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ออทิสติก ซาวองก์
(Autistic Savant)
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
บุคคลออทิสติก ใช่วา่ จะไม่รเู ้ รื่อง และเรื่องที่รเู ้ รื่องก็ใช่วา่ จะธรรมดา เพราะจากการศึกษาวิจยั
พบว่ามีถึงร้อยละ 10 ที่มคี วามสามารถพิเศษ เรียกกลุ่มเหล่านี้ ว่า “ออทิสติก ซาวองก์” (Autistic
Savant) ซึ่งเป็ นกลุ่มย่อยหนึ่ งของ “ซาวองก์ ซินโดรม” (Savant Syndrome)
“ซาวองก์ ซินโดรม” เป็ นชื่อที่ใช้เรียก กลุ่มเด็กที่มคี วามบกพร่องของพัฒนาการในรูปแบบต่างๆ
(Developmental Disabilities) ที่มีความสามารถพิเศษ ความสามารถพิเศษที่กล่าวถึงนี้ มีความ
หลากหลายตั้งแต่พิเศษแบบธรรมดาจนถึงพิเศษแบบมหัศจรรย์ โดยความสามารถพิเศษเหล่านี้ พบใน
ออทิสติกประมาณครึ่งหนึ่ ง และพบในปั ญหาพัฒนาการอื่นๆ อีกครึ่งหนึ่ ง พบว่าเด็กออทิสติกประมาณ
ร้อยละ 10 มีความสามารถพิเศษ ในขณะที่เด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญาก็พบว่ามีความสามารถ
พิเศษได้เช่นกัน แต่พบเพียง ร้อยละ 0.05 พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 6 เท่า
แรกเริ่มเดิมที ดร.เจ แลงดอน ดาวน์ (Dr. J. Langdon Down) ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ทาํ ให้โลกได้รจู ้ กั กลุ่ม
อาการดาวน์ (Down Syndrome) เป็ นผูท้ ี่บญ
ั ญัติศพั ท์คาํ ว่า “อิเดียด ซาวองก์” (Idiot Savant) ในปี
พ.ศ.2430 เพื่อใช้อธิบายให้ทราบถึง กลุ่มบุคคลที่มีไอคิวตํา่ แต่มคี วามสามารถพิเศษ โดยนําคําว่า “อิ
เดียด” มารวมกับคําว่า “ซาวองก์” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรัง่ เศษ ว่า “Savoir” แปลว่า “ผูร้ ”ู ้ แต่
เนื่ องจากคําที่ใช้ไม่สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจครอบคลุมถึงกลุ่มที่มีความบกพร่องของพัฒนาการ
แบบอื่นๆ ในปี พ.ศ.2521 ดร.เบอร์นาร์ด ริมแลนด์ (Dr. Bernard Rimland) จึงเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็ น
“ซาวองก์ ซินโดรม” (Savant Syndrome) ในที่สุด
ส่วนคําว่า “ออทิสติก ซาวองก์” (Autistic Savant) ก็คือบุคคลออทิสติกที่มคี วามสามารถพิเศษ
ซึ่งมักพบว่ามีความสามารถพิเศษเฉพาะเจาะจงในบางด้าน หรืออาจมีความจําแบบพิเศษ ที่สามารถจํา
ได้ทุกอย่างที่เรียนรู ้
สําหรับในต่างประเทศ ความสามารถพิเศษที่พบบ่อยที่สุด คือ ความสามารถด้านดนตรี
โดยเฉพาะการเล่นเปี ยโน นอกจากนี้ ยังพบ ความสามารถด้านศิลปะ เช่น วาดรูป ระบายสี การปั้ น เป็ น
ต้น ความสามารถในการคํานวณทางด้านคณิตศาสตร์ การคํานวณปฏิทิน และความสามารถด้านทักษะ
กลไก หรือมิติสมั พันธ์ สําหรับในประเทศไทยเองยังไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลทางสถิติที่เพียงพอ
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นอกจากนี้ ยังมีความสามารถพิเศษ ในด้านอื่นๆ ที่สามารถพบได้ แต่ไม่ค่อยบ่อย เช่น การจํา
แผนที่ การเข้าใจทิศทางได้รวดเร็ว คาดการณ์เวลาได้แม่นยํา ความสามารถในการแยกแยะประสาท
สัมผัสทางกาย การแยกแยะกลิ่น
ทักษะความสามารถพิเศษใน ซาวองก์ ซินโดรม โดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ
1. Splinter Skills เป็ นทักษะที่พบได้บ่อยที่สุด เป็ นความจําแบบพิเศษ จําได้ทุกอย่างเกี่ยวกับ
เรื่องที่สนใจ แต่เป็ นความสนใจแบบหมกมุน่ ซึ่งอาจไม่มีประโยชน์ เช่น จําตารางเวลาเดินรถไฟได้ทวั ่
เมือง จําแผนที่ได้ท้งั เมือง จําตารางการแข่งขันกีฬาที่สนใจได้ทุกนัด หรือรูข้ อ้ มูลทุกอย่างเกี่ยวกับ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ครบทั้งสภา ตั้งแต่วนั เกิด วันแต่งงาน ประวัติการศึกษา เป็ นต้น
2. Talented เป็ นความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ดนตรี ศิลปะ คณิตศาสตร์ ทักษะกลไก
หรือมิติสมั พันธ์ ถึงแม้วา่ จะไม่ได้เก่งในทุกด้าน แต่ดา้ นที่เก่งจะรูแ้ ละเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
3. Prodigious เป็ นความสามารถพิเศษที่มหัศจรรย์ ที่ไม่น่าจะเป็ นไปได้ เป็ นทักษะที่ไม่พบว่ามี
ในคนปกติทวั ่ ไป เช่น สามารถคํานวณปฏิทิน 100 ปี โดยคิดในใจในช่วงเวลาสั้นๆ เป็ นต้น พบได้นอ้ ย
มาก เรียกได้วา่ สามารถนับคนได้วา่ มีใครบ้าง คาดว่าในโลกนี้ อาจมีไม่ถึง 50 คน และพบว่าครึ่งหนึ่ ง
เป็ นออทิสติก
ในอดีตเชื่อว่า การดูแลเด็กกลุ่มนี้ จะต้องเลือกเอาระหว่างการแก้ไขความบกพร่อง (eliminating
the defect) หรือจะส่งเสริมความสามารถพิเศษ (training the talent) เพราะเชื่อว่าเมื่อแก้ไขความ
บกพร่องจนดีขึ้นแล้ว ความสามารถพิเศษที่มีอยูจ่ ะสูญหายไป แต่แนวคิดการดูแลในปั จจุบนั พบว่าการ
ส่งเสริมความสามารถพิเศษที่มีอยูใ่ นเด็กออทิสติก โดยนํามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ที่ทาํ งาน หรือที่
บ้าน จะช่วยลดความบกพร่องที่มีในตัวเด็กควบคู่กนั ไปด้วย
ในการดูแล สามารถช่วยเหลือทั้ง 2 แนวทางควบคู่กนั ไปได้ โดยเปลี่ยนความหมกมุน่ ใน
กิจกรรมเฉพาะบางอย่างที่เด็กสนใจ จากหมกมุน่ แบบซํ้าซากจําเจ ให้เป็ นพฤติกรรมที่มจี ุดมุง่ หมายมาก
ขึ้ น จากเรื่องที่เด็กสนใจค่อยๆ ขยายขอบเขตความสนใจ ให้กว้างขึ้ น ลึกซึ้ งขึ้ น และมีมุมมองที่
หลากหลายมากยิง่ ขึ้ น ก็เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาได้เต็มศักยภาพ โดยหลงเหลือความบกพร่อง
น้อยที่สุด
หลักการส่งเสริมความสามารถพิเศษในออทิสติก ซาวองก์ จะผสมผสานจากเทคนิ ควิธีที่ใช้ใน
การดูแลเด็กอัจฉริยะ และเด็กออทิสติกเข้าด้วยกัน คือ จัดห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
(Enrichment) และมีที่ปรึกษาแนะนําอย่างใกล้ชิด (Mentorship) ร่วมกับการใช้กลวิธีการรับรูผ้ ่านการ
มอง (Visual Strategies) และการสอนเรื่องราวทางสังคม (Social Stories)
หัวใจสําคัญ คือ การทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education
Program; IEP) ให้เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถพิเศษ และระดับความสามารถในการเรียนรู ้
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เมื่อออทิสติก ซาวองก์ ได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถดึงศักยภาพที่มีอยูม่ าใช้ได้
อย่างเต็มที่
เอกสารอ้างอิง
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