ATTORNEY WOO ทนายอัจ ฉริ ย ะ ออทิ ส ติ ก
AUTISTIC SAVANT: ATTORNEY WOO

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

Extraordinary Attorney Woo เป็ นซีรียจ์ ากเกาหลีใต้ ปี ค.ศ. 2022 นับเป็ นเรื่องล่าสุดที่นําเรื่องราวความอัจฉริยะของ
บุคคลออทิสติกมาถ่ายทอด ทําให้ผูค้ นได้รูจ้ กั กันทัว่ โลกอีกครั้ง ผ่านตัวละครที่เป็ นทนายความ นําเสนอเรือ่ งราวให้เห็น
ถึงความสามารถของผูท้ ี่เป็ นออทิสติก พร้อมกับแสดงให้เห็นอาการบางอย่างที่ยงั หลงเหลืออยู่ ซึ่งความเป็ นจริงใน
ปั จจุบนั บุคคลออทิสติกสามารถทํางานได้หลากหลายอาชีพ ไม่วา่ จะเป็ น แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร อาจารย์ นักวิจยั
นักธุรกิจ ฯลฯ
เกาหลีใต้ประสบความสําเร็จในซีรียเ์ กี่ยวกับออทิสติกมาแล้วหลายเรื่อง แสดงให้เห็นถึงอาชีพต่าง ๆ ที่ออทิสติก
สามารถทําได้เท่าเทียมกับคนอืน่ ๆ แม้จะมีขอ้ จํากัดบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ขอ้ จํากัดด้านความสามารถ เป็ นข้อจํากัดด้านทักษะ
สังคม ซึ่งสามารถพัฒนาได้ตามโอกาสที่ได้รบั นาน ๆ ครั้งจะได้เห็นบทอัจฉริยะออทิสติกที่เป็ นผูห้ ญิง และซีรียเ์ รื่องนี้ ก็
ทําได้ดี มีความน่ ารักในแบบฉบับของออทิสติก

ซีรีย์ เรื่อง Extraordinary Attorney Woo

ก่อนหน้านี้ ซีรียต์ น้ ฉบับเกาหลีใต้ เรื่อง “Good Doctor” แสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะของออทิสติกในบทบาทคุณ
หมอพัคชีอน ก็โด่งดังมากจนมีการรีเมคในหลายประเทศอย่างหยุดไม่อยู่ เช่น ญี่ปุ่น ตุรเกีย แม้แต่สหรัฐอเมริกาก็สร้าง
ไปถึง 5 ซีซนั ่ และกําลังมีซีซนั ่ ที่ 6 เร็ว ๆ นี้ ในบทบาทคุณหมอฌอน
ตามมาด้วยซีรียบ์ บี คั้นนํ้าตาที่ดแู ล้วมีความสุขอย่าง Move to Heaven ซึ่งฮันกือรู มีอาชีพรับจ้างทําความสะอาดที่เกิด
เหตุที่มีผเู ้ สียชีวิต และเก็บความทรงจําครั้งสุดท้ายของผูท้ ี่ตายจากไปให้ญาติได้รบั รู ้
Extraordinary Attorney Woo มีพล็อตเรื่องหลัก คือ ทนายความหญิงที่มีเป็ นอัจฉริยะออทิสติก มีความจําเป็ นเลิศ แต่มี
ข้อบกพร่องในด้านทักษะทางสังคมและการสื่อสารกับผูค้ น ต้องพิสูจน์ตวั เองจนได้รบั การยอมรับจากลูกความและ
เพื่อนร่วมงาน ด้วยความสามารถในการสูค้ ดีความต่าง ๆ อย่างน่ าติดตาม ทําให้เขาพัฒนาตนเองจนก้าวข้ามขีดจํากัด
และทุกคนมองข้ามความเป็ นออทิสติกไปได้
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ออทิสติกที่เข้าขั้นระดับอัจฉริยะ หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เรียกว่า ออทิสติก ซาวองก์ (Autistic Savant)
หรือ “อัจฉริยะออทิสติก” พบได้ประมาณร้อยละ 10 แต่จะมีความหลากหลายเฉพาะทางในแต่ละคน อาจเป็ น
ความสามารถพิเศษในด้านการคํานวณทางคณิตศาสตร์ ด้านความจําที่สามารถจดจํารายละเอียดได้ทุกอย่างแม่นยํา
ด้านดนตรี ด้านศิลปะ หรือด้านอื่น ๆ
ในซีรียท์ นายอูยองอู มีความจําเป็ นเลิศ สามารถจดจํารายละเอียดต่าง ๆ จากสิ่งที่อ่านได้หลังจากอ่านเพียงรอบเดียว
จําได้วา่ อยูห่ น้าไหน บรรทัดไหน ได้อย่างแม่นยํา เมื่ออายุเพียง 5 ขวบ ก็สามารถจดจําตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้ทุก
บรรทัด จากหนังสือกฎหมายที่พ่อเก็บไว้ เธอเรียนจบกฎหมายด้วยคะแนนสูงสุดจากมหาวิทยาลัยกฎหมายแห่งชาติ
โซล และได้เข้าทํางานในบริษัทกฎหมายชั้นนําของประเทศ
ซีรียน์ ี้ ได้สื่อถึงอาการของออทิสติกออกมาได้ชดั เจน จึงช่วยให้คนที่ไม่ได้รจู ้ กั ออทิสติกดีนัก สามารถเข้าใจผูป้ ่ วยโรคนี้ ได้
ดียิ่งขึ้ น ซึ่งออทิสติกมีอาการหลักอยู่ 2 เรื่อง คือ มีความบกพร่องอย่างชัดเจนในการสือ่ สารทางสังคมและการมี
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในหลากหลายบริบท และมีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จาํ กัด ซํ้า ๆ มีแบบ
แผนตายตัว ไม่ยืดหยุน่
อูยองอูมีความบกพร่องในการสือ่ สารทางสังคม และการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม เธอขาดทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
แสดงออกไม่ถูกกาลเทศะ เช่น คิดจะพูดก็พูดโพล่งออกมาแบบไม่รจู ้ งั หวะจะโคน พูดจาตรงไปตรงมาแบบไม่รกั ษา
นํ้าใจ หรือทําให้คู่สนทนาไม่พอใจได้โดยไม่รตู ้ วั แต่กม็ ีความจริงใจ ไม่เสแสร้ง เธอไม่สามารถแยกแยะออกได้วา่ อะไร
เป็ นมุกตลกหรืออะไรคือการประชดประชัน ในซีรียก์ ็ดูน่ารักน่ าเอ็นดู แต่ในชีวิตจริงก็เป็ นปั ญหาใหญ่ กลายเป็ นตัวตลก
ของเพื่อน มักถูกเอาเปรียบประจํา หรือถูกบูลลี่ เธอยังมีความยากลําบากในการมองหน้าสบตาขณะพูดคุยด้วย
อูยองอูมีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จาํ กัด ซํา้ ๆ เธอหมกมุ่นอยูก่ บั สิ่งที่สนใจ พูดถึงแต่สิ่งที่ตนเอง
สนใจมาก ๆ 2 อย่าง คือ วาฬ และกฎหมาย เธอรูจ้ กั รายละเอียดของวาฬทุกสายพันธุ์ เท่า ๆ กับรายละเอียดของตัว
บทกฎหมายที่เธอได้อ่าน
เธอชอบรับประทานอาหารเมนู เดิม ๆ คือ คิมบับ มักยึดถือในกฎที่เคยถูกสอนมาอย่างตายตัว ไม่ยืดหยุน่ จัดเรียงทุก
อย่างเป็ นระเบียบ โดยเฉพาะกองเอกสารที่จะต้องจัดขอบกระดาษให้ตรงกันเป๊ ะ เสื้ อผ้าก็แขวนเรียงตามเฉดสี ของวาง
ผิดที่ผิดทางสลับตําแหน่ งก็ไม่ได้
เธอจะมีแบบแผนพฤติกรรมที่ตายตัว (ritualized pattern of behaviors) เช่น การแนะนําตัวเอง โดยเฉพาะชื่อที่อ่าน
จากหน้าไปหลัง หรือหลังไปหน้าก็คืออูยองอูเหมือนกัน พร้อมยกตัวอย่างในประโยคเดิมทุกครั้ง และยังมีแบบแผน
ตายตัวในการเคาะประตูเป็ นจังหวะเดิมก่อนเข้าห้อง
ระบบประสาทสัมผัสที่ไวกว่าปกติหรือช้ากว่าปกติ ก็เป็ นอีกปั ญหาที่พบได้บ่อยในออทิสติก แสดงออกโดยการอุดหู หรือ
ชอบจ้องมองสิ่งของหมุน ๆ เป็ นอาการที่พบได้บ่อยในออทิสติก ในซีรียช์ ุดนี้ อูยองอูก็มีอาการดังกล่าวเช่นกัน เธอต้อง
ใส่หฟู ั งอยูบ่ ่อย ๆ เพื่อแก้ปัญหานี้ เธอไม่สามารถทนต่อเสียงเครื่องตัดหญ้า หรือเสียงทะเลาะวิวาทได้ ต้องเอามืออุดหู
อาการที่เห็นได้ชดั อีกอย่าง คือ อูยองอูมีความไวต่อสัมผัสทางร่างกายมาก เธอจึงไม่ชอบให้ใครกอด จะมีอาการตัวเกร็ง
และรูส้ ึกอึดอัดมาก แม้แต่การจับมือทักทาย เธอยังแค่แตะ ๆ มือเท่านั้น เสื้ อผ้าที่เธอสวมใส่ก็ตอ้ งไม่มีเศษด้าย หรือ
ป้ ายยี่หอ้ ให้รสู ้ ึกระคายเคืองร่างกาย
ในวัยเด็ก เธอไม่พูดเลยจนถึงอายุ 5 ขวบ แต่พอเริ่มพูดก็พูดเป็ นประโยคยาว ซึ่งในเคสจริงก็พบลักษณะนี้ ได้เช่นกัน
เริ่มต้นพูดช้า แต่พอพูดแล้วสามารถพัฒนาด้านภาษาได้เร็ว ปั ญหาหลักคือเด็กไม่สนใจที่จะพูดหรือสือ่ สาร ไม่ใช่พูด
ไม่ได้ แต่เมื่อเริ่มที่จะสื่อสารด้วยคําพูดแล้วก็จะพัฒนาได้เร็ว
อูยองอูยงั มีปัญหาด้านการประสานการทํางานของการเคลื่อนไหวร่างกาย (motor coordination) โดยเธอจะ
เคลื่อนไหวในลักษณะงุ่มง่ามไม่คล่องแคล่ว กะระยะและทิศทางไม่ค่อยดี ทําให้เธอมีความลําบากในการเดินเข้าประตู
หมุนของบริษัทที่เธอทํางานอยู่ เป็ นปั ญหาที่พบได้บ่อยในออทิสติกเช่นกัน
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ในด้านความสามารถในการดูแลตนเองในกิจวัตรประจําวันต่าง ๆ เธอทําได้ดี สามารถสื่อสาร และเรียนรูส้ ิ่งใหม่ ๆ ได้
ทํางานได้ และปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้ดีพอสมควร
อย่างไรก็ตาม ออทิสติกยังคงเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการการดูแลช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนําในบางเรื่องอยู่ หรือควรมีผใู ้ ห้การปรึกษา
เป็ นครั้งคราวเมื่อเกิดปั ญหาขึ้ น ถึงจะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระแล้วก็ตามที วัยที่เติบโตขึ้ นปั ญหาการปรับตัวกับเรื่องใหม่ ๆ
ก็มกั ตามมาเช่นเดียวกัน เป็ นเหตุผลที่บุคคลออทิสติกยังคงต้องได้รบั การดูแลจากแพทย์ต่อเนื่ องจากเล็กจนโต ยิ่งได้รบั
การดูแลเร็วและต่อเนื่ อง ผลลัพธ์ก็ยิ่งดีเช่นเดียวกัน
ซีรียเ์ กี่ยวกับออทิสติกในระยะหลัง ไม่วา่ จะเป็ น Good Doctor, Move to Heaven หรือ Extraordinary Attorney Woo
ต่างจากภาพยนตร์เรื่อง เรนแมน (Rain man) ซึ่งเคยโด่งดังเมื่อ 30 กว่าปี ก่อน ทั้งที่นําเสนอความเป็ นออทิสติก
อัจฉริยะเช่นเดียวกัน แต่เรนแมนสะท้อนมุมมองและแนวคิดด้านสุขภาพจิตในยุค 3 ทศวรรษก่อน ที่เชื่อว่า การดูแล
โดยสถาบันเป็ นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้ออทิสติกได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี ได้เรียนหนังสือในโรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง
ได้ทาํ งานโรงงานในอารักษ์ ภายใต้การดูแลของสถาบันทั้งหมด ในขณะที่ปัจจุบนั มุมมองและแนวคิดด้านสุขภาพจิต
เปลี่ยนแปลงไปมาก เน้นการคืนออทิสติกให้กบั ครอบครัวและชุมชนเพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพ ช่วยทําให้เขาสามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างอิสระ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง (Independent Living) โดยความเกื้ อกูลของชุมชนและสังคม ภายใต้
แนวคิดการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ไม่ใช่การสงสารหรือสงเคราะห์อีกต่อไป
สิ่งที่ยงั เปลี่ยนแปลงไปไม่มาก คือ ความเข้าใจและเจตคติของผูค้ นรอบข้างที่มีต่อผูท้ ี่เป็ นออทิสติก ในภาพยนตร์ก็ยงั
สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ายังไม่เข้าใจ ยังไม่ยอมรับ ต้องรอการพิสจู น์ตวั เองของผูท้ ี่เป็ นออทิสติกมากกว่าคนอื่น ๆ ในซีรีย์
ได้รบั การยอมรับเพราะความเป็ นอัจฉริยะ ความสามารถที่โดดเด่น และความเป็ นทนายความ แล้วในโลกความเป็ น
จริง ถ้าเป็ นออทิสติกที่มีความสามารถเท่ากับคนรอบข้างหรือน้อยกว่าจะได้รบั การยอมรับไหม ทุกคนจะสามารถ
มองข้ามความเป็ นออทิสติกได้ไหม อาจไม่มีโอกาสได้พสิ ูจน์ความสามารถด้วยซํ้า
เมื่อย้อนมอง ก็จะคงคล้าย ๆ กับสถานการณ์ของไทยในปั จจุบนั ที่มีบุคคลออทิสติกเข้าทํางานในสาขาอาชีพต่าง ๆ มี
ทั้งที่เขาบอกเองว่าเป็ นออทิสติก หรือเป็ นออทิสติกแต่ไม่ได้บอกใคร จนถึงไม่เคยรูว้ า่ ตนเองเป็ นออทิสติก บางคนมี
ปั ญหาการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน อ่านบทความจนสงสัยว่าตนเองเป็ นออทิสติก แล้วมาขอพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
และรับการปรึกษาเอง ก็เคยพบมาแล้ว
ถึงจะเป็ นออทิสติก แต่ก็มีความรู ้ ความสามารถในการทํางาน อาจมีปัญหาเรือ่ งทักษะทางสังคมและบุคลิกภาพบ้าง
บางครัง้ ทําอะไรหรือพูดอะไรที่ไม่ถูกกาลเทศะไปบ้าง แต่ถา้ ทุกคนพยายามเข้าใจ และเรียนรูค้ วามเป็ นออทิสติกไป ก็
สามารถทํางานและอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุขได้ เราจะมีเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมสังคม ที่เป็ นออทิสติกอย่างไม่มี
การแบ่งแยก
เกาหลีใต้ประสบความสําเร็จในการสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพจิต (mental health literacy) ให้กบั ประชาชน ผ่านตัว
ละครที่มปี ั ญหาสุขภาพจิตในรูปแบบต่าง ๆ “ออทิสติก” เป็ นหนึ่ งในความสําเร็จเหล่านั้น แสดงให้เห็นว่าออทิสติกก็มี
ความสามารถที่หลากหลาย ประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ เพียงได้รบั โอกาส และการ
สนับสนุ นจากครอบครัวและผูค้ นรอบข้าง จากงานวิจยั พบว่าคุณภาพชีวิตของกลุ่มออทิสติกที่มีศกั ยภาพสูง ขึ้ นอยูก่ บั
การสนับสนุ นช่วยเหลือจากครอบครัวและชุมชน มากกว่าระดับของอาการที่มี
ออทิสติกในเกาหลีใต้มีจาํ นวนสูงขึ้ น สวนทางกับเด็กเกิดใหม่ที่จาํ นวนลดลง ซึ่งเป็ นแนวโน้มที่พบเหมือนกันทัว่ โลก
เช่นเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกาพบออทิสติกเพิ่มขึ้ นจาก ร้อยละ 0.64 ในปี พ.ศ. 2545 เป็ นร้อยละ 2.3 ในปี พ.ศ.
2561 และผลการทบทวนงานวิจยั ล่าสุด ในปี พ.ศ. 2565 จาก 34 ประเทศ รอบ 10 ปี พบออทิสติกร้อยละ 1.0
(ค่ามัธยฐาน) โดยพบสูงขึ้ นในแต่ละปี จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องเรียนรู ้ เข้าใจ และให้โอกาสพวกเขาในการพัฒนา
ศักยภาพ และอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
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