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อัญชล ีจุมพฎจามกีร ผู้รวบรวมและเรยีบเรยีง,
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สเปญ อุน่อนงค์ ผู้ให้คำปรึกษา

 

คำวา่เชาว์นปัญญามผู้ีเรยีกแตกตา่งกันไปเชน่ ภูมปัิญญา
สตปัิญญาหรอืไอควิ (I.Q.) ในปัจจุบันเรือ่งนี้เป็นท ีส่นใจกันอยา่งกว้างขวาง
เรามาดูกันซวิา่คอือะไร

เชาวน์ปัญญา

หมายถงึความสามารถของบุคคลในการเรยีนรู้
การปรับตัวตอ่ปัญหาอยา่งเหมาะสมและความสามารถในอันทีจ่ะทำกจิกรรมตา่งๆได้อยา่งมจุีด
มุง่หมายและมคุีณคา่ทางสังคม
สามารถคดิอยา่งมเีหตุผลสามารถปรับตัวเข้ากับส ิง่แวดล้อมและสังคมอยา่งมปีระสทิธภิาพ

พัฒนาการของเชาวน์ปัญญา

เชาวน์ปัญญาเป็นส ิง่ท ีบุ่คคลแตล่ะคนมตีดิตัวมาแตก่ำเนดิและพัฒนาสมบูรณ์ย ิง่ขึ้นตามระดับ
อายุและส ิง่แวดล้อมเชาวน์ปัญญาของแตล่ะคนจะมลัีกษณะทีส่งูตำ่ไมเ่ทา่กัน
ซ ึง่ขึ้นอยูกั่บองค์ประกอบ หลายอยา่ง เชน่

1. พันธ์ุกรรมทีไ่ด้รับการถา่ยทอดสบืตอ่มาจากพ่อแม่
คนเราจะมเีชาวน์ปัญญาดหีรอืไมด่ขี ึ้นอยูกั่บพันธ์ุกรรม 80% ส ิง่แวดล้อม
20%

2. ความสมบูรณ์ของสมองและระบบประสาท
3. ส ิง่แวดล้อมทีช่ว่ยกระตุ้น และสง่เสรมิให้บุคคลได้มี

โอกาสเรยีนรู้เชน่

พ่อแมท่ ีเ่อาใจใสพู่ดคุยกับลูก
ลูกจะเรยีนได้ดแีละชว่ยให้มเีชาวน์ปัญญาดี
การให้ความรักและความอบอุน่ การยอมรับ การเลี้ยงดูอยา่งมเีหตุผล
ทีเ่หมาะสม มผีลตอ่สขุภาพจติดแีละมอีทิธพิลตอ่เชาวน์ปัญญา
เมือ่เด็กได้รับการตอบสนองความต้องการข้ันมูลฐานดังกลา่วแล้วเขาก็พร้อมทีจ่ะพัฒนา
ความสามารถของเขาอยา่งเต็มท ี่
ถ้าพ่อแมเ่ลี้ยงดูลูกแบบทนุถนอมปกป้องเหมอืนไขใ่นหนิ
จะทำให้พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเด็กช้าลง
การมหีนังสอืดีๆ ให้อา่นตามความเหมาะสมของแตล่ะวัยจะชว่ยในการพัฒนาเชาวน์
ปัญญา
การทอ่งเท ีย่ว ชมสถานทีน่า่สนใจ
จะเป็นส ิง่กระตุ้นพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา ในด้านตา่งๆ ชว่ยให้เด็กรู้จักคดิ สังเกต
และแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม

1. อายุ
ระดับอายุท ีพั่ฒนาการของเชาวน์ปัญญาถงึข้ันสงูสดุคอืระหวา่งอายุ 15-
25 ปี
เชาวน์ปัญญาเมือ่พัฒนาถงึข้ันสงูสดุจะคอ่ยๆเส ือ่มลงตามวัย
แตม่ลัีกษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป แทบสังเกตไมไ่ด้ การเส ือ่มของเชาวน์
ปัญญา
ในแตล่ะด้านอาจเส ือ่มเร็วและช้าไมเ่ทา่กัน

2. เพศ เพศชายมักมคีวามสามารถทางด้านการคำนวณ ถนัดทางกลไก
การกระทำทีใ่ช้ไหวพรบิ และความรวดเร็วดกีวา่หญงิ
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สว่นเพศหญงิมักมคีวามคลอ่งแคลว่ในการใช้มอื งานทีต้่องใช้ฝมีอื ลาย
ละเอยีด
การใช้ภาษาความสามารถทางภาษา ความจำ

3. เช ื้อชาติ
เด็กลูกผสมมักจะมเีชาวน์ปัญญาสงูกวา่เด็กท ีไ่มใ่ชลู่กผสมความผดิปกติ
ทางสมอง
อาจมผีลตอ่การเส ือ่มลงของเชาวน์ปัญญา กอ่นเวลาอันสมควร เชน่
เนื้องอกในสมอง ลมชัก
สมองได้รับการกระทบกระเทอืนอยา่งรุนแรง

ระดับเชาวน์ปัญญา

การจัดระดับเชาวน์ปัญญาเป็นเพียงการแสดงการเปรยีบเทยีบให้ทราบวา่บุคคลหนึง่
มคีวามสามารถอยูใ่นเกณฑ์เฉลีย่สงูกวา่หรอืตำ่กวา่ระดับอายุ
เม ือ่เทยีบกับบุคคลทีอ่ยูใ่นระดับอายุเดยีวกัน

ระดับเชาวน์ปัญญาได้จากคะแนนทีม่าจากการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้วยแบบทดสอบเชาวน์
ปัญญา
ซ ึง่มอียูห่ลายชนดิเพื่อให้เลอืกใช้ตามความเหมาะสมกับผู้รับการทดสอบ
มท้ัีงแบบทดสอบเพื่อดูความสามารถพิเศษอยา่งใดอยา่งหนึง่
และความสามารถทัว่ไปหลายๆด้านรวมกัน

ผลการทดสอบอาจให้คะแนนเป็นตัวเลข เชน่ ไอควิหรอื
คะแนนทีม่คีวามหมายบอกระดับความสามารถ เชน่ เกรด และอายุสมอง
ท้ังนี้ข ึ้นอยูกั่บวธิคีำนวณหาคา่ท ีแ่สดงถงึระดับเชาวน์ปัญญา
ซ ึง่แตกตา่งกันไปในทางทดสอบแตล่ะแบบ

ไอควิ

เป็นตัวเลขทีไ่ด้จากการทดสอบเชาวน์ปัญญากับคะแนน
เฉลีย่ท ีค่าดวา่ผู้ถูกทดสอบสมควรจะทำได้ ตามระดับอายุท ีแ่ท้จรงิ
วธิคีำนวณคา่ไอควิในการทดสอบเชาวน์ปัญญา
แตล่ะแบบขึ้นอยูกั่บลักษณะแบบทดสอบและกลุม่ตัวอยา่งท ีใ่ช้ ฉะน้ัน
ไอควิจะเป็นเครือ่งแสดงให้ทราบวา่บุคคลน้ันมรีะดับเชาวน์ปัญญาอยา่งไรเมือ่เปรยีบเทยีบกับ
บุคคลอืน่ในระดับอายุเดยีวกัน

เชาวน์ปัญญาของคนเราจะเพิ่มขึ้นตามวัยในเรือ่งของคุณภาพท้ังนี้
เนือ่งจากเรามโีอกาสได้เรยีนรู้กจิกรรมและแก้ไขเหตุการณ์ตา่งๆทำให้มปีระสบการณ์มากขึ้น
แตเ่ม ือ่ทดสอบเชาวน์ปัญญาคะแนนทีไ่ด้เพิ่มขึ้นจะต้องนำไปเปรยีบเทยีบกับอายุท ีเ่พิ่มขึ้น
ด้วย

ตัวแปรบางอยา่งมอีทิธพิลทำให้ผลการทดสอบเชาวน์ปัญญาหรอืคา่ของไอควิในการทดสอบ
เชาวน์ปัญญาแตล่ะคร้ัง
คลาดเคลือ่นเปลีย่นแปลงหรอืไมค่งท ี่
ตัวแปรดังกลา่วอาจมไีด้หลายประการเชน่ในระหวา่งการทดสอบ
มสีาเหตุท ีท่ำให้ผู้ถูกทดสอบใช้ความสามารถได้ไมเ่ต็มท ีจ่ากการ
ท ีม่อีาการเจ็บปว่ยทางกายหรอืทางจติ อารมณ์เครยีด
ขาดแรงจูงใจและไมม่สีมาธใินการทดสอบขาดความชำนาญในการทดสอบหรอืใช้แบบ
ทดสอบไมถู่กต้อง
เป็นต้น

เชาวน์ปัญญา เป็นส ิง่ท ีส่ามารถกระตุ้น สง่เสรมิให้พัฒนาได้
ถ้าพ่อแมม่คีวามเข้าใจเด็กและชว่ยกระตุ้น
สง่เสรมิพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเด็กอยา่งถูกต้องและเหมาะสม
ก็จะชว่ยให้เด็กได้พัฒนาเชาวน์ปัญญาของเขาเทา่ท ีม่อียูอ่ยา่งเต็มท ี่

ระดับเชาวน์ปัญญากับความสามารถรับการศึกษา
ประกอบอาชพีและการปรับตัว



130 ขึ้นไป ฉลาดมาก เป็นไอควิเฉลีย่ของผู้สามารถเรยีน
ในระดับปรญิญาเอก

120-129 ฉลาด เป็นไอควิเฉลีย่ของผู้สามารถเรยีน
ในระดับปรญิญาโท

110-119 สงูกวา่ปกตหิรอืคอ่นข้างฉลาด เป็นไอควิเฉลีย่ของผู้สามารถเรยีน
ในระดับปรญิญาตร ีหรอืมโีอกาส จบ
มหาวทิยาลัยได้

90-109 ปกตหิรอืปานกลาง เป็นไอควิเฉลีย่ของประชากรปกติ
สว่นใหญม่คีวามสามารถปานกลางเรยีนจบ
มัธยมศกึษาตอนปลายได้

80-89 ตำ่กวา่ปกตหิรอืปัญญาทบึ เชาวน์ปัญญาตำ่ท ีส่ามารถรับการ
ศกึษาพิเศษสำหรับเด็กเรยีนช้าๆ

70-79 ระดับเชาวน์ปัญญาก้ำกึง่
ระหวา่งปัญญาทบึกับปัญญาออ่น

และประกอบอาชพีประเภทชา่งฝมีอืได้

50-69 ปัญญาออ่นเล็กน้อย มคีวามสามารถเทยีบเทา่กับเด็กอายุ 7-10
ป ีอาจพอรับรู้การศกึษาได้ ในระดับประถมต้น
ป.1-ป.4
โดยเรยีนอยูใ่นช้ันเรยีนพิเศษในโรงเรยีน การ
ศกึษาพิเศษเฉพาะ
ประกอบอาชพีท ีไ่มต้่องความรับผดิชอบสงู
หรอืงาน ประเภทชา่งฝมีอืงา่ยๆ

 

35-49 ปัญญาออ่นปานกลาง มคีวามสามารถเทยีบเทา่กับเด็ก อายุ 4-7
อาจอา่นเขยีนได้เล็กน้อย แตเ่รยีนรู้ได้ช้า ไม่
สามารถเรยีน ในโรงเรยีนปกตไิด้
ควรเรยีน ในโรงเรยีนการศกึษาพิเศษเฉพาะ
ถ้าได้รับการฝกึสอนทีเ่หมาะสมอาจพอดูแล
ตนเองในชวีติ ประจำวันได้
และทำงานงา่ยๆภายใต้การควบคุมดูแล

20-34 ปัญญาออ่นมาก มคีวามสามารถเทยีบเทา่กับเด็กอายุ 3 ปี
เรยีนหนังสอืไมไ่ด้ มคีวามบกพรอ่งเห็นได้ชัด
ในพฤตกิรรม
การปรับตัวและอาจมพัีฒนาการบกพรอ่งใน
ด้านภาษาการรับรู้ การดำรงชวีติ
ต้องอยูภ่ายใต้การดูแล เชน่เดยีวกับเด็กเล็ก

ตำ่กวา่ 20 ลงไป ปัญญาออ่น มากทีส่ดุ มคีวามสามารถเทยีบเทา่กับเด็กอายุ 1-2 ปี
ไมส่ามารถชว่ยตัวเองได้
ต้องมผู้ีให้การดูแลชว่ยเหลอือยา่งใกล้ชดิ

 

เชาว์ปัญญากับความสำเร็จ

การท ีบุ่คคลจะประสบความสำเร็จในชวีติท้ังด้านการเรยีน



การประกอบอาชพีตา่งๆ นอกจากจะต้องมเีชาว์ปัญญาดแีล้วจะต้องอาศัย
องค์ประกอบอืน่ๆด้วยเชน่

ความมุมานะพยายาม มคีวามอดทน
มมีนุษย์สัมพันธ์ท ีด่กัีบบุคคลทัว่ไป และมคุีณธรรม
มสีขุภาพจติด ีและมพีื้ นฐานทางบุคลกิภาพทีมั่น่คง
สภาพแวดล้อมทีช่ว่ยสง่เสรมิอยา่งเหมาะสม ฯลฯ

 

ดังน้ันจะเห็นวา่บางคนมเีชาวน์ปัญญาดแีตอ่าจจะไมป่ระสบผลสำเร็จในชวีติหรอืมปัีญหาการ
เรยีน
เนือ่งจากขาดองค์ประกอบทีเ่หมาะสมดังกลา่ว ข้างต้น
เพราะฉะน้ันพ่อแมจ่งึไมค่วรมุง่เน้น
สง่เสรมิแตเ่ฉพาะในเรือ่งการเรยีนหรอืเชาวน์ปัญญาของเด็กเพียงอยา่งเดยีว
แตค่วรควบคุมไปกับการ สง่เสรมิให้เด็กมทัีกษะทางสังคม การปรับตัว
ในการอยูร่ว่มกับผู้อ ืน่ การมมีนุษย์สัมพันธ์ท ีด่กัีบบุคคลอืน่
ตลอดจนการอบรมเลี้ยงดู
ให้มพีื้ นฐานทางบุคลกิภาพทีมั่น่คงรว่มด้วยก็จะชว่ยให้เขาประสบความสำเร็จตามความ
สามารถของเชาวน์ปัญญาทีเ่ขามอียู ่

จะเห็นวา่การเตบิโตของเชาวน์ปัญญาไมไ่ด้ขึ้นอยูกั่บกรรมพันธ์ุเพียงอยา่งเดยีว
แต ่ส ิง่แวดล้อม วธิกีารอบรมเลี้ยงดูโอกาสในการเรยีนรู้ตลอดจนภาวะสขุภาพ
ล้วนแล้วแตม่คีวามสำคัญ ตอ่พัฒนาการด้านเชาวน์ปัญญา ซ ึง่กลา่วได้วา่
“กรรมพันธ์ุกำหนดความสามารถของเชาวน์ปัญญาน้ันสามารถแสดงออกมาได้มากน้อยตา่ง
กัน”

พ่อแมจ่งึไมค่วรมุง่หวังในบุตรหลานของตนให้มคีวามสำเร็จเกนิกวา่เชาวน์ปัญญาทีเ่ขา
มอียู ่เพราะจะทำให้เกดิปัญหาทางสขุภาพจติได้
แตค่วรสนับสนุนและสง่เสรมิให้เขาได้พัฒนา
ความสามารถทีแ่ท้จรงิของเขาอยา่งเต็มท ีเ่ทา่ท ีเ่ขาจะสามารถทำได้ ก็จะสามารถทำได้
ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ตัวของเขาเองและสังคมโดยสว่นรวมและตอ่การพัฒนาประเทศชาตติอ่
ไป

ฉะน้ัน เชาวน์ปัญญาเปรยีบเสมอืนทรัพย์อันมคีา่มหาศาล
ผู้มเีชาวน์ปัญญาดหีากใช้ให้ ถูกทางก็จะเป็นประโยชน์
ท้ังตอ่ตนเองและการพัฒนาประเทศชาติ
ถงึแม้บุคคลทีม่ปัีญญาด้วยถ้าได้รับการฝกึสอนให้ถูกวธิกี็สามารถทีจ่ะเลี้ยงตัวเอง
และทำประโยชน์ให้สังคมได้เชน่กัน
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