ระดับ ความสามารถของอัจ ฉริ ย ะออทิ ส ติ ก
AUTISTIC SAVANT LEVEL
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“อัจฉริยะออทิสติก” หรือ “ออทิสติกซาวองต์” (autistic savant) มีความเป็ นอัจฉริยะ หรือความสามารถพิเศษเฉพาะ
ด้านหลากหลายรูปแบบ แต่ละคนก็มีความอัจฉริยะแตกต่างกันไป ตั้งแต่แบบพิเศษไปจนถึงแบบมหัศจรรย์ บางคนโดด
เด่นด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านคณิตศาสตร์ หรือทักษะกลไก มิติสมั พันธ์ เมื่อเทียบกับเด็กทัว่ ไปในวัยเดียวกัน บางคน
วาดรูปได้ทุกอย่างจากที่เห็นเพียงครั้งเดียว จําได้ทุกตัวอักษรจากหนังสือที่อ่านเพียงครั้งเดียว ซึ่งไม่น่าจะเป็ นไปได้ แต่
ก็พบว่ามีบุคคลเช่นนี้ จริง
โดยทัว่ ไปอัจฉริยะออทิสติกแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามระดับความสามารถ ได้แก่ ทักษะเฉพาะส่วน (splinter skills)
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (talented) และความสามารถมหัศจรรย์ (prodigious) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ทักษะเฉพาะส่วน (Splinter skills)
“ทักษะเฉพาะส่วน” เป็ นทักษะที่พบได้บ่อยที่สุดในออทิสติก มักแยกส่วนจากบริบทและเป้ าหมาย เป็ นทักษะ
ความสามารถที่เป็ นชิ้ นส่วนเฉพาะ ที่ไม่สามารถประกอบเข้ากับชิ้ นส่วนอื่นได้พอเหมาะ รูใ้ นเชิงลึกแต่ไม่รแู ้ บบองค์รวม
ไม่สามารถขยายผลหรือนําไปประยุกต์ใช้ได้มากนัก
ทักษะเฉพาะส่วน เข้าได้กบั สํานวนสุภาษิตที่วา่ “ตาบอดคลําช้าง” คือ การรูอ้ ะไรด้านเดียวหรือนัยเดียวแล้วเข้าใจว่าสิ่ง
นั้นเป็ นอย่างนั้น สิ่งที่รบั รูแ้ ละเข้าใจ ถึงจะมีรายละเอียดครบถ้วน แต่อาจไม่ใช้ขอ้ เท็จจริงทั้งหมด
ทักษะนี้ มักมีความจําแบบพิเศษ จําได้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ จําได้ทุกข้อมูล และอาจจําได้ท้งั ภาพและเสียงด้วย
มักเป็ นความสนใจแบบหมกมุ่นที่ไม่มีประโยชน์ ซึ่งเป็ นลักษณะอาการหนึ่ งของออทิสติกอยูแ่ ล้ว แต่หมกมุ่นจนสามารถ
จดจําได้มาก และมีความรูม้ ากเป็ นพิเศษ เช่น จําตารางเวลาเดินรถไฟได้ทวั ่ เมือง จําแผนที่ได้ท้งั เมือง แต่ไม่สามารถ
ซื้ อตัว๋ หรือเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางด้วยตนเองได้ สามารถจดจําตารางการแข่งขันกีฬาที่สนใจได้ทุกนัด แต่ไม่
เข้าใจกติกาการเล่นกีฬานั้น และไม่ได้สนใจเข้าชมกีฬานั้นด้วย สามารถจําบทพูดของการ์ตูนที่ชนื่ ชอบได้ท้งั เรื่อง แต่ไม่
สามารถเล่าเรือ่ งหรือบรรยายลักษณะของตัวการ์ตูนในเรือ่ งได้ หรือรูข้ อ้ มูลทุกอย่างเกี่ยวกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ได้ครบทั้งสภา ตั้งแต่วนั เกิด วันแต่งงาน ประวัติการศึกษา ที่อยู่ ซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ฯลฯ
ความแตกต่างระหว่างอัจฉริยะที่เป็ นออทิสติก กับอัจฉริยะที่ไม่เป็ นออทิสติก ที่เห็นชัดเจนเรื่องหนึ่ ง คือ ออทิสติกจะ
จดจําทุกอย่าง หรือตะบี้ ตะบันจํา ในทางตรงกันข้าม อัจฉริยะที่ไม่ได้เป็ นออทิสติก จะเลือกจําสิ่งที่ควรจดจํา มี
ประโยชน์ในการต่อยอดความรูไ้ ด้
ผูเ้ ขียนได้มีโอกาสพบกับเด็กออทิสติกที่มีทกั ษะเฉพาะส่วนค่อนข้างบ่อย มีเด็กคนหนึ่ งสนใจเรื่องที่อยูข่ องครูท้งั โรงเรียน
และนักเรียนทั้งในห้องเดียวกันและห้องอื่น จะคอยถามที่อยู่ ซึ่งรวมทั้งบ้านเลขที่และรหัสไปรษณีย์ ของทุกคนที่ได้
พูดคุยด้วย และจดจําได้แม่นยํา เมื่อพบเจอคุณครูก็จะบอกบ้านเลขที่ และรายละเอียดที่อยูข่ องคุณครูเป็ นชุดเลย แต่ไม่
สวัสดีทกั ทาย หรือเรียกชื่อเล่นของคุณครูเหมือนที่เพื่อน ๆ เรียกกัน
ทักษะนี้ ใช่วา่ จะดูไร้ประโยชน์เสมอไป เด็กคนหนึ่ งที่สามารถจดจําเส้นทางเดินรถของประเทศที่ไปท่องเที่ยวได้หมด ก็
สามารถบอกพ่อแม่ให้พาขึ้ นรถประจําทางและรถไฟฟ้ าเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ และที่สาํ คัญยังสามารถใช้
ในการทําข้อสอบบางวิชาได้คะแนนเต็มอีกด้วย

ประโยชน์อีกเรื่องที่พบ คือ เด็กบางคนมักพูดซํ้า ๆ ตามบทพูดจากการ์ตูนหรือโฆษณาที่ชื่นชอบ เพื่อช่วยให้ตนเอง
อารมณ์สงบลงได้ (calming effect) เมื่อมีสิ่งกระตุน้ ที่ทาํ ให้อารมณ์เสีย หรือวิตกกังวล
“ทักษะเฉพาะส่วน” เป็ นรากฐานของความสนใจและความสามารถ ถ้าได้รบั การส่งเสริมในแนวทางที่เหมาะสม ก็จะ
ช่วยให้เด็กนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปได้
2) ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (Talented)
เช่น ดนตรี ศิลปะ คณิตศาสตร์ ทักษะกลไกหรือมิติสมั พันธ์ ฯลฯ แม้วา่ จะไม่ได้เก่งในทุกด้าน แต่ดา้ นที่เก่งจะเหนื อกว่า
คนอื่นในวัยเดียวกัน เป็ นความสามารถพิเศษที่แสดงออกเด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความบกพร่องหรือข้อจํากัด
ที่มี
ด้านดนตรี เช่น ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีได้เหมือนต้นฉบับ หลังจากได้ฟังเพียงครั้งเดียว สามารถแยก
เสียงแล้วบอกเป็ นโน้ตดนตรีได้ หรือบอกได้วา่ เสียงเพี้ ยนไปจากเดิมเท่าไหร่ (perfect pitch) ฯลฯ
ด้านศิลปะ เช่น ความสามารถในการวาดภาพ การระบายสี การปั้ น การประดิษฐ์ ฯลฯ ส่วนใหญ่พบว่าเป็ น
ความสามารถในการวาดภาพจากสิ่งที่เคยเห็นเพียงครั้งเดียวได้อย่างไม่ผิดเพี้ ยน มีรายละเอียดครบถ้วน มีความ
ประณีต สวยงาม และเสมือนจริง มักมีความโดดเด่นในองค์ประกอบทางศิลปะด้านความละเอียด (elaboration)
ด้านคณิตศาสตร์ เช่น การคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์ได้รวดเร็วและแม่นยํา สามารถคํานวณตัวเลขจํานวนมากในใจ
ได้รวดเร็ว สามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เกินคนอืน่ หลายระดับชั้น ฯลฯ
ด้านทักษะกลไก มิติสมั พันธ์ (mechanical/ visual-spatial skills) เช่น ความสามารถในการกะระยะทางได้แม่นยํา
โดยไม่ตอ้ งใช้เครื่องมือวัด จดจําโครงสร้างที่มีความซับซ้อนได้แม่นยํา การจดจําแผนที่ได้แม่นยํา และการเข้าใจทิศทาง
ได้รวดเร็ว ฯลฯ
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเหล่านี้ มักเป็ นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด และสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจาก
การฝึ กฝนอย่างสมํา่ เสมอ
3) ความสามารถมหัศจรรย์ (Prodigious)
เป็ นความสามารถพิเศษที่มหัศจรรย์ ที่ไม่น่าจะเป็ นไปได้ในมนุ ษย์ เป็ นทักษะความสามารถที่ไม่พบในอัจฉริยะทัว่ ๆ
ไปด้วย มักพบได้น้อยมาก กล่าวได้วา่ สามารถนับคนได้วา่ มีใครบ้างในโลกใบนี้ คาดว่าในโลกนี้ อาจมีไม่ถึง 100 คน
และพบว่าครึ่งหนึ่ งเป็ นออทิสติก
มักเป็ นทักษะเฉพาะส่วน (splinter skills) หรือความสามารถเฉพาะด้าน (talented) ที่เหนื อชั้นขึ้ นไปอีกหลายขั้น
อย่างน่ ามหัศจรรย์ เช่น
สตีเฟน วิลท์เชียร์ (Stephen Wiltshire) ศิลปิ นวาดภาพผูโ้ ด่งดังระดับโลก ได้รบั สมญานามว่า “มนุ ษย์กล้องถ่ายรูป”
(human camera) เขาวาดทุกภาพออกมาโดยอาศัยความทรงจําล้วน ๆ เขาสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน
จากการเห็นเพียงครั้งเดียว ราวกับถ่ายรูปเก็บบันทึกไว้ในสมอง
แดเนี ยล แทมเมต (Daniel Tammet) ผูท้ ี่คิดคํานวณตัวเลขได้รวดเร็วอย่างน่ าทึ่ง เขาคิดเลขในใจจํานวนมากโดยใช้
เวลาเพียงไม่กี่วินาที เขาได้สร้างสถิติใหม่ของยุโรป ในการท่องค่าพาย (Pi) ซึ่งเป็ นคงที่ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
แม่นยํา โดยสามารถท่องได้ถึงทศนิ ยมตําแหน่ งที่ 22,514 โดยใช้เวลา 5 ชัว่ โมง 9 นาที 24 วินาที นอกจากนี้ เขายังมี
ความรอบรูใ้ นเรื่องการใช้ภาษาถึง 11 ภาษา (polyglot skills) โดยใช้เวลาเรียนรูใ้ นช่วงเวลาสัน้ ๆ

คิม พีค (Kim Peek) ผูม้ ีความทรงจําเป็ นเลิศอย่างน่ ามหัศจรรย์ เรียกว่า “เมกะ ซาวองต์” (megasavant) ได้รบั สมญา
นามว่า “คิมพิวเตอร์” (Kimputer) สามารถจดจําข้อความในหนังสือทุกหน้าทุกบรรทัดได้อย่างขึ้ นใจ รวมกว่า
12,000 เล่ม และยังสามารถคํานวณปฏิทิน 100 ปี ซึ่งสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วว่าวันที่กาํ หนดให้เป็ นวันใดใน
สัปดาห์ ทั้งในอดีตและอนาคตเป็ นร้อยปี
ผูเ้ ขียนได้เคยมีโอกาสพบกับเด็กออทิสติกอายุ 9 ขวบ ที่สามารถคํานวณปฏิทิน 100 ปี ได้อย่างแม่นยําเช่นเดียวกัน
แต่ไม่ได้รวดเร็วถึงหลักวินาที คือ สามารถบอกว่าเป็ นวันใดในสัปดาห์ จากวันเดือนปี ที่บอกไปให้ เขาหมกมุ่นอยูก่ บั
ปฏิทินจนสามารถจับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาเป็ นสูตรเฉพาะตัวสําหรับการคํานวณโดยไม่มีใครสอน ทักษะ
นี้ ไม่ใช่การท่องจําปฏิทินโดยตรง แต่เป็ นการหมกมุ่นจนเข้าใจรูปแบบการเปลี่ยนแปลง ผสมผสานกับสูตรการคํานวณ
ที่สร้างขึ้ นเอง ผ่านการฝึ กฝนอย่างเข้มข้นจนรวดเร็วขึ้ น เปรียบเสมือนกับการพัฒนาอัลกอริทึมให้กบั ปั ญญาประดิษฐ์
ในปั จจุบนั
ปั จจุบนั แนวคิดการคํานวณปฏิทิน 100 ปี ได้กลายเป็ นข้อสอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมต้นของหลายโรงเรียน มีการ
สอนติวสูตรในการคํานวณ ซึ่งต้องจดจํากฎเกณฑ์และข้อยกเว้นบางอย่างด้วย แต่ก็ยงั ต้องใช้เวลานาน ไม่สามารถคิดใน
ใจได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่อจั ฉริยะออทิสติกผูท้ ี่มีความสามารถด้านนี้ โดดเด่น จะคิดในใจได้อย่างรวดเร็ว และวิธีคิด
มักแตกต่างไปจากที่สอนกัน
จากงานวิจยั ของ James Hughes และคณะ ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า เมื่อสอนการคํานวณปฏิทิน 100 ปี ในช่วงเวลา
สั้น ๆ ให้กบั กลุ่มอัจฉริยะออทิสติก จะใช้เวลาคํานวณนานกว่ากลุ่มออทิสติกที่ไม่เป็ นอัจฉริยะ และกลุ่มควบคุมที่ไม่เป็ น
ทั้งออทิสติกและอัจฉริยะ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้ น่าจะใช้วธิ ีคิดคํานวณที่แตกต่างออกไปจากการเรียนรูใ้ นรูปแบบปกติ
และอาจต้องให้เวลาในการฝึ กฝนที่นานพอ
ถึงอย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่สามารถคํานวณปฏิทินได้รวดเร็วเพียงอย่างเดียว ก็ยงั ไม่มหัศจรรย์พอที่จะจัดอยูใ่ นกลุ่มนี้ ถ้าไม่มี
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