประทำน ฤทธ์ิยำอยูน่ำน
ประมำณ 3-4 ชัว่โมง   ตอ้งใหย้ำวนัละ 2-3 คร้ัง (เชำ้-เท่ียง หรือ เชำ้-เท่ียง-บ่ำย ข้ึนกบัอำกำร) ขนำดเร่ิมตน้ในกำร
รักษำ 5 มิลลิกรัม หลงัอำหำร เชำ้-เท่ียง หรือ เชำ้-เท่ียง-บ่ำย และเพ่ิมไดม้ื้อละ 2.5-5  มิลลิกรัม จนกระทัง่เด็ก
อำกำรดีข้ึน 
แบบออกฤทธ์ิยำว (ช่ือกำรคำ้ Concerta)   ออกฤทธ์ินำนประมำณ 12 ชัว่โมง เป็นยำใหม่ท่ีใชใ้นกำรรักษำโรค

สมำธิสั้น เน่ืองจำกกำรใชย้ำแบบออกฤทธ์ิสั้นมีขอ้จ  ำกดัหลำยประกำร เช่น เดก็ลืมกินยำม้ือเท่ียง เบ่ือกินยำ อำย 
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ไม่อยำกใหเ้พื่อนเห็นว่ำตอ้งกินยำท่ีโรงเรียน รู้สึกกลวัเพื่อนรู้ว่ำเป็นผูป่้วยจิตเวช ยำหมดฤทธ์ิเร็วท ำใหอ้ำกำรอำจ
มีลกัษณะ “ข้ึน-ลง”ตำมระดบัของยำในร่ำงกำย โอกำสเกิดอำกำรขำดยำ ด้ือยำ มีมำกกว่ำ  

ยำใหม่ท่ีมีกำรออกฤทธ์ิยำวจะช่วยแกปั้ญหำเหล่ำน้ีได ้ คือ 
1.        เด็กกินยำเพียงวนัละคร้ัง  สะดวก ไม่ตอ้งกงัวลว่ำจะลืมกินยำม้ือกลำงวนั 
2.        เพ่ิมควำมร่วมมือต่อกำรกินยำ 
3.        ไม่พบลกัษณะ “ข้ึน-ลง” ของอำกำร และลดโอกำสเกิดอำกำรขำดยำ หรืออำกำรแกว่ง(มีอำกำร

มำกตอนยำลดระดบั เช่นตอนเยน็อยูท่ี่บำ้นจะซนกว่ำเดิม)   เน่ืองจำกระดบัยำในร่ำงกำยจะค่อยๆลดระดบัลง 

4.        โอกำสเกิดกำรด้ือยำนอ้ยกว่ำ 
5.        เด็กยงัคงมีสมำธิดีขณะท ำกำรบำ้นในตอนเยน็ เน่ืองจำกยำยงัไม่หมดฤทธ์ิ 
6.        โอกำสท่ีผูป่้วยน ำยำไปใชเ้ป็นยำเสพติดมนีอ้ย  เน่ืองจำกรูปแบบของเมด็ยำ Concerta ไม่สำมำรถ

ท ำใหแ้ตก หรือปริไดโ้ดยง่ำย เด็กจึงไม่สำมำรถน ำตวัยำมำเสพสู่ร่ำงกำยโดยวิธีอ่ืนได ้หำกเดก็กินกจ็ะไม่ได้
ควำมรู้สึก “เป็นสุข” เน่ืองจำกระดบัยำไม่ไดสู้งข้ึนอยำ่งรวดเร็วพอท่ีจะท ำใหเ้กิดควำมรู้สึกนั้นได ้แต่ระดบัยำจะ
ค่อยๆไต่ระดบัสูงข้ึนอยำ่งชำ้ๆ ขอ้ดีน้ีอำจช่วยลดควำมกงัวลของพ่อแม่ท่ีเกรงว่ำ เด็กจะมีโอกำสเส่ียงต่อกำรติดยำ

หำกรับประทำนยำท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนักบัยำกระตุน้ประสำท 
เมด็ยำ Concerta เป็นแคปซูล ท่ีมีลกัษณะเป็นใหน้ ้ ำซึมผำ่นเขำ้ได ้โดยดำ้นนอกเคลือบดว้ยยำท่ีถกูดูดซึมและออก
ฤทธ์ิภำยใน 20-30 นำทีหลงัจำกรับประทำน ส่วนภำยในถกูแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ส่วนท่ีบรรจุดว้ยยำ 2  ส่วน อีก
หน่ึงส่วนเป็นส่วนดนัยำ  ท่ีจะท ำงำนเม่ือน ้ ำซึมผำ่นเขำ้มำในเมด็ยำ  กลไกน้ีเองท่ีท ำให ้Concerta มีระยะเวลำกำร
ออกฤทธ์ินำนถึง 12 ชัว่โมง 

  
2. อโทมอ็กซิทีน atomoxetine (ช่ือกำรคำ้  Strattera)  เป็นยำในกลุ่ม Selective Norepinephrine Reuptake 
Inhibitor (SNRI)เป็นยำใหม่ท่ีอยูใ่นขั้นตอนน ำเขำ้มำใชใ้นประเทศไทย  ขอ้ดีของยำน้ี  คือ  ไม่ใช่ยำในกลุ่ม
กระตุน้ระบบประสำท  
 3. ยำตำ้นโรคซึมเศร้ำ  ไดแ้ก่  

• ยำตำ้นโรคซึมเศร้ำไทรไซคลิค (Tricyclic antidepressant)  ช่ือImipramine(ช่ือ 

กำรคำ้ Tofranil)  และ Nortriptyline(ช่ือกำรคำ้ Nortrilen) 

• ยำตำ้นโรคซึมเศร้ำอ่ืนๆ  ไดแ้ก่  Buproprion (ช่ือกำรคำ้ Quomem SR) หรือ Venlafaxine (ช่ือ

กำรคำ้ Efexor XR/) 
4. ยำลดควำมดนัโลหิต (Antihypertensives) ไดแ้ก่ Clonidine (ช่ือกำรคำ้ Catapres) 
5. ยำตำ้นโรคจิต Antipsychotics ไดแ้ก่ยำในกลุ่ม atypical antipsychotics เช่น Risperidone (ช่ือกำรคำ้ Risperdal) 
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ต้องกินยานานเท่าใด 

                ยำน้ีเม่ือไดผ้ลดี  แพทยจ์ะใหกิ้นทุกวนั ติดต่อกนัเป็นเวลำนำนหลำยปี  ส่วนใหญ่จะหยดุยำไดใ้นช่วง

วยัรุ่น  ซ่ึงสำมำรถควบคุมตวัเองไดดี้ข้ึนแลว้                เด็กท่ีไดรั้บกำรฝึกพฤติกรรมดี จะหยดุยำไดเ้ร็ว  แต่มีบำง
คนท่ียงักินยำต่อไปจนเป็นผูใ้หญ่  หรือใชย้ำบำงคร้ังบำงสถำนกำรณ์ท่ีตอ้งกำรสมำธิมำกๆ 
  
ยำน้ีกินนำนๆจะติดไหม  มีผลต่อร่ำงกำยระยะยำวหรือไม่ 
                ยำท่ีใชทุ้กตวัไม่ท ำใหติ้ด แมจ้ะกินติดต่อกนันำน  เน่ืองจำกฤทธ์ิของยำไม่ท ำใหเ้กิดควำมพอใจเหมือน

ยำเสพติด  แพทยม์ีขอ้มลูยนืยนัไดจ้ำกกำรรักษำเดก็จ  ำนวนมำก เป็นเวลำนำนหลำยปีแลว้  พบว่ำยำน้ี
ปลอดภยั  ไม่ติดยำ  ไม่มีผลต่ออวยัวะต่ำงๆของร่ำงกำย(ตบั ไต หวัใจ ปอด สมอง ฯลฯ) ในระยะยำว  
  
ผลขำ้งเคียงมีอะไรบำ้ง 
                เมธิลเฟนิเดต(Methylphenidate) มีผลขำ้งเคียงดงัน้ี 
·        เบ่ืออำหำร ในม้ือต่อมำ  แต่จะกินชดเชยในม้ืออ่ืนๆ  ไม่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตในระยะยำว 

·        ปวดศีรษะ อำจเกิดในม้ือแรกๆ  เม่ือใหกิ้นยำต่อไป จะดีข้ึนและหำยปวดหวัไดเ้อง  ร่ำงกำยมีกำรปรับตวัต่อ
ยำได ้ ไม่มีอนัตรำย  ไมต่อ้งหยดุยำ 
·        นอนไม่หลบั  โดยเฉพำะเมื่อกินยำหลงัเวลำ 17.00 น. ถำ้แพทยใ์หกิ้นยำม้ือบ่ำยหรือเยน็  ควรกินก่อน
เวลำ 17.00 น. 
                อำกำรขำ้งเคียงของยำน้ี  ไม่ไดเ้กิดทุกคน  แพทยม์กัแนะน ำก่อนกำรใหย้ำ  และวิธีปฏิบติัเมื่อเกิดผล

ขำ้งเคียง  ถำ้สงสยัใหรี้บติดต่อแพทยผ์ูรั้กษำโดยเร็ว 
  

อธิบายให้เด็กยอมรับการกินยาได้อย่างไร 

1.  เด็กวยัเรียนมกัเขำ้ใจเหตุผลของกำรกินยำ แพทยแ์ละพ่อแม่ควรอธิบำยใหเ้ด็กเขำ้ใจตรงกนัว่ำ ยำช่วยใหเ้ขำ
ควบคุมสมำธิและตั้งใจเรียนไดดี้ข้ึน ควรแนะน ำดว้ยว่ำโรคท่ีเป็นน้ีไม่ใช่โรคจิตโรคประสำท เขำเป็นโรค
สมำธิสั้น ซ่ึงรักษำได ้ยำเป็นส่วนหน่ึงของกำรรักษำร่วมกบักำรฝึกพฤติกรรมต่ำงๆ เพ่ือใหเ้ขำเป็นคนเก่งข้ึน 
ตั้งใจท ำงำนหรือเรียนไดดี้ข้ึน 

2. อธิบำยว่ำยำน้ีไม่มีผลต่อร่ำงกำยระยะยำว ไมติ่ดยำ ไมต่อ้งกลวั ถำ้สงสยัใหป้รึกษำแพทย ์ทนัที 
3. อธิบำยว่ำยำน้ีไม่ใช่ยำระงบัประสำท ไม่กดประสำท ไมง่่วงไม่งง แต่จะท ำใหน่ิ้งข้ึน ไม่ใช่อำกำรซึม เมื่ออยู่

น่ิง ควรใหเ้ดก็เรียน หรือท ำงำน เพรำะเวลำท่ีน่ิงๆนั้นจะควบคุมสมำธิไดดี้ 
4. ควรพยำยำมใหเ้ดก็มีส่วนร่วมในกำรกินยำเอง เป็นกำรฝึกควำมรับผดิชอบ และมีทศันคติดีต่อกำรกินยำ 
5. พ่อแม่ และครูไม่ควรพดูถึงกำรกินยำ หรือกำรเป็นโรคน้ีทำงดำ้นลบ หรือลอ้เลียนใหเ้ด็กอำย 
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 เด็กควรบอกเร่ืองการกินยาแก่เพือ่นและครูอย่างไร 

                พ่อแม่ควรสอนใหเ้ด็กใหส้ำมำรถบอกเพื่อน  หรือครูได ้ว่ำเขำเป็นอะไร  ท ำไมถึงตอ้งกินยำ  ควรให้

เด็กเตรียมค ำพดูเหล่ำน้ี 
“ผมกินยำสมำธิสั้น หมอใหกิ้นยำเพ่ือใหมี้สมำธิดีข้ึน ตั้งใจเรียน และท ำงำนเสร็จ” 
 “โรคสมำธิสั้นไม่ใช่โรคจิตโรคประสำท รักษำได”้ 
“อำกำรซนอยูไ่ม่น่ิงเป็นจำกโรคสมำธิสั้นน้ี” 
“โรคสมำธิสั้นพบไดบ่้อยๆ ในนกัเรียนพบ ประมำณ ร้อยละ 5” 

หลงัจำกกินยำแลว้ประมำณ คร่ึงชัว่โมง จะควบคุมตวัเองไดดี้ข้ึน” 
  

ครูมีส่วนช่วยเหลือในการกินยาอย่างไร 

1.  ในเด็กอำยนุอ้ย มกัลืมกินยำม้ือเท่ียง ครูอำจช่วยเตือน (เป็นกำรส่วนตวั ไมจ่  ำเป็นตอ้งใหเ้ด็กอ่ืนรับทรำบ หรือ

ประกำศใหม้ำกินยำต่อหนำ้เดก็อ่ืน) 
2.  ครูอำจช่วยจดัยำใหเ้ด็ก โดยพ่อแม่ฝำกยำไวก้บัครู เมือ่ถึงเวลำ ใหเ้ด็กมำพบครูเพื่อรับยำ ถำ้เด็กลืมค่อยเรียกให้

มำรับยำ ดูใหเ้ด็กกินต่อหนำ้ โดยเฉพำะในเดก็ท่ีมีแนวโนม้จะหลีกเล่ียงกำรกินยำ 
3.  ชมเมื่อเด็กรับผดิชอบกำรกินยำ ตำมท่ีตกลงกนัไว ้
4.  ก  ำกบัใหกิ้นยำ โดยไม่ตอ้งพดูมำกสอนมำก   

5. ใหค้วำมมัน่ใจกบัเดก็ว่ำ กำรกินยำในควำมดูแลของแพทยม์ีควำมปลอดภยั ไดป้ระโยชน์ เช่น ครูเห็นชดัเจนว่ำ
ตั้งใจเรียนข้ึน ท ำงำนเสร็จ เรียบร้อย อำรมณ์ดี เป็นตน้ 

6.  ชมเม่ือเด็กมีพฤติกรรมดีข้ึน ใหเ้ด็กเขำ้ใจว่ำ ดีข้ึนเน่ืองจำก “คร่ึงหน่ึงจำกยำ อีกคร่ึงหน่ึงจำกกำรควบคุม
ตวัเอง” 
7.  พยำยำมใหเ้ด็กรับผดิชอบกินยำเอง เตือนตวัเอง ใหไ้ดม้ำกข้ึนเร่ือยๆ 

8.  ไม่หงุดหงิดกบักำรลืมกินยำ เพรำะเป็นอำกำรของโรคสมำธิสั้นนัน่เอง 
9.   ใหค้วำมมัน่ใจกบัพ่อแม่ เม่ือพฤติกรรมหลงักำรกินยำดีข้ึน เน่ืองจำกพ่อแม่ไม่เห็นพฤติกรรมท่ีดีข้ึนไดม้ำก
เท่ำท่ีคุณครูเห็น (ตอนเยน็ ยำหมดฤทธ์ิแลว้ ท่ีบำ้นจึงเห็นซนเหมือนเดิม) 

 ไม่กินยาได้หรือไม่ 

                กำรศึกษำติดตำมระยะยำวพบว่ำ  ถำ้ไม่กินยำมโีอกำสเกิดปัญหำต่ำงๆตำมมำมำกกว่ำ  กำรเล้ียงดูฝึก
นิสยัต่ำงๆ  ท ำไดย้ำกมำก  และท่ีส ำคญัคือ เดก็ขำดกำรเรียนรู้เรียนไม่สนุก  ไม่อยำกเรียน  เบ่ือเรียน  จนเกิด
ทศันคติดำ้นลบต่อกำรเรียน  ซ่ึงไม่สำมำรถแกไ้ขเม่ือโตข้ึน 
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                ปัจจุบนัน้ี แพทยจึ์งแนะน ำใหกิ้นยำต่อเน่ืองกนัทุกวนั  แมใ้นวนัท่ีไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  เพรำะฤทธ์ิของ
ยำจะช่วยดำ้นพฤติกรรมอ่ืนๆดว้ย 

                กำรหยดุยำเป็นระยะๆอำจพิจำรณำในบำงรำย  เช่น หยดุวนัเสำร์-อำทิตย ์ หรือช่วงปิดเทอม  แต่ในรำย
ท่ีเป็นมำก  มกัแนะน ำใหกิ้นทุกวนั  ประโยชน์ท่ีไดจ้ะคุม้ค่ำกว่ำกำรไมกิ่นยำอยำ่งมำก 
  

เมื่อเด็กไม่กินยา 

1. พดูคุยสอบถำมเด็ก เร่ือง ผลขำ้งเคียงของยำ อำยเพื่อน ลืม  เบ่ือ ไม่มีน ้ ำกิน ยำหำย รับฟังควำมไม่สบำยใจ
อยำ่งสงบ  อยำ่เพ่ิงสอน เตือน ดุ ก่อนจะฟังจนจบ 

2. ชวนเด็กคิดว่ำ จะแกปั้ญหำนั้นอยำ่งไร  ชมกำรคิดแกปั้ญหำท่ีดี  ช้ีแนะ  หรือ แนะน ำตรงในประเดน็ท่ีเด็ก
คิดไม่ออก  แต่สร้ำงควำมรู้สึกว่ำ  ถึงอยำ่งไรคงตอ้งกินยำ  แต่จะใหเ้กิดปัญหำตำมมำนอ้ยท่ีสุดอยำ่งไร 

3. ใหค้วำมมัน่ใจในผลของกำรใชย้ำ  ประโยชน์ในเร่ืองสมำธิ และกำรช่วยควบคุมตนเอง  ซ่ึงเด็กอำจไม่ทรำบ

ว่ำตนเองดีข้ึน 
4. ช่วยกนัหำวิธีป้องกนักำร “ลืม”  เช่น  มีกำรเขียนเตือนไวท่ี้กล่องอำหำรกลำงวนั  ใส่ยำไวใ้นกล่องใน

กระเป๋ำ  จะมีเสียงดงัเวลำขยบัตวั  เตือนใหเ้ด็กคิดถึงกำรกินยำ 
5. เขียนตำรำงกิจกรรมส่วนตวั ทุกวนั  ก ำหนดกำรกินยำ 
6. เมื่อเด็กลืมกินยำ  อยำ่ดุหรือลงโทษ  ควรชมท่ีมำเปิดเผยควำมจริง  และชวนคุยต่อ ว่ำจะป้องกนัปัญหำน้ี

อยำ่งไร  (กำรดุ ท ำโทษ ในกรณีน้ีจะท ำใหเ้ด็กหลีกเล่ียง  ปกปิดเวลำลืม  หรือแอบท้ิงยำ  เพรำะกลวัถกูจบั
ไดว้่ำลืม)  

 ประโยคเด็ด เกี่ยวกับการกินยา 

                ค ำพดูของพ่อแม่ และครู มคีวำมหมำยต่อควำมคิดและพฤติกรรมกำรกินยำเดก็อยำ่งมำก  ประโยค

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยำ่งท่ีไม่ดี ควรเปล่ียนแปลง  ไดแ้ก่ 
“ซนอีกแลว้ใช่ไหม ลืมกินยำหรือเปล่ำ” ควรเปล่ียนแปลงเป็น “ไหนพ่อขอดยูำท่ีเหลือหน่อย   เกิดอะไร

ข้ึนหรือเปล่ำ” 
“อยำ่ลืมกินยำนะ”   ควรเปล่ียนแปลงเป็น  “ลกูจะเตือนตวัเองอะไรดี” 
“ท ำไมถึงลืมกินยำ”   ควรเปล่ียนแปลงเป็น  “เกิดอะไรข้ึน  ลกูจึงไม่ไดกิ้นยำ” 

“ท ำไมพดูไม่จ  ำนะ  ว่ำตอ้งกินยำทุกวนั”   ควรเปล่ียนแปลงเป็น  “ลกูจะเตือนตวัเองเร่ืองยำ อยำ่งไร” 
“เบ่ือจริงๆเลย  ตอ้งใหบ้อกทุกวนั”   ควรเปล่ียนแปลงเป็น  “แม่เป็นห่วง  เร่ืองกำรไดรั้บยำสม ่ำเสมอ 

ตำมท่ีหมอแนะน ำ" 
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“ไม่ไดเ้ร่ืองเลย  อยำ่งน้ียำก็ช่วยไม่ได”้  ควรเปล่ียนแปลงเป็น  “บำงทีกำรฝึกนิสยัต่ำงๆก็ตอ้งใชเ้วลำ
นะ  พยำยำมอีกหน่อย ยำคงช่วยไดเ้พียงคร่ึงเดียว  ท่ีเหลือเป็นควำมพยำยำมของลกูนะ” 

“ยำกนัแสบอยูไ่หน  ก ำเริบอีกแลว้”  ควรเปล่ียนแปลงเป็น  “พ่อเห็นว่ำลกูไม่ค่อยน่ิง  สงสยัว่ำจะลืมกิน
ยำ” 
                ค ำพดูท่ีดี  คือค ำพดูท่ีไม่สร้ำงควำมรู้สึก”ลบ” กบักำรเป็นโรคสมำธิสั้นน้ี  หรือดำ้น”ลบ” ต่อกำรกินยำ 
  

สรุป   

พ่อแม่และคุณครู  สำมำรถช่วยใหเ้ด็กสมำธิสั้นเขำ้ใจตนเอง  เห็นประโยชนข์องกำรกินยำอยำ่งสม ่ำเสมอ  ควบคู่
ไปกบักำรฝึกพฤติกรรมต่ำงๆ 
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