เลี ้ยงลูกอย่างไรให้ สมบูรณ์ทงไอคิ
ั ้ ว (IQ) และอีคิว (EQ)
แพทย์หญิง อินท์สดุ า แก้ วกาญจน์
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
ทุกวันนี ้ในโลกยุคข้ อมูลข่าวสาร พ่อแม่หลายคนให้ ความสนใจกับการสร้ างเสริ มสมองให้ กบั ลูกมาก
ขึ ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ ฉะนั ้นควรที่จะต้ องทาความเข้ าใจเกี่ยวกับคาว่า IQ และ EQ รวมทั ้งปั จจัยที่มี
บทบาทต่อการพัฒนาทักษะทั ้งสองด้ านนี ้
IQ ย่อมาจาก Intelligence Quotient หมายถึง ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา เกี่ยวกับ ความสามารถใน
การแก้ ไขปั ญหา ด้ านตรรกะ ตัวเลข ความจา ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ การ
วัด IQ เกิดขึ ้นครัง้ แรกในปี ค.ศ.1905 โดยนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศส Alfred Binet ที่ต้องการแยกบุคคลปั ญญาอ่อน
เพื่อจะได้ จดั การศึกษาให้ เหมาะสม โดยค่าปกติของ IQ อยู่ที่ประมาณ 90-110 สาหรับสถานการณ์ ระดับ
สติปัญญาเด็กไทย ปี 2559 โดยการสารวจในเด็กนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ทัว่ ประเทศ จานวน 23,644
คน ของกรมสุขภาพจิต พบว่าเด็กมีคะแนนสติปัญญา (IQ) เฉลีย่ เท่ากับ 98.2 แต่อย่างไรก็ตามมีงานวิจยั ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันว่า IQ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับความสาเร็จในชีวิต เช่น การทางาน การเรียน เพียงแค่
ประมาณร้ อยละ 20
EQ มาจากคาว่า Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ที่
จะช่วยให้ การดาเนินชีวิตเป็ นไปอย่างสร้ างสรรค์และมีความสุข ความฉลาดทางอารมณ์ อาจแปลความหมาย
ง่ายๆว่า มีความเข้ าใจตนเอง เข้ าใจผู้อื่น และแก้ ไขความขัดแย้ งได้ EQ สามารถปรับเปลีย่ นเรียนรู้และ
พัฒนาขึ ้นได้ ด้ วยเหตุนี ้คนจึงหันมาให้ ความสาคัญกับ EQ กันมาก เด็กที่พ่อแม่ฝึกสอนเรื่องระเบียบวินัย มักจะ
เป็ นเด็กที่มี EQ ดีตามมา มีหลายรายงานการศึกษาสรุปตรงกันว่า คนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตและอาชีพการ
งาน ซึง่ มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ทัว่ ไปมักมีลกั ษณะเฉพาะที่สาคัญคือ มี EQ ดี

ปั จจัยหลักที่สง่ ผลต่อการพัฒนา IQ และ EQ



ปั จจัยภายใน : พันธุกรรม ซึง่ เป็ นปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงยาก
ปั จจัยภายนอก : ซึง่ หลักๆได้ แก่ อาหาร การเลี ้ยงดู สารพิษต่างๆ เป็ นต้ น

จะพัฒนา IQ และ EQ ลูกได้ อย่างไร
การพัฒนาจริงๆต้ องเริ่ มตั ้งแต่ก่อนตั ้งครรภ์ พ่อแม่ต้องเตรี ยมสุขภาพให้ พร้ อมทั ้งร่างกายและจิตใจ เช่น การ
เสริมสารอาหารที่สาคัญ ได้ แก่ ไอโอดีน ให้ มารดาตั ้งแต่ก่อนและขณะตั ้งครรภ์ และเสริมไอโอดีนให้ เด็กหลัง
คลอดอย่างเหมาะสม เด็กจะมีโอกาสที่ระดับ IQ มากกว่าเด็กที่ไม่ได้ รับเสริมเลยประมาณ 12 คะแนน โดย
กระทรวงสาธารณสุขได้ ออกกฎหมายให้ เกลือบริโภคทุกชนิดต้ องเสริมไอโอดีนในปริมาณ 30 ส่วน/ล้ านส่วน และ
เมื่อหลังคลอด เด็กอายุตั ้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี เป็ นช่วงหน้ าต่างแห่งโอกาสของการเรียนรู้ (opportunity for

learning) จะเป็ นช่วงที่สมองมีพฒ
ั นาการมากที่สดุ สมองจะเติบโตจนถึง 90% ของผู้ใหญ่ ดงั นั ้น การพัฒนา
สมองให้ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายใยประสาทที่แข็งแรงจะมีสว่ นทาให้ เด็กมีระดับ IQ ที่เพิ่มขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้
ระยะเวลาการดื่มนมแม่ มีผลต่อระดับคะแนน IQ ที่สงู ขึ ้น เด็กที่ดื่มนมแม่นานกว่าจะมีระดับคะแนน IQ เฉลีย่ สูง
กว่า และยังมีสารอาหารอื่นๆที่มีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก เช่น ธาตุเหล็ก รวมทั ้งการป้องกันเด็กจากสารพิษ
ต่างๆ เช่น ตะกัว่ ปรอท
งานวิจัยจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริ กา ศึกษาในเด็กแรกเกิด โดยแบ่งเด็กออกเป็ น 2 กลุม่ ซึง่ มี
สภาพสังคมที่เหมือนกัน กลุม่ หนึ่งปล่อยให้ เลี ้ยงตามธรรมชาติเท่าที่ครอบครัวมีความรู้ อีกกลุม่ หนึง่ ให้ ความรู้
เรื่องการเลี ้ยงดูและสภาพของสิง่ แวดล้ อมในการเลี ้ยงดูที่ถูกต้ อง การติดตามเด็กกลุม่ นี ้โดยวัด IQ เมื่อเด็กอายุ 3
ขวบ พบว่าเด็กมีความแตกต่างของIQ 17 คะแนน
เด็กไม่สามารถพัฒนา EQ ด้ วยตัวเองได้ ปั จจัยหลักที่จะช่วยพัฒนา EQ ได้ ดีที่สดุ ก็คือ พ่อแม่หรือผู้เลี ้ยงดู
โดยสิ่งสาคัญหลักที่จะใช้ ในการเลี ้ยงดู มี 3 สิง่ ได้ แก่ ความรัก ความเข้ าใจ และความสม่าเสมอ พ่อแม่จะใช้ 3
สิง่ นี ้พัฒนา EQ ลูกได้ มีประสิทธิภาพแค่ไหนก็ต้องพัฒนาทักษะต่างๆ เหล่านี ้






ทักษะในการสือ่ สาร พ่อแม่ต้องเป็ นไม่ใช่เป็ นแค่นกั พูดแต่ต้องเป็ นนักฟั งที่ดี รวมถึงทักษะในการตั ้ง
คาถามที่เหมาะสมกับลูกเพื่อจะได้ เข้ าใจความรู้สกึ นึกคิดของเด็ก
ทักษะในการสอนหรือให้ คาแนะนา
ทักษะในการเสริ มกาลังใจหรือแรงกระตุ้นทางบวก
ทักษะในการลงโทษ

นอกจากนี ้พ่อแม่มักจะมีคาถามเสมอในการเลือกหาของเล่นเสริมพัฒนาการลูก Lisa Oakes อาจารย์ด้าน
จิตวิทยาและเชาว์ปัญญาเด็ก สถาบัน UC Davis center for mind and brain ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ ทาการ
วิจยั เกี่ยวกับของเล่นเด็ก พบว่าเด็กต้ องการของเล่นที่ประกอบด้ วยสีสนั ต่างกัน รูปแบบต่างกัน ลักษณะการเล่น
ต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม เด็กเรียนรู้ ผ่าน “การเล่น”มากกว่า “ตัวของเล่น” ถ้ าคนเล่นด้ วยสนุกด้ วยกันเด็กจะ
เรียนรู้ได้ ดีกว่า อาจกล่าวได้ ว่าของเล่นที่ดีที่สดุ สาหรับเด็กก็คือ พ่อแม่

“สิง่ สาคัญที่พ่อแม่ควรให้ แก่ลกู ๆ ไม่ใช่ทรัพย์สนิ เงินทอง แต่คือการปลูกฝั งให้ เด็กรู้จักพัฒนาตัวเองและ
เรียนรู้ ชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า”

เรียบเรี ยงโดย พญ.อินท์สดุ า แก้ วกาญจน์ กุมารแพทย์ ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

