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เทมเพิล แกรนดิน (Temple Grandin) นักวิทยาศาสตร ์และนักพฤติกรรมศาสตรส์ตัว ์ชาวอเมรกินั เป็นผูท่ี้ทาํใหค้นทัว่

โลกเขา้ใจถึงจิตใจของออทิสติกอยา่งลึกซ้ึงข้ึน ผ่านมุมมองและประสบการณข์องเธอเอง เธอมกัแสดงปาฐกถา เขียน

บทความ และเขียนหนังสือเก่ียวกบัเรื่องราวของตนเอง ผูเ้ขียนเองก็ไดค้วามรูม้ากมายท่ีทาํใหเ้ขา้ใจออทิสติกมากข้ึน

จากบทความต่าง ๆ ท่ีแกรนดินเขียนข้ึน ซ่ึงช่วยใหส้ามารถนํามาประยุกตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยกลุม่น้ีไดดี้ข้ึนเช่นกนั 

เทมเพิล แกรนดิน เกิดในปี พ.ศ. 2490 ณ เมืองบอสตนั รฐัแมสซาชูเซต ประเทศสหรฐัอเมริกา ตอนเด็กไม่ยอมพูดไม่

ยอมจา จนถึงอายุ 4 ปี ถึงเริ่มพดูไดดี้ข้ึน แต่ก็มีระยะเวลาการตอบสนองท่ีชา้ (delayed response time) เธอจาํไดว้า่ 

ตอนเด็ก ๆ คนอื่นไม่รอคอยจนเธอตอบ จึงดูเหมือนเธอไม่พูด และยงัแนะนําดว้ยวา่ สิ่งสาํคญัท่ีจะชว่ยใหเ้ด็กออทิสติก

ใชภ้าษาในการสื่อสารดีข้ึน ก็คือตอ้งใหเ้วลาท่ีมากพอในการรอการตอบสนองดว้ย 

เธอไม่ชอบใหแ้ม่กอด มีความไวต่อเสียง และสิ่งกระตุน้ประสาทสมัผสัต่าง ๆ อยา่งมาก (hypersensitivity) และไม่ค่อย

อยากออกไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัสงัคมภายนอก แกรนดินไม่ไดร้บัการวินิจฉยัวา่เป็นออทิสติกตั้งแต่แรก เม่ืออายุ 2 ปี 

เธอเคยถูกวินิจฉยัวา่มีสมองถูกทาํลายเล็กน้อย (minimal brain damage) เพิ่งมารูใ้นภายหลงัวา่เป็นออทิสติก เม่ือแม่

ของเธอทาํแบบสาํรวจอาการออทิสติกดว้ยตนเอง ถึงไดไ้ปตรวจเพิ่มเติม อาจเน่ืองจากในยุคน้ัน ความรูค้วามเขา้ใจ

เก่ียวกบัออทิสติกยงัน้อยอยู ่ 

อยา่งไรก็ตาม แกรนดินก็ไดร้บัการดูแลช่วยเหลือในโปรแกรมวจิยัสาํหรบัเด็กพิเศษเป็นอยา่งดีตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ท่ี

โรงพยาบาลเด็กบอสตนั ประกอบกบัการท่ีแม่ของเธอเป็นผูท่ี้มีความรู ้และทุ่มเทใหก้บัการดูแลเธอตามแนวทางท่ี

เหมาะสม มีการฝึกแกไ้ขการพูดอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่อายุน้อย และไดร้บัการฝึกสอนทกัษะทางสงัคม เรื่องมารยาท การ

รอคอย การผลดักนัเล่น ในยุคสมยัน้ันเด็กกลุ่มน้ีมกัจะถูกส่งไปดูแลในสถาบนัเฉพาะทางโดยตรง แต่แม่ของเธอก็

ปฏิเสธท่ีจะทาํเชน่น้ัน พรอ้มท่ีจะดูแลเอง 

แกรนดินจบปริญญาตรสีาขาจิตวิทยามนุษย ์(human psychology) จบปรญิญาโทและปรญิญาเอกสาขาสตัววิทยา 

(animal science) และไดร้บัปรญิญากิตติมศกัด์ิจากหลายมหาวทิยาลยั ปัจจบุนั แกรนดินมีตาํแหน่งเป็นศาสตราจารย์

ดา้นสตัววิทยาประจาํมหาวิทยาลยัรฐัโคโลราโด  

แกรนดินยงัเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของสตัวท่ี์มนุษยนํ์ามาเป็นอาหาร เป็นนักเขียนท่ีมีผลงานกวา่ 20 เล่ม และเป็น

ผูอ้อกแบบไร่ปศุสตัวใ์นสหรฐัอเมริกาและแคนาดา เธอไดร้บัเลอืกจากนิตยสารไทม ์ในปี พ.ศ. 2553 ใหเ้ป็นหน่ึงใน

บุคคลท่ีสรา้งความหวงัและแรงบนัดาลใจใหแ้ก่โลก 

HBO ไดนํ้าเรื่องราวของแกรนดินมาทาํเป็นภาพยนตรช์ีวประวติั ในปี พ.ศ. 2553 โดยดาราสาว Claire Danes สวม

บทบาทของแกรนดิน ในบทของสาวผูข้ี้อาย มีปัญหาในการเขา้สงัคม ซ่ึงต่อมากลายเป็นนักสตัวศาสตรท่ี์ปราดเปรื่อง 

ซ่ึงไดร้บัรางวลัเอมม่ี (Emmy awards) และรางวลัลูกโลกทองคาํประเภทสารคดีดว้ย 

เธอไดร้บัเชญิเป็นวิทยากรในรายการ TED talk หวัขอ้ “โลกตอ้งการสมองทุกรูปแบบ” (The world needs all kinds of 

minds) ซ่ึงพูดไดดี้มาก เธอเล่าใหเ้ราฟังวา่สมองของเธอทาํงานอยา่งไร ความสามารถในการคิดเป็นภาพ ซ่ึงช่วยให้

เธอแกปั้ญหาท่ีสมองของคนทัว่ไปมกัจะละเลยไป เธอแสดงใหเ้ห็นวา่โลกตอ้งการคนท่ีเป็นออทิสติกบา้ง ไม่วา่จะเป็น

คนท่ีคิดเป็นภาพ คิดเป็นระบบหรือรปูแบบ หรือคิดเป็นคาํพูด  



 
 

“ฉนัคิดวา่การใชส้ตัวเ์ป็นอาหารเป็นเรื่องท่ีถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรม แต่เราตอ้งทาํใหถู้กตอ้ง  

เราตอ้งใหส้ตัวเ์หล่าน้ันมีชีวิตท่ีดี และเราตอ้งใหพ้วกมนัตายอยา่งไม่เจ็บปวด เราเป็นหน้ีสตัวท่ี์เคารพ” 

(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 “ทางเดินเขา้สู่โรงฆ่าสตัว”์ ทาํใหเ้ธอไดแ้จง้เกิดตั้งแต่ครั้งยงัเป็นนักศึกษา การออกแบบทางเดิน

ใหเ้ป็นรูปโคง้และมีลกัษณะแคบจนทาํใหว้วัตอ้งเดินเรียงเด่ียวเขา้ไป บวกกบัผนังดา้นขา้งท่ีปิดทึบสามารถช่วยลด

อาการต่ืนกลวัของววัไดเ้ป็นอยา่งดี แมจ้ะเป็นการเดินไปสู่ความตาย แต่ก็ช่วยใหพ้วกมนัไม่ตอ้งทรมานเหมือนเม่ือก่อน 

อีกทั้งยงัเป็นการกระตุน้เจา้ของฟารม์ปศุสตัวแ์ละประชาชนทัว่ไปใหป้ฏิบติักบัสตัวท่ี์เลี้ ยงเพื่อเป็นอาหารใหดี้ข้ึน 

แกรนดินเป็นผูเ้ขียน หรือผูร้่วมเขียนเอกสารทางวิทยาศาสตรม์ากกวา่ 60 ฉบบั เก่ียวกบัวชิาพฤติกรรมสตัว ์ไดแ้ก่ 

ผลกระทบของตาํแหน่งของขนท่ีมีต่อพฤติกรรมของโค, อิทธิพลของความเครียดก่อนการฆา่ต่อคุณภาพเน้ือ, การฆ่า

ตามศาสนา, พฤติกรรมการเลี้ ยงโคเน้ือ, อารมณข์องววัและสาเหตุของการฟกชํ้า 

ในปี พ.ศ. 2538 แกรนดินเขียนหนังสือเรื่อง “การคิดเป็นรปูภาพ” (thinking in pictures) เธอบอกวา่ออทิสติกทุกคน

จะมีการคิดเป็นรปูภาพเหมือนกบัเธอ แต่ในฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2549 เขาไดเ้รียนรูว้า่ มีการคิดท่ีเป็น

ลกัษณะเฉพาะอยู ่3 รูปแบบ คือ  

1) การคิดเป็นภาพ (visual thinkers)  

2) การคิดเป็นรูปแบบ (pattern thinkers)  

3) การคิดเป็นภาษา (verbal thinkers)  

แกรนดินจะคิดเป็นภาพ ในภาพยนตรช์ีวประวติัของเขาไดแ้สดงใหเ้ขา้ใจการคิดไวดี้มาก ตอนท่ีมีคนพูดคาํวา่ 

“รองเทา้” แลว้ภาพของรองเทา้มากมายจากยุคปี 50 และ 60 แวบเขา้มาในความคิดของเธอ ซ่ึงจะต่างจากการคิดของ

คนทัว่ไป การคิดเป็นภาพน้ีเป็นประโยชน์กบัเธอมาก ในงานออกแบบโรงเรือนและการจดัการปศุสตัว ์เธอสามารถ

ทดสอบการทาํงานของเครื่องมือท่ีออกแบบไดใ้นจินตนาการ เหมือนระบบคอมพวิเตอรเ์สมือนจริง สตัวก็์คิดเป็นภาพ

เช่นเดียวกนั ทาํใหเ้ธอเขา้ใจการคิดของสตัวไ์ด ้คิดจากมุมมองความคิดของสตัวไ์ด ้

นอกจากน้ี ลกัษณะพิเศษของสมองของคนเป็นออทิสติก คือการใสใ่จในรายละเอียดมากกวา่คนทัว่ไป เธอมกั

สงัเกตเห็นอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายอยา่งท่ีคนสว่นใหญ่ไม่สงัเกต เช่น คน้หาวา่มีอะไรท่ีทาํใหว้วัตกใจและขดัขืน และ

พบวา่มีธงท่ีโบกสะบดัอยูห่นา้ศูนยพ์ยาบาลสตัวใ์นฟารม์ แค่เอาธงออกไป อยา่ใหมี้อะไรท่ีเคลือ่นไหววบูวาบ แสงสีท่ี

ตดักนั ววัก็สงบลงได ้

แกรนดินออกแบบเครื่องกอดรดัท่ีเรียกวา่ “squeeze machine” หรือ “hug box” เพื่อช่วยใหต้นเองผ่อนคลายจาก

ภาวะไม่สมดุลของระบบประสาทรบัสมัผสั แต่ปัจจุบนัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชแ้ลว้ เครือ่งมือดงักล่าวใชห้ลกับูรณาการ

ระบบประสาทสมัผสั ท่ีนักกิจกรรมบาํบดัใชใ้นปัจจุบนั เธอยงัไดพ้ฒันาต่อยอดเป็นซองควบคุมโคกระบอื (cattle 

squeeze chute) ท่ีใชใ้นปศุสตัว ์เพื่อควบคุมใหส้ตัวอ์ยูก่บัท่ี ง่ายต่อการทาํปฏิบติัการต่าง ๆ โดยท่ีสตัวไ์ม่เครียดอีกดว้ย 

เธอไดใ้หค้าํแนะนําท่ีดีมากในเรือ่ง การใชค้วามหมกมุ่นของเด็กออทิสติกมาสรา้งแรงจูงใจใหก้บัพวกเขา ถา้เขาหมกมุ่น

กบัตวัต่อเลโก ้ก็ใหเ้ขาต่อเลโกเ้ป็นสิ่งของต่าง ๆ ท่ีหลากหลายข้ึน ถา้เขาหมกมุ่นกบัพวกรถแข่ง ก็ใหเ้ขาเรียนรู ้

คณิตศาสตรจ์ากรถแข่งท่ีเขาสนใจ เช่นใหคิ้ดวา่ตอ้งใชเ้วลาเท่าไหร่ รถถึงแล่นไดร้ะยะทางเท่าน้ันเท่าน้ี  

ผลงานและขอ้มูลต่าง ๆ เทมเพิล แกรนดิน เก็บรวบรวมไวท่ี้เวบ็ไซต ์โดยสามารถเขา้ไดท่ี้ www.templegrandin.com 
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