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โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สุคนชิย์

add ยอ่มาจากคำวา่ attention deficit disorder หมายถงึโรคสมาธส้ัิน

ครูอาจารย์รู้หลายอยา่งท ีแ่พทย์ไมรู้่ นัน่ก็คอื อาการของ ADD ปรากฎ ได้หลายแบบมาก ซ้ำ
ยังเกดิ รว่มกับ ความผดิปกตอิ ืน่ๆ อกี เชน่ learning disabilities หรอืปัญหา ทางอารมณ์ ราว
กับวา่ ปัญหาของ ADD เปลีย่นตาม สภาพอากาศ ไมแ่นน่อน คาดการณ์ไมไ่ด้ แม้วธิกีารรักษา
ADD จะม ีปรากฎ ในหนังสอื มากมาย แตก่็ยังคง เป็นงานยาก และหนัก กับผู้ปฏบัิตเิสมอ
ไมม่ทีางออกงา่ยๆ สำหรับ การแก้ปัญหา ของ ADD ในห้องเรยีน หรอืท ีบ้่าน ความสำเร็จ ของ
การรักษา ในโรงเรยีน ขึ้นอยูกั่บ ความรู้ และความหนักแนน่ สมำ่เสมอ ของครู และโรงเรยีน
เป็นอยา่งมาก
ตอ่ไปนี้เป็นเคล็ดบางประการในการชว่ยเด็ก ADD ในโรงเรยีน โดยมุง่ให้ครูอาจารย์ชว่ยเด็กได้
ในทุกวัย แตค่รูอาจเห็นวา่ บางข้อเหมาะสำหรับเด็กบางวัยมากกวา่ อยา่งไรก็ตาม หลักการ
เรือ่ง การมกีรอบ, การให้ความรู้ และการชักจูงสนับสนุน ยังคงเป็น แนวคดิหลักเสมอ

1. ข้อแรกคอื ทา่นต้องมัน่ใจวา่ทา่นกำลังชว่ยเด็ก ADD มใิชเ่ป็นปัญหาของการได้ยนิ การ
มองเห็น

2. หาผู้สนับสนุนทา่นคอืโรงเรยีนและผู้ปกครอง การมเีด็ก ADD อยูใ่นช้ัน 2-3 คนก็เป็น
เรือ่งเหนือ่ย มากอยูแ่ล้ว หาผู้เช ีย่วชาญทีป่รกึษาได้ เชน่ นักการศกึษาพิเศษ จติแพทย์
เด็ก นักจติวทิยาประจำ โรงเรยีน หรอืกุมารแพทย์ หาความรว่มมอืจากผู้ปกครอง และ
หาเพื่อนครูมาชว่ย

3. จงรู้จักข้อจำกัดของตนเอง อยา่กลัวท ีจ่ะขอความรว่มมอื ครูคงไมใ่ชผู้่เช ีย่วชาญเรือ่ง
ADD

4. ถามเด็กวา่จะให้ชว่ยอยา่งไร เด็กเหลา่นี้ มักบอกได้วา่ อยากให้ทา่นชว่ยอยา่งไรเมือ่
ถูกถาม อยา่ อายทีจ่ะถามเด็ก พยายามหาเวลาคุยกับเด็กตามลำพังและถามเขา คนที่
ตอบได้ดที ีส่ดุเสมอคอืตัว เด็กเอง ซ ึง่เรามักละเลยมองข้ามไมถ่ามจากเขา ในเด็กโต
ควรชว่ยให้เด็กเข้าใจด้วยวา่ ADD คอื อะไร ซ ึง่จะชว่ยทา่นได้มาก

5. ระลกึเสมอวา่ การมกีรอบจะชว่ยเด็ก ADD กรอบคอืส ิง่รอบตัวท ีช่ว่ยควบคุมตัวเขา
เพราะเขาคุม ตน เองไมไ่ด้ การมตีารางเวลาหรอืรายการส ิง่ท ีต้่องทำชว่ยเด็ก
ADD ทีห่ลงออกไปกลับเข้ากรอบได้ พวกเขาต้องการส ิง่เตอืน ต้องการการแนะ
ต้องการการย้ำ ต้องการคำสัง่ ต้องการคนให้ ขดีจำกัด และต้องการกรอบทีชั่ดเจน
แนน่อน

6. อยา่ลมืการเรยีนกับความรู้สกึ เด็กเหลา่นี้ ต้องการห้องเรยีนท ีส่นุก รู้สกึวา่เขาทำได้ ไม่
ใชล้่มเหลว ต้องการความตืน่เต้นมากกวา่ความเบือ่หรอืความกลัว ควรให้ความสนใจกับ
เรือ่งความรู้สกึคูไ่ป กับการเรยีนเสมอ

7. ให้เด็กเขยีนกฎ ข้อตกลง แล้วตดิในทีท่ ีม่องเห็นได้ เป็นการแสดงให้เขารู้วา่ เขาควรทำ
อะไรบ้าง

8. ย้ำคำสัง่ เขยีน พูดคำสัง่หลายๆคร้ัง คนทีเ่ป็น ADD ต้องการให้คนพูดย้ำหลายๆคร้ัง
9. พยายามสบตาเด็กบอ่ยๆ ซ ึง่จะเป็นวธิดีงึเด็กกลับมาจากความคดิวอ่กแวก่ ท้ังเป็น

การให้ข้ันตอน เด็กวา่ถามได้ หรอืแสดงวา่ทา่นสนใจเขาอยู ่
10. ให้เด็กนัง่ใกล้โต๊ะ หรอืท ีท่ ีท่า่นยนือยูม่ากท ีส่ดุ
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11. ให้ขอบเขตและข้อจำกัด โดยวธิลีะมุนละมอ่ม ไมใ่ชล่งโทษ ทำอยา่งสมำ่เสมอ
ทุกครั้ง ทันทว่งท ีและงา่ยๆ ไมต้่องเข้าไปถกเถยีงกับเด็กมากมายเหมอืนทนายทำใน
ศาล การพูดย ิง่ยาวย ิง่ไมไ่ด้ผล

12. ทำตารางเวลาให้สมำ่เสมอทีส่ดุท ีท่ำได้ ตดิตารางบนโต๊ะเด็กหรอืกระดาน ช ี้ให้เด็กเห็น
บอ่ยๆ ถ้า ทา่นจะเปลีย่นตาราง ควรเตอืนให้เด็กทราบกอ่นหลายคร้ัง การเปลีย่นโดยไม่
บอกลว่งหน้าทำให้ เด็กปฏบัิตตัิวยากจนเหมอืนไมร่ว่มมอื

13. พยายามให้เด็กจัดตารางเวลา หลังเลกิเรยีนของตนเอง เพื่อหลกีเลีย่งส ิง่ท ีเ่กดิขึ้นมาก
ของเด็ก ADD คอืการผลัดผอ่น

14. พยายามลดการทดสอบยอ่ยๆกับเด็กเหลา่นี้ เพราะไมส่ามารถวัดความรู้จากเด็ก ADD
ด้วยวธินี ี้ ได้

15. ปลอ่ยให้เด็กมอีสิระบ้าง เชน่ให้ออกนอกห้องเป็นคร้ังคราว ดกีวา่จำกัดไว้ แล้วเด็กหนี
หายไปเลย เขยีนไว้เป็นกฎ แล้วให้เด็กหัดควบคุมตนเอง

16. ให้การบ้านทีม่คุีณภาพมากกวา่ปรมิาณ เด็ก ADD อาจทำไมไ่ด้มากเทา่คนอืน่
ควรสอนวธิคีดิให้ เด็กในระยะเวลาเรยีนเทา่เดมิ แตไ่มใ่ห้งานมากจนเด็กทำไมไ่ด้

17. ตดิตามการทำงานอยา่งใกล้ชดิ และชว่ยเตอืนให้เด็กอยูกั่บรอ่งกับรอย เขาจะรู้วา่เขา
ควรทำอะไร และหากทำตามเป้าหมายได้ จะเป็นส ิง่ท ีใ่ห้กำลังใจเด็กอยา่งมาก

18. ยอ่ยงานใหญ่ๆ ให้เป็นงานยอ่ยๆ ถอืเป็นหัวใจหลักในการท ีค่รูจะสอนลูกศษิย์ ADD
ได้ เด็ก ADD เม ือ่เผชญิกับงานใหญม่ากๆ จะท้อกอ่นทำวา่ “ฉันไมม่ทีางทำได้” แต่
หากยอ่ยงานใหญม่ากๆ จะ เป็นงานยอ่ยๆทีเ่ขารู้สกึทำได้ จะชว่ยให้เขามัน่ใจขึ้น โดย
ทัว่ไปเด็กมคีวามสามารถทีจ่ะทำงานได้ มากกวา่ท ีเ่ขาคดิเองอยูแ่ล้ว แตก่ารยอ่ยงาน
ให้เขาทำ จะชว่ยพิสจูน์ส ิง่นี้แกเ่ขา ในเด็กเล็กวธิชีว่ย ให้เด็กหงุดหงดิอาละวาดลดลง
ได้มาก แตใ่นเด็กโต ความรู้สกึเป็นคนแพ้จะลดลง ทา่นควรทำเชน่นี้เป็นประจำ

19. ทำตัวในรืน่เรงิ งา่ยๆมอีารมณ์ขัน หาส ิง่แปลกใหมเ่รือ่ยๆเพื่อทำให้เด็กกระตอืรอืร้น
และคง ความสนใจ เด็กเหลา่นี้มชีวีติชวีา ชอบเลน่ เกลยีดส ิง่นา่เบือ่ รวมท้ังกฎเกณฑ์
ตาราง รายการ และครูท ีน่า่เบือ่ ควรแสดงให้เห็นวา่การปฏบัิตติามส ิง่เหลา่น้ันไมใ่ชส่ ิง่ท ี่
นา่เบือ่ จงลองทำตัว สนุกๆเป็นคร้ังคราว จะชว่ยได้มาก

20. ป้องกันการเกดิส ิง่เร้าท ีม่ากเกนิไป เด็ก ADD เหมอืนหม้อต้ังไฟมโีอกาสเดอืดล้นได้
ตลอดเวลา หากเห็นห้องไมม่รีะเบยีบ จัดการเสยีต้ังแตต้่น อยา่รอให้เป็นจลาจล

21. หาส ิง่สำเร็จเล็กๆนอ้ยๆ ในตัวเขาเสมอ เด็กเหลา่นี้เคยพบแตค่วามล้มเหลว และเขา
ต้องการคน ให้กำลังใจ แตอ่ยา่ทำจนเกนิไป เด็กต้องการและได้ประโยชน์จากคำชม
การให้กำลังใจ เหมอืน ให้น้ำกับคนกระหาย หากมน้ีำก็รอดและเตบิโต หากขาดน้ำมแีต่
จะแยล่ง บอ่ยครั้งทีค่วามเสยีหายจาก ADD เองไมรุ่นแรงเทา่ความเสยีหายจาก
ความไมม่คีวามมัน่ใจในตนเอง ให้น้ำแตพ่อดแีล้วเด็กจะสำเร็จ

22. เด็กเหลา่นี้ มักมปัีญหาความจำ ชว่ยเด็กโดยแนะเคล็ดการชว่ยจำ เชน่ การยอ่ ทำรหัส
ผูกเป็น โคลง ทำสัญลักษณ์ หาเสยีงคล้ายกัน จะชว่ยเด็กได้มาก 

23. สอนเด็กในการจำหัวข้อ ขดีเส้นใต้ ซ ึง่เด็ก ADD มักไมท่ำ ถอืเป็นการชว่ยเตอืนสตเิด็ก
ให้เรยีนได้ ขณะกำลังเรยีน อยูจ่รงิ ซ ึง่สำคัญทีส่กุกวา่การให้ไปเรยีนพิเศษเพิ่มทหีลัง

24. บอกเด็กกอ่นวา่จะพูดถงึเรือ่งอะไรตอ่ไป บอกหัวข้อ แล้วคอ่ยตามด้วยเนื้อเรือ่ง เด็ก
ADD มัก เรยีนจากการมองเห็นได้มากกวา่การฟัง ทา่นอาจพูดไปเขยีนไป เหมอืน
ชว่ยเตมิกาวให้ความจำ

25. ใช้คำสัง่งา่ยๆ ให้ทางเลอืกงา่ยๆ ให้ตารางงา่ยๆ ย ิง่งา่ยย ิง่เข้าใจได้ด ีใช้ภาษาให้นา่
สนใจ เหมอืน มสีสัีน จะชว่ยดงึความสนใจ

26. เตอืนให้เด็กรู้จักสังเกตตนเอง ซ ึง่เด็กเหลา่นี้ มักไมส่ามารถตดิตามได้วา่ตนเองกำลังคดิ
หรอืทำ อะไร การเตอืนควรใช้คำถามทีส่ร้างสรร เชน่ “เม ือ่ก ี้ หนูเพิ่งทำอะไร” “ถ้าให้
ลองพูดอกีคร้ังหนู จะพูดใหมว่า่อะไร” “ทำไมหนูถงึวา่เด็กคนน้ันหน้าเสยีตอนหนูพูด
อยา่งน้ัน” คำถามเหลา่นี้จะ ชว่ยให้เขาสังเกตตนเองเป็น

27. ทำส ิง่ท ีค่าดหวังจากเด็กให้ชัดเจน
28. การให้สะสมคะแนนเอารางวัล เป็นสว่นชว่ยในการควบคุมพฤตกิรรม เด็ก ADD ตอบ



สนองดกัีบ การให้การจูงใจและรางวัล เขาชอบการท้าทาย
29. ถ้าเด็กเข้าใจภาษากาย เชน่ ทา่ทาง, น้ำเสยีง, หรอืกาลเทศะ ได้จาก ควรชว่ยเด็กให้

เข้าสังคม ได้งา่ยขึ้น เชน่ สอน “กอ่นทีห่นูจะเลา่เรือ่งให้คนอืน่ฟัง ถามวา่เขาอยากเลา่
อะไรกอ่น” “มอง หน้าคนอืน่ด้วยในเวลาพูด” เด็ก ADD มักถูกมองวา่ หยิง่ เห็นแกตั่ว
ซ ึง่ท ีจ่รงิเขาไมรู้่วธิเีข้า สังคม ทักษะพวกนี้แม้ไมไ่ด้ตดิตัวมาแตเ่กดิ แตก่็สอนได้

30. สอนวธิกีารทำข้อสอบให้เด็ก
31. ทำการเรยีนให้เหมอืนเลน่เกมส์ การสร้างแรงจูงใจชว่ย ADD ได้มาก
32. แยกเด็ก ADD ออกจากกัน ไมใ่ห้เป็นคูห่รอืกลุม่ เพราะมักทำให้เด็กแยล่ง
33. ให้ความสนใจกับการมสีว่นรว่ม เด็กเหลา่นี้อยากเข้ารว่มและมปีฏสัิมพันธ์ ตราบใดที่

เด็กอยูใ่น ภาวะท ีม่สีว่นรว่ม เด็กจะอยากทำและไมว่อ่กแวก่
34. มอบความรับผดิชอบให้เด็กทำเองเสมอเมือ่เป็นไปได้
35. ลองทำบันทกึจากบ้าน โรงเรยีน บ้าน ทุกวัน เพื่อชว่ยให้ครูและผู้ปกครองเข้าใจกัน และ

ชว่ยให้เด็กได้รับส ิง่ท ีต้่องการ
36. ลองทำรายงานประจำวัน
37. ชว่ยเด็กให้ทำรายงาน และให้เด็กสังเกตตนเอง แล้วพบอาจารย์หลังเลกิเรยีนทุกวัน
38. จัดเวลาพักสบายให้เด็กไว้ โดยให้เด็กทราบลว่งหน้าเพื่อเด็กจะได้เตรยีมใจ การให้

เวลาพักโดย เด็กไมไ่ด้คาด จะทำให้เด็กตืน่เต้นและถูกกระตุ้นมากเกนิไป
39. พึงชมเชย ให้กำลังใจ ยอมรับ ทำให้เด็กรู้สกึมคุีณคา่เสมอ
40. สำหรับเด็กโต ให้เด็กจดคำถามทีเ่กดิขึ้นระหวา่งฟังไว้ นอกเหนอืจากจดส ิง่ท ีค่รูพูดให้

ฟัง จะชว่ยให้เด็กเรยีนได้ดขีึ้น
41. ลายมอืเด็กเหลา่น ี ้อาจไมด่นีกั ให้เด็กหัดใชแ้ป้นพมิพ์ หรอืตอบคำถาม

ปากเปลา่บ้าง 
42. ทำตัวเหมอืนผู้ควบคุมวงดนตร ีทำให้ลูกวงสนใจกอ่นเริม่เลน่ โดยอาจทำตัวเงยีบ เคาะ

โต๊ะ แบง่ เวลาให้แตล่ะคนในห้อง โดยอาจช ี้ให้เด็กชว่ยตอบ
43. จัด “คูหู่” เพื่อนชว่ยเรยีน และให้เบอร์โทรศัพท์ ตดิตอ่ไว้
44. ชว่ยอธบิาย ทำให้การรักษาดูเป็นเรือ่งธรรมดา เพื่อลดความอายของเด็ก
45. พบผู้ปกครองบอ่ยๆ ไมใ่ชพ่บแตเ่ม ือ่เกดิปัญหา
46. ให้อา่นออกเสยีงท ีบ้่าน และในห้องเรยีนเทา่ท ีเ่ป็นไปได้ อาจให้อา่นนทิาน จะชว่ยให้

เด็กม ีทักษะในการคงความสนใจอยูกั่บเรือ่งๆเดยีวได้
47. พูดย้ำ ย้ำ และย้ำ
48. การออกกำลังกาย ชว่ย ADD ท้ังเด็กและผู้ใหญ ่โดยเฉพาะ การออกกำลังกายหนักๆ

เพราะชว่ย ทำลายพลังงานสว่นเกนิ ชว่ยให้มสีมาธ ิและเป็นการกระตุ้นสารตา่งๆใน
รา่งกายซ ึง่เป็น ประโยชน์และสนุก และเขาจะทำตลอดไป

49. สำหรับเด็กโต ชว่ยเด็กเตรยีมตัวเรยีนสำหรับวันรุง่ขึ้น โดยคุยกับเด็กวา่เขาจะเตรยีม
ตัวอยา่งไร

50. มองหาสว่นดที ีป่รากฎขึ้นในเด็กเสมอ เด็กเหลา่นี้ มักฉลาดกวา่ท ีเ่ราเห็น มคีวามสร้าง
สรร ขี้เลน่ และเป็นกันเอง เขาพยายามจะ “กลับ” มาสู้เสมอ เขาต้องการกำลังใจและ
ดใีจท ีม่คีนชว่ย จำไว้ วา่ต้องมทีำนองกอ่นจะเขยีนโน้ตประสานเสยีงเสมอ
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