ซาวองต์ ซิ น โดรม
SAVANT SYNDROME
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“ซาวองต์ซินโดรม” (savant syndrome) เป็ นคําที่ใช้เรียก กลุ่มผูท้ ี่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ (developmental
disabilities) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความเป็ นอัจฉริยะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านอยูใ่ นคนเดียวกัน ซึ่งมีความ
หลากหลายตั้งแต่ความสามารถแบบพิเศษ ไปจนถึงความสามารถแบบมหัศจรรย์
ซาวองต์ซินโดรมพบในกลุ่มออทิสติก (autism spectrum disorder) เป็ นส่วนใหญ่ พบมากถึงร้อยละ 50 ซึ่งมักเรียกว่า
“ออทิสติกซาวองต์” (autistic savant) อีกร้อยละ 50 พบในกลุม่ ความบกพร่องทางพัฒนาการรูปแบบอื่น ๆ เช่น
ความบกพร่องทางสติปัญญา (intellectual disability) การบาดเจ็บทางสมอง (brain injury) และโรคทางสมอง (brain
disease) เป็ นต้น
ซาวองต์ซินโดรม พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 4 - 6 เท่า ซึง่ ส่วนหนึ่ งอาจเกิดจากข้อเท็จจริงที่วา่ ออทิสติกซึ่งเป็ น
ส่วนใหญ่ของซาวองต์ซินโดรม พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ซาวองต์ซินโดรม พบในกลุ่มออทิสติกร้อยละ 10 และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3.54 เท่า ในขณะที่พบในกลุ่มผู ้
บกพร่องทางสติปัญญาร้อยละ 0.6 หรือประมาณ 1 ใน 2,000 คน และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 6 เท่า
แรกเริ่มเดิมที ดร. John Langdon Down ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ทาํ ให้โลกได้รจู ้ กั กลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม (Down
syndrome) เป็ นผูท้ ี่บญ
ั ญัติศพั ท์คาํ ว่า “อิเดียตซาวองต์” (idiot savant) ในปี พ.ศ. 2430 หรือกว่า 130 ปี มาแล้ว เพื่อ
ใช้อธิบายให้ทราบถึง กลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือสติปัญญา แต่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน
ด้วยในคนเดียวกัน โดยนําคําว่า “idiot” มารวมกับคําว่า “savant” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรัง่ เศษ ว่า “savoir”
แปลว่า “รู”้ (to know) หรือ “ผูร้ ”ู ้ (knowledgeable person)
เขาได้นําเสนอกรณีศึกษาทั้งหมด 10 ราย ซึ่งรวมถึงผูท้ ี่สามารถจดจําประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิโรมันตั้งแต่เริ่มต้นจน
ล่มสลายได้ทุกตัวอักษรในหนังสือของ Edward Gibbon 6 เล่ม
ในภายหลัง คําว่า “idiot” ได้ถูกจํากัดความให้ใช้เฉพาะกับผูท้ ี่มรี ะดับสติปัญญา (IQ) ตํา่ กว่า 25 จึงไม่สามารถใช้สื่อ
ความหมายให้เข้าใจครอบคลุมถึงกลุ่มที่มีความบกพร่องของพัฒนาการรูปแบบอื่น ๆ และยังพบอีกว่า มีบางรายที่มี
ระดับสติปัญญาสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยด้วย
ในปี พ.ศ. 2521 ดร. Darold Treffert จึงเสนอให้เปลี่ยนชื่อเรียก “อิเดียต ซาวองต์” (idiot savant) ซึ่งใช้กนั มาเกือบ
100 ปี เป็ นคําว่า “ซาวองต์ซินโดรม” (savant syndrome) และนิ ยมใช้กนั เป็ นการทัว่ ไปนับแต่น้ันเป็ นต้นมา
สําหรับในต่างประเทศ ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่พบบ่อยที่สุด คือ ความสามารถด้านดนตรี โดยเฉพาะการเล่น
เปี ยโน รองลงมาเป็ นความสามารถด้านศิลปะ ซึ่งมักเป็ นสาขาทัศนศิลป์ หรือการวาด นอกจากนี้ ยังพบความสามารถใน
การคํานวณทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคํานวณปฏิทิน และความสามารถด้านทักษะกลไกหรือมิติสมั พันธ์
สําหรับในประเทศไทยเองยังไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลทางสถิติที่เพียงพอ
ในปี พ.ศ. 2532 ดร. Darold Treffert ได้แบ่งความสามารถพิเศษเฉพาะด้านในซาวองต์ซินโดรม ที่เรียกว่า “island of
genius” ออกเป็ น 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ดนตรี ศิลปะ คณิตศาสตร์ การคํานวณปฏิทิน และทักษะกลไก มิติสมั พันธ์
นอกจากนี้ ยังมีความสามารถพิเศษในด้านอื่น ๆ ที่สามารถพบได้ แต่ไม่บ่อยนัก เช่น สามารถคาดการณ์เวลาได้
แม่นยําโดยไม่ตอ้ งดูนาฬิกา สามารถแยกแยะประสาทสัมผัสทางกาย แยกแยะกลิ่น ได้แม่นยํา สามารถรับรูข้ า้ ม

ประสาทสัมผัสได้ (synesthesia) มีทกั ษะการใช้ภาษาที่ดีมากในหลายภาษา (polyglot skills) หรือมีความรูอ้ ย่างน่ า
ทึ่งเฉพาะสาขา (exceptional skills) เช่น คอมพิวเตอร์ สถิติ เป็ นต้น
ความเป็ นอัจฉริยะ หรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเหล่านี้ ส่วนใหญ่พบติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดเลยก็วา่ ได้ เนื่ องจาก
พบได้ต้งั แต่อายุน้อย ๆ และไม่เคยมีใครสอนมาก่อนด้วย ในทางกลับกัน ก็อาจเกิดได้ในภายหลังได้เช่นเดียวกัน ทั้ง
ในช่วงวัยเด็ก วัยผูใ้ หญ่ หรือแม้กระทัง่ ในวัยสูงอายุ เกิดจากการฝึ กฝน ทําซํ้า ๆ หรืออาจพบได้ภายหลังการบาดเจ็บ
ทางสมอง หรือเป็ นโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง
จากข้อมูลการลงทะเบียนซาวองต์ซินโดรม ใน 33 ประเทศ พบว่ามีความสามารถพิเศษได้ต้งั แต่อายุน้อย (congenital
savants) ถึงร้อยละ 90 ในขณะที่พบในภายหลัง (acquired savants) ร้อยละ 10 และยังพบว่าร้อยละ 45 มี
ความสามารถพิเศษหลายด้าน
การเรียนรูแ้ ละฝึ กฝนทักษะอย่างต่อเนื่ อง พบว่า ช่วยพัฒนาความสามารถพิเศษได้มาก โดยเฉพาะทักษะด้านศิลปะ
และดนตรี จากเริ่มแรกเป็ นการจดจําและทําซํ้าได้เหมือนต้นแบบ (duplication) สามารถพัฒนาจนมีไหวพริบ ปฏิภาณ
(improvisation) มากขึ้ น และสามารถริเริ่มสร้างสรรค์ (creation) ด้วยตนเองได้ในที่สุด
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