ความคิด-จิตใจ ของเด็กฉลาด
โดย ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์ วงศ์

เด็กหลายๆ คนที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายให้สังคมเรี ยกว่าเด็กอัจฉริ ยะ พวกเขาก็มกั ถูกคาดหวังจากสังคมจะ
มีใครรู ้ บา้ งไหมว่าเด็กตัวนิ ดเดี ยวต้องแบกความคาดหวังเท่าภูเขา แต่เด็กก็คือเด็ก จิตใจของเด็กอ่อนไหว และ
อารมณ์ของเขาจะขึ้นอยูก่ บั ความรู ้สึกมากกว่าความผิดถูก อะไรที่ไปกระทบความรู ้สึกของเขามากๆ เขาต้องหา
ทางออกและวิธีหาทางออกนี้ กส็ ุ ดจะคาดเดาได้วา่ จะร้ายหรื อดี พ่อแม่ที่พยายามอยากให้ลูกเป็ น “ซุปเปอร์ คิด”
(Super Kid) หรื อพ่อแม่ซ่ ึ งชอบให้คนเรี ยกลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะก็จะมีเป็ นผลเสี ยมากกว่าผลดี มันอยูใ่ นกฎข้อที่วา่
ไม่มีใครอยากแตกต่างจากคนอื่น
อะไรทําให้ เด็กฉลาดลํา้ มักกลายเป็ นคนไร้ ค่า
เด็กฉลาดกว่าวัยมักมีลกั ษณะเชิ งจิตวิทยาที่แตกต่างจากเด็กทัว่ ไปอย่างน่ าสนใจ ข้อมูลต่อไปจะเป็ น
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าจากทั้ง งานวิ จ ัย เอกสาร ตํา ราทั่ว โลก และจากภาคปฏิ บ ัติ ที่ พ บเด็ ก พวกนี้ จากศู น ย์พ ัฒ นา
อัจ ฉริ ย ภาพ สถาบันวิ จ ัย และพัฒ นาการศึ ก ษาพิ เ ศษ มหาวิ ทยาลัย ศรี นคริ น ทรวิโ รฒ เราจึ งตระหนัก ได้ว่า
ความคิดและจิตใจของพวกเขาเป็ นอย่างไร
ความคิดและจิตใจของเด็กฉลาด
เด็กพวกนี้ มีลกั ษณะทางความคิดและจิ ตใจที่อาจเรี ยกได้ว่าเป็ น “เอกลักษณ์ทางจิ ตวิทยา” ซึ่ งเป็ นเป็ น
กลไกทางจิตวิทยาสามารถเกิ ดได้ตลอดเวลา ในกลุ่มเด็กที่ มีสติ ปัญญาสู งมากคนทัว่ ไปคิดว่าพวกนี้ เป็ นกลุ่ม
อภิสิทธิ์ ชน ที่ได้เปรี ยบผูอ้ ื่น เรี ยนรู ้ได้ง่ายดาย คิดได้มาก รู ้มากกว่าคนอื่น ไม่จาํ เป็ นต้องดูแลอะไรเป็ นพิเศษ
ความคิด จิตใจภายในที่เป็ นผลพวงจากศักยภาพที่สูงความสามารถที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ งกว่าคนอื่น เป็ น
กลไกภายในที่จิตไป “จับ” สิ่ งต่างๆ ไม่เฉพาะทางความคิด แต่ “จับ” ด้วยความรู ้สึกภายในที่แตกต่างจาก
เด็กทัว่ ไป น้อยคนที่เข้าใจว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้มีโครงสร้างทางความคิดและความสามารถที่พิสดารลึกซึ้ งจาก
เด็กทัว่ ไปเท่านั้น แต่พวกเขายังมีโครงสร้างทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ งพิสดารไม่แตกต่างจากความคิดของพวกเขาเลย
ดังนั้นความรู ้ สึกที่ไวเกินกว่าเด็กปกติธรรมดา เจ็บปวดรุ นแรง มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ละเอียด ความอ่อนไหว
ความรู้ สึกต่อต้านนั้นรุ นแรงกว่าเด็กธรรมดา และเป็ นที่ น่าเสี ยดายว่าความจริ งเช่ นนี้ เป็ นสิ่ งที่ ผูใ้ หญ่ท้ งั มวล
มองข้าม แต่กลุ่มพากันคิดว่าเด็กพวกนี้อะไรๆ ก็ตอ้ งสามารถทนได้ แก้ไขได้ดว้ ยตนเอง

Ann Marie ได้ให้ความหมายเชิงจิตวิทยา “คนที่มีความสามารถพิเศษเป็ นคนที่มีความไวในการรับรู ้
อย่างมหาศาลและมีความอ่อนไหวมากกว่าเด็กอื่น มีศกั ยภาพสู งมากในการที่จะโยงหรื อปรับเปลี่ยนสิ่ งที่ได้รู้
ไปสู่ความสามารถทางปัญญาหรื อไปสู่สภาวะทางอารมณ์ได้ง่ายกว่าคนปกติ
ในขณะที่ Columbus กล่าวว่า “คนที่ มีความสามารถพิเศษนั้นคื อความไม่ผสมกลมกลื นกันของ
พัฒนาการที่พฒั นาการทางปัญญาและความสามารถต่างๆ ที่มีอยูอ่ ย่างเข้มข้นไปมีผลกระทบก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
ที่เป็ นประสบการณ์ หรื อการตระหนักรู ้ที่แตกต่างจากคนทัว่ ไป ความไม่ผสมกลมกลืนนี้ เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มที่มี
ศักยภาพสู งขึ้ นมี เอกลักษณ์ ของเด็กกลุ่มนี้ บางที แทนที่ จะเป็ นผลดี กลับกลายส่ งผลให้พวกเขาอ่อนแอ และ
ต้องการดูแลจากผูป้ กครอง ครู การให้คาํ แนะนํา และช่วยปรั บปรุ ง เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพได้ ซึ่ งความไม่ผสมกลมกลื นคือขาดการผสมกลมกลื นหรื อการเป็ นอันหนึ่ ง อันเดี ยว ของอัตราการ
พัฒนาการของปัญญาอารมณ์ และร่ ายกาย”
ความไม่ผสมกลมกลืนกันนี่ เองที่ส่งผลให้เกิดความเครี ยดภายในได้ เช่น เด็กอายุ 3-4 ขวบ สามารถ
อ่านออกและมีความเข้าใจพอๆ กับเด็ก 7-8 ขวบ แต่ไม่สามารถขีดเขียนได้ตามจิ นตนาการหรื อความต้องการ
ของตนเองได้ ทําให้เครี ยด หงุดหงิด คับข้องใจ ที่สามารถพบได้เสมอๆ ในกลุ่มเด็กที่มีความสามารถในระดับสู ง
มาก (Highly Gifted) ความไม่ผสมกลมกลืนภายในก็ก่อให้เกิดความยากลําบากในการปรับตัวไปด้วย และเด็กก็
มักจะมีความรู ้สึกว่าตนเอง “แตกต่าง” ไม่มีที่เหมาะกับเขา เพราะทุกคนมีความต้องการหรื อมีความรู ้ สึกอยาก
เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม เป็ นที่ยอมรับความรู้สึกว่าสิ่ งต่างๆ ไม่เหมาะกับตัวเขาจึงเป็ นเรื่ องเจ็บปวดไม่นอ้ ยทีเดียว
ในระบบการจัดการศึกษาในปั จจุบนั ที่อาจมีแนวโน้มในการเรี ยนร่ วมมากขึ้น ยอมรับว่าเด็กที่มีความแตกต่าง
และหลากหลายมากขึ้น เห็นความจําเป็ นในการจัดระบบการศึกษาพิเศษที่ตอ้ งหาหนทางจัดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการระดับอาการของเด็กโดยทัว่ ไปไม่มีใครคาดหวังที่จะให้เด็กที่มี I.Q.50 เข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ
และไม่มีใครเคยคิดว่าเด็กที่มี I.Q. 150 จะมีความรู ้สึกนึ กคิดกับระบบการศึกษาอย่างไร หรื อเหมาะสมกับเขาแค่
ไหน เพราะเด็ก I.Q.150 และ เด็ก I.Q. 50 ต่างก็เป็ นเด็กที่สุดโต่งทั้งคู่ โดยที่ยงั ไม่รวมถึงเด็กที่มีความสามารถ
พิเ ศษอื่ นๆ เช่ น ดนตรี ศิ ลปะ กี ฬา วิ ทยาศาสตร์ ฯลฯ ที่ เป็ นเด็กกลุ่มที่ มีความต้องการพิเศษและอาจไม่
สามารถปรับตัวได้ดงั ที่ผใู ้ หญ่คาดหวัง
แม้ว่ามีรายงานวิจยั ที่ทาํ ในประเทศตะวันตก ในบางแห่งที่รายงานว่าเด็กกลุ่มที่มี I.Q. สู ง มีการปรับตัว
ทางอารมณ์ และความสัมพันธ์กบั เพื่อนได้ดี แต่ก็มีรายงานอีกมากมายที่ช้ ีให้เห็นว่า เด็กกลุ่มนี้มีลกั ษณะปั ญหา
ทางการปรับตัวที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากเด็กกลุ่มพิเศษกลุ่มอื่นๆ ที่ได้ช้ ีให้เห็นถึงข้อจํากัดของรายงานดังกล่าว
และได้เสนอข้อมูลหลายประการพื้นฐานของเขาคื อ ความละเอียดอ่อนลึ กซึ้ ง มี ภาวการณ์ รับรู ้ ทางอารมณ์ ที่
อ่อนไหวและเข้มข้นกว่าเด็กปกติ มีการตอบสนองทางอารมณ์ที่ฉบั ไวกว่าที่ใครๆ คิด ซึ่ งนักประสาทวิทยาได้

พบว่า เด็กกลุ่ มนี้ มี โครงสร้ างทางระบบประสาท คิ ดว่าตนเองแปลกแยกไปจากเด็ก คนอื่ น นิ สัยชอบความ
สมบูรณ์ไม่มีที่ติและความไม่ผสมผสานกันในเรื่ องพัฒนาการทางอารมณ์ สติปัญญา ทางกาย และทางสังคม เป็ น
ที่น่าเสี ยดายว่ารายงานเหล่านี้ มกั ปรากฏอยูต่ ามวารสารวิชาการในกลุ่มการศึกษาพิเศษหรื อการศึกษาสําหรับเด็ก
ที่ มีความสามารถพิเศษ เท่านั้น ข้อมูลต่างๆ จึ งไม่ถึงมือนักจิ ตวิทยา นักแนะแนว จิ ตแพทย์ทวั่ ไป เด็กกลุ่มนี้
อาจจะถูกวินิจฉัยแบบไม่ครอบคลุมสาเหตุที่แท้จริ ง
องค์ความรู้ในการจัดการเด็กกลุ่มนี้ที่ตอ้ งการความเข้าใจบางอย่างที่เจาะลึกและซับซ้อนกว่าเด็กทัว่ ไป มี
การจัดการอย่างเหมาะสมถือว่าเป็ นศาสตร์ แขนงหนึ่งที่ตอ้ งการผูไ้ ด้รับการฝึ กฝนมาโดยเฉพาะซึ่ งบุคลากรกลุ่มนี้
จะต้อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในธรรมชาติ ความต้อ งการ ปั ญ หา และวิ ธี ก ารจัด การกับ ปั ญ หาของเด็ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษโดยเฉพาะ มิฉะนั้นจะเกิดการบําบัดโดยอาการที่แสดงออกที่เป็ นปลายเหตุมากกว่าการรักษา
ที่ตน้ เหตุมากกว่าการดูแลและจัดการด้วยความรู ้ ความเข้าใจ ที่ได้รับการฝึ กฝนมาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทาง
ปั ญหาทํานองนี้กไ็ ม่ได้เกิดเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษเท่านั้น แต่กเ็ กิดขึ้นกับกลุ่มพิเศษกลุ่มอื่นๆ ด้วย
เพราะเด็กพิเศษแต่ละกลุ่มมี ลกั ษณะปั ญหาที่ แตกต่างจากกลุ่มอื่ นๆ ไปทั้งสิ้ น และสถานการณ์ น้ นั ก่อให้เกิ ด
ผลกระทบทางด้านจิตใจไม่เหมือนกัน
แล้ วเราจะทําอย่ างไร เมื่อลูกมีลกั ษณะอาการอย่ างทีก่ ล่ าวมา?
คําแนะนํา
1. หลีกเลี่ยงการเรี ยกลูกว่าเป็ น “เด็กอัจฉริ ยะ” “เด็กปั ญญาเลิศ” และต้องพยายามทําความเข้าใจกับคน
รอบด้าน เช่น ญาติ หรื อ เพื่อน ครู ฯลฯ ว่าการเรี ยกเด็กเช่นนั้นเป็ นโทษมากกว่าผลดี
2. พยายามหาทางให้เขาเกิดความเข้าใจทางความคิด และความสามารถคนอื่น เพราะเด็กเหล่านี้ จะไม่
เข้าใจว่าทําไมของง่ายๆ แค่น้ ีทาํ ไม่ได้ หรื อทําไมไม่เข้าใจ
3. ในการทดสอบ หรื อ รั ก ษาอาการทางจิ ตใจ ควรคํานึ ง ถึ ง ลัก ษณะเฉพาะที่ มีค วามละเอี ย ดอ่ อ น
ซับซ้อน และเจ็บปวดง่ายกว่าคนทัว่ ไป
4. เด็กกลุ่มนี้ ตอ้ งการสื่ อ หลักสู ตร แบบฝึ กต่างๆ และ กิจกรรม ที่มีความสลับซับซ้อนท้าทายมากกว่า
เด็กทัว่ ไป พ่อแม่จึงเป็ นคนสําคัญที่สุดที่จะเข้าใจเรื่ องนี้ และพยายามใกล้ชิดกับเขา เพราะลูกจะบอก
ว่าสิ่ งที่ให้ทาํ นั้นเขารู้สึกอย่างไร หลายๆ ครั้งเมื่อเขาทํางานได้เร็ วกว่าเด็กคนอื่น ผูใ้ หญ่อาจจะให้ทาํ
มากขึ้ น การให้เขาทําในสิ่ งที่เขารู ้ สึกว่าซํ้าซาก ความรู ้ สึกเบื่ อหน่ ายจึ งเป็ นอาการที่ เหล่านี้ ตอ้ ง
เผชิญ และได้พบตลอดเวลาจึงขอแนะนําว่าหากเด็กต้องทําการบ้าน 20 ข้อ เช่นเด็กคนอื่นอาจให้ทาํ

น้อยกว่าถ้าแน่ใจว่าเขาทําได้อย่างสบายๆ และไม่อยากทําทั้งหมดควรคุยกับครู ขอให้ทาํ บทต่อๆ ไป
ได้ (เรื่ องคุยกับครู นี่ตอ้ งใช้วาทะศิลป์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดคิดว่าพ่อแม่จะจัดการศึกษาแทน
โรงเรี ยน พูดไม่ดี คนที่รับกรรมก็คือลูกเรา)
5. ติ ดต่อเครื อข่ายหัวอกเดี ยวกันที่ ศูนย์พฒ
ั นาอัจฉริ ยภาพ สถาบันวิจ ยั และพัฒนาการศึ กษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒมีสมาคมส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษ และชมรมพัฒนาพรสวรรค์
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