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Move to Heaven 

สู่ความเขา้ใจแอสเพอรเ์กอร ์
 

  นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

“ขอใหไ้ปสู่สุคติ” ขอ้ความสั้น ๆ บนกล่องส่ีเหลี่ยมสีเหลืองที่เต็มไปดว้ยเร่ืองราวมากมายของผูท้ี่จากไป ใน

ละครซีรียเ์กาหลีทีบ่ีบคั้นน้ําตาของผูช้ม “Move to Heaven” ฉายทาง Netflix ปี พ.ศ. 2564 น้ี นอกจากใหค้วามหมาย

ของการมีอยู่และการจากไปแลว้ อีกมุมหน่ึงที่จะขอนํามากล่าวถึง คือ ความเป็น “แอสเพอรเ์กอร ์ซินโดรม” (Asperger 

Syndrome) ของฮันกือรู ตวัเอกในเร่ือง เพื่อนําสู่ความเขา้ใจแอสเพอรเ์กอรม์ากยิ่งข้ึน 

 

    
 

“ผมเป็นแอสเพอรเ์กอรค์รบั ผมมีปัญหาในการทําความเขา้ใจอารมณ์ของคน และการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม

ครบั” เป็นคาํแนะนําตวัของฮันกือรู ซึ่งเปิดโลกของแอสเพอรเ์กอรใ์หห้ลายคนที่ไม่เคยรูจ้กั อยากรูจ้กัมากข้ึน 

 

 
 

ฮันกือรู เด็กหนุ่มวยั 20 ปี ทํางานที่ Move To Heaven กบัพ่อ เป็นธุรกิจเลก็ ๆ ในครอบครวั เดินทางไปใน

สถานทีต่่าง ๆ ที่อบอวลไปดว้ยโศกนาฏกรรม เพื่อทําภารกิจครั้งสุดทา้ยใหก้บัผูท้ี่จากไป คือ งานเก็บกวาดสถานที่เกิด

เหตุ (trauma cleaning service) และนําส่ง “สารสุดทา้ย” ของผูเ้สียชีวิตสู่ครอบครวัของพวกเขาอย่างเคารพและให้
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เกียรติ นับเป็นการส่งดวงวญิญาณในการเดินทางครั้งสุดทา้ยของชีวิตไปสู่สุคติ ทําใหไ้ดพ้บกบัเร่ืองราวชีวิต ความหวงั 

ความฝัน ความรกั ความสุข และความทุกขข์องผูท้ี่จากไปเหล่าน้ัน ช่วยใหผู้ช้มไดต้ระหนักรูถึ้งคุณค่าของการมีชีวิต 

และการใส่ใจผูค้นที่รายลอ้มรอบตวั 

ฮันกือรูเป็นแอสเพอรเ์กอร ์ซินโดรม ซึ่งก็คือออทิสติกรูปแบบหน่ึง เป็นความบกพร่องของพฒันาการที่มี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยบกพร่องในทักษะทางสงัคม ร่วมกบัมีพฤติกรรมหมกมุ่น ทําซํ้า ๆ ไม่ค่อยยืดหยุ่น จนเกิดผล

เสียต่อการดาํรงชีวิต การเรียน การทํางาน และการเขา้สงัคม ใชชี้วิตในสงัคมไดล้าํบากกว่าคนอ่ืน ส่วนดา้นการใช้

ภาษา สามารถพูดคุยส่ือสารปกติ แต่ไม่เขา้ใจลูกเล่น สาํนวน มุกตลก มีระดบัสติปัญญาปกติ ความจาํดี มกัมีปัญหาใน

การประยุกตใ์ช ้ 

ปัจจบุนัไม่ไดแ้ยกความแตกต่างระหว่างแอสเพอรเ์กอรก์บัออทิสติกแลว้ จะเรียกรวมกนัว่า “ออทิสติก” ซึง่

ตรงกบัคาํว่า “Autism Spectrum Disorder” พบว่ามีแอสเพอรเ์กอรเ์ดิมบางคนที่ไม่เขา้เกณฑก์ารวินิจฉัยออทิสติกใน

ปัจจบุนั ก็อาจจดัอยู่ในอีกกลุ่มการวินิจฉัยที่เรียกว่า “Social (Pragmatic) Communication Disorder”  

ยงัพบอีกว่าภาพยนตรห์รือละครซีรียท์ี่มีออทิสติก หรือแอสเพอรเ์กอร ์เป็นตวัเอกในการเดินเร่ือง มกัจะดูแลว้

แยกไม่ออกว่า คนที่ว่าเป็นแอสเพอรเ์กอรก์บัออทิสติก มีความแตกต่างกนัอย่างไร หมอพคัชีอน หรือหมอฌอน ในเร่ือง 

Good Doctor ทีว่่าเป็นออทิสติก กบั ฮันกือรู ในเร่ือง Move to Heaven ที่ว่าเป็นแอสเพอร ์ก็แยกไม่ออกว่ามีอาการ

แตกต่างกนัอย่างไร ซึ่งในปัจจุบนัก็ไม่จาํเป็นตอ้งแยก เรียกรวมกนัเป็นออทิสติกไดเ้ลย แต่ก็มีบางคนที่ยงัชอบเรียกว่า

แอสเพอรเ์กอรเ์หมือนเดิม 

พบว่ามีการทํางานของสมองบางตาํแหน่งผิดปกติ แต่ยงับอกไม่ไดว้่าอะไรคือสาเหตุที่ทําใหเ้ป็นออทิสติก 

แมว้่าจะมีงานวิจยัหลายช้ินแต่ก็ยงัไม่มีหลกัฐานยืนยนัชดัเจนเสียทีเดียว ปัจจบุนัเพบว่าเป็นความผิดปกติทาง

พนัธุกรรม ไม่ไดเ้กิดจากการเลี้ ยงดู 

โจซงัก ูคุณอาเลือดรอ้นที่เป็นนักมวย ประเภทศิลปะการต่อสูแ้บบผสม (mixed martial art: MMA) และเพิง่

ออกจากคุก ตอ้งมาทํางานเก็บกวาดสถานที่เกิดเหตุที่ Move to Heaven พรอ้มไปกบัการเป็นผูป้กครองของกือรูตาม

พินัยกรรม หลงัจากที่พ่อของกือรูเสียชีวิตไปอย่างกระทันหนัจากหวัใจวายเฉียบพลนั ถึงจะเร่ิมตน้ดว้ยเหตุผลในเร่ือง

ทรพัยส์มบติั แต่การใชชี้วิตร่วมกนัทําใหจ้ิตใจของเขาอ่อนโยนข้ึน คลายปมในอดีตที่ยงัคา้งคาใจ มีมุมมองชีวิตที่ดีข้ึน 

ทําใหนึ้กถึงภาพยนตรอี์ก 2 เร่ือง ที่อยากใหย้อ้นกลบัไปหาชมเช่นเดียวกนั 

เร่ืองแรกคือ เร่ืองราวของอดีตนักมวยตกอบั ที่คอยดูแลน้องชายที่เป็นออทิสติก ผูซ้ึ่งมีความสามารถพิเศษ

ดา้นเปียโน ไดอ้ย่างน่าประทับใจ คือเร่ือง “Keys to the Heart” (2018) หรือช่ือไทยว่า “พี่หมดัหนักกบัน้องอจัฉริยะ

สุดป่วน” 

อีกเร่ือง คือ เร่ืองราวของน้องชายที่ตอ้งมาตามหาว่าใครคือคนที่ไดร้บัมรดกจากพ่อไป จนไดเ้จอกบัพี่ชายทีไ่ม่

เคยรูจ้กัมาก่อน พี่ชายที่เป็นออทิสติก ผูซ้ึ่งมีความอจัฉริยะจนน่าทึ่ง คือเร่ือง “Rain Man” (1988) ซึง่นับเป็น

ภาพยนตรเ์ร่ืองแรกที่ทําใหผู้ค้นทัว่โลกรูจ้กัออทิสติก 

“Move to Heaven” กาํกบัโดย คิมซองโฮ เป็นบทละครที่ดดัแปลงมาจากหนังสือ “Things Left Behind” 

โดยคิมแชบยอล ซึง่เป็น ชาวเกาหลีคนแรกที่เป็นเจา้ของธุรกิจ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเก็บกวาดทําความสะอาดสถานที่

เกิดเหตุหลงัความตาย ที่ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตวัตาย การฆาตกรรม หรือการเสียชีวิตตามลาํพงัก็ตาม 



P a g e  | 3 

 
 

 

 

HAPPY HOME ACADEMY           © ลิขสิทธ์ิของ แฮปป้ีโฮมคลินิก

ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แจง้วฒันะ ชั้น 7 โซนการศึกษา หอ้ง 724                         happyhomeclinic@yahoo.com 

เลขท่ี 99 หมู่ 2 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 11120                       08-2014-7272 

กือรูไม่ไดเ้รียนหนังสือ เพราะถูกใหอ้อกจากโรงเรียน แต่เขาสามารถจดจาํส่ิงต่าง ๆ ที่เห็นหรืออ่านเพียงครั้ง

เดียวไดอ้ย่างแม่นยาํ เหมือนถ่ายภาพบนัทึกไว ้(photographic memory) ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษที่พบไดไ้ม่บ่อยนัก

ในออทิสติก เรียกว่า “ออทิสติก ซาวองก”์ (autistic savant) หรือ “อจัฉริยะออทิสติก” เขาสามารถจดจาํรายการ

สินคา้และราคาต่าง ๆ บนใบเสร็จรบัเงินหลาย ๆ ใบ จากการดูผ่านตาเพียงครั้งเดียวได ้จาํเหตุการณ์ที่อ่านจากบนัทึก

ไดทุ้กตวัอกัษร และจาํรายละเอียดบนนามบตัรไดท้กุตวัอกัษรจากการมองเพียงครู่เดียวเม่ือรบัมา แลว้คืนนามบตัร

เจา้ของไปเพราะไม่มีความจาํเป็นตอ้งรบัไว ้จาํไดห้มดแลว้  

ในเร่ืองยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงโอกาสที่ไม่เท่าเทียมในการเรียนหนังสือเหมือนกบัเด็กคนอ่ืนอีกดว้ย ปัญหาน้ียงั

ไม่หมดไปเสียทีเดียว แมแ้ต่ในสงัคมไทย ถึงแมว้่าโอกาสจะเปิดมากข้ึน แต่ความเขา้ใจของโรงเรียนที่มีต่อเด็กกลุ่มน้ียงั

ไม่มากนัก ยงัมีปัญหาถูกออกจากโรงเรียนใหพ้บเจอเป็นระยะ 

เวลาพูดคุยดว้ย กือรูจะสีหน้าเฉย น่ิง ๆ ไม่ยิ้ ม ไม่หวัเราะ ไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์ ไม่ค่อยมองหน้า

สบตา เป็นเพราะเขามีปัญหาในการใชอ้วจันภาษาเพื่อการส่ือสาร ซึ่งประกอบดว้ย สีหน้า ท่าทาง น้ําเสียง และแววตา 

และยงัไม่ค่อยเขา้ใจภาษาที่แสดงออกทางสีหน้า ท่าทางของคนอ่ืนดว้ย นอกจากน้ียงัขาดอารมณ์ร่วมกบัผูค้นรอบขา้ง 

(emotional reciprocity) ซึ่งเป็นอาการหลกัของแอสเพอรเ์กอรห์รือออทิสติก 

กือรูไม่ค่อยสนใจใคร และไม่ค่อยรูก้าลเทศะ แสดงออกไม่เหมาะสมเป็นประจาํ คิดอะไรก็พูดออกมา โดยไม่

เกร่ินนํา หรือประเมินว่าผูฟั้งจะพอใจหรืออยากฟังไหม กือรูมกัจะพูดแต่เร่ืองที่ตนสนใจ คือเร่ืองของปลา พดูเหมือน

ท่องจากสารานุกรมทุกบรรทัดเลยทีเดียว ซึ่งความบกพร่องในทักษะดา้นสงัคมเหล่าน้ี ก็เป็นอาการหลกัอีกอย่างหน่ึง 

ปัญหาน้ีถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ดว้ย เพราะมกัจะถูกตาํหนิ คนอ่ืนจะมองว่าพ่อแม่ไม่สัง่สอน ไม่บอก ทํา

ใหเ้ด็กไม่รูก้าลเทศะ ทั้งที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็พยายามสอนเต็มที่แลว้ แต่ปัญหาอยู่ที่ตวัเด็กดว้ยว่าเขาไม่เขา้ใจ 

ฉากที่กือรูเห็นกลุ่มเด็กนักเรียนวยัรุ่นสูบบุหร่ีในหอ้งน้ํา และเปิดก๊อกน้ําทิ้ งไว ้จึงเขา้ไปเตือนดว้ยความหวงัดี 

ว่าสูบบุหร่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอยา่งไร และน้ําเป็นสมบติัสาธารณะ ไม่ควรเปิดทิ้ งไว ้จึงถูกรุมทํารา้ยร่างกายดว้ย

ความไม่พอใจ ปัญหาเหล่าน้ีก็พบไดบ้่อยในเด็กกลุ่มน้ีเช่นเดียวกนั เด็กที่หมอดูแลรกัษาอยู่ ก็มีที่ชอบไปเตือนคนที่ไม่

รูจ้กัเวลาเห็นเขาสูบบุหร่ี แม่ตอ้งคอยระวงัและคอยหา้มเพราะกลวัเขาจะไม่พอใจและทํารา้ยเอา ถึงเด็กจะทาํในส่ิงที่

ถูกตอ้ง แต่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมก็อาจเป็นอนัตรายต่อตวัเองได ้เด็กอีกคนก็คลา้ยกนัเดินผ่านรา้นอาหารแถว

บา้นก็จะพูดออกมาดงั ๆ ว่า อาหารรา้นน้ีไม่อร่อย จนแม่ตอ้งพาเดินออ้มไปอีกทางทุกครั้งที่ออกจากบา้น ถา้อยู่กบั

ผูป้กครองยงัพอจดัการได ้แต่ถา้อยู่ตามลาํพงั หรืออยู่ที่โรงเรียนแลว้เพื่อนไม่เขา้ใจก็จะเป็นปัญหาได ้พฤติกรรมเหล่าน้ี

ไม่ใช่ว่าตอ้งตามแกไ้ขปัญหาไปตลอด สามารถแกไ้ขดว้ยการฝึกปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม (behavior modification) และ

เสริมสรา้งทักษะสงัคม (social skill training) 

ดว้ยความเป็นแอสเพอรห์รืออทิสติก มกัมีปัญหาเร่ืองระบบประสาทรบัสมัผัสที่ไม่สมดุล จึงมกัไม่ชอบใหใ้คร

กอดหรือแตะตวั กือรูก็ไม่ชอบใหใ้ครมากอดเช่นกนั ขนาดพ่อจะกอดยงัตอ้งต่อรองและพูดกล่อมพอสมควร เม่ือถูกกอด

ก็จะแสดงท่าทีแข็ง ๆ เกร็ง ๆ ประมาณว่าเม่ือไหร่จะปล่อยสกัที ไม่มีความรูสึ้กอบอุ่นจากสมัผัสกอดที่ไดร้บั แต่ฉากที่

สุสานแสดงใหเ้ห็นว่ากือรูเร่ิมรูจ้กักอดตน้ไมซ้ึ่งเหมือนเป็นตวัแทนพ่อที่จากไป เร่ิมมีพฒันาการการแสดงออกซึ่งความ

รกั จนเอาชนะการรบัสมัผัสที่ไม่สมดุลได ้การแกไ้ขปัญหาในเร่ืองระบบประสาทรบัสมัผัสที่ไม่สมดุล ทําไดโ้ดยการฝึก

กิจกรรมบาํบดั (occupational therapy) 
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กือรูมีความสนใจหมกมุ่นกบับางเร่ืองที่มากเกินพอดี ซึ่งเป็นอีกอาการที่สาํคญัของกลุ่มแอสเพอรเ์กอรห์รือ

ออทิสติก เช่น เขาสนใจเกี่ยวกบัพนัธ์ุปลาชนิดต่าง ๆ มาก ชอบมองดูอะควอเรียมขนาดใหญ ่ซึ่งเขาจะไปเป็นประจาํ

ตั้งแต่เด็กจนโต มีความรูเ้ชิงลึกมากตั้งแต่ระดบั ไฟลมั คลาส ไปจนถึงช่ือทางวิทยาศาสตร ์และบรรยายลกัษณะต่าง ๆ 

ของปลาอย่างละเอียด โดยเฉพาะปลากระเบนและผองเพื่อนในเร่ือง ปลากระเบนเป็นเสมือนคู่หูของกือรูเลยก็ว่าได ้เขา

ดูจนสามารถบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ของสตัวน้ํ์าในอะควอเรียมไดทุ้กตวั ตวัไหนหายไปเพราะถูกฉลาม

กิน ตวัไหนบาดเจ็บบอกไดห้มด จนผูดู้แลสถานที่ทึ่งและยอมรบัในความสามารถ ซึ่งความสนใจหมกมุ่นแบบน้ี ถา้

ขยายความรูแ้ละนําไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ไดก้็ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ส่ิงที่เป็นปัญหา คือ หมกมุ่นเกินพอดี ไม่มี

ประโยชน์ และมากจนไม่สนใจเร่ืองอ่ืนหรือทํากิจกรรมอ่ืนเลย 

 

 
 

ฉากที่กือรูมีอาการแพนิคหรือวิตกกงัวลมาก คือ หลงัจากรบัสายพ่อที่กาํลงัจะเสียชีวิต หรือตอนอยู่ที่สถานี

ตาํรวจโดนจบัขอ้หาลวนลาม เขาทั้งโยกตวั อุดหู และทอ่งลกัษณะต่าง ๆ ของปลา เพื่อช่วยสงบสติอารมณ์ของตนเอง 

ซึ่งก็เป็นวิธีที่ไดผ้ลสาํหรบักือรู แต่บางครั้งก็ไม่ไดผ้ลเช่นกนั จนมีอาการทํารา้ยตนเองดว้ยการเอาหวักระแทกกบัผนัง

แรง ๆ ซํ้า ๆ หลายครั้ง ซึง่อาการลกัษณะน้ีบ่งบอกถึงความรุนแรงดว้ย ถา้มีอาการทํารา้ยตนเอง ทํารา้ยผูอ่ื้น หรือ

ทําลายขา้วของรุนแรงข้ึน ความถ่ีมากข้ึน หรือเกิดการบาดเจ็บ อาจจาํเป็นตอ้งรกัษาดว้ยยาร่วมดว้ย ทั้งน้ีเป็นไปตาม

แผนการรกัษาของแพทยท์ี่ดูแลเป็นประจาํ 

กือรูยงัยืดติดกบักิจวตัรประจาํวนัรูปแบบเดิม ๆ ที่ไม่ยดืหยุ่น ปรบัเปลี่ยนไม่ค่อยได ้รองเทา้ตอ้งวางตาํแหน่ง

เดิมและจดัวางเป็นระเบียบมาก ของในตูเ้ย็นจดัเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ชดัเจน เหตุการณ์ใดที่ไม่เหมือนกบัส่ิงที่เคย

เป็น เขาจะรูสึ้กอึดอดัไม่สบายใจ ไข่ดาวพอไข่แดงแตกเล็กน้อยก็แสดงความไม่สบายใจออกมาจนพ่อตอ้งสลบัจานให ้

กฎเกณฑต่์าง ๆ ที่ถูกตั้งไว ้จะยึดถืออย่างตายตวั ไม่ยืดหยุ่น 
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แอสเพอรเ์กอรห์รือออทิสติกไม่ใช่โรครา้ยแรงหรือโรคติดต่อ แต่เป็นโรคทางจิตเวชเด็กอย่างหน่ึง ที่สามารถ

พฒันาไดถ้า้ไดร้บัการดูแลรกัษาตั้งแต่อายุน้อย และดูแลรกัษาต่อเน่ืองภายใตก้ารดูแลของแพทยผู์เ้ช่ียวชาญ เขาอาจดู

แตกต่างจากคนอ่ืน แต่ตอ้งไม่ลืมว่าแต่ละคนก็แตกต่างกนั พยายามเรียนรูแ้ละเขา้ใจในความแตกต่าง เพื่อช่วยใหเ้ขา

สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างปกติสุข 

สารสําคญัที่ส่ือออกมาอีกเร่ือง คือ ฉากที่กือรูบอกกบัอาซงักูว่า “พ่อบอกว่าผมแค่แตกต่าง มนัไม่ใช่เร่ืองที่

ผิด” “พ่อไม่เคยอายเร่ืองผม เวลาที่ผมโดนเพื่อนลอ้ที่ไม่พูด หรือถูกใหอ้อกจากโรงเรียนเพราะพูดมากไปในชั้นเรียน 

มนัไม่ใช่เร่ืองน่าอาย เพราะไม่ไดท้ําอะไรผิด” คาํพูดเหล่าน้ีเป็นส่ิงยํ้าเตือนสาํหรบัพ่อแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกหรือแอส

เพอรเ์กอรไ์ดเ้ป็นอย่างดี และเป็นการส่ือสารสู่ผูค้นในสงัคม ในกรอบคิดที่มีต่อบุคคลที่มีความพิเศษกลุ่มน้ีดว้ย 

ละครซีรียเ์ร่ืองน้ี อาจทําใหพ้่อแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกหรือแอสเพอรเ์กอรต์อ้งสะเทือนใจอีกครั้ง เพราะมกัมี

ปมคาํถามกบัตนเองเสมอว่า “เม่ือตายไปแลว้ ใครจะดูแลลูกให”้ อาจไม่มีคาํตอบสาํหรบัทกุคน แต่ Move to Heaven 

ก็แสดงใหเ้ห็นแลว้ว่า ชีวิตก็ยงัตอ้งดาํเนินต่อไป ทุกอย่างมีทางออกเสมอ ในชีวิตจริง อาซงักกู็อาจจะโผล่ออกมาเป็น

คาํตอบใหก้บักือรูไดใ้นที่สุด  

 

 
บทความตน้ฉบบั : พฤษภาคม 2564 
 

บทความทั้งหมดยินดีใหน้าํไป เผยแพร่เพื่อความรูไ้ด ้โดยกรุณาอา้งอิงแหล่งที่มา 
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