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รู้จักและเข้าใจศักยภาพ
ของลูกน้อย

ปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก และจะยังคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่จึงจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติในการ
เลี้ยงลูกและเตรียมความพร้อมให้ลูกมากที่สุด หมดยุคของการก�ำหนดและ
คอยก�ำกับให้ลูกเดินตามทางที่คุณพ่อคุณแม่ขีดเส้นไว้ ให้แล้ว ถึงแม้ว่าจะ
เป็นเพราะความรักและหวังดี โดยหมายมั่นว่าเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะท�ำให้ลูก
ประสบความส�ำเร็จต่อไปในอนาคต แท้จริงแล้วเส้นทางที่จะน�ำเด็กๆ ไปสู่
ความส�ำเร็จนั้นมีหลายทาง บางครั้งเราจึงต้องฟังเสียงหัวใจของลูกด้วยว่า
ต้องการอะไร และชีวิตข้างหน้าของเขาจะมีความสุขกับสิ่งใด
หนังสือเล่มนี้จะชี้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่เปิดใจมองว่าเด็กแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน ซึ่งไม่ใช่แค่หน้าตาบุคลิกที่แสดงให้เห็นภายนอกเท่านั้น
แต่สงิ่ ทีอ่ ยูภ่ ายในทีม่ องไม่เห็นก็แตกต่างกันด้วย เช่น ความสนใจ ความชอบ
และความถนัด ซึง่ ถ้าลูกคนโตมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ลกู คนเล็ก
ฉายแววด้านศิลปะตั้งแต่เด็ก แล้วเหตุใดคุณพ่อคุณแม่จะต้องบังคับให้เขา
เดินไปตามทางเดียวกันด้วยเล่า
แม้หนังสือเล่มนี้จะน�ำเสนอกลยุทธ์ ในการค้นหาอัจฉริยภาพ ก็ ไม่ได้
หมายความว่าเป็นสูตรส�ำเร็จที่จะท�ำให้เด็กทุกคนกลายเป็นอัจฉริยะ แต่จะ
เป็ น ตั ว ช่ ว ยให้ ผู ้ ป กครองสามารถท� ำ กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายเพื่อ สั ง เกต
ศักยภาพและความสนใจของลูก รวมทัง้ ตระหนักถึงความส�ำคัญของบทบาท
ของผู้ปกครองอีกด้วย
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100 เทคนิคค้นหาอัจฉริยะในตัวลูก

เราลองมองดูผทู้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จในสังคมจากหลากหลายสาขาอาชีพ
พวกเขาเหล่านั้นมีความรักในสิ่งที่ท�ำ มีความอยากที่จะเรียนรู้ หลงใหล
ในงาน ถึงแม้มีอุปสรรคก็ไม่หวั่นและไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เช่นเดียวกันกับการที่
เด็กๆ ได้ค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถในด้านใดและได้ท�ำในสิ่งที่รัก
เขาจะมีความมุ่งมั่นแบบเดียวกันนี้ ซึ่งเรียกว่า “Passion for Learning”
ดังนั้น เราควรสนับสนุนให้เด็กแต่ละคนสามารถประสบความส�ำเร็จและ
มีความสุขตามทางของเขาเอง โดยการค้นหาศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวเด็ก
แล้วพัฒนาต่อยอด บวกกับการส่งเสริมลักษณะนิสัย ความมุ่งมั่น และ
ความสร้างสรรค์ ซึ่งจะท�ำให้เขาสามารถประสบความส�ำเร็จได้อย่างแท้จริง
หากเราเชื่อมัน่ ว่า ศักยภาพในตนสามารถพัฒนาได้ และทุกคนมีโอกาส
ทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จได้ เราจะเลิกคาดหวังให้เด็กๆ ต้องเดินตามสูตรทีว่ า่
ท�ำเกรดสูงทุกวิชา + เน้นหนักกับวิชาวิทย์คณิตเข้าไว้...จึงจะมี โอกาส
ประสบความส�ำเร็จ

เหตุใดจึงต้องค้นหาศักยภาพของลูก
เด็กหลายคนโตมากับค�ำว่า “สถานการณ์พาไป” ซึ่งหมายถึง ก็เรียนไป
เรื่อยๆ ถ้าเป็นเด็กที่ ได้คะแนนสูงหน่อยก็ไปเรียนต่อสายวิทย์คณิต ถ้าใคร
คะแนนไม่ค่อยดีก็ไปเรียนต่อสายศิลป์ โดยไม่มีโอกาสรู้เลยว่าแท้จริงแล้ว
ตนเองชอบอะไร เก่งด้านไหน หรือฝันอยากท�ำอะไร เมื่อจะเข้าเรียนต่อ
ในระดับปริญญาตรีก็ใช้วิธีการเลือกสาขาโดยดูจากคะแนนที่คาดว่าน่าจะ
สามารถผ่านเข้าไปยังมหาวิทยาลัยและคณะนั้นๆ ได้ ซึ่งเมื่อสัมภาษณ์
ว่าที่นักศึกษาเฟรชชี่ปีหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัย พบว่าบางคนเลือกคณะและ
สาขาในการสอบคัดเลือกแต่ละรอบไม่ซ�้ำกันเลย ครั้งแรก-วิทยาศาสตร์
ครัง้ ทีส่ อง-นิเทศศาสตร์ ครัง้ ทีส่ าม-ครู และต่อไปอาจมี...การเกษตร...สังคม...
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเด็กที่ตัดสินใจแบบนี้มีจ�ำนวนไม่น้อย นั่นแสดงว่า
พวกเขาขาดการตั้งเป้าหมายในชีวิต ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ไม่รู้ความถนัด
100 เทคนิคค้นหาอัจฉริยะในตัวลูก
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ของตนเอง และเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าไปได้ ถึงเรียนได้แต่ก็ ไปไม่สุด
มีอุปสรรคก็ท้อถอย เพราะมันไม่ใช่ทางของเขา พวกเขาจะเซตเป้าหมาย
เพี ย งแค่ เ รี ย นให้ จ บเท่ า นั้ น แล้ ว ค่ อ ยไปหางานสาขาใดก็ ไ ด้ ที่ แ ล้ ว แต่
สถานการณ์และโอกาสจะพาไป ทัง้ นีส้ าเหตุเกิดจากการไม่คำ� นึงถึงศักยภาพ
ที่แท้จริงของตัวเอง
เมื่อ ย้ อ นกลั บ มามองคุณพ่อ คุณแม่ที่อ าจก�ำลังนึกสงสัยว่า แล้วมี
ความจ�ำเป็นแค่ไหนที่จะต้องค้นหาศักยภาพและความถนัดของลูก ท�ำไม
รุ ่ น เราไม่ เ ห็ น จะต้ อ งท� ำ แบบนี้ เ ลย ความแตกต่ า งคื อ ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค
ของการแข่ ง ขั น ด้ ว ยนวั ต กรรมและความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพราะบริ บ ท
ที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้ว นอกจากเด็กๆ จะต้องรู้ทักษะด้านวิชาการ
เรี ย กอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ ความรู ้ พื้ น ฐาน เด็ ก ๆ ควรจะต้ อ งมี ค วามสามารถ
พัฒนาการอ่าน การเขียน และการค�ำนวณ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และเพิ่มความรู้เชิงบูรณาการ เช่น ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม ส�ำนึกเรื่องโลก เรื่องการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็น
ผู ้ ป ระกอบการ ส่ ว นส� ำ คั ญ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ การมี ทั ก ษะความสามารถ
เฉพาะตัว เป็นสิ่งที่เด็กแต่ละคนมีต่างกันและต้องการโอกาสในการค้นพบ
และพัฒนาต่อยอด ซึ่งเมื่อน�ำความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวเด็กมาผสมผสาน
รวมเข้ากับความสามารถเฉพาะตัวแล้ว จะท�ำให้เขาผูน้ นั้ ประสบความส�ำเร็จ
ในอนาคตได้ ไม่ยาก เด็กยุคใหม่มีทางเลือกหลากหลายมาก วันหนึ่งเขาต้อง
ตัดสินใจเลือกว่าอะไรที่ดีที่สุดส�ำหรับตัวเขา หากเขาขาดประสบการณ์ชีวิต
ไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ ไม่เปิดโลกให้เขาได้สัมผัส ทดลอง และส�ำรวจ
เขาจะไม่รู้ว่าอยากท�ำอะไร อยากได้อะไร ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก
การเรียนรูข้ องเด็กในยุคนีจ้ งึ ไม่ใช่แค่ทกั ษะทางวิชาการเท่านัน้ แต่เด็ก
ต้องมี “ทักษะความสามารถเฉพาะ” ติดตัว เพื่อน�ำไปใช้ด�ำรงชีวิตในโลก
ศตวรรษที่ 21

012

100 เทคนิคค้นหาอัจฉริยะในตัวลูก

ตอนที
่
2
แบบสำ�รวจพฤติกรรมเด่น
เพื่อค้นหาความสามารถ
และความสนใจของลูก

แบบส�ำรวจพฤติกรรมเด่นเพือ่ ค้นหาความสามารถและความสนใจของลูก
ข้อมูลเด็ก
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิดของเด็กวันที่
ผู้ประเมิน
ระดับ/คะแนน

เดือน

ชื่อเล่น
ปี
ความสัมพันธ์กับเด็ก

Child’s Strengths Profile

Multiple
Intelligences

คำ�แปลระดับคะแนน
Wow
= คะแนน 10-12 แสดงความสามารถชัดเจน
Maybe = คะแนน 6-9 เริ่มแสดงความสนใจและความสามารถ
ในด้านนั้นๆ
Unknown = คะแนน 0-5 ยังไม่ชัดเจน ควรเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
และโอกาสการเรียนรู้ในด้านนัน้ ๆ ด้วยบรรยากาศผ่อนคลาย
100 เทคนิคค้นหาอัจฉริยะในตัวลูก

039

คุณลักษณะด้านนักวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะด้านนักวิทยาศาสตร์ (Scientific Characteristics) หมายถึง
ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษา
ปรากฏการณ์ตา่ งๆ พิสจู น์ ทดลอง สามารถพัฒนาองค์ความรูห้ รือนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สาขาใด
สาขาหนึ่ง บุคคลที่มีความสามารถในด้านนี้ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
นักธรณีวิทยา นักสัตววิทยา นักพันธุศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ ในห้องทดลองที่บ้าน
ซาร่า วอลซ์[3], [17] (Sara Volz) เด็กสาวชาวอเมริกนั อายุเพียง
19 ปี ผู้ชนะเลิศในโครงการ Intel Science Talent Search
ได้เงินรางวัลไป 100,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณสามล้าน
สี่แสนบาท โดยได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนผู้น�ำทางด้านนวัตกรรม
ซาร่าสนใจเรื่องพลังงานธรรมชาติตั้งแต่ 10 ขวบ เธอจึงเริ่ม
พัฒนาพลังงานทางเลือกจากสาหร่ายด้วยการสนับสนุนจากคุณพ่อ
คุณแม่ให้ท�ำการทดลองภายในห้องนอนของตัวเอง ใต้เตียงนอน
ของเธอจึงเต็มไปด้วยหลอดทดลองและบีกเกอร์เพื่อเพาะเลี้ยง
สาหร่ า ย นอกจากนี้ ซ าร่ า ยั ง ปรั บ ตารางนอนของตั ว เองให้
สอดคล้องกับวงจรการรับแสงเพื่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย
เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาด้วย
ซาร่าท�ำการทดลองซ�้ำแล้วซ�้ำอีก จนในที่สุดก็ได้ “Superproducer” สาหร่ายที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ ซึ่งให้ปริมาณ
น�้ำมันสูงขึ้นถึง 300% กลายเป็นพลังงานชีวภาพที่ต้นทุนต�่ำ
สามารถน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้อย่างยั่งยืน จากการ
ทดลองนี้ท�ำให้ซาร่าได้รับข้อเสนอให้เข้าเรียนที่ MIT ซึ่งเป็น
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สุดยอดสถาบันทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม เธอกล่าวไว้ว่า
“สังคมยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์
โดยมีภาพว่าต้องท�ำงานในห้องแล็บที่มีอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน
แท้ จ ริ ง แล้ ว ความอยากรู ้ แ ละความยื น หยั ด ในการหาค� ำตอบ
ต่างหากที่เป็นคุณลักษณะที่จ�ำเป็นของนักวิทยาศาสตร์”
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แบบประเมินคุณลักษณะด้านนักวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะด้านนักวิทยาศาสตร์
1.

เด็กสนใจอ่าน หรืออยากให้ผู้ใหญ่อ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ให้ฟังในเวลาว่าง

2.

เด็กสนใจอยากรู้ว่าสิ่งต่างๆ ท�ำงานอย่างไร ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น และพยายามหาเหตุผล
ของเรื่องต่างๆ เช่น ท�ำไมฟ้าร้อง ท�ำไมดอกไม้บานตอนเช้า บันไดเลื่อนท�ำงานอย่างไร ฯลฯ

3.

เด็กแสดงความสนใจวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ หรือโปรเจกต์วิทยาศาสตร์ เช่น ติดตาม
รายการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ สารคดีทางวิทยาศาสตร์ หรือการค้นพบครั้งส�ำคัญ
ด้านวิทยาศาสตร์

4.

เด็กสนใจพูดคุย แสดงความคิดเห็น หรือวิเคราะห์ในหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

5.

เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการควบคูก่ บั วิทยาศาสตร์ เช่น จินตนาการโครงสร้าง
ภายในของมนุษย์ คิดวิธีทดลองเป็นภาพในหัว

6.

เด็กยอมรับค�ำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผล ต้องการข้อเท็จจริง และไม่ชอบการด่วนสรุป

7.

เด็กแสดงความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูลหรือทดลอง เพื่อหาค�ำอธิบายหรือข้อสรุป
ในสิง่ ทีส่ งสัย

8.

เด็กสนใจท�ำงานด้านวิทยาศาสตร์ อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และชอบคบหาพูดคุยกับผู้ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์

9.

เด็กมักจ�ำแนกประเภทให้สิ่งต่างๆ รอบตัวโดยก�ำหนดเกณฑ์ในการจัดประเภทที่เหมาะสม
เช่น จัดของเล่นตามขนาด แบ่งตามลักษณะการเล่น แบ่งตามสี

10. เด็กช่างสังเกตและได้ขอ้ มูลอย่างละเอียด สามารถมองเห็นประเด็นหรือปัญหาทีผ่ อู้ ื่นมองข้าม
11.

เด็กมองเห็นความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆ เห็นความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้
เช่น เมื่อเห็นเมฆมากก็เชื่อมโยงได้วา่ ฝนก�ำลังจะตก

12.

เด็กมุง่ มัน่ อยากเรียนรู้ อยากหาค�ำตอบ อยากทดลอง แม้จะมีอปุ สรรคหรือล้มเหลวก็ไม่ทอ้ ถอย
สามารถแก้ปญ
ั หาได้ โดยไม่ละความพยายาม

จ�ำนวนข้อที่เลือก
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ตอนที
่
3
100 เทคนิค
กิจกรรมครอบครัว
เพื่อค้นหาแววลูกรัก
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กิจกรรมที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ โดยส่วนใหญ่ไม่ต้องการอุปกรณ์เฉพาะ
สามารถท�ำได้ ในครอบครัว ไม่ ได้แบ่งแยกเพศว่าเด็กผู้หญิงเล่นแบบนี้
หรือเด็กผู้ชายต้องเล่นอีกแบบหนึ่ง แต่เป็นการเล่นเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้
ทักษะที่หลากหลาย ในกิจกรรมหนึ่งอาจต้องใช้หลายทักษะมาช่วยหรือ
เป็นการส่งเสริมหลายทักษะ เช่น กิจกรรมประดิษฐ์หุ่นมือ แม้จะเน้นสังเกต
และส่งเสริมทักษะด้านศิลปะเป็นหลัก แต่กม็ ที กั ษะด้านภาษา และการแสดง
ผสมอยู่ด้วย
นอกจากนี้กิจกรรมที่แนะน�ำในหนังสือเล่มนี้ยังไม่ใช่กิจกรรมตรงตัว
หมายความว่า หากคุณพ่อคุณแม่ก�ำลังจะส่งเสริมลูกเป็นนักดนตรี กิจกรรม
ทีแ่ นะน�ำก็ไม่ได้มแี ค่สอนลูกเล่นเครื่องดนตรีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกิจกรรม
เกี่ยวกับดนตรี ฝึกการใช้มือส�ำหรับการเล่นดนตรี สร้างการรับรู้ทางเสียง
หรือสร้างสุนทรียะในการฟังดนตรี และโปรดจ�ำไว้วา่ คุณพ่อคุณแม่ไม่จำ� เป็น
ต้องเป็นสุดยอดศิลปิน ก็ท�ำกิจกรรมศิลปะหรือกิจกรรมดนตรีกับลูกได้
แน่นอนค่ะ
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077

ในแต่ละกิจกรรมจะมีสัญลักษณ์บอกระดับของสิ่งต่อไปนี้
• ระดับอายุของเด็ก : กิจกรรมส่วนมากสามารถท�ำได้ตงั้ แต่กอ่ นวัยเรียน
บางกิจกรรมเหมาะสมกับเด็กที่โตขึน้ มาหน่อย โดยจะแบ่งเป็นช่วงวัย
ดังนี้

เด็กก่อนวัยเรียน

เด็กอายุ 6-9 ปี

เด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

• ทักษะที่สังเกตหรือส่งเสริมได้จากกิจกรรมนี้ :

ทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์

ทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์

ทักษะด้านการประดิษฐ์/
เทคโนโลยี

ทักษะด้านภาษา

ทักษะด้านศิลปะ

ทักษะด้านการแสดง

ทักษะด้านดนตรี

ทักษะด้านกีฬา

ทักษะด้านความเป็นผู้น�ำ/
สังคม

• การเตรียมอุปกรณ์ : กิจกรรมส่วนมากที่แนะน�ำในหนังสือเล่มนี้จะ
สามารถหาได้ทวั่ ไปภายในบ้าน แต่บางกิจกรรมอาจมีอปุ กรณ์ทจี่ ำ� เป็น
ต้องจัดหาหรือต้องซื้อเพิ่มเติม
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วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป
วัสดุเหลือใช้ หาได้ในบ้าน

วัสดุอุปกรณ์
หาซื้อง่าย

วัสดุอุปกรณ์เฉพาะ

• ระดับความรู/้ ทักษะ : บางกิจกรรมผูป้ กครองสามารถร่วมท�ำกิจกรรม
กับเด็กๆ ได้ โดยที่ไม่จำ� เป็นต้องมีความรูพ้ นื้ ฐานใดๆ แต่บางกิจกรรม
เช่น ต่อหุ่นยนต์ หรือถักโครเชต์ จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน
ง่ายๆ ท�ำเองได้

ศึกษาได้เอง

ควรมีความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้าน

กิจกรรมเสริมทักษะด้านการประดิษฐ์/เทคโนโลยี
เทคนิคที่ 1 : ชวนเล่นของเล่นที่มีกลไกหรือเคลื่อนไหวได้
ให้เด็กเล่นของเล่นทีส่ ามารถเคลื่อนไหวได้ เพื่อให้เด็กเรียนรูว้ ธิ กี ารหรือ
กลไกที่ท�ำให้สิ่งต่างๆ เคลื่อนไหว หมุน เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ถอยหลัง หรือ
ขยับไปมา หากเด็กอยากลองแกะหรือแยกชิน้ ส่วนของเล่นแล้วประกอบใหม่
เพราะอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร คุณพ่อคุณแม่อาจเป็นผู้ช่วยและปล่อยให้เขา
ได้เรียนรู้ และควรหาของเล่นที่เป็นชุดเครื่องมือ อุปกรณ์ช่างมาให้เล่น ซึ่ง
ไม่จำ� เป็นว่ากิจกรรมนีจ้ ะเหมาะกับเด็กผูช้ ายเท่านัน้ เด็กผูห้ ญิงก็ควรมีโอกาส
ในการเล่นทีห่ ลากหลายเพื่อค้นหาความสนใจและความชอบเช่นกัน ส�ำหรับ
เด็กโตควรให้เล่นของเล่นทีม่ กี ารต่อวงจร หรือมีความซับซ้อนมากขึน้ เพื่อให้
ท้าทายเหมาะสมกับวัย
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079

กิจกรรมน่าลอง

ชวนเล่นของเล่นที่เคลื่อนไหวได้

ชวนเล่นของเล่นที่เป็นชุดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่าง

ชวนแกะหรือประกอบของเล่นเอง

ชวนเล่นของเล่นทีใ่ ห้ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าหรือแผงควบคุมอย่างง่ายๆ

ระดับอายุ
ทักษะ
อุปกรณ์
ระดับความรู้

เทคนิคที่ 2 : ชวนสร้างแรงบันดาลใจ
แนะน�ำหนังสือที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ส�ำคัญของโลกให้ลูก เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจและเปิดโลกความรู้ นอกจากนี้ การดูรายการทีเ่ ป็นการแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบก็จะช่วยให้เด็กเกิดไอเดียสร้างสรรค์ เด็กจะได้
เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคิดสร้างสรรค์ ไปพร้อมๆ กัน เพราะ
สิ่งประดิษฐ์หลายอย่างไม่ต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อนแต่อย่างใด ก็สามารถ
น�ำไปใช้แก้ปญ
ั หาได้จริงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือลองสังเกตร้าน
ขายของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าแห่งการดีไซน์ข้าวของเครื่องใช้ที่ช่วยแก้ไขปัญหา
เล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจ�ำวัน และตอบสนองความต้องการได้จริง ไปจนถึง
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ตอนที
่
4
11 ข้อสงสัยที่คาใจ
คุณพ่อคุณแม่

ขอ

1

หากลูกยังไม่แสดงความชอบหรือความสนใจต่อสิ่งใดๆ เลย
จะทำาอย่างไร
บางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยว่าท�าไมลูกถึงไม่พบ “สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ใช่”
และยังไม่ปรากฏว่ามีความสามารถในด้านใดเด่นชัดเสียที แล้วอย่างนี้จะ
ส่งเสริมทันเด็กคนอื่นหรือไม่
เด็กหลายคนแสดงความสนใจในแต่ละเรื่องแบบสัน้ ๆ ซึง่ ในสายตาของ
ผู้ ใหญ่จะมองว่าเป็นความสนใจแบบสะเปะสะปะ จับทางไม่ถูก แต่นั่นก็เป็น
วิธที เี่ ด็กๆ จะได้ทา� ความรูจ้ กั แต่ละเรื่องแต่ละสาขาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ข้อดี
คือ เขาจะได้เรียนรูส้ งิ่ ทีเ่ ขาชอบด้วยตัวเอง ซึง่ ถ้าลูกของคุณพ่อคุณแม่อยูใ่ น
ระดับประถมศึกษาก็ยังไม่จ�าเป็นต้องกังวลจนเกินไป
มีเด็กหลายคนในช่วงประถมและอาจจะล่วงเลยไปถึงระดับมัธยมต้น
ที่ยังคงอยู่ในช่วงส�ารวจตนเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายประเด็น ลองพิจารณาสิ่ง
เหล่านีท้ ลี่ ว้ นมีผลต่อการค้นพบศักยภาพและความชอบของตัวเด็กเองทัง้ สิน้
• บุคลิกลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก เช่น เฉื่อยชา กระตือรือร้น
• การเลีย้ งดู เช่น ขาดการกระตุน้ หรือส่งเสริมให้ทา� กิจกรรมหลากหลาย
ขาดการสนับสนุนโอกาสในการส�ารวจตัวเอง
• สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เช่น ครูที่ให้ความส�าคัญเพียงบางด้าน ครูที่
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทาย หลากหลายสาขา

คําตอบ
ลูกของคุณพ่อคุณแม่อาจแสดงความสนใจในแต่ละเรื่องเพียงชั่วคราว
และผิวเผิน หรือเรียกว่าระยะส�ารวจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้จะ
สูญเปล่า แม้ว่าความสนใจของลูกอาจไม่หนักแน่นและดีเลิศ แต่สิ่งที่แทรก
เข้าไปท่ามกลางความสนใจที่หลากหลายก็คือ การได้ส�ารวจตนเองในฐานะ
ผู้เรียนรู้ที่กระฉับกระเฉงและกระตือรือร้น
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การจะค้นพบความสนใจของพวกเขา เด็กๆ ต้องการโอกาสในการส�ำรวจ
โลกและลองท�ำกิจกรรมที่หลากหลาย อย่างการพาเขาไปพิพิธภัณฑ์ งาน
เทศกาล ห้องสมุด สถานที่ทางธรรมชาติ หรือไปชมการแสดง อนุญาตให้
เขาเลือกท�ำกิจกรรมหรือลองสมัครเรียนคอร์สสั้นๆ
คุณพ่อคุณแม่สามารถชักชวนให้ลูกของท่านท�ำกิจกรรมจาก 100
เทคนิคกิจกรรมครอบครัวเพื่อค้นหาแววลูกรักในตอนที่ 3 ของเล่มนี้ ได้ โดย
เลือกกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับวัยและความพร้อมของเขา เน้นให้เขามีสว่ นร่วม
ในการเลือกกิจกรรมและลงมือตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ ที่ส�ำคัญคือต้อง
ชื่นชมผลงานพร้อมทัง้ ให้เขาหาแนวทางพัฒนาผลงานของตนหรือมีสว่ นร่วม
ในการประเมินตนเอง ในบรรยากาศทีเ่ น้นความสนุก เป็นธรรมชาติ ไม่รบี เร่ง
ไม่กดดัน โดยในหนึ่งสัปดาห์อาจจะเลือกเพียง 1-2 กิจกรรมมาท�ำใน
วันเสาร์อาทิตย์ แต่บางกิจกรรมที่ไม่ได้ยุ่งยากก็อาจท�ำทุกวัน เช่น การอ่าน
หนังสือก่อนนอน
ถ้าลูกไม่สนใจหรือไม่อยากท�ำกิจกรรมอะไรเลย ทั้งยังบ่นว่าน่าเบื่อจัง
ไม่มอี ะไรท�ำเลย ทัง้ ทีใ่ นบ้านมีหนังสือหลากหลายประเภทและของเล่น หรือ
ต่อต้านการท�ำกิจกรรมต่างๆ คุณพ่อคุณแม่อาจลองยื่นข้อเสนอสัก 2-3
ตัวเลือก และยืนกรานว่าลูกต้องเลือก 1 อย่าง การเริม่ จากจุดเล็กๆ เช่น 1 หรือ
2 กิจกรรมในช่วงสั้นๆ จะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ว่ามีอะไรที่
น่าสนใจน่าท�ำอีกเยอะแยะ และต่อไปเขาจะอยากลองท�ำกิจกรรมอื่นเพิม่ เอง
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