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AUTISTIC SAVANT AND COGNITIVE STYLE
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“อัจฉริยะออทิสติก” หรือ “ออทิสติกซาวองต์” (autistic savant) มีรูปแบบการคิด (cognitive style) ที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละคน และมักแตกต่างไปจากการคิดของคนทัว่ ไปด้วย บางคนคิดเป็ นภาพ บางคนคิดเป็ นเสียง บางคนคิดเป็ น
ตัวเลข และบางคนคิดเป็ นคําพูด
รูปแบบการคิด แบ่งตามกระบวนการประมวลผลข้อมูลของสมอง ทั้งการแปลงรูป เก็บจํา และดึงกลับมาใช้งาน ซึ่งมัก
ดึงกลับมาใช้งานในรูปแบบที่เก็บไว้ เช่น เก็บเป็ นภาพก็จะดึงออกมาเป็ นภาพ เก็บเป็ นคําพูดก็จะดึงออกมาเป็ นคําพูด
แต่ละคนมักมีแนวโน้มที่จะใช้รปู แบบการคิดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ งมากกว่าที่จะใช้หลายรูปแบบ
ดร. Temple Grandin ผูซ้ ึ่งเป็ นอัจฉริยะออทิสติกด้วย ได้พยายามอธิบายรูปแบบการคิดของผูท้ ี่เป็ นออทิสติก ในปี พ.ศ.
2538 แกรนดินเขียนหนังสือเรื่อง “การคิดเป็ นภาพ” (thinking in pictures) เนื่ องจากเธอคิดเป็ นภาพ จึงทําให้เข้าใจ
ผิดว่าออทิสติกทุกคนจะมีรูปแบบการคิด เหมือนเธอ ภายหลังจากที่เธอได้พบปะพูดคุยกับผูค้ นมากขึ้ น ทําให้เรียนรูว้ า่
คนอื่นไม่ได้คิดเป็ นภาพเหมือนเธอเสมอไป
ในปี พ.ศ. 2549 ดร. Temple Grandin ได้เขียนหนังสือฉบับปรับปรุง เกี่ยวกับรูปแบบการคิดของออทิสติก รวมถึง
อัจฉริยะออทิสติก ที่มีความหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ คือ กลุ่มที่คิดเป็ นภาพ (visual thinkers) กลุ่มที่
คิดเป็ นรูปแบบ (pattern thinkers) และกลุ่มที่คิดเป็ นคําพูด (verbal thinkers) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) กลุ่มที่คิดเป็ นภาพ (visual thinkers)
ผูท้ ี่มีรูปแบบการคิดในกลุ่มที่คิดเป็ นภาพ จะคิดเป็ นภาพเสมือนจริง (photo realistic visual thinkers) เป็ นรูปภาพ รูป
ถ่าย ระบบการคิดจะคล้ายกับเว็บไซต์คน้ หาข้อมูล Google กําลังค้นหาภาพ ซึ่งจะมีภาพที่หลากหลายแสดงออกมาให้
เห็นจากคําค้นที่หา
เมื่อคิดถึง “สุนัข” ก็จะมีภาพของสุนัขสายพันธุต์ ่าง ๆ ในอิริยาบถต่าง ๆ อยูใ่ นหัว รูว้ า่ สุนัขแต่ละตัวมีอะไรที่เหมือนกัน
และมีความแตกต่างจากแมวอย่างไร จากนั้นก็จะค่อย ๆ สร้างภาพเฉพาะของสุนัขเป็ นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสุนัข
ขึ้ นมา หรือที่เรียกว่า “การคิดแบบอุปนัย” (bottom up thinking)
ผูท้ ี่คิดเป็ นภาพ มักเก่งในเรื่องการออกแบบ กราฟฟิ กดีไซน์ ถ่ายรูป แต่มกั มีปัญหาในด้านคณิตศาสตร์
2. กลุ่มทีค่ ิดเป็ นรูปแบบ (pattern thinkers)
ผูท้ ี่มีรูปแบบการคิดในกลุ่มที่คิดเป็ นรูปแบบ จะคิดเป็ นรูปแบบ แบบแผน มีตรรกะหรือการร้อยเรียงในการคิดที่ชดั เจน
เช่น คิดเป็ นเสียงดนตรี คิดเป็ นตัวเลข หรือการคํานวณทางคณิตศาสตร์
เมื่อคิดถึง “สุนัข” เขาจะเริ่มคิดจากลักษณะทัว่ ไปที่เหมือนกันของสุนัข แล้วค่อยแตกย่อยเป็ นลักษณะเฉพาะของสุนัข
แต่ละสายพันธุ์ หรือที่เรียกว่า “การคิดแบบนิ รนัย” (top down thinking)
ผูท้ ี่คิดเป็ นรูปแบบ มักเก่งในเรื่องคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเล่นหมากรุก และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่มกั มี
ปั ญหาในด้านการอ่าน

3. กลุ่มทีค่ ิดเป็ นคําพูด (verbal thinkers)
ผูท้ ี่มีรูปแบบการคิดในกลุ่มที่คิดเป็ นคําพูด จะคิดลงลึกในความหมายของคํา และรายละเอียดของภาษา ตีความหมาย
ของคําที่ได้อ่านหรือฟั ง โดยไม่มีภาพหรือรูปแบบในหัว
ผูท้ ี่คิดเป็ นคําพูด มักเก่งในเรื่องประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ แต่มกั มีปัญหาในด้านการวาดรูป
เมื่อทราบว่าอัจฉริยะออทิสติกแต่ละคนมีรปู แบบการคิดแบบไหนแล้ว ก็จะสามารถหาวิธีการส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่
เหมาะสมกับความสามารถ และความบกพร่องที่มีได้ไม่ยาก และสามารถดึงศักยภาพที่มีอยูม่ าใช้ได้อย่างเต็มที่
เอกสารอ้างอิง
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