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อัจฉริยะกับออทิสติก
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
เด็กอัจฉริยะที่เป็ นออทิสติก กับ เด็กออทิสติกที่เป็ นอัจฉริยะ อะไรคือความแตกต่าง”
ผูท้ ี่เป็ นอัจฉริยะอาจมีความผิดปกติในบางเรื่อง ในขณะเดียวกัน ผูท้ ี่มีความผิดปกติก็อาจมีความ
เป็ นอัจฉริยะในบางเรื่องได้เช่นกัน
อัลเบิรต์ ไอสไตน์ (Albert Einstein) นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลก ผูม้ ีความสามารถเป็ นเลิศ ทั้ง
ในด้านคณิตศาสตร์ และฟิ สิกส์ ผูซ้ ึ่งเป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของความเป็ นอัจฉริยะ แต่ในขณะเดียวกัน ก็
มักมีการตั้งคําถามเสมอ ถึงความผิดปกติที่มใี นตัวเขา เนื่ องจากเขาพูดได้ตอนอายุ 3 ปี เขียนหนังสือ
สะกดคําไม่ค่อยคล่อง ไม่ค่อยใส่ใจในบุคลิกภาพของตนเอง การที่เขาผมเผ้ายุง่ เหยิง ไม่ตดั ผม ก็ไม่ใช่
สไตล์ หรือแฟชัน่ ของการไว้ทรงผมในช่วงยุคสมัยนั้น
เมื่อประมาณ 17 ปี ก่อน ภาพยนตร์เรื่อง “เรนแมน” ภาพยนตร์ฮอลลีวดู 4 รางวัลออสการ์ ได้
ถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลออทิสติกที่มีความเป็ นอัจฉริยะ ให้โลกได้รจู ้ กั และจดจํา โดยสร้างจากข้อมูล
จริงของบุคคลออทิสติก ที่มคี วามสามารถพิเศษหลายๆ คน มารวมอยูใ่ นตัวพระเอกเพียงคนเดียว
ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็ นอัจฉริยะ กับความผิดปกติ มักมีตวั อย่างให้เห็นมากมาย จนใน
บางครั้งแยกจากกันไม่ออก “เส้นแบ่งระหว่างความเป็ นอัจฉริยะ กับความผิดปกติ อยูต่ รงไหน” อาจเป็ น
คําถามที่ตอบยาก และในบางครั้งอาจไม่มีคาํ ตอบ
สําหรับบุคคลออทิสติก จากสถิติพบว่ามีเกือบร้อยละ 10 ที่มคี วามเป็ นอัจฉริยะอยูใ่ นตัว เรียก
กลุ่มนี้ ว่า “ออทิสติก ซาวองก์” (Autistic Savant) อาจเป็ นความอัจฉริยะเฉพาะด้าน หรือหลายๆ ด้าน
พร้อมกัน อาจเป็ นอัจฉริยะในศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ ศิลปศาสตร์ ดนตรี ฯลฯ บางคนอาจแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนตั้งแต่เด็ก
บางคนก็รอจังหวะเวลาและโอกาสในการแสดงออก และในขณะเดียวกัน หลายๆ คนไม่มีแม้แต่โอกาส
ด้วยซํ้า
แต่เมื่อถูกระบุวา่ เป็ นออทิสติกแล้ว บางครั้งความเป็ นอัจฉริยะ จะถูกมองข้ามไป ไม่สามารถ
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เนื่ องจากเราไปให้ความสําคัญกับความผิดปกติมากกว่าความเป็ นอัจฉริยะ
ไปมุง่ เน้นการแก้ไขความผิดปกติ จนลืมส่งเสริมความเป็ นอัจฉริยะ
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เมื่อเด็กออทิสติกได้รบั การแก้ไขความบกพร่อง สิ่งหนึ่ งที่มกั จะถูกแนะนําให้แก้ไขด้วย คือการ
ลดความหมกมุน่ ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งที่มากเกินไป ซึ่งก็เป็ นสิ่งที่ถกู ต้องตามแนวทางการรักษาใน
ปั จจุบนั แต่ในบางครั้ง ความหมกมุน่ ในบางเรื่อง นํามาซึ่งความรูจ้ ริง ความรอบรูใ้ นเรื่องนั้นๆ ได้
เช่นกัน รายการเกมโชว์ทางทีวี “แฟนพันธุแ์ ท้” เป็ นตัวอย่างหนึ่ ง ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เมื่อคนเรามี
ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง และศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรูใ้ นเรื่องนั้นอย่างสมํา่ เสมอ และ
ต่อเนื่ อง ก็จะเป็ นผูร้ อบรูใ้ นเรื่องนั้นได้
ดังนั้นแนวทางการแก้ไขความหมกมุน่ ไม่ใช่การห้าม งดทํา หรือเบี่ยงเบนเท่านั้น แต่ควรเน้น
การขยายขอบเขตความสนใจในเรื่องเดิมให้กว้างขึ้ น ให้มีมิติ มุมมองใหม่ๆ เพิ่มขึ้ น ก็สามารถช่วยลด
ความหมกมุน่ โดยไม่ปิดกั้นความสนใจได้เช่นกัน
เด็กบางคนไม่ได้รบั อนุ ญาตให้เล่นคอมพิวเตอร์ เนื่ องจากทําให้เกิดความหมกมุน่ และไม่ช่วย
ส่งเสริมในด้านทักษะสังคม ซึ่งบางครั้งการปฏิบตั ิเช่นนี้ อาจไปทําลายโอกาส ทําลายสิ่งที่มคี วามหมาย
สําคัญที่สุดในชีวติ ของเขาก็ได้ เพราะเมื่อพวกเขาโตขึ้ น สิ่งที่ทาํ ให้ชีวติ มีคุณค่า และมีความหมาย คือการ
ได้ทาํ งานที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจ และความสามารถทางสติปัญญาของเขาเอง
“เด็กอัจฉริยะที่เป็ นออทิสติก กับ เด็กออทิสติกที่เป็ นอัจฉริยะ อะไรคือความแตกต่าง” เป็ น
คําถามที่อาจทําให้เกิดความสงสัยว่าถามทําไม เนื่ องจากไม่มคี วามแตกต่างอะไรในสิ่งที่เห็น เพียงแค่
เรียกสลับตําแหน่ งกันเท่านั้น แต่สิ่งที่แตกต่าง คือ แตกต่างในความรูส้ ึก ความรูส้ ึกที่จะนํามาซึ่งการ
ยอมรับหรือการปฏิเสธ การให้โอกาส หรือการปิ ดโอกาส ความรูส้ ึกที่สามารถเปลี่ยนอนาคตของเด็กได้
ทั้งชีวติ
ในปั จจุบนั เรามักเรียกเด็กกลุ่มนี้ ว่า “เด็กออทิสติกที่เป็ นอัจฉริยะ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลําดับ
ความสําคัญที่ให้กบั ความผิดปกติ ความบกพร่อง ก่อนความสามารถในระดับอัจฉริยะที่เด็กมี เมื่อเด็ก
ถูกมองว่าผิดปกติ เขาก็อาจขาดโอกาสในการพัฒนาที่เด็กอัจฉริยะควรจะได้รบั เพราะสิ่งที่เขามีถกู บด
บังและมองข้ามไป
ในทางกลับกัน ถ้าเขาถูกเรียกว่า “เด็กอัจฉริยะ ที่เป็ นออทิสติก” อาจสร้างความแตกต่างให้
เกิดขึ้ นได้ เนื่ องจากทุกคนจะเห็นความสามารถในระดับอัจฉริยะของเขาก่อน การยอมรับก็เกิดขึ้ น
โอกาสที่เขาจะได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาก็เพิ่มขึ้ น ส่วนความผิดปกติที่มีก็ได้รบั การแก้ไข บนฐานความคิดที่วา่
“แก้ไขเพื่อดึงความสามารถที่มีอยูอ่ อกมาใช้ให้เต็มที่ เต็มตามศักยภาพ ไม่ใช่แก้ไขเพื่อลดความผิดปกติ
เท่านั้น” และผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่ งที่สาํ คัญ คือ เมื่อได้รบั การยอมรับในสังคมแล้ว โอกาสที่จะพัฒนา
ทักษะด้านสังคมก็เพิ่มขึ้ นด้วย เนื่ องจากพวกเขาไม่ตอ้ งเป็ นฝ่ ายที่ปรับตัวเข้าหาสังคมเพียงด้านเดียว แต่
สังคมก็พยายามปรับตัวเข้าหาพวกเขาด้วยเช่นกัน เป็ นการพบกันครึ่งทาง
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สําหรับระบบ วิธีคิด ในเด็กอัจฉริยะที่เป็ นออทิสติก แยกออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่คิด
ด้วยภาพ (visual thinker) กับกลุ่มที่คิดโดยไม่ใช้ภาพ (music, math and memory thinker)
กลุ่มที่คิดด้วยภาพ (visual thinker) เมื่อเขาคิดถึง สุนัข ก็จะมีภาพของสุนัขประเภทต่างๆ ใน
อิริยาบถต่างๆ อยูใ่ นหัว รูว้ า่ สุนัขแต่ละตัวมีอะไรที่เหมือนกัน และมีความแตกต่างจากแมวอย่างไร
จากนั้นก็จะค่อยๆสร้างภาพเฉพาะของสุนัขเป็ นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสุนัข หรือที่เรียกว่า การคิด
แบบอุปนัย (bottom up thinking)
ในทางตรงกันข้าม กลุ่มที่คิดโดยไม่ใช้ภาพ (music, math and memory thinker) จะเริ่มคิดจาก
ลักษณะทัว่ ไปที่เหมือนกันของสุนัข แล้วค่อยแตกย่อยเป็ นลักษณะเฉพาะของสุนัขแต่ละสายพันธุ ์ หรือที่
เรียกว่า การคิดแบบนิ รนัย (top down thinking)
เมื่อเราทราบว่าเด็กออทิสติกมีระบบ วิธีคิด แบบไหนแล้ว ก็จะสามารถหาวิธีการส่งเสริมการ
เรียนรูท้ ี่เหมาะสมกับความสามารถ และความบกพร่องที่เด็กมีได้ไม่ยาก
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