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จากเรนแมน สูอ่ อทิสติก
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
เรนแมน (Rain Man) เป็ นภาพยนตร์ฮอลลีวดู ที่นําเรื่องราวความมหัศจรรย์ของบุคคลออทิ
สติกมาถ่ายทอด ทําให้ผคู ้ นได้รจู ้ กั กันทัว่ โลก สร้างจากข้อมูลจริงของบุคคลออทิสติกที่มคี วามสามารถ
พิเศษ หลายๆ คน มารวมอยูใ่ นคนเดียว นํามาถ่ายทอดบนแผ่นฟิ ล์มได้อย่างแนบเนี ยน เก็บเกี่ยว
รายละเอียดต่างๆ ของบุคคลออทิสติกมานําเสนอ เพื่อให้โลกรูจ้ กั พวกเขามากขึ้ น แม้วา่ เวลาจะผ่าน
มาถึง 17 ปี แล้ว สําหรับเรนแมน แต่ก็ยงั อยูใ่ นความทรงจําของหลายๆ คนเป็ นอย่างดี

ภาพยนตร์เรื่องเรนแมน

ภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้รบั รางวัลออสการ์ ในปี พ.ศ.2531 ถึง 4 ตัว คือ ภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม ผู้
กํากับภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม คือ แบร์รี่ เลวินสัน บทภาพยนตร์ด้งั เดิมยอดเยีย่ ม และที่สาํ คัญคือ ดารานํา
ชายยอดเยีย่ ม ซึ่ง ดัชติน ฮอฟแมน สวมบทบาทบุคคลออทิสติก ได้อย่างแนบเนี ยน
เรื่องราวในภาพยนตร์ เริ่มต้นด้วย ชาร์ลี แบ๊บบิท (แสดงบทโดย ทอม ครูซ) ทราบข่าวการ
เสียชีวติ ของพ่อ จึงเดินทางกลับบ้านเพื่อร่วมพิธีศพ หลังจากนั้นได้พบว่า พ่อได้ทาํ พินัยกรรมยก
ทรัพย์สินต่างๆ มูลค่ากว่า 3 ล้านดอลลาร์ ให้กบั สถาบันแห่งหนึ่ ง เหลือเพียงรถยนต์เก่าๆ คันเดียว ที่
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เขาได้รบั เป็ นมรดก ซึ่งรถยนต์คนั นี้ เป็ นคันที่เขาเคยขโมยไปขับเล่นกับเพื่อนตอนอายุ 16 ปี แล้วถูกพ่อ
แจ้งจับข้อหาขโมยรถ ติดคุกอยู่ 2 วัน เป็ นสาเหตุให้เขาโกรธแค้นพ่อ และหนี ออกจากบ้านไป ไม่ยอม
ติดต่อกลับมาอีกเลย
ชาร์ลีรสู ้ ึกประหลาดใจว่าทําไมมรดกกว่า 3 ล้านดอลลาร์ จึงถูกยกให้กบั สถาบันแห่งหนึ่ ง เขาจึง
เดินทางไปค้นหาคําตอบ จนทําให้เขาทราบว่า เขายังมีพี่ชายอยูค่ นหนึ่ งซึ่งอยูใ่ นความดูแลของสถาบัน
ตั้งแต่แม่ของเขาเสียชีวติ ซึ่งเขาไม่เคยรับรูเ้ รื่องนี้ มาก่อนเลย แพทย์ประจําสถาบันได้เล่าให้เขาฟั งว่า
พี่ชายเขาชื่อ เรย์มอน แบ๊บบิท (แสดงโดย ดัชติน ฮอฟแมน) เป็ นโรคออทิสติกที่มศี กั ยภาพสูง อยูใ่ น
ความดูแลของสถาบันมาตั้งแต่เด็ก แต่ชาร์ลีเองก็ยงั ไม่เข้าใจดีวา่ โรคออทิสติกคืออะไร
ชาร์ลีกาํ ลังเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่ เกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาว่าถ้าเขาได้เป็ นผูด้ แู ลเรย์มอน เขาก็จะ
ได้รบั มรดกทั้งหมด เขาจึงเตรียมดําเนิ นการฟ้ องร้องต่อศาลเพื่อขอเป็ นผูด้ แู ลพี่ชาย และได้แอบพาพี่ชาย
ออกจากสถาบันแห่งนั้น เพื่อกลับไปอยูด่ ว้ ยที่แคลิฟอร์เนี ย และเตรียมดําเนิ นการฟ้ องร้องต่อไป
ในขณะเดินทาง เกิดเหตุการณ์ต่างๆ หลายอย่าง ทําให้ชาร์ลี ได้เรียนรูพ้ ฤติกรรมของพี่ชายซึ่ง
เป็ นโรคออทิสติกว่าเป็ นอย่างไรบ้าง จนหลายครั้งเขาสะกดกั้นอารมณ์ไม่อยู่ แต่ในที่สุดเวลา 7 วันที่ได้
อยูด่ ว้ ยกันทําให้เขาทั้งสองเกิดความผูกพันมากขึ้ น ทําให้ชาร์ลีเปลี่ยนความคิดจากเดิม เขาอยากได้มี
สิทธิในการดูแลเรย์มอนด้วยความผูกพันจริงๆ ไม่ได้สนใจในเรื่องมรดกแล้ว
ชาร์ลีได้รบั รูว้ า่ เรย์มอน คือพี่ชายแท้ๆ ที่เคยอยูก่ บั เขาตอนเด็กๆ เคยช่วยเลี้ ยงดูเขา จนถึงอายุ
2 ขวบ ร้องเพลงให้เขาฟั ง ซึ่งยังอยูใ่ นความทรงจําของชาร์ลีตลอดมา แต่เขานึ กอยูเ่ สมอว่า เป็ นเพื่อนใน
จินตนาการที่ชื่อ เรนแมน แต่จริงๆ แล้วคือพี่ชายเขาเอง ซึ่งเขาเรียกชื่อเพี้ ยนตามภาษาของเด็กๆ จาก
“เรย์มอน” เป็ น “เรนแมน” สาเหตุที่พี่ชายเขาต้องไปอยูใ่ นความดูแลของสถาบัน เนื่ องจากเกือบทํานํ้า
ร้อนลวกเขานัน่ เอง
เมื่อชาร์ลีได้รคู ้ วามจริงว่า ที่แท้เรย์มอนคือเรนแมน ชาร์ลีรสู ้ ึกสงสารพี่ชายมาก และเสียใจที่คิด
ไม่ดีต่อพี่ชาย เขาได้พาเรย์มอนมานอนบนเตียง ช่วยถอดรองเท้าให้ และช่วยห่มผ้าห่ม ปฏิบตั ิต่อพี่ชาย
เป็ นอย่างดี เกิดความผูกพันกันอย่างแท้จริง จนในช่วงท้าย เรย์มอน สะกดชื่อชาร์ลี ได้ถกู ต้อง เหมือนที่
เคยสะกดชื่อ เวิรน์ เพื่อนสนิ ทที่เขาจําไว้ในใจเสมอมา ว่าเป็ นคนที่ดีต่อเขามาก และจากจุดนี้ ภาพยนตร์
ยังสื่อให้เห็นชัดเจนในสิ่งสําคัญอย่างหนึ่ งว่า ถึงแม้ออทิสติกจะมีปัญหาในเรื่อง การเข้าใจความรูส้ ึกนึ ก
คิดของผูอ้ ื่น แต่เขาก็มคี วามรูส้ ึกนึ กคิด ความต้องการ และมีความผูกพันกับคนอื่นได้เหมือนคนทัว่ ๆ ไป
และเมื่อเกิดความผูกพันกันแล้ว ก็สามารถเรียนรู ้ และเข้าใจความรูส้ ึกของผูอ้ ื่นได้เช่นกัน
ภาพยนตร์ได้สื่อสิ่งที่เป็ นอาการของออทิสติก ออกมาได้ครบถ้วน ชัดเจน โดยเฉพาะด้าน
พฤติกรรม ที่มกั ยึดติดในรูปแบบเดิมๆ ไม่มียดื หยุน่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น เวลานอน เตียงจะต้องชิด
หน้าต่าง อ่านหนังสือก่อนนอน และนอนเวลา 5 ทุ่มตรง รายการอาหารก็ตอ้ งแบบเดิมตายตัวในแต่วนั
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ของสัปดาห์ เวลาทานแพนเค้ก ต้องมีขวดนํ้าเชื่อม พร้อมกับไม้จิ้มฟั นตั้งไว้ขา้ งๆ แม้กระทัง่ กางเกงในก็
ต้องเป็ นแบบที่เคยใส่เป็ นประจําเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เคยทําก็จะอารมณ์
เสียรุนแรง มักยึดถือในกฎที่เคยถูกสอนมาอย่างตายตัว ไม่ยดื หยุน่ เช่น เวลาฝนตกห้ามออกไปไหน
นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว ทําซํ้าๆ เช่น การโยกตัวเล่นทั้งเวลานัง่ และยืน ชอบทํา
คอเอียงๆ เหมือนกําลังฟั งอะไรอยูใ่ นโลกส่วนตัว เดินชอยเท้าเร็วๆ เป็ นก้าวสั้นๆ และเอามืออุดหูเมื่อมี
เสียงดัง
เวลาคุยกันจะไม่สบตา มองเอียงๆ เฉียงๆ มองด้วยหางตา เหมือนกําลังจดจ้องบางอย่างใน
ระยะใกล้ ประมาณ 2-3 นิ้ ว จากสายตา ไม่ค่อยแสดงสีหน้า และอารมณ์ความรูส้ ึกต่างๆ จะมีสีหน้า
เฉยๆ ตลอด บรรยายความรูส้ ึกไม่เป็ น เช่น ฉากที่อยูล่ ิฟท์ ซูซานน่ า แฟนสาวของชาร์ลี จูบเรย์มอน
แล้วถามว่า “รูส้ ึกอย่างไร” เรย์มอนก็ตอบว่า “เปี ยก” นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเข้าใจอารมณ์ความรูส้ ึก
ของคนอื่นได้ดีนัก ไม่สามารถเข้าใจมุขตลก เอามุขตลกที่ได้ฟังจากทีวไี ปคิดตลอดว่าทําไม ขบปั ญหาไม่
แตก ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร
มีคาํ อุทาน หรือเสียงที่เป็ นลักษณะเฉพาะ เช่น “เอ๊าะ ออ” พูดเป็ นวลีส้นั ๆ ซํ้าๆ ใช้ระดับเสียง
เดียวกันตลอด ไม่มีจงั หวะสูงตํา่ แต่ในภาพยนตร์ก็ไม่ได้สื่อถึงปั ญหาด้านภาษาให้เห็นเด่นชัดนัก
ในด้านความสามารถในการดูแลตนเองในกิจวัตรประจําวันต่างๆ เรย์มอนทําได้ดี สามารถ
สื่อสาร และเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ ได้ อ่านออกเขียนได้ และปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้ดีพอสมควร ถือว่าเป็ นกลุ่ม
ออทิสติกที่มีศกั ยภาพสูง นอกจากนี้ เขายังถูกสอนในเรื่องการพิทกั ษ์สิทธิของตนเองเป็ นอย่างดี เช่นฉาก
ที่เขาถูกชาร์ลี กระชากเสื้ อ เขาก็เอาสมุดมาจดบันทึกไว้วา่ ถูกคุกคามอย่างไรบ้าง โดยใคร เมื่อไหร่ เป็ น
ต้น
แต่สิ่งที่เหนื อไปกว่านั้นคือ เรย์มอนมีความสามารถพิเศษในระดับอัจฉริยะเฉพาะด้าน
โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลข และมีความจําแบบคล้ายการภาพถ่าย เวลาเห็นหรืออ่านอะไร จะ
จําได้หมด คล้ายถ่ายภาพเข้าเก็บไว้ในสมองเป็ นฉากๆ และดึงมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพบว่าบุคคลออทิ
สติก ประมาณร้อยละ 10 มีความสามารถพิเศษคล้ายแบบนี้ แต่จะมีความหลากหลายเฉพาะทางในแต่
ละคน อาจเป็ นความสามารถพิเศษในด้านการคํานวณทางคณิตศาสตร์ ด้านความจําที่จาํ รายละเอียดได้
ทุกอย่าง ด้านศิลปะ หรือดนตรี เรียกกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ ว่า “ออทิสติก ซาวองก์”
(Autistic Savant)
ภาพยนตร์ได้สื่อถึงความสามารถพิเศษต่างๆ ออกมาได้ชดั เจนมาก จากหลายฉาก เช่น เรย์
มอน ทํากล่องไม้จิ้มฟั นหล่น มองแว๊บเดียวก็รวู ้ า่ หล่นไป 246 อัน ซึ่งถูกต้องพอดี ไม่มีขาดไม่มีเกิน
สามารถคูณเลขหลายหลักได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สามารถจดจํารายละเอียดของเครื่องบินตกได้ทุก
ลําว่าเป็ นของสายการบินไหน ตกปี ไหน เสียชีวติ เท่าไหร่ จนเป็ นสาเหตุให้เรย์มอนไม่กล้าขึ้ นเครื่องบิน
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ทําให้ชาร์ลีตอ้ งพาเดินทางโดยรถยนต์แทน และสามารถจําหมายเลขโทรศัพท์ได้ท้งั หมดจากการอ่าน
สมุดโทรศัพท์เพียงครั้งเดียว พอเห็นชื่อพนักงานโรงแรมก็บอกได้วา่ เบอร์โทรศัพท์อะไร
ฉากเด่นของภาพยนตร์อีกฉาก คือ ชาร์ลี พาเรย์มอน ไปเล่นการพนันที่นครลาสเวกัส เรย์มอน
จําไพ่ได้แม่นยํา ทําให้ชนะพนันมาประมาณ 8 หมื่นดอลลาร์ จนเจ้าของบ่อนต้องใช้กล้องวงจรปิ ดจับผิด
ดูวา่ มีกลโกงอะไร แต่ก็ไม่พบและประหลาดใจมาก ว่าไม่น่าจะเป็ นไปได้ที่คนจะมีความสามารถการจําไพ่
ได้ถึง 6 สํารับ ในที่สุดก็ไม่ยอมให้เล่นพนันต่อไป บังคับให้กลับ ซึ่งฉากนี้ มาจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้ น
จริงที่นครลาสเวกัส และเป็ นเหตุผลที่อธิบายว่า ทําไมการจัดประชุมออทิสติกระดับนานาชาติ เคยไปจัด
ที่นครลาสเวกัส
ในตอนจบ เรย์มอนต้องกลับไปอยูใ่ นความดูแลของสถาบันต่อไป ตามที่จิตแพทย์ 2 ท่านได้ลง
ความเห็น (ตามกฏหมายสุขภาพจิตของสหรัฐอเมริกา การตัดสินใจให้บุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต
อยูใ่ นความดูแลของใคร ต้องมีจิตแพทย์อย่างน้อย 2 ท่าน ประเมินและลงความเห็นตรงกัน)
ภาพยนตร์ ได้สะท้อนมุมมองและแนวคิดด้านสุขภาพจิต ในสมัยเมื่อ 2-3 ทศวรรตก่อน ที่เชื่อ
ว่า การดูแลโดยสถาบันเป็ นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะทําให้ผมู ้ ปี ั ญหาด้านสุขภาพจิต ได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี ได้
เรียนหนังสือในโรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง ได้ทาํ งานโรงงานในอารักษ์ ภายใต้การดูแลของสถาบัน
ทั้งหมด แต่ในปั จจุบนั แนวคิดเหล่านี้ ได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แนวคิดการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน (Community Based Rehabilitation) เป็ นคําตอบที่เริ่มได้รบั การ
ยอมรับในวงกว้างขึ้ น การคืนบุคคลเหล่านี้ ให้กบั ครอบครัวและชุมชน เพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพน่ าจะ
เหมาะสมที่สุด ที่จะทําให้เขาสามารถใช้ชีวติ ได้อย่างอิสระ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง
(Independent Living) โดยความเกื้ อกูลของชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิดการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ไม่ใช่
การสงสารหรือสงเคราะห์ คาดว่าถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้ถกู นํามาสร้างใหม่ คงจะมีตอนจบที่
เปลี่ยนแปลงไป ตามแนวคิดในปั จจุบนั
เมื่อ 17 ปี ก่อนชาวอเมริกนั ก็เพิ่งเริ่มรูจ้ กั โรคออทิสติกกันพร้อมๆ กับภาพยนตร์เรื่องนี้ ใน
ภาพยนตร์ก็สะท้อนได้ชดั เจนว่ายังไม่รจู ้ กั กันเลย ชาร์ลียงั บอกหมอที่ดแู ลเลยว่าขอให้ใช้ภาษาง่ายๆ
เข้าใจง่ายๆ ได้ไหม เพราะไม่รจู ้ กั ออทิสติก บุคลากรสาธารณสุขก็ยงั ไม่รจู ้ กั เหมือนกัน ยังสงสัยและ
ตื่นเต้นกับความสามารถพิเศษ จะเห็นได้ชดั จากฉากในภาพยนตร์ ตอนที่ชาร์ลีพาเรย์มอนไปพบแพทย์
เมื่อย้อนมองจากภาพยนตร์ก็จะคงคล้ายๆ กับสถานการณ์ของเมืองไทยในตอนนี้ ที่เริ่มมี
คําถามมากมายเกี่ยวกับออทิสติก แต่อีกไม่นาน เมื่อพวกเขาสามารถเรียนร่วมอยูใ่ นโรงเรียนปกติทวั ่ ไป
เรียนในมหาวิทยาลัยได้เหมือนกัน สามารถทํางานร่วมกับพวกเราตามความสามารถที่เขามี พวกเขาก็
จะเป็ นเพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมสังคม กลายเป็ นพวกเดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยก พวก
เขา พวกเรา คําถามต่างๆ เกี่ยวกับออทิสติกคงหมดสิ้ นไป
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ดัชติน ฮอฟแมน ผูส้ วมบทบาทเป็ น เรย์มอน แบ๊บบิท
บุคคลออทิสติก ที่มีความสามารถพิเศษ

คิมพีค (Kim Peek) ต้นแบบเรนแมนตัวจริง
ผูซ้ ึ่งมีความรูใ้ นศาสตร์แขนงต่างๆ มากมาย

ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. จากเรนแมนสู่ออทิสติก. [Online] 2549; Available from: URL:
http://www.happyhomeclinic.com/au23-rainman.htm
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