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การบ่งบอกวา่เป็นอจัฉริยะออทิสติกหรือไม่ ยงัไม่มีแบบทดสอบท่ีจาํเพาะเจาะจง มกัใชค้วามรูส้กึรบัรูเ้ป็นหลกั 

กล่าวคือ มีความสามารถเฉพาะดา้นโดดเด่นจนเป็นท่ีประจกัษ ์เป็นท่ียอมรบั หรือมีความมหศัจรรยเ์กินกวา่ท่ีจะพบ

เห็นไดโ้ดยทัว่ไป การสาํรวจวา่มีจาํนวนอจัฉริยะออทิสติกมากน้อยแค่ไหน ก็มกัใชร้ายงานการรบัรูจ้ากผูป้กครองเป็น

หลกั 

การประเมินความเป็นอจัฉรยิะ หรือความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นในกลุ่มออทิสติก ประเมินไดจ้ากการทดสอบระดบั

เชาวน์ปัญญา และการประเมินความสามารถเฉพาะในแต่ละดา้น การประเมินดงักล่าวช่วยในการวางแนวทางการ

ส่งเสริมพฒันาท่ีเหมาะสมต่อไป ควบคู่ไปกบัการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ีมีอยู ่

การทดสอบระดบัเชาวน์ปัญญาดว้ยแบบทดสอบมาตรฐาน เป็นการเปรียบเทียบกบัระดบัเชาวน์ปัญญากบัวยัเดียวกนั 

คาํนวณออกมาเป็นค่าตวัเลขท่ีเรามกัเรียกยอ่ ๆ กนัวา่ ไอคิว (IQ) มกัใชเ้กณฑร์ะดบัอจัฉริยะ (genius) ท่ี ค่าไอคิว

ตั้งแต่ 140 ข้ึนไป แต่ทั้งท่ีข้ึนอยู่กบัแบบทดสอบท่ีนํามาใชด้ว้ย ในเด็กทัว่ไป พบไอคิวระดบัอจัฉรยิะไดร้อ้ยละ 0.4 (1 

ใน 250 คน) 

สาํหรบัในกลุ่มออทิสติก ค่าไอคิวท่ีไดอ้าจมีความคลาดเคลื่อนตํา่กวา่ความเป็นจริง เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในดา้นภาษา 

ดา้นพฤติกรรม และความรว่มมือในการทดสอบ จึงพบไอคิวระดบัอจัฉริยะจากการทดสอบไดน้้อยกวา่ท่ีควรจะมี  

พบวา่เม่ือนําผูท่ี้เป็นอจัฉริยะออทิสติก มาทดสอบระดบัเชาวน์ปัญญา ก็จะพบค่าไอคิวไดต้ั้งแต่บกพร่องทางสติปัญญา

ระดบัรุนแรง จนถึงระดบัอจัฉริยะ ประมาณการค่าไอคิวเฉลี่ยในกลุ่มอจัฉริยออทิสติก เท่ากบั 71 (ช่วง 40-99) โดยมี

ค่าไอคิวดา้นภาษา (verbal IQ) เฉลี่ยเท่ากบั 77 (ช่วง 52–114) และค่าไอคิวดา้นท่ีไม่ใช่ภาษา (non-verbal IQ) 

เฉลี่ยเท่ากบั 75 (ช่วง 47–92) และพบวา่ค่าไอคิวเฉลี่ยสูงกวา่กลุ่มออทิสติกท่ีไม่มีความสามารถพิเศษ 

การทดสอบระดบัเชาวน์ปัญญายงัไม่สามารถวดัมิติดา้นอื่น ๆ ของปัญญาหรือความสามารถ เชน่ ดา้นดนตรี ดา้น

ศิลปะ ฯลฯ จึงจาํเป็นตอ้งประเมินความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นดว้ย โดยหลกัทัว่ไปจะประเมินวา่มีความสามารถดา้น

น้ันโดดเด่นกวา่เด็กวยัเดียวกนั อยา่งน้อย 2 ระดบัชั้นเรียน หรอือาศยัจากความเห็นผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาน้ัน ๆ เป็น

หลกั 

ความสามารถเฉพาะดา้นของออทิสติก พบไดห้ลายดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นความจาํ การคิดคาํนวณทางคณิตศาสตร ์

ดนตรี ศิลปะ ทกัษะกลไก ฯลฯ กรอบท่ีนํามาใชพ้ิจารณาความสามารถเฉพาะดา้น จึงตอ้งอา้งอิงจากแนวคิด ทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น การแบ่งตามแนวคิดในหนังสือ “Islands of genius” ของ ดร. เทรฟเฟิรต์ (Darold Treffert) ทฤษฎีพหุ

ปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของ ดร. การด์เนอร ์(Howard Gardner) เป็นตน้ 

ในปี พ.ศ. 2532 ดร. เทรฟเฟิรต์ (Darold Treffert) ไดแ้บ่งความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นในซาวองตซิ์นโดรม ตาม

แนวคิดในหนังสือ “Islands of genius” ออกเป็น 5 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ดนตรี (music) 

2. ศิลปะ (art) 

3. คณิตศาสตร ์(Mathematics) 



 
 

4. การคาํนวณปฏิทิน (calendar calculating) 

5. ทกัษะกลไก มิติสมัพนัธ ์(mechanical and spatial skills) 

ในปี พ.ศ. 2526 ดร. การด์เนอร ์(Howard Gardner) ไดเ้สนอ “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of Multiple 

Intelligences) จากเริ่มแรกเสนอวา่ปัญญาของมนุษยมี์อยูอ่ยา่งน้อย 7 ดา้น จนในปัจจบุนัแบ่งเพิ่มเป็น 9 ดา้น ดงัน้ี 

1. ปัญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) 

2. ปัญญาดา้นตรรกศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(Logical-Mathematical Intelligence) 

3. ปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ ์(Visual-Spatial Intelligence) 

4. ปัญญาดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) 

5. ปัญญาดา้นดนตรี (Musical Intelligence) 

6. ปัญญาดา้นมนุษยสมัพนัธ ์(Interpersonal Intelligence) 

7. ปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 

8. ปัญญาดา้นธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 

9. ปัญญาดา้นการดาํรงชีวิต (Existential Intelligence) 

ทฤษฎีของการด์เนอร ์มีความน่าสนใจ แต่ยงัไม่เคยนํามาใชก้บัการประเมินความสามารถเฉพาะดา้นของออทิสติก

โดยตรง 

การประเมินความเป็นอจัฉริยะ หรือความสามารถพเิศษเฉพาะดา้นในกลุ่มออทิสติกยงัจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาวิจยั
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