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อจัฉรยิะกบัออทิสตกิ 
 

นพ.ทวศีกัด์ิ  สิริรตัน์เรขา 

          จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

เด็กอจัฉรยิะท่ีเป็นออทิสตกิ กบั เดก็ออทิสตกิท่ีเป็นอจัฉรยิะ อะไรคือความแตกตา่ง” 

 

ผูท่ี้เป็นอจัฉริยะอาจมคีวามผิดปกติในบางเร่ือง ในขณะเดียวกนั ผูท่ี้มีความผิดปกติก็อาจมีความ

เป็นอจัฉริยะในบางเร่ืองไดเ้ช่นกนั 

อลัเบิรต์ ไอสไตน์ (Albert Einstein) นักวทิยาศาสตรช่ื์อกอ้งโลก ผูม้ีความสามารถเป็นเลิศ ทั้ง

ในดา้นคณิตศาสตร ์และฟิสิกส ์ผูซ่ึ้งเป็นเสมือนสญัลกัษณข์องความเป็นอจัฉริยะ แต่ในขณะเดียวกนั ก็

มกัมีการตั้งคาํถามเสมอ ถึงความผิดปกติท่ีมใีนตวัเขา เน่ืองจากเขาพดูไดต้อนอายุ 3 ปี เขียนหนังสือ 

สะกดคาํไมค่่อยคล่อง ไมค่่อยใส่ใจในบุคลิกภาพของตนเอง การท่ีเขาผมเผา้ยุง่เหยงิ ไมต่ดัผม ก็ไมใ่ช่

สไตล ์หรือแฟชัน่ ของการไวท้รงผมในช่วงยุคสมยัน้ัน 

เมื่อประมาณ 17 ปีก่อน ภาพยนตรเ์ร่ือง “เรนแมน” ภาพยนตรฮ์อลลีวดู 4 รางวลัออสการ ์ได้

ถ่ายทอดเร่ืองราวของบุคคลออทิสติกท่ีมีความเป็นอจัฉริยะ ใหโ้ลกไดรู้จ้กัและจดจาํ โดยสรา้งจากขอ้มลู

จริงของบุคคลออทิสติก ท่ีมคีวามสามารถพิเศษหลายๆ คน มารวมอยูใ่นตวัพระเอกเพียงคนเดียว 

ความเช่ือมโยงระหวา่งความเป็นอจัฉริยะ กบัความผิดปกติ มกัมีตวัอยา่งใหเ้ห็นมากมาย จนใน

บางครั้งแยกจากกนัไมอ่อก “เสน้แบ่งระหวา่งความเป็นอจัฉริยะ กบัความผิดปกติ อยูต่รงไหน” อาจเป็น

คาํถามท่ีตอบยาก และในบางครั้งอาจไมม่ีคาํตอบ 

สาํหรบับุคคลออทิสติก จากสถิติพบวา่มีเกือบรอ้ยละ 10 ท่ีมคีวามเป็นอจัฉริยะอยูใ่นตวั เรียก

กลุ่มน้ีวา่ “ออทิสติก ซาวองก”์ (Autistic Savant) อาจเป็นความอจัฉริยะเฉพาะดา้น หรือหลายๆ ดา้น

พรอ้มกนั อาจเป็นอจัฉริยะในศาสตรส์าขาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ดาราศาสตร ์

ประวติัศาสตร ์ภมูศิาสตร ์ศิลปศาสตร ์ดนตรี ฯลฯ บางคนอาจแสดงออกมาใหเ้ห็นชดัเจนตั้งแต่เด็ก 

บางคนก็รอจงัหวะเวลาและโอกาสในการแสดงออก และในขณะเดียวกนั หลายๆ คนไมม่ีแมแ้ต่โอกาส

ดว้ยซํ้า 

แต่เมื่อถกูระบุวา่เป็นออทิสติกแลว้ บางครั้งความเป็นอจัฉริยะ จะถกูมองขา้มไป ไมส่ามารถ

นํามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้เน่ืองจากเราไปใหค้วามสาํคญักบัความผิดปกติมากกวา่ความเป็นอจัฉริยะ 

ไปมุง่เนน้การแกไ้ขความผิดปกติ จนลืมส่งเสริมความเป็นอจัฉริยะ 
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เมื่อเด็กออทิสติกไดร้บัการแกไ้ขความบกพร่อง ส่ิงหน่ึงท่ีมกัจะถกูแนะนําใหแ้กไ้ขดว้ย คือการ

ลดความหมกมุน่ในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงท่ีมากเกินไป ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ีถกูตอ้งตามแนวทางการรกัษาใน

ปัจจุบนั แต่ในบางครั้ง ความหมกมุน่ในบางเร่ือง นํามาซ่ึงความรูจ้ริง ความรอบรูใ้นเร่ืองน้ันๆ ได้

เช่นกนั รายการเกมโชวท์างทีว ี“แฟนพนัธุแ์ท”้ เป็นตวัอยา่งหน่ึง ท่ีแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่ เมื่อคนเรามี

ความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และศึกษา คน้ควา้ แสวงหาความรูใ้นเร่ืองน้ันอยา่งสมํา่เสมอ และ

ต่อเน่ือง ก็จะเป็นผูร้อบรูใ้นเร่ืองน้ันได ้

ดงัน้ันแนวทางการแกไ้ขความหมกมุน่ ไมใ่ช่การหา้ม งดทาํ หรือเบ่ียงเบนเท่าน้ัน แต่ควรเนน้

การขยายขอบเขตความสนใจในเร่ืองเดิมใหก้วา้งข้ึน ใหม้ีมิติ มุมมองใหม่ๆ  เพ่ิมข้ึน ก็สามารถช่วยลด

ความหมกมุน่ โดยไมปิ่ดกั้นความสนใจไดเ้ช่นกนั 

เด็กบางคนไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ล่นคอมพิวเตอร ์เน่ืองจากทาํใหเ้กิดความหมกมุน่ และไมช่่วย

ส่งเสริมในดา้นทกัษะสงัคม ซ่ึงบางครั้งการปฏิบติัเช่นน้ีอาจไปทาํลายโอกาส ทาํลายส่ิงท่ีมคีวามหมาย

สาํคญัท่ีสุดในชีวติของเขาก็ได ้เพราะเมื่อพวกเขาโตข้ึน ส่ิงท่ีทาํใหชี้วติมีคุณค่า และมีความหมาย คือการ

ไดท้าํงานท่ีตอบสนองต่อความพึงพอใจ และความสามารถทางสติปัญญาของเขาเอง 

“เด็กอจัฉริยะท่ีเป็นออทิสติก กบั เด็กออทิสติกท่ีเป็นอจัฉริยะ อะไรคือความแตกต่าง” เป็น

คาํถามท่ีอาจทาํใหเ้กิดความสงสยัวา่ถามทาํไม เน่ืองจากไมม่คีวามแตกต่างอะไรในส่ิงท่ีเห็น เพียงแค่

เรียกสลบัตาํแหน่งกนัเท่าน้ัน แต่ส่ิงท่ีแตกต่าง คือ แตกต่างในความรูสึ้ก ความรูสึ้กท่ีจะนํามาซ่ึงการ

ยอมรบัหรือการปฏิเสธ การใหโ้อกาส หรือการปิดโอกาส ความรูสึ้กท่ีสามารถเปล่ียนอนาคตของเด็กได้

ทั้งชีวติ 

ในปัจจุบนัเรามกัเรียกเด็กกลุ่มน้ีวา่ “เด็กออทิสติกท่ีเป็นอจัฉริยะ” ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงลาํดบั

ความสาํคญัท่ีใหก้บัความผิดปกติ ความบกพร่อง ก่อนความสามารถในระดบัอจัฉริยะท่ีเด็กมี เมื่อเด็ก

ถกูมองวา่ผิดปกติ เขาก็อาจขาดโอกาสในการพฒันาท่ีเด็กอจัฉริยะควรจะไดร้บั เพราะส่ิงท่ีเขามีถกูบด

บงัและมองขา้มไป 

ในทางกลบักนั ถา้เขาถกูเรียกวา่ “เด็กอจัฉริยะ ท่ีเป็นออทิสติก” อาจสรา้งความแตกต่างให้

เกิดข้ึนได ้เน่ืองจากทุกคนจะเห็นความสามารถในระดบัอจัฉริยะของเขาก่อน การยอมรบัก็เกิดข้ึน 

โอกาสท่ีเขาจะไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาก็เพ่ิมข้ึน ส่วนความผิดปกติท่ีมีก็ไดร้บัการแกไ้ข บนฐานความคิดท่ีวา่ 

“แกไ้ขเพ่ือดึงความสามารถท่ีมีอยูอ่อกมาใชใ้หเ้ต็มท่ี เต็มตามศกัยภาพ ไมใ่ช่แกไ้ขเพ่ือลดความผิดปกติ

เท่าน้ัน” และผลพลอยไดอี้กอยา่งหน่ึงท่ีสาํคญั คือ เมื่อไดร้บัการยอมรบัในสงัคมแลว้ โอกาสท่ีจะพฒันา

ทกัษะดา้นสงัคมก็เพ่ิมข้ึนดว้ย เน่ืองจากพวกเขาไมต่อ้งเป็นฝ่ายท่ีปรบัตวัเขา้หาสงัคมเพียงดา้นเดียว แต่

สงัคมก็พยายามปรบัตวัเขา้หาพวกเขาดว้ยเช่นกนั เป็นการพบกนัคร่ึงทาง 
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สาํหรบัระบบ วธีิคิด ในเด็กอจัฉริยะท่ีเป็นออทิสติก แยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มท่ีคิด

ดว้ยภาพ (visual thinker) กบักลุ่มท่ีคิดโดยไมใ่ชภ้าพ (music, math and memory thinker) 

กลุ่มท่ีคิดดว้ยภาพ (visual thinker) เมื่อเขาคิดถึง สุนัข ก็จะมีภาพของสุนัขประเภทต่างๆ ใน

อิริยาบถต่างๆ อยูใ่นหวั รูว้า่สุนัขแต่ละตวัมีอะไรท่ีเหมือนกนั และมีความแตกต่างจากแมวอยา่งไร 

จากน้ันก็จะค่อยๆสรา้งภาพเฉพาะของสุนัขเป็นความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสุนัข หรือท่ีเรียกวา่ การคิด

แบบอุปนัย (bottom up thinking) 

ในทางตรงกนัขา้ม กลุ่มท่ีคิดโดยไมใ่ชภ้าพ (music, math and memory thinker) จะเร่ิมคิดจาก

ลกัษณะทัว่ไปท่ีเหมือนกนัของสุนัข แลว้ค่อยแตกยอ่ยเป็นลกัษณะเฉพาะของสุนัขแต่ละสายพนัธุ ์หรือท่ี

เรียกวา่ การคิดแบบนิรนัย (top down thinking) 

เมื่อเราทราบวา่เด็กออทิสติกมีระบบ วธีิคิด แบบไหนแลว้ ก็จะสามารถหาวธีิการส่งเสริมการ

เรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัความสามารถ และความบกพร่องท่ีเด็กมีไดไ้มย่าก 
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