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ถอดความจากการบรรยายเรือง 

“The world needs all kind of mind” 
จากเวบ็ไซท์ http://www.youtube.com/watch?v=fn_9f5x0f1Q เป็นการบรรยายให้แก่นกัการศกึษา  

อนัท่ีจริง ดิฉนัได้นําเสนอคลิบนีไ้ว้ในเว็ปไซด์ของเราสกัพกัหนึ่งแล้วนะคะ แต่ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจ

ทัง้หมดเพราะศาสตราจารย์ Grandin พดูค่อนข้างเร็ว      ตอนนีโ้ชคดีท่ีทีมงานฟลอร์ไทม์ได้ครูปัทม์ซึ่งมีความชํานาญใน

ภาษาองักฤษมาร่วมทีม บทความนีเ้ป็นผลงานแปลจากบทความของดร. Grandin ของครูปัทม์ (ครูปัทม์เป็นนกัแก้ไขการพดูแนว

ฟลอร์ไทม์ อยูโ่รงพยาบาลธนบรีุ 2 คะ่)  

เบือ้งต้น ดิฉนัออยากให้ทา่นผู้อา่นเข้าใจภาพรวมก่อนวา่ ศ.ดร. Temple Grandin ซึง่ปัจจบุนัอาย ุ62 ปีนัน้    เกิดในยคุ

สมยัท่ียงัไม่ค่อยมีความหวงัของภาวะออทิสซึม การรักษามีรูปแบบเดียวคือ ABA      แต่ด้วยแรงฮึดของคณุแม่และคณุครู ท่ี

ขวนขวายหาทางช่วยเหลือเต็มกําลงั    Grandin จึงฝ่าฟันอปุสรรคมาจนเป็นบุคคลออทิสติกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในโลก คือมีคิว

บรรยายแน่นเอียด และยงัประกอบอาชีพเป็นสตัวบาลท่ีมีผลงานการออกแบบคอกปศสุตัว์ท่ีได้รับการยอมรับทัว่โลก (ฟาร์มใน

สหรัฐอเมริกากว่าคร่ึงใช้คอกซึ่งออกแบบโดย ดร.Temple Grandin)    รวมทัง้ยังเป็นแรงบรรดาลใจให้ผู้ อํานวนการสร้าง

ภาพยนต์ HBO ซึง่มีลกูเป็นเดก็ออทิสติก นําอตัชีวิตประวตัิของ Glandin มาสร้างเป็นภาพยนต์ด้วยคะ่ 

เน่ืองจาก Grandin เกิดในยคุท่ีความรู้เร่ืองพฒันาการด้านอารมณ์และสงัคมยงัเบ่งบานไม่เต็มท่ี    หลายอย่างเขาเองก็

ไม่ได้เข้าใจมันอย่างแท้จริง เลยใช้วิธีท่องจําเอา ไม่ว่าจะเป็นมุขตลกท่ีเขาใช้ในการบรรยาย หรือมารยาทสงัคม      ผู้สนใจ

สามารถหาอา่นเพิ่มเติมได้ในหนงัสือ “The Unwritten of Social Relationships”  

โดยภาพรวมเนือ้หาในคลิบนีก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบรายละเอียดผ่านการมองเห็นของ Grandin หรือการเห็น

ภาพเสมือนจริงแบบภาพถ่าย ซึง่ไมไ่ด้หมายความว่าบคุคลออทิสติกทกุคนจะมีการเรียนรู้เช่นนี ้   เท่าท่ีพบคือการเรียนรู้ผ่านการ

มองเห็นของบคุคลออทิสติกหลายคนนัน้ มองเป็นภาพรวม โครงสร้าง แบบแผน ซึง่เรียกว่า Visual-spatial หรือ Pattern thinker 

แตกตา่งจากของ Glandin  

และเน่ืองจากเนือ้หาคอ่นข้างยาวทํา subtitle ได้ยาก    ผู้สนใจควรจะใช้การอ่านบทความนีป้ระกอบกบัการชมคลิบ ซึง่

พยายามถ่ายทอดสิง่ท่ี Grandin คิดและพดู ให้ออกมาเป็นภาพ    หากอา่นบทความนีอ้ยา่งเดียว อาจจะไมเ่ข้าใจคะ่             

 

 

ก่ิงแก้ว 
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Temple Grandin: โลกนีต้้องการคนทคีดิแตกต่าง 

 

 ฉันจะขอพูดเก่ียวกับภาวะออทิสซึ่มสกัเล็กน้อย  คือภาวะออทิสซึ่มเน่ียมีความแตกต่างกันมาก มีตัง้แต่ระดับความ

รุนแรงมากที่สดุคือ เดก็ไมพ่ดูเลย  ไปจนถงึระดบัท่ีฉลาดมาก เป็นวิศวกรหรือนกัวิชาการ    

ในการมาที่น่ี ฉันก็เลยรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เพราะว่าหลายคนที่น่ีก็เป็นออทิสติก (ผู้ ฟังปรบมือ หวัเราะ)      มนัเป็น

เหมือนอะไรท่ีกลบัตาลปัตร  เม่ือรู้ว่าพวก “เนิร์ด” สติเฟ่ืองหลายคน แท้จริงแล้วเป็นบุคคลแอสเพอร์เกอร์   ซึ่งหมายถึงมีภาวะ

ออทิสซึม่อยา่งออ่น (เป็นน้อย) เช่น ไอน์สไตน์ โมสาร์ท ทีซลกั  ซึง่ปัจจบุนัถกูวินิจฉยัวา่เป็นออทิสติก เสปคตรัม 

 อีกอย่างหนึ่งทีทําให้ฉันรู้สึกเป็นห่วงคือ เด็กกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มท่ีเราสามารถจะส่งเสริมศักยภาพได้ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ี Bill 

Gates พดูถงึเม่ือเช้านี ้

 เอาล่ะ หากคณุต้องการเข้าใจวิธีคิดแบบฉนั  คณุต้องตดัเร่ืองภาษาพดูออกไป  เพราะฉนัคิดเป็นภาพ  ฉนัไม่ได้คิดเป็น

คําพูด      ลองดูภาพนีน้ะ คนทั่วไปเห็นท่ีภาพใหญ่ค่ะ แตกต่างจากบุคคลออทิสติก ซึ่งจะมองเห็นอักษรขนาดเล็กได้ก่อน     

เพราะวา่สมองปกติจะมองข้ามรายละเอียดไป   

ถ้าคุณคิดจะสร้างสะพานสักหนึ่งสะพาน  คุณก็ต้องสนใจรายละเอียดให้มาก ไม่งัน้สะพานคงจะพังเป็นแน่เลย      

ปัจจุบนันีส้ิ่งท่ีทําให้ฉันกงัวล คือ เรามีนโยบายมากมาย มีความเป็นนามธรรมมากจนเกินไป การเรียนรู้ละเลยการลงมือปฎิบตัิ 

ในโรงเรียนตา่ง ๆ ก็พากนัลดงานที่เดก็ต้องลงมือทําด้วยตนเองลงไป    ตอนนีว้ิชาศิลปะ และวิชาอ่ืนๆ ท่ีฉนัเคยเรียนก็หายไปแล้ว  

ในการทํางานด้านปศสุตัว์  ฉนัสงัเกตเห็นสิ่งละอนัพนัละน้อยท่ีหลายคนไม่เคยสงัเกต และสิ่งเหลา่นัน้รบกวนพวกสตัว์

เป็นอย่างมาก  ตวัอย่างเช่น เสาธงท่ีมีธงโบกสะบดัอยู่ท่ีหน้าคอกสตัว์เวทเธอร์ไนล์ ซึ่งเขาเกือบจะทําลายคอกแห่งนีท้ิง้ไปแล้ว 

เพราะสตัว์มนัไม่ยอมอยู่  สิ่งท่ีควรทําคือ แค่ย้ายเสาธงต้นนัน้ออกก็พอแล้ว  สตัว์ไม่ชอบการเคลื่อนไหวท่ีรวดเร็วของธงซึ่งโบก

สะบดั หรือภาพสีท่ีตดักนัอยา่งรุนแรง   

 (02.16) ในต้นทศวรรษ 1970  สไตรเกอร์ ศึกษาเร่ืองการมองเห็นจากมมุมองของสตัว์ โดยสํารวจลู่ทางเดินของมนั       

มีคนคิดว่าเขาเสียสติไปแล้ว      สีท่ีทารัว้ เงา หรือหลมุบ่อตามทางเดิน ทําให้สตัว์ต่ืนกลวั  ซึ่งคนไม่เคยสงัเกตเห็น     สิ่งเหล่านี ้

คณุจะได้ดอูย่างละเอียดในภาพยนตร์      ฉันชอบมากที่หนงัได้จําลองโครงงานของฉนัทัง้หมด ภาพวาดของฉนัก็ได้โชว์ในหนงั

ด้วย  หนงัช่ือ Temple Grandin ฉายทางช่อง HBO    

อะไรคือการคิดเป็นภาพ  การคิดเป็นภาพคือ การถ่ายภาพยนตร์    สมองของฉนัทํางานเหมือนกเูกิล้รูปภาพ      ตอนท่ี

ฉนัเป็นเด็ก ฉนัไม่รู้หรอกว่าฉนัคิดไม่เหมือนคนอ่ืน  ฉนัคิดว่าทกุคนคิดเป็นภาพเหมือนฉนั  แต่เม่ือฉนัเขียนหนงัสือเร่ือง “คิดเป็น

ภาพ ” ฉนัเร่ิมสมัภาษณ์ผู้คนวา่เขาคิดอยา่งไร  ฉนัจงึตกใจที่รู้วา่วิธีคิดของฉนัแตกตา่งจากคนอื่นอยา่งมากเลย 
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ตัวอย่างเช่น ถ้าฉันนึกภาพหลงัคาโบสถ์  คนทัว่ไปนึกถึงยอดแหลมสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นลกัษณะทัว่ๆไป  แต่มนัเป็น

ความจริงท่ีฉนัเหน็จากหลายๆ ท่ี    ฉนัเห็นรายละเอียดของภาพโบสถ์ท่ีวาบเข้ามาในความทรงจําเหมือนกเูกิล้ภาพถ่าย  (ในหนงั

มีฉากท่ีดีมาก ท่ีมีฉากรองเท้า 50 คู่ ซึง่แวบเข้ามาในหวัของฉนั เป็นภาพที่ฉนัเห็นแจ่มชดัในจินตนาการ)  ภาพที่ฉนัคิด  เป็นภาพ

ซึ่งจําเพาะมาก อย่างเช่น ภาพโบสถ์ฟอร์ตคอลลินส์ และภาพโบสถ์ดงัๆ  ฉันเห็นภาพที่เรียงต่อกันอย่างรวดเร็วเหมือนกูเกิล้

ภาพถ่าย (คลงัภาพ)  โดยท่ีฉันจะเห็นทีละภาพแล้วฉันก็คิดว่า โอ้ โอเค มนัอาจจะมีหิมะ หรือพายฝุนฟ้าร้อง มาประกอบด้วย 

(ตอนท่ีฉนัเหน็โบสถ์ ฉนัเหน็มนัตอนที่หิมะตก) อยา่งท่ีฉายในวิดีโอ 

การเป็นคนท่ีคิดเป็นภาพถ่าย เป็นคณุสมบตัิท่ีลํา้ค่าของฉันในการออกแบบการจดัการท่ีอยู่ของปศสุตัว์  ฉนัพยายาม

อยา่งมากที่จะหาทางช่วยให้การดแูลสตัว์และการฆา่สตัว์ทําได้ดีขึน้  แตฉ่นัจะไมอ่ธิบายละเอียดนะ ถ้าคณุสนใจ ไปดไูด้ในยทูบู  

สิ่งท่ีฉนัจําได้ในการออกแบบของฉนัก็คือ ฉนัทดสอบอปุกรณ์ชิน้นัน้ในใจ  ยงักบัมีคอมพิวเตอร์จําลองภาพเสมือนจริง

และน่ีคือภาพถ่ายทางอากาศของคอกปศสุตัว์ซึ่งใช้ถ่ายทําหนงัเร่ืองนี ้     ซึ่งดเูหมือนทีมงานหลายคนที่ทําหนงัเร่ืองนีมี้ทัง้เป็น

แอสเพอร์เกอร์ และออทิสติกรวมอยู่ด้วย      แต่สิ่งท่ีทําให้ฉนักงัวลก็คือ  กลุ่มเด็กๆ ท่ีมีอาการออทิสติกทกุวนันี ้ ยงัไม่ได้รับการ

พฒันาจนได้เข้าทํางานในซิลิกอนวลัเลย์่อย่างท่ีควรจะเป็น (ผู้ชมปรมมือหวัเราะ)       (การบรรยายนี ้Grandin เน้นการสง่เสริม

จดุแข็ง ไมไ่ด้เน้นการแก้ข้อบกพร่อง –ก่ิงแก้ว) 

สิ่งท่ีฉันได้เรียนรู้ช่วงแรกๆ คือ ในการนําเสนอนัน้ ฉันต้องขายงานของฉันไม่ใช่ตวัฉัน  และวิธีท่ีฉันขายงานออกแบบ

คอกสตัว์ของฉนั ซึง่เป็นการวาดด้วยมือก็คือต้องเอาแบบร่างหรือรูปภาพให้ด ู   และอีกสิ่งหนึ่งท่ีช่วยฉนัได้ตอนฉนัเป็นเด็ก และ

ฉนัได้ใช้มนัให้เป็นประโยชน์ในงานของฉนั ก็คือฉนัได้เรียนเลข และ ถกูสอนว่าไม่ให้รือ้ของจากชัน้วางสินค้าแล้วขว้างไปทัว่ (ถกู

สอนให้มีระบบระเบียบ) 

เม่ือเด็กเร่ิมเรียนชัน้ ป.3 หรือ ป.4 เราก็จะพอมองออกว่าเด็กคนไหนคิดเป็นภาพ    แต่ต้องขอยํา้ว่าไม่ใช่เด็กออทิสติก

ทกุคนเป็นคิดเป็นภาพ 

หลายปีก่อน ฉนัถกูสแกนสมอง ฉนัยงัแซวตวัเองวา่มีเครือข่ายเส้นทางลําเลียงภาพที่ใหญ่มากในสมองสว่นการมองเห็น 

เส้นสีแดงในภาพคือสมองของฉนั เปรียบเทียบกบัเส้นสีนํา้เงินในสมองของผู้หญิงท่ีมีอายเุท่าฉนัซึง่คณุจะเห็นว่ามีแถบนีเ้ลก็กว่า

ของฉนั      มีการวิจยับอกว่าคนในสเปกตมัโดยมากคิดด้วยสมองสว่นการมองเห็นท่ีเรียกว่า ไพรมาร่ี วิชวล คอร์เท็กซ์   ซึง่ก็คือ 

การคิดเป็นภาพนัน่เอง  

การคิดของบุคคลออทิสติกมีแนวโน้มว่ามีความพิเศษคือ เก่งอย่างหนึ่งและไม่เก่งอีกอย่างหนึ่ง      สิ่งท่ีฉันไม่เก่งคือ 

วิชาพีชคณิต  ฉันเลยไม่ได้รับอนญุาตให้เรียนเรขาคณิตหรือกลศาตร์ไปด้วย  อนันีเ้ป็นความผิดพลาดอย่างมหนัต์     ฉนัพบว่า

เดก็จํานวนมากที่เรียนพีชคณิตไมไ่ด้นัน้ กลบัเรียนเรขาคณิตกบักลศาสตร์ได้ 

การคิดอีกแบบหนึ่งคือการคิดเป็นแบบแผน เป็นนามธรรม (Pattern Thinker)  คนกลุ่มนีม้ักจะมีอาชีพวิศวกร 

โปรแกรมเมอร์    พวกเขาบางคนพบักระดาษแบบญ่ีปุ่ น (ในรูป) ได้โดยไม่มีสก็อตเทป และไม่ต้องตดักระดาษเลย    ภาพท่ีซ้อน

อยูด้่านหลงัคือ Pattern ของการพบักระดาษ 

 ตอ่ไปนีเ้ป็นประเภทของการคิด 
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1. Photo Realistic Visual Thinker    คิดเป็นภาพเสมือนจริง เหมือนฉนั พวกนีจ้ะออ่นพีชคณิต 

2. Pattern Thinker    คนกลุม่นีเ้ก่งดนตรีหรือพีชคณิต แตอ่าจพบวา่มีปัญหาการอา่นได้ (Dyslexia) 

3. Verbal Mind    พวกนีรู้้ข้อเทจ็จริงในทกุๆเร่ือง แตว่าดรูปไมเ่ก่ง  

อีกเร่ืองหนึ่งท่ีฉนัมีปัญหาคือการแต่งหน้า    ถ้าต้องแต่งหน้าฉนัต้องมาก่อนคร่ึงชัว่โมงจะได้มีเวลาทําความคุ้นเคยกบั

มนั    ซึง่เป็นปัญหาการรับสมัผสั เดก็บางคนมีปัญหากบัแสงไฟนีออน บางคนก็เป็นเสียง แตกตา่งกนัไปในแตล่ะคน  

(7:14) ทกัษะการคิดเป็นภาพช่วยให้ฉนัอ่านใจสตัว์ได้ดีเพราะสตัว์รับรู้ผ่านประสาทสมัผสัไม่ใช้คําพดู  มนัคิดเป็นภาพ 

คิดเป็นเสียง  คิดเป็นกลิน่  คิดวา่มีรายละอียดมากมายแคไ่หน  มีใครเดินผ่านมาบ้าง  ผ่านมาเม่ือไหร่  เป็นมิตรหรือศตัรู    มนัจะ

จบัคู่กบัตวัไหนได้บ้าง    มีรายละเอียดมากมายซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยอย่างมาก      ข้อมลูท่ีละเอียดแบบนีเ้องท่ีทําให้ฉนั

เข้าใจว่าสตัว์คิดยงัไง      ทัง้สตัว์และฉนัรับข้อมลูจากประสาทสมัผสัแล้วจดัหมวดหมู่    สําหรับสตัว์แล้ว คนท่ีอยู่บนหลงัม้ากบั

คนท่ียืนอยู่บนพืน้ นัน้แตกต่างกนัอย่างสิน้เชิง    ม้าท่ีเคยถกูคนข่ีทําร้าย จะรู้สกึปกติกบัสตัวแพทย์หรือคนตอกเกือกม้า แต่เราข่ี

มนัไมไ่ด้ (คือกลวั เวลาท่ีถกูคนข่ี) หรือม้าอีกตวัโดนคนตอกเกือกม้าตี  มนัจะกลวัทกุคนท่ียืนอยู่บนพืน้ แม้แต่สตัวแพทย์  แต่ยอม

ให้เราข่ีมนัได้ สําหรับววัควาย คนท่ีอยู่บนหลงัม้ากบัคนท่ียืนอยู่บนพืน้เป็นคนละอย่างกนั เป็นภาพที่ต่างกนั อยากให้คณุดคูวาม

พิเศษตรงจดุนี ้

 การจําข้อมลูเป็นหมวดหมู่  ฉันพบว่าคนส่วนมากทําได้ไม่ค่อยดีนกั    อย่างตอนที่ฉันแก้ไขปัญหาเก่ียวกับเคร่ืองมือ

อะไรสกัอย่าง    เขาไม่เข้าใจว่าเป็นปัญหาเร่ืองการผึกอบรมคน หรือ เคร่ืองมือกนัแน่    ฉันเองชํานาญในการแยกปัญหาเร่ือง

เคร่ืองมือออกจากปัญหาของคน  ซึง่คนจํานวนมากทําไมค่อ่ยได้ในเร่ืองนี ้ 

(08.55) ถ้าเป็นปัญหาเคร่ืองมือ ก็ต้องดวู่าเป็นปัญหาเลก็น้อยแค่ซ่อมแซมก็พอ หรือว่าเป็นการออกแบบผิดพลาด    ซึง่

คนมกัจะคิดไม่ค่อยออกว่าจะแก้ไขยงัไง      ลองดกูารแก้ปัญหาเพื่อให้สายการบินปลอดภยักว่าเดิมกนันะ      เน่ืองจากฉนัเป็น

นักสะสมไมล์ ฉันบินบ่อย    ถ้าฉันทํางานที่องค์กรการบิน สิ่งท่ีฉันอยากแก้ไขก็คงจะเป็นเร่ืองหางเคร่ืองบิน    ในย่ีสิบปีนี ้มี

เคร่ืองบินตก 5 ครัง้ เพราะหางฉีกออกจากลําตวัเคร่ือง หรือกลไกชิน้ส่วนของหางเสือชํารุดเสียหาย เป็นเร่ืองของส่วนหางล้วนๆ    

เวลาท่ีนกับินเดินตรวจตราความเรียบร้อยในเคร่ืองบินก็มองไม่เห็น   เวลาฉนัคิดเร่ืองนี ้ฉนัจะดงึข้อมลูท่ีเฉพาะเจาะจงออกมาได้  

ฉนัจบัประเดน็ได้ จากนัน้ก็นํารายละเอียดปลีกยอ่ยแตล่ะสว่นมาตอ่กนัเข้าเหมือนจิกซอว์  

 น่ีเป็นม้าท่ีกลวัหมวกคาวบอยสีดําเพราะเคยถกูคนใส่หมวกคาวบอยสีดําทําร้าย แต่หมวกคาวบอยสีขาวกลบัไม่ทําให้

มนัรู้สกึอะไร      เร่ืองของเร่ืองคือ โลกนีต้้องการคนที่คิดแตกต่างหลากหลายที่จะช่วยกนัพฒันาโลกนีต้่อไปได้      สิ่งท่ีทําให้ฉนั

กลุ้มใจมากเร่ืองหนึ่งเวลาจดัประชมุออทิสซึม่คือฉนัพบเด็กฉลาดเรียนเก่งมากมาย เข้าสงัคมดีพอใช้ แต่ไม่มีใครสนใจสง่เสริมให้

เด็กเรียนวิทยาศาสตร์    ทําให้นึกถึงครูสอนวิทยาศาสตร์ของฉนั ซึ่งในหนงัได้ทําไว้ดีมาก  คือตอนฉนัเรียน ม.ปลาย ฉนัไม่สนใจ

เรียนเลยจนกระทัง่ได้เรียนกบั Mr.Karlock ครูวิทยาศาสตร์ของฉัน  ครูได้กระตุ้นให้ฉันคิดสร้างสรรค์ สร้างห้องลวงสายตา 

ประเด็นคือต้องให้เด็กเห็นสิ่งท่ีน่าสนใจ      ฉนัอยากจะบอกโรงเรียนว่าต้องมีการบรรยายเร่ืองราวดีๆ เพ่ือทําให้เด็กกลุ่มนีต่ื้นตวั 

ฉนัอยากจะบอกวา่ครูทัว่ประเทศยงัไมรู้่จะทําอยา่งไรกบัเดก็หวัดีเหลา่นีเ้ลย แถมยงัสง่เสริมเขาผิดทางด้วย  
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ประเด็นคือ คณุสามารถฝึกสมองให้มีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา หรือฝึกให้เข้าสงัคมให้ดีขึน้ได้    มีวิจยับางฉบบั

รายงานว่า บคุคลออทิสติกมีความหนาแน่นของเครือข่ายสมองสว่นหลงัอย่างมากซึง่ทําให้ฉลาดมากๆ  แต่ก็เสียสว่นท่ีเป็นวงจร

ของการเข้าสงัคม เหมือนเป็นส่วนท่ีทดแทนกนัระหว่างการคิดและสงัคม    และถ้าการทดแทนนัน้รุนแรง เด็กก็อาจจะถึงขนาด

พดูไม่ได้      ในคนทัว่ไป สมองส่วนภาษากินพืน้ท่ีของการมองเห็น    น่ีเป็นงานวิจยัของ ดร. บรูซ มิลเล่อร์ซึ่งศึกษาผู้ ป่วยอลัไซ

เมอร์ ซึง่มีการเสื่อมของสมองสว่นหน้า (Frontal-temporal lobe dementia)  อาการความจําเสื่อมทําลายสมองสว่นของภาษา 

แตก่ลบัทําให้สมองสว่นมองเหน็ดีขึน้      งานศิลปะชิน้นีว้าดโดยผู้ ป่วยสมองเสื่อมท่ีเคยเป็นเซลล์ขายสเตอริโอและรถ  

แวนโก๊ะห์ ไม่เคยรู้เร่ืองฟิสิกส์ แต่ฉันว่ามนัน่าสนใจมาก ท่ีงานบางชิน้ของเขาแสดงรูปแบบของเอ็ดดีส์  (Eddies 

Pattern) สอดคล้องกบัวิธีทางสถิติของ Kolmogorov ท่ีทดสอบ Model of turbulence    ซึ่งหมายถึงว่าบางทีรูปแบบการคิด

คํานวณทางคณิตศาสตร์นีอ้ยูใ่นสมองของเราเอง  คนบางคนรับรู้มนัได้ โดยไมต้่องเรียน  

(12.20) ตอนนีที้มงานเร่ิมจดบนัทึกคําท่ีฉนัจะใช้หาข้อมลูซึ่งฉนัต้องใช้ในการบรรยายเร่ืองออทิสซึม่  เราต้องให้เด็กได้

เห็นสิ่งท่ีน่าสนใจ  แต่ความจริงกลับตรงข้าม คือเขากําลังลดชั่วโมงเรียนวิชาเคร่ืองยนต์ ชั่วโมงร่างภาพ และชั่วโมงศิลปะ    

ศิลปะเป็นวิชาท่ีฉันเรียนได้ดีท่ีสดุท่ีโรงเรียน อย่าลืมว่าเราต้องการคนที่มีความคิดหลากหลายและเราต้องใช้คนท่ีมีความคิด

หลากหลายในอนาคตอยา่งแน่นอน  

ครูวิทยาศาสตร์บงัคบัให้ฉันเรียนหนงัสือ แต่เพราะฉนัคิดว่าตวัเองโง่ ฉันเลยไม่อยากเรียนหนงัสือ   ฉันเห็นเด็กฉลาด

หลายคนไม่ได้เรียนรู้เร่ืองจําเป็นพืน้ฐาน เป็นท่ีน่าเสียดายมาก    ฉันต้องฝึกตวัเองให้ตรงเวลา ฉนัถกูสอนเร่ืองนีต้ัง้แต่ 8 ขวบ 

ต้องมีมารยาทบนโต๊ะอาหาร ตอนอาย1ุ3 ฉนัทํางานที่ร้านเยบ็ผ้า ต้องขายเสือ้ผ้า ฉนัฝึกงานตอนเรียนวิทยาลยั ฉนัสร้างของต่างๆ 

ฉนัต้องเรียนรู้ท่ีจะทํางานที่ได้รับมอบหมาย ตอนเด็กๆ ฉนัอยากแต่จะวาดรูปม้า แต่แม่ให้ฉนัวาดรูปอ่ืนๆด้วย เด็กต้องได้เรียนรู้ท่ี

จะทําอย่างอ่ืนด้วย เช่นเด็กท่ีต่อเลโก้ น่าจะฝึกสร้างสิ่งต่างๆ ให้หลากหลาย      คนท่ีเป็นออทิสติกมกัจะยึดติด เช่น ถ้าเด็กชอบ

แข่งรถ ก็ให้ใช้การแข่งรถมาสอนเลขได้  ให้เด็กคํานวณว่าจะใช้เวลาเท่าไรในการแข่งรถตามระยะทางที่กําหนด  ใช้การยดึติดนัน้

มาจงูใจเดก็ ซึง่เป็นสิง่ท่ีเราต้องทํา      ฉนัท้อจริงๆนะกบัครูสว่นใหญ่ คือเขาไม่ค่อยสนใจว่าควรจะทําอย่างไรกบัเด็กท่ีหวัดีกลุม่นี ้

มนัทําให้ฉนัแทบจะบ้า 

 Visual Thinker ทําอะไรได้ตอนโต    คนกลุม่นีจ้ะเก่งเร่ืองกราฟฟิคดีไซน์ ทกุเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ช่างภาพ  นกั

ออกแบบอตุสาหกรรม   

Pattern Thinker  ก็จะทํางานเป็น นกัคณิตศาสตร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ และอีกมากมาย  

สว่น Words mind หรือ Verbal mind  ก็จะเป็นนกัหนงัสือพิมพ์เก่งๆ และเป็นนกัแสดงเก่งๆ      การเป็นบคุคลออทิสติก 

ทําให้ฉนัต้องเรียนรู้ทกัษะสงัคม และก็ใช้ให้เป็น เราต้องเรียนรู้จะช่วยเดก็พวกนีไ้ด้ เดก็ๆ จําเป็นต้องมีผู้ ชีแ้นะ 
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(14.40) คณุรู้มัย้ ครูวิทยาศาสตร์ของฉนั ไม่ได้เรียนจบครูโดยตรงหรอก เขาเคยเป็นนกัวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซ่า

มาก่อน      ในบางรัฐตอนนีใ้ห้ครูจบด้านชีววิทยาหรือเคมีเท่านัน้ท่ีจะสอนชีวะหรือเคมีท่ีโรงเรียน      สิ่งท่ีฉนัสงัเกตเห็นคือ ความ

จริงแล้วเรามีครูดีๆ ท่ีอยู่ใกล้ๆ สอนอยู่ในวิทยาลัยชุมชน เราต้องให้ครูเหล่านีไ้ด้สอนในโรงเรียนมัธยมปลายด้วย      และ

ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่ง ท่ีจะทําให้เกิดความสําเร็จได้ก็คือ ปัจจบุนัมีคนท่ีเบ่ือหน่ายกบัการทํางานด้านซอฟท์แวร์ คนกลุ่มนีก้็

สอนเดก็ได้ แม้วา่จะเป็นความรู้แบบเก่าก็ไมเ่ป็นไร    เพราะสิง่ท่ีเราต้องทําคือ การจดุประกายความคิด การกระตุ้นให้เด็กมีความ

สนใจ    พอเดก็สนใจ เดก็ก็จะเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ อีกมากมาย  ครูจงึมีความสําคญัอยา่งมาก      ฉนัขอยํา้ตรงนีเ้ลยว่าครูวิทยาศาสตร์

ช่วยฉนัอย่างมากเลย      เราต้องช่วยแนะแนวทาง สร้างงาน  ถ้าหากคณุให้เด็กกลุ่มนีม้าฝึกงานที่บริษัท สําหรับเด็กท่ีเป็นออทิ

สติกหรือแอสเพอร์เกอร์  คณุต้องให้ทํางานที่เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่สัง่รวมๆ ว่า ให้สร้างซอฟท์แวร์  ต้องเจาะจงไปเลยว่าอยากให้

ออกแบบซอฟท์แวร์สําหรับโทรศพัท์ หรืองานท่ีมนัเฉพาะเจาะจง    เขาจะได้ใช้ความสามารถที่มีเหลือเฟือนัน้ได้ นั่นคือความ

เฉพาะเจาะจงที่คณุต้องบอกเขา  

เอาละ่ การบรรยายของฉนัก็จบตรงนี ้ขอบคณุทกุคนท่ีมาฟัง และฉนัรู้สกึดีมากท่ีได้มา (ผู้ชมปรบมือ) 

 

T:  อ้อ มีคําถามเหรอคะ่ 

 

MC: ขอบคณุครับ    ผมชอบคําถามนีค้รับ หากมีเวทย์มนต์เสกให้เด็กออทิสติคหายได้จากโลกใบนี ้ มนษุย์จะยงัคงมีสงัคมแบบ

นัง่รอบกองไฟอยูห่น้าปากถํา้หรือเปลา่ 

T: คณุคิดว่าใครสร้างล้อหินล้อแรกของโลก ฉนัเดาว่าคนนัน้ต้องเป็นแอสเพอร์เกอร์  หากคณุต้องการกําจดับคุคลออทิสติคให้

หมดจากโลกนี ้เราคงไมมี่ ซิลคิอน วลัเลย์่  คงไมมี่ใครแก้วิกฤตพลงังานได้แน่  

 

MC: ผมจะถามอีก 2-3 คําถาม  ถ้าคณุรู้สกึวา่เป็นคําถามท่ีไมเ่หมาะสมก็ไมเ่ป็นไรนะครับ  ให้บอกวา่คําถามตอ่ไปได้เลยนะครับ 

T: ตกลงคะ่ 

 

MC: หากคนที่น่ีมีลกูออทิสติคหรือรู้จกัเดก็ออทิสติค และรู้สกึวา่ยงัไมเ่ช่ือมตอ่กบัเดก็เหลา่นีค้ณุจะแนะนําเขาอยา่งไรครับ  

T: อย่างแรก ฉนัคงดอูายกุ่อน  ถ้าหากอาย ุ2, 3, 4 ขวบ ไม่พดู แล้วยงัไม่ปฎิสมัพนัธ์เลย  อยากยํา้ว่าอย่ารอเลย  คณุต้องให้เด็ก

ได้ฝึกเด่ียว อยา่งน้อย 24 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์      ออทิสซึม่มีระดบัความรุนแรงไม่เท่ากนั มีเด็กในสเปคตรัมคร่ึงหนึ่งท่ีพดูไม่ได้ และ

เดก็กลมุนีค้งไมไ่ด้เข้าทํางานที่ซิลคิอน วลัเลย์่ แน่นอน    แตสํ่าหรับเดก็ท่ีฉลาดปราดเปร่ือง ท่ีมีอาการของออทิสซึม่เพียงเลก็น้อย 

ซึ่งคณุต้องจุดประกายเด็กกลุ่มนีใ้ห้ทําสิ่งท่ีน่าสนใจ      ฉันมีปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัเพ่ือนๆ เช่น ข่ีม้า 

สร้างโมเดลจรวด หรือแข่งสร้างสิ่งประดิษฐ์อิเลคโทรนิคส์กบักลุ่มเพ่ือนๆ    ตอนนีฉ้นัอาย ุ60 แล้ว ฉนัยงันัง่ติดกาวบนกระจกบน

แผน่เมมเบรนยาง เพ่ือจะทําไมโครโฟนนํา้หนกัเบาอยูเ่ลย 

 

MC: ท่ีพอ่แมค่ิดหรือหวงัวา่ เดก็จะรู้สกึรักพอ่แม ่น่ีเป็นไปได้ไหม 

T: ขอบอกเลยวา่ความรักของเดก็พวกนีมี้ได้แน่นอน  ถ้าเกิดอะไรขึน้กบัคณุพวกเขาจะช่วยคณุสดุชีวิต 

MC: โอ้โฮ       



  7

         

MC: ถ้าหากถามคนทัว่ไปวา่ สิง่ท่ีรักท่ีสดุในชีวิต คืออะไร เขาคงจะตอบวา่ ลกู คนรัก สําหรับคณุ คณุรักอะไรท่ีสดุในชีวิตครับ 

T:  ฉนัรักสิ่งท่ีฉนัทําแล้วช่วยให้โลกใบนีน้่าอยู่ขึน้  ถ้าฉนัเห็นแม่ของเด็กออทิสติกบอกว่า ลกูเขาเข้าเรียนมหาวิทยาลยั เพราะได้

อ่านบล็อกหรือฟังเลคเช่อร์ของฉันนัน่ก็ทําให้ฉันมีความสขุมาก    คณุรู้มัย้ คอกสตัว์ของโรงฆ่าสตัว์ท่ีฉันทํางานอยู่ตอนปี 1980 

มนัเลวร้ายมาก ฉนัเลยพฒันาระบบการนบัสตัว์อย่างง่ายๆ ขึน้มาให้โรงฆ่าสตัว์ได้ใช้    สตัว์ท่ีต้องเข้าโรงฆ่าก่ีตวั มีสตัว์ตายก่ีตวั 

เหลืออยู่ในคอกก่ีตวั ในท่ีสดุฉนัก็สงัเกตเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย มนัได้ผลมากเลย    ฉนัชอบท่ีจะเห็นโลกนีเ้ปล่ียนแปลงได้

จริงๆ   เราต้องการสิง่เหลา่นีใ้ห้มากขึน้ และต้องการความคิดแบบนามธรรมให้น้อยลง (หรือความฝันลมๆแล้งๆให้น้อยลง) 

 

MC: ผมทึง่มากเลยที่คณุบอกวา่คณุชอบหลงใหล ใน Server Farm ช่วยเลา่ให้ฟังหน่อยครับ  

T: เหตผุลท่ีทําให้ฉันต่ืนเต้นตอนท่ีอ่านเจอ คือ มนัมีความรู้มากมายเหมือนห้องสมดุ    สําหรับฉัน ความรู้คือสิ่งท่ีมีคณุค่ามาก 

เม่ือกว่า 10 ปีก่อน ท่ีห้องสมดุถูกนํา้ท่วม  ฉันหงุดหงิดมากท่ีหนังสือเสียหาย สําหรับฉันเหมือนความรู้ถูกทําลายเลย Server 

Farm เป็นศนูย์ข้อมลู เป็นห้องสมดุรวมความรู้ท่ียิ่งใหญ่มาก 

 

MC : คณุเทมเปิล ครับ ผมขอบอกตรงนีเ้ลยนะครับวา่ ผมดีใจมากท่ีคณุมาบรรยายที่เทดวนันี ้ขอบคณุมากครับ  

T: ขอบคณุคะ่              

 

 

                                                      ปัทม์ลกัษณ์   แปล 
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