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การส่งเสริมความสามารถ ในออทิสติก 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: ABILITY ENHANCEMENT 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

แนวทางการดูแลในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะพุ่งเป้าไปท่ีการแกไ้ขความบกพร่อง จนทาํใหล้ืมมองในมุมท่ีเป็นความสามารถ

ของเด็ก และพบวา่เด็กออทิสติกบางคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นดว้ย 

ถา้มองเห็นความสามารถของเด็ก การยอมรบัจากสงัคมก็เกิดง่ายข้ึน โอกาสท่ีเขาจะไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาก็เพิ่มข้ึน สว่น

ความผิดปกติท่ีมีก็ไดร้บัการแกไ้ข บนฐานความคิดท่ีวา่ “แกไ้ขเพื่อดึงความสามารถท่ีมีอยูอ่อกมาใชใ้หเ้ต็มท่ี เต็มตาม

ศกัยภาพ ไม่ใช่แกไ้ขเพื่อลดความผิดปกติเท่าน้ัน” และเม่ือไดร้บัการยอมรบัในสงัคมแลว้ โอกาสท่ีจะพฒันาทกัษะดา้น

สงัคมก็เพิ่มข้ึนดว้ย เน่ืองจากพวกเขาไม่ตอ้งเป็นฝ่ายท่ีปรบัตวัเขา้หาสงัคมเพียงดา้นเดียว แต่สงัคมก็พยายามปรบัตวั

เขา้หาพวกเขาดว้ยเช่นกนั เป็นการพบกนัครึ่งทาง 

ถา้มุ่งแกไ้ขความบกพร่องเพียงดา้นเดียว ก็จะย่ิงทาํใหห้มดกาํลงัใจเร็ว เน่ืองจากมองเห็นแต่ปัญหา แต่ถา้มุ่งส่งเสริม

ความสามารถควบคู่ไปดว้ย จะชว่ยใหมี้กาํลงัใจ เน่ืองจากมองเห็นการเปลี่ยนแปลง  

ความสามารถในท่ีน้ีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นความสามารถพิเศษเสมอไป แต่คือสิ่งท่ีเด็กสามารถทาํได ้เช่น ส่งเสียงอะไรได้

บา้ง พูดคาํวา่อะไรไดบ้า้ง เล่นอะไรเป็นบา้ง ดูแลชว่ยเหลือตวัเองในเรื่องอะไรไดบ้า้ง แลว้ขยายความสามารถท่ีทาํได้

เหล่าน้ีใหดี้ย่ิงข้ึน โดยเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดท้าํบ่อย ๆ แลว้สอนเพิ่มในเรื่องท่ีใกลเ้คียงกบัสิ่งท่ีเด็กทาํได ้ก็จะย่ิงทาํให้

เรียนรูไ้ดง่้ายข้ึน และขยายขอบเขตความสามารถเพิ่มข้ึน 

การเสริมสรา้งโอกาสใหเ้ด็กไดเ้ล่นของเล่นท่ีหลากหลาย ไดท้าํกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะต่าง ๆ 

ช่วยงานท่ีพอ่แม่ทาํ ก็จะชว่ยเสรมิใหเ้ด็กมีโอกาสแสดงความสามารถใหเ้ห็นเพิ่มข้ึน 

ดร. เทมเพิล แกรนดิน (Temple Grandin) ซ่ึงเป็นอจัฉริยะออทิสติก ไดแ้บ่งรูปแบบการคิดของออทิสติก รวมถึง

อจัฉริยะออทิสติกท่ีมีความหลากหลาย ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มท่ีคิดเป็นภาพ กลุ่มท่ีคิดเป็นรูปแบบ และกลุ่มท่ี

คิดเป็นคาํพูด ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

กลุ่มท่ีคิดเป็นภาพ (visual thinkers) จะคิดเป็นภาพเสมือนจริง เป็นรูปภาพ รปูถา่ย ระบบการคิดจะคลา้ยกบัเว็บไซต์

คน้หาขอ้มูล Google กาํลงัคน้หาภาพ ซ่ึงจะมีภาพท่ีหลากหลายแสดงออกมาใหเ้ห็นจากคาํคน้ท่ีหา เม่ือคิดถึง “สุนัข” 

ก็จะมีภาพของสุนัขสายพนัธุต่์าง ๆ ในอริิยาบถต่าง ๆ อยูใ่นหวั รูว้า่สุนัขแต่ละตวัมีอะไรท่ีเหมือนกนั และมีความ

แตกต่างจากแมวอยา่งไร จากน้ันก็จะค่อย ๆ สรา้งภาพเฉพาะของสุนัขเป็นความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสุนัขข้ึนมา หรือท่ี

เรียกวา่ “การคิดแบบอุปนัย” (bottom up thinking) ผูท่ี้คิดเป็นภาพ มกัเก่งในเรื่องการออกแบบ กราฟฟิกดีไซน์ 

ถ่ายรปู แต่มกัมีปัญหาในดา้นคณิตศาสตร ์

กลุ่มท่ีคิดเป็นรูปแบบ (pattern thinkers) จะคิดเป็นรูปแบบ แบบแผน มีตรรกะหรือการรอ้ยเรียงในการคิดท่ีชดัเจน 

เช่น คิดเป็นเสียงดนตรี คิดเป็นตวัเลข หรือการคาํนวณทางคณิตศาสตร ์เม่ือคิดถึง “สุนัข” เขาจะเริ่มคิดจากลกัษณะ

ทัว่ไปท่ีเหมือนกนัของสุนัข แลว้ค่อยแตกยอ่ยเป็นลกัษณะเฉพาะของสุนัขแต่ละสายพนัธุ ์หรอืท่ีเรียกวา่ “การคิดแบบ

นิรนัย” (top down thinking) ผูท่ี้คิดเป็นรูปแบบ มกัเก่งในเรื่องคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์การเล่นหมากรุก และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์แต่มกัมีปัญหาในดา้นการอา่น 
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กลุ่มท่ีคิดเป็นคาํพูด (verbal thinkers) จะคิดลงลึกในความหมายของคาํ และรายละเอียดของภาษา ตีความหมายของ

คาํท่ีไดอ้่านหรือฟัง โดยไม่มีภาพหรือรปูแบบในหวั ผูท่ี้คิดเป็นคาํพูด มกัเก่งในเรื่องประวติัศาสตร ์อกัษรศาสตร ์และ

นิติศาสตร ์แต่มกัมีปัญหาในดา้นการวาดรูป 

เม่ือทราบวา่ออทิสติกแต่ละคนมีรูปแบบการคิดแบบไหนแลว้ ก็จะสามารถหาวธีิการส่งเสริมการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบั

ความสามารถ และความบกพรอ่งท่ีมีไดไ้ม่ยาก และสามารถดึงศกัยภาพท่ีมีอยูม่าใชไ้ดอ้ยา่งเต็มท่ี 
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