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การบ่งบอกว่าเป็ นอัจฉริยะออทิสติกหรือไม่ ยังไม่มีแบบทดสอบที่จาํ เพาะเจาะจง มักใช้ความรูส้ กึ รับรูเ้ ป็ นหลัก
กล่าวคือ มีความสามารถเฉพาะด้านโดดเด่นจนเป็ นที่ประจักษ์ เป็ นที่ยอมรับ หรือมีความมหัศจรรย์เกินกว่าที่จะพบ
เห็นได้โดยทัว่ ไป การสํารวจว่ามีจาํ นวนอัจฉริยะออทิสติกมากน้อยแค่ไหน ก็มกั ใช้รายงานการรับรูจ้ ากผูป้ กครองเป็ น
หลัก
การประเมินความเป็ นอัจฉริยะ หรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านในกลุ่มออทิสติก ประเมินได้จากการทดสอบระดับ
เชาวน์ปัญญา และการประเมินความสามารถเฉพาะในแต่ละด้าน การประเมินดังกล่าวช่วยในการวางแนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป ควบคู่ไปกับการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่
การทดสอบระดับเชาวน์ปัญญาด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน เป็ นการเปรียบเทียบกับระดับเชาวน์ปัญญากับวัยเดียวกัน
คํานวณออกมาเป็ นค่าตัวเลขที่เรามักเรียกย่อ ๆ กันว่า ไอคิว (IQ) มักใช้เกณฑ์ระดับอัจฉริยะ (genius) ที่ ค่าไอคิว
ตั้งแต่ 140 ขึ้ นไป แต่ท้งั ที่ขึ้นอยู่กบั แบบทดสอบที่นํามาใช้ดว้ ย ในเด็กทัว่ ไป พบไอคิวระดับอัจฉริยะได้รอ้ ยละ 0.4 (1
ใน 250 คน)
สําหรับในกลุ่มออทิสติก ค่าไอคิวที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อนตํา่ กว่าความเป็ นจริง เนื่ องจากมีขอ้ จํากัดในด้านภาษา
ด้านพฤติกรรม และความร่วมมือในการทดสอบ จึงพบไอคิวระดับอัจฉริยะจากการทดสอบได้น้อยกว่าที่ควรจะมี
พบว่าเมื่อนําผูท้ ี่เป็ นอัจฉริยะออทิสติก มาทดสอบระดับเชาวน์ปัญญา ก็จะพบค่าไอคิวได้ต้งั แต่บกพร่องทางสติปัญญา
ระดับรุนแรง จนถึงระดับอัจฉริยะ ประมาณการค่าไอคิวเฉลี่ยในกลุ่มอัจฉริยออทิสติก เท่ากับ 71 (ช่วง 40-99) โดยมี
ค่าไอคิวด้านภาษา (verbal IQ) เฉลี่ยเท่ากับ 77 (ช่วง 52–114) และค่าไอคิวด้านที่ไม่ใช่ภาษา (non-verbal IQ)
เฉลี่ยเท่ากับ 75 (ช่วง 47–92) และพบว่าค่าไอคิวเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มออทิสติกที่ไม่มีความสามารถพิเศษ
การทดสอบระดับเชาวน์ปัญญายังไม่สามารถวัดมิติดา้ นอื่น ๆ ของปั ญญาหรือความสามารถ เช่น ด้านดนตรี ด้าน
ศิลปะ ฯลฯ จึงจําเป็ นต้องประเมินความสามารถพิเศษเฉพาะด้านด้วย โดยหลักทัว่ ไปจะประเมินว่ามีความสามารถด้าน
นั้นโดดเด่นกว่าเด็กวัยเดียวกัน อย่างน้อย 2 ระดับชั้นเรียน หรืออาศัยจากความเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เป็ น
หลัก
ความสามารถเฉพาะด้านของออทิสติก พบได้หลายด้าน ไม่วา่ จะเป็ นด้านความจํา การคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์
ดนตรี ศิลปะ ทักษะกลไก ฯลฯ กรอบที่นํามาใช้พิจารณาความสามารถเฉพาะด้าน จึงต้องอ้างอิงจากแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เช่น การแบ่งตามแนวคิดในหนังสือ “Islands of genius” ของ ดร. เทรฟเฟิ ร์ต (Darold Treffert) ทฤษฎีพหุ
ปั ญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของ ดร. การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เป็ นต้น
ในปี พ.ศ. 2532 ดร. เทรฟเฟิ ร์ต (Darold Treffert) ได้แบ่งความสามารถพิเศษเฉพาะด้านในซาวองต์ซินโดรม ตาม
แนวคิดในหนังสือ “Islands of genius” ออกเป็ น 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
1. ดนตรี (music)
2. ศิลปะ (art)
3. คณิตศาสตร์ (Mathematics)

4. การคํานวณปฏิทิน (calendar calculating)
5. ทักษะกลไก มิติสมั พันธ์ (mechanical and spatial skills)
ในปี พ.ศ. 2526 ดร. การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ได้เสนอ “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of Multiple
Intelligences) จากเริ่มแรกเสนอว่าปั ญญาของมนุ ษย์มีอยูอ่ ย่างน้อย 7 ด้าน จนในปั จจุบนั แบ่งเพิ่มเป็ น 9 ด้าน ดังนี้
1. ปั ญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
2. ปั ญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)
3. ปั ญญาด้านมิติสมั พันธ์ (Visual-Spatial Intelligence)
4. ปั ญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence)
5. ปั ญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)
6. ปั ญญาด้านมนุ ษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
7. ปั ญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
8. ปั ญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)
9. ปั ญญาด้านการดํารงชีวิต (Existential Intelligence)
ทฤษฎีของการ์ดเนอร์ มีความน่าสนใจ แต่ยงั ไม่เคยนํามาใช้กบั การประเมินความสามารถเฉพาะด้านของออทิสติก
โดยตรง
การประเมินความเป็ นอัจฉริยะ หรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านในกลุ่มออทิสติกยังจําเป็ นต้องมีการศึกษาวิจยั
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