
ในครรภมารดา แรกเกิด 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ป 7-10 ป 11-23 ป

ที่มา : The BRAINnetNew Research Findings. http://www.del.wa.gov/Education/ChildDevelopment.shtml
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ชวงเวลาที่เด็กสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ที่มา : นิชรา เรืองดารกานนท, 2547
หมายเหตุ : พัฒนาการโดยรวม (DQ) วัด 2 ดาน ไดแก ภาษาและการกระทำ
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รอยละ

ระดับพัฒนาการโดยรวม (DQ) ของเด็กอายุ 1-2 ป

การพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ดานตางๆ  

จัดทำโดย  คณะทำงานสุขภาพคนไทย 

 ชวงวัย 6 ปแรกของชีวิต 
เปนระยะสําคัญที่ จะสามารถ
กระตุนสมองของเด็กให เซลล
สมองทําวงจรเชื่อมโยงแผขยาย
ไดมากขึ้น หากไดรับการกระตุน 
ที่เหมาะสม ทั้งในดานความชอบ
และความถนัดของเด็ก จะทําให
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเปนไป
อยางรวดเร็ว และเปนพื้นฐาน  
สําหรับการพัฒนาสติปญญาเด็ก
ในวัยตางๆ ตอไป 
 

 มากกวาครึ่งของเด็กกอนวัยเรียน อายุ 3-5 ป มีพัฒนาการทั้งดานภาษาและการกระทํา
ชากวาปกติ การไดรับการกระตุนการพัฒนาการเรียนรูของเด็กตามชวงเวลาที่เหมาะสม จะ
ชวยใหเด็กพัฒนาศักยภาพไดเต็มประสิทธิภาพ 
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ที่มา : นิชรา เรืองดารกานนท, 2547

ความหมายระดับพัฒนาการ (Developmental Quotient, DQ)

อายุความสามารถ (Developmental Age ;DA)

อายุปฏิทิน (Chronological; CA)
X 100

ระดับพัฒนาการ (DQ) การแปลผล

คอนขางเร็ว110 - นอยกวา 130 คะแนน

เร็วกวาปกติมากกวาหรือเทากับ 130 คะแนน

ปกติ90 - นอยกวา 110 คะแนน 

คอนขางชา

ชากวาปกตินอยกวา 70 คะแนน

70 - นอยกวา 90 คะแนน

ระดับพัฒนาการ (DQ) การแปลผล

ที่มา : ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ 2546
หมายเหตุ : เด็กอายุ 1 - < 6 ป วัดพัฒนาการ (DQ)
 เด็กอายุ 6 - 18 ป วัดเชาวนปญญา (IQ)

0.50.58.11.6

6.13.77.021.7

27.228.329.355.7

58.762.942.318.4

7.54.613.32.2

เร็วกวาปกติ

ปกติ

คอนขางเร็ว

ชากวาปกติ
( < 70)

(70 - < 90)

(90 - < 110)

(110 - < 130)

(130 หรือ >)

คอนขางชา

รอยละของเด็ก
ตามระดับการพัฒนา 13 - 18 ป 6 - < 13 ป 3 - < 6 ป1- < 3 ป 

ระดับพัฒนาการและเชาวนปญญา

 
 การศึกษาขององคกรเครือขายการวิจัยดาน
สมองและระบบประสาท (BRAINnet – Brain 
Research And Integrative Neuroscience 
Network) ชี้วา การพัฒนาการเรียนรูดานตางๆ 
ของเด็กที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรเริ่มตั้งแต
ปฐมวัย หรือบางดานอาจตองเริ่มตั้งแตอยูในครรภ  
 โอกาสทองที่เด็กจะพัฒนาอัจฉริยภาพดาน
ตางๆ มีจํากัด หากพนชวงพัฒนาดานตางๆ ไปแลว 
จะพัฒนาดานนั้นๆ ไดยาก ยกตัวอยาง การพัฒนา
ดานมิติสัมพันธ หรือเรียกงายๆ วา อัจฉริยภาพ
การเห็นและมิติตําแหนง มีชวงเวลาสั้น ซึ่งหากเด็ก
อายุเกิน 2 ปไปแลว การพัฒนาดานนี้จะเปนไปได
ชามาก เชนเดียวกับอัจฉริยภาพดานการเขาสังคม 
และมิติดานการใชภาษาในเรื่องคําที่ ใช ในชีวิต  
ประจําวัน 
 การศึกษาจากโครงการวิจัยพัฒนาการแบบ
องครวมของเด็กไทย พ.ศ. 2546 พบวาครึ่งหนึ่ง 
ของเด็กอายุนอยกวา 3 ป มีพัฒนาการโดยรวม 
(DQ) อยูในระดับปกติ คือ 90 ถึงนอยกวา 110 
แตรอยละ 40 ของเด็กโต (3-6 ป) อยูในระดับ
คอนขางชา คือ 70 ถึงนอยกวา 90 และดูเหมือนวา 
เด็กไทยอายุ 6 ปขึ้นไปสวนใหญมีระดับเชาวน
ปญญาในระดับคอนขางชา 
 แพทยหญงิจนัทรเพญ็ ชปูระภาวรรณ (เดก็ไทย 
ใครวาโง, 2548) ชี้วา พัฒนาการหรือเชาวนปญญา
ของเด็กไทยที่ลาชา หรือไมสมวัยเชนนี้ ยอม
สะทอนใหเห็นถึงปญหาพัฒนาการของสมองที่ไม
ไดรับการกระตุนเพียงพอ 
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