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เด็กอัจฉริยะที่เป็ นออทิสติก”เด็กออทิสติกที่เป็ นอัจฉริยะ”อะไรคือความแตกต่าง
ผูท้ ี่เป็ นอัจฉริยะอาจมีความผิดปกติในบางเรื่อง ในขณะเดียวกัน ผูท้ ี่มีความผิดปกติก็อาจมีความเป็ นอัจฉริยะในบาง
เรื่องได้เช่นเดียวกัน
อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลก ผูม้ ีความสามารถเป็ นเลิศ ทั้งในด้านคณิตศาสตร์
และฟิ สิกส์ ผูซ้ ึ่งเป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของความเป็ นอัจฉริยะ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มกั มีการตั้งคําถามเสมอ ถึงความ
ผิดปกติที่มีในตัวเขา เนื่ องจากเขาพูดได้ตอนอายุ 3 ปี เขียนหนังสือ สะกดคําไม่ค่อยคล่อง ไม่คอ่ ยใส่ใจในบุคลิกภาพ
ของตนเอง การที่เขาผมเผ้ายุง่ เหยิง ไม่ตดั ผม ก็ไม่ใช่สไตล์ หรือแฟชัน่ ของการไว้ทรงผมในช่วงยุคสมัยนั้น
ในอดีต Thomas Sowell (2001) เคยมีการเรียกชื่ออย่างไม่เป็ นทางการในกลุ่มเด็กอัจฉริยะที่พูดช้าว่า “ไอน์สไตน์ซิน
โดรม” (Einstein syndrome) ซึ่งเมื่อเติบโตขึ้ นก็มกั มีพฒ
ั นาการด้านภาษาดีขึ้น เด็กกลุ่มนี้ ไม่ใช่ออทิสติก ในปั จจุบนั คํา
นี้ ไม่เป็ นที่นิยมใช้แล้ว
เมื่อ 30 กว่าปี ก่อน ภาพยนตร์เรื่อง “เรนแมน” (Rain Man) ภาพยนตร์ฮอลลีวดู 4 รางวัลออสการ์ ในปี พ.ศ. 2531
ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของอัจฉริยะผูท้ ี่เป็ นโรคออทิสติก ทําให้ผคู ้ นทัว่ โลกได้รจู ้ กั และจดจํา โดยสร้างจากข้อมูลจริงของ
อัจฉริยะออทิสติกหลาย ๆ คน ที่มีความสามารถพิเศษหลากหลายด้าน มารวมอยูใ่ นตัวเอกเพียงคนเดียว
ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็ นอัจฉริยะกับความผิดปกติ มักมีตวั อย่างให้เห็นมากมาย จนในบางครั้งแยกจากกันไม่
ออก “เส้นแบ่งระหว่างความเป็ นอัจฉริยะ กับความผิดปกติอยูต่ รงไหน” อาจเป็ นคําถามที่ตอบยาก และในบางครั้งอาจ
ไม่มีคาํ ตอบ
จากสถิติพบว่า บุคคลออทิสติก เกือบร้อยละ 10 มีความเป็ นอัจฉริยะอยูใ่ นตัว เรียกกลุ่มนี้ ว่า “ออทิสติกซาวองต์”
(autistic savant) อาจเป็ นความอัจฉริยะเฉพาะด้าน หรือหลายด้านพร้อมกันก็ได้ อาจเป็ นอัจฉริยะในศาสตร์สาขาต่าง
ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ฯลฯ บางคนอาจ
แสดงออกมาให้เห็นชัดเจนตั้งแต่เด็ก บางคนก็รอจังหวะเวลาและโอกาสในการแสดงออก และในขณะเดียวกัน หลาย ๆ
คนไม่มีแม้แต่โอกาสด้วยซํ้า
แต่เมื่อถูกระบุวา่ เป็ นออทิสติกแล้ว บางครั้งความเป็ นอัจฉริยะจะถูกมองข้ามไป ไม่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
เนื่ องจากเราไปให้ความสําคัญกับความผิดปกติมากกว่าความเป็ นอัจฉริยะ ไปมุ่งเน้นการแก้ไขความผิดปกติ จนลืม
ส่งเสริมความเป็ นอัจฉริยะ
เมื่อเด็กออทิสติกได้รบั การแก้ไขความบกพร่อง สิ่งหนึ่ งที่มกั จะถูกแนะนําให้แก้ไขด้วย คือการลดความหมกมุ่นใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งที่มากเกินไป ซึ่งก็เป็ นสิ่งที่ถูกต้องตามแนวทางการรักษาในปั จจุบนั แต่ในบางครั้ง ความ
หมกมุ่นในบางเรื่องนํามาซึ่งความรูจ้ ริงในเชิงลึก ความรอบรูใ้ นเรื่องนั้น ๆ ได้เช่นกัน
รายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ “แฟนพันธุแ์ ท้” เป็ นตัวอย่างหนึ่ งที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อคนเรามีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ ง และศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรูใ้ นเรื่องนั้นอย่างสมํา่ เสมอ และต่อเนื่ อง ก็จะเป็ นผูร้ อบรูใ้ นเรื่องนั้นได้
ดังนั้นแนวทางการแก้ไขความหมกมุ่น ไม่ใช่การห้าม งดทํา หรือเบี่ยงเบนเท่านั้น แต่ควรเน้นการขยายขอบเขตความ
สนใจในเรื่องเดิมให้กว้างขึ้ น ให้มีมิติ มุมมองใหม่ ๆ เพิ่มขึ้ น ก็สามารถช่วยลดความหมกมุ่น โดยไม่ปิดกั้นความสนใจ
ได้เช่นกัน

เด็กบางคนไม่ได้รบั อนุ ญาตให้เล่นคอมพิวเตอร์ เนื่ องจากทําให้เกิดความหมกมุ่น และไม่ชว่ ยส่งเสริมในด้านทักษะ
สังคม ซึ่งบางครั้งการปฏิบตั ิเช่นนี้ อาจไปทําลายโอกาส ทําลายสิง่ ที่มีความหมายสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็ได้ เพราะ
เมื่อพวกเขาโตขึ้ น สิ่งที่ทาํ ให้ชีวติ มีคุณค่า และมีความหมาย คือการได้ทาํ งานที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจ และ
ความสามารถทางสติปัญญาของเขาเอง การห้ามอาจไม่ใช่หนทางที่ถูกต้อง แต่ควรเป็ นการส่งเสริมการใช้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีวินัยกํากับควบคู่ไปด้วย
“เด็กอัจฉริยะที่เป็ นออทิสติก” กับ “เด็กออทิสติกที่เป็ นอัจฉริยะ” อะไรคือความแตกต่าง เป็ นคําถามที่อาจทําให้เกิด
ความสงสัยว่าถามทําไม เนื่ องจากไม่มีความแตกต่างอะไรในสิ่งที่เห็น เพียงแค่เรียกสลับตําแหน่งกันเท่านั้น แต่สิ่งที่
แตกต่าง คือ แตกต่างในความรูส้ ึก ความรูส้ ึกที่จะนํามาซึ่งการยอมรับหรือการปฏิเสธ การให้โอกาส หรือการปิ ด
โอกาส ความรูส้ ึกที่สามารถเปลีย่ นอนาคตของเด็กได้ท้งั ชีวิต
ในปั จจุบนั เรามักเรียกเด็กกลุ่มนี้ ว่า “เด็กออทิสติกที่เป็ นอัจฉริยะ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลําดับความสําคัญที่ให้กบั ความ
ผิดปกติ ความบกพร่อง ก่อนความสามารถในระดับอัจฉริยะที่เด็กมี เมื่อเด็กถูกมองว่าผิดปกติ เขาก็อาจขาดโอกาสใน
การพัฒนาที่เด็กอัจฉริยะควรจะได้รบั เพราะสิ่งที่เขามีถูกบดบังและมองข้ามไป
ในทางกลับกัน ถ้าเขาถูกเรียกว่า “เด็กอัจฉริยะ ที่เป็ นออทิสติก” อาจสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้ นได้ เนื่ องจากทุกคน
จะเห็นความสามารถในระดับอัจฉริยะของเขาก่อน การยอมรับก็เกิดขึ้ น โอกาสที่เขาจะได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาก็เพิ่มขึ้ น
ส่วนความผิดปกติที่มีก็ได้รบั การแก้ไข บนฐานคิดที่วา่ “แก้ไขเพื่อดึงความสามารถที่มีอยูอ่ อกมาใช้ให้เต็มที่ เต็มตาม
ศักยภาพ ไม่ใช่แก้ไขเพื่อลดความผิดปกติเท่านั้น” และผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่ งที่สาํ คัญ คือ เมื่อได้รบั การยอมรับใน
สังคมแล้ว โอกาสที่จะพัฒนาทักษะด้านสังคมก็เพิ่มขึ้ นด้วย เนื่ องจากพวกเขาไม่ตอ้ งเป็ นฝ่ ายที่ปรับตัวเข้าหาสังคมเพียง
ด้านเดียว แต่สงั คมก็พยายามปรับตัวเข้าหาพวกเขาด้วยเช่นกัน เป็ นการพบกันครึ่งทาง
ในการวินิจฉัยทางการแพทย์ ยังต้องวินิจฉัยโรคก่อน แล้วตามอาการหรือโรคที่พบร่วมด้วย แต่นัน่ คือกฎเกณฑ์ทาง
การแพทย์ที่เน้นระบุปัญหาเพื่อการบําบัดรักษา แต่ในมุมมองของการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และการนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เราไม่จาํ เป็ นต้องเรียกขานเช่นนั้นเสมอไป
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