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หากหนังสือเลมน้ีมีสวนชวยใหผูอาน คนที่ทานรัก ผูคน
รอบขางของทานมีชีวิตท่ีดีขึ้น ผมขอมอบความดีทั้งหมดน้ี
ใหแก

คณุพอคณุแมผู ใหกาํเนิดและใหความรกัและความผกูพนั 

ครบูาอาจารยผูประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูและความคดิ

ผูคนบนโลกใบนีท้ี่ใหบทเรยีนเรื/องการจดัการกบัอารมณ

และบุคคลสําคัญที่เปนแรงบันดาลใจ ใหผมไดพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณอยางจรงิจงั และเปลีย่นแปลงอารมณ
ตัวเองจนสามารถเขียนหนังสือเลมนี้ออกมาได คือภรรยา
และลูก เพราะเขาเปนทั้งกองเชียรที่คอยสรางแรงบันดาลใจ 
เปนครูที่ตั้งโจทยใหผมทดสอบ และเปนกระจกเงาสะทอน
ใหเห็นวา ผมสามารถควบคุมอารมณไดดีแลวหรือยัง

ขอขอบคณุสาํนกัพมิพซเีอ็ดยเูคช่ันและทมีบรรณาธิการ
ที่ไดชวยปนแตงเนื้อหาหนังสือเลมนี้ใหมีคุณคาออกสูสายตา
ผูอาน

และสุดทายขอขอบคุณผูอาน ที่ใหเกียรติเลือกอาน
หนังสือเลมนี้

ฉลลลลาาาาดดดดดททททาาาาางงงงอออออาาารรรมมมมณณออยยยยางจรริิิงิจจจจััังง แแลลลละะะเปปปปลลล่ีีียยยยนนนนแแแแปล
งจจจจนนนนสสสสาาาามมมมมารรรรถถถเเเเขขขีีียยยนนนหหหหนััังสือเเเลลลมมมนนนน้ีีีีอออออออกกกมมมมมาาาาาไไไไไดดดด ค

 ้ ่
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                       คํานํา 

กอนอื/นตองขอขอบพระคุณทานผูอานทุกๆ ทาน 
ที่อุดหนุนหนังสือเลมนี้มาอยางยาวนาน หนังสือเลมนี้ไดเริ่ม
ตีพิมพคร้ังแรกตั้งแตป พ.ศ. 2547 และจัดจําหนCายตลอดมา
จนถึงปจจุบัน โดยหนังสือเลมนี้ยังไดรับเกียรติใหถูกจัดอันดับ
เปนหนังสือขายดี (Best Seller) ของสํานักพิมพฯ นั่นก็ดวย
แรงสนับสนุนของผูอานทุกทาน

สําหรับหนังสือฉบับปรับปรุงใหมนี้ ผมไดทําการปรับ
เนือ้หาเดมิ เพ่ิมเนือ้หาใหมใหทนัยคุทนัสมยัมากยิง่ขึน้ รวมถงึ 
ไดนําเอาประสบการณตรงท่ีไดจากการใหคําปรึกษา การโคช 
การพูดคุยกับบุคคลตางๆ ไมวาจะเปนคนธรรมดา นักศึกษา 
คนทํางาน ไปจนถึงผูบริหาร เจาของกิจการ มานําเสนอให 
ผูอานไดเขาใจ รูเทาตามทันทั้งอารมณของตวัเองและอารมณ
ของคนอื/น สามารถบริหารจัดการกับอารมณทั้งเราและเขา 
ไดดีขึ้น เร็วขึ้น และงายข้ึน

คนเกงที่ไอควิด ี(IQ = Intelligence Quotient) มโีอกาส
ประสบความสําเร็จเร็วกวา มากกวาก็จริง แตคนที่จะประสบ

นุนขอออองงงงผูููููอานทุุุกทาน

รับบบบหหหหนนนนัััังงงงสสสสสืืืืออออฉฉฉบบบบัััับบบปปปรรรััับบบบปปปรุงใใหหหหมมมนนน้้้ีีี ผผผมมมมไไไดดดดดทททททํํํําาาากกกกา
่ ้ ใ ใ ่ ้
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ความสําเร็จอยางยั่งยืนและมีความสุขอยางสมดุลนั้น คือคน
ที่ตองมีทั้งไอคิวดีและอีคิวดี (EQ = Emotional Quotient) 
ควบคูกันไปดวย

เราคงเคยไดยนิ ไดเหน็ คนทีป่ระสบความสาํเรจ็ มชีื/อเสยีง 
หลายๆ คน แตแกปญหาชีวิตดวยการคิดสั้น ตัดสินเรื/องตางๆ 
ในชีวิตดวยอารมณชั่ววูบ ขาดสติยั้งคิด ทั้งๆ ที่เรื/องบางเรื/อง
เปนเรื/องเล็กนอยมาก แตเปนเพราะเขาไมสามารถควบคุม
หรือจัดการกับอารมณของตัวเองและคนอื/นได จึงทําใหชีวิต
ยํ่าแย ตกตํ่า เสียชื/อเสียง ลมละลาย ในช่ัวพริบตาหรือเพียง
ชั่วขามคืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกยุคออนไลนที่ทุกการ 
กระทําของคนเรา หนีไมพนสายตาของคนในสังคม และขาว
ไมดีก็ยังเผยแพรออกไปไดอยางรวดเร็วและกวางมาก ยากท่ี
จะปดบังไดเลย

ผมหวังวา เนื้อหาในหนังสือฉบับปรับปรุงใหมเลมนี้ จะ 
มีประโยชนสําหรับผูอานมากข้ึนกวาเดิม เพิ่มเติมคืออยาก
เห็นผูอานและคนรอบขางใชชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข
ใหสมกับชื/อหนังสือ “EQ ดี อารมณดี ชีวีสดใส” ตลอดเวลา
และตลอดไป 

ณรงควิทย แสนทอง

ุ
าขขขของงงงงคคคคนนนนนเเเรรรราาา หหหหนนีไไไมมมมพนสาายยยยตตาาขขอออองงงคคคนนใใใในนนนสสสสััััังงงงคม
ยังงงงเเเเผผผผยยยยแแแแพพพพรออออออกกไไไปปปไไไไดอยาาาางรรววดดเรรรร็ววววแลละะะะกกกกววววาางม
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                           บทนํา 

เมื/อพูดถึงคําวา ‘อารมณ’ หลายคนคงคิดถึงแตเรื/อง 
ที่เปนลบ ซึ่งในความเปนจริงแลวอารมณเปนเพียงคํากลางๆ 
ที่สามารถเปนไดทั้งแงลบและแงบวก เชน รัก โลภ โกรธ หลง 
ดีใจ เสียใจ ตื/นเตน โศกเศรา ประทับใจ สนุกสนาน ฯลฯ 

เนื/องจากอารมณที่เปนบวกไมคอยสงผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตทั้งของตัวเองและคนอื/น จึงไมคอยมีใครถือเปน
ปญหากันมากนัก ยกเวนบางคนที่มีอารมณในระดับที่ผิดปกติ
ไปจากคนท่ัวไป เชน ดีใจทีไรก็รองไหทุกที ตื/นเตนมากจนช็อก 
ดีใจจนออกหนามากเกินไปทําใหไมสมวัยของตน 

ในวัยเด็ก อารมณของคนเรามักจะแปรเปลี่ยนไดงาย 
รองไหอยูไมทนัไร พอไดขนมหรอืของเลนกด็ีใจทัง้นํา้ตา โตขึน้มา 
เปนวัยรุนก็มีอารมณรอนแรง คึกคะนอง อยากลองอยากรู 
ขัดใจไมได ถือเปนความทาทายที่ตองลองตองทํา ควบคุม
อารมณตัวเองไมคอยได เพราะเริ่มมีหลากหลายอารมณ 
รวมถึงอยูในชวงของการปรับตัวทั้งทางรางกาย จิตใจ และ
สภาพของสังคมที่เปลี่ยนไป

ชีวิตตตตททททท้ัััังงงงขขขขขออออองตัััววววเเอองงแแแและคนนนนออืืื/นน จจจจึึึึงงงไไไไมมคคคคออออยยยยยมีใ
กนันนนมมมมาาาากกกกนนนนนักกกก ยยยกกกเเเวววนนนบบบบางคนนทททท่ีีีีมมมีีีอออาาารรรรมมมณณณณใใใใในนนนนรรรรระะะะดบั

่ ไ ใ ไ ็  ไ  / 
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พอมาถึงวัยของผู ใหญ ทั้งวัยของคนทํางานและคนท่ีมี
ครอบครัว ก็มักจะมีอารมณที่เกิดจากสิ่งกระตุนที่หลากหลาย 
ทัง้หวัหนา ลกูนอง (ทัง้ลกูและนอง) สามีภรรยา พอตาแมยาย 
พอสามีแมสามี เพื/อนบาน เพื/อนรวมงาน สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การจราจร และคุณภาพชีวิต 

ดังนั้น ปญหาของคนในวัยผู ใหญนี้ จึงมีรูปแบบที่หลาก
หลายมากกวาในวยัเดก็และวยัรุน แตโดยสวนใหญจะสามารถ
ควบคุมระดับของการแสดงออกทางอารมณไดดีกวาวัยเด็ก
และวัยรุน

สุดทาย ก็มาถึงวัยทองและหลังวัยทอง อารมณกลับ
ตาลปตรวกกลบัไปหาอารมณแบบวัยเดก็ วยัรุน และวยัผู ใหญ 
แลวผสมกนัเปนแบบรวมมติรทางอารมณ มทีัง้ขีง้อน ขีห้งดุหงดิ 
คิดการใหญแตไมมีกําลัง (กายและใจ) นอยใจและใจเหลือ
นอย ฉุนเฉียว ตองการใหคนอื/นเอาใจ ยึดเอาความคิดและ
ประสบการณของตัวเองเปนหลัก คนไหนที่ทําใจไดปลงตกก็
โชคดีไป แตคนไหนที่คิดไมไดและปลงไมตก กลับหมกมุนอยู
กับความสําเร็จในอดีต ก็มักจะกอไฟอารมณเผาไหมจิตใจคน
รอบขางใหเจ็บแสบไปตามๆ กัน

ทายยยย กกก็มมมมมาาาาถึงงงงงวววัยยยทททออองงงงและหหหหลลลังงงวววัยยยยททททออองงง อออออาาาารมณ
กกกกกลลลลัััับบบบไไไไไไปปปปปหหหหาาาาอออาาาารรรมมมณณณณแแแแบบบบบบบบววัยัยเเเดดด็็กกก วยัยยรรุุุุน แลลลลละะะะววววัย
นัเปนแบบรวมมติรทางอารมณ มีท้้้้ังข้้ีงอน ขีห้ง
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ถาดูกันตามสัดสวนของอายุแลวพบวา คนจะอยูใน 
วัยผู ใหญนานที่สุด เพราะโดยเฉล่ียแลวผมคิดวาไมตํ่ากวา 
30 ป (คิดงายๆ วาเริ่มตั้งแตอายุ 20 ปจนถึง 50 ปก็พอ) 
ถาจะเปรียบเทยีบคนกบัตนไม วยัน้ีกค็อืชวงทีต่นไมกาํลงัเตบิโต
ออกดอกออกผล 

ดังนั้น คนในวัยผู ใหญนี้จะตองไดรับการดูแลและกําจัด
ศัตรูพืชใหดี ศัตรูพืชบางชนิดกัดกินจากภายนอก แตบางชนิด
เกิดขึ้นเองภายใน เชนเดียวกันกับการเติบโตของชีวิตคนท่ีมี
ทั้ง ศัตรู (อารมณ) ท่ีเกิดจากทั้งภายใน (ความเชื/อ ทัศนคติ 
ประสบการณเดมิ จนิตนาการความรูสกึ อปุนสิยั) และภายนอก 
(สิ่งเรา)

อยางไรก็ตาม ถาใครสามารถบริหารจัดการกับอารมณ
ของตัวเองและผูอื/นได ในทุกชวงของชีวิต ก็ถือวายอดเยี่ยม
มาก นCาจะถือไดวาคนคนนั้นไดลาภอันประเสริฐกอนใหญมาก
ที่สุดในชีวิตเลยก็วาได เพราะตอใหมีเงินมากขนาดไหน ตอให
จบการศึกษาสูงระดับไหน มียศถาบรรดาศักดิ์สูงสงขนาดไหน 
แตสิ่งเหลานี้ก็ไมสามารถนําไปใช ในการรักษาหรือบําบัดโรค 
ที่เกิดจากอารมณได และคงจะไมมีแพทยคนไหนที่จะบอกเรา 
ไดวา “ถาคณุจายเงนิผม 100 ลานบาท ผมจะสามารถแกปญหา
การควบคุมอารมณใหคุณไดภายใน 10 นาที” 

า)

อยางงงงไไไไรรรรกกกก็็็็ตาาาามม ถถาาใใใใครสามมมมาารรถถบบรรรริิิิหหหหาารรจจจจัดดดดการก
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คนทีย่นือยูในทีต่ํา่ ไมวาเขาจะถกูจดัประเภทใหตํา่เนื/องจาก
ปจจัยใด เชน การศึกษานอย รายไดนอย หนาที่การงานไม
สูง หรืออยูในสังคมที่ไมมียศถาบรรดาศักด์ิ คนเหลาน้ีมักจะ 
ไมถูกคาดหวังจากสังคมในเรื/องอารมณมากนัก เชน ถาแมคา
ในตลาดสดดาเราดวยถอยคําอันหยาบคาย เราก็พอจะรับได 

ตรงกันขามกับคนท่ีมีตําแหนCงหนาที่การงานสูง การ
ศึกษาสูง มีอาชีพที่คนนับหนาถือตา คนท่ีมีฐานะดี และคน
ที่มีชื/อเสียง มักจะถูกคาดหวังจากสังคมในเรื/องตางๆ สูงไป
ดวย และหนึง่ในน้ันคือ ‘การควบคมุอารมณ’ เพราะคนเหลานี ้
เปรียบเสมือนคนท่ียืนอยูบนเวที หรือยืนอยูบนที่สูงที่ทุกคน
มองเห็นไดงาย สายตาทุกคูจับจองมาที่เขา ดังนั้น โอกาสที่
อารมณจะหลุดแมเพียงเล็กนอยก็ไมอาจจะคลาดสายตาจาก
คนรอบขางได เหมอืนกบัพฤตกิรรมท่ีไมคอยดขีองหัวหนางาน 
ก็มักจะไมรอดหูและไมรอดสายตาของลูกนองและเพื/อนๆ 
ของลูกนองไปไดเลยแมแตเรื/องเดียว

สงัคมไทยในปจจบุนั มกัจะมุงเนนการพฒันาความฉลาด
ทางดานอื/นมากเกินไป เชน สอนใหคนเรียนเกง ทํางานเกง 
หาเงินเกง จนหลงลมืการพัฒนาความฉลาดทางอารมณไป จะ
เห็นวาแนวโนมของนักเรียนที่มีความเครียดมีจํานวนเพ่ิมมาก
ขึ้นทุกป สถิติการฆาตัวตายเนื/องจากตามอารมณตัวเองไมทัน

ดงาาาาายยยยย สสสสสาาาาายยยยยตตตาาาาททุุกกคคููููจจจจัััับจองงมมมมาาทท่ีีเเขขขขาา ดดดังงงนนนน้ััััันนนน โอ
ะหลลลลุุุุดดดดแแแแมมมมมเเเพพพพีีีียยยงงงงเเเลลล็็็กกกนนนนอยก็็็็็ไไมมมมอออาาาจจจจจจจะะะคคคคลลลาาาาาดดดดดสสสสาาาายต



17

ก็มีมากขึ้น ลองดูวามีเด็กนักเรียนคนไหนบางที่สอบตกแลว 
กระโดดตึกตาย…ไมมี หรือถามี ก็คงไมไดมีสาเหตุมาจาก 
เรื/องเรยีนเพยีงอยางเดยีว นกัเรยีนท่ีกระโดดตกึตายสวนใหญ
เปนคนทีเ่รยีนเกง แคเพยีงคะแนนสอบตกลงมาเพียงนิดเดียว 
กร็บัไมได ตองฆาตวัตาย อยางน้ีผมอยากจะเรยีกวา ‘อัตอารมณ
ฆาตกรรม’ (ขอเนนวาไมใชคําศพัททีเ่ปนทางการ ผมคดิขึน้มา
เองเทานัน้ ไมสามารถนาํไปอางองิได) หมายถงึ การฆาตวัตาย 
อันเนื/องมาจากอารมณของตัวเอง อารมณของตัวเองก็คือ
ฆาตกรท่ีรายกาจที่สุดเมื/อเทียบกับฆาตกรประเภทอื/น

หลายๆ คนกําลังถูกฆาตกรรมทีละนิดๆ จากฆาตกร 
ที่ชื/อ ‘อัตอารมณ’ ทําใหหลายคนเสียชีวิตแบบที่เรียกวา 
‘ตายท้ังเปน’ เพราะในแตละวันมีชีวิตอยูแบบไมมีชีวิตชีวา 
มีแตปญหาและมีแตอารมณ ไมสามารถกําจัดมันออกไปได 
ปญหาหนึ่งหาย ปญหาใหมเขามาแทน บางเวลาทุกปญหาจะ
ชักชวนกันมารุมทํารายแบบไมปรานีปราศรัย หนีก็หนีไมพน 
หลบก็ไมได ไมมกีารแจงหรอืนดัหมายลวงหนา ขอเลื/อนก็ไมได 

ใครที่อยูในวัยทํางาน ก็ลองหลับตานึกถึงภาพของคน 
ในทีท่าํงานดูวา แตละคนมอีารมณแบบไหนกนับาง มีทัง้ชอบบน 
ชอบดดุาลกูนองตอหนาคนอื/น เมื/อไมถกูใจกแ็สดงสหีนา (ยักษ) 
อารมณเปล่ียนตามเขม็วนิาท ีเอาแนCนอนไมได ชอบเถยีงแบบ 

‘อัตอารรมณ’ ททําาใใใใหหลาายยยยคคนนเเสสสสีีียชชววววิตตตตแแแแแบบบบบชช
ทั้งเเปน’ เเเเพพพพรรราาาาะะะใใในนนแแแแตละววันนนนมมมีีชชชีีววววิตตตออออยยยููแแแแแบบบบบบบบบไไไไม
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หวัชนฝาหลงัชนกาํแพง ความคิดของตนเองเปนใหญ ความคดิ
ของใครไมเหมอืนเปนอนัผดิหมด มือถอืเลื/อย (ขาเกาอีห้วัหนา) 
พูดจาปากหวาน (เอาใจนาย) บางคนเมื/อไมพอใจก็ประชด
ประชันไมยอมทํางานบาง ทํางานแบบขอไปทีบาง หรือไมก ็
ขาดงานลางานไปเลย ปญหาแบบนี้มีทุกท่ีและทุกองคกร จะ 
แตกตางกันบางก็ตรงที่ที่ไหนจะมีปญหาไหนมากกวากัน 
เทาน้ันเอง

ลองนึกภาพดูวา ถาคนในองคกรไหนไมมีปญหาเรื/อง
อารมณ (ราย) การทํางานในองคกรน้ันนCาจะมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นอยางนอยหน่ึงเทาตัว เพราะปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้น 
ในองคกรไมนCาจะตํ่ากวาคร่ึงหนึ่งของปญหาทั้งหมดมีสาเหตุ 
มาจากอารมณ ถงึแมสาเหตขุองปญหานัน้ไมไดเกดิจากอารมณ
โดยตรง แตในตอนท่ีคนเขาไปยุงกับปญหาการทํางานนั่นเอง
ที่ในตอนนัน้อารมณจะเกดิตามมา แลวทําใหปญหายิง่ซบัซอน
มากยิ่งขึ้น หรือพอปญหาเรื/องงานจบ แตปญหาอารมณยัง
คงยืดเยื้อตอไปอีก เผลอๆ ปญหาทางอารมณที่เกิดจากการ
ทาํงานจะใหญกวาปญหาเรื/องงานเสยีอีก หลายครัง้ทีค่นทํางาน
โยนความผิดไปใหคนอื/นเพื/อใหพนตัวเอง เพื/อรักษาภาพพจน 
ของตัวเองใหดูดีในเรื/อง (ผล) งาน แตหารูไมวาภาพพจนใน
เรื/องการควบคุมอารมณ ไดเสียหายไปเรียบรอยแลว

ไมนนนนCาาาาาจจจจะะะะตตตตตํํํํ่าาาากกกววววาาคค ึ่่่งงงงหนึ่งขขอออองงปปญญญญหหหหาททท้้้ังงหหหหมมมมดดดดดมีสรร
รมณณณณ  ถถถถงึงงงแแแแแมมมมสสสสาเเเหหหตตตุุขขขอออองปญญญหหหาาาานนนั้้น้นนไไไมมมมไไไไดดดดเเเกกกกกดิดดดจจจจาาาากอ
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ปญหาเรื/องอารมณ ถือวาเปนเรื/องอาถรรพสําหรับคน 
ทุกเพศทุกวัย ใครแกอาถรรพนี้ไดกอนยอมไดเปรียบ เพราะ 
ตาจะสวางขึน้ หจูะโลงขึน้ จติใจจะโปรงใสมากขึน้ มเีวลาเหลอื
ในการพฒันาตวัเองในเรื/องอื/นๆ แตถาใครยงัแกอาถรรพเรื/อง
นี้ไมได รบัรองไดวาตองเสยีเวลาในชวีติไปฟรีๆ  อยางมากมาย
เลยทีเดียว เพราะไหนจะตองเปลืองสมองในการเครียด เสีย
เวลาในการกังวล เปลืองพลังงานไปกับการคิดในแงลบอยู
ตลอดเวลา หาเวลาคิดสรางสรรคไมไดเลย 

ลองดูตัวเองก็แลวกันวา ถาวันไหนเราทะเลาะกับใคร
สักคน เราจะเสียเวลาตั้งแตทะเลาะกัน (ปรุงแตงอารมณ) 
ชวงที่ทะเลาะกัน และหลังจากทะเลาะกันแลว ในความเปน
จริงแลว ทุกคนมีเวลาในชีวิตเทากันคือวันละ 24 ชั่วโมง ถา
เราเสียเวลาไปกับปญหาอารมณเสียวันละ 4 ช่ัวโมง เราจะมี
เวลาเหลือสําหรับการทํากิจกรรมในชีวิตอีกเพียง 20 ช่ัวโมง 
เมื/อเปนเชนนี้ เราจะสูคนท่ีเขามีเวลาพัฒนาชีวิตเต็มทั้ง 24 
ชั่วโมงไดอยางไร

ที่เกริ่นนํามาเสียยืดยาวก็ไมใชอะไร เพียงเพื/อใหคุณ 
ผูอานไดเห็นวา เรื/องการบรหิารอารมณนีเ้ปนเรื/องท่ีสาํคญัมาก
ในชวีติ เปนเรื/องทีจ่ะปลอยปละละเลยไมได เปนเรื/องทีถ่ายทอด
เปนมรดกตกทอดใหแกลูกหลานไมได เปนสมบัติเฉพาะตัว 

ทะะะะะเลลลลลาาาาะะะะะกกกกกััััันนนนน แแแแลละะหหลลลลังจากกททททะะเเลลาาะะะกกันนนแแแแลลลลวววว ใน
ลว ททททุุุุกกกกคคคคนนนนมมมมีีีีเเเวววลลลาาาใใในนนชชชชีีีวิตเททาาาากกกันนนคคคืืืออออวววันนนนลลลละะะะะ 22224444 ช
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ของใครของมนั และยิง่สาํคญัมากขึน้ ถาเรากาํลงัจะกาวข้ึนไป
สูแทนของการเปนผูนาํ ไมวาจะเปนผูนาํครอบครวั ผูนาํองคกร 
ผูนําชุมชน หรือผูนําสังคม 

ในโลกของความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันและ
อนาคต คนเราสามารถพฒันาความรู ในดานตางๆ ไดไมแตกตาง
กนั คนทีอ่ยูหางไกลกส็ามารถเรยีนรูเหมอืนกบัคนทีอ่ยูในเมอืง 
คนจนกม็โีอกาสทางการศกึษาไมดอยไปกวาคนรวย ดวยทนุการ
ศึกษาประเภทตางๆ ผูหญิงก็มีสิทธิเทาเทียมกับผูชายมากข้ึน 

แต...ส่ิงหนึง่ทีจ่ะกลายมาเปนตวัตดัสิน ‘คณุภาพ’ ของคน
วาใครดีใครเดนกวากนั ใครจะกาวขึน้ไปสูเบอรหนึง่ขององคกร 
นั่นก็คือ ‘ความฉลาดทางอารมณ’ เพราะอะไร ก็เพราะวาคน
ทีก่าวข้ึนไปสูการเปนผูนํานัน้ ภารกจิจะเปลีย่นไปจากผูชํานาญ
งานเฉพาะดาน เฉพาะสาขาอาชพี ไปสูผูชาํนาญดานการบรหิาร 
คน และหัวใจของการบริหารคนไมไดอยูทีค่วามสามารถในงาน 
เพยีงอยางเดยีว แตตองบริหาร ‘อารมณคน’ ไดดวย ถงึแมวา 
คนคนนัน้จะมคีวามสามารถมากเพียงใดกต็าม แตถาไมสามารถ
เขาไปจัดการกับจิตใจและอารมณของตัวเองและผูอื/นไดแลว 
การบริหารน้ันก็ไมมีความหมายอะไร

รเดดดดนนนนนนกกกกวววววาาาาากกกกกนันนนน ใใใคคครรรจจจะะะะกาวขึน้นนนไไไปปปสสสููเเเบบบบออออรรรหหหนนนนึง่งงงงขขขขของอ
ความฉลาดทางอารมณ’ เพพพพรรราาาะะะะะอะะะไรรรร กกกกก็เเเเพพพพพรรรราะ
ป  ป  ํ ั้้ ิ ป ี่ ไป  ํั้
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การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ไมเหมือนกับการ
พัฒนาความรูทั่วๆ ไป ที่แคอานหนังสือสักเลมสองเลมก็มี
ความรูไดแลว หรือแคเพียงไปนั่งฟงคนเกงๆ พูดก็ไดความรู
แลว หรือแคไดลองปฏิบัติเพียงนิดหนCอยก็ทําไดแลว ความ
สามารถในการบริหารอารมณตองอาศัยเวลาในการละลาย
สนิมทางอารมณที่สะสมมาต้ังแตวัยเด็ก จะตองอาศัยเวลาใน
การฝกฝนเพื/อใหสามารถรองรับอารมณจากคนประเภทตางๆ 
อารมณแตละรูปแบบ และรวมถึงการฝกฝนเพื/อรองรับสิ่ง
กระตุนประเภทตางๆ อีกดวย 

ดังนั้น หนังสือเลมนี้จะชวยใหทานผูอานไดรู ไดเขาใจ 
ไดเห็น และรูสึกไดดวยตัวเองวา ทําไมเรื/องการบริหารจัดการ
อารมณ จึงเปนเรื/องใหญและสําคัญสําหรับการใชชีวิตใน
ยุคปจจุบัน รวมถึงจะไดเรียนลัดเรื/องเทคนิคการจัดการกับ
อารมณทัง้ของตวัเองและผูอื/น หวงัเปนอยางย่ิงวาเทคนคิตางๆ 
เหลาน้ี จะเปนประโยชนตอผูอานไดไมมากก็นอย

ู ู
น แแแแแลลลละะะะะรรรรููููสสสสสึึึึึกกกกไไไไดดดดดดดววยยตตตตััััววววเเอองงงงววา ททํําาไไมมมมเรรรืืื/อองกาาาารรรรบบบบริหาา
ณ จจจจึึึึงงงงเเเเปปปปนนนนเเเเรรรื/อองงใใใหหญและะะะสสํํําาคคัััญญญญสสสสําาหหรรรรััััับบบบกกกการ
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EQ คืออะไร
ถาสรุปสั้นๆ ใหงายตามตําราวิชาการ คงสรุปไดวา EQ 

ยอมาจากคําวา Emotional Quotient หมายถึงความฉลาด
ทางอารมณในการรับรู และจัดการกับอารมณของตัวเองและ
ผูอื/น ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ

ถาจะแปลภาษาไทยวิชาการเปนภาษาคนธรรมดาแบบ
งายๆ ก็คือ

คนมีอีคิว (EQ) ด ี

คือคนที่ใจเย็น นิ่ง ควบคุมอารมณไดทุกสถานการณ

คนที่อีคิว (EQ) ไมด ี

คือคนที่ขี้หงุดหงิด ขี้โกรธ ขี้โมโห ขี้รําคาญ คนอื/นรูเลย
วากําลังโกรธ เครียด เศรา ฯลฯ 

ลองมาดกูนัวาระหวางไอคิว หรอืความฉลาดทางปญญา 
(Intelligence Quotient) กับอีคิว หรือความฉลาดทางอารมณ 
(Emotional Quotient) เปรียบเทียบใหเขาใจงายไดอยางไร
บาง

คนนนนนนมมมมมมีอออออออีคคคคคคิวววววววว ((((((EEEEEQQQ))) ดดดดดดี
คืออออคคคคนนนนททททีีีี่ใใใใใจจจจเยยย็็นนนน นนนิ่งงง ควบคคุุุุมมมมอออาาารรรมมมมณณณไไไไดดดทททททุุุุกกกกกสสสสถา
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ไอคิวคือนํ้าใส อารมณเชิงลบคือตะกอนขุน

ถาไอคิวคือนํ้าใสบริสุทธิ์ อารมณเชิงลบเปรียบเสมือน
ตะกอนขุนที่เขาไปผสมกับนํ้าใสเมื/อไหร นํ้านั้นจะกลายเปน
นํ้าขุนทันที ไมแตกตางอะไรกับคนท่ีเรียนเกง ทํางานเกง
แตอีคิวไมดี สุดทายก็จะกลายเปนคนที่ไมดีจริง ไมเกงจริง
ไปเชนกัน

ไอคิวคือคันเรง อีคิวคือเบรก

ถาไอคิวเปรียบเสมือนคันเรงของรถยนต ที่ทําหนาท่ี
เพิ่มความเร็วของรถยนตใหไปถึงจุดหมายไดเร็วขึ้น อีคิว
ก็เปรียบเสมือนเบรกที่คอยทําหนาที่แตะเบรกเพื/อไมให
ไอคิวเร็วเกินไปในบางจังหวะ เพราะอาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ทางอารมณได เชน อยากสําเร็จมากจนลืมความเครียดของ
ตัวเอง (เครื/องรอนเกินไปจนเครื/องยนตพัง) อยากสําเร็จ
มากเกินไปจนทําใหชน (ปะทะอารมณ) กับคนอื/น

ควคออออออคคคคคคคนนนนนนเรง อควคอเบรก

ไอคคคคิววววเเเเปปปปรรรรรีีีียยยยบบบเสสสสมมมือออนนนนคันเรรงขขขขออองงงรรรรถถถยยยยนนนตตตตต ทททท่ีทํา
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เนื/องจากเรื/องอารมณ ไมใชเรื/องของความรู 
ที่จะอธิบายกันดวยคําพูดแลวจะเขาใจไดทันที 
ดังนั้น จึงขอยกตัวอยางเหตุการณตางๆ ที่มาจาก
เรื/องจริงๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมมาเลาใหฟง เพื/อให
ผูอานไดเขาถึงคําวาความฉลาดทางอารมณหรือ 
อีคิว (EQ) ไดโดยไมตองแปล ไมตองอธิบาย แต
สามารถเขาใจไดดวยความรูสึกที่เกิดขึ้นในระหวาง
อานเรื/องดังตอไปนี้




