
 
 

ออทิสติก ซาวองต์ 

AUTISTIC SAVANT 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

ออทิสติกใช่ว่าจะไม่รูเ้รื่อง และเรื่องท่ีรูก็้ใช่ว่าจะธรรมดา” 

จากประสบการณก์ารดูแลเด็กออทิสติกของผูเ้ขียน พบวา่ มีเด็กหลายรายท่ีมีความสามารถพิเศษแสดงใหเ้ห็นโดดเด่น

ชดัเจน โดยเฉพาะความจาํท่ีเป็นเลิศ เม่ือมีความสนใจในเรื่องใด ก็จะมีความรูเ้ชิงลึกในเรื่องน้ันอยา่งละเอียด 

ยกตวัอยา่งเช่น เด็กท่ีมีความสนใจในเรื่องอวกาศ ก็จะรูข้อ้มูลเก่ียวกบัดวงดาวทุกดวงอยา่งละเอยีด ทั้งขอ้มูลเชิงตวัเลข

และคุณลกัษณะ รวมถึงการคน้พบใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยัและมีแหล่งอา้งอิงชดัเจน และยงัสามารถสเก็ตภาพ

ประกอบอยา่งง่าย ๆ ใหดู้ไดอ้ีกดว้ย 

เด็กท่ีมีความสนใจเรื่องอาคารสงู ก็จะรูข้อ้มูลความสูง อนัดบัความสูง จาํนวนชั้น ปีท่ีเริ่มสรา้ง ปีท่ีสรา้งเสรจ็ ตั้งอยูท่ี่

ไหน เป็นของใคร ใชท้าํอะไรบา้ง มีลกัษณะเฉพาะอยา่งไร ทั้งขอ้มูลในระดบัประเทศและระดบัโลก ตอบไดห้มด และยงั

สามารถวาดรปูอาคารน้ันไดเ้หมือนจริงอีกดว้ย 

เด็กบางคนสามารถคิดเลขในใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว แมจ้ะเป็นตวัเลขหลายหลกัก็ตาม และมกัพบวา่สามารถแกโ้จทยปั์ญหา

ทางคณิตศาสตรไ์ดเ้กินระดบัชั้นเรียนไปหลายระดบัมาก 

เด็กบางคนสามารถเลียนเสียงตวัการตู์นท่ีชื่นชอบ และจาํบทพูดไดท้ั้งเรื่อง ทั้ง ๆ ท่ีเป็นภาษาต่างประเทศและเด็กยงัไม่

รูค้วามหมายเหล่าน้ัน  

เด็กอีกหลายคนสามารถเรียนรูท้กัษะทางดนตรีไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะเปียโน ซ่ึงครสูอนดนตรีมกัจะชื่นชมใหฟั้ง

บ่อยครั้ง นอกจากน้ี ยงัมีเด็กท่ีเรียนดนตรีไทยเพียงไม่ก่ีครั้ง ครูก็ใหตี้ระนาดเอกและพาออกแสดงงานไดเ้ลย 

จากการศึกษาวิจยั พบวา่ มีออทิสติกประมาณรอ้ยละ 10 ท่ีมีความเป็นอจัฉริยะ หรือความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น 

มกัเรียกกลุ่มเหล่าน้ีวา่ “ออทิสติกซาวองต”์ (autistic savant) ซ่ึงเป็นกลุ่มยอ่ยหน่ึงของ “ซาวองตซิ์นโดรม” (savant 

syndrome)  

คาํท่ีใชเ้รียกขานเหลา่น้ีไม่ใช่คาํศพัทท่ี์ใชใ้นการวินิจฉยัโรคทางการแพทย ์ตามเกณฑข์ององคก์ารอนามยัโลก หรือ

เกณฑข์องสมาคมจิตแพทยอ์เมริกนัท่ีใชก้นัในปัจจบุนั แต่เป็นคาํศพัทท่ี์บญัญติัข้ึนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และ

นิยมใชต่้อกนัมา 

“ซาวองตซิ์นโดรม” (savant syndrome) เป็นชื่อท่ีใชเ้รียก กลุ่มผูท่ี้มีความบกพร่องทางพฒันาการในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมี

ความเป็นอจัฉริยะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นอยูใ่นคนเดียวกนั ซ่ึงมีความหลากหลายตั้งแต่ความสามารถ

แบบพิเศษ ไปจนถึงความสามารถแบบมหศัจรรย ์โดยพบไดใ้นกลุ่มออทิสติกมากท่ีสุดถึงรอ้ยละ 50 

 “ออทิสติกซาวองต”์ (autistic savant) หรือท่ีจะเรียกวา่ “อจัฉริยะ ออทิสติก” เป็นชื่อท่ีใชเ้รียก กลุ่มบุคคลอจัฉริยะ 

หรือผูท่ี้มีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น ซ่ึงเป็นออทิสติกร่วมดว้ย ซ่ึงก็คือกลุ่มซาวองตซิ์นโดรมท่ีเป็นออทิสติกนัน่เอง 

ส่วนใหญ่พบวา่มีความจาํแบบพเิศษ (memory ability) ท่ีสามารถจดจาํขอ้มูล ขอ้เท็จจริง เหตุการณ ์และตวัเลข ได้

อยา่งแม่นยาํ เช่น จาํเสน้ทางเดินรถโดยสารและตารางเวลาไดท้ั้งเมือง จาํค่าพาย (Pi) ซ่ึงเป็นค่าคงตวัทาง

คณิตศาสตรไ์ดถึ้งทศนิยมเป็นหม่ืนตาํแหน่ง ฯลฯ ซ่ึงความจาํแบบพิเศษน้ีมกัเป็นฐานของความสามารถดา้นอื่นดว้ย 



 
 

ทกัษะความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นท่ีพบ เช่น ความสามารถดา้นศิลปะ (สามารถวาดรูปท่ีมีรายละเอียดสมจริง) 

ความสามารถดา้นดนตรี (สามารถเล่นเครื่องดนตรีไดค้ล่องแคล่ว) ความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์(สามารถคิดในใจ

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว) ความสามารถในการคาํนวณปฏิทิน (เม่ือระบวุนัเดือนปีทั้งในอดีตและอนาคต สามารถตอบไดอ้ยา่ง

รวดเรว็ วา่เป็นวนัใดในสปัดาห)์ และความสามารถดา้นทกัษะกลไก มิติสมัพนัธ ์(สามารถกะระยะทางไดแ้ม่นยาํโดย

ไม่ตอ้งใชเ้ครื่องมือวดั จดจาํโครงสรา้งท่ีมีความซบัซอ้นไดแ้ม่นยาํ) ฯลฯ 

โดยทัว่ไป แบ่งออทิสติกซาวองตอ์อกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดบัความสามารถ ไดแ้ก่ ทกัษะเฉพาะสว่น (splinter skills) 

ซ่ึงพบไดค่้อนขา้งบ่อย ทกัษะความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น (talented) ซ่ึงพบไดห้ลากหลายดา้น และทกัษะ

ความสามารถมหศัจรรย ์(prodigious) ซ่ึงพบไดน้้อยมาก 

กลไกการพฒันาความอจัฉริยะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นในออทิสติก ยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีแน่ชดั มีคาํอธิบายจาก

หลายแนวคิด ไดแ้ก่ การฝึกซอ้มอยา่งหนักเช่นเดียวกบันักกีฬา ทาํใหมี้ทกัษะดีข้ึนตามชัว่โมงการฝึกซอ้ม ลกัษณะ

อาการขาดความสนใจในสงัคมภายนอก ทาํใหมี้เวลาหมกมุ่นอยูก่บัสิ่งท่ีสนใจไดม้ากข้ึน สมมติฐานเรือ่งสมองซีกซา้ยท่ี

ถูกทาํลายบางส่วน ทาํใหส้มองซีกขวาซ่ึงมีบทบาทเก่ียวกบัความจาํ และความคิดสรา้งสรรคม์าทาํงานชดเชยมากข้ึน 

ฯลฯ 

มีแนวคิดในการจดัให ้“ออทิสติกซาวองต”์ เป็นกลุ่มยอ่ยหน่ึงของออทิสติก โดยศึกษาหาคุณลกัษณะเฉพาะตวั พบวา่ มี

ความแตกต่างจากกลุ่มออทิสติกท่ีไม่มีความสามารถพิเศษ ดงัน้ี  

มีความไวของประสาทรบัสมัผสั (heightened sensory sensitivity) พฤติกรรมหมกมุ่น ยํา้คิดยํ้าทาํ (obsessional 

behaviors) ความสามารถทางเทคนิคกลไกและมิติสมัพนัธ ์(technical/spatial abilities) และการคิดอยา่งเป็นระบบ 

(systemising) สูงกวา่อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ในขณะท่ีไม่มีความแตกต่างกนัเรื่องทกัษะทางสงัคม และทกัษะการสื่อ

ความหมาย 

ไม่ใช่เด็กออทิสติกทุกคนท่ีจะเป็นอจัฉริยะ และเด็กอจัฉริยะก็ไม่ไดเ้ป็นออทิสติกทุกคนดว้ยเช่นกนั” 

เริ่มจากภาพยนตรเ์รื่องเรนแมนเม่ือ 30 กวา่ปีก่อน และอีกหลายเรื่องท่ีตามมาเก่ียวกบัอจัฉริยะออทิสติก อาจสรา้ง

ภาพจาํหรือความเขา้ใจผิดวา่ ออทิสติกจะตอ้งเป็นอจัฉรยิะ แต่ในความเป็นจริงเราพบความเป็นอจัฉริยะและ

ความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น ไดเ้พียงรอ้ยละ 10 ของกลุ่มออทิสติก ในขณะท่ีอีกเกือบครึ่งพบวา่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญา (IQ ตํา่กวา่ 70) 

การทดสอบระดบัเชาวน์ปัญญาในกลุ่มออทิสติก ค่าท่ีไดอ้าจมีความคลาดเคลื่อนตํา่กวา่ความเป็นจริง เน่ืองจากมี

ขอ้จาํกดัในดา้นภาษา ดา้นพฤติกรรม และความรว่มมือในการทดสอบ นอกจากน้ี การทดสอบระดบัเชาวน์ปัญญายงั

ไม่สามารถวดัมิติดา้นอื่น ๆ ของปัญญาหรือความสามารถ เชน่ ดา้นดนตรี ดา้นศิลปะ ฯลฯ 

เด็กอจัฉริยะ ก็ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นออทิสติก หรอืมีความบกพร่องทางพฒันาการทุกคน จึงควรแยกใหช้ดัเจนวา่เด็กเป็น

กลุ่มไหน อจัฉริยะ (gifted) มีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น (talented) หรือเป็นอจัฉริยะออทิสติก (autistic savant) 

เน่ืองจากแนวทางการส่งเสริมพฒันาและดูแลรกัษามีความแตกต่างกนั ยงัพบอกีวา่มีเด็กบางคนมีลกัษณะอาการคลา้ย

ออทิสติก (autistic-like) ซ่ึงอาการเหล่าน้ีจะดีข้ึนเม่ือเติบโตข้ึน  

ในอดีตเชื่อวา่ การดูแลเด็กกลุ่มน้ีจะตอ้งเลือกระหวา่งการแกไ้ขความบกพร่อง หรอืจะส่งเสริมความสามารถพิเศษ 

เพราะเชื่อวา่เม่ือแกไ้ขความบกพร่องจนดีข้ึนแลว้ ความสามารถพิเศษท่ีมีอยูจ่ะสูญหายไป  

ในปัจจบุนัพบวา่ ความเป็นอจัฉริยะหรอืสามารถพิเศษเฉพาะดา้นเหล่าน้ี ไม่ไดล้ดลงหรือหายไปเม่ือพฒันาการดีข้ึน 

ตามความเชื่อแบบเดิม  การส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นท่ีมีอยูใ่นเด็กออทิสติก โดยนํามาประยุกตใ์ชใ้น

หอ้งเรียน ท่ีทาํงาน หรือท่ีบา้น ยงัพบวา่ช่วยลดความบกพรอ่งท่ีมีในตวัเด็กควบคู่กนัไปดว้ย 
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