
 
 

ระดับความสามารถของอัจฉริยะออทิสติก 

AUTISTIC SAVANT LEVEL 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

“อจัฉริยะออทิสติก” หรือ “ออทิสติกซาวองต”์ (autistic savant) มีความเป็นอจัฉริยะ หรือความสามารถพิเศษเฉพาะ

ดา้นหลากหลายรปูแบบ แต่ละคนก็มีความอจัฉริยะแตกต่างกนัไป ตั้งแต่แบบพิเศษไปจนถึงแบบมหศัจรรย ์บางคนโดด

เด่นดา้นศิลปะ ดา้นดนตรี ดา้นคณิตศาสตร ์หรือทกัษะกลไก มิติสมัพนัธ ์เม่ือเทียบกบัเด็กทัว่ไปในวยัเดียวกนั บางคน

วาดรปูไดทุ้กอยา่งจากท่ีเห็นเพียงครั้งเดียว จาํไดทุ้กตวัอกัษรจากหนังสือท่ีอ่านเพียงครั้งเดียว ซ่ึงไม่น่าจะเป็นไปได ้แต่

ก็พบวา่มีบุคคลเช่นน้ีจริง 

โดยทัว่ไปอจัฉริยะออทิสติกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดบัความสามารถ ไดแ้ก่ ทกัษะเฉพาะสว่น (splinter skills) 

ความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น (talented) และความสามารถมหศัจรรย ์(prodigious) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

1) ทกัษะเฉพาะส่วน (Splinter skills)  

“ทกัษะเฉพาะสว่น” เป็นทกัษะท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุดในออทิสติก มกัแยกส่วนจากบรบิทและเป้าหมาย เป็นทกัษะ

ความสามารถท่ีเป็นชิ้ นสว่นเฉพาะ ท่ีไม่สามารถประกอบเขา้กบัชิ้ นสว่นอื่นไดพ้อเหมาะ รูใ้นเชิงลึกแต่ไม่รูแ้บบองคร์วม 

ไม่สามารถขยายผลหรือนําไปประยุกตใ์ชไ้ดม้ากนัก  

ทกัษะเฉพาะสว่น เขา้ไดก้บัสาํนวนสุภาษิตท่ีวา่ “ตาบอดคลาํชา้ง” คือ การรูอ้ะไรดา้นเดียวหรอืนัยเดียวแลว้เขา้ใจวา่สิ่ง

น้ันเป็นอยา่งน้ัน สิ่งท่ีรบัรูแ้ละเขา้ใจ ถึงจะมีรายละเอียดครบถว้น แต่อาจไม่ใชข้อ้เท็จจริงทั้งหมด  

ทกัษะน้ีมกัมีความจาํแบบพิเศษ จาํไดทุ้กอยา่งเก่ียวกบัเรื่องท่ีสนใจ จาํไดทุ้กขอ้มูล และอาจจาํไดท้ั้งภาพและเสียงดว้ย 

มกัเป็นความสนใจแบบหมกมุ่นท่ีไม่มีประโยชน์ ซ่ึงเป็นลกัษณะอาการหน่ึงของออทิสติกอยูแ่ลว้ แต่หมกมุ่นจนสามารถ

จดจาํไดม้าก และมีความรูม้ากเป็นพิเศษ เช่น จาํตารางเวลาเดินรถไฟไดท้ัว่เมือง จาํแผนท่ีไดท้ั้งเมือง แต่ไม่สามารถ

ซ้ือตัว๋ หรือเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางดว้ยตนเองได ้สามารถจดจาํตารางการแข่งขนักีฬาท่ีสนใจไดทุ้กนัด แต่ไม่

เขา้ใจกติกาการเล่นกีฬาน้ัน และไม่ไดส้นใจเขา้ชมกีฬาน้ันดว้ย สามารถจาํบทพูดของการตู์นท่ีชืน่ชอบไดท้ั้งเรื่อง แต่ไม่

สามารถเล่าเรือ่งหรือบรรยายลกัษณะของตวัการตู์นในเรือ่งได ้หรือรูข้อ้มูลทุกอยา่งเก่ียวกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

ไดค้รบทั้งสภา ตั้งแต่วนัเกิด วนัแต่งงาน ประวติัการศึกษา ท่ีอยู ่ซ่ึงไม่ไดเ้กิดประโยชน์อะไร ฯลฯ 

ความแตกต่างระหวา่งอจัฉริยะท่ีเป็นออทิสติก กบัอจัฉริยะท่ีไม่เป็นออทิสติก ท่ีเห็นชดัเจนเรื่องหน่ึง คือ ออทิสติกจะ

จดจาํทุกอยา่ง หรือตะบี้ ตะบนัจาํ ในทางตรงกนัขา้ม อจัฉริยะท่ีไม่ไดเ้ป็นออทิสติก จะเลือกจาํสิ่งท่ีควรจดจาํ มี

ประโยชน์ในการต่อยอดความรูไ้ด ้

ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสพบกบัเด็กออทิสติกท่ีมีทกัษะเฉพาะสว่นค่อนขา้งบ่อย มีเด็กคนหน่ึงสนใจเรื่องท่ีอยูข่องครูทั้งโรงเรียน 

และนักเรียนทั้งในหอ้งเดียวกนัและหอ้งอื่น จะคอยถามท่ีอยู ่ซ่ึงรวมทั้งบา้นเลขท่ีและรหสัไปรษณีย ์ของทุกคนท่ีได้

พูดคุยดว้ย และจดจาํไดแ้ม่นยาํ เม่ือพบเจอคุณครูก็จะบอกบา้นเลขท่ี และรายละเอียดท่ีอยูข่องคุณครูเป็นชุดเลย แต่ไม่

สวสัดีทกัทาย หรือเรียกชื่อเล่นของคุณครูเหมือนท่ีเพื่อน ๆ เรียกกนั  

ทกัษะน้ีใช่วา่จะดูไรป้ระโยชน์เสมอไป เด็กคนหน่ึงท่ีสามารถจดจาํเสน้ทางเดินรถของประเทศท่ีไปท่องเท่ียวไดห้มด ก็

สามารถบอกพอ่แม่ใหพ้าข้ึนรถประจาํทางและรถไฟฟ้าเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางได ้และท่ีสาํคญัยงัสามารถใช้

ในการทาํขอ้สอบบางวชิาไดค้ะแนนเต็มอีกดว้ย 



 
 

ประโยชน์อีกเรื่องท่ีพบ คือ เด็กบางคนมกัพูดซํ้า ๆ ตามบทพูดจากการตู์นหรือโฆษณาท่ีชื่นชอบ เพื่อชว่ยใหต้นเอง

อารมณส์งบลงได ้(calming effect) เม่ือมีสิ่งกระตุน้ท่ีทาํใหอ้ารมณเ์สีย หรือวิตกกงัวล 

“ทกัษะเฉพาะสว่น” เป็นรากฐานของความสนใจและความสามารถ ถา้ไดร้บัการส่งเสริมในแนวทางท่ีเหมาะสม ก็จะ

ช่วยใหเ้ด็กนําไปประยุกตใ์ชใ้นชวีิตจริง หรอืใชใ้นสถานการณท่ี์แตกต่างออกไปได ้ 

 

2) ความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น (Talented) 

เช่น ดนตรี ศิลปะ คณิตศาสตร ์ทกัษะกลไกหรือมิติสมัพนัธ ์ฯลฯ แมว้า่จะไม่ไดเ้ก่งในทุกดา้น แต่ดา้นท่ีเก่งจะเหนือกวา่

คนอื่นในวยัเดียวกนั เป็นความสามารถพิเศษท่ีแสดงออกเด่นชดัเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัความบกพร่องหรอืขอ้จาํกดั

ท่ีมี  

ดา้นดนตรี เช่น ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีไดเ้หมือนตน้ฉบบั หลงัจากไดฟั้งเพียงครั้งเดียว สามารถแยก

เสียงแลว้บอกเป็นโน้ตดนตรีได ้หรือบอกไดว้า่เสียงเพี้ ยนไปจากเดิมเท่าไหร่ (perfect pitch) ฯลฯ 

ดา้นศิลปะ เช่น ความสามารถในการวาดภาพ การระบายสี การป้ัน การประดิษฐ ์ฯลฯ ส่วนใหญ่พบวา่เป็น

ความสามารถในการวาดภาพจากสิ่งท่ีเคยเห็นเพียงครั้งเดียวไดอ้ยา่งไม่ผิดเพี้ ยน มีรายละเอียดครบถว้น มีความ

ประณีต สวยงาม และเสมือนจรงิ มกัมีความโดดเด่นในองคป์ระกอบทางศิลปะดา้นความละเอียด (elaboration)  

ดา้นคณิตศาสตร ์เช่น การคิดคาํนวณทางคณิตศาสตรไ์ดร้วดเรว็และแม่นยาํ สามารถคาํนวณตวัเลขจาํนวนมากในใจ

ไดร้วดเร็ว สามารถแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตรไ์ดเ้กินคนอืน่หลายระดบัชั้น ฯลฯ 

ดา้นทกัษะกลไก มิติสมัพนัธ ์(mechanical/ visual-spatial skills) เช่น ความสามารถในการกะระยะทางไดแ้ม่นยาํ

โดยไม่ตอ้งใชเ้ครื่องมือวดั จดจาํโครงสรา้งท่ีมีความซบัซอ้นไดแ้ม่นยาํ การจดจาํแผนท่ีไดแ้ม่นยาํ และการเขา้ใจทิศทาง

ไดร้วดเร็ว ฯลฯ 

ความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นเหล่าน้ี มกัเป็นพรสวรรคท่ี์ติดตวัมาตั้งแต่เกิด และสามารถพฒันาไดอ้ยา่งรวดเรว็จาก

การฝึกฝนอยา่งสมํา่เสมอ 

 

3) ความสามารถมหศัจรรย ์(Prodigious)  

เป็นความสามารถพิเศษท่ีมหศัจรรย ์ท่ีไม่น่าจะเป็นไปไดใ้นมนุษย ์เป็นทกัษะความสามารถท่ีไม่พบในอจัฉริยะทัว่ ๆ 

ไปดว้ย มกัพบไดน้้อยมาก กลา่วไดว้า่ สามารถนับคนไดว้า่มีใครบา้งในโลกใบน้ี คาดวา่ในโลกน้ีอาจมีไม่ถึง 100 คน 

และพบวา่ครึ่งหน่ึงเป็นออทิสติก 

มกัเป็นทกัษะเฉพาะสว่น (splinter skills) หรือความสามารถเฉพาะดา้น (talented) ท่ีเหนือชั้นข้ึนไปอีกหลายขั้น

อยา่งน่ามหศัจรรย ์เช่น  

สตีเฟน วิลทเ์ชียร ์(Stephen Wiltshire) ศิลปินวาดภาพผูโ้ด่งดงัระดบัโลก ไดร้บัสมญานามวา่ “มนุษยก์ลอ้งถ่ายรูป” 

(human camera) เขาวาดทุกภาพออกมาโดยอาศยัความทรงจาํลว้น ๆ เขาสามารถเก็บรายละเอียดไดอ้ยา่งครบถว้น 

จากการเห็นเพียงครั้งเดียว ราวกบัถ่ายรูปเก็บบนัทึกไวใ้นสมอง  

แดเนียล แทมเมต (Daniel Tammet) ผูท่ี้คิดคาํนวณตวัเลขไดร้วดเร็วอยา่งน่าท่ึง เขาคิดเลขในใจจาํนวนมากโดยใช้

เวลาเพียงไม่ก่ีวินาที เขาไดส้รา้งสถิติใหม่ของยุโรป ในการท่องค่าพาย (Pi) ซ่ึงเป็นคงท่ีทางคณิตศาสตรไ์ดอ้ยา่ง

แม่นยาํ โดยสามารถท่องไดถึ้งทศนิยมตาํแหน่งท่ี 22,514 โดยใชเ้วลา 5 ชัว่โมง 9 นาที 24 วนิาที นอกจากน้ีเขายงัมี

ความรอบรูใ้นเรื่องการใชภ้าษาถึง 11 ภาษา (polyglot skills) โดยใชเ้วลาเรียนรูใ้นชว่งเวลาสัน้ ๆ  



 
 

คิม พีค (Kim Peek) ผูมี้ความทรงจาํเป็นเลศิอยา่งน่ามหศัจรรย ์เรียกวา่ “เมกะ ซาวองต”์ (megasavant) ไดร้บัสมญา

นามวา่ “คิมพิวเตอร”์ (Kimputer) สามารถจดจาํขอ้ความในหนังสือทุกหน้าทุกบรรทดัไดอ้ยา่งข้ึนใจ รวมกวา่ 

12,000 เล่ม และยงัสามารถคาํนวณปฏิทิน 100 ปี ซ่ึงสามารถตอบไดอ้ยา่งรวดเรว็วา่วนัท่ีกาํหนดใหเ้ป็นวนัใดใน

สปัดาห ์ทั้งในอดีตและอนาคตเป็นรอ้ยปี 

ผูเ้ขียนไดเ้คยมีโอกาสพบกบัเด็กออทิสติกอายุ 9 ขวบ ท่ีสามารถคาํนวณปฏิทิน 100 ปี ไดอ้ยา่งแม่นยาํเช่นเดียวกนั 

แต่ไม่ไดร้วดเร็วถึงหลกัวินาที คือ สามารถบอกวา่เป็นวนัใดในสปัดาห ์จากวนัเดือนปีท่ีบอกไปให ้เขาหมกมุ่นอยูก่บั

ปฏิทินจนสามารถจบัรปูแบบการเปลี่ยนแปลงได ้พฒันาเป็นสูตรเฉพาะตวัสาํหรบัการคาํนวณโดยไม่มีใครสอน ทกัษะ

น้ีไม่ใช่การท่องจาํปฏิทินโดยตรง แต่เป็นการหมกมุ่นจนเขา้ใจรปูแบบการเปลี่ยนแปลง ผสมผสานกบัสูตรการคาํนวณ

ท่ีสรา้งข้ึนเอง ผ่านการฝึกฝนอยา่งเขม้ขน้จนรวดเร็วข้ึน เปรียบเสมือนกบัการพฒันาอลักอริทึมใหก้บัปัญญาประดิษฐ์

ในปัจจบุนั  

ปัจจุบนัแนวคิดการคาํนวณปฏิทิน 100 ปี ไดก้ลายเป็นขอ้สอบคดัเลือกเขา้ระดบัชั้นมธัยมตน้ของหลายโรงเรียน มีการ

สอนติวสูตรในการคาํนวณ ซ่ึงตอ้งจดจาํกฎเกณฑแ์ละขอ้ยกเวน้บางอยา่งดว้ย แต่ก็ยงัตอ้งใชเ้วลานาน ไม่สามารถคิดใน

ใจไดอ้ยา่งรวดเรว็ ในขณะท่ีอจัฉริยะออทิสติกผูท่ี้มีความสามารถดา้นน้ีโดดเด่น จะคิดในใจไดอ้ยา่งรวดเรว็ และวธีิคิด

มกัแตกต่างไปจากท่ีสอนกนั  

จากงานวิจยัของ James Hughes และคณะ ในปี พ.ศ. 2561 พบวา่ เม่ือสอนการคาํนวณปฏิทิน 100 ปี ในช่วงเวลา

สั้น ๆ ใหก้บักลุ่มอจัฉริยะออทิสติก จะใชเ้วลาคาํนวณนานกวา่กลุ่มออทิสติกท่ีไม่เป็นอจัฉริยะ และกลุ่มควบคุมท่ีไม่เป็น

ทั้งออทิสติกและอจัฉริยะ แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มน้ีน่าจะใชว้ธีิคิดคาํนวณท่ีแตกต่างออกไปจากการเรียนรูใ้นรูปแบบปกติ 

และอาจตอ้งใหเ้วลาในการฝึกฝนท่ีนานพอ 

ถึงอยา่งไรก็ตาม ผูท่ี้สามารถคาํนวณปฏิทินไดร้วดเร็วเพียงอยา่งเดียว ก็ยงัไม่มหศัจรรยพ์อท่ีจะจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี ถา้ไม่มี

ความสามารถอนัน่าท่ึงดา้นอื่น ๆ ร่วมดว้ย 
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