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Rain Man 

จากเรนแมน สู่ออทิสติก 
 

นพ.ทวีศกัด์ิ  สิริรตัน์เรขา 

          จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

 เรนแมน (Rain Man) เป็นภาพยนตรฮ์อลลีวูด ที่นําเร่ืองราวความมหศัจรรยข์องผูท้ี่มีอาการออทิสติกมา

ถ่ายทอด ทําใหผู้ค้นไดรู้จ้กักนัทัว่โลกว่าออทิสติกเป็นอย่างไร สรา้งจากขอ้มูลจริงของบุคคลออทิสติกที่มีความสามารถ

พิเศษ หลาย ๆ คน มารวมอยู่ในคนเดียว นํามาถ่ายทอดบนแผ่นฟิลม์ไดอ้ย่างแนบเนียน เก็บเกี่ยวรายละเอียดต่าง ๆ 

ของบุคคลออทิสติกมานําเสนอ เพื่อใหโ้ลกรูจ้กัพวกเขามากข้ึน แมว้่าเวลาจะผ่านมาถึง 30 กว่าปีแลว้ สาํหรบัเรนแมน 

แต่ก็ยงัอยู่ในความทรงจาํของหลาย ๆ คนเป็นอย่างดี 

 

 
ภาพยนตรเ์รื่องเรนแมน 

 

 ภาพยนตรเ์ร่ืองน้ี ไดร้บัรางวลัออสการ ์ในปี พ.ศ.2531 ถึง 4 ตวั คือ ภาพยนตรย์อดเยี่ยม ผูก้าํกบั

ภาพยนตรย์อดเยี่ยม คือ แบรร่ี์ เลวินสนั บทภาพยนตรด์ั้งเดิมยอดเยี่ยม และที่สาํคญัคือ ดารานําชายยอดเยี่ยม ซึ่ง ดชั

ติน ฮอฟแมน สวมบทบาทบุคคลออทิสติก ไดอ้ย่างแนบเนียน 

 เร่ืองราวในภาพยนตร ์เร่ิมตน้ดว้ย ชารล์ี แบ๊บบิท (แสดงบทโดย ทอม ครูซ) ทราบข่าวการเสียชีวติของพ่อ 

จึงเดินทางกลบับา้นเพื่อร่วมพิธีศพ หลงัจากน้ันไดพ้บว่า พ่อไดท้ําพินัยกรรมยกทรพัยสิ์นต่าง ๆ มูลค่ากว่า 3 ลา้น

ดอลลาร ์ใหก้บัสถาบนัแห่งหน่ึง เหลือเพยีงรถยนตเ์กา่ ๆ คนัเดียว ที่เขาไดร้บัเป็นมรดก ซึ่งรถยนตค์นัน้ี เป็นคนัที่เขา

เคยขโมยไปขบัเล่นกบัเพื่อนตอนอายุ 16 ปี แลว้ถูกพอ่แจง้จบัขอ้หาขโมยรถ ติดคุกอยู่ 2 วนั เป็นสาเหตุใหเ้ขาโกรธ

แคน้พ่อ และหนีออกจากบา้นไป ไม่ยอมติดต่อกลบัมาอีกเลย 

 ชารล์ีรูสึ้กประหลาดใจว่าทําไมมรดกกว่า 3 ลา้นดอลลาร ์จึงถูกยกใหก้บัสถาบนัแห่งหน่ึง เขาจึงเดินทางไป

คน้หาคาํตอบ จนทําใหเ้ขาทราบว่า เขายงัมีพี่ชายอยู่คนหน่ึงซึ่งอยู่ในความดูแลของสถาบนั ตั้งแต่แม่ของเขาเสียชีวิต 
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ซึ่งเขาไม่เคยรบัรูเ้ร่ืองน้ีมาก่อนเลย แพทยป์ระจาํสถาบนัไดเ้ล่าใหเ้ขาฟังว่า พี่ชายเขาช่ือ เรยม์อน แบ๊บบิท (แสดงโดย 

ดชัติน ฮอฟแมน) เป็นโรคออทิสติกที่มีศกัยภาพสูง อยู่ในความดูแลของสถาบนัมาตั้งแต่เด็ก แต่ชารล์ีเองก็ยงัไม่เขา้ใจ

ดีว่า โรคออทิสติกคืออะไร 

 ชารล์ีกาํลงัเดือดรอ้นเร่ืองเงินอยู่ เกิดความคิดไม่ดีข้ึนมาว่าถา้เขาไดเ้ป็นผูดู้แลเรยม์อน เขาก็จะไดร้บัมรดก

ทั้งหมด เขาจึงเตรียมดาํเนินการฟ้องรอ้งต่อศาลเพื่อขอเป็นผูดู้แลพี่ชาย และไดแ้อบพาพี่ชายออกจากสถาบนัแห่งน้ัน 

เพื่อกลบัไปอยู่ดว้ยที่แคลิฟอรเ์นีย และเตรียมดาํเนินการฟ้องรอ้งต่อไป 

 ในขณะเดินทาง เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ หลายอย่าง ทําใหช้ารล์ี ไดเ้รียนรูพ้ฤติกรรมของพี่ชายซึ่งเป็นโรคออทิ

สติกว่าเป็นอย่างไรบา้ง จนหลายครั้งเขาสะกดกั้นอารมณ์ไม่อยู่ แต่ในที่สุดเวลา 7 วนัที่ไดอ้ยู่ดว้ยกนัทําใหเ้ขาทั้งสอง

เกิดความผูกพนัมากข้ึน ทําใหช้ารล์ีเปลี่ยนความคิดจากเดิม เขาอยากไดมี้สิทธิในการดูแลเรยม์อนดว้ยความผูกพนัจริง 

ๆ ไม่ไดส้นใจในเร่ืองมรดกแลว้ 

ชารล์ีไดร้บัรูว้่า เรยม์อน คือพี่ชายแท ้ๆ ที่เคยอยูก่บัเขาตอนเด็ก เคยช่วยเลี้ ยงดูเขา จนถึงอายุ 2 ขวบ รอ้ง

เพลงใหเ้ขาฟัง ซึง่ยงัอยู่ในความทรงจาํของชารล์ีตลอดมา แต่เขานึกอยู่เสมอว่า เป็นเพื่อนในจินตนาการที่ช่ือ เรนแมน 

แต่จริง ๆ แลว้คือพี่ชายเขาเอง ซึ่งเขาเรียกช่ือเพี้ ยนตามภาษาของเด็ก ๆ จาก “เรยม์อน” เป็น “เรนแมน” สาเหตุที่

พี่ชายเขาตอ้งไปอยู่ในความดูแลของสถาบนั เน่ืองจากเกือบทําน้ํารอ้นลวกเขานัน่เอง 

 เม่ือชารล์ีไดรู้ค้วามจริงว่า ที่แทเ้รยม์อนคือเรนแมน ชารล์ีรูสึ้กสงสารพี่ชายมาก และเสียใจที่คิดไม่ดีต่อพี่ชาย 

เขาไดพ้าเรยม์อนมานอนบนเตียง ช่วยถอดรองเทา้ให ้และช่วยห่มผา้ห่ม ปฏิบติัต่อพี่ชายเป็นอย่างดี เกิดความผูกพนั

กนัอย่างแทจ้ริง จนในช่วงทา้ย เรยม์อน สะกดช่ือชาร์ลี ไดถู้กตอ้ง เหมือนที่เคยสะกดช่ือ เวิรน์  เพื่อนสนิทที่เขาจาํไวใ้น

ใจเสมอมา วา่เป็นคนที่ดีต่อเขามาก และจากจุดน้ีภาพยนตรย์งัส่ือใหเ้ห็นชดัเจนในส่ิงสําคญัอย่างหน่ึงว่า ถึงแมอ้อทิ

สติกจะมีปัญหาในเร่ือง การเขา้ใจความรูสึ้กนึกคิดของผูอ่ื้น แต่เขาก็มีความรูสึ้กนึกคิด ความตอ้งการ และมีความ

ผูกพนักบัคนอ่ืนไดเ้หมือนคนทัว่ไป และเม่ือเกิดความผูกพนักนัแลว้ ก็สามารถเรียนรู ้และเขา้ใจความรูสึ้กของผูอ่ื้นได้

เช่นกนั  

 ภาพยนตรไ์ดส่ื้อส่ิงที่เป็นอาการของออทิสติก ออกมาไดค้รบถว้น ชดัเจน โดยเฉพาะดา้นพฤติกรรม ที่มกัยึด

ติดในกิจกรรมรูปแบบเดิม ไม่มียืดหยุ่น เปลีย่นแปลงไม่ได ้เช่น เวลานอน เตียงจะตอ้งชิดหน้าต่าง อ่านหนังสือก่อน

นอน และนอนเวลา 5 ทุ่มตรง รายการอาหารก็ตอ้งแบบเดิมตายตวัในแต่วนัของสปัดาห ์เวลาทานแพนเคก้ ตอ้งมีขวด

น้ําเช่ือม พรอ้มกบัไมจ้ิ้ มฟันตั้งไวข้า้ง ๆ แมก้ระทัง่กางเกงในก็ตอ้งเป็นแบบที่เคยใส่เป็นประจาํเปลีย่นแปลงไม่ได ้ถา้มี

การเปลี่ยนแปลงไปจากส่ิงที่เคยทําก็จะอารมณ์เสียรุนแรง มกัยึดถือในกฎที่เคยถูกสอนมาอย่างตายตวั ไม่ยืดหยุ่น เช่น 

เวลาฝนตกหา้มออกไปไหน นอกจากน้ียงัมีพฤติกรรมที่มีลกัษณะเฉพาะตวั ทําซํ้า ๆ เช่น การโยกตวัเล่นทั้งเวลานัง่และ

ยืน ชอบทําคอเอียง ๆ เหมือนกาํลงัฟังอะไรอยู่ในโลกส่วนตวั เดินซอยเทา้เร็ว ๆ เป็นกา้วสั้น ๆ  และเอามืออุดหูเม่ือมี

เสียงดงั 

 เวลาคุยกนัจะไม่สบตา มองเอียง ๆ เฉียง ๆ มองดว้ยหางตา เหมือนกาํลงัจดจอ้งบางอยา่งในระยะใกล ้

ประมาณ 2-3 น้ิว จากสายตา ไม่ค่อยแสดงสีหน้า และอารมณ์ความรูสึ้กต่าง ๆ จะมีสีหน้าเฉยตลอด บรรยาย

ความรูสึ้กไม่เป็น เช่น ฉากที่อยู่ลิฟท์ ซูซานน่า แฟนสาวของชารล์ี จูบเรยม์อน แลว้ถามว่า “รูสึ้กอย่างไร” เรยม์อนก็

ตอบว่า “เปียก” นอกจากน้ียงัไม่สามารถเขา้ใจอารมณ์ความรูสึ้กของคนอ่ืนไดดี้นัก ไม่สามารถเขา้ใจมุขตลก เอามุข

ตลกที่ไดฟั้งจากทีวีไปคิดตลอดว่าทําไม ขบปัญหาไม่แตก ไม่เขา้ใจว่าเพราะอะไร 
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 มีคาํอุทาน หรือเสียงที่เป็นลกัษณะเฉพาะ เช่น “เอ๊าะ ออ” พูดเป็นวลีสั้น ๆ ซํ้า ๆ ใชร้ะดบัเสียงเดียวกนั

ตลอด ไม่มีจงัหวะสูงตํา่ แต่ในภาพยนตรก์็ไม่ไดส่ื้อถึงปัญหาดา้นภาษาใหเ้ห็นเด่นชัดนัก 

ในดา้นความสามารถในการดูแลตนเองในกิจวตัรประจาํวนัต่าง ๆ เรยม์อนทําไดดี้ สามารถส่ือสาร และ

เรียนรูส่ิ้งใหม่ได ้อ่านออกเขียนได ้และปรบัตวัอยู่ในสงัคมไดดี้พอสมควร ถือว่าเป็นกลุ่มออทิสติกที่มีศกัยภาพสูง 

นอกจากน้ีเขายงัถูกสอนในเร่ืองการพิทักษ์สิทธิของตนเองเป็นอย่างดี เช่นฉากที่เขาถูกชารล์ีกระชากเส้ือ เขาก็เอาสมุด

มาจดบนัทึกไวว้่า ถูกคุกคามอย่างไร โดยใคร เม่ือไหร่ เป็นตน้ 

 แต่ส่ิงที่เหนือไปกว่าน้ันคือ เรยม์อนมีความสามารถพิเศษในระดบัอจัฉริยะเฉพาะดา้น โดยเฉพาะดา้นที่

เกี่ยวกบัเร่ืองตวัเลข และมีความจาํแบบคลา้ยการภาพถ่าย เวลาเห็นหรืออ่านอะไร จะจาํไดห้มด คลา้ยถ่ายภาพเขา้เก็บ

ไวใ้นสมองเป็นฉาก ๆ และดึงมาใชไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว  ซึง่พบว่าบุคคลออทิสติก ประมาณรอ้ยละ 10 มีความสามารถ

พิเศษคลา้ยแบบน้ี แต่จะมีความหลากหลายเฉพาะทางในแต่ละคน อาจเป็นความสามารถพิเศษในดา้นการคาํนวณ

ทางคณิตศาสตร ์ดา้นความจาํที่จาํรายละเอียดไดทุ้กอย่าง ดา้นศิลปะ หรือดนตรี เรียกกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ

เหล่าน้ีว่า “ออทิสติก ซาวองก”์ (Autistic Savant) 

ภาพยนตรไ์ดส่ื้อถึงความสามารถพิเศษต่าง ๆ ออกมาไดช้ดัเจนมาก จากหลายฉาก เช่น เรยม์อน  ทํากล่อง

ไมจ้ิ้ มฟันหล่น  มองแว๊บเดียวก็รูว้่าหล่นไป 246 อนั ซึ่งถูกตอ้งพอดี ไม่มีขาดไม่มีเกิน สามารถคูณเลขหลายหลกัได้

อย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง สามารถจดจาํรายละเอียดของเคร่ืองบินตกไดทุ้กลาํว่าเป็นของสายการบินไหน ตกปีไหน 

เสียชีวิตเท่าไหร่ จนเป็นสาเหตุใหเ้รยม์อนไม่กลา้ข้ึนเคร่ืองบิน ทําใหช้ารล์ีตอ้งพาเดินทางโดยรถยนตแ์ทน และสามารถ

จาํหมายเลขโทรศพัท์ไดท้ั้งหมดจากการอ่านสมุดโทรศพัท์เพียงครั้งเดียว พอเห็นช่ือพนักงานโรงแรมก็บอกไดว้่าเบอร์

โทรศพัท์อะไร 

 ฉากเด่นของภาพยนตรอี์กฉาก คือ ชารล์ี พาเรยม์อน ไปเล่นการพนันที่นครลาสเวกสั เรยม์อนจาํไพ่ได้

แม่นยาํ ทําใหช้นะพนันมาประมาณ 8 หม่ืนดอลลาร ์จนเจา้ของบ่อนตอ้งใชก้ลอ้งวงจรปิดจบัผิดดูว่ามีกลโกงอะไร แต่ก็

ไม่พบและประหลาดใจมาก ว่าไม่น่าจะเป็นไปไดท้ี่คนจะมีความสามารถการจาํไพ่ไดถึ้ง 6 สาํรบั ในที่สุดก็ไม่ยอมให้

เล่นพนันต่อไป บงัคบัใหก้ลบั ซึ่งฉากน้ีมาจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดข้ึนจริงที่นครลาสเวกสั และเป็นเหตุผลทีอ่ธิบายว่า 

ทําไมการจดัประชุมออทิสติกระดบันานาชาติ เคยไปจดัที่นครลาสเวกสั 

 ในตอนจบ เรยม์อนตอ้งกลบัไปอยู่ในความดูแลของสถาบนัต่อไป ตามที่จิตแพทย ์2 ท่านไดล้งความเห็น 

(ตามกฎหมายสุขภาพจิตของสหรฐัอเมริกา การตดัสินใจใหบุ้คคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตอยู่ในความดูแลของใคร 

ตอ้งมีจิตแพทยอ์ย่างน้อย 2 ท่าน ประเมินและลงความเห็นตรงกนั) 

 ภาพยนตร ์ไดส้ะทอ้นมุมมองและแนวคิดดา้นสุขภาพจิต ในสมยัเม่ือ 3-4 ทศวรรษก่อน ที่เช่ือว่า การดูแล

โดยสถาบนัเป็นส่ิงที่ดีที่สุด ที่จะทําใหผู้มี้ปัญหาดา้นสุขภาพจิต ไดร้บัการดูแลเป็นอย่างดี ไดเ้รียนหนังสือในโรงเรียน

พิเศษเฉพาะทาง  ไดท้ํางานโรงงานในอารกัษ์ ภายใตก้ารดูแลของสถาบนัทั้งหมด แต่ในปัจจุบนั แนวคิดเหล่าน้ีได้

เปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้แนวคิดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (Community 

Based Rehabilitation) เป็นคาํตอบที่เร่ิมไดร้บัการยอมรบัในวงกวา้งข้ึน การคืนบุคคลเหล่าน้ีใหก้บัครอบครวัและ

ชุมชน เพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพน่าจะเหมาะสมที่สุด ที่จะทําใหเ้ขาสามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างอิสระ  สามารถพึ่งตนเองไดอ้ย่าง

แทจ้ริง (Independent Living)  โดยความเกื้ อกูลของชุมชนและสงัคม ภายใตแ้นวคิดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ไม่ใช่การ
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สงสารหรือสงเคราะห ์คาดว่าถา้ภาพยนตรเ์ร่ืองน้ีไดถู้กนํามาสรา้งใหม่ คงจะมีตอนจบที่เปลี่ยนแปลงไป ตามแนวคิด

ในปัจจุบนั 

 เม่ือ 30 กว่าปีก่อน เป็นช่วงที่ชาวอเมริกนัเร่ิมรูจ้กัโรคออทิสติกพรอ้มกบัภาพยนตรเ์ร่ืองน้ี ในภาพยนตรก์็

สะทอ้นไดช้ดัเจนว่ายงัไม่ค่อยรูจ้กักนัเลย ชารล์ียงับอกหมอที่ดูแลเลยว่าขอใหใ้ชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย ๆ ไดไ้หม เพราะไม่

รูจ้กัออทิสติก บุคลากรสาธารณสุขก็ยงัไม่รูจ้กัเหมือนกนั ยงัสงสยัและต่ืนเตน้กบัความสามารถพิเศษ จะเห็นไดช้ดัจาก

ฉากในภาพยนตร ์ตอนที่ชารล์ีพาเรยม์อนไปพบแพทย ์

เม่ือยอ้นมองจากภาพยนตร ์จะคลา้ยกบัสถานการณ์ของเมืองไทยไม่กี่ปีก่อนหน้าน้ี ที่มีคาํถามมากมาย

เกี่ยวกบัออทิสติก แต่ในปัจจบุนั พวกเขาสามารถเรียนรวมอยูใ่นโรงเรียนปกติทัว่ไป เรียนในมหาวิทยาลยัไดเ้หมือนกนั 

สามารถทํางานร่วมกบัพวกเราตามความสามารถที่เขามี พวกเขาบางคนกเ็ป็นเพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมงาน และเพื่อน

ร่วมสงัคม กลายเป็นพวกเดียวกนั ไม่มีการแบ่งแยก พวกเขา พวกเรา  

 

  
 

ดัชติน ฮอฟแมน ผูส้วมบทบาทเป็น เรยม์อน แบ๊บบิท 

บุคคลออทิสติก ท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 

คิมพีค (Kim Peek) ตน้แบบเรนแมนตัวจริง 

ผูซ้ึ่งมีความรูใ้นศาสตรแ์ขนงตา่งๆ มากมาย 

 
 

 

บทความแกไ้ขล่าสุด: พฤษภาคม 2564 

บทความตน้ฉบบั: เมษายน 2549 
 

บทความทั้งหมดยินดีใหน้าํไป เผยแพร่เพื่อความรูไ้ด ้โดยกรุณาอา้งอิงแหล่งที่มา 
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