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ปัจจุบันสังคมโลกเปล่ียนแปลงไปมาก และจะยังคงเปล่ียนไปเรื่อยๆ  

คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่จึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติในการ

เลี้ยงลูกและเตรียมความพร้อมให้ลูกมากที่สุด หมดยุคของการก�าหนดและ

คอยก�ากับให้ลูกเดินตามทางที่คุณพ่อคุณแม่ขีดเส้นไว้ให้แล้ว ถึงแม้ว่าจะ 

เป็นเพราะความรักและหวังดี โดยหมายมั่นว่าเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะท�าให้ลูก

ประสบความส�าเร็จต่อไปในอนาคต แท้จริงแล้วเส้นทางที่จะน�าเด็กๆ ไปสู่

ความส�าเร็จนั้นมีหลายทาง บางครั้งเราจึงต้องฟังเสียงหัวใจของลูกด้วยว่า

ต้องการอะไร และชีวิตข้างหน้าของเขาจะมีความสุขกับสิ่งใด

หนังสือเล่มนี้จะชี้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่เปิดใจมองว่าเด็กแต่ละคน 

ไม่เหมือนกัน ซึ่งไม่ใช่แค่หน้าตาบุคลิกที่แสดงให้เห็นภายนอกเท่าน้ัน  

แต่สิง่ทีอ่ยูภ่ายในทีม่องไม่เหน็กแ็ตกต่างกนัด้วย เช่น ความสนใจ ความชอบ 

และความถนดั ซึง่ถ้าลูกคนโตมคีวามสนใจทางด้านวทิยาศาสตร์ แต่ลูกคนเล็ก

ฉายแววด้านศิลปะตั้งแต่เด็ก แล้วเหตุใดคุณพ่อคุณแม่จะต้องบังคับให้เขา

เดินไปตามทางเดียวกันด้วยเล่า

แม้หนังสือเล่มนี้จะน�าเสนอกลยุทธ์ในการค้นหาอัจฉริยภาพ ก็ไม่ได้

หมายความว่าเป็นสูตรส�าเร็จท่ีจะท�าให้เด็กทุกคนกลายเป็นอัจฉริยะ แต่จะ

เป็นตัวช่วยให้ผู ้ปกครองสามารถท�ากิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสังเกต

ศกัยภาพและความสนใจของลกู รวมทัง้ตระหนกัถึงความส�าคัญของบทบาท

ของผู้ปกครองอีกด้วย
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เราลองมองดผููท่ี้ประสบความส�าเรจ็ในสงัคมจากหลากหลายสาขาอาชพี 

พวกเขาเหล่านั้นมีความรักในสิ่งท่ีท�า มีความอยากที่จะเรียนรู้ หลงใหล 

ในงาน ถึงแม้มีอุปสรรคก็ไม่หวั่นและไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เช่นเดียวกันกับการที่

เด็กๆ ได้ค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถในด้านใดและได้ท�าในสิ่งที่รัก  

เขาจะมีความมุ่งมั่นแบบเดียวกันนี้ ซึ่งเรียกว่า “Passion for Learning”  

ดังนั้น เราควรสนับสนุนให้เด็กแต่ละคนสามารถประสบความส�าเร็จและ 

มีความสุขตามทางของเขาเอง โดยการค้นหาศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวเด็ก 

แล้วพัฒนาต่อยอด บวกกับการส่งเสริมลักษณะนิสัย ความมุ่งมั่น และ 

ความสร้างสรรค์ ซึ่งจะท�าให้เขาสามารถประสบความส�าเร็จได้อย่างแท้จริง

หากเราเชื่อมัน่ว่า ศกัยภาพในตนสามารถพฒันาได้ และทกุคนมีโอกาส

ทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ได้ เราจะเลกิคาดหวงัให้เดก็ๆ ต้องเดนิตามสตูรทีว่่า 

ท�าเกรดสูงทุกวิชา + เน้นหนักกับวิชาวิทย์คณิตเข้าไว้...จึงจะมีโอกาส 

ประสบความส�าเร็จ

เหตุใดจึงต้องค้นหาศักยภาพของลูก

เด็กหลายคนโตมากับค�าว่า “สถานการณ์พาไป” ซึ่งหมายถึง ก็เรียนไป

เรื่อยๆ ถ้าเป็นเด็กท่ีได้คะแนนสูงหน่อยก็ไปเรียนต่อสายวิทย์คณิต ถ้าใคร

คะแนนไม่ค่อยดีก็ไปเรียนต่อสายศิลป์ โดยไม่มีโอกาสรู้เลยว่าแท้จริงแล้ว

ตนเองชอบอะไร เก่งด้านไหน หรือฝันอยากท�าอะไร เมื่อจะเข้าเรียนต่อ 

ในระดับปริญญาตรีก็ใช้วิธีการเลือกสาขาโดยดูจากคะแนนที่คาดว่าน่าจะ

สามารถผ่านเข้าไปยังมหาวิทยาลัยและคณะนั้นๆ ได้ ซึ่งเมื่อสัมภาษณ์ 

ว่าที่นักศึกษาเฟรชชี่ปีหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัย พบว่าบางคนเลือกคณะและ 

สาขาในการสอบคัดเลือกแต่ละรอบไม่ซ�้ากันเลย ครั้งแรก-วิทยาศาสตร์  

ครัง้ทีส่อง-นเิทศศาสตร์ ครัง้ท่ีสาม-คร ูและต่อไปอาจม.ี..การเกษตร...สังคม... 

ซ่ึงเป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเด็กที่ตัดสินใจแบบนี้มีจ�านวนไม่น้อย นั่นแสดงว่า

พวกเขาขาดการตั้งเป้าหมายในชีวิต ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ไม่รู้ความถนัด
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ของตนเอง และเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าไปได้ ถึงเรียนได้แต่ก็ไปไม่สุด  

มีอุปสรรคก็ท้อถอย เพราะมันไม่ใช่ทางของเขา พวกเขาจะเซตเป้าหมาย

เพียงแค่เรียนให้จบเท่านั้น แล้วค่อยไปหางานสาขาใดก็ได้ที่แล้วแต่

สถานการณ์และโอกาสจะพาไป ทัง้นีส้าเหตเุกิดจากการไม่ค�านึงถงึศกัยภาพ

ที่แท้จริงของตัวเอง

เมื่อย้อนกลับมามองคุณพ่อคุณแม่ที่อาจก�าลังนึกสงสัยว่า แล้วม ี

ความจ�าเป็นแค่ไหนที่จะต้องค้นหาศักยภาพและความถนัดของลูก ท�าไม 

รุ ่นเราไม่เห็นจะต้องท�าแบบน้ีเลย ความแตกต่างคือ ปัจจุบันเป็นยุค 

ของการแข่งขันด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพราะบริบท 

ที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้ว นอกจากเด็กๆ จะต้องรู้ทักษะด้านวิชาการ 

เรียกอีกนัยหนึ่งคือความรู ้พื้นฐาน เด็กๆ ควรจะต้องมีความสามารถ

พัฒนาการอ่าน การเขียน และการค�านวณ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และเพิ่มความรู้เชิงบูรณาการ เช่น ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

สิ่งแวดล้อม ส�านึกเรื่องโลก เรื่องการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็น 

ผู ้ประกอบการ ส่วนส�าคัญอีกส่วนหนึ่งคือ การมีทักษะความสามารถ 

เฉพาะตัว เป็นสิ่งที่เด็กแต่ละคนมีต่างกันและต้องการโอกาสในการค้นพบ

และพัฒนาต่อยอด ซึ่งเมื่อน�าความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวเด็กมาผสมผสาน 

รวมเข้ากบัความสามารถเฉพาะตวัแล้ว จะท�าให้เขาผูน้ั้นประสบความส�าเรจ็

ในอนาคตได้ไม่ยาก เด็กยุคใหม่มีทางเลือกหลากหลายมาก วันหนึ่งเขาต้อง

ตัดสินใจเลือกว่าอะไรที่ดีที่สุดส�าหรับตัวเขา หากเขาขาดประสบการณ์ชีวิต 

ไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ ไม่เปิดโลกให้เขาได้สัมผัส ทดลอง และส�ารวจ  

เขาจะไม่รู้ว่าอยากท�าอะไร อยากได้อะไร ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก

การเรยีนรูข้องเด็กในยคุนีจึ้งไม่ใช่แค่ทกัษะทางวิชาการเท่าน้ัน แต่เดก็

ต้องมี “ทักษะความสามารถเฉพาะ” ติดตัว เพื่อน�าไปใช้ด�ารงชีวิตในโลก

ศตวรรษที่ 21



แบบสำารวจพฤติกรรมเด่น
เพื่อค้นหาความสามารถ
และความสนใจของลูก

ตอนที่ 2
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แบบส�ำรวจพฤติกรรมเด่นเพือ่ค้นหำควำมสำมำรถและควำมสนใจของลูก

ข้อมูลเด็ก

ชื่อ                             นามสกุล                                      ชื่อเล่น                           

วันเกิดของเด็กวันที่                          เดือน                          ปี                                

ผู้ประเมิน                                                            ความสัมพันธ์กับเด็ก                    

Child’s Strengths Profile
ระดับ/คะแนน

คำ�แปลระดับคะแนน
Wow    = คะแนน 10-12 แสดงความสามารถชัดเจน

Maybe   = คะแนน 6-9 เริ่มแสดงความสนใจและความสามารถ 

      ในด้านนั้นๆ

Unknown = คะแนน 0-5 ยังไม่ชัดเจน ควรเสริมสร้างแรงบันดาลใจ  

                 และโอกาสการเรยีนรู้ในด้านนัน้ๆ ด้วยบรรยากาศผ่อนคลาย

Multiple
Intelligences
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คุณลักษณะด้านนักวิทยาศาสตร์

คุณลักษณะด้านนักวิทยาศาสตร์ (Scientific Characteristics) หมายถึง 

ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา

ปรากฏการณ์ต่างๆ พสิจูน์ ทดลอง สามารถพฒันาองค์ความรู้หรือนวตักรรม

ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สาขาใด 

สาขาหนึ่ง บุคคลที่มีความสามารถในด้านนี้ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 

นักธรณีวิทยา นักสัตววิทยา นักพันธุศาสตร์

นักวิทย�ศ�สตร์ในห้องทดลองที่บ้�น

ซาร่า วอลซ์[3], [17] (Sara Volz) เดก็สาวชาวอเมรกินั อายุเพยีง  

19 ปี ผู้ชนะเลิศในโครงการ Intel Science Talent Search  

ได้เงินรางวัลไป 100,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณสามล้าน 

สี่แสนบาท โดยได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนผู้น�าทางด้านนวัตกรรม 

ซาร่าสนใจเรื่องพลังงานธรรมชาติตั้งแต่ 10 ขวบ เธอจึงเริ่ม 

พฒันาพลงังานทางเลอืกจากสาหร่ายด้วยการสนบัสนนุจากคณุพ่อ 

คุณแม่ให้ท�าการทดลองภายในห้องนอนของตัวเอง ใต้เตียงนอน

ของเธอจึงเต็มไปด้วยหลอดทดลองและบีกเกอร์เพ่ือเพาะเล้ียง

สาหร่าย นอกจากนี้ซาร่ายังปรับตารางนอนของตัวเองให้

สอดคล้องกับวงจรการรับแสงเพื่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย 

เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาด้วย

ซาร่าท�าการทดลองซ�้าแล้วซ�้าอีก จนในที่สุดก็ได้ “Super- 

producer” สาหร่ายที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ ซึ่งให้ปริมาณ

น�้ามันสูงขึ้นถึง 300% กลายเป็นพลังงานชีวภาพที่ต้นทุนต�่า 

สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้อย่างยั่งยืน จากการ

ทดลองนี้ท�าให้ซาร่าได้รับข้อเสนอให้เข้าเรียนที่ MIT ซึ่งเป็น 
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สุดยอดสถาบันทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม เธอกล่าวไว้ว่า 

“สังคมยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์  

โดยมีภาพว่าต้องท�างานในห้องแล็บที่มีอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน 

แท้จริงแล้วความอยากรู ้และความยืนหยัดในการหาค�าตอบ 

ต่างหากที่เป็นคุณลักษณะที่จ�าเป็นของนักวิทยาศาสตร์”



คุณลักษณะด้ำนนักวิทยำศำสตร์ เป็นประจ�ำ บำงครั้ง ไม่เคยท�ำ พฤติกรรมเด่น

1. เด็กสนใจอ่าน หรืออยากให้ผู้ใหญ่อ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ให้ฟังในเวลาว่าง

2.
เด็กสนใจอยากรู้ว่าสิ่งต่างๆ ท�างานอย่างไร ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น และพยายามหาเหตุผล 
ของเร่ืองต่างๆ เช่น ท�าไมฟ้าร้อง ท�าไมดอกไม้บานตอนเช้า บนัไดเล่ือนท�างานอย่างไร ฯลฯ

3.

เด็กแสดงความสนใจวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ หรือโปรเจกต์วิทยาศาสตร์ เช่น ติดตาม
รายการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ สารคดีทางวิทยาศาสตร์ หรือการค้นพบคร้ังส�าคัญ 
ด้านวิทยาศาสตร์

4. เด็กสนใจพูดคุย แสดงความคิดเห็น หรือวิเคราะห์ในหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

5.
เดก็ใช้ความคดิสร้างสรรค์และจนิตนาการควบคูก่บัวทิยาศาสตร์ เช่น จนิตนาการโครงสร้าง
ภายในของมนุษย์ คิดวิธีทดลองเป็นภาพในหัว

6. เด็กยอมรับค�าอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผล ต้องการข้อเท็จจริง และไม่ชอบการด่วนสรุป

7.
เด็กแสดงความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูลหรือทดลอง เพื่อหาค�าอธิบายหรือข้อสรุป 
ในสิง่ท่ีสงสยั

8.
เด็กสนใจท�างานด้านวิทยาศาสตร์ อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
และชอบคบหาพูดคุยกับผู้ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์

9.
เด็กมักจ�าแนกประเภทให้ส่ิงต่างๆ รอบตัวโดยก�าหนดเกณฑ์ในการจัดประเภทที่เหมาะสม 
เช่น จัดของเล่นตามขนาด แบ่งตามลักษณะการเล่น แบ่งตามสี

10. เดก็ช่างสงัเกตและได้ข้อมลูอย่างละเอยีด สามารถมองเหน็ประเดน็หรอืปัญหาทีผู่อ้ื่นมองข้าม

11.
เดก็มองเหน็ความสมัพนัธ์ของสิง่ต่างๆ เหน็ความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
เช่น เมื่อเหน็เมฆมากกเ็ช่ือมโยงได้ว่าฝนก�าลังจะตก

12.
เดก็มุง่มัน่อยากเรียนรู ้อยากหาค�าตอบ อยากทดลอง แม้จะมอีปุสรรคหรอืล้มเหลวก็ไม่ท้อถอย 
สามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ละความพยายาม

จ�ำนวนข้อที่เลือก

แบบประเมินคุณลักษณะด้านนักวิทยาศาสตร์

042 100 เทคนิคค้นหาอัจฉริยะในตัวลูก  
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100 เทคนิค 
กิจกรรมครอบครัว 
เพื่อค้นหาแววลูกรัก

ตอนที่ 3
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กิจกรรมที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้โดยส่วนใหญ่ไม่ต้องการอุปกรณ์เฉพาะ 

สามารถท�าได้ในครอบครัว ไม่ได้แบ่งแยกเพศว่าเด็กผู้หญิงเล่นแบบนี้  

หรือเด็กผู้ชายต้องเล่นอีกแบบหนึ่ง แต่เป็นการเล่นเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้

ทักษะท่ีหลากหลาย ในกิจกรรมหนึ่งอาจต้องใช้หลายทักษะมาช่วยหรือ

เป็นการส่งเสริมหลายทักษะ เช่น กิจกรรมประดิษฐ์หุ่นมือ แม้จะเน้นสังเกต

และส่งเสริมทักษะด้านศลิปะเป็นหลกั แต่ก็มทีกัษะด้านภาษา และการแสดง

ผสมอยู่ด้วย

นอกจากนี้กิจกรรมท่ีแนะน�าในหนังสือเล่มนี้ยังไม่ใช่กิจกรรมตรงตัว 

หมายความว่า หากคุณพ่อคุณแม่ก�าลังจะส่งเสริมลูกเป็นนักดนตรี กิจกรรม

ทีแ่นะน�าก็ไม่ได้มแีค่สอนลกูเล่นเครื่องดนตรเีพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นกจิกรรม

เกี่ยวกับดนตรี ฝึกการใช้มือส�าหรับการเล่นดนตรี สร้างการรับรู้ทางเสียง 

หรือสร้างสนุทรยีะในการฟังดนตร ีและโปรดจ�าไว้ว่าคณุพ่อคณุแม่ไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นสุดยอดศิลปิน ก็ท�ากิจกรรมศิลปะหรือกิจกรรมดนตรีกับลูกได้

แน่นอนค่ะ
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ในแต่ละกิจกรรมจะมีสัญลักษณ์บอกระดับของสิ่งต่อไปนี้

• ระดบัอายขุองเดก็ : กจิกรรมส่วนมากสามารถท�าได้ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีน  

 บางกจิกรรมเหมาะสมกับเดก็ที่โตขึน้มาหน่อย โดยจะแบ่งเป็นช่วงวยั  

 ดังนี้

• ทักษะที่สังเกตหรือส่งเสริมได้จากกิจกรรมนี้ :

• การเตรียมอุปกรณ์ : กิจกรรมส่วนมากที่แนะน�าในหนังสือเล่มนี้จะ 

 สามารถหาได้ทัว่ไปภายในบ้าน แต่บางกิจกรรมอาจมอุีปกรณ์ทีจ่�าเป็น 

 ต้องจัดหาหรือต้องซื้อเพิ่มเติม

เด็กก่อนวัยเรียน เด็กอายุ 6-9 ปี เด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

ทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์

ทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์

ทักษะด้านการประดิษฐ์/
เทคโนโลยี

ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านศิลปะ ทักษะด้านการแสดง

ทักษะด้านดนตรี ทักษะด้านความเป็นผู้น�า/
สังคม

ทักษะด้านกีฬา
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• ระดบัความรู้/ทกัษะ : บางกิจกรรมผูป้กครองสามารถร่วมท�ากจิกรรม 

 กบัเดก็ๆ ได้ โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐานใดๆ แต่บางกจิกรรม  

 เช่น ต่อหุ่นยนต์ หรือถักโครเชต์ จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ 

 เฉพาะด้าน

วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป 
วัสดุเหลือใช้ หาได้ในบ้าน

วัสดุอุปกรณ์
หาซื้อง่าย

วัสดุอุปกรณ์เฉพาะ

ง่ายๆ ท�าเองได้ ศึกษาได้เอง ควรมีความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้าน

กิจกรรมเสริมทักษะด้านการประดิษฐ์/เทคโนโลยี

ให้เดก็เล่นของเล่นทีส่ามารถเคลื่อนไหวได้ เพื่อให้เดก็เรยีนรูว้ธิกีารหรอื

กลไกที่ท�าให้สิ่งต่างๆ เคลื่อนไหว หมุน เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ถอยหลัง หรือ

ขยบัไปมา หากเดก็อยากลองแกะหรอืแยกชิน้ส่วนของเล่นแล้วประกอบใหม่

เพราะอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร คุณพ่อคุณแม่อาจเป็นผู้ช่วยและปล่อยให้เขา 

ได้เรียนรู้ และควรหาของเล่นที่เป็นชุดเครื่องมือ อุปกรณ์ช่างมาให้เล่น ซึ่ง 

ไม่จ�าเป็นว่ากจิกรรมนีจ้ะเหมาะกับเดก็ผูช้ายเท่านัน้ เด็กผูห้ญงิกค็วรมีโอกาส

ในการเล่นทีห่ลากหลายเพื่อค้นหาความสนใจและความชอบเช่นกนั ส�าหรบั

เดก็โตควรให้เล่นของเล่นท่ีมกีารต่อวงจร หรอืมีความซบัซ้อนมากขึน้ เพ่ือให้

ท้าทายเหมาะสมกับวัย

เทคนิคที่ 1   : ชวนเล่นของเล่นที่มีกลไกหรือเคลื่อนไหวได้
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�� ชวนเล่นของเล่นที่เคลื่อนไหวได้

�� ชวนเล่นของเล่นที่เป็นชุดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่าง

�� ชวนแกะหรือประกอบของเล่นเอง

�� ชวนเล่นของเล่นท่ีให้ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าหรอืแผงควบคุมอย่างง่ายๆ

กิจกรรมน่าลอง

ระดับอายุ 

ทักษะ 

อุปกรณ์

 
ระดับความรู้

แนะน�าหนังสือท่ีเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ์ส�าคัญของโลกให้ลูก เพ่ือสร้าง 

แรงบนัดาลใจและเปิดโลกความรู ้นอกจากนี ้การดรูายการทีเ่ป็นการแข่งขนั

สิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบก็จะช่วยให้เด็กเกิดไอเดียสร้างสรรค์ เด็กจะได้

เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆ กัน เพราะ 

สิ่งประดิษฐ์หลายอย่างไม่ต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อนแต่อย่างใด ก็สามารถ 

น�าไปใช้แก้ปัญหาได้จรงิและใช้งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ หรือลองสงัเกตร้าน

ขายของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าแห่งการดีไซน์ข้าวของเครื่องใช้ที่ช่วยแก้ไขปัญหา

เล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจ�าวัน และตอบสนองความต้องการได้จริง ไปจนถึง

เทคนิคที่ 2   : ชวนสร้างแรงบันดาลใจ



11 ข้อสงสัยที่คาใจ
คุณพ่อคุณแม่

ตอนที่ 4



197100 เทคนิคค้นหาอัจฉริยะในตัวลูก 

หากลูกยังไม่แสดงความชอบหรือความสนใจต่อสิ่งใดๆ เลย
จะทำาอย่างไร

บางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยว่าท�าไมลูกถึงไม่พบ “สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ใช่” 

และยังไม่ปรากฏว่ามีความสามารถในด้านใดเด่นชัดเสียที แล้วอย่างนี้จะ

ส่งเสริมทันเด็กคนอื่นหรือไม่

เดก็หลายคนแสดงความสนใจในแต่ละเรื่องแบบสัน้ๆ ซึง่ในสายตาของ

ผู้ใหญ่จะมองว่าเป็นความสนใจแบบสะเปะสะปะ จับทางไม่ถูก แต่นั่นก็เป็น

วิธทีีเ่ดก็ๆ จะได้ท�าความรูจั้กแต่ละเรื่องแต่ละสาขาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ข้อดี

คือ เขาจะได้เรยีนรูส้ิง่ท่ีเขาชอบด้วยตวัเอง ซึง่ถ้าลกูของคณุพ่อคณุแม่อยูใ่น

ระดับประถมศึกษาก็ยังไม่จ�าเป็นต้องกังวลจนเกินไป

มีเด็กหลายคนในช่วงประถมและอาจจะล่วงเลยไปถึงระดับมัธยมต้น

ที่ยังคงอยู่ในช่วงส�ารวจตนเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายประเด็น ลองพิจารณาสิ่ง

เหล่าน้ีท่ีล้วนมผีลต่อการค้นพบศกัยภาพและความชอบของตวัเดก็เองทัง้สิน้

• บุคลิกลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก เช่น เฉื่อยชา กระตือรือร้น

• การเลีย้งด ูเช่น ขาดการกระตุน้หรอืส่งเสรมิให้ท�ากจิกรรมหลากหลาย 

 ขาดการสนับสนุนโอกาสในการส�ารวจตัวเอง

• สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เช่น ครูที่ให้ความส�าคัญเพียงบางด้าน ครูที่

 จัดการเรียนรู้ที่ท้าทาย หลากหลายสาขา

ลูกของคุณพ่อคุณแม่อาจแสดงความสนใจในแต่ละเรื่องเพียงช่ัวคราว

และผิวเผิน หรือเรียกว่าระยะส�ารวจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้จะ

สูญเปล่า แม้ว่าความสนใจของลูกอาจไม่หนักแน่นและดีเลิศ แต่สิ่งที่แทรก

เข้าไปท่ามกลางความสนใจที่หลากหลายก็คือ การได้ส�ารวจตนเองในฐานะ

ผู้เรียนรู้ที่กระฉับกระเฉงและกระตือรือร้น

คําตอบ

ข�อ1
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การจะค้นพบความสนใจของพวกเขา เดก็ๆ ต้องการโอกาสในการส�ารวจ

โลกและลองท�ากิจกรรมที่หลากหลาย อย่างการพาเขาไปพิพิธภัณฑ์ งาน

เทศกาล ห้องสมุด สถานที่ทางธรรมชาติ หรือไปชมการแสดง อนุญาตให้

เขาเลือกท�ากิจกรรมหรือลองสมัครเรียนคอร์สสั้นๆ

คุณพ่อคุณแม่สามารถชักชวนให้ลูกของท่านท�ากิจกรรมจาก 100 

เทคนิคกิจกรรมครอบครัวเพื่อค้นหาแววลูกรักในตอนที่ 3 ของเล่มนี้ได้ โดย

เลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัวยัและความพร้อมของเขา เน้นให้เขามส่ีวนร่วม

ในการเลือกกิจกรรมและลงมือตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ ที่ส�าคัญคือต้อง

ช่ืนชมผลงานพร้อมทัง้ให้เขาหาแนวทางพฒันาผลงานของตนหรอืมีส่วนร่วม

ในการประเมนิตนเอง ในบรรยากาศทีเ่น้นความสนุก เป็นธรรมชาต ิ ไม่รบีเร่ง 

ไม่กดดัน โดยในหนึ่งสัปดาห์อาจจะเลือกเพียง 1-2 กิจกรรมมาท�าใน 

วันเสาร์อาทิตย์ แต่บางกิจกรรมที่ไม่ได้ยุ่งยากก็อาจท�าทุกวัน เช่น การอ่าน

หนังสือก่อนนอน

ถ้าลูกไม่สนใจหรือไม่อยากท�ากิจกรรมอะไรเลย ทั้งยังบ่นว่าน่าเบื่อจัง 

ไม่มอีะไรท�าเลย ทัง้ท่ีในบ้านมหีนงัสอืหลากหลายประเภทและของเล่น หรอื

ต่อต้านการท�ากิจกรรมต่างๆ คุณพ่อคุณแม่อาจลองยื่นข้อเสนอสัก 2-3  

ตวัเลอืก และยนืกรานว่าลกูต้องเลอืก 1 อย่าง การเริม่จากจดุเลก็ๆ เช่น 1 หรอื 

2 กิจกรรมในช่วงสั้นๆ จะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ว่ามีอะไรที ่

น่าสนใจน่าท�าอกีเยอะแยะ และต่อไปเขาจะอยากลองท�ากจิกรรมอื่นเพิม่เอง




