ออทิ ส ติ ก ซาวองต์
AUTISTIC SAVANT
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ออทิสติกใช่ว่าจะไม่รูเ้ รื่อง และเรื่องที่รูก้ ็ใช่ว่าจะธรรมดา”
จากประสบการณ์การดูแลเด็กออทิสติกของผูเ้ ขียน พบว่า มีเด็กหลายรายที่มีความสามารถพิเศษแสดงให้เห็นโดดเด่น
ชัดเจน โดยเฉพาะความจําที่เป็ นเลิศ เมื่อมีความสนใจในเรื่องใด ก็จะมีความรูเ้ ชิงลึกในเรื่องนั้นอย่างละเอียด
ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่มีความสนใจในเรื่องอวกาศ ก็จะรูข้ อ้ มูลเกี่ยวกับดวงดาวทุกดวงอย่างละเอียด ทั้งข้อมูลเชิงตัวเลข
และคุณลักษณะ รวมถึงการค้นพบใหม่ ๆ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ทนั สมัยและมีแหล่งอ้างอิงชัดเจน และยังสามารถสเก็ตภาพ
ประกอบอย่างง่าย ๆ ให้ดูได้อีกด้วย
เด็กที่มีความสนใจเรื่องอาคารสูง ก็จะรูข้ อ้ มูลความสูง อันดับความสูง จํานวนชั้น ปี ที่เริ่มสร้าง ปี ที่สร้างเสร็จ ตั้งอยูท่ ี่
ไหน เป็ นของใคร ใช้ทาํ อะไรบ้าง มีลกั ษณะเฉพาะอย่างไร ทั้งข้อมูลในระดับประเทศและระดับโลก ตอบได้หมด และยัง
สามารถวาดรูปอาคารนั้นได้เหมือนจริงอีกด้วย
เด็กบางคนสามารถคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็ว แม้จะเป็ นตัวเลขหลายหลักก็ตาม และมักพบว่าสามารถแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ได้เกินระดับชั้นเรียนไปหลายระดับมาก
เด็กบางคนสามารถเลียนเสียงตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ และจําบทพูดได้ท้งั เรื่อง ทั้ง ๆ ที่เป็ นภาษาต่างประเทศและเด็กยังไม่
รูค้ วามหมายเหล่านั้น
เด็กอีกหลายคนสามารถเรียนรูท้ กั ษะทางดนตรีได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเปี ยโน ซึ่งครูสอนดนตรีมกั จะชื่นชมให้ฟัง
บ่อยครั้ง นอกจากนี้ ยังมีเด็กที่เรียนดนตรีไทยเพียงไม่กี่ครั้ง ครูก็ให้ตีระนาดเอกและพาออกแสดงงานได้เลย
จากการศึกษาวิจยั พบว่า มีออทิสติกประมาณร้อยละ 10 ที่มีความเป็ นอัจฉริยะ หรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน
มักเรียกกลุ่มเหล่านี้ ว่า “ออทิสติกซาวองต์” (autistic savant) ซึง่ เป็ นกลุ่มย่อยหนึ่ งของ “ซาวองต์ซินโดรม” (savant
syndrome)
คําที่ใช้เรียกขานเหล่านี้ ไม่ใช่คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก หรือ
เกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั ที่ใช้กนั ในปั จจุบนั แต่เป็ นคําศัพท์ที่บญ
ั ญัติขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และ
นิ ยมใช้ต่อกันมา
“ซาวองต์ซินโดรม” (savant syndrome) เป็ นชื่อที่ใช้เรียก กลุ่มผูท้ ี่มีความบกพร่องทางพัฒนาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มี
ความเป็ นอัจฉริยะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านอยูใ่ นคนเดียวกัน ซึ่งมีความหลากหลายตั้งแต่ความสามารถ
แบบพิเศษ ไปจนถึงความสามารถแบบมหัศจรรย์ โดยพบได้ในกลุ่มออทิสติกมากที่สุดถึงร้อยละ 50
“ออทิสติกซาวองต์” (autistic savant) หรือที่จะเรียกว่า “อัจฉริยะ ออทิสติก” เป็ นชื่อที่ใช้เรียก กลุ่มบุคคลอัจฉริยะ
หรือผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ซึ่งเป็ นออทิสติกร่วมด้วย ซึ่งก็คือกลุ่มซาวองต์ซินโดรมที่เป็ นออทิสติกนัน่ เอง
ส่วนใหญ่พบว่ามีความจําแบบพิเศษ (memory ability) ที่สามารถจดจําข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ และตัวเลข ได้
อย่างแม่นยํา เช่น จําเส้นทางเดินรถโดยสารและตารางเวลาได้ท้งั เมือง จําค่าพาย (Pi) ซึ่งเป็ นค่าคงตัวทาง
คณิตศาสตร์ได้ถึงทศนิ ยมเป็ นหมื่นตําแหน่ ง ฯลฯ ซึ่งความจําแบบพิเศษนี้ มักเป็ นฐานของความสามารถด้านอื่นด้วย

ทักษะความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่พบ เช่น ความสามารถด้านศิลปะ (สามารถวาดรูปที่มรี ายละเอียดสมจริง)
ความสามารถด้านดนตรี (สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้คล่องแคล่ว) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (สามารถคิดในใจ
ได้อย่างรวดเร็ว) ความสามารถในการคํานวณปฏิทิน (เมื่อระบุวนั เดือนปี ทั้งในอดีตและอนาคต สามารถตอบได้อย่าง
รวดเร็ว ว่าเป็ นวันใดในสัปดาห์) และความสามารถด้านทักษะกลไก มิติสมั พันธ์ (สามารถกะระยะทางได้แม่นยําโดย
ไม่ตอ้ งใช้เครื่องมือวัด จดจําโครงสร้างที่มีความซับซ้อนได้แม่นยํา) ฯลฯ
โดยทัว่ ไป แบ่งออทิสติกซาวองต์ออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามระดับความสามารถ ได้แก่ ทักษะเฉพาะส่วน (splinter skills)
ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อย ทักษะความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (talented) ซึ่งพบได้หลากหลายด้าน และทักษะ
ความสามารถมหัศจรรย์ (prodigious) ซึ่งพบได้น้อยมาก
กลไกการพัฒนาความอัจฉริยะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านในออทิสติก ยังไม่มีขอ้ สรุปที่แน่ ชดั มีคาํ อธิบายจาก
หลายแนวคิด ได้แก่ การฝึ กซ้อมอย่างหนักเช่นเดียวกับนักกีฬา ทําให้มีทกั ษะดีขึ้นตามชัว่ โมงการฝึ กซ้อม ลักษณะ
อาการขาดความสนใจในสังคมภายนอก ทําให้มีเวลาหมกมุ่นอยูก่ บั สิ่งที่สนใจได้มากขึ้ น สมมติฐานเรือ่ งสมองซีกซ้ายที่
ถูกทําลายบางส่วน ทําให้สมองซีกขวาซึ่งมีบทบาทเกี่ยวกับความจํา และความคิดสร้างสรรค์มาทํางานชดเชยมากขึ้ น
ฯลฯ
มีแนวคิดในการจัดให้ “ออทิสติกซาวองต์” เป็ นกลุ่มย่อยหนึ่ งของออทิสติก โดยศึกษาหาคุณลักษณะเฉพาะตัว พบว่า มี
ความแตกต่างจากกลุ่มออทิสติกที่ไม่มีความสามารถพิเศษ ดังนี้
มีความไวของประสาทรับสัมผัส (heightened sensory sensitivity) พฤติกรรมหมกมุ่น ยํา้ คิดยํ้าทํา (obsessional
behaviors) ความสามารถทางเทคนิ คกลไกและมิติสมั พันธ์ (technical/spatial abilities) และการคิดอย่างเป็ นระบบ
(systemising) สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ไม่มีความแตกต่างกันเรื่องทักษะทางสังคม และทักษะการสื่อ
ความหมาย
ไม่ใช่เด็กออทิสติกทุกคนที่จะเป็ นอัจฉริยะ และเด็กอัจฉริยะก็ไม่ได้เป็ นออทิสติกทุกคนด้วยเช่นกัน”
เริ่มจากภาพยนตร์เรื่องเรนแมนเมื่อ 30 กว่าปี ก่อน และอีกหลายเรื่องที่ตามมาเกี่ยวกับอัจฉริยะออทิสติก อาจสร้าง
ภาพจําหรือความเข้าใจผิดว่า ออทิสติกจะต้องเป็ นอัจฉริยะ แต่ในความเป็ นจริงเราพบความเป็ นอัจฉริยะและ
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ได้เพียงร้อยละ 10 ของกลุ่มออทิสติก ในขณะที่อีกเกือบครึ่งพบว่ามีความบกพร่องทาง
สติปัญญา (IQ ตํา่ กว่า 70)
การทดสอบระดับเชาวน์ปัญญาในกลุ่มออทิสติก ค่าที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อนตํา่ กว่าความเป็ นจริง เนื่ องจากมี
ข้อจํากัดในด้านภาษา ด้านพฤติกรรม และความร่วมมือในการทดสอบ นอกจากนี้ การทดสอบระดับเชาวน์ปัญญายัง
ไม่สามารถวัดมิติดา้ นอื่น ๆ ของปั ญญาหรือความสามารถ เช่น ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ
เด็กอัจฉริยะ ก็ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นออทิสติก หรือมีความบกพร่องทางพัฒนาการทุกคน จึงควรแยกให้ชดั เจนว่าเด็กเป็ น
กลุ่มไหน อัจฉริยะ (gifted) มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (talented) หรือเป็ นอัจฉริยะออทิสติก (autistic savant)
เนื่ องจากแนวทางการส่งเสริมพัฒนาและดูแลรักษามีความแตกต่างกัน ยังพบอีกว่ามีเด็กบางคนมีลกั ษณะอาการคล้าย
ออทิสติก (autistic-like) ซึ่งอาการเหล่านี้ จะดีขึ้นเมื่อเติบโตขึ้ น
ในอดีตเชื่อว่า การดูแลเด็กกลุ่มนี้ จะต้องเลือกระหว่างการแก้ไขความบกพร่อง หรือจะส่งเสริมความสามารถพิเศษ
เพราะเชื่อว่าเมือ่ แก้ไขความบกพร่องจนดีขึ้นแล้ว ความสามารถพิเศษที่มีอยูจ่ ะสูญหายไป
ในปั จจุบนั พบว่า ความเป็ นอัจฉริยะหรือสามารถพิเศษเฉพาะด้านเหล่านี้ ไม่ได้ลดลงหรือหายไปเมื่อพัฒนาการดีขึ้น
ตามความเชื่อแบบเดิม การส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่มีอยูใ่ นเด็กออทิสติก โดยนํามาประยุกต์ใช้ใน
ห้องเรียน ที่ทาํ งาน หรือที่บา้ น ยังพบว่าช่วยลดความบกพร่องที่มีในตัวเด็กควบคู่กนั ไปด้วย
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