รู้ จักเด็กแอสเพอร์ เกอร์ ...เพือ่ พัฒนาได้ ถูกทาง
โดย อาจารย์ ดร.กุลยา ก่อสุ วรรณ
เด็กแอสเพอร์ เกอร์ เป็ นเด็กประเภทหนึ่ งที่อยู่ในกลุ่มของเด็กออทิสติก และปั จจุบนั นี้ เราพบเด็ก
แอสเพอร์ เกอร์ มากขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะในโรงเรี ยนปกติเพราะเด็กแอสเพอร์ เกอร์ น้ นั จัดอยู่ในกลุ่มเด็ก
ออทิสติกที่มีความสามารถสู ง (High-function Autism) เด็กเหล่านี้ จึงดูเหมือนเด็กปกติที่ฉลาด แต่มีปัญหา
พฤติกรรมหรื อพฤติกรรมแปลกๆ อยูบ่ า้ ง อย่างไรก็ตามถึงแม้เด็กแอสเพอร์ เกอร์ จะเป็ นเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษประเภทหนึ่ งแต่ก็อยู่ในกลุ่มเด็กที่มีความสามารถสู ง ดังนั้นขอกล่าวถึงรายละเอียดของลักษณะเด็ก
แอสเพอร์เกอร์ เพื่อให้พอ่ แม่สามารถพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ได้เต็มศักยภาพของเขา
การเคลื่อนไหว
เด็กแอสเพอร์ เ กอร์ ส่ว นใหญ่ เคลื่ อ นไหวหรื อ ใช้ก ล้า มเนื้ อมัด ใหญ่ ไ ด้ไ ม่ ดี นัก เด็ก จึ งมัก ดู งุ่มง่ าม
ซุ่ มซ่ าม อวัยวะส่ วนต่างๆ ประสานสัมพันธ์ไม่ดีเท่าไร และมีปัญหาด้านการทรงตัว เด็กแอสเพอร์ เกอร์
ส่ วนใหญ่จึงมีปัญหาเวลาเล่นเกม หรื อทํากิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหว ปั ญหาเหล่านี้ จะ
ส่ งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กแอสเพอร์เกอร์ในด้านการเขียน กีฬา ศิลปะ ทักษะทางสังคม และอื่นๆ
ระดับสติปัญญา
สําหรับเด็กแอสเพอร์เกอร์ส่วนใหญ่น้ นั
เป็ นเด็กที่มีระดับสติปัญญาตั้งแต่ระดับ
ปานกลางถึงฉลาดมากก็ได้ เด็กเหล่านี้หลายคนมักไม่มีปัญหาทางการเรี ยน โดยเฉพาะวิชาที่
ต้องอาศัยการจดจํา แต่ปัญหาที่พบบ่อยมักเป็ นปัญหาทางสังคมและพฤติกรรมเสี ยมากกว่า
ภาษาและการสื่ อสาร
เด็กแอสเพอร์ เกอร์ เริ่ มพูดได้ในวัยที่ใกล้เคียงกับเด็กปกติ พ่อแม่จึงไม่เห็นความผิดปกติทางการพูด
เด่นชัดนัก เมื่อโตขึ้นเด็กแอสเพอร์ เกอร์ จะมีลกั ษณะการพูดที่เหมือนผูใ้ หญ่หรื อเด็กที่โตกว่า พัฒนาด้าน
ภาษาพูดจะสู งกว่าวัยเขา ดังนั้นเมื่ อพิจารณาการพูดแล้ว ผูป้ กครองหรื อครู มกั คิดว่าเป็ นเด็กฉลาด แต่
อย่างไรก็ตามการพูดของเด็กเหล่านี้จะมีลกั ษณะ 4 ประการ ดังนี้
1. นํ้าเสี ยงและระดับเสี ยงของเด็กแอสเพอร์เกอร์จะราบเรี ยบมักไม่มีเสี ยงสูงตํ่าเช่นคนทัว่ ไป แต่จะ
เป็ นเสี ยงที่มีระดับเดียว (Monotone) ทั้งประโยค
2. เด็กแอสเพอร์เกอร์มกั ขาดความต่อเนื่องในเรื่ องที่สนทนา ทําให้กลายเป็ นคนที่พดู แต่เรื่ องที่
ตนเองสนใจเท่านั้น โดยไม่ สนใจว่าผูฟ้ ั งว่าจะสนใจหรื อไม่ แม้ว่าคู่สนทนาจะพยายามเปลี่ยนหัวข้อหรื อ
ประเด็นในการสนทนาไปแล้ว เด็กแอสเพอร์เกอร์กม็ กั จะกลับมาพูดเรื่ องเดิมที่ตนเองสนใจ

3. เด็กเหล่านี้ขาดทักษะในการผลัดเปลี่ยนการสนทนาระหว่างคู่สนทนาด้วยกัน ดังนั้น บุคคล
แอสเพอร์เกอร์จะพูดประโยคยาวๆ และมักพูดอยูฝ่ ่ ายเดียวโดยไม่เป็ นโอกาสให้คู่สนทนาได้พดู บ้าง
4. เด็กแอสเพอร์เกอร์บางคนใช้ไวยากรณ์ในการพูดได้ดี แต่มกั มีปัญหาด้านการใช้สรรพนาม โดย
การใช้สรรพนามบุรุษที่ สองหรื อที่สามแทนบุรุษที่หนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น เด็กอาจเรี ยกแทนตัวเองว่าเธอเพราะ
เคยได้ยนิ ครู เรี ยกว่าเธอบ่อยๆ เช่น “เธอช่วยลบกระดานให้ครู หน่อยนะ” เป็ นต้น
นอกจากนี้ เด็กแอสเพอร์เกอร์อาจมีปัญหาในเรื่ องความคิดรวบยอด การสรุ ปในความสําคัญ
การสังเคราะห์เนื้อหาจากเรื่ องที่อ่านซึ่งเด็กอาจจะมีจุดอ่อนในด้านนี้
พฤติกรรมซํ้าๆ และความสนใจแปลกๆ
เด็กแอสเพอร์ เกอร์ มกั สนใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเป็ นพิเศษและความสนใจจะจํากัดอยูเ่ รื่ องนั้น โดย
ไม่สนใจเรื่ องอื่นเลย ผูป้ กครองสามารถสังเกตได้จากบทสนทนาของเขา คือ เด็กจะพูดแต่เรื่ องที่ตนเองสนใจ
ลักษณะเหล่านี้ อาจจะเห็ นได้ไม่ชัดเจนในวัยเด็ก ยกตัวอย่างเช่ น เด็กแอสเพอร์ เกอร์ หลายคนอาจจะสนใจ
ไดโนเสาร์ หรื อตัวการ์ ตูนบางอย่าง เช่น เบ็นเท็น มากๆ แต่เนื่ องจากไดโนเสาร์ หรื อการ์ ตูนต่างๆ เหล่านั้น
แต่เราจะสังเกตเด็กแอสเพอร์ เกอร์
จะเป็ นสิ่ งที่เด็กส่ วนใหญ่ให้ความสนใจอยูแ่ ล้วทําให้สังเกตได้ไม่ชดั
ได้เด่นชัดขึ้นเมื่อโตขึ้น และมักพูดเรื่ องที่เขาสนใจอยู่บ่อยๆ โดยไม่สนใจปฏิกิริยาของผูฟ้ ั ง เช่ น เด็กสนใจ
เรื่ องงู ก็จะพูดแต่เรื่ องงูบ่อยๆ โดยไม่สนใจว่าผูส้ นทนาจะเห็นด้วยหรื อไม่ เป็ นต้น
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
เด็กแอสเพอร์ เกอร์ จะมีความบกพร่ องด้านทักษะทางสังคมอย่างเด่นชัด แต่ปัญหาไม่ใช่เพราะเขาไม่
ต้องการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นแต่เกิดจากความไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคม เนื่องจากกฎเหล่านี้เป็ นเรื่ องยุง่ ยาก
ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงไปเรื่ อยๆ ตามสถานการณ์ของสังคมตัวอย่าง เช่น การวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่น
ถือว่าเหมาะสม
แต่เมื่ออยู่ในห้องเรี ยนการวิ่งเล่นนั้นไม่ควรทําเพราะถือว่าไม่เหมาะสมเสี ยแล้ว หรื อ
การยกมือไหว้เป็ นการทักทายหรื อการลาก็จริ ง แต่เราใช้กบั ผูท้ ี่อายุมากกว่าหรื ออายุเท่ากัน ไม่จาํ เป็ นต้องทํา
กับเด็กที่อายุนอ้ ยกว่า เป็ นต้น ไม่มีใครเขียนสิ่ งเหล่านี้ ไว้เป็ นกฎชัดเจน ทักษะเหล่านี้ เกิดจากการสังเกตและ
การเลียนแบบพฤติกรรมของคนอื่นๆ ในสังคม แต่เด็กแอสเพอร์ เกอร์ ไม่สามารถเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติได้เช่น
เด็กทัว่ ไป นอกจากนี้ ทักษะสังคมยังเกี่ยวข้องกับการใช้ท่าทาง และการแปลความหมายของท่าทาง สี หน้า
แววตา การเคลื่อนไหวอีกด้วย
ความบกพร่ องด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและทักษะทางสังคมยังเกิดจากการขาดทักษะในการริ เริ่ ม
เช่น ไม่สามารถเริ่ มต้นชวนคนอื่นพูดด้วยนอกจากเป็ นการพูดแบบลอยๆ เท่านั้น รวมถึงการสามารถคาดเดา
ความรู ้ สึ ก หรื อ เดาใจผูอ้ ื่ น ได้ จากการสั ง เกตการณ์ ก ระทํา หรื อ เนื้ อ หาที่ พู ด ถึ ง เมื่ อ มี ก ารสนทนาด้ว ย
ตัวอย่างเช่น ขณะที่พูดออกไปผูฟ้ ั งสนใจหรื อพอใจเรื่ องที่เขาพูดหรื อไม่ปัญหาเหล่านี้ อาจดูเหมือนเรื่ องเล็ก
เมื่อเขายังเล็ก ผูป้ กครองหลายคนจึงมองข้ามไปเมื่อโตขึ้นก็จะดีเอง เมื่อเด็กเข้าสู่ วยั เรี ยนเด็กมักพบปั ญหาใน

การเล่น การเข้ากลุ่มและการทํางานร่ วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรี ยนมากขึ้น เพราะเด็กจะคิดเหมือนกับคนที่เอาแต่
ใจตนเอง ไม่คาํ นึงถึงจิตใจผูอ้ ื่น
โดยทั่ว ไป เด็ ก แอสเพอร์ เ กอร์ คิ ด แบบตรงไปตรงมา คิ ด อย่า งไรต้อ งเป็ นอย่า งนั้น ไม่ ช อบการ
เปลี่ยนแปลงและไม่ยืดหยุ่น ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลางและขาดทักษะในการเข้าใจสี หน้าหรื อท่าทีของคนอื่น
เช่ น เมื่อผูใ้ หญ่แสดงสี หน้าไม่พอใจ เด็กอาจจะมองไม่ออกหรื อไม่เข้าใจ พ่อแม่อาจสังเกตได้ว่า เมื่อเด็ก
แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าผูอ้ ื่น แล้วผูใ้ หญ่แสดงสี หน้าหรื อสายตาไม่พอใจ เป็ นการเตือนแบบ
ไม่ใช้คาํ พูด แต่เด็กกลับทําไม่รู้ไม่ช้ ีและแสดงพฤติกรรมนั้นต่อไปอีก นัน่ เป็ นเพราะเขาไม่เข้าใจสี หน้าหรื อ
สายตาที่แสดงออกนั้นว่าผูใ้ หญ่หมายความว่าอย่างไร
เด็กแอสเพอร์เกอร์หลายคนมักเป็ นเด็กที่สนใจใฝ่ เรี ยน โดยเฉพาะวิชาที่ตนเองสนใจอย่างมาก เด็ก
มักถูกเพื่อนล้อเลียนหรื อถูกรังแกเพราะเด็กมักมีพฤติกรรมหรื อความคิดที่แปลกๆ พฤติกรรมเหล่านี้ เกิดจาก
ความไม่รู้จกั ยืดหยุ่นต่อบุคคลและสถานการณ์ต่างๆ
เด็กแอสเพอร์ เกอร์ ส่วนใหญ่รู้ดีว่าเขาแตกต่างจาก
เด็กทัว่ ไปยิง่ ฉลาดมาก ยิง่ ไวต่อความรู ้สึก ดังนั้นเมื่อถูกเพื่อนๆ ล้อเลียนมากๆ เด็กมักรู ้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงวัยรุ่ นและวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
เด็กทัว่ ไปมักเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางสังคมได้ดีข้ ึนเมื่ออายุมากขึ้น แต่ปัญหาด้านทักษะทางสังคมกลับ
ทําให้เด็กแอสเพอร์ เกอร์เจอปั ญหาขัดแย้งมากขึ้น เด็กจึงมักมีความกังวล ไม่สบายใจ เก็บกด และความเครี ยด
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การที่เด็กไม่สามารถสร้างสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นได้ ทําให้เด็กแอสเพอร์ เกอร์ หลายคนมี
ภาวะซึมเศร้า ซึ่งบางครั้งจําเป็ นต้องได้รับการบําบัดทางยาด้วย
ลักษณะทางวิชาการ
เด็กแอสเพอร์ เกอร์ ส่วนใหญ่ได้เข้าเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ ซึ่ งเป็ นการเรี ยนร่ วมหรื อเรี ยนรวมกับเด็ก
ทัว่ ไป การเรี ยนแบบนี้ ถือว่าเหมาะสมและเป็ นประโยชน์กบั เด็กแอสเพอร์ เกอร์ มากกว่าการเรี ยนในชั้นเรี ยน
พิเศษ เพราะเด็กเหล่านี้ จะมีระดับสติปัญญาปกติถึงฉลาด มีความจําเป็ นเลิศ และมีลกั ษณะประกอบอื่นที่
ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึน อย่างไรก็ตาม ปั ญหาคือเมื่อเด็กเหล่านี้ใช้คาํ ศัพท์ที่ยากๆ เป็ นคําศัพท์ที่
สู งกว่าวัยได้อย่างคล่องแคล่ว ครู จึงคิดว่าเขาเข้าใจสิ่ งที่ครู พดู ได้เป็ นอย่างดี และคาดหวังในความสามารถของ
เด็กเหล่านี้ มากกว่าความสามารถที่แท้จริ งของเขา มีบ่อยครั้งที่เมื่อครู อธิ บายอะไรด้วยประโยคยาวๆ หรื อ
หลายๆ คําสั่งพร้อมๆ กัน เด็กจะทําเหมือนหู ทวนลมเหมือนไม่ฟังหรื อไม่ทาํ ตามคําสั่ง ทําให้ดูเหมือนเป็ น
เด็กดื้อ ทั้งที่ความจริ งแล้วเด็กอาจจะไม่เข้าใจก็เป็ นได้
เพราะครู ผสู ้ อนมักไม่เข้าใจ
อันที่จริ งเด็กแอสเพอร์เกอร์มกั ประสบปัญหาในการเรี ยนเสมอ
ความต้องการพิเศษของเด็กเหล่านี้ เด็กแอสเพอร์ เกอร์ ไม่เข้าใจสิ่ งที่เป็ นนามธรรม เช่น คําอุปมาอุปไมย
คําพังเพย สุ ภาษิต
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้านทักษะสังคม ความสนใจซํ้าๆ ความไม่ยืดหยุน่ ทักษะ
ในการแก้ปัญหาไม่ดี ไม่มีทกั ษะในการจัดระเบียบงาน ไม่สามารรถแยกแยะสิ่ งที่เกี่ยวข้องโดยตรงออกจาก
สิ่ งที่ ไม่ เกี่ ยวข้อง และไม่สามารถนําความรู ้ หรื อทักษะที่เรี ยนมาไปใช้ในสถานการณ์ อื่นได้ ซึ่ งได้รับการ

สนับสนุนที่เหมาะสมเด็กเหล่านี้จะประสบความสําเร็ จในชั้นเรี ยนได้ และมีจาํ นวนไม่นอ้ ยที่เข้ารับการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาได้.

