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AUTISTIC SAVANT: KIM PEEK
นายแพทย์ ท วี ศั ก ดิ์ สิ ริ รั ต น์ เ รขา ... จิ ต แพทย์ เ ด็ ก และวั ย รุ่ น

คิม พีค (Kim Peek) ชาวอเมริกนั ผูเ้ ป็ นอัจฉริยะออทิสติก หรือออทิสติกซาวองต์ มีความจําเป็ นเลิศอย่างน่ ามหัศจรรย์
พบได้เพียง 1 ในล้านก็วา่ ได้ เรียกว่า “เมกะ ซาวองต์” (megasavant) มีศกั ยภาพทางสมองสูงลํ้ากว่ามนุ ษย์ธรรมดา
มาก จนถึงขั้นได้รบั สมญานามว่า “คิมพิวเตอร์” (Kimputer)
คิม พีค เป็ นต้นแบบของเรย์มอนด์ แบ๊บบิท (Raymond Babbitt) อัจฉริยะออทิสติกในภาพยนตร์เรื่อง “เรนแมน” เป็ น
ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทาํ ให้ผูค้ นทัว่ โลกรูจ้ กั กับออทิสติกพร้อมไปกับความอัจฉริยะที่มี จนทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่า
ออทิสติกจะต้องมีความอัจฉริยะด้วยเสมอ
คิมเกิดในปี พ.ศ. 2494 ณ เมืองซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2552 ด้วย
โรคหัวใจวาย ในวัย 58 ปี
คิมมีความบกพร่องทางพัฒนาการ (developmental disability) อย่างชัดเจน ซึ่งสัมพันธ์กบั การมีความผิดปกติของ
สมองตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่เคยได้รบั การวินิจฉัยเฉพาะเจาะจงในโรคใดมาก่อนเลย แม้แต่ออทิสติกก็ตาม
คิมมีพฒ
ั นาการช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันในทุกด้าน ทั้งด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ หัดเดินช้ากว่าเด็กคนอื่นมาก จนโตแล้วก็ยงั
เดินตัวตรงไม่ค่อยได้ ด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ก ติดกระดุมเสื้ อเองไม่เป็ น ด้านภาษา พูดไม่ชดั พูดช้า แล้วก็ค่อนข้างติดอ่าง
ด้านสังคม ต้องได้รบั การดูแลช่วยเหลือในการดําเนิ นชีวิตประจําวัน พัฒนาการของสติปัญญาโดยทัว่ ไปด้อยกว่าคนอืน่
ในปี พ.ศ. 2551 (อายุ 57 ปี ) ถึงจะมีขอ้ สรุปอย่างเป็ นทางการว่า ลักษณะอาการของคิม เข้าได้กบั กลุ่มโรคทาง
พันธุกรรมหรือซินโดรม ที่เรียกว่า Opitz-Kaveggia syndrome (FG syndrome) ซึ่งพบได้น้อยมาก และส่วนใหญ่จะ
เสียชีวิตตั้งแต่วยั ทารก เป็ นความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมเอ็กซ์ ซึ่งมีลกั ษณะอาการแสดงให้เห็นในเรื่อง ความ
ตึงตัวของกล้ามเนื้ อไม่ดี (poor muscle tone) หัวโต (macrocephaly) กะโหลกศีรษะใหญ่ (enlarged cranium) มีภาวะ
อยูไ่ ม่นิ่ง (hyperactivity) มีความบกพร่องทางสติปัญญา (intellectual disability) มีรูปร่างหน้าตาที่เป็ นลักษณะเฉพาะ
และไม่มีสมองส่วนที่เรียกว่า คอร์ปัส คอลโลซัม (corpus callosum)
คอร์ปัส คอลโลซัม เป็ นก้อนสีขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมอง เปรียบเสมือนทางด่วน ที่เชื่อมต่อระบบประสาทซีกซ้าย
และซีกขวา เซลประสาทซึ่งปกติจะต้องขดรวมกันเป็ นคอร์ปัส คอลโลซัม ก็จะคลายการขด และเชื่อมสมองส่วนต่าง ๆ ที่
อยูห่ ่างออกไปแทน ช่วยให้เก็บข้อมูลได้มากขึ้ น และดึงออกมาใช้ได้เร็วขึ้ น
นอกจากนี้ ยังพบว่าคิมมีสมองส่วนซีรีเบลลัม (cerebellum) ที่มีขนาดเล็ก ผิดรูป และมีน้ําในสมองตําแหน่ งนี้ มากกว่า
ปกติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทําให้เขาเดินไม่ค่อยตรง และติดกระดุมเสื้ อไม่เป็ น
คิมมีลกั ษณะอาการบางอย่างคล้ายกับออทิสติก (autistic-like) คือ มีความบกพร่องในทักษะด้านสังคมและการสื่อ
ความหมาย ลักษณะทางพฤติกรรมที่หมกมุ่น ซํ้า ๆ แต่ไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็ นออทิสติกโดยตรง
ยังมีกลุ่มโรคทางพันธุกรรมอีกบางโรคที่พบว่ามีอาการคล้ายกับออทิสติก (autistic-like) ซึ่งอาจวินิจฉัยคู่กนั หรือไม่ก็
ได้ เช่น Fragile X Syndrome, Rett syndrome, Prader-Willi syndrome, Williams Syndrome, Landau-Kleffner
Syndrome, Angelman Syndrome และ Tuberous Sclerosis เป็ นต้น

พบว่า คิมมีความสามารถพิเศษด้านความจํา แสดงออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด ตั้งแต่อายุได้ขวบครึ่ง ใครอ่านหนังสือ
อะไรให้ฟัง เขาก็จะจําได้หมด เมื่ออายุ 3 ขวบ คิมหัดอ่านหนังสือออกได้ดว้ ยตัวเอง และไล่อ่านไล่ท่องมาเรื่อย ๆ จน
สามารถจดจําข้อความในหนังสือทุกหน้าทุกบรรทัดได้อย่างขึ้ นใจ รวมกว่า 12,000 เล่ม
คิมใช้เวลาเฉลี่ย 8-10 วินาที ในการอ่านหนังสือ 1 หน้า และเล่าลือกันว่าสามารถอ่านได้ 2 หน้าพร้อมกัน โดยใช้ตา
ซ้ายอ่านหน้าซ้าย และตาขวาอ่านหน้าขวา ซึ่งคําเล่าลือนี้ อาจจะเกินจริงไปบ้าง แต่ขอ้ เท็จจริงคือ เขาสามารถเก็บทุก
ความรู ้ ทุกรายละเอียด ได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ คิมสามารถคิดคํานวณปฏิทินในใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํามาก เมื่อบอกวันเดือนปี เขาก็จะสามารถตอบ
กลับมาได้ทนั ที ว่าวันนั้นเป็ นวันไหนของสัปดาห์ วันจันทร์ หรือ วันอังคาร เมื่อครั้งที่คิมพบกับ Barry Morrow ผูเ้ ขียน
บทภาพยนตร์เรือ่ งเรนแมน เขาสามารถบอกได้วา่ วันเกิดของ Marrow ตรงกับวันอะไรของสัปดาห์ และเมื่อวันที่
Marrow อายุ 65 ปี จะตรงกับวันอะไรของสัปดาห์ได้อย่างแม่นยํา
คิมมีความจําเป็ นเลิศ จึงมีความรูม้ ากในระดับอัจฉริยะในเรื่องที่สนใจถึง 15 เรือ่ งเป็ นอย่างน้อย เช่น ประวัติศาสตร์
อเมริกนั ประวัติศาสตร์โลก ภูมิศาสตร์ โปรแกรมอวกาศ วรรณกรรม กีฬา ดนตรีคลาสสิค คัมภีรไ์ บเบิ้ ล โบสถ์ บุคคล
และผูน้ ํา ดารานักแสดง แผนที่ถนนในเมือง รหัสพื้ นที่และรหัสไปรษณียใ์ นอเมริกา ฯลฯ
ในภายหลังคิมยังสามารถพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีขนมาอี
ึ้
กด้าน นอกจากความรูเ้ กี่ยวกับดนตรีคลาสสิคที่มอี ย่าง
มาก รูล้ ึกถึงความหมาย ชือ่ ผูป้ ระพันธ์ วันที่ประพันธ์ รวมถึงวันและสถานที่เกิดของผูป้ ระพันธ์อกี ด้วย ในช่วง 2 ปี
สุดท้ายของชีวิต เขาเริ่มหัดเล่นเปี ยโน และสามารถพัฒนาฝี มือได้อย่างรวดเร็วมากในเวลาอันสัน้ พิสูจน์ให้เห็นว่าความ
อัจฉริยะของเขาสามารถแผ่ขยายจากความจําสู่ทกั ษะความสามารถได้ และเรียนรูเ้ พิ่มเติมได้ตลอดชีวิต
หลังจากภาพยนตร์เรื่องเรนแมนได้รบั รางวัลออสการ์ถึง 4 รางวัล คิมซึ่งเป็ นต้นแบบของอัจฉริยะออทิสติกในเรื่อง ก็
ได้รบั เชิญให้เดินทางไปทัว่ สหรัฐอเมริกา พบปะผูค้ นมากมายที่ตอ้ งการทดสอบความจําอันน่าทึ่งของเขา จนคิมมีการ
พัฒนาทักษะทางสังคมดีขึ้นอย่างชัดเจน เขาร่าเริงยิ้ มแย้ม มีมนุ ษย์สมั พันธ์ดีขึ้น ชอบพูดคุยกับผูค้ น และมองสบตา
ผูค้ นมากขึ้ นด้วย เปลี่ยนไปจากบุคลิกเดิมที่ไม่ค่อยแสดงออก และไม่ค่อยมองหน้าสบตาผูอ้ ื่น
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