ความฉลาดทางอารมณ์
เด็กเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิง่ ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การที่เด็กจะเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มี
คุณภาพนั้น เด็กจะต้องมีพฒั นาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
จึงมีความจําเป็ นที่เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดาและต่อเนื่ องไปจนถึง
วัยรุ่ น โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ ซึ่งเป็ นทักษะที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิตทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างยัง่ ยืน มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินยั มีจิตสํานึ กวัฒนธรรมที่ดีงามและรู ้คุณค่าความเป็ นไทย มีโอกาส
และสามารถเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็ นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยมีเป้ าหมายการพัฒนาให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งร่ างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา โดยมีระดับค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญาของเด็กไม่ต่าํ กว่าค่ากลางมาตรฐานสากลที่ระดับ 100 ประกอบ
กับรัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุ ขจึงให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาเด็กตามกลุ่มวัยตั้งแต่เด็กปฐมวัย วัยเรี ยน และวัยรุ่ น โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการให้มีพฒั นาการสมวัยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85 รวมทั้งการส่ งเสริ มไอคิวและอีคิวในเด็กวัย
เรี ยนเพื่อให้เด็กมีความฉลาดทั้งทางสติปัญญาเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 100 และ มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่าํ กว่า
เกณฑ์มาตรฐานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
จากผลการสํารวจระดับสติปัญญาของกรมสุ ขภาพจิต พ.ศ. 2554 จากกลุ่มตัวอย่าง 72,780 คน ด้วย
SPM parallel version (Standard Progressive Matrices) ทําการทดสอบระดับสติปัญญาในกลุ่มตัวอย่าง
เด็กไทยอายุ 6 – 15 ปี ซึ่ งเป็ นตัวแทนในระดับจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ ข้อมูลระดับสติปัญญาเด็กราย
จังหวัด พบว่า IQ เฉลี่ยของเด็กไทยทัว่ ประเทศเท่ากับ 98.59 ซึ่ งตํ่ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากลยุคปั จจุบนั
(IQ=100) และเมื่อดูในภาพรวมของประเทศ พบว่า มีเด็กเกือบครึ่ งหนึ่ ง (48.5%) ที่มีปัญหาระดับสติปัญญา
อยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ (IQ < 100) รวมทั้ง พบว่าประเทศยังมีเด็กกลุ่ม ที่มีปัญหาระดับสติปัญญาบกพร่ อง (IQ <
70) อยูถ่ ึง 6.5% เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล คือ ไม่ควรเกิน 2%
จากผลการสํารวจระดับความฉลาดทางอารมณ์ ของกรมสุ ข ภาพจิ ต พ.ศ. 2554 จากกลุ่ มตัว อย่าง
11,238 คน ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนไทยปี การศึกษา 2553 ทั้ง 76 จังหวัด อายุ 6-11 ปี หรื อระดับชั้น ป.1-ป.6 พบว่า
เด็กนักเรี ยนไทยอายุ 6-11 ปี มีคะแนน T ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เฉลี่ยระดับประเทศจัดอยูร่ ะดับตํ่ากว่า

เกณฑ์ปกติ (45.12) และมีกลุ่มที่มีคะแนน T (ตํ่ากว่า 40) จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาร้อยละ 26.1 และกลุ่ม
ควรพัฒนา คะแนน T (40-49) ร้อยละ 46.0 เด็กนักเรี ยนกลุ่มนี้ มีคะแนน T ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
เฉลี่ยรายด้านตํ่ากว่า T ที่ 50 โดยเด็กนักเรี ยนกลุ่มนี้มีจุดอ่อนทั้ง 3 องค์ประกอบใหญ่ คือ ดี เก่ง สุ ข และทุก
ด้านในด้านย่อย ได้แก่ ปรับตัวต่อปั ญหา (46.65) ควบคุมอารมณ์ (46.50) ยอมรับถูกผิด (45.65) พอใจใน
ตนเอง ( 45.65) ใส่ ใจและเข้าใจอารมณ์ผอู ้ ื่น (45.42) และรู ้จกั ปรับใจ (45.23) และมีจุดอ่อนมาก ได้แก่ รื่ นเริ ง
เบิกบาน (44.53) กล้าแสดงออก (43.48) และมุ่งมัน่ พยายาม (42.98) โดยทั้งกรุ งเทพมหานครและ 4 ภาคมี
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เฉลี่ยจัดอยูร่ ะดับตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติเช่นกัน ภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด
45.95 ซึ่ งใกล้ค่าปกติมากที่สุด รองลงมาคือภาคเหนือ (45.84) กรุ งเทพมหานคร (45.62) ภาคกลาง (44.38)
และตํ่าสุ ดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (44.04)
จากการศึกษาพบว่ามีปัจจัยหลากหลายที่ส่งผลต่อความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ อาหารและ
โภชนาการเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ การจะเป็ นคนที่สมบูรณ์ตอ้ งมีพฒั นาการทางทั้งด้านร่ างกาย สมอง
และจิตใจ โดยด้านร่ างกาย อาหารเป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้เจริ ญเติบโตตามวัย สมองเรี ยนรู ้ มีจิตใจที่สามารถ
อบรมคุณธรรม จริ ยธรรมได้ โดยต้องเตรี ยมร่ างกายทั้งหญิงและชายตั้งแต่ก่อนการปฏิสนธิ หากหวังให้คนมี
คุณภาพไปสร้างชาติ ต้องให้ความสําคัญด้านโภชนาการ ไม่ใช่แค่ได้รับประทานอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอด
จากการศึกษาพบว่าคนไทยขาดแร่ ธาตุที่สาํ คัญมาก 2 ชนิด ได้แก่ ธาตุเหล็กและไอโอดีน ภาวะโลหิ ตจาง ซึ่ง
สาเหตุของโลหิ ตจางมากกว่าร้อยละ 50 เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก ผูท้ ี่พร่ องธาตุเหล็กแม้ยงั ไม่มีอาการซี ดแต่
ก็มีผลกระทบต่อสมอง ส่ งผลให้เรี ยนรู ้ไม่ดี ยิง่ ช่วงที่มารดาตั้งครรภ์ยงิ่ สําคัญต้องได้รับยาเม็ดเสริ มธาตุเหล็ก
การขาดธาตุเหล็กทําให้ร่างกายมีภูมิตา้ นทานโรคน้อย เจ็บป่ วย สมองไม่พฒั นา เรี ยนรู ้ชา้ ไม่มีสมาธิ เป็ นต้น
หากทารกและเด็กเล็กขาดธาตุเหล็กในช่วง 2 ขวบปี แรกของชีวิตจะสู ญเสี ยการเรี ยนรู ้ของสมอง พบว่าเด็กที่
ขาดธาตุเหล็กมีระดับความฉลาดทางสติปัญญาหรื อไอคิวตํ่ากว่าคนที่ไม่ขาด 5-10 จุด หญิงตั้งครรภ์ขาดธาตุ
เหล็กมีอตั ราเสี ยชีวิตสูง จึงควรได้รับยาเม็ดเสริ มธาตุเหล็ก
การขาดสารไอโอดี นก็เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีผลกระทบต่อประชากรทุกกลุ่มวัย ตลอดช่วงระยะเวลา
วงจรชี วิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 3 ปี หากขาดสารไอโอดี นจะทําให้สมอง
เจริ ญเติบโตไม่เต็มที่ ลดความเฉลียวฉลาดหรื อระดับสติปัญญาของเด็กได้ถึง 10-15 จุด ทําให้เด็กมีปัญหา
การเรี ยนและกระทบต่อการเจริ ญเติบโต
จากเหตุผลข้างต้นเห็นได้ว่าการสร้างความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาเด็กไทยทั้งทาง
ร่ า งกายและจิ ต ใจ การให้ ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจแก่ สัง คม การค้น หานัก เรี ย นกลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งทั้ง ภาวะ
โภชนาการและภาวะที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของเด็กและได้รับการแก้ไขและส่ งเสริ มอย่างทันท่วงที จะนําไปสู่

การพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ของเด็กไทยอย่างรอบด้าน โดยในปี งบประมาณ 2558 กรม
สุ ขภาพจิตร่ วมกับสํานักโภชนาการ กรมอนามัย ได้ดาํ เนินการต่อเนื่องในการพัฒนาสื่ อ คู่มือ และระบบการ
เฝ้ าระวัง ภาวะทางโภชนาการ (ไอโอดีนและธาตุเหล็ก) ปั ญหาไอคิวและอีคิวและการดูแลช่วยเหลือเด็กวัย
เรี ย นกลุ่ ม เสี่ ย งที่ มี ปั ญ หาไอคิ ว และอี คิ ว ในโรงเรี ย น และให้ร ะบบสาธารณสุ ข เชื่ อ มโยงกับ โรงเรี ย น
ประถมศึกษาเพื่อคัดกรอง ไอคิวอีคิว และให้ความช่วยเหลือ โดยมีการดําเนินการครอบคลุมทัว่ ประเทศ ใน
ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการพัฒนาสื่ อ คู่มือสําหรับการส่ งเสริ ม ไอคิวอีคิวสําหรับเด็กปกติดว้ ย
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