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1
Finding yourself is a lifelong journey of discovery
“การค้นหาตัวเองเป็ นการเดินทางของการค้นพบตลอดชีวติ ”

การค้นพบแรกของคุณ คือ

กิจกรรมทีคุณสนใจ

1
คุณมีความสนใจ
ด้านการช่วยเหลือ

เพราะฉะนัน

ลักษณะกิจกรรมแรกทีคุณสนใจ
กิจกรรมทีได้พดู คุย ทําความเข้าใจ งานอาสาช่วยเเหลือ
ผูอ้ นื เช่น การรับฟั งปั ญหาคนรอบข้าง, การสอนให้ความรู้
ในเรืองต่างๆ ทีไม่ใช่เพียงวิชาการ

นอกจากนี คุณยังสนใจ

2
ด้านการลงมือทํา

เพราะฉะนัน

ลักษณะกิจกรรมแรกทีคุณสนใจ
กิจกรรมทีได้ลงมือทํา ได้ใช้แรงกกาย ออกกําลังกลางแจ้ง
ได้ใช้อุปกรณ์จบั ต้องได้เห็นภาพเป็ นรูปธรรม เช่น การเล่น
กีฬา, การสร้าง หรือซ่อมสิงของ, การปลูกต้นไม้ และเลียง
สัตว์ เป็ นต้น

2
The most exciting place to discover talent is in yourself
“สถานทีทีตืนเต้นทีสุดในการค้นพบพรสวรรค์คอื ภายในตัวเราเอง”
Ashleign Brilliant

การค้นพบเรืองทีสองของคุณ คือ

พรสวรรค์ของคุณ

พรสวรรค์ทีกําลังจะได้รบั รู้ส่วนแรก
เป็ นพรสวรรค์ทคุี ณเป็ น แล้วคุณเองก็รตู้ วั ดี แต่คนรอบข้างอาจจะไม่เคยรูม้ าก่อนเลย พรสวรรค์นันคือ

ผู้มองไปในอนาคต
✦ คุณชอบคิดฝันเกียวกับอนาคต คุณชอบคิดถึงความเป็ นไปได้มากกว่าความเป็ นไปไม่ได้
✦ คุณชอบนึกถึงชีวติ ทีคุณอยากมีในอนาคต สิงประดิษฐ์ต่างๆ สิงทีคุณจะทําได้ในอนาคต คุณชอบคิดว่าคุณจะกลายเป็ น
คนแบบไหน โลกจะเปลียนไปอย่างไรใน 10 หรือ 100 ปี
✦ ความคิดเกียวกับอนาคตของคุณยิงใหญ่กว่าคนอืนๆ คุณชอบคิดถึงเรืองสําคัญๆ ในชีวติ และคิดว่ามันเชือมโยงกัน
อย่างไร
✦ คุณตามหาความหมายของชีวติ การคิดว่า "แค่ตงใจทํ
ั าทุกวันให้ดที สุี ด" ไม่เพียงพอสําหรับคุณ คุณต้องการรูม้ ากกว่า
นัน
✦ คุณใช้เวลาคิดเกียวกับไอเดีย โดยไม่ได้เน้นเฉพาะความเป็ นจริงในปั จจุบนั แต่คณ
ุ วาดฝั นถึงสิงทีอาจเป็ นไปได้ในอนาค

ผู้ใฝ่ รู้

✦ คุณเป็ นนักคิดและนักเรียนรู้ คุณตืนเต้นกับการค้นหาไอเดียและผูค้ นใหม่ๆ คุณชอบถามคําถามว่า “ทําไม” และ
“อย่างไร” คุณมีคาํ ถามมากมายในหัว สิงนันทํางานอย่างไร เกิดเหตุการณ์นนได้
ั อย่างไร
✦ คุณชอบหาไอเดียใหม่ๆ เพือทําความเข้าใจคําว่าสิงต่างๆ เกิดขึนได้ “อย่างไร” และ “ทําไม” ต้องเกิด
✦ คุณเก็บและเชือมโยงข้อมูลได้ดี คุณสนุกกับการเป็ นผูเ้ ชียวชาญ หากคุณชอบวิชาใดหรืออะไรสักอย่าง คุณจะใช้เวลา
ศึกษามันอย่างมาก
✦ คุณเบือวิธเี ดิมๆ ทีคนอืนๆ ทํา เพราะคุณชอบเรียนรูว้ ธิ กี ารใหม่ๆ การได้คยุ เกียวกับการออกไอเดีย การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ช่วยจุดประกายให้คณ
ุ และคนอืนจะได้ประโยขน์จากสิงทีคุณเป็ น

นักจัดการ
✦ การจัดตารางเวลา วางแผน และจัดระเบียบทําให้โลกของคุณดีขนึ คนอืนพึงพาคุณในเรืองรายละเอียดและการวางแผน
✦ คุณชอบความเป็ นระเบียบ การจัดตารางเวลาทําให้คณ
ุ รูส้ กึ ว่าชีวติ ควบคุมได้ การวางแผนทําให้คณ
ุ สบายใจและสงบใน
ทุกสิงทีคุณทํา
✦ คุณสนุ กกับการคิดล่วงหน้า วางแผน เก็บรายละเอียดทุกอย่างเพือทีคุณจะได้ไม่พลาดอะไร คุณมองทังภาพใหญ่และ
รายละเอียด
✦ คุณรูส้ กึ ว่าถ้าทําทุกอย่างให้ออกมาสมบูรณ์แบบไม่วา่ จะเป็ นเรืองเล็กๆ น้อยๆ อย่างทรงผม หรือเรือใหญ่ๆ อย่างงาน
โรงเรียน
✦ คุณเป็ นคนตรงเวลา คุณชอบความเป็ นระเบียบทังกับตัวเองและกับผูอ้ นื คุณช่วยเหลือตัวเองและคนอืนโดยการ
รวบรวมแผนการต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน

สิ งทีคุณควรทําเพือให้คนรอบข้างเข้าใจในความเป็ นคุณมากขึน
หากคุณอยากให้คนรอบข้างเห็นในลักษณะนิสยั ส่วนนีมากขึน คุณอาจจะต้องปรับปรุงวิธกี ารแสดงออกให้ผคู้ นรอบข้าง
เข้าใจในตัวคุณให้ชดั เจนยิงขึนผ่านการแลกเปลียนประสบการณ์ ความคิด ความเชือ ความรูส้ กึ หรือผ่านการพูดคุยให้
มากขึน เพราะบางครังการแสดงการกระทําต่างๆ ของคุณ ไม่สามารถอธิบายความเป็ นตัวคุณให้ผอู้ ืนเข้าใจได้ชดั เจน
เท่ากับการพูดอธิบายอย่างตรงไปตรงมา

“หลายๆ ครัง คุณอาจจะมองไม่เห็น จนไม่ร้เู ลยว่าตัวเองดีแค่ไหน ถึงเวลาแล้วแหละ ที คุณจะได้
เข้าใจตัวเองจริ งๆ เสียที”
บางครังคุณอาจจะมีพรสวรรค์อะไรบางอย่างที คุณเองไม่เคยรู้เลย
แต่คนรอบข้างรับรูม้ าตลอดว่าเป็ นจุดเด่นของคุณ ถึงเวลาแล้วแหละ ทีคุณจะได้รจู้ กั ตัวเองให้มากขึนเสียที พรสวรรค์นนก็
ั คอื

นักสร้างความสัมพันธ์
"✦ คุณชอบผูกมิตรและรักษามิตรภาพให้ยาวนาน อาจนานชัวชีวติ
✦ คุณชอบขยายกลุ่มเพือนให้ใหญ่ขนึ มีหลายวิธที จะใช้
ี พรสวรรค์นีให้ดไี ด้ คุณทําความรูจ้ กั คนใหม่ได้งา่ ยไม่วา่ คุณจะไปที
ไหน คุณอาจต้องใช้เวลาในการผูกมิตรแต่มติ รภาพของคุณมักยังยืน
✦ คนอืนมองว่าคุณมีเป็ นคนมีความสุข น่าอยูใ่ กล้และเป็ นทีชืนชอบ คุณชอบใช้เวลากับเพือนกลุ่มเล็กๆ เพือพูดคุย เพือน
จะมองว่าคุณเป็ นเพือนแท้ทไว้
ี ใจได้
✦ คุณเก่งในการเชือมสัมพันธ์กนั ครู พ่อแม่ หรือผูใ้ หญ่คนอืนๆ ความสัมพันธ์เป็ นสิงสําคัญสําหรับคุณ
"

นักสร้างแรงบันดาลใจ

✦ คุณเกิดมาเพืออยูแ่ ถวหน้า คุณเป็ นนักเล่าเรืองและเป็ นผูน้ ํา คนอืนเฝ้ ามองและทําตามคุณ คุณสามารถดึงดูความสนใจ
อย่างเป็ นธรรมชาติ
✦ คุณทําแบบนีได้ทงกั
ั บเรืองเล็กๆ และเรืองใหญ่ๆ คุณมีอทิ ธิพลเหนือกลุ่มทีคุณอยู่ บางครังคุณทําให้คนอืนตืนเต้นด้วย
เสียงอารมณ์ขนั คุณเล่าเรืองตลกและทําให้คนอืนรูส้ กึ สบายใจ
✦ บางครังคุณเป็ นผูน้ ําทีจริงจัง คุณเป็ นคนทีสามารถบอกคนอืนว่ามีงานทีต้องทําให้เสร็จด้วยวิธพี ดู ของคุณทําให้พวกเขา
อยากมีสว่ นร่วม
✦ คุณอาจจะเป็ นครู นักการเมือง นักพูด ตลกเดียว นักเทศน์ หรือเป็ นนักธุรกิจ ไม่วา่ คุณจะเลือกเป็ นอะไรคุณก็สามารถ
ทําให้คนอืนฟั งคุณได้ คุณเป็ นนักพูดโดยธรรมชาติ

ผู้ทีเป็ นทีพึงพาของผู้อืน

✦ ความเชือใจสําคัญมากสําหรับคุณ คุณอยากถูกมองว่าเป็ นคนมีความรับผิดชอบและไว้ใจได้ คนอืนสามรถพึงพาคุณได้
คุณเป็ นคนรักษาคําพูด
✦ คุณชอบถูกเลือกให้เป็ นคนรับผิดชอบงานบางอย่าง เพราะคุณรูว้ า่ คนอืนจะมองว่าคุณมีความรับผิดชอบและไว้ใจได้
✦ การทีมีคนมาขอให้คณ
ุ ช่วยเรือยๆ เป็ นเหมือนรางวัลสําหรับคุณ เพราะคุณรูว้ า่ คนอืนเชือในตัวคุณ คุณอาจจะมีหน้าที
พิเศษหรือความรับผิดชอบพิเศษทีบ้านหรือทีโรงเรียน ไม่วา่ คุณจะได้รบั มอบหมายงานอะไรคุณก็อยากจะทํามันให้สาํ เร็จ
✦ คนอาจมองว่าคุณเป็ นผูใ้ หญ่กว่าอายุเพราะคุณมีความรับผิดชอบมาก
✦ การได้รบั คําชมจากครูหรือพ่อแม่ทําให้คณ
ุ รูส้ กึ ดี คนอืนมองว่าคุณรักษาคําพูดและพึงพาได้

พรสวรรค์ทคุี ณได้อ่านส่วนนี เป็ นคุณลักษณะพิเศษของคุณทีบุคคลรอบข้างอาจจะรับรูจ้ ากการใช้เวลาร่วมกันในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ซึงสิงเหล่านีก็เป็ นมุมมองหนึงทีจะทําให้คณ
ุ ได้เข้าใจตัวเองในมุมมองทีต่างกันออกไป

สิ งทีคุณควรทําเพือให้คณ
ุ เข้าใจในความเป็ นคุณมากขึน
คุณอาจจะลองนําพรสวรรค์นี ถามกับบุคคลรอบข้าง ว่าเขาเหล่านันเห็นคุณลักษณะนีในสถานการณ์ไหนบ้าง ซึงสิงทีบุคคล
รอบข้างคุณอธิบายก็จะมีทงตรงและไม่
ั
ตรงกับตัวคุณบ้าง ส่วนทีตรงจะเป็ นส่วนทีช่วยให้ตวั คุณเปิ ดมุมมองความเข้าใจ
ตนเองเพิมขึน ส่วนทีไม่ตรงก็จะเป็ นจุดทีคุณสามารถแลกเปลียนความคิด อธิบายให้กบั บุคคลเหล่านันให้เข้าใจตัวคุณมาก
ขึน

“ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม มันมักจะมีบางอย่างทีไม่มีใครรู้เกียวกับตัวคุณ
แม้กระทังตัวคุณเอง”

คุณมีพรสวรรค์ททัี งคุณ และคนรอบข้างไม่เคยรูม้ าก่อนเลย มันเป็ นพรสวรรค์ทีคุณมักแสดงออกมา ไม่วา่ จะเป็ นความคิด
ความเชือ ความรูส้ กึ ต่างๆ ซึงคุณและบุคคลรอบข้างอาจจะไม่เคยให้คาํ นิยาม หรือคิดมาก่อนว่าสิงเหล่านีเป็ นพรสวรรค์ทเด่
ี น
ของคุณ พรสวรรค์นนก็
ั คือ

ผู้มุ่งมันสู่ชยั ชนะ

✦ คุณมองหลายอย่างในชีวติ เป็ นเกม และคุณรูส้ กึ ดีมากเวลาทีคุณชนะ คุณไม่ชอบแพ้เลย คุณต้องการเป็ นทีหนึงเสมอ
✦ คุณชอบการแข่งขันในทุกๆ วัน การชนะได้ทหนึ
ี งเป็ นสิงเดียวทีคุณรูส้ กึ ว่าคุม้ ค่าทีจะเสียเวลาทํา
✦ ถ้าคุณไม่มใี ครให้แข่งด้วย คุณจะแข่งกับตัวเองเพือทําให้ได้มากขึน ประสบความสําเร็จมากขึน
✦ คุณชอบแข่งขันแม้บางครังคนอืนจะไม่รตู้ วั ก็ตาม
✦ คุณเกลียดการแพ้ คุณอาจจะอารมณ์เสีย โกรธ หรือร้องไห้ถ้าแพ้ ถ้าคุณแข่งขันคุณต้องการจะชนะเท่านัน คนอืนมอง
คุณเป็ นแรงขับในการเอาชนะ

พรสวรรค์นีอาจจะเกิดมาจากประสบการณ์ทผ่ี านมาต่างๆ จนให้เกิดออกมาเป็ นความคิด ความเชือ หรือแม้กระทังการ
กระทําบางอย่างของตัวคุณเอง และลักษณะนิสยั ทีเกิดขึนเหล่านีไม่ได้ถูกนํามาคิดไตร่ตรอง อย่างเป็ นระบบระเบียบ ทําให้
ไม่ได้สงั เกตุเห็นลักษณะนิสยั ของตัวเองได้อย่างครบถ้วน

สิ งทีคุณควรทําเพือให้ทุกๆ คน รวมถึงตัวคุณเอง เข้าใจในความเป็ นคุณมากขึน
คุณควรหมันสํารวจตัวเองเรือยๆ ว่าคุณได้ใช้พรสวรรค์นีอย่างไรบ้างในสถานการณ์ต่างๆ ไม่วา่ จะเรืองการเรียน
ความสัมพันธ์ หรือแม้กระทังงาน อยากให้คณ
ุ ลองคิดว่า คุณได้ใช้พรสวรรค์นีให้เหมาะสมกับบริบททีคุณพบเจออย่างไรบ้าง
และคุณได้พยายามสร้างความเข้าใจให้บุคคลรอบข้างคุณรับรูร้ ว่ มกันถึงพรสวรรค์นีอย่างไร

การเดิ นทางของคุณยังคงดําเนิ นต่อไป หลายคนเคยบอกไว้ว่า

“ชีวิตคือการได้เป็ นคุณในรูปแบบทีดีขึนในทุกๆ วัน”

หากคุณเชืออย่างนันเหมือนกัน ตอนนี คุณได้ร้พู รสวรรค์ของคุณแล้ว อยากจะให้คณ
ุ

“หมันใช้เวลาทีจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ”
ถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ มกันเถอะ!

ด้วยพรสวรรค์ของคุณในการเป็ น

ผู้ใฝ่ รู้

สิ งที คุณควรระวัง คือ
✸ บางคนอาจปฏิเสธวิธกี ารตังคําถามของคุณเพียงเพราะว่าคุณยืนกรานว่าไม่เชือจนกว่าจะมีหลักฐาน หรือข้อเท็จจริงมา
พิสจู น์ก่อน ทําให้บางคนอาจรูส้ กึ ว่าคุณเป็ นคนคิดลบ หรือชอบวิจารณ์ ทังทีในมุมมองของคุณ คุณแค่ต้องการทําความ
เข้าใจอะไรบางอย่าง
วิ ธีทีคุณจะสามารถพัฒนาพรสวรรค์นี
☛ บางครังคุณพิจารณาไอเดีย ทางเลือกต่างๆ อย่างระมัดระวัง ซึงกระบวนการนีจะมีประโยชน์กบั คนอืนก็ต่อเมือคุณ
อธิบายได้วา่ คุณได้ทําอะไรลงไปบ้าง เช่น การหาข้อมูล ปรึกษาครู เป็ นต้น ซึงการอธิบายขันตอนพวกนีจะทําให้คนในกลุ่ม
เห็นด้วยกับไอเดียทีคุณนํ าเสนอ หรือตัดสินใจ
☛ เวลาจะทําอะไร ให้คณ
ุ เลือกหนึงหรือสองหัวข้อทีคุณสนใจ แล้วหาข้อมูลให้ได้เยอะทีสุด หาจนคุณรูส้ กึ ว่าเชียวชาญ
เกียวกับหัวข้อนันๆ จนรูส้ กึ ว่าคุณรูเ้ กียวกับสิงนันมากว่าคนอืนๆ ในชัน นอกจากนีพยายามหาแหล่งทีมาในสิงทีคุณ
ค้นคว้านอกห้องเรียนเพือเพิมเกรด

ข้อแนะนําสําหรับคนรอบข้าง (ผู้ปกครอง) ในการส่งเสริมพรสวรรค์ด้านนี ของคุณ
✒ สังเกตและถามลูกว่าชอบวิธกี ารเรียนแบบไหน พยายามสนับสนุ นให้ลูกถามคําถามว่า “อย่างไร” และ “ทําไม” อยูเ่ สมอ
พยายามหาสถานทีทีลูกจะได้คน้ พบหรือค้นคว้า หรือเรียนรูเ้ กียวกับสิงทีเขาสนใจ คุณควรแสดงออกว่าคุณสนใจเขา โดน
การหมันตังคําถามกับเขา เฝ้ าดู หรือยืนมือช่วยเหลือเมือลูกต้องการ
✒ บางครังความสนใจของลูกก็อยูแ่ ค่ช่วงสันๆ ลูกคุณชอบทีได้เรียนรูส้ งใหม่
ิ ๆ มากกว่าทีจะทําสิงเดิมให้เสร็จสิน
เพราะฉะนันคุณควรช่วยส่งเสริมให้ลูกมีสมาธิมากขึน คุณอาจเริมจากให้ลูกเลือกหัวข้อง่ายๆ เกียวกับชีวติ ประจําวัน แล้ว
ให้ลูกลองเสนอแนะสิงทีเขาคิดว่าดี หรือควรปรับปรุง

ด้วยพรสวรรค์ของคุณในการเป็ น

ผู้มองไปในอนาคต

สิ งที คุณควรระวัง คือ
✸ คนอืนๆ อาจมองว่าคุณเป็ นพวกนักฝั น เป็ นคนทียึดติดในกรอบ ยึดติดกับการลงมือทํา ทําให้คนอืนๆ มักหงุดหงิดกับ
คุณ เพราะพวกเขาไม่สามารถมองเห็นอนาคตในแบบทีคุณเห็นได้
วิ ธีทีคุณจะสามารถพัฒนาพรสวรรค์นี
☛ บางครังคุณก็พงุ่ ความใส่ใจเรืองของอนาคตมากเกินไป จนทําให้เพือนๆ ตามความคิดของคุณไม่ทนั คุณอาจจะ
สามารถหาเพือนทีอธิบายเก่งๆ ช่วยแปลความหมายของความคิดของคุณให้คนรอบเข้าใจเพิมเติมมากขึน
☛ การถามตัวเองว่าชีวติ จะเปลียนไปอย่างไรถ้าคุณเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ขนึ คุณอยากรูเ้ รืองอะไรเพิมขึน การถามคําถาม
เหล่านีจะเป็ นวิธที ดีี ทจะเรี
ี ยนรูเ้ กียวกับอนาคต คุณควรพยายามถามคําถามเหล่านีทุกวันเพือเรียนรู้
☛ พยายามคิดหาทางวัดผลสิงทีคุณทําอยู่ เช่น ถ้าคุณกําลังฝึ กเล่นเบสบอล ให้จดบันทึกว่าคุณขว้างได้กลูี กในหนึงรอบ
หรือถ้าคุณกําลังหัดเล่นดนตรี ให้จดบันทึกว่าคุณเล่นได้กรอบโดยที
ี
ไม่ผดิ เลย คุณจะพบว่าการวัดผลทําให้คณ
ุ พัฒนาได้ดขี นึ

ข้อแนะนําสําหรับคนรอบข้าง (ผู้ปกครอง) ในการส่งเสริมพรสวรรค์ด้านนี ของคุณ
✒ ให้โอกาสลูกได้พดู ถึงสิงทีลูกคิดเกียวกับอนาคต เช่น ลูกคิดว่าปี หน้าลูกจะทําอะไร สองปี ต่อจากนันล่ะ และยอมรับสิงที
ลูกคิด และวางแผน
✒ ขณะทีคุณและลูกกําลังพูดถึงเรืองอนาคต พยายามช่วยลูกคิดว่ามีอะไรบ้างทีต้องทําในวันนี ลูกต้องเตรียมอะไรบ้าง
เพือให้อนาคตเป็ นไปตามทีหวัง สนับสนุนให้ลูกได้เจอคนเยอะๆ ได้ทํากิจกรรม และได้ลองหาโอกาสทีสอดคล้องกับ
เป้ าหมายในอนาคตของลูก

