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คิม พีค (Kim Peek) ชาวอเมริกนั ผูเ้ป็นอจัฉริยะออทิสติก หรือออทิสติกซาวองต ์มีความจาํเป็นเลิศอยา่งน่ามหศัจรรย ์

พบไดเ้พียง 1 ในลา้นก็วา่ได ้เรียกวา่ “เมกะ ซาวองต”์ (megasavant) มีศกัยภาพทางสมองสูงลํ้ากวา่มนุษยธ์รรมดา

มาก จนถึงขั้นไดร้บัสมญานามวา่ “คิมพิวเตอร”์ (Kimputer) 

คิม พีค เป็นตน้แบบของเรยม์อนด ์แบ๊บบิท (Raymond Babbitt) อจัฉริยะออทิสติกในภาพยนตรเ์รื่อง “เรนแมน” เป็น

ภาพยนตรเ์รื่องแรกท่ีทาํใหผู้ค้นทัว่โลกรูจ้กักบัออทิสติกพรอ้มไปกบัความอจัฉริยะท่ีมี จนทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิดวา่

ออทิสติกจะตอ้งมีความอจัฉริยะดว้ยเสมอ  

คิมเกิดในปี พ.ศ. 2494 ณ เมืองซอลทเ์ลคซิต้ี รฐัยูทาห ์ประเทศสหรฐัอเมริกา และเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2552 ดว้ย

โรคหวัใจวาย ในวยั 58 ปี  

คิมมีความบกพร่องทางพฒันาการ (developmental disability) อยา่งชดัเจน ซ่ึงสมัพนัธก์บัการมีความผิดปกติของ

สมองตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่เคยไดร้บัการวินิจฉยัเฉพาะเจาะจงในโรคใดมาก่อนเลย แมแ้ต่ออทิสติกก็ตาม  

คิมมีพฒันาการชา้กวา่เด็กวยัเดียวกนัในทุกดา้น ทั้งดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ หดัเดินชา้กวา่เด็กคนอื่นมาก จนโตแลว้ก็ยงั

เดินตวัตรงไม่ค่อยได ้ดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก ติดกระดุมเสื้ อเองไม่เป็น ดา้นภาษา พูดไม่ชดั พูดชา้ แลว้ก็ค่อนขา้งติดอ่าง 

ดา้นสงัคม ตอ้งไดร้บัการดูแลชว่ยเหลือในการดาํเนินชวีิตประจาํวนั พฒันาการของสติปัญญาโดยทัว่ไปดอ้ยกวา่คนอืน่  

ในปี พ.ศ. 2551 (อายุ 57 ปี) ถึงจะมีขอ้สรุปอยา่งเป็นทางการวา่ ลกัษณะอาการของคิม เขา้ไดก้บักลุ่มโรคทาง

พนัธุกรรมหรือซินโดรม ท่ีเรียกวา่ Opitz-Kaveggia syndrome (FG syndrome) ซ่ึงพบไดน้้อยมาก และส่วนใหญ่จะ

เสียชีวิตตั้งแต่วยัทารก เป็นความผิดปกติของยีนดอ้ยบนโครโมโซมเอ็กซ ์ซ่ึงมีลกัษณะอาการแสดงใหเ้ห็นในเรื่อง ความ

ตึงตวัของกลา้มเน้ือไม่ดี (poor muscle tone) หวัโต (macrocephaly) กะโหลกศีรษะใหญ่ (enlarged cranium) มีภาวะ

อยูไ่ม่น่ิง (hyperactivity) มีความบกพร่องทางสติปัญญา (intellectual disability) มีรูปร่างหน้าตาท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ 

และไม่มีสมองสว่นท่ีเรียกวา่ คอรปั์ส คอลโลซมั (corpus callosum) 

คอรปั์ส คอลโลซมั เป็นกอ้นสีขาวท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสมอง เปรียบเสมือนทางด่วน ท่ีเชื่อมต่อระบบประสาทซีกซา้ย

และซีกขวา เซลประสาทซ่ึงปกติจะตอ้งขดรวมกนัเป็นคอรปั์ส คอลโลซมั ก็จะคลายการขด และเชื่อมสมองสว่นต่าง ๆ ท่ี

อยูห่่างออกไปแทน ชว่ยใหเ้ก็บขอ้มูลไดม้ากข้ึน และดึงออกมาใชไ้ดเ้ร็วข้ึน 

นอกจากน้ี ยงัพบวา่คิมมีสมองสว่นซีรีเบลลมั (cerebellum) ท่ีมีขนาดเล็ก ผิดรูป และมีน้ําในสมองตาํแหน่งน้ีมากกวา่

ปกติ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทาํใหเ้ขาเดินไม่ค่อยตรง และติดกระดุมเสื้ อไม่เป็น 

คิมมีลกัษณะอาการบางอยา่งคลา้ยกบัออทิสติก (autistic-like) คือ มีความบกพร่องในทกัษะดา้นสงัคมและการสื่อ

ความหมาย ลกัษณะทางพฤติกรรมท่ีหมกมุ่น ซํ้า ๆ แต่ไม่ไดว้ินิจฉยัวา่เป็นออทิสติกโดยตรง 

ยงัมีกลุ่มโรคทางพนัธุกรรมอีกบางโรคท่ีพบวา่มีอาการคลา้ยกบัออทิสติก (autistic-like) ซ่ึงอาจวินิจฉยัคู่กนัหรอืไม่ก็

ได ้เช่น Fragile X Syndrome, Rett syndrome, Prader-Willi syndrome, Williams Syndrome, Landau-Kleffner 

Syndrome, Angelman Syndrome และ Tuberous Sclerosis เป็นตน้ 



 
 

พบวา่ คิมมีความสามารถพิเศษดา้นความจาํ แสดงออกมาใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั ตั้งแต่อายุไดข้วบครึ่ง ใครอา่นหนังสือ

อะไรใหฟั้ง เขาก็จะจาํไดห้มด เม่ืออายุ 3 ขวบ คิมหดัอา่นหนังสือออกไดด้ว้ยตวัเอง และไล่อ่านไล่ท่องมาเรื่อย ๆ จน

สามารถจดจาํขอ้ความในหนังสอืทุกหน้าทุกบรรทดัไดอ้ยา่งข้ึนใจ รวมกวา่ 12,000 เล่ม 

คิมใชเ้วลาเฉลี่ย 8-10 วนิาที ในการอา่นหนังสือ 1 หน้า และเล่าลือกนัวา่สามารถอา่นได ้2 หน้าพรอ้มกนั โดยใชต้า

ซา้ยอ่านหน้าซา้ย และตาขวาอา่นหน้าขวา ซ่ึงคาํเลา่ลือน้ีอาจจะเกินจริงไปบา้ง แต่ขอ้เท็จจริงคือ เขาสามารถเก็บทุก

ความรู ้ทุกรายละเอยีด ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

นอกจากน้ี คิมสามารถคิดคาํนวณปฏิทินในใจไดอ้ยา่งรวดเรว็และแม่นยาํมาก เม่ือบอกวนัเดือนปี เขาก็จะสามารถตอบ

กลบัมาไดท้นัที วา่วนัน้ันเป็นวนัไหนของสปัดาห ์วนัจนัทร ์หรือ วนัองัคาร เม่ือครั้งท่ีคิมพบกบั Barry Morrow ผูเ้ขียน

บทภาพยนตรเ์รือ่งเรนแมน เขาสามารถบอกไดว้า่วนัเกิดของ Marrow ตรงกบัวนัอะไรของสปัดาห ์และเม่ือวนัท่ี 

Marrow อายุ 65 ปี จะตรงกบัวนัอะไรของสปัดาหไ์ดอ้ยา่งแม่นยาํ 

คิมมีความจาํเป็นเลิศ จึงมีความรูม้ากในระดบัอจัฉริยะในเรื่องท่ีสนใจถึง 15 เรือ่งเป็นอยา่งน้อย เช่น ประวติัศาสตร์

อเมริกนั ประวติัศาสตรโ์ลก ภูมิศาสตร ์โปรแกรมอวกาศ วรรณกรรม กีฬา ดนตรีคลาสสิค คมัภีรไ์บเบิ้ ล โบสถ ์บุคคล

และผูนํ้า ดารานักแสดง แผนท่ีถนนในเมือง รหสัพื้ นท่ีและรหสัไปรษณียใ์นอเมริกา ฯลฯ 

ในภายหลงัคิมยงัสามารถพฒันาทกัษะทางดา้นดนตรีข้ึนมาอีกดา้น นอกจากความรูเ้ก่ียวกบัดนตรีคลาสสิคท่ีมีอยา่ง

มาก รูล้ึกถึงความหมาย ชือ่ผูป้ระพนัธ ์วนัท่ีประพนัธ ์รวมถึงวนัและสถานท่ีเกิดของผูป้ระพนัธอ์กีดว้ย ในชว่ง 2 ปี

สุดทา้ยของชีวิต เขาเริ่มหดัเล่นเปียโน และสามารถพฒันาฝีมือไดอ้ยา่งรวดเรว็มากในเวลาอนัสัน้ พิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ความ

อจัฉริยะของเขาสามารถแผ่ขยายจากความจาํสู่ทกัษะความสามารถได ้และเรียนรูเ้พิ่มเติมไดต้ลอดชีวิต 

หลงัจากภาพยนตรเ์รื่องเรนแมนไดร้บัรางวลัออสการถึ์ง 4 รางวลั คิมซ่ึงเป็นตน้แบบของอจัฉรยิะออทิสติกในเรื่อง ก็

ไดร้บัเชิญใหเ้ดินทางไปทัว่สหรฐัอเมริกา พบปะผูค้นมากมายท่ีตอ้งการทดสอบความจาํอนัน่าท่ึงของเขา จนคิมมีการ

พฒันาทกัษะทางสงัคมดีข้ึนอยา่งชดัเจน เขาร่าเริงย้ิมแยม้ มีมนุษยส์มัพนัธดี์ข้ึน ชอบพูดคุยกบัผูค้น และมองสบตา

ผูค้นมากข้ึนดว้ย เปลี่ยนไปจากบุคลิกเดิมท่ีไม่ค่อยแสดงออก และไม่ค่อยมองหน้าสบตาผูอ้ื่น 
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