เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ
สุปรีชา หริ่มรัชดา

นักวิชาการ สาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สสวท./ e-mail : rsupreecha@yahoo.com

“พรสวรรค์” กับ “อัจฉริยภาพ”

คำ�ว่า “พรสวรรค์” (gifted) หรือ “ปัญญาเลิศ” มักจะ
ใช้กบั ความถนัดพิเศษทีเ่ กิดตามธรรมชาติในด้านวิชาการ ส่วน
คำ�ว่า “ความสามารถพิเศษ” (talent) นั้น มักจะใช้กับความ
ถนัดพิเศษด้านกีฬาหรือดนตรี แต่นยิ ามนีก้ ไ็ ม่เป็นทีย่ อมรับใน
แวดวงวิชาการมากนักหรือแม้แต่ในประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษ
เอง อย่างเช่น สหราชอาณาจักร ในบทความนี้จะใช้คำ�ว่า
“พรสวรรค์” แทนคำ�ว่า “ปัญญาเลิศ” เพราะรักษาความ
หมายตามรากศัพท์เดิมไว้ได้มากกว่า อีกทัง้ ยังครอบคลุมความ
สามารถด้านอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องกับความคิดหรือสติปญ
ั ญา
โดยตรง ส่วนคำ�ว่า “อัจฉริยะ” (genius) มักจะไม่ค่อยได้ใช้
กัน หรือใช้กบั บุคคลทีม่ พี รสวรรค์อย่างสูงเพียงไม่กคี่ นเท่านัน้
ดังรายงานชิ้นหนึ่งที่กล่าวว่า (ERIC,1990)
“...พ่อแม่มกั จะสับสนกับชือ่ ต่าง ๆ ทีใ่ ช้เรียกเด็กทีม่ พี รสวรรค์
พ่ อแม่ ห ลาย ๆ คน เคยได้ ยิ น คำ� เหล่ า นั้ นหรื อเคยใช้ ใ นบท
สนทนา โดยที่ไม่รู้ว่าคำ�ต่าง ๆ เหล่านั้นหมายถึงพรสวรรค์จริง ๆ
หรือเป็นแค่คำ�ที่ช่วยอธิบายแนวคิดเรื่องพรสวรรค์

• เมื่อก่อนคำ�ว่า “อัจฉริยะ” (genius) ถูกใช้กันอย่างแพร่
หลาย แต่ปัจจุบันคำ�นี้สงวนไว้สำ�หรับผู้ที่มีพรสวรรค์อย่างสูงยิ่ง
เท่านั้น
• คำ�ว่า “ความสามารถพิเศษ” (talent) นั้นมักจะใช้กับ
ความช่ำ�ชองหรือความสามารถบางด้านของบุคคล เราจึงควร
คำ � นึ ง ให้ ดี ว่ า ความสามารถพิ เ ศษนั้ น เป็ น พรสวรรค์ ห รื อ ว่ า
เป็นทักษะชั้นสูงที่เกิดจากการฝึกฝน เราอาจจะกล่าวได้ว่าผู้มี
พรสวรรค์คือผู้ที่มีความสามารถพิเศษอย่างสูงในหลาย ๆ ด้าน
• คำ�ว่า “ยุวอัจฉริยะ” (prodigy) หรือ “เด็กเก่งเกินวัย”
(precocious) จะใช้กบั เด็กทีแ่ สดงออกอย่างเด่นชัดถึงทักษะชัน้
สูงในด้านใดด้านหนึ่งตั้งแต่เยาว์วัยและมีแรงจูงใจที่สม่ำ�เสมอ มี
ข้อสังเกตอย่างหนึง่ ว่า คำ�ว่า “เด็กเก่งเกินวัย” มีรากศัพท์มาจาก
ภาษากรีก คำ�ว่า “สุกก่อนห่าม” (precooked) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
พืชผักที่สุกก่อนเวลา
• คำ�ว่า “ความสามารถสูง” (superior) เป็นคำ�เชิงเปรียบ
เทียบ เมื่อเรากล่าวว่าเด็กมี “ความสามารถสูง” เราต้องการจะ
รู้ว่าสูงกว่าใคร หรือคนกลุ่มไหนและมากน้อยเพียงไร เด็กอาจ
ปีที่ 41 ฉบับที่ 184 กันยายน - ตุลาคม 2556
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จะมีความสามารถสูงในทักษะบางอย่าง เช่น การสื่อสารทางคำ�
พูด แต่ก็อาจมีความสามารถต่ำ�ในด้านการรับรู้ขนาดพื้นที่หรือ
ด้านความจำ� ความหมายที่กำ�กวมนี่เองที่จำ�กัดการใช้คำ�นี้ใน
กรณีทั่ว ๆ ไป
• คำ�ว่า “ไอคิวสูง” (high IQ) อาจหมายถึงอะไรก็ได้ ซึ่งขึ้น
อยู่กับว่า “สูง” กว่าอะไร
• คำ�ว่า “ผู้เรียนรู้เร็ว” (rapid learner) ก็ช่วยให้เข้าใจเรื่อง
พรสวรรค์ได้เพราะว่ามันคือลักษณะเฉพาะของเด็กทีม่ พี รสวรรค์
• คำ�ว่า “เป็นเลิศ” (exceptional) ใช้กับเด็กที่มีพรสวรรค์
ที่แสดงออกถึงลักษณะข้างต้นอย่างโดดเด่น
...”

ภาพที่ 1 พรสวรรค์ด้านดนตรีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น นักไวโอลินน้อย
Akim Camara จากเยอรมนี
(ที่มา: http://www.andrerieufans.com/Special_Guests/Akim/remh33.jpg)
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นิตยสาร สสวท.

ฉะนัน้ บทความนีจ้ ะกล่าวถึงเรือ่ ง “พรสวรรค์” เป็นหลัก เพราะ
คำ�นีถ้ กู ใช้ในวงการจิตวิทยาหรือด้านการศึกษาในประเทศต่าง ๆ
อย่างแพร่หลาย คำ�ต่าง ๆ เหล่านีถ้ กู ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน ทัง้ นีค้ วาม
หมายของคำ�ยังขึน้ อยูก่ บั บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศอีกด้วย ถึงกระนัน้ ก็ตามมีนยิ ามทีใ่ ช้กนั อย่างเป็นทางการ
โดยรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น นิยามจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นิยาม
นีเ้ ป็นไปตามกฎหมายจาวิทซ์ ซึง่ ว่าด้วยการให้ทนุ การศึกษาแก่เด็ก
เก่งจากครอบครัวทีม่ รี ายได้ต�ำ่ (National Association for Gifted
Children, 2008)
“นักเรียนที่มีพรสวรรค์หรือมีความสามารถพิเศษ คือ ผู้ท่มี ี
สมรรถภาพสูงทางด้านสติปัญญา การสร้างสรรค์ ศิลปะ หรือ
ความเป็นผูน้ �ำ หรือสาขาวิชาต่าง ๆ และต้องการความช่วยเหลือ
หรือกิจกรรมทีไ่ ม่มอี ยูใ่ นโรงเรียนเพือ่ จะพัฒนาสมรรถภาพด้านนัน้
อย่างเต็มที”่
สำ�นักงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา ในปี
ค.ศ. 1993 ได้กล่าวไว้ในรายงาน “ความเป็นเลิศระดับชาติและการ
พัฒนาผูม้ คี วามสามารถพิเศษ” โดยคำ�ว่า “พรสวรรค์” ถูกตัดออก
นิยามใหม่ใช้ค�ำ ว่า “ความสามารถพิเศษอันโดดเด่น” (outstanding talent) แทนและลงท้ายด้วยประโยคต่อไปนี้ (NAGC, 2008)
“ความสามารถพิเศษอันโดดเด่น มีอยูใ่ นตัวเด็กทีม่ าจากหลาก
หลายวัฒนธรรม ทุกช่วงชัน้ ทางเศรษฐกิจ และมีอยูใ่ นกิจกรรมทุก
ด้านของมนุษย์”
ส่วนสมาพันธ์แห่งชาติเพือ่ เด็กทีม่ พี รสวรรค์ของสหรัฐอเมริกา
ได้นยิ ามผูม้ พี รสวรรค์ไว้ดงั นี้ (NAGC, 2008)
“ผูม้ พี รสวรรค์คอื ผูท้ ม่ี คี วามโดดเด่นในด้านความถนัด (หมายถึง
ความเป็นเลิศในการใช้เหตุผลและการเรียนรู)้ หรือด้านสมรรถภาพ
(หมายถึง มีผลสัมฤทธิห์ รือความสำ�เร็จในระดับ 10% แรก) ในสาขา
ใดสาขาหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีระบบสัญลักษณ์ของตัว
เอง (คณิตศาสตร์ ดนตรี ภาษา) และ/หรือ ทักษะทางการสัมผัสเคลื่อนไหว (เช่น การวาดภาพ การเต้นรำ� กีฬาต่าง ๆ )”
กลุม่ โคลัมบัสซึง่ เป็นกลุม่ ของนักการศึกษาและนักวิจยั ด้านการ
ศึกษาพิเศษได้ให้นยิ ามว่า (NAGC, 2008) “พรสวรรค์ เป็นพัฒนาการ
แบบไม่เป็นจังหวะทีค่ วามสามารถทางสมองขัน้ สูงและการจดจ่อ
อย่างสูง ร่วมกันสร้างประสบการณ์และการตระหนักรูภ้ ายใน ซึง่
มีความแตกต่างในเชิงคุณภาพจากสภาพปกติ ปรากฏการณ์นเ้ี ด่น
ชัดมากขึน้ ตามสมรรถภาพทางสติปญ
ั ญา ลักษณะเฉพาะของผูม้ ี
พรสวรรค์ท�ำ ให้พวกเขาอ่อนแอและต้องการการเลีย้ งดู การสอน
และการให้ค�ำ ปรึกษาทีแ่ ตกต่างไป เพือ่ ให้เขาพัฒนาได้สงู สุด”

ภาพที่ 2 พรสวรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ก็สามารถเกิดขึ้นได้
(ที่มา : http://www.deseretnews.com/article/765588153/New-options-emerge-toenrich-gifted-students-education.html?pg=all)

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้นิยามและมีทัศนคติต่อ
เรือ่ งพรสวรรค์ อัจฉริยภาพ และความสามารถพิเศษต่าง ๆ กันไป
Subotnik, Olszewski-Kubilius, และ Worrell (Duke Talent
Identification Program, 2011) นิยามพรสวรรค์ว่าเป็น
“...การแสดงออกถึงสัมฤทธิผลหรือผลงานที่อยู่ในช่วงบน
ของการกระจายอย่างชัดแจ้ง ในกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ
หรือแม้แต่เทียบกับคนอื่นที่มีความสามารถสูงในกลุ่มเดียวกัน
พรสวรรค์ยังมีแง่มุมในเชิงพัฒนาการอีกด้วย ในแง่นี้ศักยภาพ
เป็นตัวแปรสำ�คัญในระยะแรก แต่ความสำ�เร็จคือตัววัดในระยะ
ท้าย ๆ ส่วนความสามารถพิเศษทีพ่ ฒ
ั นาอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ชือ่ เสียง
คือรากฐานของการได้ชื่อว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ ปัจจัยทางจิตใจสังคม มีส่วนสำ�คัญในการปรากฏแจ้งของพรสวรรค์ในทุกระยะ
ของพัฒนาการ ทั้งปัจจัยทางความคิดและจิตใจ-สังคมนั้น ล้วน
อ่อนไหวและต้องการการบ่มเพาะอย่างรอบคอบ”
ในหนังสือ พรสวรรค์ในเด็ก: ความเชื่อและความจริง Ellen
Winner (1996) นิยามพรสวรรค์จากลักษณะที่ไม่ธรรมดาสาม
ด้านไว้ ดังนี้
“• เก่งเกินวัย “พวกเขาจะเริ่มสร้างความเชี่ยวชาญใน
สาขาหนึง่ ๆ ขณะทีย่ งั อายุนอ้ ย ๆ อีกทัง้ พวกเขายังมีพฒ
ั นาการที่
รวดเร็วกว่าเด็กทัว่ ๆ ไปเพราะพวกเขาเรียนรูส้ งิ่ เหล่านัน้ ได้อย่าง
ง่ายดาย”

• ความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีของตนเอง “เด็กที่มี
พรสวรรค์นอกจากจะเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าเด็กทั่ว ๆ ไป หรือ
แม้แต่เด็กที่ฉลาด ๆ แล้ว พวกเขาเรียนรู้ด้วยวิธีที่ต่างออกไป
อย่างเห็นได้ชัด”
• ขับดันตนเองให้เชี่ยวชาญ “เด็กที่มีพรสวรรค์มีแรง
จูงใจภายในที่จะทำ�ความเข้าใจสิ่งที่เขามีความถนัดเป็นพิเศษ”
Renzulli (NAGC, 2008) เสนอว่า การแสดงออกของ
พรสวรรค์เกิดขึ้นเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพื้นฐานของ
มนุษย์สามด้าน คือ ความสามารถเฉพาะด้านหรือทัว่ ๆ ไปทีเ่ หนือ
กว่าระดับปกติ ความทุ่มเทอย่างสูงในชิ้นงาน (แรงจูงใจ) และ
ความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง เด็กทีม่ พี รสวรรค์หรือความสามารถ
พิเศษจะมีหรือสามารถที่จะพัฒนาลักษณะเหล่านั้น รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมของมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าด้านต่าง ๆ ดังที่ โมเดล
การบำ�รุงส่งเสริมโรงเรียน (Schoolwide Enrichment Model)
กล่าวว่า การแสดงออกของพรสวรรค์จะพบ “ในบางคน (ไม่ใช่ทกุ
คน) บางเวลา (ไม่ใช่ตลอดเวลา) และภายใต้สถานการณ์หนึ่ง ๆ
(ไม่ใช่ทุกสถานการณ์)”
ส่วน Gagné (NAGC, 2008) ได้เสนอข้อแตกต่างอันเด่นชัด
ระหว่างพรสวรรค์และความสามารถพิเศษ ตามโมเดลของเขา
พรสวรรค์ต้องบ่งชี้การมีและการใช้ความสามารถตามธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นเองและไม่ได้ฝึกฝน (เรียกว่า ความถนัดหรือพรสวรรค์)
ถึงขั้นที่ทำ�ให้เด็กอยู่ในระดับ 10 % แรกของเด็กวัยนั้น ส่วน
ความสามารถพิเศษจะต้องบ่งชี้ความเชี่ยวชาญชั้นสูงของความ
สามารถ (หรือทักษะ) ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งถึงขั้นที่ทำ�ให้เด็กมีสัมฤทธิผลใน
ระดับ 10 % แรกของเด็กวัยนั้น โมเดลของเขาประกอบไปด้วย
ความถนัดในห้าด้าน: สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทาง
สังคม การสัมผัส-เคลื่อนไหว และ “อื่น ๆ” (เช่น การรับรู้เหนือ
สัมผัส) ความสามารถตามธรรมชาติที่มีพื้นฐานจากพันธุกรรม
นี้สังเกตได้จากชิ้นงานต่าง ๆ ที่เด็กได้ท�ำ ในโรงเรียน (Gagné,
1985)
Gagné ยังได้น�ำ เสนอ “แบบจำ�ลองเชิงจำ�แนกเรือ่ งพรสวรรค์
และความสามารถพิเศษ” (Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT) แบบจำ�ลองนีส้ รุปไว้วา่ “ความสามารถ
พิเศษในด้านใด ๆ เกิดจากกระบวนการพัฒนาอันยาวนาน
ที่มีรากฐานจากความถนัด (พรสวรรค์) และยังได้ประโยชน์
จากอิทธิพลอย่างต่อเนื่องของตัวกระตุ้นทั้งจากภายในตัวและ
สิ่งแวดล้อม” (Gagné, 2012a) แนวคิดนี้สรุปได้ดังแผนภาพต่อ
ไปนี้ (Gagné, 2012a)
ปีที่ 41 ฉบับที่ 184 กันยายน - ตุลาคม 2556
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ภาพที่ 3 แบบจำ�ลองเชิงจำ�แนกเรื่องพรสวรรค์และความสามารถพิเศษ (Differentiated Model of Giftedness and Talent: DMGT)
(ที่มา : ดัดแปลงจาก Building gifts into talents: Brief overview of the DMGT 2.0)

จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ จะเห็นได้วา่ มีค�ำ หลายคำ�ทีใ่ ช้เรียก
การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญก็มีส่วนช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เด็กทีม่ คี วามสามารถสูงในอันดับต้น ๆ ไม่วา่ จะเป็น เด็กอัจฉริยะ สามารถที่จะพัฒนาหรือช่วยเหลือเด็กในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
เด็กที่มีพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษ หรือเด็กปัญญาเลิศ เหมาะสมและทันท่วงที
แต่ลกั ษณะร่วมกันของเด็กเหล่านีค้ อื การมีความสามารถอันโดด
เด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านต่างจากเด็กทั่วไป ถึงกระนั้น บรรณานุกรม
ก็ตาม เด็กเหล่านีอ้ าจจะมีจดุ ด้อยหรือด้อยความสามารถในบาง
Duke Talent Identification Program. (2011). Defining Giftedness and Its Goals.
ด้านหรือหลายด้านในขณะเดียวกันด้วย ฉะนัน้ พ่อแม่ ผูป้ กครอง
สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556, จาก http://www.tip.duke.edu/node/1432
หรือครูอาจารย์ ควรจะให้ความสนใจและสังเกตเด็กทีม่ ลี กั ษณะ ERIC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children, Reston, VA. (1990).
Giftedness and the Gifted: What’s It All About?. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม
พิเศษดังกล่าว ดังรายงานชิน้ หนึง่ ทีก่ ล่าวไว้วา่ (Thomson, 2006)
2556, จาก http://www.nagc.org/index.aspx?id=121
“โรงเรียนจะต้องพัฒนาคำ�นิยามของการมีพรสวรรค์ที่...
Gagné, F. (2012a). Building gifts into talents: Brief overview of the DMGT
2.0. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556, จากhttp://dl.dropboxusercontent.
• ช่วยให้ตระหนักรู้ทั้งในเรื่องสัมฤทธิผลและศักยภาพ
com/u/17557857/Site%20Web/Site%20Web%20anglais /DMGT%202%20
• ตระหนักว่านักเรียนอาจมีพรสวรรค์หนึ่งด้านหรือ
EN%202012%20Overview.pdf
Gagné, F. (2012b). DMGT Summary. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556, จาก
มากกว่านั้น
http://gagnefrancoys.wix.com/dmgt-mddt
• สะท้อนเรื่อง “พหุปัญญา” ซึ่งใส่ใจในความสามารถ National
Association for Gifted Children. (2008). What is Giftedness?. สืบค้น
พิเศษหลาย ๆ ด้าน
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2556, จาก http://www.nagc.org/WhatisGiftedness.aspx
• ให้การยอมรับว่าเด็กที่มีพรสวรรค์หรือความสามารถ Thomson, M. (2006). Supporting Gifted and Talented Pupils in the Secondary
School. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556, จาก http://www.sagepub.com/
พิเศษจะแสดงออกถึงความโดดเด่นเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมวัยที่
upm-data/12115_01_Thompson_Ch_01.pdf
มีพื้นเพคล้าย ๆ กัน
Winner, E. (1996). Gifted Children: Myths and Realities. New York: Basic Books.
• ให้โอกาสทางการศึกษาเป็นการเฉพาะสำ�หรับเด็กทีม่ ี
พรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษ รวมทั้งให้การสนับสนุนทาง
สังคมและอารมณ์”
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