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EQ ดี อารมณดี ชีวีสดใส
ในขณะที่คุณกําลังขับรถอยูบนถนน มีรถคันหนึ่งขับปาดหนาคุณแบบกระชั้นชิด เกือบทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุ คุณบีบแตรไล พรอมกับดาคนขับรถนั้นอยางเสียๆ หายๆ และสาปแชงไปวา

“ถาขับรถแบบนี้ขอใหไปตายซะเถอะ” 
………
ตอนบายๆ ในขณะที่คุณกําลังน่ังทํางานอยู มีเพื่อนสนิทโทรศัพทมาบอกวา คุณพอ
ของเขาเสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางรถยนตขณะรีบขับรถไปเยี่ยมแม ของเขา ที่ เข า
โรงพยาบาลกะทันหัน คุณพอขับรถไมเกงเพราะไมไดขับมานานแลว ตอนแรกคุณก็ไมได
คดิอะไร แตพอไดคยุรายละเอยีดกบัเพือ่นสนทิ แลวจงึมารูวาคุณพอของเพ่ือนคอืคนคนเดยีว
กับคนที่ขับรถปาดหนาคุณเมื่อเชานี้

“คุณจะรูสึกอยางไร?”

และถายอนเวลากลับไปได 

“คุณจะยังสาปแชงคนขับรถปาดหนาคนนั้นอีกหรือไม?”

คนธรรมดาที่พัฒนาตัวเองมาเปนวิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษา 

ณรงควิทย แสนทอง

มีผลงานการเขียนหนังสือทั้งดานการบริหาร
และการพัฒนาตนเอง 

ตัวอยางหนังสือดานการพัฒนาตนเอง เชน

● กลาเปลี่ยนแปลง
● แผนที่ชีวิตเข็มทิศสูความสําเร็จ
● คั่วคนใหคนเปา
● ชีวิตนี้ตองกลาเปลี่ยน
● วิชาคนสไตลคนคั่วคน
● กลาคิดชีวิตเปลี่ยน
● มนุษยเงินเดือนมืออาชีพ
● ตนเหตุแหงความสุข
● ฯลฯ

ประวัติผูเขียน



คนหาหนังสือที่ตองการ ( รวม e-book และสินคาที่นาสนใจ ) ไดเร็ว ทันใจ
บน PC และ Notebook ที่ www.se-ed.com

สำหรับ Smartphone และ Tablet ทุกยี่หอ ที่ http://m.se-ed.com
( ผาน browser เขาอินเทอรเน็ตแลวทำ Bookmark บนจอ Home จะใชงานไดเหมือน App ทุกประการ )
หรือติดตั้ง SE-ED Application ไดจาก Play Store บน Android หรือจาก App Store บน iOS

จัดพิมพและจัดจำหนายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

EQ ดี

ณรงควิทย แสนทอง

อารมณดี
ชีวีสดใส



EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส
โดย  ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ราคา 170 บาท

 ส�ำนักพิมพ์ เชนจ์พลัส

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย ณรงค์วิทย ์แสนทอง @ พ.ศ. 2562
ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�้า จัดพิมพ์เนื้อหาและภาพประกอบ หรือกระท�าอื่นใด 
โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท 
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากได้รับอนุญาต

2 6 2 - 1 6 8 - 1 8 4

ข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชำติ

ณรงค์วิทย์ แสนทอง
  EQ ดี อารมณ์ด ีชีวีสดใส.-- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
  184 หน้า.
  1. อารมณ์.  2. ความรู้สึก.  
   I. ชื่อเรื่อง.
152.4

ISBN 978-616-08-3532-4

จัดพิมพ และ จัดจำ�หน�ย โดย

เลข ที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8000

พิมพ ที่ บริษัท วี. พริ้นท (1991) จำากัด  เลข ท่ี 23/71-72  หมู่ 1 ซอยเทียนทะเล 10  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  
แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150  โทรศัพท 0-2451-3010
นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผู้พิมพ ผู้ โฆษณา พ.ศ. 2562

กรณีที่ต้องการซื้อจÓนวนมาก เพื่อใช้สอน ½ƒกอบรม ส่งเสริมการขาย หรือเปšนของขวัญ พิเศÉ กรุณาติดต่อสอบถามราคาพิเศÉ 
ได้ที่ ฝ่ายขาย บริÉัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จÓกัด (มหาชน)  โทร. 0-2826-8222 หรือ โทรสาร 0-2826-8356-9

หากมีค�าแนะน�าติชม ติดต่อได้ที่ comment@se-ed.com 
ค้นหาหนังสือที่ต้องการ ได้เร็ว ทันใจ ที่ www.se-ed.com



ขอมอบหนังสือเลมนีแ้ด

      ...............................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

จาก

................................................................

................................................................





5

หากหนังสือเล่มนี้มีส่วนช่วยให้ผู้อ่าน คนที่ท่านรัก ผู้คน

รอบข้างของท่านมีชีวิตที่ดีขึ้น ผมขอมอบความดีทั้งหมดนี้

ให้แก่

คณุพ่อคณุแม่ผู้ ให้ก�าเนดิและให้ความรักและความผกูพนั 

ครบูาอาจารย์ผูป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้และความคดิ

ผูค้นบนโลกใบนีท้ี่ให้บทเรียนเรื่องการจดัการกับอารมณ์

และบุคคลส�าคัญที่เป็นแรงบันดาลใจ ให้ผมได้พัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์อย่างจรงิจงั และเปลีย่นแปลงอารมณ์

ตัวเองจนสามารถเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาได้ คือภรรยา

และลูก เพราะเขาเป็นทั้งกองเชียร์ที่คอยสร้างแรงบันดาลใจ 

เป็นครูที่ตั้งโจทย์ให้ผมทดสอบ และเป็นกระจกเงาสะท้อน

ให้เห็นว่า ผมสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วหรือยัง

ขอขอบคณุส�านกัพมิพ์ซเีอด็ยเูคชัน่และทมีบรรณาธกิาร

ที่ได้ช่วยปันแต่งเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ให้มีคุณค่าออกสู่สายตา

ผู้อ่าน

และสุดท้ายขอขอบคุณผู้อ่าน ท่ีให้เกียรติเลือกอ่าน

หนังสือเล่มนี้
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                       ค�ำน�ำ 

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผู ้อ่านทุกๆ ท่าน 

ที่อุดหนุนหนังสือเล่มนี้มาอย่างยาวนาน หนังสือเล่มนี้ได้เริ่ม

ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และจัดจ�าหน่ายตลอดมา

จนถึงปัจจุบัน โดยหนังสือเล่มนี้ยังได้รับเกียรติให้ถูกจัดอันดับ

เป็นหนังสือขายดี (Best Seller) ของส�านักพิมพ์ฯ นั่นก็ด้วย

แรงสนับสนุนของผู้อ่านทุกท่าน

ส�าหรับหนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้ ผมได้ท�าการปรับ

เนือ้หาเดมิ เพ่ิมเน้ือหาใหม่ให้ทนัยคุทนัสมัยมากยิง่ขึน้ รวมถงึ 

ได้น�าเอาประสบการณ์ตรงที่ได้จากการให้ค�าปรึกษา การโค้ช 

การพูดคุยกับบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดา นักศึกษา 

คนท�างาน ไปจนถึงผู้บริหาร เจ้าของกิจการ มาน�าเสนอให ้

ผู้อ่านได้เขา้ใจ รูเ้ท่าตามทันทั้งอารมณ์ของตวัเองและอารมณ์

ของคนอื่น สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ทั้งเราและเขา 

ได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และง่ายขึ้น

คนเก่งที่ไอควิด ี(IQ = Intelligence Quotient) มีโอกาส

ประสบความส�าเร็จเร็วกว่า มากกว่าก็จริง แต่คนที่จะประสบ
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ความส�าเร็จอย่างยั่งยืนและมีความสุขอย่างสมดุลนั้น คือคน

ที่ต้องมีทั้งไอคิวดีและอีคิวดี (EQ = Emotional Quotient) 

ควบคู่กันไปด้วย

เราคงเคยได้ยนิ ได้เหน็ คนทีป่ระสบความส�าเรจ็ มชีื่อเสยีง 

หลายๆ คน แต่แก้ปัญหาชีวิตด้วยการคิดสั้น ตัดสินเรื่องต่างๆ 

ในชีวิตด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ขาดสติยั้งคิด ทั้งๆ ที่เรื่องบางเรื่อง

เป็นเร่ืองเล็กน้อยมาก แต่เป็นเพราะเขาไม่สามารถควบคุม

หรือจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและคนอื่นได้ จึงท�าให้ชีวิต

ย�่าแย่ ตกต�่า เสียชื่อเสียง ล้มละลาย ในชั่วพริบตาหรือเพียง

ชั่วข้ามคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคออนไลน์ที่ทุกการ 

กระท�าของคนเรา หนีไม่พ้นสายตาของคนในสังคม และข่าว

ไม่ดีก็ยังเผยแพร่ออกไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างมาก ยากที่

จะปิดบังได้เลย

ผมหวังว่า เนื้อหาในหนังสือฉบับปรับปรุงใหม่เล่มนี้ จะ 

มีประโยชน์ส�าหรับผู้อ่านมากขึ้นกว่าเดิม เพิ่มเติมคืออยาก

เห็นผู้อ่านและคนรอบข้างใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ให้สมกับชื่อหนังสือ “EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส” ตลอดเวลา

และตลอดไป 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง
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                           บทน�ำ 

เมื่อพูดถึงค�าว่า ‘อารมณ์’ หลายคนคงคิดถึงแต่เรื่อง 

ที่เป็นลบ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอารมณ์เป็นเพียงค�ากลางๆ 

ที่สามารถเป็นได้ทั้งแง่ลบและแง่บวก เช่น รัก โลภ โกรธ หลง 

ดีใจ เสียใจ ตื่นเต้น โศกเศร้า ประทับใจ สนุกสนาน ฯลฯ 

เนื่องจากอารมณ์ที่เป็นบวกไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อการ

ด�ารงชีวิตทั้งของตัวเองและคนอื่น จึงไม่ค่อยมีใครถือเป็น

ปัญหากันมากนัก ยกเว้นบางคนที่มีอารมณ์ในระดับที่ผิดปกติ

ไปจากคนทั่วไป เช่น ดีใจทีไรก็ร้องไห้ทุกที ตื่นเต้นมากจนช็อก 

ดีใจจนออกหน้ามากเกินไปท�าให้ไม่สมวัยของตน 

ในวัยเด็ก อารมณ์ของคนเรามักจะแปรเปลี่ยนได้ง่าย 

ร้องไห้อยู่ไม่ทนัไร พอได้ขนมหรอืของเล่นกด็ีใจทัง้น�า้ตา โตขึน้มา 

เป็นวัยรุ่นก็มีอารมณ์ร้อนแรง คึกคะนอง อยากลองอยากรู้ 

ขัดใจไม่ได้ ถือเป็นความท้าทายที่ต้องลองต้องท�า ควบคุม

อารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ เพราะเริ่มมีหลากหลายอารมณ์ 

รวมถึงอยู่ในช่วงของการปรับตัวทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ

สภาพของสังคมที่เปลี่ยนไป
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พอมาถึงวัยของผู้ ใหญ่ ทั้งวัยของคนท�างานและคนที่มี

ครอบครัว ก็มักจะมีอารมณ์ที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นที่หลากหลาย 

ทัง้หวัหน้า ลกูน้อง (ทัง้ลกูและน้อง) สามภีรรยา พ่อตาแม่ยาย 

พ่อสามีแม่สามี เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน สภาพเศรษฐกิจ 

สังคม การจราจร และคุณภาพชีวิต 

ดังนั้น ปัญหาของคนในวัยผู้ ใหญ่นี้ จึงมีรูปแบบที่หลาก

หลายมากกว่าในวยัเดก็และวยัรุน่ แต่โดยส่วนใหญ่จะสามารถ

ควบคุมระดับของการแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีกว่าวัยเด็ก

และวัยรุ่น

สุดท้าย ก็มาถึงวัยทองและหลังวัยทอง อารมณ์กลับ

ตาลปัตรวกกลบัไปหาอารมณ์แบบวยัเดก็ วยัรุน่ และวยัผู้ ใหญ่ 

แล้วผสมกนัเป็นแบบรวมมติรทางอารมณ์ มทีัง้ขีง้อน ขีห้งุดหงิด 

คิดการใหญ่แต่ไม่มีก�าลัง (กายและใจ) น้อยใจและใจเหลือ

น้อย ฉุนเฉียว ต้องการให้คนอื่นเอาใจ ยึดเอาความคิดและ

ประสบการณ์ของตัวเองเป็นหลัก คนไหนที่ท�าใจได้ปลงตกก็

โชคดีไป แต่คนไหนที่คิดไม่ได้และปลงไม่ตก กลับหมกมุ่นอยู่

กับความส�าเร็จในอดีต ก็มักจะก่อไฟอารมณ์เผาไหม้จิตใจคน

รอบข้างให้เจ็บแสบไปตามๆ กัน
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ถ้าดูกันตามสัดส่วนของอายุแล้วพบว่า คนจะอยู่ใน 

วัยผู้ ใหญ่นานที่สุด เพราะโดยเฉลี่ยแล้วผมคิดว่าไม่ต�่ากว่า 

30 ปี (คิดง่ายๆ ว่าเริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปีจนถึง 50 ปีก็พอ) 

ถ้าจะเปรียบเทยีบคนกบัต้นไม้ วยันีก้ค็อืช่วงทีต้่นไม้ก�าลงัเตบิโต

ออกดอกออกผล 

ดังนั้น คนในวัยผู้ ใหญ่นี้จะต้องได้รับการดูแลและก�าจัด

ศัตรูพืชให้ดี ศัตรูพืชบางชนิดกัดกินจากภายนอก แต่บางชนิด

เกิดขึ้นเองภายใน เช่นเดียวกันกับการเติบโตของชีวิตคนที่มี

ทั้ง ศัตรู (อารมณ์) ที่เกิดจากทั้งภายใน (ความเชื่อ ทัศนคติ 

ประสบการณ์เดมิ จนิตนาการความรูส้กึ อปุนิสัย) และภายนอก 

(สิ่งเร้า)

อย่างไรก็ตาม ถ้าใครสามารถบริหารจัดการกับอารมณ์

ของตัวเองและผู้อื่นได้ ในทุกช่วงของชีวิต ก็ถือว่ายอดเยี่ยม

มาก น่าจะถือได้ว่าคนคนนั้นได้ลาภอันประเสริฐก้อนใหญ่มาก

ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะต่อให้มีเงินมากขนาดไหน ต่อให้

จบการศึกษาสูงระดับไหน มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหน 

แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถน�าไปใช้ ในการรักษาหรือบ�าบัดโรค 

ที่เกิดจากอารมณ์ได้ และคงจะไม่มีแพทย์คนไหนที่จะบอกเรา 

ได้ว่า “ถ้าคณุจ่ายเงนิผม 100 ล้านบาท ผมจะสามารถแก้ปัญหา

การควบคุมอารมณ์ให้คุณได้ภายใน 10 นาที” 
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คนท่ียนือยูใ่นทีต่�า่ ไม่ว่าเขาจะถกูจดัประเภทให้ต�า่เนื่องจาก

ปัจจัยใด เช่น การศึกษาน้อย รายได้น้อย หน้าที่การงานไม่

สูง หรืออยู่ในสังคมที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ คนเหล่านี้มักจะ 

ไม่ถูกคาดหวังจากสังคมในเรื่องอารมณ์มากนัก เช่น ถ้าแม่ค้า

ในตลาดสดด่าเราด้วยถ้อยค�าอันหยาบคาย เราก็พอจะรับได้ 

ตรงกันข้ามกับคนที่มีต�าแหน่งหน้าที่การงานสูง การ

ศึกษาสูง มีอาชีพที่คนนับหน้าถือตา คนที่มีฐานะดี และคน

ที่มีชื่อเสียง มักจะถูกคาดหวังจากสังคมในเรื่องต่างๆ สูงไป

ด้วย และหนึง่ในนัน้คอื ‘การควบคมุอารมณ์’ เพราะคนเหล่านี ้

เปรียบเสมือนคนที่ยืนอยู่บนเวที หรือยืนอยู่บนที่สูงที่ทุกคน

มองเห็นได้ง่าย สายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เขา ดังนั้น โอกาสท่ี

อารมณ์จะหลุดแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจจะคลาดสายตาจาก

คนรอบข้างได้ เหมอืนกบัพฤตกิรรมที่ไม่ค่อยดขีองหวัหน้างาน 

ก็มักจะไม่รอดหูและไม่รอดสายตาของลูกน้องและเพื่อนๆ 

ของลูกน้องไปได้เลยแม้แต่เรื่องเดียว

สงัคมไทยในปัจจบุนั มกัจะมุง่เน้นการพฒันาความฉลาด

ทางด้านอื่นมากเกินไป เช่น สอนให้คนเรียนเก่ง ท�างานเก่ง 

หาเงนิเก่ง จนหลงลมืการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ไป จะ

เห็นว่าแนวโน้มของนักเรียนที่มีความเครียดมีจ�านวนเพิ่มมาก

ขึ้นทุกปี สถิติการฆ่าตัวตายเนื่องจากตามอารมณ์ตัวเองไม่ทัน
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ก็มีมากข้ึน ลองดูว่ามีเด็กนักเรียนคนไหนบ้างที่สอบตกแล้ว 

กระโดดตึกตาย…ไม่มี หรือถ้ามี ก็คงไม่ได้มีสาเหตุมาจาก 

เรื่องเรยีนเพยีงอย่างเดยีว นกัเรยีนทีก่ระโดดตกึตายส่วนใหญ่

เป็นคนทีเ่รยีนเก่ง แค่เพยีงคะแนนสอบตกลงมาเพยีงนดิเดยีว 

กร็บัไม่ได้ ต้องฆ่าตวัตาย อย่างน้ีผมอยากจะเรยีกว่า ‘อตัอารมณ์

ฆาตกรรม’ (ข้อเน้นว่าไม่ใช่ค�าศพัท์ทีเ่ป็นทางการ ผมคดิขึน้มา

เองเท่านัน้ ไม่สามารถน�าไปอ้างองิได้) หมายถงึ การฆ่าตวัตาย 

อันเนื่องมาจากอารมณ์ของตัวเอง อารมณ์ของตัวเองก็คือ

ฆาตกรที่ร้ายกาจที่สุดเมื่อเทียบกับฆาตกรประเภทอื่น

หลายๆ คนก�าลังถูกฆาตกรรมทีละนิดๆ จากฆาตกร 

ที่ชื่อ ‘อัตอารมณ์’ ท�าให้หลายคนเสียชีวิตแบบที่เรียกว่า 

‘ตายท้ังเป็น’ เพราะในแต่ละวันมีชีวิตอยู่แบบไม่มีชีวิตชีวา 

มีแต่ปัญหาและมีแต่อารมณ์ ไม่สามารถก�าจัดมันออกไปได้ 

ปัญหาหนึ่งหาย ปัญหาใหม่เข้ามาแทน บางเวลาทุกปัญหาจะ

ชักชวนกันมารุมท�าร้ายแบบไม่ปรานีปราศรัย หนีก็หนีไม่พ้น 

หลบก็ไม่ได้ ไม่มกีารแจ้งหรอืนดัหมายล่วงหน้า ขอเลื่อนก็ไม่ได้ 

ใครท่ีอยู่ในวัยท�างาน ก็ลองหลับตานึกถึงภาพของคน 

ในทีท่�างานดวู่า แต่ละคนมอีารมณ์แบบไหนกนับ้าง มทีัง้ชอบบ่น 

ชอบดดุ่าลกูน้องต่อหน้าคนอื่น เมื่อไม่ถกูใจกแ็สดงสหีน้า (ยกัษ์) 

อารมณ์เปล่ียนตามเขม็วินาท ีเอาแน่นอนไม่ได้ ชอบเถยีงแบบ 
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หวัชนฝาหลงัชนก�าแพง ความคดิของตนเองเป็นใหญ่ ความคดิ

ของใครไม่เหมอืนเป็นอนัผดิหมด มอืถอืเลื่อย (ขาเก้าอีห้วัหน้า) 

พูดจาปากหวาน (เอาใจนาย) บางคนเมื่อไม่พอใจก็ประชด

ประชันไม่ยอมท�างานบ้าง ท�างานแบบขอไปทีบ้าง หรือไม่ก ็

ขาดงานลางานไปเลย ปัญหาแบบนี้มีทุกที่และทุกองค์กร จะ 

แตกต่างกันบ้างก็ตรงที่ที่ไหนจะมีปัญหาไหนมากกว่ากัน 

เท่านั้นเอง

ลองนึกภาพดูว่า ถ้าคนในองค์กรไหนไม่มีปัญหาเร่ือง

อารมณ์ (ร้าย) การท�างานในองค์กรนั้นน่าจะมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้นอย่างน้อยหนึ่งเท่าตัว เพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น 

ในองค์กรไม่น่าจะต�่ากว่าครึ่งหนึ่งของปัญหาทั้งหมดมีสาเหตุ 

มาจากอารมณ์ ถงึแม้สาเหตขุองปัญหานัน้ไม่ได้เกดิจากอารมณ์

โดยตรง แต่ในตอนที่คนเข้าไปยุ่งกับปัญหาการท�างานนั่นเอง

ที่ในตอนนัน้อารมณ์จะเกดิตามมา แล้วท�าให้ปัญหายิง่ซบัซ้อน

มากยิ่งขึ้น หรือพอปัญหาเรื่องงานจบ แต่ปัญหาอารมณ์ยัง

คงยืดเยื้อต่อไปอีก เผลอๆ ปัญหาทางอารมณ์ที่เกิดจากการ

ท�างานจะใหญ่กว่าปัญหาเรื่องงานเสียอีก หลายครัง้ทีค่นท�างาน

โยนความผิดไปให้คนอื่นเพื่อให้พ้นตัวเอง เพื่อรักษาภาพพจน์ 

ของตัวเองให้ดูดีในเรื่อง (ผล) งาน แต่หารู้ไม่ว่าภาพพจน์ใน

เรื่องการควบคุมอารมณ์ ได้เสียหายไปเรียบร้อยแล้ว
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ปัญหาเรื่องอารมณ์ ถือว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์ส�าหรับคน 

ทุกเพศทุกวัย ใครแก้อาถรรพ์นี้ได้ก่อนย่อมได้เปรียบ เพราะ 

ตาจะสว่างข้ึน หจูะโล่งข้ึน จติใจจะโปร่งใสมากขึน้ มเีวลาเหลือ

ในการพฒันาตวัเองในเรื่องอื่นๆ แต่ถ้าใครยงัแก้อาถรรพ์เร่ือง

นี้ไม่ได้ รบัรองได้ว่าต้องเสยีเวลาในชวีติไปฟรีๆ  อย่างมากมาย

เลยทีเดียว เพราะไหนจะต้องเปลืองสมองในการเครียด เสีย

เวลาในการกังวล เปลืองพลังงานไปกับการคิดในแง่ลบอยู่

ตลอดเวลา หาเวลาคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เลย 

ลองดูตัวเองก็แล้วกันว่า ถ้าวันไหนเราทะเลาะกับใคร

สักคน เราจะเสียเวลาตั้งแต่ทะเลาะกัน (ปรุงแต่งอารมณ์) 

ช่วงที่ทะเลาะกัน และหลังจากทะเลาะกันแล้ว ในความเป็น

จริงแล้ว ทุกคนมีเวลาในชีวิตเท่ากันคือวันละ 24 ชั่วโมง ถ้า

เราเสียเวลาไปกับปัญหาอารมณ์เสียวันละ 4 ชั่วโมง เราจะมี

เวลาเหลือส�าหรับการท�ากิจกรรมในชีวิตอีกเพียง 20 ชั่วโมง 

เม่ือเป็นเช่นนี้ เราจะสู้คนที่เขามีเวลาพัฒนาชีวิตเต็มทั้ง 24 

ชั่วโมงได้อย่างไร

ที่เกริ่นน�ามาเสียยืดยาวก็ไม่ใช่อะไร เพียงเพื่อให้คุณ 

ผูอ่้านได้เหน็ว่า เรื่องการบรหิารอารมณ์นีเ้ป็นเรื่องท่ีส�าคญัมาก

ในชวีติ เป็นเรื่องทีจ่ะปล่อยปละละเลยไม่ได้ เป็นเรื่องท่ีถ่ายทอด

เป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลานไม่ได้ เป็นสมบัติเฉพาะตัว 
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ของใครของมนั และยิง่ส�าคัญมากขึน้ ถ้าเราก�าลงัจะก้าวข้ึนไป

สูแ่ท่นของการเป็นผูน้�า ไม่ว่าจะเป็นผูน้�าครอบครวั ผูน้�าองค์กร 

ผู้น�าชุมชน หรือผู้น�าสังคม 

ในโลกของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและ

อนาคต คนเราสามารถพฒันาความรู้ ในด้านต่างๆ ได้ไม่แตกต่าง

กนั คนทีอ่ยูห่่างไกลกส็ามารถเรยีนรูเ้หมอืนกบัคนท่ีอยู่ในเมือง 

คนจนกม็โีอกาสทางการศกึษาไม่ด้อยไปกว่าคนรวย ด้วยทนุการ

ศึกษาประเภทต่างๆ ผู้หญิงก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายมากขึ้น 

แต่...สิง่หนึง่ทีจ่ะกลายมาเป็นตวัตดัสนิ ‘คณุภาพ’ ของคน

ว่าใครดีใครเด่นกว่ากนั ใครจะก้าวขึน้ไปสูเ่บอร์หนึง่ขององค์กร 

นั่นก็คือ ‘ความฉลาดทางอารมณ์’ เพราะอะไร ก็เพราะว่าคน

ทีก้่าวขึน้ไปสูก่ารเป็นผูน้�านัน้ ภารกจิจะเปลีย่นไปจากผูช้�านาญ

งานเฉพาะด้าน เฉพาะสาขาอาชพี ไปสูผู่ช้�านาญด้านการบรหิาร 

คน และหวัใจของการบรหิารคนไม่ได้อยูท่ีค่วามสามารถในงาน 

เพยีงอย่างเดยีว แต่ต้องบรหิาร ‘อารมณ์คน’ ได้ด้วย ถงึแม้ว่า 

คนคนนัน้จะมคีวามสามารถมากเพยีงใดกต็าม แต่ถ้าไม่สามารถ

เข้าไปจัดการกับจิตใจและอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นได้แล้ว 

การบริหารนั้นก็ไม่มีความหมายอะไร
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การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ไม่เหมือนกับการ

พัฒนาความรู้ทั่วๆ ไป ที่แค่อ่านหนังสือสักเล่มสองเล่มก็มี

ความรู้ได้แล้ว หรือแค่เพียงไปนั่งฟังคนเก่งๆ พูดก็ได้ความรู้

แล้ว หรือแค่ได้ลองปฏิบัติเพียงนิดหน่อยก็ท�าได้แล้ว ความ

สามารถในการบริหารอารมณ์ต้องอาศัยเวลาในการละลาย

สนิมทางอารมณ์ที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็ก จะต้องอาศัยเวลาใน

การฝึกฝนเพื่อให้สามารถรองรับอารมณ์จากคนประเภทต่างๆ 

อารมณ์แต่ละรูปแบบ และรวมถึงการฝึกฝนเพ่ือรองรับส่ิง

กระตุ้นประเภทต่างๆ อีกด้วย 

ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้รู้ ได้เข้าใจ 

ได้เห็น และรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่า ท�าไมเรื่องการบริหารจัดการ

อารมณ์ จึงเป็นเรื่องใหญ่และส�าคัญส�าหรับการใช้ชีวิตใน

ยุคปัจจุบัน รวมถึงจะได้เรียนลัดเรื่องเทคนิคการจัดการกับ

อารมณ์ทัง้ของตัวเองและผูอ้ื่น หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเทคนิคต่างๆ 

เหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย
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EQ คืออะไร

ถ้าสรุปสั้นๆ ให้ง่ายตามต�าราวิชาการ คงสรุปได้ว่า EQ 

ย่อมาจากค�าว่า Emotional Quotient หมายถึงความฉลาด

ทางอารมณ์ในการรับรู้ และจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและ

ผู้อื่น ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

ถ้าจะแปลภาษาไทยวิชาการเป็นภาษาคนธรรมดาแบบ

ง่ายๆ ก็คือ

คนมีอีคิว (EQ) ด ี

คือคนที่ใจเย็น นิ่ง ควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์

คนที่อีคิว (EQ) ไม่ด ี

คือคนที่ขี้หงุดหงิด ขี้โกรธ ขี้โมโห ขี้รําคาญ คนอื่นรู้เลย

ว่ากําลังโกรธ เครียด เศร้า ฯลฯ 

ลองมาดกัูนว่าระหว่างไอควิ หรอืความฉลาดทางปัญญา 

(Intelligence Quotient) กับอีคิว หรือความฉลาดทางอารมณ์ 

(Emotional Quotient) เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายได้อย่างไร

บ้าง
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ไอคิวคือน�้ำใส อำรมณ์เชิงลบคือตะกอนขุ่น

ถ้าไอคิวคือน�้าใสบริสุทธิ์ อารมณ์เชิงลบเปรียบเสมือน

ตะกอนขุ่นที่เข้าไปผสมกับน�้าใสเมื่อไหร่ น�้านั้นจะกลายเป็น

น�้าขุ่นทันที ไม่แตกต่างอะไรกับคนที่เรียนเก่ง ท�างานเก่ง

แต่อีคิวไม่ดี สุดท้ายก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ดีจริง ไม่เก่งจริง

ไปเช่นกัน

ไอคิวคือคันเร่ง อีคิวคือเบรก

ถ้าไอคิวเปรียบเสมือนคันเร่งของรถยนต์ ที่ท�าหน้าที่

เพิ่มความเร็วของรถยนต์ให้ไปถึงจุดหมายได้เร็วข้ึน อีคิว

ก็เปรียบเสมือนเบรกที่คอยท�าหน้าที่แตะเบรกเพื่อไม่ให้

ไอคิวเร็วเกินไปในบางจังหวะ เพราะอาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

ทางอารมณ์ได้ เช่น อยากส�าเร็จมากจนลืมความเครียดของ

ตัวเอง (เครื่องร้อนเกินไปจนเครื่องยนต์พัง) อยากส�าเร็จ

มากเกินไปจนท�าให้ชน (ปะทะอารมณ์) กับคนอื่น
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เนื่องจากเรื่องอารมณ์ ไม่ใช่เรื่องของความรู้ 

ท่ีจะอธิบายกันด้วยค�าพูดแล้วจะเข้าใจได้ทันที 

ดังนั้น จึงขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่มาจาก

เรื่องจริงๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมาเล่าให้ฟัง เพื่อให้

ผู้อ่านได้เข้าถึงค�าว่าความฉลาดทางอารมณ์หรือ 

อีคิว (EQ) ได้โดยไม่ต้องแปล ไม่ต้องอธิบาย แต่

สามารถเข้าใจได้ด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่าง

อ่านเรื่องดังต่อไปนี้



EQ ดี

เทคนิคการบริหารอารมณภาคปฏิบัติ
ท่ีมาจากประสบการณจริง
และสามารถนําไปปรับใชไดทันที

ณรงควิทย แสนทอง

อารมณดี
ชีวีสดใส

หนังสือขายดีหนังสือขายดี
BEST SELLERBEST SELLER
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EQ ดี อารมณดี ชีวีสดใส
ในขณะที่คุณกําลังขับรถอยูบนถนน มีรถคันหนึ่งขับปาดหนาคุณแบบกระชั้นชิด เกือบทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุ คุณบีบแตรไล พรอมกับดาคนขับรถนั้นอยางเสียๆ หายๆ และสาปแชงไปวา

“ถาขับรถแบบนี้ขอใหไปตายซะเถอะ” 
………
ตอนบายๆ ในขณะที่คุณกําลังนั่งทํางานอยู มีเพื่อนสนิทโทรศัพทมาบอกวา คุณพอ
ของเขาเสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางรถยนตขณะรีบขับรถไปเยี่ยมแม ของเขา ที่ เข า
โรงพยาบาลกะทันหัน คุณพอขับรถไมเกงเพราะไมไดขับมานานแลว ตอนแรกคุณก็ไมได
คดิอะไร แตพอไดคยุรายละเอยีดกบัเพือ่นสนทิ แลวจงึมารูวาคุณพอของเพ่ือนคอืคนคนเดยีว
กับคนที่ขับรถปาดหนาคุณเมื่อเชานี้

“คุณจะรูสึกอยางไร?”

และถายอนเวลากลับไปได 

“คุณจะยังสาปแชงคนขับรถปาดหนาคนนั้นอีกหรือไม?”

คนธรรมดาที่พัฒนาตัวเองมาเปนวิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษา 

ณรงควิทย แสนทอง

มีผลงานการเขียนหนังสือทั้งดานการบริหาร
และการพัฒนาตนเอง 

ตัวอยางหนังสือดานการพัฒนาตนเอง เชน

● กลาเปลี่ยนแปลง
● แผนที่ชีวิตเข็มทิศสูความสําเร็จ
● คั่วคนใหคนเปา
● ชีวิตนี้ตองกลาเปลี่ยน
● วิชาคนสไตลคนคั่วคน
● กลาคิดชีวิตเปลี่ยน
● มนุษยเงินเดือนมืออาชีพ
● ตนเหตุแหงความสุข
● ฯลฯ

ประวัติผูเขียน
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