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GENIUS & AUTISM 
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เด็กอจัฉริยะท่ีเป็นออทิสติก”เด็กออทิสติกท่ีเป็นอจัฉริยะ”อะไรคือความแตกตา่ง 

ผูท่ี้เป็นอจัฉริยะอาจมีความผิดปกติในบางเรื่อง ในขณะเดียวกนั ผูท่ี้มีความผิดปกติก็อาจมีความเป็นอจัฉริยะในบาง

เรื่องไดเ้ช่นเดียวกนั 

อลัเบิรต์ ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักวิทยาศาสตรช์ื่อกอ้งโลก ผูมี้ความสามารถเป็นเลิศ ทั้งในดา้นคณิตศาสตร ์

และฟิสิกส ์ผูซ่ึ้งเป็นเสมือนสญัลกัษณข์องความเป็นอจัฉริยะ แต่ในขณะเดียวกนั ก็มกัมีการตั้งคาํถามเสมอ ถึงความ

ผิดปกติท่ีมีในตวัเขา เน่ืองจากเขาพูดไดต้อนอายุ 3 ปี เขียนหนังสือ สะกดคาํไม่ค่อยคล่อง ไม่ค่อยใส่ใจในบุคลิกภาพ

ของตนเอง การท่ีเขาผมเผา้ยุง่เหยิง ไม่ตดัผม ก็ไม่ใช่สไตล ์หรอืแฟชัน่ ของการไวท้รงผมในช่วงยุคสมยัน้ัน 

ในอดีต Thomas Sowell (2001) เคยมีการเรียกชื่ออยา่งไม่เป็นทางการในกลุ่มเด็กอจัฉริยะท่ีพูดชา้วา่ “ไอน์สไตน์ซิน

โดรม” (Einstein syndrome) ซ่ึงเม่ือเติบโตข้ึนก็มกัมีพฒันาการดา้นภาษาดีข้ึน เด็กกลุ่มน้ีไม่ใช่ออทิสติก ในปัจจบุนัคาํ

น้ีไม่เป็นท่ีนิยมใชแ้ลว้ 

เม่ือ 30 กวา่ปีก่อน ภาพยนตรเ์รื่อง “เรนแมน” (Rain Man) ภาพยนตรฮ์อลลวีดู 4 รางวลัออสการ ์ในปี พ.ศ. 2531 

ไดถ้่ายทอดเรื่องราวของอจัฉริยะผูท่ี้เป็นโรคออทิสติก ทาํใหผู้ค้นทัว่โลกไดรู้จ้กัและจดจาํ โดยสรา้งจากขอ้มูลจริงของ

อจัฉริยะออทิสติกหลาย ๆ คน ท่ีมีความสามารถพิเศษหลากหลายดา้น มารวมอยูใ่นตวัเอกเพียงคนเดียว 

ความเชื่อมโยงระหวา่งความเป็นอจัฉริยะกบัความผิดปกติ มกัมีตวัอยา่งใหเ้ห็นมากมาย จนในบางครั้งแยกจากกนัไม่

ออก “เสน้แบ่งระหวา่งความเป็นอจัฉริยะ กบัความผิดปกติอยูต่รงไหน” อาจเป็นคาํถามท่ีตอบยาก และในบางครั้งอาจ

ไม่มีคาํตอบ 

จากสถิติพบวา่ บุคคลออทิสติก เกือบรอ้ยละ 10 มีความเป็นอจัฉริยะอยูใ่นตวั เรียกกลุ่มน้ีวา่ “ออทิสติกซาวองต”์ 

(autistic savant) อาจเป็นความอจัฉริยะเฉพาะดา้น หรือหลายดา้นพรอ้มกนัก็ได ้อาจเป็นอจัฉริยะในศาสตรส์าขาต่าง 

ๆ เช่น คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ดาราศาสตร ์ประวติัศาสตร ์ภูมิศาสตร ์ทศันศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ฯลฯ บางคนอาจ

แสดงออกมาใหเ้ห็นชดัเจนตั้งแต่เด็ก บางคนก็รอจงัหวะเวลาและโอกาสในการแสดงออก และในขณะเดียวกนั หลาย ๆ 

คนไม่มีแมแ้ต่โอกาสดว้ยซํ้า 

แต่เม่ือถูกระบวุา่เป็นออทิสติกแลว้ บางครั้งความเป็นอจัฉริยะจะถูกมองขา้มไป ไม่สามารถนํามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

เน่ืองจากเราไปใหค้วามสาํคญักบัความผิดปกติมากกวา่ความเป็นอจัฉริยะ ไปมุ่งเน้นการแกไ้ขความผิดปกติ จนลืม

ส่งเสริมความเป็นอจัฉริยะ 

เม่ือเด็กออทิสติกไดร้บัการแกไ้ขความบกพร่อง สิ่งหน่ึงท่ีมกัจะถกูแนะนําใหแ้กไ้ขดว้ย คือการลดความหมกมุ่นใน

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงท่ีมากเกินไป ซ่ึงก็เป็นสิ่งท่ีถูกตอ้งตามแนวทางการรกัษาในปัจจุบนั แต่ในบางครั้ง ความ

หมกมุ่นในบางเรื่องนํามาซ่ึงความรูจ้ริงในเชิงลึก ความรอบรูใ้นเรื่องน้ัน ๆ ไดเ้ช่นกนั  

รายการเกมโชวท์างโทรทศัน์ “แฟนพนัธุแ์ท”้ เป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือคนเรามีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึง และศึกษา คน้ควา้ แสวงหาความรูใ้นเรื่องน้ันอยา่งสมํา่เสมอ และต่อเน่ือง ก็จะเป็นผูร้อบรูใ้นเรื่องน้ันได ้

ดงัน้ันแนวทางการแกไ้ขความหมกมุ่น ไม่ใช่การหา้ม งดทาํ หรอืเบี่ยงเบนเท่าน้ัน แต่ควรเน้นการขยายขอบเขตความ

สนใจในเรื่องเดิมใหก้วา้งข้ึน ใหมี้มิติ มุมมองใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน ก็สามารถช่วยลดความหมกมุ่น โดยไม่ปิดกั้นความสนใจ

ไดเ้ช่นกนั 



 
 

เด็กบางคนไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ล่นคอมพิวเตอร ์เน่ืองจากทาํใหเ้กิดความหมกมุ่น และไม่ชว่ยส่งเสริมในดา้นทกัษะ

สงัคม ซ่ึงบางครั้งการปฏิบติัเช่นน้ีอาจไปทาํลายโอกาส ทาํลายสิง่ท่ีมีความหมายสาํคญัท่ีสุดในชวีิตของเขาก็ได ้เพราะ

เม่ือพวกเขาโตข้ึน สิ่งท่ีทาํใหช้ีวติมีคุณค่า และมีความหมาย คือการไดท้าํงานท่ีตอบสนองต่อความพึงพอใจ และ

ความสามารถทางสติปัญญาของเขาเอง การหา้มอาจไม่ใช่หนทางท่ีถูกตอ้ง แต่ควรเป็นการส่งเสริมการใชอ้ยา่ง

สรา้งสรรค ์และมีวินัยกาํกบัควบคู่ไปดว้ย 

“เด็กอจัฉริยะท่ีเป็นออทิสติก” กบั “เด็กออทิสติกท่ีเป็นอจัฉริยะ” อะไรคือความแตกต่าง เป็นคาํถามท่ีอาจทาํใหเ้กิด

ความสงสยัวา่ถามทาํไม เน่ืองจากไม่มีความแตกต่างอะไรในสิ่งท่ีเห็น เพียงแค่เรียกสลบัตาํแหน่งกนัเท่าน้ัน แต่สิ่งท่ี

แตกต่าง คือ แตกต่างในความรูส้ึก ความรูส้ึกท่ีจะนํามาซ่ึงการยอมรบัหรือการปฏิเสธ การใหโ้อกาส หรือการปิด

โอกาส ความรูส้ึกท่ีสามารถเปลีย่นอนาคตของเด็กไดท้ั้งชีวิต 

ในปัจจบุนัเรามกัเรียกเด็กกลุ่มน้ีวา่ “เด็กออทิสติกท่ีเป็นอจัฉรยิะ” ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงลาํดบัความสาํคญัท่ีใหก้บัความ

ผิดปกติ ความบกพร่อง ก่อนความสามารถในระดบัอจัฉริยะท่ีเด็กมี เม่ือเด็กถูกมองวา่ผิดปกติ เขาก็อาจขาดโอกาสใน

การพฒันาท่ีเด็กอจัฉริยะควรจะไดร้บั เพราะสิ่งท่ีเขามีถูกบดบงัและมองขา้มไป 

ในทางกลบักนั ถา้เขาถูกเรียกวา่ “เด็กอจัฉริยะ ท่ีเป็นออทิสติก” อาจสรา้งความแตกต่างใหเ้กิดข้ึนได ้เน่ืองจากทุกคน

จะเห็นความสามารถในระดบัอจัฉริยะของเขาก่อน การยอมรบัก็เกิดข้ึน โอกาสท่ีเขาจะไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาก็เพิ่มข้ึน 

ส่วนความผิดปกติท่ีมีก็ไดร้บัการแกไ้ข บนฐานคิดท่ีวา่ “แกไ้ขเพื่อดึงความสามารถท่ีมีอยูอ่อกมาใชใ้หเ้ต็มท่ี เต็มตาม

ศกัยภาพ ไม่ใช่แกไ้ขเพื่อลดความผิดปกติเท่าน้ัน” และผลพลอยไดอ้ีกอยา่งหน่ึงท่ีสาํคญั คือ เม่ือไดร้บัการยอมรบัใน

สงัคมแลว้ โอกาสท่ีจะพฒันาทกัษะดา้นสงัคมก็เพิ่มข้ึนดว้ย เน่ืองจากพวกเขาไม่ตอ้งเป็นฝ่ายท่ีปรบัตวัเขา้หาสงัคมเพียง

ดา้นเดียว แต่สงัคมก็พยายามปรบัตวัเขา้หาพวกเขาดว้ยเชน่กนั เป็นการพบกนัครึ่งทาง 

ในการวินิจฉยัทางการแพทย ์ยงัตอ้งวินิจฉยัโรคก่อน แลว้ตามอาการหรอืโรคท่ีพบรว่มดว้ย แต่นัน่คือกฎเกณฑท์าง

การแพทยท่ี์เน้นระบุปัญหาเพื่อการบาํบดัรกัษา แต่ในมุมมองของการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ และการนํามา

ประยุกตใ์ชใ้นชวีิตประจาํวนั เราไม่จาํเป็นตอ้งเรียกขานเช่นน้ันเสมอไป 
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