
 
 

ซาวองต ์ซินโดรม 

SAVANT SYNDROME 
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“ซาวองตซิ์นโดรม” (savant syndrome) เป็นคาํท่ีใชเ้รียก กลุ่มผูท่ี้มีความบกพร่องทางพฒันาการ (developmental 

disabilities) ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีความเป็นอจัฉริยะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นอยูใ่นคนเดียวกนั ซ่ึงมีความ

หลากหลายตั้งแต่ความสามารถแบบพิเศษ ไปจนถึงความสามารถแบบมหศัจรรย ์ 

ซาวองตซิ์นโดรมพบในกลุ่มออทิสติก (autism spectrum disorder) เป็นสว่นใหญ่ พบมากถึงรอ้ยละ 50 ซ่ึงมกัเรียกวา่ 

“ออทิสติกซาวองต”์ (autistic savant) อีกรอ้ยละ 50 พบในกลุม่ความบกพร่องทางพฒันาการรูปแบบอื่น ๆ เชน่ 

ความบกพร่องทางสติปัญญา (intellectual disability) การบาดเจ็บทางสมอง (brain injury) และโรคทางสมอง (brain 

disease) เป็นตน้  

ซาวองตซิ์นโดรม พบในเพศชายมากกวา่เพศหญิง 4 - 6 เท่า ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจเกิดจากขอ้เท็จจรงิท่ีวา่ ออทิสติกซ่ึงเป็น

ส่วนใหญ่ของซาวองตซิ์นโดรม พบในเพศชายมากกวา่เพศหญิง  

ซาวองตซิ์นโดรม พบในกลุ่มออทิสติกรอ้ยละ 10 และพบในเพศชายมากกวา่เพศหญิง 3.54 เท่า ในขณะท่ีพบในกลุ่มผู้

บกพร่องทางสติปัญญารอ้ยละ 0.6 หรือประมาณ 1 ใน 2,000 คน และพบในเพศชายมากกวา่เพศหญิง 6 เท่า  

แรกเริ่มเดิมที ดร. John Langdon Down ซ่ึงเป็นผูท่ี้ทาํใหโ้ลกไดรู้จ้กั กลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม (Down 

syndrome) เป็นผูท่ี้บญัญติัศพัทค์าํวา่ “อิเดียตซาวองต”์ (idiot savant) ในปี พ.ศ. 2430 หรือกวา่ 130 ปีมาแลว้ เพื่อ

ใชอ้ธิบายใหท้ราบถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการหรอืสติปัญญา แต่มีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น

ดว้ยในคนเดียวกนั โดยนําคาํวา่ “idiot” มารวมกบัคาํวา่ “savant” ซ่ึงมีรากศพัทม์าจากภาษาฝรัง่เศษ วา่ “savoir” 

แปลวา่ “รู”้ (to know) หรือ “ผูรู้”้ (knowledgeable person)  

เขาไดนํ้าเสนอกรณีศึกษาทั้งหมด 10 ราย ซ่ึงรวมถึงผูท่ี้สามารถจดจาํประวติัศาสตรข์องจกัรวรรดิโรมนัตั้งแต่เริ่มตน้จน

ล่มสลายไดทุ้กตวัอกัษรในหนังสอืของ Edward Gibbon 6 เล่ม 

ในภายหลงั คาํวา่ “idiot” ไดถู้กจาํกดัความใหใ้ชเ้ฉพาะกบัผูท่ี้มีระดบัสติปัญญา (IQ) ตํา่กวา่ 25 จึงไม่สามารถใชส้ื่อ

ความหมายใหเ้ขา้ใจครอบคลุมถึงกลุ่มท่ีมีความบกพรอ่งของพฒันาการรูปแบบอื่น ๆ และยงัพบอีกวา่ มีบางรายท่ีมี

ระดบัสติปัญญาสูงกวา่เกณฑเ์ฉลี่ยดว้ย  

ในปี พ.ศ. 2521 ดร. Darold Treffert จึงเสนอใหเ้ปลี่ยนชื่อเรียก “อิเดียต ซาวองต”์ (idiot savant) ซ่ึงใชก้นัมาเกือบ 

100 ปี เป็นคาํวา่ “ซาวองตซิ์นโดรม” (savant syndrome) และนิยมใชก้นัเป็นการทัว่ไปนับแต่น้ันเป็นตน้มา 

สาํหรบัในต่างประเทศ ความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ ความสามารถดา้นดนตรี โดยเฉพาะการเล่น

เปียโน รองลงมาเป็นความสามารถดา้นศิลปะ ซ่ึงมกัเป็นสาขาทศันศิลป์หรือการวาด นอกจากน้ียงัพบความสามารถใน

การคาํนวณทางคณิตศาสตร ์ความสามารถในการคาํนวณปฏิทิน และความสามารถดา้นทกัษะกลไกหรือมิติสมัพนัธ ์

สาํหรบัในประเทศไทยเองยงัไม่ไดมี้การศึกษาขอ้มูลทางสถิติท่ีเพียงพอ 

ในปี พ.ศ. 2532 ดร. Darold Treffert ไดแ้บ่งความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นในซาวองตซิ์นโดรม ท่ีเรียกวา่ “island of 

genius” ออกเป็น 5 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ดนตรี ศิลปะ คณิตศาสตร ์การคาํนวณปฏิทิน และทกัษะกลไก มิติสมัพนัธ ์ 

นอกจากน้ียงัมีความสามารถพิเศษในดา้นอื่น ๆ ท่ีสามารถพบได ้แต่ไม่บ่อยนัก เช่น สามารถคาดการณเ์วลาได้

แม่นยาํโดยไม่ตอ้งดูนาฬิกา สามารถแยกแยะประสาทสมัผสัทางกาย แยกแยะกลิ่น ไดแ้ม่นยาํ สามารถรบัรูข้า้ม



 
 

ประสาทสมัผสัได ้(synesthesia) มีทกัษะการใชภ้าษาท่ีดีมากในหลายภาษา (polyglot skills) หรือมีความรูอ้ยา่งน่า

ท่ึงเฉพาะสาขา (exceptional skills) เช่น คอมพิวเตอร ์สถิติ เป็นตน้ 

ความเป็นอจัฉริยะ หรือความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นเหล่าน้ี สว่นใหญ่พบติดตวัมาตั้งแต่แรกเกิดเลยก็วา่ได ้เน่ืองจาก 

พบไดต้ั้งแต่อายุน้อย ๆ และไม่เคยมีใครสอนมาก่อนดว้ย ในทางกลบักนั ก็อาจเกิดไดใ้นภายหลงัไดเ้ช่นเดียวกนั ทั้ง

ในชว่งวยัเด็ก วยัผูใ้หญ่ หรอืแมก้ระทัง่ในวยัสูงอายุ เกิดจากการฝึกฝน ทาํซํ้า ๆ หรืออาจพบไดภ้ายหลงัการบาดเจ็บ

ทางสมอง หรือเป็นโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง 

จากขอ้มูลการลงทะเบียนซาวองตซิ์นโดรม ใน 33 ประเทศ พบวา่มีความสามารถพิเศษไดต้ั้งแต่อายุน้อย (congenital 

savants) ถึงรอ้ยละ 90 ในขณะท่ีพบในภายหลงั (acquired savants) รอ้ยละ 10 และยงัพบวา่รอ้ยละ 45 มี

ความสามารถพิเศษหลายดา้น 

การเรียนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะอยา่งต่อเน่ือง พบวา่ ชว่ยพฒันาความสามารถพิเศษไดม้าก โดยเฉพาะทกัษะดา้นศิลปะ

และดนตรี จากเริ่มแรกเป็นการจดจาํและทาํซํ้าไดเ้หมือนตน้แบบ (duplication) สามารถพฒันาจนมีไหวพริบ ปฏิภาณ 

(improvisation) มากข้ึน และสามารถริเริ่มสรา้งสรรค ์(creation) ดว้ยตนเองไดใ้นท่ีสุด 
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