ข่ าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับประจําวันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้ า ๑๐
ั นธ์ ได ้จัดระบบข่าวสอสงพิ
ื่ ิ่ มพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสมพั

ไอคิว'สงู-ตํ่า'เด็กไทยเรื่ อง(ไม่ )เล็ก
ไอคิว'สงู-ตํ่า'เด็กไทยเรื่ อง(ไม่ )เล็ก ที่ต้องใส่ ใจ โดย...พิมพ์ ชนก ศรเพชร

"เด็กไอคิวสงู หรือที่เรียกว่ า "เด็กอัจฉริยะ" ภาษาวิชาการเรี ยกว่ า "เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษในระดับสงู" เป็ นเด็กเรียนร้ ู ได้ รวดเร็ว จําได้ ดี จะจัดการเรี ยนการสอนเหมือนเด็กปกติ
ไม่ ได้ จะทําให้ เด็กมีปัญหาและเกิดความกดดัน" ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์ วงศ์ ประธานศนย์
ู
พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่ าว
ผู้เชี่ยวชาญด้ านพัฒนาอัจฉริ ยภาพเด็ก บอกว่า "เด็กกลุม่ นี ้เรียนรู้ได้ เร็ ว ครูควรเปลี่ยนการเรี ยนสอน
ให้ ยากและท้ าทายมากขึ ้น แต่ใช้ สาระการเรี ยนรู้เดียวกับเด็กอื่นๆ เขาจะได้ ไม่ร้ ูสกึ เบื่อ ให้ ความสําคัญ
เรื่ องที่เขาสนใจนอกเหนือจากการเรี ยนและใช้ เวลาอยูก่ บั สิ่งที่ชอบ เพื่อลดความกดดัน เด็กกลุม่ นี ้ต้ อง
ใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญดูแล ส่วนใหญ่ไอคิว 160 ขึ ้นไป หรื อเฉพาะกรณีที่ไอคิวสูงมาก มีความสามารถพิเศษ
โดดเด่นกว่าคนอื่น"
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“ถ้ าพูดถึงเด็กที่ไอคิวตํ่า จริ งๆ แล้ วต้ องจัดการเรี ยนการสอนต่างจากเด็กคนอื่น เน้ นการเรี ยนการสอ
ที่งา่ ย สอนซํ ้าหลายๆ ครัง้ มีการสอนหลากหลาย ชัดเจน เข้ าใจง่าย และต้ องให้ เวลาด้ วย เพราะเข
ต้ องใช้ เวลาเรี ยนรู้นาน จะประเมินผลร่วมกับเด็กอื่นไม่ได้ ควรประเมินตามศักยภาพของเขา เพื่อจะ
ได้ เห็นพัฒนาการที่แท้ จริง”
นอกเหนือจากการเรี ยน กิจกรรมที่สง่ เสริ มความสามารถของเด็ก อย่าง "ดนตรี ศิลปะ กีฬา เป็ นอีก
ทักษะที่ต้องให้ ความสําคัญ" ผู้เชี่ยวชาญด้ านพัฒนาอัจฉริ ยภาพเด็ก เน้ นยํ ้า
เพลงโมสาร์ ท หรื อเพลงบรรเลง ทําให้ คลื่นสมองเปลี่ยนแปลง เกิดคลืน่ อัลฟา เมื่อเด็กได้ ฟัง สมองเขา
จะผ่อนคลาย แล้ วมีสมาธิมากขึ ้นถึงในระดับที่ดีมาก เห็นมัยว่
้ าดนตรี มีสว่ นทําให้ เด็กมีสมาธิ สามารถ
เรี ยนรู้และจดจําได้ รวดเร็ วขึ ้น
กีฬามีสว่ นพัฒนาระดับสติปัญญาของเด็ก เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายเป็ นประจําทําให้ สมองตื่นตัว
แข็งแรง เมื่อสุขภาพจิตดีเด็กก็มีการเรี ยนรู้ดีขึ ้น ด้ านศิลปะมีสว่ นช่วยในการพัฒนาอารมณ์และเป็ น
ตัวแทนด้ านความคิดจิตใจ ที่สําคัญทําให้ เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์อีกด้ วย
“อยากฝากถึงภาครัฐ ครูผ้ สู อน ผู้บริ หาร เปลี่ยนทัศนคติและทําความเข้ าใจใหม่ เพราะปั จจุบนั มีการ
จัดการเรี ยนสอนแบบขนมชัน้ ไล่ระดับชันไปเรื
้ ่ อยๆ ไม่มีการซํ ้าชัน้ เหมือนถูกผลักไปเรื่ อยๆ ตามชั ้
เรี ยนต่างๆ ปั จจุบนั พบว่า มีเด็ก ป.6 อ่านหนังสือไม่คล่อง เห็นมัยว่
้ าเกิดปั ญหาแล้ ว ควรให้ เด็กได้ รับ
การศึกษาตามศักยภาพและระดับการเรี ยนรู้ จัดให้ มีการทดสอบก่อนเรี ยน จัดการเรี ยนการสอนให้
ตรงกับระดับสติปัญญาและความสามารถของเด็ก” ผู้เชี่ยวชาญด้ านพัฒนาอัจฉริ ยภาพเด็ก กล่าวทิ ้ง
ท้ าย
นพ.อภิชยั มงคล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “จากการสํารวจระดับไอคิวเด็กอายุ 6-15 ปี
เมื่อ 20 กว่าปี มาแล้ ว ไอคิวเฉลี่ยเด็กไทยอยูท่ ี่ 91 ปั จจุบนั ไอคิวเฉลี่ยอยูท่ ี่ 98.59 ถึงจะเพิ่มขึ ้น แต่ไม่
ถึงเกณฑ์ที่ควรเป็ นไปตามมาตรฐานโลก เฉลี่ยอยูท่ ี่ 100 แม้ วา่ ระดับไอคิวใกล้ เกณฑ์มาตรฐาน แต่ยงั
อยูใ่ นเกณฑ์ตํ่าและน่าเป็ นห่วง”
คุณหมอบอกอีกว่า องค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกกล่าวถึงการพัฒนาสติปัญญาทําได้ 3
ปั จจัย คือ การบริ โภคเกลือไอโอดีน การพัฒนาการเลี ้ยงดูของครอบครัว ปั จจัยสุดท้ ายคือ การ
พัฒนาการเรี ยนการสอน แต่ที่ทําได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ คือ การบริ โภคเกลือที่มี
ไอโอดีน เกลือไอโอดีนมีความสําคัญต่อการพัฒนาเซลล์สมอง ตังแต่
้ อยูใ่ นครรภ์มารดา ถ้ าไม่ได้ รับ
ไอโอดีนที่เพียงพอก็จะทําให้ สมองหยุดการพัฒนา ทําให้ ระดับการเรี ยนรู้ไม่ดี ถ้ าขาดไอโอดีนมากก็จะ
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ทําให้ เกิดอาการผิดปกติของร่างกายและสติปัญญา ระดับไอโอดีนที่ควรได้ รับนันมี
้ ปริ มาณน้ อย แต่
ไอโอดีนไม่สามารถสะสมในร่างกายได้ นาน จึงต้ องบริ โภคไอโอดีนเป็ นประจําทุกวัน
พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผอ.สถาบันราชานุกลู กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
“ปั จจัยพื ้นฐานของการพัฒนาระดับสติปัญญาของเด็ก คือ อาหารและสุขภาพ เด็กต้ องได้ รับอาหารที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ สมองและพัฒนาการเรี ยนรู้ ส่วนเรื่ องสุขภาพต้ องได้ รับการดูแลตังแต่
้ ในครรภ์ สมอง
และร่างกายต้ องไม่ได้ รับการกระทบกระเทือน จนเป็ นปั ญหาสุขภาพส่งผลต่อการพัฒนาสติปัญญา”
คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้ านดูแลเด็ก บอกด้ วยว่า เด็กแต่ละคนมีระดับสติปัญญาและความสามารถใน
การเรี ยนรู้ไม่เท่ากัน คนที่อยูก่ บั เด็กต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ พัฒนาให้ เขามีการตอบสนองต่อการ
เรี ยนรู้ มีสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้ออํานวยต่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ มีสื่อ กิจกรรมที่สง่ ผลต่อการเรี ยนรู้ เพื่อเพิ่ม
ทักษะด้ านต่างๆให้ กบั เด็ก
สาเหตุที่ทําให้ สติปัญญาเด็กหยุดพัฒนา คือ สมองได้ รับความกระทบกระเทือน หรื อป่ วยจากโรคที่
ส่งผลต่อภาวะทางสมอง อย่างเช่น โรคไข้ สมองอักเสบ ที่อาจทําให้ สมองหยุดการเรี ยนรู้ไป ถึงจะฟื น้
กลับมาได้ แต่ไม่ปกติเท่าเดิม
"การฟื น้ ฟูสว่ นใหญ่เป็ นการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก อย่างพัฒนาการด้ านกล้ ามเนื ้อ ต้ องทําให้
สมรรถภาพการทํางานกับประสาทสัมพันธ์กนั "การเล่น" กับเด็กเป็ นสิ่งคูก่ นั ช่วยคลายความเครี ยด
ทําให้ ผ่อนคลายและสร้ างจินตนาการ ความคิดสร้ างสรรค์ให้ ตวั เด็กด้ วย" คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้ าน
ดูแลเด็ก กล่าว
เด็กที่ไม่ ได้ รับการพัฒนาระดับสติปัญญาและส่ งเสริมความร้ ู ความสามารถให้ ถกทางถื
อว่ า
ู
เป็ นการเสียโอกาส เพราะการพัฒนาการเรี ยนร้ ูเป็ นพืน้ ฐานที่เด็กต้ องได้ รับ เพียงแต่ อย่ า
ละเลยการส่ งเสริมและพัฒนาการเรียนร้ ู ตามวัย เด็กจะได้ เติบโตขึน้ เป็ นกําลังสําคัญที่
พัฒนาประเทศชาติให้ เจริญก้ าวหน้ าต่ อไป
..............................
(ไอคิว'สูง-ตํ่า'เด็กไทยเรื่อง(ไม่)เล็ก ที่ต้องใส่ใจ โดย...พิมพ์ชนก ศรเพชร )
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