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ไอคิว … ความฉลาดท่ีเพิ่มพูนได ้

IQ EMPOWERMENT  

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

ความฉลาด สว่นหน่ึงติดตวัมาตั้งแต่เกิด ถือวา่เป็นตน้ทุนของแต่ละคนท่ีไม่เท่ากนั 

แต่อีกส่วนหน่ึงไดจ้ากประสบการณ ์การเรียนรูเ้พิ่มเติม โอกาสในการฝึกฝน 

การใหค้วามสาํคญั และสภาพสงัคม วฒันธรรม ท่ีเอื้ ออาํนวยใหมี้การนําออกมาใช ้

 

ไอคิว (IQ) มาจากคาํเต็มวา่ Intelligent Quotient คือ ระดบัเชาวน์ปัญญา ซ่ึงไดม้าจากการวดัโดยแบบทดสอบทาง

สติปัญญา แลว้แปลผลออกมาเป็นตวัเลข ระดบัของไอคิวปกติอยูใ่นช่วง 90-109 ตวัเลขเหล่าน้ีบ่งชี้ เฉพาะระดบั

เชาวน์ปัญญาในบางดา้นของเด็ก ท่ีสามารถวดัออกมาเป็นตวัเลขได ้แต่ไม่ไดเ้ป็นตวัหลกัในการบ่งบอกวา่ผิดปกติ

หรือไม่ ตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบอื่นรว่มดว้ยเพิ่มเติม  

ผลท่ีไดจ้ากการวดัไอคิว ตอ้งรูใ้นรายละเอียดดว้ยวา่ ใชแ้บบทดสอบใด เป็นแบบทดสอบมาตรฐานหรือไม่ ใครเป็นผู้

ทดสอบ ช่วงเวลาท่ีทาํการทดสอบเด็กมีความพรอ้มแค่ไหน ใหค้วามร่วมมือหรือไม่ เพราะสิ่งเหล่าน้ีมีผลต่อความ

เชื่อถือในผลลพัธท่ี์ไดท้ั้งสิ้ น เราคงไม่จาํตวัเลขเพียงอยา่งเดียวแลว้มาตีตราวา่เด็กฉลาดหรือโง่ การทดสอบไอคิว ไม่ได้

ทาํใหรู้ว้า่ใครเก่งกวา่ใคร แต่ทาํเพื่อชว่ยคน้หาปัญหา แลว้หาแนวทางชว่ยเหลือ ส่งเสริม พฒันาใหเ้ด็ก นอกจากน้ี 

แบบทดสอบไอคิวท่ีมีใชก้นัอยู ่ก็ไม่ไดค้รอบคลุมความฉลาดครบทุกดา้น  

เรื่องของสติปัญญา มีทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence Theory) พูดถึงเรื่องของความฉลาด วา่ไม่ไดมี้เพียงดา้น

ความคิดดา้นเดียว แต่มีอยา่งน้อย 9 ดา้น คือ  

1) ดา้นตรรกศาสตร ์- คณิตศาสตร ์(Logical-Mathematical Intelligence) 

2) ดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) 

3) ดา้นมิติสมัพนัธ ์(Visual Spatial Intelligence) 

4) ดา้นการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily Kinesthetic Intelligence) 

5) ดา้นดนตร ี(Musical Intelligence) 

6) ดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น (Interpersonal Intelligence) 

7) ดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 

8) ดา้นธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 

9) ดา้นการดาํรงชวีิต (Existential Intelligence) 

แต่ละคนมีความฉลาดในดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนัไป บางดา้นมาก บางดา้นน้อย ผสมผสานกนัเป็นสดัสว่นท่ีลงตวั

สาํหรบับุคคลน้ัน ๆ ความฉลาดเหล่าน้ีสว่นหน่ึงติดตวัมาตั้งแต่เกิด ถือวา่เป็นตน้ทุนของแต่ละคนท่ีไม่เท่ากนั แต่อีก

ส่วนหน่ึงไดจ้ากประสบการณก์ารเรียนรูเ้พิ่มเติม โอกาสในการฝึกฝน การใหค้วามสาํคญั และสภาพสงัคม วฒันธรรม 

ท่ีเอื้ ออาํนวยใหมี้การนําออกมาใช ้ 
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สาํหรบัความฉลาดในดา้น ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น และดา้นความเขา้ใจตนเอง ไดถู้กหยิบยกมาทาํความรูจ้กัในมุมมอง

ใหม่ หรือท่ีรูจ้กักนัโดยทัว่ไปวา่ อีคิว (Emotional Quotient) ไดมี้ความพยายามท่ีจะวดัออกมาเป็นตวัเลขเหมือนไอคิว 

ถึงยงัไม่ค่อยประสบความสาํเรจ็เท่าท่ีควรในดา้นการวดั แต่ก็เป็นเรื่องท่ีไดร้บัความสนใจอยา่งกวา้งขวาง  

นอกจากน้ียงัมีเรื่องของความคิดสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) ซ่ึงเป็นอีกมุมหน่ึงท่ีควรมีการส่งเสริมเช่นเดียวกนั 

เป็นสิ่งท่ีมีคู่ขนานไปกบัไอคิว แต่ไม่สมัพนัธก์นั คนไอคิวดีไม่จาํเป็นตอ้งมีความคิดสรา้งสรรคดี์ คนมีความคิด

สรา้งสรรคดี์ ก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีไอคิวดีเช่นกนั  

ถา้คุณพ่อ คุณแม่ สามารถหาสดัส่วนท่ีลงตวัของความฉลาดดา้นต่าง ๆ ของลูกรกัได ้และใหก้ารส่งเสริม พฒันาใน

แนวทางท่ีเหมาะสม ถูกทิศทาง ก็จะชว่ยใหเ้ขาเป็นผูท่ี้ฉลาด มีภูมิปัญญาตามทิศทางเหมาะสมกบัตวัเขา สามารถ

พฒันาอยา่งต่อเน่ืองดว้ยตวัเขาเองไดใ้นท่ีสุด แต่ถา้เขาฉลาดผิดทิศทาง ไม่เหมาะสมกบัตวัเขา ถึงจุดหน่ึงอาจ

หยุดชะงกั พฒันาดว้ยตวัเองไม่ได ้และถอยหลงัในท่ีสุด  

 

แนวทางเพ่ิมพูนปัญญา 

 

1) ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย  

สุขภาพรา่งกายท่ีแข็งแรงคือรากฐานท่ีสาํคญั ทาํใหส้มองมีพลงังานทาํงานเต็มศกัยภาพ ทาํใหร้า่งกายทาํงานไดเ้ต็มท่ี

ตามท่ีสมองสัง่การ แลว้ยอ้นกลบัมาพฒันาสมอง เป็นวงจรแห่งปัญญาในท่ีสุด การส่งเสริมสุขภาพกายใหแ้ข็งแรง โดย

หลกัใหญ่มีอยู ่3 อ. คือ อาหาร ออกกาํลงักาย เอกเขนก  

 

1. อาหาร  

สารอาหารครบถว้น ปริมาณพอเหมาะ ถูกสุขลกัษณะ ช่วยพฒันาสมอง แต่ไม่ตอ้งคาํนวณใหล้ะเอียดยิบ ควรทาํใหก้าร

กินเป็นเรื่องสนุก กินแลว้อรอ่ย ไม่ใช่เคร่งเครียดกบัการกิน ใหเ้ด็กรูจ้กัหิวบา้ง อยา่ป้อนตลอด แต่ก็อยา่ใหหิ้วตลอดจน

สมองยํา่แย ่เพราะขาดสารอาหาร เด็กจะเรียนรูเ้องวา่รา่งกายตอ้งการมากน้อยแค่ไหน บางวนัทานมาก บางวนัทาน

น้อยก็ไม่เป็นไร เพียงสอนเด็กใหรู้จ้กัเวลาอาหาร รบัผิดชอบเรือ่งการกินดว้ยตนเอง ใหเ้ด็กเลือกเมนูอาหารดว้ยตนเอง

บา้ง สิ่งเหล่าน้ีจะสอนใหเ้ด็กรูจ้กัการคิด การควบคุมตนเอง ความรบัผิดชอบ และรูว้า่ตวัเองชอบอะไร ไม่ชอบอะไร  

 

2. ออกกาํลงักาย  

การออกกาํลงักายพอเหมาะ ออกแดดรบัลมบา้ง อยา่ปลอ่ยใหเ้ด็กอยูแ่ต่ในหอ้งแคบ ๆ เพราะจะทาํใหเ้ด็กมีความคิด

คบัแคบไปดว้ย การออกกาํลงักายตอ้งเป็นไปโดยอิสระตามความสนใจ ไม่ใช่เรียนวา่ยน้ํา ต่อดว้ยเทนนิส แลว้จบทา้ย

ดว้ยเทควนัโด ้บางคนพ่วงทา้ยดว้ยตีกอลฟ์อีก หรอืไม่ก็ฝึกซอ้มทุกวนั วนัละหลายชัว่โมง เพื่อเตรยีมแข่งขนั ทาํใหเ้ด็กมี

แต่ความกดดนั ความเครียด  

การออกกาํลงักายท่ีดีท่ีสุดสาํหรบัเด็กคือ การเล่น โดยเล่นอยา่งอิสระ และสรา้งสรรคต์ามจินตนาการความคิดของเขา 

ซ่ึงจะช่วยพฒันาความคิดสรา้งสรรคด์ว้ย และช่วยระบายความกา้วรา้วรุนแรงไปในตวั ไดเ้รียนรูก้ฎกติกาของสงัคม 

และอื่น ๆ อีกมากมาย  
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3. เอกเขนก  

ควรพกัผ่อนใหเ้พียงพอ นอนหลบัเป็นการพกัผ่อนท่ีดีท่ีสุด เด็กแต่ละวยัมีความตอ้งการในการนอนไม่เท่ากนั การได้

นอนหลบัพกัผ่อนเพียงพอก็ช่วยใหเ้ด็กมีการเจริญเติบโตท่ีสมวยัได ้ช่วงท่ีนอนหลบัฮอรโ์มนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เจริญเติบโตก็ทาํงานไดเ้ต็มท่ี ในขณะเดียวกนัสมองก็เริ่มจดัระบบความคิด เก็บขอ้มูลใหเ้ขา้ท่ีเขา้ทางในชว่งท่ีนอนหลบั

เหมือนกนั  

งานอดิเรก ก็ถือวา่เป็นการพกัผ่อนอยา่งหน่ึง มีเวลาวา่งหางานอดิเรกทาํบา้ง เป็นกิจกรรมท่ีเด็กสนใจเป็นพิเศษ จะ

เป็นการสะสม ปลูกตน้ไม ้เลี้ ยงสตัว ์หรืออะไรก็ได ้ซ่ึงอาจจะดูไรส้าระบา้งก็ไม่เป็นไร อยา่ไปบงัคบัใหเ้ด็กทาํงานอดิเรก

ท่ีเราชอบ และเห็นวา่มีประโยชน์  

 

2) ส่งเสริมพฒันาการตามวยั  

พ่อแม่ควรใส่ใจกบัพฒันาการในแต่ละวยัของเด็ก เพราะเป็นพื้ นฐานสาํคญัในการเรียนรู ้ถา้พฒันาการดา้นไหนชา้ก็

ตอ้งรีบกระตุน้ทนัที ถา้ไม่ชา้ก็สง่เสริมใหเ้ร็วข้ึนไดเ้ช่นกนั แต่ถา้ทาํมากเกินไป ก็ส่งผลเสียไดเ้ชน่กนั การเร่งเรา้เร็วจน

เกินความสามารถในวยัน้ัน อาจทาํใหเ้ด็กหมดความมัน่ใจ แลว้ไม่กลา้เรียนรูต่้อก็ได ้ 

พฒันาการเด็กมี 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ ์และดา้นสงัคม การส่งเสริมพฒันาการควร

พิจารณาทุกดา้น  

เด็กจะมีพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือจากศีรษะจรดปลายเทา้ เป็นขัน้ ๆ เช่น เริ่มชนัคอได ้เอามือยนั นัง่ คลาน ลุกยืน 

และเดิน ถา้เด็กขวบครึ่ง แลว้ยงัไม่พูดเป็นคาํ ก็ตอ้งรีบหาสาเหตุ รีบแกไ้ข การรอไปเรื่อย ๆ เด็กก็อาจพูดไดเ้หมือนกนั 

แต่เด็กทุกคน ไม่โชคดีแบบน้ันเสมอไป  

 

3) สอนใหค้ดิเป็น ทาํเป็น (ไม่ใช่แค่จาํได ้ลอกเลียนแบบเป็น)  

การสอนใหเ้ด็กคิดแบบมีเหตุมีผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์จะทาํใหเ้ด็กคิดเป็นระบบ แต่การใหคิ้ดนอก

กรอบ ไม่ไปจาํกดัความคิด ไม่ใชเ้หตุผลบา้ง จะไดมี้ความคิดสรา้งสรรคดี์ ในขณะเดียวกนัถา้คิดแลว้เกิดผลเสียต่อ

ตนเอง และผูอ้ื่น ก็คงไม่ดี จึงควรคิดในเชิงบวกดว้ย การสอนคิด ตอ้งสอนใหเ้ด็กคิดไดทุ้กรูปแบบ คือ  

* คิดเป็นระบบ (Systematic Thinking)  

* คิดสรา้งสรรค ์(Creative Thinking)  

* คิดเชิงบวก (Positive Thinking)  

 

1. การคิดเป็นระบบ  

การคิดเป็นระบบ จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการถามใหคิ้ดเป็นระยะ เชน่ “แลว้ลูกคิดวา่อยา่งไร” “แลว้ถา้เป็นแบบน้ีจะได้

ไหม” พยายามหลีกเลี่ยงคาํวา่ “ผิด” กบั “ไม่ใช่” แต่ใหบ้อกวา่ “ลองดูใหม่อีกที” สรา้งความมัน่ใจใหเ้ด็กกลา้คิดก่อน 

พอมัน่ใจแลว้ชว่งหลงัจะมีคาํวา่ ผิดบา้งก็คงไม่เป็นไร เพราะถา้เด็กไม่เคยผิดเลย ก็คงปรบัตวัในสงัคมไดล้าํบากเช่นกนั  

การคิดท่ีเป็นระบบจะเกิดข้ึนไดต้อ้งผ่านการทดลองลงมือทาํดว้ย ทาํเพื่อใหเ้ห็นวา่เหตุอยา่งไรทาํใหเ้กิดผลลพัธแ์บบน้ี 

และคิดยอ้นกลบัไดว้า่ผลลพัธแ์บบน้ีเกิดจากสาเหตุอะไรบา้ง ตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ด็กเผชิญความยากลาํบากบา้ง หรือ

เรียนรูก้ารคิดแกปั้ญหา ถา้เด็กไม่เคยมีประสบการณใ์นการแกไ้ขปัญหาเล็ก ๆ มาก่อน โตข้ึนจะใหแ้กไ้ขปัญหาใหญ่ ๆ 

คงลาํบาก เพราะไม่เคยมีระบบวิธีคิดในการแกปั้ญหา แต่ถา้เด็กพยายามแลว้แกไ้ขไม่ได ้ก็ตอ้งเขา้ไปชี้ แนะดว้ย อยา่

ปล่อยใหเ้ขาแกไ้ขปัญหาจนทอ้แท ้หมดกาํลงัใจ ไม่มีความมัน่ใจ  
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2. ความคิดสรา้งสรรค ์ 

ความคิดสรา้งสรรค ์มีจินตนาการ เป็นสิ่งท่ีติดตวัเด็กมาตั้งแต่เกิดอยูแ่ลว้ เพียงรกัษาไว ้ใหโ้อกาสเด็กไดแ้สดงออก

อยา่งอิสระ สิ่งเหล่าน้ีก็จะไม่หายไป การเล่นคือการแสดงออกของความคิดสรา้งสรรคท่ี์ดี ใหโ้อกาสเด็กเล่นอยา่งอสิระ 

อยา่มองวา่เป็นเรื่องไรส้าระ ใหเ้ขาทาํในสิ่งท่ีเขาตอ้งการทาํบา้ง  

 

3. ความคิดเชิงบวก  

เด็กจะคิดเชิงบวกได ้ก็ต่อเม่ืออยูใ่นสิ่งแวดลอ้มท่ีมัน่คง ปลอดภยั ถา้พ่อแม่ทะเลาะกนัทุกวนั เด็กอยูใ่นความเครียด

ตลอดเวลา จะทาํใหเ้ด็กคิดในแง่ดีคงเป็นไปไดย้าก เพราะมีแต่ความหวัน่ไหว หวาดกลวัตลอดเวลา  

ฝึกใหเ้ด็กรูว้า่ ทุกอยา่งมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ข้ึนอยูก่บัมุมมองความคิดวา่จะมองดา้นไหน คิด

ดา้นไหน  

 

4) สรา้งนิสยัรกัการอ่าน  

การท่ีเด็กจะฉลาดได ้บางครั้งก็ไม่สามารถคิดทุกอยา่งเองไดห้มด ตอ้งมีการหาขอ้มูลเพิ่มพูนความรูอ้ยูต่ลอดเชน่กนั 

การอา่นเป็นพื้ นฐานสาํคญัของการไดม้าซ่ึงขอ้มูล แต่เด็กท่ีถูกบงัคบัใหอ้่านหนังสอืตลอด ถูกเร่งรดัในดา้นการเรียน 

พอจบออกจากมหาวิทยาลยั ก็เป็นศตัรูกบัหนังสอืไปเลย ไม่ยอมแตะตอ้งหนังสืออีก สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัญหาของเด็กไทย 

ทาํใหก้ารขบัเคลื่อนทางปัญญาหยุดชะงกั ทั้งน้ีทั้งน้ันเป็นเพราะเขาไม่ไดถู้กบ่มเพาะนิสยัรกัการอ่านมาตั้งแต่เล็ก เขา

อ่านเพราะวา่เขาตอ้งอา่น ไม่ใชอ่่านเพราะวา่เขาอยากอ่าน  

เด็กท่ีมีนิสยัรกัการอา่น ถา้เด็กไดห้นังสือท่ีตนชอบ อยากอา่นก็จะตั้งหน้าตั้งตาอา่น ไม่เขา้ใจก็ถาม ผิดกบัเด็กท่ีถูก

บงัคบัใหอ้่าน พอเผลอก็หยุดอ่านทนัที เด็กท่ีรกัการอา่นมกัจะจดจาํไดว้า่ หนังสือท่ีตนประทบัใจคือเล่มไหนบา้ง คงไม่

มีเด็กคนไหนตอบวา่ ชอบอา่นหนังสือ ก. ไก่ มากท่ีสุด ถา้มีอยา่เพิ่งดีใจ คงตอ้งมาพิจารณาดูกนัแลว้วา่ เกิดอะไรข้ึนกบั

เด็ก คงไม่ปกติแน่  

การสรา้งนิสยัรกัการอ่านเป็นเรือ่งไม่ยาก แต่ควรบ่มเพาะตั้งแต่เด็ก หนังสือเล่มแรกมีความสาํคญัมาก ควรจะทาํให้

เด็กประทบัใจ และอยากอา่นเลม่ต่อไป ควรเป็นหนังสือภาพ เป็นหนังสือท่ีผูใ้หญ่อา่นใหฟั้งก่อนนอน ไม่ใช่ใหเ้ด็กอ่าน

เอง ตามดว้ยหนังสือนิทานท่ีมีตวัหนังสือเล็กน้อย รูปภาพมาก มีสีสนั น่าสนใจ  

ถา้เด็กตอ้งเสียน้ําตาตั้งแต่อ่านหนังสือเล่มแรกแลว้ ก็อยา่ไปคาดหวงัวา่เด็กจะกลายเป็นคนรกัการอา่น การใชห้นังสือ 

ก. ไก่ เป็นหนังสือเล่มแรก บงัคบัใหเ้ด็กอ่าน ใหท่้องจาํ อา่นซํ้า ๆ ทั้ง ๆ ท่ีไม่สนุก ก็อาจทาํใหเ้ด็กเกลียดหนังสือไปเลย

ก็ได ้ 

สิ่งเหล่าน้ีอาจดูเหมือนเป็นสิ่งเลก็ ๆ น้อย ในสายตาผูใ้หญ่ แต่มีผลกระทบต่อเด็กทั้งชีวิต ถา้เด็กชอบอา่นหนังสอืก็ไม่

ตอ้งบงัคบัควบคุม เริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ ท่ีทาํไม่ยาก จะไดไ้ม่ตอ้งมาตามแกเ้รื่องยาก ๆ ตลอดไป  

 

5) เล่นใหส้นุก เล่นใหเ้ป็น เลน่ใหส้มตามวยั  

เป็นเรื่องน่าเศรา้ท่ีในปัจจุบนัน้ีจะตอ้งมาพูดถึงเรือ่งการเล่น มาบอกใหเ้ด็กเล่น มาบอกพอ่แม่วา่จะตอ้งเล่นกบัลูก

อยา่งไร แต่ถา้ไม่พูดถึงก็คงไม่ได ้เพราะเรือ่งน้ีเป็นปัญหาจริง ๆ และเป็นปัญหาใหญ่ดว้ย  

การเล่นเป็นธรรมชาติของเด็กทุกคน และเป็นพื้ นฐานท่ีสาํคญัของการพฒันาสติปัญญา และความสามารถในการ

เรียนรูทุ้กดา้นของเด็ก นอกจากน้ียงัมีประโยชน์มากมาย ตั้งแต่เป็นการออกกาํลงักาย ฝึกฝนเชาวน์ปัญญาผ่านการเล่น

สมมุติ จดัระบบความคิดในสมองใหเ้ป็นขั้นตอน ลาํดบัเรื่องราว  
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พฒันาความคิดสรา้งสรรค ์เรียนรูท้กัษะใหม่ ๆ ฝึกฝนทกัษะท่ียงัไม่คล่อง สรา้งความเชื่อมัน่ ระบายความกา้วรา้ว 

รุนแรง ฝึกแสดงออกทางอารมณ ์พฒันาทกัษะสงัคม การอยูร่ว่มกนั เรียนรูก้ฎกติกา และท่ีสาํคญัทาํใหจ้ิตใจเบิกบาน 

มีความสุข และยงัมีประโยชน์อืน่ ๆ อีกมากมาย ท่ีไม่สามารถจะกล่าวถึงไดห้มดในท่ีน้ี  

ตอ้งปล่อยใหเ้ด็กเล่นบา้ง ซนบา้ง เล่นน้ํา ป้ันดิน ก่อกองทราย ขยาํกระดาษ ขีดเขียน จะเลอะเทอะบา้งคงไม่เป็นไร 

เพียงแต่เรากาํหนดขอบเขตกวา้ง ๆ ใหเ้ขา เช่น ทาํคนอืน่เจ็บไม่ได ้ทาํรา้ยตวัเองไม่ได ้ทาํลายของไม่ได ้เล่นเสร็จให้

รูจ้กัเก็บเขา้ท่ี ปล่อยใหเ้ขาเล่นแลว้สนุก ไม่ใช่เล่นไป ถูกดุถูกวา่ไปตลอดเวลา  

ของเล่นถา้สาํเร็จรูปเกินไป เด็กก็ไม่ไดฝึ้กฝนอะไร เด็กก็ขาดซ่ึงจินตนาการไม่ตอ้งคิด กดปุ่ มก็มีภาพ มีเสียง เด็กก็นัง่ดู

เฉย ๆ ไม่มีอะไรพฒันา การเล่นบางอยา่ง เม่ือเล่นแลว้มีสิ่งเรา้ มีเรื่องราวใหติ้ดตาม แข่งขนัมากเกินไป ก็ทาํใหเ้ด็ก

หมกมุ่นได ้เช่น เกมคอมพิวเตอร ์เกมในสมารท์โฟน ควรดึงเด็กออกจากสิ่งเหล่าน้ีบา้ง โดยหาสิง่ทดแทนท่ีน่าสนใจไม่

แพก้นัดว้ย ไม่ใช่บอกใหห้ยุดเล่นแลว้ไม่มีอะไรใหท้าํต่อ ถึงเด็กหยุดแต่จิตใจก็ยงัจดจ่อหมกมุ่นตลอดเวลาเหมือนเดิม  

การเล่นตอ้งใหเ้หมาะสมตามวยั และระดบัพฒันาการ พ่อแม่จะช่วยในเรื่องการเลอืกของเล่น และเล่นกบัลูก ในขวบปี

แรก ควรเลือกของเล่นท่ีเคลื่อนไหว มีสสีด มีเสียง เพื่อกระตุน้ประสาทสมัผสัดา้นการไดยิ้นและการมองเห็น ชวนเล่น

จะ๊เอ๋ เล่นปูไต่ พอโตข้ึนควรกระตุน้พฒันากลา้มเน้ือ ก็ตอ้งเลือกของเล่นท่ีช่วยกระตุน้การใชมื้อ ใชเ้ทา้ การ

ประสานงานของกลา้มเน้ือ เช่น รถสามลอ้ถีบ แป้งโดว ์
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