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ATTORNEY WOO ทนายอัจฉริยะ ออทิสติก 

AUTISTIC SAVANT: ATTORNEY WOO 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

Extraordinary Attorney Woo เป็นซีรียจ์ากเกาหลีใต ้ปี ค.ศ. 2022 นับเป็นเรื่องลา่สุดท่ีนําเรื่องราวความอจัฉริยะของ

บุคคลออทิสติกมาถา่ยทอด ทาํใหผู้ค้นไดรู้จ้กักนัทัว่โลกอีกครั้ง ผ่านตวัละครท่ีเป็นทนายความ นําเสนอเรือ่งราวใหเ้ห็น

ถึงความสามารถของผูท่ี้เป็นออทิสติก พรอ้มกบัแสดงใหเ้ห็นอาการบางอยา่งท่ียงัหลงเหลืออยู ่ซ่ึงความเป็นจริงใน

ปัจจุบนั บุคคลออทิสติกสามารถทาํงานไดห้ลากหลายอาชพี ไม่วา่จะเป็น แพทย ์ทนัตแพทย ์วศิวกร อาจารย ์นักวิจยั 

นักธุรกิจ ฯลฯ  

เกาหลีใตป้ระสบความสาํเร็จในซีรียเ์ก่ียวกบัออทิสติกมาแลว้หลายเรื่อง แสดงใหเ้ห็นถึงอาชีพต่าง ๆ ท่ีออทิสติก

สามารถทาํไดเ้ท่าเทียมกบัคนอืน่ ๆ แมจ้ะมีขอ้จาํกดับา้ง แต่ก็ไม่ใช่ขอ้จาํกดัดา้นความสามารถ เป็นขอ้จาํกดัดา้นทกัษะ

สงัคม ซ่ึงสามารถพฒันาไดต้ามโอกาสท่ีไดร้บั นาน ๆ ครั้งจะไดเ้ห็นบทอจัฉริยะออทิสติกท่ีเป็นผูห้ญิง และซีรียเ์รื่องน้ีก็

ทาํไดดี้ มีความน่ารกัในแบบฉบบัของออทิสติก 

 

 
ซีรีย ์เรื่อง Extraordinary Attorney Woo 

 

ก่อนหน้าน้ี ซีรียต์น้ฉบบัเกาหลีใต ้เรื่อง “Good Doctor” แสดงใหเ้ห็นถึงความอจัฉริยะของออทิสติกในบทบาทคุณ

หมอพคัชีอน ก็โด่งดงัมากจนมีการรีเมคในหลายประเทศอยา่งหยุดไม่อยู ่เช่น ญี่ปุ่ น ตุรเกีย แมแ้ต่สหรฐัอเมริกาก็สรา้ง

ไปถึง 6 ซีซัน่ และอาจมีซีซัน่ท่ี 7 เร็ว ๆ น้ี ในบทบาทคุณหมอฌอน  

ตามมาดว้ยซีรียบ์บีคั้นน้ําตาท่ีดูแลว้มีความสุขอยา่ง Move to Heaven ซ่ึงฮนักือร ูมีอาชีพรบัจา้งทาํความสะอาดท่ีเกิด

เหตุท่ีมีผูเ้สียชีวิต และเก็บความทรงจาํครั้งสุดทา้ยของผูท่ี้ตายจากไปใหญ้าติไดร้บัรู ้

Extraordinary Attorney Woo มีพล็อตเรื่องหลกั คือ ทนายความหญิงท่ีมีเป็นอจัฉริยะออทิสติก มีความจาํเป็นเลิศ แต่มี

ขอ้บกพร่องในดา้นทกัษะทางสงัคมและการสื่อสารกบัผูค้น ตอ้งพิสูจน์ตวัเองจนไดร้บัการยอมรบัจากลูกความและ

เพื่อนร่วมงาน ดว้ยความสามารถในการสูค้ดีความต่าง ๆ อยา่งน่าติดตาม ทาํใหเ้ขาพฒันาตนเองจนกา้วขา้มขีดจาํกดั 

และทุกคนมองขา้มความเป็นออทิสติกไปได ้ 
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ออทิสติกท่ีเขา้ขั้นระดบัอจัฉริยะ หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น เรียกวา่ ออทิสติก ซาวองต ์(Autistic Savant) 

หรือ “อจัฉริยะออทิสติก” พบไดป้ระมาณรอ้ยละ 10 แต่จะมีความหลากหลายเฉพาะทางในแต่ละคน อาจเป็น

ความสามารถพิเศษในดา้นการคาํนวณทางคณิตศาสตร ์ดา้นความจาํท่ีสามารถจดจาํรายละเอยีดไดทุ้กอยา่งแม่นยาํ 

ดา้นดนตรี ดา้นศิลปะ หรือดา้นอื่น ๆ  

ในซีรียท์นายอูยองอู มีความจาํเป็นเลิศ สามารถจดจาํรายละเอยีดต่าง ๆ จากสิ่งท่ีอ่านไดห้ลงัจากอ่านเพียงรอบเดียว 

จาํไดว้า่อยูห่น้าไหน บรรทดัไหน ไดอ้ยา่งแม่นยาํ เม่ืออายุเพียง 5 ขวบ ก็สามารถจดจาํตวับทกฎหมายต่าง ๆ ไดทุ้ก

บรรทดั จากหนังสอืกฎหมายท่ีพ่อเก็บไว ้เธอเรียนจบกฎหมายดว้ยคะแนนสูงสุดจากมหาวิทยาลยักฎหมายแห่งชาติ

โซล และไดเ้ขา้ทาํงานในบรษิัทกฎหมายชั้นนําของประเทศ  

ซีรียน้ี์ไดส้ื่อถึงอาการของออทิสติกออกมาไดช้ดัเจน จึงชว่ยใหค้นท่ีไม่ไดรู้จ้กัออทิสติกดีนัก สามารถเขา้ใจผูป่้วยโรคน้ีได้

ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงออทิสติกมีอาการหลกัอยู ่2 เรื่อง คือ มีความบกพร่องอยา่งชดัเจนในการสือ่สารทางสงัคมและการมี

ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมในหลากหลายบริบท และมีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมท่ีจาํกดั ซํ้า ๆ มีแบบ

แผนตายตวั ไม่ยืดหยุน่ 

อูยองอูมีความบกพร่องในการสือ่สารทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม เธอขาดทกัษะทางสงัคมท่ีเหมาะสม 

แสดงออกไม่ถูกกาลเทศะ เช่น คิดจะพูดก็พูดโพล่งออกมาแบบไม่รูจ้งัหวะจะโคน พูดจาตรงไปตรงมาแบบไม่รกัษา

น้ําใจ หรือทาํใหคู่้สนทนาไม่พอใจไดโ้ดยไม่รูต้วั แต่ก็มีความจริงใจ ไม่เสแสรง้ เธอไม่สามารถแยกแยะออกไดว้า่ อะไร

เป็นมุกตลกหรืออะไรคือการประชดประชนั ในซีรียก็์ดูน่ารกัน่าเอ็นดู แต่ในชีวิตจริงก็เป็นปัญหาใหญ่ กลายเป็นตวัตลก

ของเพื่อน มกัถูกเอาเปรียบประจาํ หรอืถูกบลูลี่ เธอยงัมีความยากลาํบากในการมองหน้าสบตาขณะพูดคุยดว้ย  

อูยองอมีูแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรอืกิจกรรมท่ีจาํกดั ซํา้ ๆ เธอหมกมุ่นอยูก่บัสิ่งท่ีสนใจ พูดถึงแต่สิ่งท่ีตนเอง

สนใจมาก ๆ 2 อยา่ง คือ วาฬ และกฎหมาย เธอรูจ้กัรายละเอียดของวาฬทุกสายพนัธุ ์เท่า ๆ กบัรายละเอียดของตวั

บทกฎหมายท่ีเธอไดอ้่าน  

เธอชอบรบัประทานอาหารเมนูเดิม ๆ คือ คิมบบั มกัยึดถือในกฎท่ีเคยถูกสอนมาอยา่งตายตวั ไม่ยืดหยุน่ จดัเรียงทุก

อยา่งเป็นระเบียบ โดยเฉพาะกองเอกสารท่ีจะตอ้งจดัขอบกระดาษใหต้รงกนัเป๊ะ เสื้ อผา้ก็แขวนเรยีงตามเฉดสี ของวาง

ผิดท่ีผิดทางสลบัตาํแหน่งก็ไม่ได ้ 

เธอจะมีแบบแผนพฤติกรรมท่ีตายตวั (ritualized pattern of behaviors) เช่น การแนะนําตวัเอง โดยเฉพาะชื่อท่ีอ่าน

จากหน้าไปหลงั หรือหลงัไปหนา้ก็คืออูยองอูเหมือนกนั พรอ้มยกตวัอยา่งในประโยคเดิมทุกครั้ง และยงัมีแบบแผน

ตายตวัในการเคาะประตูเป็นจงัหวะเดิมก่อนเขา้หอ้ง 

ระบบประสาทสมัผสัท่ีไวกวา่ปกติหรือชา้กวา่ปกติ ก็เป็นอีกปัญหาท่ีพบไดบ้่อยในออทิสติก แสดงออกโดยการอุดห ูหรอื

ชอบจอ้งมองสิ่งของหมุน ๆ เป็นอาการท่ีพบไดบ้่อยในออทิสติก ในซีรียชุ์ดน้ี อูยองอูก็มีอาการดงักล่าวเช่นกนั เธอตอ้ง

ใส่หฟัูงอยูบ่่อย ๆ เพื่อแกปั้ญหาน้ี เธอไม่สามารถทนต่อเสียงเครื่องตดัหญา้ หรอืเสียงทะเลาะววิาทได ้ตอ้งเอามืออุดห ู

อาการท่ีเห็นไดช้ดัอีกอยา่ง คือ อูยองอูมีความไวต่อสมัผสัทางรา่งกายมาก เธอจึงไม่ชอบใหใ้ครกอด จะมีอาการตวัเกร็ง 

และรูส้ึกอึดอดัมาก แมแ้ต่การจบัมือทกัทาย เธอยงัแค่แตะ ๆ มือเท่าน้ัน เสื้ อผา้ท่ีเธอสวมใส่ก็ตอ้งไม่มีเศษดา้ย หรือ

ป้ายย่ีหอ้ใหรู้ส้ึกระคายเคืองรา่งกาย 

ในวยัเด็ก เธอไม่พูดเลยจนถึงอายุ 5 ขวบ แต่พอเริ่มพูดก็พูดเป็นประโยคยาว ซ่ึงในเคสจริงก็พบลกัษณะน้ีไดเ้ช่นกนั 

เริ่มตน้พูดชา้ แต่พอพูดแลว้สามารถพฒันาดา้นภาษาไดเ้ร็ว ปัญหาหลกัคือเด็กไม่สนใจท่ีจะพูดหรือสือ่สาร ไม่ใช่พูด

ไม่ได ้แต่เม่ือเริ่มท่ีจะสื่อสารดว้ยคาํพูดแลว้ก็จะพฒันาไดเ้ร็ว 

อูยองอูยงัมีปัญหาดา้นการประสานการทาํงานของการเคลื่อนไหวรา่งกาย (motor coordination) โดยเธอจะ

เคลื่อนไหวในลกัษณะงุ่มง่ามไม่คล่องแคล่ว กะระยะและทิศทางไม่ค่อยดี ทาํใหเ้ธอมีความลาํบากในการเดินเขา้ประตู

หมุนของบริษัทท่ีเธอทาํงานอยู ่เป็นปัญหาท่ีพบไดบ้่อยในออทิสติกเช่นกนั 
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ในดา้นความสามารถในการดูแลตนเองในกิจวตัรประจาํวนัต่าง ๆ เธอทาํไดดี้ สามารถสื่อสาร และเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ ได ้

ทาํงานได ้และปรบัตวัอยูใ่นสงัคมไดดี้พอสมควร  

อยา่งไรก็ตาม ออทิสติกยงัคงเป็นผูท่ี้ตอ้งการการดูแลชว่ยเหลือ ใหค้าํแนะนําในบางเรื่องอยู ่หรอืควรมีผูใ้หก้ารปรึกษา

เป็นครั้งคราวเม่ือเกิดปัญหาข้ึน ถึงจะใชช้ีวิตไดอ้ยา่งอสิระแลว้ก็ตามที วยัท่ีเติบโตข้ึนปัญหาการปรบัตวักบัเรื่องใหม่ ๆ 

ก็มกัตามมาเช่นเดียวกนั เป็นเหตุผลท่ีบุคคลออทิสติกยงัคงตอ้งไดร้บัการดูแลจากแพทยต่์อเน่ืองจากเล็กจนโต ย่ิงไดร้บั

การดูแลเรว็และต่อเน่ือง ผลลพัธก็์ย่ิงดีเช่นเดียวกนั 

ซีรียเ์ก่ียวกบัออทิสติกในระยะหลงั ไม่วา่จะเป็น Good Doctor, Move to Heaven หรือ Extraordinary Attorney Woo 

ต่างจากภาพยนตรเ์รื่อง เรนแมน (Rain man) ซ่ึงเคยโด่งดงัเม่ือ 30 กวา่ปีก่อน ทั้งท่ีนําเสนอความเป็นออทิสติก

อจัฉริยะเช่นเดียวกนั แต่เรนแมนสะทอ้นมุมมองและแนวคิดดา้นสุขภาพจิตในยุค 3 ทศวรรษก่อน ท่ีเชื่อวา่ การดูแล

โดยสถาบนัเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะช่วยใหอ้อทิสติกไดร้บัการดูแลเป็นอยา่งดี ไดเ้รียนหนังสือในโรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง 

ไดท้าํงานโรงงานในอารกัษ์ ภายใตก้ารดูแลของสถาบนัทั้งหมด ในขณะท่ีปัจจุบนั มุมมองและแนวคิดดา้นสุขภาพจิต

เปลี่ยนแปลงไปมาก เน้นการคืนออทิสติกใหก้บัครอบครวัและชุมชนเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ชว่ยทาํใหเ้ขาสามารถใชช้ีวิต

ไดอ้ยา่งอิสระ สามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง (Independent Living) โดยความเก้ือกูลของชุมชนและสงัคม ภายใต้

แนวคิดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ไม่ใช่การสงสารหรอืสงเคราะหอ์ีกต่อไป  

สิ่งท่ียงัเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก คือ ความเขา้ใจและเจตคติของผูค้นรอบขา้งท่ีมีต่อผูท่ี้เป็นออทิสติก ในภาพยนตรก็์ยงั

สะทอ้นใหเ้ห็นชดัเจนวา่ยงัไม่เขา้ใจ ยงัไม่ยอมรบั ตอ้งรอการพสิจูน์ตวัเองของผูท่ี้เป็นออทิสติกมากกวา่คนอื่น ๆ ในซีรีย์

ไดร้บัการยอมรบัเพราะความเป็นอจัฉริยะ ความสามารถท่ีโดดเด่น และความเป็นทนายความ แลว้ในโลกความเป็น

จริง ถา้เป็นออทิสติกท่ีมีความสามารถเท่ากบัคนรอบขา้งหรือน้อยกวา่จะไดร้บัการยอมรบัไหม ทุกคนจะสามารถ

มองขา้มความเป็นออทิสติกไดไ้หม อาจไม่มีโอกาสไดพ้สิูจน์ความสามารถดว้ยซํ้า 

เม่ือยอ้นมอง ก็จะคงคลา้ย ๆ กบัสถานการณข์องไทยในปัจจุบนั ท่ีมีบุคคลออทิสติกเขา้ทาํงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ มี

ทั้งท่ีเขาบอกเองวา่เป็นออทิสติก หรือเป็นออทิสติกแต่ไม่ไดบ้อกใคร จนถึงไม่เคยรูว้า่ตนเองเป็นออทิสติก บางคนมี

ปัญหาการปรบัตวักบัเพื่อนร่วมงาน อ่านบทความจนสงสยัวา่ตนเองเป็นออทิสติก แลว้มาขอพบแพทยเ์พื่อตรวจวินิจฉยั

และรบัการปรึกษาเอง ก็เคยพบมาแลว้ 

ถึงจะเป็นออทิสติก แต่ก็มีความรู ้ความสามารถในการทาํงาน อาจมีปัญหาเรือ่งทกัษะทางสงัคมและบุคลิกภาพบา้ง 

บางครั้งทาํอะไรหรือพูดอะไรท่ีไม่ถูกกาลเทศะไปบา้ง แต่ถา้ทุกคนพยายามเขา้ใจ และเรียนรูค้วามเป็นออทิสติกไป ก็

สามารถทาํงานและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขได ้เราจะมีเพื่อนรว่มงาน และเพื่อนรว่มสงัคม ท่ีเป็นออทิสติกอยา่งไม่มี

การแบ่งแยก 

เกาหลีใตป้ระสบความสาํเร็จในการสรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาพจิต (mental health literacy) ใหก้บัประชาชน ผ่านตวั

ละครท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตในรปูแบบต่าง ๆ “ออทิสติก” เป็นหน่ึงในความสาํเรจ็เหล่าน้ัน แสดงใหเ้ห็นวา่ออทิสติกก็มี

ความสามารถท่ีหลากหลาย ประกอบอาชพีไดห้ลากหลายอาชีพ มีคุณภาพชวีิตท่ีดีได ้เพียงไดร้บัโอกาส และการ

สนับสนุนจากครอบครวัและผูค้นรอบขา้ง จากงานวิจยั พบวา่คุณภาพชวีิตของกลุ่มออทิสติกท่ีมีศกัยภาพสูง ข้ึนอยูก่บั

การสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครวัและชุมชน มากกวา่ระดบัของอาการท่ีมี 

ออทิสติกในเกาหลใีตมี้จาํนวนสงูข้ึน สวนทางกบัเด็กเกิดใหม่ท่ีจาํนวนลดลง ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีพบเหมือนกนัทัว่โลก

เช่นเดียวกนั ในสหรฐัอเมริกาพบออทิสติกเพิ่มข้ึนจาก รอ้ยละ 0.64 ในปี พ.ศ. 2545 เป็นรอ้ยละ 2.3 ในปี พ.ศ. 

2561 และผลการทบทวนงานวจิยัล่าสุด ในปี พ.ศ. 2565 จาก 34 ประเทศ รอบ 10 ปี พบออทิสติกรอ้ยละ 1.0 

(ค่ามธัยฐาน) โดยพบสูงข้ึนในแต่ละปี จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู ้เขา้ใจ และใหโ้อกาสพวกเขาในการพฒันา

ศกัยภาพ และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
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