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เทมเพิล แกรนดิน (Temple Grandin) นักวิทยาศาสตร์ และนักพฤติกรรมศาสตร์สตั ว์ ชาวอเมริกนั เป็ นผูท้ ี่ทาํ ให้คนทัว่
โลกเข้าใจถึงจิตใจของออทิสติกอย่างลึกซึ้ งขึ้ น ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของเธอเอง เธอมักแสดงปาฐกถา เขียน
บทความ และเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง ผูเ้ ขียนเองก็ได้ความรูม้ ากมายที่ทาํ ให้เข้าใจออทิสติกมากขึ้ น
จากบทความต่าง ๆ ที่แกรนดินเขียนขึ้ น ซึ่งช่วยให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยกลุม่ นี้ ได้ดีขึ้นเช่นกัน
เทมเพิล แกรนดิน เกิดในปี พ.ศ. 2490 ณ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซต ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนเด็กไม่ยอมพูดไม่
ยอมจา จนถึงอายุ 4 ปี ถึงเริ่มพูดได้ดีขึ้น แต่ก็มีระยะเวลาการตอบสนองที่ชา้ (delayed response time) เธอจําได้วา่
ตอนเด็ก ๆ คนอื่นไม่รอคอยจนเธอตอบ จึงดูเหมือนเธอไม่พูด และยังแนะนําด้วยว่า สิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เด็กออทิสติก
ใช้ภาษาในการสื่อสารดีขึ้น ก็คือต้องให้เวลาที่มากพอในการรอการตอบสนองด้วย
เธอไม่ชอบให้แม่กอด มีความไวต่อเสียง และสิ่งกระตุน้ ประสาทสัมผัสต่าง ๆ อย่างมาก (hypersensitivity) และไม่ค่อย
อยากออกไปมีสว่ นเกี่ยวข้องกับสังคมภายนอก แกรนดินไม่ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นออทิสติกตั้งแต่แรก เมื่ออายุ 2 ปี
เธอเคยถูกวินิจฉัยว่ามีสมองถูกทําลายเล็กน้อย (minimal brain damage) เพิ่งมารูใ้ นภายหลังว่าเป็ นออทิสติก เมื่อแม่
ของเธอทําแบบสํารวจอาการออทิสติกด้วยตนเอง ถึงได้ไปตรวจเพิ่มเติม อาจเนื่ องจากในยุคนั้น ความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับออทิสติกยังน้อยอยู่
อย่างไรก็ตาม แกรนดินก็ได้รบั การดูแลช่วยเหลือในโปรแกรมวิจยั สําหรับเด็กพิเศษเป็ นอย่างดีต้งั แต่อายุ 2 ขวบ ที่
โรงพยาบาลเด็กบอสตัน ประกอบกับการที่แม่ของเธอเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ และทุ่มเทให้กบั การดูแลเธอตามแนวทางที่
เหมาะสม มีการฝึ กแก้ไขการพูดอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่อายุน้อย และได้รบั การฝึ กสอนทักษะทางสังคม เรื่องมารยาท การ
รอคอย การผลัดกันเล่น ในยุคสมัยนั้นเด็กกลุ่มนี้ มักจะถูกส่งไปดูแลในสถาบันเฉพาะทางโดยตรง แต่แม่ของเธอก็
ปฏิเสธที่จะทําเช่นนั้น พร้อมที่จะดูแลเอง
แกรนดินจบปริญญาตรีสาขาจิตวิทยามนุ ษย์ (human psychology) จบปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาสัตววิทยา
(animal science) และได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์จากหลายมหาวิทยาลัย ปั จจุบนั แกรนดินมีตาํ แหน่ งเป็ นศาสตราจารย์
ด้านสัตววิทยาประจํามหาวิทยาลัยรัฐโคโลราโด
แกรนดินยังเป็ นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของสัตว์ที่มนุ ษย์นํามาเป็ นอาหาร เป็ นนักเขียนที่มีผลงานกว่า 20 เล่ม และเป็ น
ผูอ้ อกแบบไร่ปศุสตั ว์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เธอได้รบั เลือกจากนิ ตยสารไทม์ ในปี พ.ศ. 2553 ให้เป็ นหนึ่ งใน
บุคคลที่สร้างความหวังและแรงบันดาลใจให้แก่โลก
HBO ได้นําเรื่องราวของแกรนดินมาทําเป็ นภาพยนตร์ชีวประวัติ ในปี พ.ศ. 2553 โดยดาราสาว Claire Danes สวม
บทบาทของแกรนดิน ในบทของสาวผูข้ ี้ อาย มีปัญหาในการเข้าสังคม ซึ่งต่อมากลายเป็ นนักสัตวศาสตร์ที่ปราดเปรื่อง
ซึ่งได้รบั รางวัลเอมมี่ (Emmy awards) และรางวัลลูกโลกทองคําประเภทสารคดีดว้ ย
เธอได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรในรายการ TED talk หัวข้อ “โลกต้องการสมองทุกรูปแบบ” (The world needs all kinds of
minds) ซึ่งพูดได้ดีมาก เธอเล่าให้เราฟั งว่าสมองของเธอทํางานอย่างไร ความสามารถในการคิดเป็ นภาพ ซึ่งช่วยให้
เธอแก้ปัญหาที่สมองของคนทัว่ ไปมักจะละเลยไป เธอแสดงให้เห็นว่าโลกต้องการคนที่เป็ นออทิสติกบ้าง ไม่วา่ จะเป็ น
คนที่คิดเป็ นภาพ คิดเป็ นระบบหรือรูปแบบ หรือคิดเป็ นคําพูด

“ฉันคิดว่าการใช้สตั ว์เป็ นอาหารเป็ นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม แต่เราต้องทําให้ถูกต้อง
เราต้องให้สตั ว์เหล่านั้นมีชีวิตที่ดี และเราต้องให้พวกมันตายอย่างไม่เจ็บปวด เราเป็ นหนี้ สัตว์ที่เคารพ”
(I think using animals for food is an ethical thing to do, but we've got to do it right. We've got to give those
animals a decent life, and we've got to give them a painless death. We owe the animals respect.)
ผลงานการออกแบบ “ทางเดินเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์” ทําให้เธอได้แจ้งเกิดตั้งแต่ครั้งยังเป็ นนักศึกษา การออกแบบทางเดิน
ให้เป็ นรูปโค้งและมีลกั ษณะแคบจนทําให้ววั ต้องเดินเรียงเดี่ยวเข้าไป บวกกับผนังด้านข้างที่ปิดทึบสามารถช่วยลด
อาการตื่นกลัวของวัวได้เป็ นอย่างดี แม้จะเป็ นการเดินไปสู่ความตาย แต่ก็ช่วยให้พวกมันไม่ตอ้ งทรมานเหมือนเมื่อก่อน
อีกทั้งยังเป็ นการกระตุน้ เจ้าของฟาร์มปศุสตั ว์และประชาชนทัว่ ไปให้ปฏิบตั ิกบั สัตว์ที่เลี้ ยงเพื่อเป็ นอาหารให้ดีขึ้น
แกรนดินเป็ นผูเ้ ขียน หรือผูร้ ่วมเขียนเอกสารทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 60 ฉบับ เกี่ยวกับวิชาพฤติกรรมสัตว์ ได้แก่
ผลกระทบของตําแหน่ งของขนที่มีต่อพฤติกรรมของโค, อิทธิพลของความเครียดก่อนการฆ่าต่อคุณภาพเนื้ อ, การฆ่า
ตามศาสนา, พฤติกรรมการเลี้ ยงโคเนื้ อ, อารมณ์ของวัวและสาเหตุของการฟกชํ้า
ในปี พ.ศ. 2538 แกรนดินเขียนหนังสือเรื่อง “การคิดเป็ นรูปภาพ” (thinking in pictures) เธอบอกว่าออทิสติกทุกคน
จะมีการคิดเป็ นรูปภาพเหมือนกับเธอ แต่ในฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2549 เขาได้เรียนรูว้ า่ มีการคิดที่เป็ น
ลักษณะเฉพาะอยู่ 3 รูปแบบ คือ
1) การคิดเป็ นภาพ (visual thinkers)
2) การคิดเป็ นรูปแบบ (pattern thinkers)
3) การคิดเป็ นภาษา (verbal thinkers)
แกรนดินจะคิดเป็ นภาพ ในภาพยนตร์ชีวประวัติของเขาได้แสดงให้เข้าใจการคิดไว้ดีมาก ตอนที่มีคนพูดคําว่า
“รองเท้า” แล้วภาพของรองเท้ามากมายจากยุคปี 50 และ 60 แวบเข้ามาในความคิดของเธอ ซึ่งจะต่างจากการคิดของ
คนทัว่ ไป การคิดเป็ นภาพนี้ เป็ นประโยชน์กบั เธอมาก ในงานออกแบบโรงเรือนและการจัดการปศุสตั ว์ เธอสามารถ
ทดสอบการทํางานของเครื่องมือที่ออกแบบได้ในจินตนาการ เหมือนระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริง สัตว์ก็คิดเป็ นภาพ
เช่นเดียวกัน ทําให้เธอเข้าใจการคิดของสัตว์ได้ คิดจากมุมมองความคิดของสัตว์ได้
นอกจากนี้ ลักษณะพิเศษของสมองของคนเป็ นออทิสติก คือการใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าคนทัว่ ไป เธอมัก
สังเกตเห็นอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่สงั เกต เช่น ค้นหาว่ามีอะไรที่ทาํ ให้ววั ตกใจและขัดขืน และ
พบว่ามีธงที่โบกสะบัดอยูห่ น้าศูนย์พยาบาลสัตว์ในฟาร์ม แค่เอาธงออกไป อย่าให้มีอะไรที่เคลือ่ นไหววูบวาบ แสงสีที่
ตัดกัน วัวก็สงบลงได้
แกรนดินออกแบบเครื่องกอดรัดที่เรียกว่า “squeeze machine” หรือ “hug box” เพื่อช่วยให้ตนเองผ่อนคลายจาก
ภาวะไม่สมดุลของระบบประสาทรับสัมผัส แต่ปัจจุบนั ไม่มีความจําเป็ นต้องใช้แล้ว เครือ่ งมือดังกล่าวใช้หลักบูรณาการ
ระบบประสาทสัมผัส ที่นักกิจกรรมบําบัดใช้ในปั จจุบนั เธอยังได้พฒ
ั นาต่อยอดเป็ นซองควบคุมโคกระบือ (cattle
squeeze chute) ที่ใช้ในปศุสตั ว์ เพื่อควบคุมให้สตั ว์อยูก่ บั ที่ ง่ายต่อการทําปฏิบตั ิการต่าง ๆ โดยที่สตั ว์ไม่เครียดอีกด้วย
เธอได้ให้คาํ แนะนําที่ดีมากในเรือ่ ง การใช้ความหมกมุ่นของเด็กออทิสติกมาสร้างแรงจูงใจให้กบั พวกเขา ถ้าเขาหมกมุ่น
กับตัวต่อเลโก้ ก็ให้เขาต่อเลโก้เป็ นสิ่งของต่าง ๆ ที่หลากหลายขึ้ น ถ้าเขาหมกมุ่นกับพวกรถแข่ง ก็ให้เขาเรียนรู ้
คณิตศาสตร์จากรถแข่งที่เขาสนใจ เช่นให้คิดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ รถถึงแล่นได้ระยะทางเท่านั้นเท่านี้
ผลงานและข้อมูลต่าง ๆ เทมเพิล แกรนดิน เก็บรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ โดยสามารถเข้าได้ที่ www.templegrandin.com
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