ถอดความจากการบรรยายเรื อง
“The world needs all kind of mind”
จากเว็บไซท์ http://www.youtube.com/watch?v=fn_9f5x0f1Q เป็ นการบรรยายให้ แก่นกั การศึกษา
อันที่จริ ง ดิฉนั ได้ นําเสนอคลิบนี ้ไว้ ในเว็ปไซด์ของเราสักพักหนึ่งแล้ วนะคะ แต่ผ้ ปู กครองหลายท่านอาจจะฟั งไม่เข้ าใจ
ตอนนี ้โชคดีที่ทีมงานฟลอร์ ไทม์ได้ ครู ปัทม์ซ่งึ มีความชํานาญใน

ทังหมดเพราะศาสตราจารย์
้
Grandin พูดค่อนข้ างเร็ ว

ภาษาอังกฤษมาร่วมทีม บทความนี ้เป็ นผลงานแปลจากบทความของดร. Grandin ของครูปัทม์ (ครูปัทม์เป็ นนักแก้ ไขการพูดแนว
ฟลอร์ ไทม์ อยูโ่ รงพยาบาลธนบุรี 2 ค่ะ)
เบื ้องต้ น ดิฉนั ออยากให้ ทา่ นผู้อา่ นเข้ าใจภาพรวมก่อนว่า ศ.ดร. Temple Grandin ซึง่ ปั จจุบนั อายุ 62 ปี นัน้ เกิดในยุค
สมัยที่ยงั ไม่ค่อยมีความหวังของภาวะออทิสซึม การรักษามีรูปแบบเดียวคือ ABA

แต่ด้วยแรงฮึดของคุณแม่และคุณครู ที่

ขวนขวายหาทางช่วยเหลือเต็มกําลัง Grandin จึงฝ่ าฟั นอุปสรรคมาจนเป็ นบุคคลออทิสติกที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในโลก คือมีคิว
บรรยายแน่นเอียด และยังประกอบอาชีพเป็ นสัตวบาลที่มีผลงานการออกแบบคอกปศุสตั ว์ที่ได้ รับการยอมรับทัว่ โลก (ฟาร์ มใน
สหรั ฐ อเมริ ก ากว่า ครึ่ ง ใช้ ค อกซึ่ง ออกแบบโดย ดร.Temple Grandin) รวมทัง้ ยัง เป็ นแรงบรรดาลใจให้ ผ้ ูอํ า นวนการสร้ าง
ภาพยนต์ HBO ซึง่ มีลกู เป็ นเด็กออทิสติก นําอัตชีวิตประวัติของ Glandin มาสร้ างเป็ นภาพยนต์ด้วยค่ะ
เนื่องจาก Grandin เกิดในยุคที่ความรู้เรื่ องพัฒนาการด้ านอารมณ์และสังคมยังเบ่งบานไม่เต็มที่ หลายอย่างเขาเองก็
ไม่ได้ เข้ าใจมันอย่างแท้ จริ ง เลยใช้ วิธีท่องจําเอา ไม่ว่าจะเป็ นมุขตลกที่เขาใช้ ในการบรรยาย หรื อมารยาทสังคม

ผู้สนใจ

สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ ในหนังสือ “The Unwritten of Social Relationships”
โดยภาพรวมเนื อ้ หาในคลิ บ นี ก้ ล่า วถึ ง การเรี ย นรู้ แบบรายละเอี ย ดผ่ า นการมองเห็ น ของ Grandin หรื อ การเห็ น
ภาพเสมือนจริงแบบภาพถ่าย ซึง่ ไม่ได้ หมายความว่าบุคคลออทิสติกทุกคนจะมีการเรี ยนรู้เช่นนี ้ เท่าที่พบคือการเรี ยนรู้ผ่านการ
มองเห็นของบุคคลออทิสติกหลายคนนัน้ มองเป็ นภาพรวม โครงสร้ าง แบบแผน ซึง่ เรี ยกว่า Visual-spatial หรื อ Pattern thinker
แตกต่างจากของ Glandin
และเนื่องจากเนื ้อหาค่อนข้ างยาวทํา subtitle ได้ ยาก ผู้สนใจควรจะใช้ การอ่านบทความนี ้ประกอบกับการชมคลิบ ซึง่
พยายามถ่ายทอดสิง่ ที่ Grandin คิดและพูด ให้ ออกมาเป็ นภาพ หากอ่านบทความนี ้อย่างเดียว อาจจะไม่เข้ าใจค่ะ
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Temple Grandin: โลกนีต้ ้ องการคนทีคิดแตกต่ าง
ฉันจะขอพูดเกี่ยวกับภาวะออทิสซึ่มสักเล็กน้ อย คือภาวะออทิสซึ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันมาก มีตงแต่
ั ้ ระดับความ
รุนแรงมากที่สดุ คือ เด็กไม่พดู เลย ไปจนถึงระดับที่ฉลาดมาก เป็ นวิศวกรหรื อนักวิชาการ
มันเป็ น
ในการมาที่นี่ ฉันก็เลยรู้ สึกเหมือนอยู่บ้าน เพราะว่าหลายคนที่นี่ก็เป็ นออทิสติก (ผู้ฟังปรบมือ หัวเราะ)
เหมือนอะไรที่กลับตาลปั ตร เมื่อรู้ ว่าพวก “เนิร์ด” สติเฟื่ องหลายคน แท้ จริ งแล้ วเป็ นบุคคลแอสเพอร์ เกอร์ ซึ่งหมายถึงมีภาวะ
ออทิสซึม่ อย่างอ่อน (เป็ นน้ อย) เช่น ไอน์สไตน์ โมสาร์ ท ทีซลัก ซึง่ ปั จจุบนั ถูกวินิจฉัยว่าเป็ นออทิสติก เสปคตรัม
อีกอย่างหนึ่งทีทําให้ ฉันรู้ สึกเป็ นห่วงคือ เด็กกลุ่มนี เ้ ป็ นกลุ่มที่เราสามารถจะส่งเสริ มศักยภาพได้ ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ Bill
Gates พูดถึงเมื่อเช้ านี ้
เอาล่ะ หากคุณต้ องการเข้ าใจวิธีคิดแบบฉัน คุณต้ องตัดเรื่ องภาษาพูดออกไป เพราะฉันคิดเป็ นภาพ ฉันไม่ได้ คิดเป็ น
คําพูด ลองดูภาพนี น้ ะ คนทั่วไปเห็นที่ ภาพใหญ่ ค่ะ แตกต่างจากบุคคลออทิสติก ซึ่งจะมองเห็น อักษรขนาดเล็กได้ ก่อ น
เพราะว่าสมองปกติจะมองข้ ามรายละเอียดไป
ถ้ า คุณ คิ ด จะสร้ างสะพานสัก หนึ่ง สะพาน คุณ ก็ต้ อ งสนใจรายละเอี ย ดให้ ม าก ไม่งัน้ สะพานคงจะพัง เป็ นแน่ เ ลย
ปั จจุบนั นี ้สิ่งที่ทําให้ ฉันกังวล คือ เรามีนโยบายมากมาย มีความเป็ นนามธรรมมากจนเกินไป การเรี ยนรู้ ละเลยการลงมือปฎิบตั ิ
ในโรงเรี ยนต่าง ๆ ก็พากันลดงานที่เด็กต้ องลงมือทําด้ วยตนเองลงไป ตอนนี ้วิชาศิลปะ และวิชาอื่นๆ ที่ฉนั เคยเรี ยนก็หายไปแล้ ว
ตว์
ในการทํางานด้ านปศุสตั ว์ ฉันสังเกตเห็นสิ่งละอันพันละน้ อยที่หลายคนไม่เคยสังเกต และสิ่งเหล่านันรบกวนพวกสั
้
เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เสาธงที่มีธงโบกสะบัดอยู่ที่หน้ าคอกสัตว์เวทเธอร์ ไนล์ ซึ่งเขาเกือบจะทําลายคอกแห่งนี ้ทิ ้งไปแล้ ว
เพราะสัตว์มนั ไม่ยอมอยู่ สิ่งที่ควรทําคือ แค่ย้ายเสาธงต้ นนันออกก็
้
พอแล้ ว สัตว์ไม่ชอบการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ วของธงซึ่งโบก
สะบัด หรื อภาพสีที่ตดั กันอย่างรุนแรง
(02.16) ในต้ นทศวรรษ 1970 สไตรเกอร์ ศึกษาเรื่ องการมองเห็นจากมุมมองของสัตว์ โดยสํารวจลู่ทางเดินของมัน
มีคนคิดว่าเขาเสียสติไปแล้ ว สีที่ทารัว้ เงา หรื อหลุมบ่อตามทางเดิน ทําให้ สตั ว์ตื่นกลัว ซึ่งคนไม่เคยสังเกตเห็น สิ่งเหล่านี ้
คุณจะได้ ดอู ย่างละเอียดในภาพยนตร์ ฉันชอบมากที่หนังได้ จําลองโครงงานของฉันทังหมด
้
ภาพวาดของฉันก็ได้ โชว์ในหนัง
ด้ วย หนังชื่อ Temple Grandin ฉายทางช่อง HBO
อะไรคือการคิดเป็ นภาพ การคิดเป็ นภาพคือ การถ่ายภาพยนตร์ สมองของฉันทํางานเหมือนกูเกิ ้ลรูปภาพ ตอนที่
ฉันเป็ นเด็ก ฉันไม่ร้ ู หรอกว่าฉันคิดไม่เหมือนคนอื่น ฉันคิดว่าทุกคนคิดเป็ นภาพเหมือนฉัน แต่เมื่อฉันเขียนหนังสือเรื่ อง “คิดเป็ น
ภาพ ” ฉันเริ่มสัมภาษณ์ผ้ คู นว่าเขาคิดอย่างไร ฉันจึงตกใจที่ร้ ูวา่ วิธีคิดของฉันแตกต่างจากคนอื่นอย่างมากเลย
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ตัวอย่ างเช่ น ถ้ าฉันนึกภาพหลังคาโบสถ์ คนทัว่ ไปนึกถึงยอดแหลมสามเหลี่ยม ซึ่งเป็ นลักษณะทัว่ ๆไป แต่มนั เป็ น
ความจริงที่ฉนั เห็นจากหลายๆ ที่ ฉันเห็นรายละเอียดของภาพโบสถ์ที่วาบเข้ ามาในความทรงจําเหมือนกูเกิ ้ลภาพถ่าย (ในหนัง
มีฉากที่ดีมาก ที่มีฉากรองเท้ า 50 คู่ ซึง่ แวบเข้ ามาในหัวของฉัน เป็ นภาพที่ฉนั เห็นแจ่มชัดในจินตนาการ) ภาพที่ฉนั คิด เป็ นภาพ
ซึ่งจําเพาะมาก อย่างเช่น ภาพโบสถ์ ฟอร์ ตคอลลินส์ และภาพโบสถ์ ดงั ๆ ฉันเห็นภาพที่เรี ยงต่อกันอย่างรวดเร็ วเหมือนกูเกิล้
ภาพถ่าย (คลังภาพ) โดยที่ฉันจะเห็นทีละภาพแล้ วฉันก็คิดว่า โอ้ โอเค มันอาจจะมีหิมะ หรื อพายุฝนฟ้าร้ อง มาประกอบด้ วย
(ตอนที่ฉนั เห็นโบสถ์ ฉันเห็นมันตอนที่หิมะตก) อย่างที่ฉายในวิดีโอ
การเป็ นคนที่คิดเป็ นภาพถ่าย เป็ นคุณสมบัติที่ลํ ้าค่าของฉันในการออกแบบการจัดการที่อยู่ของปศุสตั ว์ ฉันพยายาม
อย่างมากที่จะหาทางช่วยให้ การดูแลสัตว์และการฆ่าสัตว์ทําได้ ดีขึ ้น แต่ฉนั จะไม่อธิบายละเอียดนะ ถ้ าคุณสนใจ ไปดูได้ ในยูทบู
สิ่งที่ฉนั จําได้ ในการออกแบบของฉันก็คือ ฉันทดสอบอุปกรณ์ชิ ้นนันในใจ
้
ยังกับมีคอมพิวเตอร์ จําลองภาพเสมือนจริ ง
และนี่คือภาพถ่ายทางอากาศของคอกปศุสตั ว์ซึ่งใช้ ถ่ายทําหนังเรื่ องนี ้ ซึ่งดูเหมือนทีมงานหลายคนที่ทําหนังเรื่ องนี ้มีทงเป็
ั้ น
แอสเพอร์ เกอร์ และออทิสติกรวมอยู่ด้วย แต่สิ่งที่ทําให้ ฉนั กังวลก็คือ กลุ่มเด็กๆ ที่มีอาการออทิสติกทุกวันนี ้ ยังไม่ได้ รับการ
พัฒนาจนได้ เข้ าทํางานในซิลิกอนวัลเล่ย์อย่างที่ควรจะเป็ น (ผู้ชมปรมมือหัวเราะ) (การบรรยายนี ้ Grandin เน้ นการส่งเสริ ม
จุดแข็ง ไม่ได้ เน้ นการแก้ ข้อบกพร่อง –กิ่งแก้ ว)
สิ่งที่ฉันได้ เรี ยนรู้ ช่วงแรกๆ คือ ในการนําเสนอนัน้ ฉันต้ องขายงานของฉันไม่ใช่ตวั ฉัน และวิธีที่ฉันขายงานออกแบบ
คอกสัตว์ของฉัน ซึง่ เป็ นการวาดด้ วยมือก็คือต้ องเอาแบบร่ างหรื อรู ปภาพให้ ดู และอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้ ตอนฉันเป็ นเด็ก และ
ฉันได้ ใช้ มนั ให้ เป็ นประโยชน์ในงานของฉัน ก็คือฉันได้ เรี ยนเลข และ ถูกสอนว่าไม่ให้ รือ้ ของจากชันวางสิ
้
นค้ าแล้ วขว้ างไปทัว่ (ถูก
สอนให้ มีระบบระเบียบ)
เมื่อเด็กเริ่ มเรี ยนชัน้ ป.3 หรื อ ป.4 เราก็จะพอมองออกว่าเด็กคนไหนคิดเป็ นภาพ แต่ต้องขอยํ ้าว่าไม่ใช่เด็กออทิสติก
ทุกคนเป็ นคิดเป็ นภาพ
หลายปี ก่อน ฉันถูกสแกนสมอง ฉันยังแซวตัวเองว่ามีเครื อข่ายเส้ นทางลําเลียงภาพที่ใหญ่มากในสมองส่วนการมองเห็น
เส้ นสีแดงในภาพคือสมองของฉัน เปรี ยบเทียบกับเส้ นสีนํ ้าเงินในสมองของผู้หญิงที่มีอายุเท่าฉันซึง่ คุณจะเห็นว่ามีแถบนี ้เล็กกว่า
ของฉัน มีการวิจยั บอกว่าคนในสเปกตัมโดยมากคิดด้ วยสมองส่วนการมองเห็นที่เรี ยกว่า ไพรมารี่ วิชวล คอร์ เท็กซ์ ซึง่ ก็คือ
การคิดเป็ นภาพนัน่ เอง
การคิดของบุคคลออทิสติกมีแนวโน้ มว่ามีความพิเศษคือ เก่งอย่างหนึ่งและไม่เก่งอีกอย่างหนึ่ง สิ่งที่ฉันไม่เก่งคือ
วิชาพีชคณิต ฉันเลยไม่ได้ รับอนุญาตให้ เรี ยนเรขาคณิตหรื อกลศาตร์ ไปด้ วย อันนี ้เป็ นความผิดพลาดอย่างมหันต์ ฉันพบว่า
เด็กจํานวนมากที่เรี ยนพีชคณิตไม่ได้ นนั ้ กลับเรี ยนเรขาคณิตกับกลศาสตร์ ได้
การคิดอีกแบบหนึ่งคื อการคิดเป็ นแบบแผน เป็ นนามธรรม (Pattern Thinker) คนกลุ่มนี ม้ ักจะมีอาชี พวิ ศวกร
โปรแกรมเมอร์ พวกเขาบางคนพับกระดาษแบบญี่ปนุ่ (ในรู ป) ได้ โดยไม่มีสก็อตเทป และไม่ต้องตัดกระดาษเลย ภาพที่ซ้อน
อยูด่ ้ านหลังคือ Pattern ของการพับกระดาษ
ต่อไปนี ้เป็ นประเภทของการคิด
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1. Photo Realistic Visual Thinker คิดเป็ นภาพเสมือนจริง เหมือนฉัน พวกนี ้จะอ่อนพีชคณิต
2. Pattern Thinker คนกลุม่ นี ้เก่งดนตรี หรื อพีชคณิต แต่อาจพบว่ามีปัญหาการอ่านได้ (Dyslexia)
3. Verbal Mind พวกนี ้รู้ข้อเท็จจริงในทุกๆเรื่ อง แต่วาดรูปไม่เก่ง
อีกเรื่ องหนึ่งที่ฉนั มีปัญหาคือการแต่งหน้ า ถ้ าต้ องแต่งหน้ าฉันต้ องมาก่อนครึ่ งชัว่ โมงจะได้ มีเวลาทําความคุ้นเคยกับ
มัน ซึง่ เป็ นปั ญหาการรับสัมผัส เด็กบางคนมีปัญหากับแสงไฟนีออน บางคนก็เป็ นเสียง แตกต่างกันไปในแต่ละคน
(7:14) ทักษะการคิดเป็ นภาพช่วยให้ ฉนั อ่านใจสัตว์ได้ ดีเพราะสัตว์รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสไม่ใช้ คําพูด มันคิดเป็ นภาพ
คิดเป็ นเสียง คิดเป็ นกลิน่ คิดว่ามีรายละอียดมากมายแค่ไหน มีใครเดินผ่านมาบ้ าง ผ่านมาเมื่อไหร่ เป็ นมิตรหรื อศัตรู มันจะ
จับคู่กบั ตัวไหนได้ บ้าง มีรายละเอียดมากมายซึ่งเป็ นรายละเอียดปลีกย่อยอย่างมาก ข้ อมูลที่ละเอียดแบบนี ้เองที่ทําให้ ฉนั
เข้ าใจว่าสัตว์คิดยังไง ทังสั
้ ตว์และฉันรับข้ อมูลจากประสาทสัมผัสแล้ วจัดหมวดหมู่ สําหรับสัตว์แล้ ว คนที่อยู่บนหลังม้ ากับ
คนที่ยืนอยู่บนพื ้น นันแตกต่
้
างกันอย่างสิ ้นเชิง ม้ าที่เคยถูกคนขี่ทําร้ าย จะรู้ สกึ ปกติกบั สัตวแพทย์หรื อคนตอกเกือกม้ า แต่เราขี่
มันไม่ได้ (คือกลัว เวลาที่ถกู คนขี่) หรื อม้ าอีกตัวโดนคนตอกเกือกม้ าตี มันจะกลัวทุกคนที่ยืนอยู่บนพื ้น แม้ แต่สตั วแพทย์ แต่ยอม
ให้ เราขี่มนั ได้ สําหรับวัวควาย คนที่อยู่บนหลังม้ ากับคนที่ยืนอยู่บนพื ้นเป็ นคนละอย่างกัน เป็ นภาพที่ต่างกัน อยากให้ คณ
ุ ดูความ
พิเศษตรงจุดนี ้
การจําข้ อมูลเป็ นหมวดหมู่ ฉันพบว่าคนส่วนมากทําได้ ไม่ค่อยดีนกั อย่างตอนที่ฉันแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับเครื่ องมือ
อะไรสักอย่าง เขาไม่เข้ าใจว่าเป็ นปั ญหาเรื่ องการผึกอบรมคน หรื อ เครื่ องมือกันแน่ ฉันเองชํานาญในการแยกปั ญหาเรื่ อง
เครื่ องมือออกจากปั ญหาของคน ซึง่ คนจํานวนมากทําไม่คอ่ ยได้ ในเรื่ องนี ้
(08.55) ถ้ าเป็ นปั ญหาเครื่ องมือ ก็ต้องดูว่าเป็ นปั ญหาเล็กน้ อยแค่ซ่อมแซมก็พอ หรื อว่าเป็ นการออกแบบผิดพลาด ซึง่
คนมักจะคิดไม่ค่อยออกว่าจะแก้ ไขยังไง

ลองดูการแก้ ปัญหาเพื่อให้ สายการบินปลอดภัยกว่าเดิมกันนะ

เนื่องจากฉันเป็ น

นักสะสมไมล์ ฉันบินบ่อย ถ้ าฉันทํางานที่องค์ กรการบิน สิ่งที่ฉันอยากแก้ ไขก็คงจะเป็ นเรื่ องหางเครื่ องบิน ในยี่สิบปี นี ้ มี
เครื่ องบินตก 5 ครัง้ เพราะหางฉีกออกจากลําตัวเครื่ อง หรื อกลไกชิ ้นส่วนของหางเสือชํารุ ดเสียหาย เป็ นเรื่ องของส่วนหางล้ วนๆ
เวลาที่นกั บินเดินตรวจตราความเรี ยบร้ อยในเครื่ องบินก็มองไม่เห็น เวลาฉันคิดเรื่ องนี ้ ฉันจะดึงข้ อมูลที่เฉพาะเจาะจงออกมาได้
ฉันจับประเด็นได้ จากนันก็
้ นํารายละเอียดปลีกย่อยแต่ละส่วนมาต่อกันเข้ าเหมือนจิกซอว์
นี่เป็ นม้ าที่กลัวหมวกคาวบอยสีดําเพราะเคยถูกคนใส่หมวกคาวบอยสีดําทําร้ าย แต่หมวกคาวบอยสีขาวกลับไม่ทําให้
มันรู้ สกึ อะไร

เรื่ องของเรื่ องคือ โลกนี ้ต้ องการคนที่คิดแตกต่างหลากหลายที่จะช่วยกันพัฒนาโลกนี ้ต่อไปได้

สิ่งที่ทําให้ ฉนั

กลุ้มใจมากเรื่ องหนึ่งเวลาจัดประชุมออทิสซึม่ คือฉันพบเด็กฉลาดเรี ยนเก่งมากมาย เข้ าสังคมดีพอใช้ แต่ไม่มีใครสนใจส่งเสริ มให้
เด็กเรี ยนวิทยาศาสตร์ ทําให้ นึกถึงครู สอนวิทยาศาสตร์ ของฉัน ซึ่งในหนังได้ ทําไว้ ดีมาก คือตอนฉันเรี ยน ม.ปลาย ฉันไม่สนใจ
เรี ยนเลยจนกระทัง่ ได้ เรี ยนกับ Mr.Karlock ครู วิทยาศาสตร์ ของฉัน ครู ได้ กระตุ้นให้ ฉันคิดสร้ างสรรค์ สร้ างห้ องลวงสายตา
ประเด็นคือต้ องให้ เด็กเห็นสิ่งที่น่าสนใจ

ฉันอยากจะบอกโรงเรี ยนว่าต้ องมีการบรรยายเรื่ องราวดีๆ เพื่อทําให้ เด็กกลุ่มนี ้ตื่นตัว

ฉันอยากจะบอกว่าครูทวั่ ประเทศยังไม่ร้ ูจะทําอย่างไรกับเด็กหัวดีเหล่านี ้เลย แถมยังส่งเสริมเขาผิดทางด้ วย
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ประเด็นคือ คุณสามารถฝึ กสมองให้ มีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา หรื อฝึ กให้ เข้ าสังคมให้ ดีขึ ้นได้ มีวิจยั บางฉบับ
รายงานว่า บุคคลออทิสติกมีความหนาแน่นของเครื อข่ายสมองส่วนหลังอย่างมากซึง่ ทําให้ ฉลาดมากๆ แต่ก็เสียส่วนที่เป็ นวงจร
้ นแรง เด็กก็อาจจะถึงขนาด
ของการเข้ าสังคม เหมือนเป็ นส่วนที่ทดแทนกันระหว่างการคิดและสังคม และถ้ าการทดแทนนันรุ
พูดไม่ได้

ในคนทัว่ ไป สมองส่วนภาษากินพื ้นที่ของการมองเห็น นี่เป็ นงานวิจยั ของ ดร. บรู ซ มิลเล่อร์ ซึ่งศึกษาผู้ป่วยอัลไซ

เมอร์ ซึง่ มีการเสื่อมของสมองส่วนหน้ า (Frontal-temporal lobe dementia) อาการความจําเสื่อมทําลายสมองส่วนของภาษา
แต่กลับทําให้ สมองส่วนมองเห็นดีขึ ้น
แวนโก๊ ะห์

งานศิลปะชิ ้นนี ้วาดโดยผู้ป่วยสมองเสื่อมที่เคยเป็ นเซลล์ขายสเตอริ โอและรถ

ไม่เคยรู้ เรื่ องฟิ สิกส์ แต่ฉันว่ามันน่าสนใจมาก ที่งานบางชิน้ ของเขาแสดงรู ปแบบของเอ็ดดีส์ (Eddies

Pattern) สอดคล้ องกับวิธีทางสถิติของ Kolmogorov ที่ทดสอบ Model of turbulence ซึ่งหมายถึงว่าบางทีรูปแบบการคิด
คํานวณทางคณิตศาสตร์ นี ้อยูใ่ นสมองของเราเอง คนบางคนรับรู้มนั ได้ โดยไม่ต้องเรี ยน
(12.20) ตอนนี ้ทีมงานเริ่ มจดบันทึกคําที่ฉนั จะใช้ หาข้ อมูลซึ่งฉันต้ องใช้ ในการบรรยายเรื่ องออทิสซึม่ เราต้ องให้ เด็กได้
เห็นสิ่งที่ น่าสนใจ แต่ความจริ งกลับตรงข้ าม คือเขากํ าลังลดชั่วโมงเรี ยนวิชาเครื่ องยนต์ ชั่วโมงร่ างภาพ และชั่วโมงศิลปะ
ศิลปะเป็ นวิชาที่ฉันเรี ยนได้ ดีที่สดุ ที่โรงเรี ยน อย่าลืมว่าเราต้ องการคนที่มีความคิดหลากหลายและเราต้ องใช้ คนที่มีความคิด
หลากหลายในอนาคตอย่างแน่นอน
ครู วิทยาศาสตร์ บงั คับให้ ฉันเรี ยนหนังสือ แต่เพราะฉันคิดว่าตัวเองโง่ ฉันเลยไม่อยากเรี ยนหนังสือ ฉันเห็นเด็กฉลาด
้ 8 ขวบ
หลายคนไม่ได้ เรี ยนรู้ เรื่ องจําเป็ นพื ้นฐาน เป็ นที่น่าเสียดายมาก ฉันต้ องฝึ กตัวเองให้ ตรงเวลา ฉันถูกสอนเรื่ องนี ้ตังแต่
ต้ องมีมารยาทบนโต๊ ะอาหาร ตอนอายุ13 ฉันทํางานที่ร้านเย็บผ้ า ต้ องขายเสื ้อผ้ า ฉันฝึ กงานตอนเรี ยนวิทยาลัย ฉันสร้ างของต่างๆ
ฉันต้ องเรี ยนรู้ที่จะทํางานที่ได้ รับมอบหมาย ตอนเด็กๆ ฉันอยากแต่จะวาดรูปม้ า แต่แม่ให้ ฉนั วาดรูปอื่นๆด้ วย เด็กต้ องได้ เรี ยนรู้ ที่
จะทําอย่างอื่นด้ วย เช่นเด็กที่ต่อเลโก้ น่าจะฝึ กสร้ างสิ่งต่างๆ ให้ หลากหลาย

คนที่เป็ นออทิสติกมักจะยึดติด เช่น ถ้ าเด็กชอบ

แข่งรถ ก็ให้ ใช้ การแข่งรถมาสอนเลขได้ ให้ เด็กคํานวณว่าจะใช้ เวลาเท่าไรในการแข่งรถตามระยะทางที่กําหนด ใช้ การยึดติดนัน้
มาจูงใจเด็ก ซึง่ เป็ นสิง่ ที่เราต้ องทํา

ฉันท้ อจริงๆนะกับครู สว่ นใหญ่ คือเขาไม่ค่อยสนใจว่าควรจะทําอย่างไรกับเด็กที่หวั ดีกลุม่ นี ้

มันทําให้ ฉนั แทบจะบ้ า
Visual Thinker ทําอะไรได้ ตอนโต คนกลุม่ นี ้จะเก่งเรื่ องกราฟฟิ คดีไซน์ ทุกเรื่ องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ช่างภาพ นัก
ออกแบบอุตสาหกรรม
Pattern Thinker ก็จะทํางานเป็ น นักคณิตศาสตร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ และอีกมากมาย
ส่วน Words mind หรื อ Verbal mind ก็จะเป็ นนักหนังสือพิมพ์เก่งๆ และเป็ นนักแสดงเก่งๆ

การเป็ นบุคคลออทิสติก

ทําให้ ฉนั ต้ องเรี ยนรู้ทกั ษะสังคม และก็ใช้ ให้ เป็ น เราต้ องเรี ยนรู้จะช่วยเด็กพวกนี ้ได้ เด็กๆ จําเป็ นต้ องมีผ้ ชู ี ้แนะ
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(14.40) คุณรู้ มยั ้ ครูวิทยาศาสตร์ ของฉัน ไม่ได้ เรี ยนจบครูโดยตรงหรอก เขาเคยเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ขององค์การนาซ่า
มาก่อน

ในบางรัฐตอนนี ้ให้ ครูจบด้ านชีววิทยาหรื อเคมีเท่านันที
้ ่จะสอนชีวะหรื อเคมีที่โรงเรี ยน

สิ่งที่ฉนั สังเกตเห็นคือ ความ

จริ งแล้ วเรามี ครู ดีๆ ที่อ ยู่ใ กล้ ๆ สอนอยู่ใ นวิทยาลัยชุมชน เราต้ องให้ ครู เ หล่า นี ไ้ ด้ สอนในโรงเรี ยนมัธยมปลายด้ ว ย

และ

ข้ อเท็จจริ งอีกประการหนึ่ง ที่จะทําให้ เกิดความสําเร็ จได้ ก็คือ ปั จจุบนั มีคนที่เบื่อหน่ายกับการทํางานด้ านซอฟท์แวร์ คนกลุ่มนี ้ก็
สอนเด็กได้ แม้ วา่ จะเป็ นความรู้แบบเก่าก็ไม่เป็ นไร เพราะสิง่ ที่เราต้ องทําคือ การจุดประกายความคิด การกระตุ้นให้ เด็กมีความ
สนใจ พอเด็กสนใจ เด็กก็จะเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆอีกมากมาย ครูจงึ มีความสําคัญอย่างมาก
ช่วยฉันอย่างมากเลย

ฉันขอยํ ้าตรงนี ้เลยว่าครูวิทยาศาสตร์

เราต้ องช่วยแนะแนวทาง สร้ างงาน ถ้ าหากคุณให้ เด็กกลุ่มนี ้มาฝึ กงานที่บริ ษัท สําหรับเด็กที่เป็ นออทิ

สติกหรื อแอสเพอร์ เกอร์ คุณต้ องให้ ทํางานที่เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่สงั่ รวมๆ ว่า ให้ สร้ างซอฟท์แวร์ ต้ องเจาะจงไปเลยว่าอยากให้
ออกแบบซอฟท์แวร์ สําหรับโทรศัพท์ หรื องานที่มนั เฉพาะเจาะจง เขาจะได้ ใช้ ความสามารถที่มีเหลือเฟื อนันได้
้ นั่นคือความ
เฉพาะเจาะจงที่คณ
ุ ต้ องบอกเขา
เอาล่ะ การบรรยายของฉันก็จบตรงนี ้ ขอบคุณทุกคนที่มาฟั ง และฉันรู้สกึ ดีมากที่ได้ มา (ผู้ชมปรบมือ)
T: อ้ อ มีคําถามเหรอค่ะ
MC: ขอบคุณครับ ผมชอบคําถามนี ้ครับ หากมีเวทย์มนต์เสกให้ เด็กออทิสติคหายได้ จากโลกใบนี ้ มนุษย์จะยังคงมีสงั คมแบบ
นัง่ รอบกองไฟอยูห่ น้ าปากถํ ้าหรื อเปล่า
้ องเป็ นแอสเพอร์ เกอร์ หากคุณต้ องการกําจัดบุคคลออทิสติคให้
T: คุณคิดว่าใครสร้ างล้ อหินล้ อแรกของโลก ฉันเดาว่าคนนันต้
หมดจากโลกนี ้ เราคงไม่มี ซิลคิ อน วัลเล่ย์ คงไม่มีใครแก้ วิกฤตพลังงานได้ แน่
MC: ผมจะถามอีก 2-3 คําถาม ถ้ าคุณรู้สกึ ว่าเป็ นคําถามที่ไม่เหมาะสมก็ไม่เป็ นไรนะครับ ให้ บอกว่าคําถามต่อไปได้ เลยนะครับ
T: ตกลงค่ะ
MC: หากคนที่นี่มีลกู ออทิสติคหรื อรู้จกั เด็กออทิสติค และรู้สกึ ว่ายังไม่เชื่อมต่อกับเด็กเหล่านี ้คุณจะแนะนําเขาอย่างไรครับ
T: อย่างแรก ฉันคงดูอายุก่อน ถ้ าหากอายุ 2, 3, 4 ขวบ ไม่พดู แล้ วยังไม่ปฎิสมั พันธ์เลย อยากยํ ้าว่าอย่ารอเลย คุณต้ องให้ เด็ก
ได้ ฝึกเดี่ยว อย่างน้ อย 24 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ออทิสซึม่ มีระดับความรุนแรงไม่เท่ากัน มีเด็กในสเปคตรัมครึ่งหนึ่งที่พดู ไม่ได้ และ
เด็กกลุมนี ้คงไม่ได้ เข้ าทํางานที่ซิลคิ อน วัลเล่ย์ แน่นอน แต่สําหรับเด็กที่ฉลาดปราดเปรื่ อง ที่มีอาการของออทิสซึม่ เพียงเล็กน้ อย
ซึ่งคุณต้ องจุดประกายเด็กกลุ่มนี ้ให้ ทําสิ่งที่น่าสนใจ ฉันมีปฎิสมั พันธ์ ทางสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับเพื่อนๆ เช่น ขี่ม้า
สร้ างโมเดลจรวด หรื อแข่งสร้ างสิ่งประดิษฐ์ อิเลคโทรนิคส์กบั กลุ่มเพื่อนๆ ตอนนี ้ฉันอายุ 60 แล้ ว ฉันยังนัง่ ติดกาวบนกระจกบน
แผ่นเมมเบรนยาง เพื่อจะทําไมโครโฟนนํ ้าหนักเบาอยูเ่ ลย
MC: ที่พอ่ แม่คิดหรื อหวังว่า เด็กจะรู้สกึ รักพ่อแม่ นี่เป็ นไปได้ ไหม
T: ขอบอกเลยว่าความรักของเด็กพวกนี ้มีได้ แน่นอน ถ้ าเกิดอะไรขึ ้นกับคุณพวกเขาจะช่วยคุณสุดชีวิต
MC: โอ้ โฮ
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MC: ถ้ าหากถามคนทัว่ ไปว่า สิง่ ที่รักที่สดุ ในชีวิต คืออะไร เขาคงจะตอบว่า ลูก คนรัก สําหรับคุณ คุณรักอะไรที่สดุ ในชีวิตครับ
T: ฉันรักสิ่งที่ฉนั ทําแล้ วช่วยให้ โลกใบนี ้น่าอยู่ขึ ้น ถ้ าฉันเห็นแม่ของเด็กออทิสติกบอกว่า ลูกเขาเข้ าเรี ยนมหาวิทยาลัย เพราะได้
อ่านบล็อกหรื อฟั งเลคเช่อร์ ของฉันนัน่ ก็ทําให้ ฉันมีความสุขมาก คุณรู้ มยั ้ คอกสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ที่ฉันทํางานอยู่ตอนปี 1980
มันเลวร้ ายมาก ฉันเลยพัฒนาระบบการนับสัตว์อย่างง่ายๆ ขึ ้นมาให้ โรงฆ่าสัตว์ได้ ใช้ สัตว์ที่ต้องเข้ าโรงฆ่ากี่ตวั มีสตั ว์ตายกี่ตวั
เหลืออยู่ในคอกกี่ตวั ในที่สดุ ฉันก็สงั เกตเห็นสิ่งต่างๆ ได้ อย่างง่ายดาย มันได้ ผลมากเลย ฉันชอบที่จะเห็นโลกนี ้เปลี่ยนแปลงได้
จริงๆ เราต้ องการสิง่ เหล่านี ้ให้ มากขึ ้น และต้ องการความคิดแบบนามธรรมให้ น้อยลง (หรื อความฝั นลมๆแล้ งๆให้ น้อยลง)
MC: ผมทึง่ มากเลยที่คณ
ุ บอกว่าคุณชอบหลงใหล ใน Server Farm ช่วยเล่าให้ ฟังหน่อยครับ
ุ ค่ามาก
T: เหตุผลที่ทําให้ ฉันตื่นเต้ นตอนที่อ่านเจอ คือ มันมีความรู้ มากมายเหมือนห้ องสมุด สําหรับฉัน ความรู้ คือสิ่งที่มีคณ
เมื่อกว่า 10 ปี ก่อน ที่ห้องสมุดถูกนํ า้ ท่วม ฉันหงุดหงิดมากที่หนังสือเสียหาย สําหรับฉันเหมือนความรู้ ถูกทําลายเลย Server
Farm เป็ นศูนย์ข้อมูล เป็ นห้ องสมุดรวมความรู้ที่ยิ่งใหญ่มาก
MC : คุณเทมเปิ ล ครับ ผมขอบอกตรงนี ้เลยนะครับว่า ผมดีใจมากที่คณ
ุ มาบรรยายที่เทดวันนี ้ ขอบคุณมากครับ
T: ขอบคุณค่ะ

ปั ทม์ลกั ษณ์ แปล
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