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บทคััดย่่อ

  ออทิิสิติก เป็็นความพ็ิการทิ่�ภาวะระบบป็ระสิาทิทิางานซัับซั้อน เกิดความ

บกพ็ร่องของพ็ัฒนาการทิางสิมอง การทิำางานของกล้ามเน้�อ พ็ฤติกรรม อารมณ์์ และ

การสิ้�อสิาร การตอบสินองต่อโลกภายนอก รวมถึึงการป็ฏิสัิิมพ็นัธ์์กบัผู้้อ้้�น วตัถึปุ็ระสิงค์

ของบทิความน่�ค้อ การนำาแนวคิดพ็้�นทิ่�สิาธ์ารณ์ะ ผู้่านโลกช์่วิตและระบบของ เจ่อเก้น 

ฮาเบอร์มาสิ มาเช์้�อมโยงกับการสิร้างเสิริมศัักยภาพ็ด้านการเร่ยนร้้และการฝึึกทิักษะ

ด้านอาช์่พ็ ผู้ลการศัึกษาพ็บว่า การสิร้างเสิริมศัักยภาพ็ทิ่�สิำาคัญมาจ่ากโลกช์่วิตค้อ

ครอบครัว ซัึ�งเคล้�อนตัวเข้าสิ้่ระบบผู้่านกลไกการฟื้้�นฟื้้ทิางการแพ็ทิย์ ทิ่�ต้องอาศััย

ผู้้้เช่์�ยวช์าญและระบบย่อยค้อเงินตราและอำานาจ่องค์กรภาคเอกช์นและภาคป็ระช์าสัิงคม

ได้ทิำาหน้าทิ่�บ้รณ์าการทิางสิังคมในโลกช์่วิตของบุคคลออทิิสิติกให้ดำาเนินต่อไป็ได้ 

ในมิติของการเร่ยนร้้ การฝึึกทิักษะอาช์่พ็และการม่งานทิำา
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Abstract

  Autism is a disability in which the nervous system functions complicated. 

Such as defects of brain development, muscle function, behavior function, 

emotion and communication. Defects of response to the outside world and 

disable to interact with others. The purpose of this article is to bring concept of 

“Public Sphere” of philosopher Jurgen Habermas by “lifeworld” and “system” 

are linked to the empowerment of learning and vocational skills training. The 

results of the study showed that the important empowerment comes from the 

lifeworld by family. Which moves into the system through the medical regen-

eration mechanism. That requires expertise and the subsystems of “money 

and power”. Non-governmental and civil society organizations are gap filling 

for social integration in the lifeworld of autistic individuals’ lives. In the learning 

dimension, career employment and skills training.
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1. บทนำำ�
  ออทิิสิติก เป็น็ความพิ็การป็ระเภทิหนึ�งตามพ็ระราช์บัญญัตสิิง่เสิริมและพั็ฒนา

คุณ์ภาพ็ช์่วิตคนพ็ิการ ร้้จ่ักกันในช์้�อกลุ่มอาการออทิิสิติก (Autism Spectrum Disor-

ders: ASD) ซัึ�งหมายถึึง ภาวะระบบป็ระสิาทิทิางานซัับซ้ัอน เป็็นความบกพ็ร่องของ

พ็ฒันาการทิางสิมอง พ็ฤตกิรรม และการสิ้�อสิารทัิ�งการใช์ภ้าษาพ้็ด ภาษาทิา่ทิาง แมจ้่ะ

ตรวจ่พ็บไดใ้นทิกุช์ว่งวยัแตส่ิว่นมากจ่ะสิามารถึเริ�มสิงัเกตพ็บอาการไดต้ั�งแตใ่นเดก็ช์ว่ง

อายุ 0-3 ป็ีโดยเริ�มสิังเกตจ่ากลักษณ์ะ “ไม่สิบตา ไม่พ็าทิ่ ไม่ช์่�นิ�ว ไม่ช์อบเป็ล่�ยนแป็ลง” 

อันเป็็นเคร้�องหมายของการม่ภาวะความผู้ิดป็กติของพ็ัฒนาการทิ่�ไม่สิามารถึพ็ัฒนา

ทิักษะสิังคม ทิักษะทิางภาษา และการสิ้�อความหมายได้เหมาะสิมตามวัย ซัึ�งพ็บว่าม่

แนวโน้มส้ิงขึ�นในทุิกป็ระเทิศัทัิ�วโลก ถ้ึาได้รับการวินิจ่ฉััยและด้แลช่์วยเหล้ออย่างเหมาะสิม

ตั�งแต่อายุน้อยๆ อย่างต่อเน้�องจ่ะสิามารถึใช์้ช์่วิตในสิังคมได้อย่างป็กติ

  ภาวะออทิิสิติกไม่สิามารถึตรวจ่พ็บได้ในระหว่างตั�งครรภ์เฉักเช่์นอาการผู้ิด

ป็กติด้านอ้�นๆ การสิังเกตอาการโดยคนใกล้ช์ิดในช์่วงแรกเกิดจ่นถึึง 3 ขวบป็ีแรกจ่ึงม่

ความสิำาคัญมาก เด็กทิ่�ม่ภาวะออทิิสิติกจ่ะม่ความบกพ็ร่องในการทิำาความเข้าใจ่ การ

ตอบสินองต่อโลกภายนอก รวมถึึงการป็ฏิิสิัมพ็ันธ์์กับผู้้้อ้�น จ่ึงเป็็นสิาเหตุทิ่�ทิำาให้เด็ก          

ออทิิสิติกม่พ็ฤติกรรมการแสิดงออกท่ิ�แตกต่างจ่ากเด็กป็กติทัิ�วไป็ จ่ากลักษณ์ะอาการ

และความรุนแรงทิ่�ม่ความแตกต่างกันในเด็กแต่ละคน ทิำาให้ยากท่ิ�จ่ะสิรุป็ผู้ลการ

วินิจ่ฉััยได้ตั�งแต่ในการตรวจ่ครั�งแรกว่าเด็กม่ภาวะออทิิสิติกหร้อไม่ เม้�อไม่ม่ตัวบ่งช์่�ทิ่�

เห็นได้ช์ัดเจ่นทิำาให้ต้องอาศััยการสิังเกตอย่างต่อเน้�องแทิน เด็กออทิิสิติกจ่ำานวนมาก

ไมส่ิามารถึใช์ค้ำาพ้็ดในการสิ้�อสิารสิิ�งทิ่�ตอ้งการได ้ทิำาให้ผู้้อ้้�นไมเ่ขา้ใจ่หรอ้บางครั�งเขา้ใจ่

ผู้ดิในสิิ�งทิ่�เดก็ออทิสิิติกพ็ยายามจ่ะสิ้�อ อาการข้างตน้น่�บางอาการอาจ่พ็บได้ในเด็กป็กติ

เช์่นกันแต่จ่ะเป็็นเพ็่ยงอาการช์ั�วคราวเทิ่านั�น สิ่วนเด็กออทิิสิติกจ่ะม่อาการหลายอย่าง

พ็ร้อมกันต่อเน้�องเป็็นระยะเวลานาน (โสิธ์ิดา ผูุ้ฏิฐธ์รรม, 2563)

  ในป็ัจ่จุ่บันสิังคมไทิยยังขาดความเข้าใจ่ทิ่�ถ้ึกต้อง รวมถึึงขาดความตระหนัก

ร้้ทิ่�ม่ต่อบุคคลออทิิสิติก เม้�อครอบครัวขาดความร้้ในการเฝ้ึาสัิงเกตพ็ฤติกรรมของเด็ก

อย่างถึ้กต้อง เด็กจ่ึงสิ้ญเสิ่ยโอกาสิทิ่�จ่ะตรวจ่พ็บอาการตั�งแต่เนิ�นๆ ความล่าช์้าในการ

ตรวจ่พ็บและคัดกรองน่�สิ่งผู้ลโดยตรงต่อโอกาสิท่ิ�จ่ะพ็ัฒนาความพ็ร้อมในการใช้์ช์่วิต
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ป็ระจ่ำาวนัในสิงัคม เม้�อเดก็ในภาวะออทิสิิตกิไมไ่ดรั้บการฝึกึฝึนและพ็ฒันาศักัยภาพ็ใน

ช์่วงวัยทิ่�เหมาะสิมจ่ะสิ่งผู้ลต่อป็ัญหาด้านอ้�นๆ อย่างต่อเน้�อง จ่นถึึงเม้�อเติบโตเข้าสิ้่วัย

ของคนทิำางาน วัยผู้้้ใหญ่ จ่นถึึงวัยช์รา ภาวะออทิิสิติกทิ่�ไม่ได้รับการแก้ไขตั�งแต่ต้นทิาง

จ่ึงสิ่งผู้ลอย่างมหาศัาลต่อช์่วิตของบุคคลผู้้้นั�น แม้ในระยะต้นบุคคลออทิิสิติกอาจ่จ่ะม่

พ็่อแม่ผู้้้ป็กครองหร้อญาติพ็่�น้องคอยด้แล แต่เม้�อเจ่ริญวัยขึ�นและตกอย้่ในสิภาพ็ทิ่�

แตกต่างกบับคุคลทิั�วไป็ตรงทิ่�ไมส่ิามารถึช์ว่ยเหลอ้ตนเองในดา้นการทิำางานการมอ่าช์พ่็

เพ้็�อหาเล่�ยงตวัได ้อนาคตของบคุคลออทิิสิตกิจ่งึตกอย่้ในความเสิ่�ยงสิง้และเป็น็ภาวะท่ิ�

ต้องการการช์่วยเหล้อด้แลจ่ากรัฐบาลและสิังคม

  ครอบครัวเป็น็ด่านแรกของการคัดกรองสิำาหรับเด็กท่ิ�มภ่าวะออทิสิิติก การเปิ็ด

ใจ่ยอมรับจ่ากครอบครัว ไม่มองว่าบุคคลออทิิสิติกเป็็นภาระจึ่งเป็็นปั็จ่จั่ยสิำาคัญยิ�งท่ิ�

สิ่งผู้ลต่อการพ็ัฒนาคุณ์ภาพ็ช์่วิตบุคคลออทิิสิติกให้ด่ขึ�น จ่นสิามารถึดำาเนินช์่วิตอย้่ใน

สิงัคมไดอ้ยา่งมค่วามสุิขตามศักัยภาพ็ ผู้้ป้็กครองของเด็กทิ่�มภ่าวะออทิิสิติกนั�นมค่วาม

กังวลหลายด้าน ตั�งแต่การพ็ัฒนาความพ็ร้อมขั�นต้น โดยเฉัพ็าะการเข้าสิ้่ระบบการ

ศัึกษาตั�งแต่ขั�นป็ฐมวัยจ่นถึึงระดับอุดมศึักษา เน้�องจ่ากบุคคลออทิิสิติกอย่้ในโลกของ

ตนเองเป็็นหลัก ม่ความบกพ็ร่องในการต่ความสิถึานการณ์์และกฎเกณ์ฑ์์ทิางสิังคม 

ซัึ�งลักษณ์ะเฉัพ็าะทิ่�ไม่ย้ดหยุ่นน่�ทิำาให้รับม้อกับความเป็ล่�ยนแป็ลงต่างๆ ได้ยาก เม้�อ

ผู้นวกกับความบกพ็ร่องทิางการสิ้�อสิารและการแสิดงออกทิางพ็ฤติกรรม ทิำาให้เด็กต้อง

ใช์้เวลาในการป็รับตัวให้เข้ากับสิังคมมากกว่าป็กติ

  แนวทิางหนึ�งของการฟ้ื้�นฟ้ื้สิมรรถึภาพ็ของบุคคลออทิิสิติกก็คอ้การให้เข้าเรย่น

รว่มกบัเดก็ป็กตเิพ้็�อการเรย่นร้แ้ละดึงความสินใจ่ออกจ่ากโลกภายในตนเอง เรย่นร้ท้ิ่�จ่ะ

อย่้รว่มกับผู้้อ้้�นอยา่งเช์น่เดก็ป็กตคิรอบครวัทิ่�มฐ่านะทิางเศัรษฐกิจ่ท่ิ�ดส่ิามารถึสินับสินนุ

ทิางด้านการเงิน ก็จ่ะม่โอกาสิในการฝึึกฝึนและเตร่ยมความพ็ร้อมก่อนเข้าเร่ยนเพ็้�อให้

เดก็ออทิสิิตกิสิามารถึเรย่นรว่มกบัเดก็คนอ้�นได ้ในขณ์ะทิ่�ครอบครวัท่ิ�ตกอย่้ในภาวะยาก

ลำาบากทิางเศัรษฐกจิ่ไมส่ิามารถึทิุม่เทิกำาลังกายและกำาลังเงนิในการฝึกึฝึนเตรย่มความ

พ็ร้อมให้กับเด็กได้ ทิำาให้ม่เพ่็ยงเด็กออทิิสิติกสิ่วนน้อยเท่ิานั�นท่ิ�ได้รับโอกาสิทิางการ

ศักึษาอย่างเต็มความสิามารถึผู่้านโรงเรย่นหรอ้ศัน้ย์การเรย่นร้้เพ้็�อฝึกึทัิกษะต่างๆ และ

ดว้ยข้อจ่ำากัดเหล่าน่�ทิำาให้เด็กออทิสิิติกบางส่ิวนถ้ึกบบ่ออกจ่ากระบบการศึักษาสิามัญ

ไป็สิ้ศ่ัน้ย์การเรย่นร้้เฉัพ็าะกลุม่ หรอ้บางส่ิวนถ้ึกผู้ลักออกจ่ากระบบการศึักษาไป็ในท่ิ�สิดุ 

เดก็ออทิสิิติกกลุม่น่�จ่ะเติบโตเป็น็บุคคลออทิสิิติกโดยท่ิ�ไมไ่ดผู่้้านการฝึกึฝึนด้านการฟ้ื้�นฟ้ื้
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ทิักษะช์่วิต ทิักษะด้านอาช์่พ็ และกลายเป็็นภาระของครอบครัวอย่างสิมบ้รณ์์

  จ่ากขอ้มล้ทิางสิถึติ ิ(มล้นธิ์อิอทิสิิตกิไทิย, 2562) พ็บวา่จ่ำานวนบคุคลออทิสิิตกิ

ทิั�วโลกเพ็ิ�มสิ้งขึ�นอย่างต่อเน้�อง โดยจ่ากเยาวช์น 59 คนทิั�วโลกจ่ะพ็บเด็กทิ่�ม่ภาวะ

ออทิิสิติก 1 คน หร้อสิัดสิ่วนสิ้งถึึง 1:59 และมากกว่า 50% ของบุคคลออทิิสิติกนั�นไม่

สิามารถึเข้าถึึงอุป็กรณ์์อำานวยความสิะดวกทิางสิังคมพ้็�นฐานได้ สิำาหรับสิถึานการณ์์

ในป็ระเทิศัไทิยนั�นพ็บว่าม่บุคคลออทิิสิติกในไทิยกว่า 300,000 คน โดยม่แนวโน้มสิง้

ขึ�นเร้�อยๆ เฉักเช์่นป็ระเทิศัอ้�นๆ ทิั�วโลก ม่บุคคลออทิิสิติกในป็ระเทิศัไทิยทิ่�ลงทิะเบ่ยน    

ในระบบของผู้้้พิ็การจ่ำานวน 14,841 คน ซึั�งถ้ึอเป็็นเพ่็ยงแค่ราว 4.95% จ่ากจ่ำานวนป็ระเมิน

ของบุคคลออทิิสิติกทัิ�งหมดในป็ระเทิศั จ่ะเห็นได้ว่าบุคคลออทิิสิติกส่ิวนมากยังไม่ได้เข้า

รับการคัดกรองท่ิ�ถ้ึกต้อง ไม่ม่ตัวตนในระบบ ขาดการพั็ฒนาทัิกษะท่ิ�เหมาะสิมตั�งแต่

ระดับป็ฐมภ้มิจ่นถึึงระดับทิ่�สิ้งขึ�นไป็ตามลำาดับ และทิำาให้สิ้ญเสิ่ยโอกาสิทิ่�จ่ะได้รับการ

สินับสินุนจ่ากภาครัฐในด้านต่างๆ เช์่น สิิทิธ์ิผู้้้พ็ิการ เป็็นต้น จ่ากจ่ำานวนป็ระเมินของ

บุคคลออทิิสิติกทิั�งหมดในป็ระเทิศันั�นม่เพ็่ยงไม่ถึึง 200 คนทิ่�ม่งานทิำาและม่รายได้

เล่�ยงช์่พ็ เพ็ราะสิังคมส่ิวนใหญ่ยังม่ความเข้าใจ่ว่าบุคคลออทิิสิติกเสิม้อน “คนทิ่�ช์่วย

เหลอ้ตนเองไมไ่ดห้รอ้ควบคุมตนเองไมไ่ด”้ ซัึ�งความเขา้ใจ่ท่ิ�คลาดเคล้�อนน่�ทิำาใหน้ายจ่า้ง

ไมก่ลา้จ่า้งงาน หรอ้จ่า้งเป็น็แรงงานไมม่ค่วามช์ำานาญจ่งึไดร้บัคา่ตอบแทินในระดบัตำ�า

กว่าคนทิั�วไป็ ความเข้าใจ่จ่ากนายจ่้างและเพ็้�อนร่วมงาน รวมถึึงการสิร้างความเข้าใจ่

ทิ่�ถ้ึกต้องในสัิงคมจ่ะเป็็นปั็จ่จ่ัยสิำาคัญเพ้็�อฝึึกฝึน พ็ัฒนาศัักยภาพ็บุคคลออทิิสิติกให้

สิามารถึพึ็�งตนเองและดำารงช์่วิตอย่้ในสัิงคมได้อย่างเท่ิาเท่ิยม ความเข้าใจ่ท่ิ�ถ้ึกต้องน่�

ยังช์่วยให้สิังคมสิามารถึป็ฏิิบัติต่อบุคคลออทิิสิติกอย่างเหมาะสิม เพ้็�อการทิำางานร่วม

กันอย่างม่ป็ระสิิทิธ์ิภาพ็

  แนวคิดพ็้�นทิ่�สิาธ์ารณ์ะ (Public Sphere) เป็็นแนวคิดทิางสิังคมวิทิยา (So-

ciology) ทิ่�ผู้้้วิจ่ัยนำามาเป็็นกรอบความคิดในการวิจ่ัยความสัิมพั็นธ์์ของปั็จ่เจ่กซัึ�งเป็็น

บุคคลออทิิสิติก และโลกสัิงคม (Social World) โดยนักคิดคนสิำาคัญค้อ เจ่อเก้นฮาเบอร์มาสิ 

(Jürgen Habermas) (1929-ป็ัจ่จุ่บัน) นักป็รัช์ญาและสิังคมวิทิยาช์าวเยอรมัน ซัึ�งให้

ความสิำาคัญกับพ็้�นทิ่�สิาธ์ารณ์ะทิ่�เก่�ยวข้องกับผู้้้คนทิุกๆ คนในทิุกระดับ และม่ความ

สิัมพ็ันธ์์เก่�ยวข้องกับทิุกๆ คน เป็ิดรับ สิามารถึเข้าถึึงได้หร้อแบ่งป็ันร่วมกับสิมาช์ิกทิุกๆ

คนในช์มุช์น ในเช์งิการเมอ้งพ็้�นทิ่�สิาธ์ารณ์ะเป็น็ตน้กำาเนิดของอดุมคตขิองการเมอ้งแบบ
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ป็ระช์าธ์ิป็ไตย และเป็็นรากฐานของคุณ์ค่าเช์ิงคุณ์ธ์รรมและความร้้ ซัึ�งหล่อเล่�ยงและ

รักษาความเป็็นป็ระช์าธ์ิป็ไตย ซัึ�งได้แก่ ความเสิมอภาค เสิร่ภาพ็ ความเป็็นเหตุเป็็นผู้ล 

และความจ่ริง (เจ่มสิ์ กอร์ดอน ฟื้ินเลย์สิัน, 2559)

  ฮาเบอรม์าสิใหค้วามสิำาคญักบัการแบง่แยกระหวา่งโลกช์ว่ติ (Lifeworld) และ

ระบบ (System) ซัึ�งเป็็นสิองป็ริมณ์ฑ์ลของช์่วิตทิางสิังคมทิ่�ม่ความแตกต่างกัน ต่างม่

กฎเกณ์ฑ์์ สิถึาบันและแบบแผู้นทิางพ็ฤติกรรม ฯลฯ ในเขตพ้็�นท่ิ�ของตนเอง โลกช์่วิต

และระบบค้อแหล่งกำาเนิดของการกระทิำาเช์ิงสิ้�อสิารและการกระทิำาเช์ิงเคร้�องม้อ โลก

ช์่วิตค้อพ้็�นทิ่�ของช์่วิตทิางสัิงคมซัึ�งไม่เป็็นทิางการเช์่นครอบครัว และสิมาช์ิกครอบครัว 

วัฒนธ์รรม ซัึ�งไม่ม่กฎเกณ์ฑ์์ทิ่�ตายตัว โลกช์่วิตเป็ิดกว้างต่อการแก้ไขและเป็ล่�ยนแป็ลง 

แตต่อ้งเกดิขึ�นทิล่ะสิว่นและคอ่ยเป็น็คอ่ยไป็ โลกช์ว่ติมห่ลากหลายหนา้ท่ิ�และเป็น็พ็ลงั

เพ้็�อ “บ้รณ์าการทิางสัิงคม” โลกช์วิ่ตสินบัสินนุการกระทิำาเช์งิสิ้�อสิาร และการกระทิำาเช์งิ

สิ้�อสิารก็ช์ว่ยหล่อเล่�ยงช์วิ่ตดว้ยการเพิ็�มเติมทินุจ่ากความร้้ท่ิ�แบง่ป็นักัน ในขณ์ะท่ิ�ระบบ

หมายถึึงโครงสิร้างของการเห็นพ้็องต้องกัน ซัึ�งในแนวคิดของฮาเบอร์มาสิสิามารถึแยก

ออกเป็็นสิองระบบยอ่ยทิ่�แตกตา่งกนั คอ้ เงนิตรา และอำานาจ่ทิ่�โจ่มตเ่ขา้สิ้ฉ่ัากหนา้ของ

ช์่วิตทิางสิังคม สิ่งผู้ลให้ผู้้้กระทิำาการ (Agent) เริ�มเข้าไป็อย้่ในแบบแผู้นพ็ฤติกรรมเช์ิง

เคร้�องมอ้ท่ิ�สิร้างไว้กอ่นแล้ว หน้าทิ่�หลกัของเงินตราและอำานาจ่คอ้การผู้ลิตซัำ�าทิางสัิงคม

ในเชิ์งวัตถุึด้วยการผู้ลิตและการไหลเว่ยนของสิินค้าและบริการ โดยทิำาให้การกระทิำาตา่งๆ 

สิอดคล้องกันและเกิดผู้ลในแง่ของการ “บ้รณ์าการระบบ” เม้�อสัิงคมขยายตัวและซัับซ้ัอน

ขึ�น ม่การเคล้�อนย้ายมากขึ�น ภารกิจ่การบ้รณ์าการทิางสิังคมเริ�มยากขึ�นเร้�อยๆ ภายใต้

สิภาวการณ์์เหล่าน่� ระบบต่างๆ เช่์นเศัรษฐกจิ่และการบรหิารงานของรัฐไดผู้้อ่งถึา่ยภาระ

ไป็ตกอย่้กับการส้ิ�อสิารและการถึกเถ่ึยงพ้็ดคุย ซึั�งม่บทิบาทิในการทิำาให้สัิงคมยังรวมตัวกัน

ได้ โดยทัิ�วไป็แล้วโลกช่์วิตมักนำาไป็ส่้ิความเป็็นอิสิระ และการแสิวงหาเป้็าหมายท่ิ�เล้อกเอง

ในวิถึ่ทิางทิ่�ระบบไม่อาจ่ทิำาได้

  สิาระสิำาคญัทิ่�ฮาเบอร์มาสิช์่�ใหเ้หน็กค็อ้สัิงคมสิมัยใหม่ดำารงอย่้ในดุลยภาพ็อัน

เป็ราะบางระหว่างระบบกับโลกช์วิ่ต โดยท่ิ�โลกช์วิ่ตสิำาคญักว่า เน้�องจ่ากระบบพึ็�งพ็าและ

ฝึงัตวัอย่้ในโลกช์ว่ติ สิำาหรบัฮาเบอรม์าสิแลว้โลกช์ว่ติคอ้สิ้�อกลางทิ่�สิามารถึเตมิเตม็และ

อย่้ได้ด้วยตนเอง ขณ์ะทิ่�ระบบทิำาไม่ได้ ระบบจ่ะทิำางานได้ต้องอาศััยความหมายทิ่�มา

จ่ากโลกช์่วิตเทิ่านั�น โดยทิ่�โลกช์่วิตก่อให้เกิดแบบแผู้นต่างๆ ของการกระทิำาเช์ิงสิ้�อสิาร

และระบบก่อให้เกิดแบบแผู้นต่างๆ ของการกระทิำาเช์ิงเคร้�องม้อ และโดยเหตุท่ิ�การ 
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กระทิำาเช์ิงสิ้�อสิารมาก่อนการกระทิำาเช์ิงเคร้�องม้อ โลกช์่วิตจ่ึงต้องมาก่อนระบบ

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบต้องพ็ึ�งพ็าและฝึังตัวอย้่ในโลกช์่วิต แต่ระบบกลับม่

แนวโน้มทิ่�จ่ะรุกลำ�า เข้าแทินทิ่� ยึดครองและแม้กระทิั�งทิำาลายโลกช์่วิต ซัึ�งก่อให้เกิด

“พ็ยาธ์ิวิทิยาทิางสิังคม” ทิ่ �หมายถึึงผู้ลโดยรวมทิ่�เกิดขึ �นจ่ากการยึดครองโลกช์่วิต 

ซัึ�งได้แก่ 1) ภาวะผู้ิดป็กติของสิังคม – Anomie อันเป็็นการลดลงของความหมายทิ่�ม่

ร่วมกันและความเข้าใจ่ซัึ�งกันและกัน 2) ความแตกแยก – Disintegration หร้อความ

ผูุ้พ็ังของความผู้้กพ็ันทิางสิังคม 3) ความแป็ลกแยก – Alienation ทิ่�ผู้้้คนร้้สิึกถึึงการไร้

ทิ่�พ็ึ�ง (Helplessness) และขาดความร้้สิึกถึึงความเป็็นเจ่้าของมากขึ�น 4) กระบวนการ

เสิ้�อมถึอยทิางศัล่ธ์รรม – Demoralization คอ้เกดิความไมเ่ตม็ใจ่ทิ่�จ่ะรบัผู้ดิช์อบตอ่การ 

กระทิำาของตนและต่อป็รากฏิการณ์์ทิางสัิงคม และป็ระการสุิดท้ิาย 5) ภาวะไร้เสิถ่ึยรภาพ็

ทิางสัิงคม – Social instability อนัเป็น็ภาวะไรเ้สิถ่ึยรภาพ็และการพ็งัทิลายของระเบย่บ

สิังคม

  สิำาหรบัแนวคดิของการเสิรมิสิรา้งพ็ลงัอำานาจ่ (Empowerment) ซัึ�งนำามาใช์ใ้น

งานศึักษาน่�ดว้ยนั�นเป็น็แนวคิดในการเป็ล่�ยนแป็ลงการทิำางานในการใช้์ความสิามารถึ

ในการพ็ัฒนาโดยป็ระสิานงานและทิำางานร่วมกัน (Marquis & Huston, 2000) 

การเสิริมสิร้างพ็ลังอำานาจ่ เป็็นได้ทิั�งกระบวนการ (Process) และผู้ลลัพ็ธ์์ (Outcome) 

และทิำาให้เกิดการเป็ล่�ยนแป็ลง ทิำาให้บุคคลร้้สึิกถึึงความสิำาเร็จ่ เป็็นการพั็ฒนาแรงจ้่งใจ่

และความสิามารถึในการทิำางานอย่างม่ป็ระสิิทิธิ์ภาพ็ และไม่ยากท่ิ�จ่ะบรรลุเป้็าหมาย

(Tebbit,1993) นอกจ่ากน่�การเสิริมสิร้างพ็ลังอำานาจ่ยังเป็็นกระบวนการทิางสิังคม

ทิ่�ให้การยอมรับ สิ่งเสิริมและพั็ฒนาความสิามารถึของบุคคลเพ้็�อให้บุคคลสิามารถึ

แสิวงหาวิธ่์การเพ้็�อให้บรรลุความต้องการและแก้ป็ัญหาของตนเองทิ่�จ่ำาเป็็นมาใช์้ใน

การควบคุมความเป็็นอย่้หร้อช์่วิตของตนโดยการเร่ยนร้้ทิักษะและพ็ัฒนาความร้้สิึก

ถึึงความสิามารถึในการควบคุมผู้ลของปั็ญหาท่ิ�ม่ต่อการดำารงช์่วิต (Gibson ,2000; 

Zimmerman, 1996) การเสิรมิสิรา้งพ็ลงัอำานาจ่สิามารถึพ็ฒันาตนเอง พ็ฒันางานและ

พ็ัฒนาสิังคมได้อย่างม่ป็ระสิิทิธ์ิภาพ็

  จ่ากกรอบความคิดดังกล่าว ผู้้้วิจ่ัยสินใจ่ว่าทิ่ามกลางป็ัญหาทิ่�บุคคลออทิิสิติก 

ต้องเผู้ช์ิญ จ่ะม่ทิางออกหร้อทิางรอดอย่างไร แนวคิดพ็้�นทิ่�สิาธ์ารณ์ะในทิัศันะของ

ฮาเบอร์มาสิทิ่�แบ่งโลกช์่วิตและระบบนั�น ม่บทิบาทิสิำาคัญอย่างไรในการสิร้างเสิริม
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ศักัยภาพ็ของบคุคลออทิิสิตกิ ดลุยภาพ็ระหวา่งโลกช์ว่ติและระบบคอ้อะไร และแนวทิาง

การสิร้างเสิริมศัักยภาพ็ของบุคคลออทิิสิติกเป็็นอย่างไร

2.  วััตถุุประสำงคั์ก�รวัิจััย่
  1.  เพ้็�อศัึกษาความสิำาคัญของป็ริมณ์ฑ์ลพ็้�นทิ่�สิาธ์ารณ์ะในการสิร้างเสิริม

ศัักยภาพ็ของบุคคลออทิิสิติกในสิังคมไทิย

  2.  เพ้็�อศัึกษาถึึงกระบวนการในการสิร้างเสิริมศัักยภาพ็คุณ์ภาพ็ช์่วิตและ

ทิักษะอาช์่พ็ของบุคคลออทิิสิติกในสิังคมไทิย

3.  คัำ�ถุ�มก�รวัิจััย่
  แนวคดิพ้็�นทิ่�สิาธ์ารณ์ะมบ่ทิบาทิอย่างไรในการสิรา้งเสิรมิศักัยภาพ็ของบุคคล

ออทิิสิตกิ การสิร้างเสิรมิศักัยภาพ็ของบคุคลออทิสิิตกิในป็ระเทิศัไทิยมก่ระบวนการและ

วิธ์่การอย่างไร

4.  ก�รดำ�เนำินำก�รวัิจััย่
  การวิจ่ัยน่�เป็็นการวิจ่ัยเช์ิงคุณ์ภาพ็ (Qualitative Research) โดยม่ผู้้้ให้ข้อม้ล

หลักแบ่งเป็็น 4 กลุ ่มค้อ1) บุคคลออทิิสิติกและครอบครัวของบุคคลออทิิสิติก 

2) ผู้้้บริหารและเจ่้าหน้าทิ่�ของสิถึานป็ระกอบการทิ่�ม่การจ่้างงานบุคคลออทิิสิติก ซัึ�ง

ได้แก่ CP-True-Autistic Thai Foundation Vocational Training Center 3) ผู้้้แทิน

ของภาคชุ์มช์นในการฝึึกทัิกษะอาช่์พ็แก่บุคคลออทิิสิติก ศ้ันย์พั็ฒนาเด็กพิ็เศัษวัดห้วยหม้

และ 4) ผู้้้บริหารและเจ่้าหน้าทิ่�ของม้ลนิธ์ิออทิิสิติกไทิยท่ิ�ม่บทิบาทิในการสิร้างเสิริม

ศัักยภาพ็ของบุคคลออทิิสิติก ในการวิจ่ัยใช์้วิธ์่การเก็บข้อม้ล โดยการสิัมภาษณ์์

เช์ิงลึก (In-depth Interview) การสิัมภาษณ์์กลุ่ม (Focus Group Discussion) และ

การสิังเกตการณ์์ (Observation)

5.  ผลก�รวัิจััย่
  ผู้ลการวิจ่ัยแบ่งออกเป็็น 3 สิ่วนค้อส่ิวนแรก เป็็นการนำาเสินอการวิเคราะห์

ป็รากฏิการณ์์กับโลกช์วิ่ต (Life world) และระบบ (System) ของบุคคลออทิสิิติก ในส่ิวน
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ทิ่�สิอง เป็น็การนำาเสินอกระบวนการและวธ่ิ์การของการเสิริมสิร้างพ็ลังอำานาจ่ของบคุคล

ออทิิสิติก ผู้่านโลกช์่วิตของครอบครัวและเข้าสิ้่พ็้�นทิ่�ของระบบด้วยกลไกและเคร้�องม้อ

ทิางการแพ็ทิย์ และในสิ่วนทิ่�สิาม เป็็นการนำาเสินอการบ้รณ์าการของโลกช์่วิตผู้่านการ

เสิริมสิร้างศัักยภาพ็ของภาคเอกช์นและภาคป็ระช์าสัิงคมในการส่ิงเสิริมการม่งานทิำา

ของบุคคลออทิิสิติก

  5.1  โลกชีีวัิตของบุคัคัลออทิสำติก

  โลกช์วิ่ตในเช์งิป็จั่เจ่กของบคุคลออทิิสิติกคอ้ลกัษณ์ะของการมค่วามบกพ็ร่อง

ในหลายๆ ดา้น ซัึ�งไดแ้กด่า้นป็ฏิิสิมัพ็นัธ์์ทิางสิงัคม เช์น่ ไมม่องสิบตาบคุคลอ้�น ไมม่ก่าร

แสิดงออกทิางสิ่หน้ากิริยาหร้อทิ่าทิาง เล่นกับเพ็้�อนไม่เป็็น ไม่สินใจ่ทิ่�จ่ะทิำางานร่วมกับ

ใครไม่เข้าใจ่พ็ฤติกรรมของบุคคลอ้�น ซัึ�งป็ัจ่จ่ัยภายในตนเองน่�ทิำาให้เกดิความบกพ็ร่อง

ด้านการสิ้�อสิาร ทิั�งการใช์้ภาษาพ็้ด ความเข้าใจ่ภาษา การแสิดงกิริยาสิ้�อความหมาย 

ซัึ�งมห่ลายระดบัตั�งแต่การไมส่ิามารถึพ้็ดสิ้�อความหมายได้เลย หรอ้บางคนพ้็ดได้แต่ไม่

สิามารถึสินทินาโต้ตอบกับผู้้อ้้�นได้อยา่งเข้าใจ่ ป็จั่จ่ยัภายในตนเองอก่ป็ระการหนึ�งกค็อ้

มค่วามบกพ็ร่องดา้นพ็ฤตกิรรมและอารมณ์์ มค่วามบกพ็ร่องดา้นการรบัร้แ้ละป็ระสิาทิ

สิัมผู้ัสิ ซัึ�งสิ่งผู้ลต่อการตอบสินองต่อการฟื้ัง การสิัมผู้ัสิ การรับกลิ�นและรสิ การใช์้ช์่วิต

ป็ระจ่ำาวันของบุคคลออทิิสิติกอาจ่จ่ะเป็็นไป็ด้วยความยากลำาบากเน้�องจ่ากม่ความ

บกพ็ร่องในด้านการใช้์สิว่นต่างๆ ของร่างกายรวมถึึงกลไกกล้ามเน้�อไมป่็ระสิานสัิมพ็นัธ์์

กัน ในด้านการศัึกษาการเร่ยนร้้ บุคคลออทิิสิติกอาจ่ม่ความบกพ็ร่องด้านจ่ินตนาการ 

และด้านสิมาธ์ิ ม่ความสินใจ่สิั�น ไม่อย้่นิ�ง

  โลกช์วิ่ตอนัเป็น็ปั็จ่เจ่กน่�สิง่ผู้ลต่อท่ิาท่ิของสัิงคมต่อบคุคลออทิิสิติก โดยเด็กหรอ้

บุคคลทิ่�ม่ภาวะ ออทิิสิติกมักได้รับการป็ฏิิบัติแง่ลบจ่ากคนในสิังคม ทัิ�งการไม่ยอมรับ

แบ่งแยกก่ดกัน รังเก่ยจ่และป็ฏิิเสิธ์ไม่ให้เข้าร่วมกลุ่ม การแสิดงออกทิางพ็ฤติกรรมทิ่�

ต่างจ่ากคนทิั�วไป็ของเด็กออทิิสิติก ทิำาให้คนทิั�วไป็ในสิังคมร้้สิึกกลัว ต่ตัวออกห่าง 

ลอ้เลย่น การไม่เข้าใจ่และไม่ยอมรับ ทิำาให้พ่็อแม ่หรอ้ผู้้้ป็กครอง ถ้ึกกดให้อย่้ในสิถึานะ

ทิ่�ด้อยกว่าคนทิั�วไป็ในสิังคม ถึ้กต่ตราและก่ดกันออกจ่ากสิังคมพ็ร้อมกับเด็กไป็ด้วย

  โลกช์่วิตทิ่�สิัมพั็นธ์์กับระบบ ค้อในการศึักษาเร่ยนร้้ของบุคคลออทิิสิติก โดย

ทิั�วไป็สิำานักงานคณ์ะกรรมการการศัึกษาขั�นพ็้�นฐานจ่ัดการศึักษาให้กับเด็กออทิิสิติก

ซัึ�งถ้ึอเป็็นเด็กพ็ิการในร้ป็แบบของโรงเร่ยนการศึักษาพิ็เศัษเฉัพ็าะความพิ็การ หร้อม่
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การเร่ยนร่วมกับเด็กป็กติในโรงเร่ยนป็กติทิั�วไป็ ในกรณ์่น่� บทิบาทิของครอบครัวม่ผู้ล 

อย่างมากต่อการพ็ัฒนาทิักษะทิางสิังคมของเด็กออทิิสิติก ในการเตร่ยมความพ็ร้อม 

การฟื้้�นฟื้้สิมรรถึภาพ็โดยเด็กออทิิสิติกสิามารถึเข้าเร่ยนในโรงเร่ยนป็กติ แต่การนำาเด็ก

ออทิิสิติกไป็เร่ยนร่วมกับเด็กป็กติทิำาให้การจ่ัดการเร่ยนการสิอนไม่สิามารถึเป็็นไป็ได้

อย่างราบร้�น เน้�องจ่ากเด็กออทิิสิติกเป็็นเด็กทิ่�ม่ความต้องการพ็ิเศัษในกลุ่มทิ่�ม่ความ

บกพ็ร่องของพ็ฒันาการทิางสัิงคม การสิ้�อสิาร จ่นิตนาการ ทิำาใหเ้ดก็ออทิิสิตกิทิ่�เขา้เรย่น

ร่วมกับเด็กป็กติมักไม่ป็ระสิบความสิำาเร็จ่เทิ่าทิ่�ควร เน้�องจ่ากเข้ากับเพ้็�อนไม่ได้ สิร้าง

ป็ฏิิสิัมพ็ันธ์์ไม่เป็็นขาดทิักษะทิางสิังคม ขาดความเข้าใจ่กฎเกณ์ฑ์์ทิางสิังคม ไม่สินใจ่

สิิ�งทิ่�เกิดขึ�นรอบตัวหร้อบุคคลรอบข้าง การแสิดงออกทิางสิ่หน้าและการสิ้�ออารมณ์์ไม่

สิอดคล้องกับเหตุการณ์์ทิ่�เกิดขึ�น อ่านการแสิดงอารมณ์์ทิางใบหน้าและทิ่าทิางของ

ค้ส่ินทินาไมไ่ด้ เช์น่ หวัเราะเม้�อเพ้็�อนกำาลงัเศัรา้ เป็น็ตน้ จ่ากพ็ฤตกิรรมเหล่าน่�ทิำาให้เดก็

ออทิิสิตกิไมเ่ป็น็ทิ่�ยอมรบัและมป่็ญัหาดา้นทิกัษะทิางสิงัคม ซัึ�งทิกัษะทิางสิงัคมมค่วาม

สิำาคัญตอ่การพ็ฒันาการทิางสิงัคมของเดก็ออทิสิิตกิอย่างมาก สิง่ผู้ลตอ่การป็รบัตวัทัิ�ง

ในป็ัจ่จุ่บันและในอนาคต

  5.2 ก�รสำร้�งเสำริมศัักย่ภ�พของบุคัคัลออทิสำติกในำด้�นำก�รเรีย่นำร้้และ

ฝึึกทักษะ

  ภายใต้การพ็ิจ่ารณ์าในมุมของโลกช์่วิต พ็ลังจ่ากครอบครัว (Family Empow-

erment) มบ่ทิบาทิสิำาคัญทิ่�สิดุในกระบวนการดแ้ลช่์วยเหล้อเดก็ออทิิสิตกิ ความร้ค้วาม

เข้าใจ่เก่�ยวกับภาวะออทิิสิติกเป็็นสิิ�งจ่ำาเป็็นทิ่�พ่็อแม่ผู้้้ป็กครองและคนใกล้ช์ิดจ่ะต้อง

เร่ยนร้้ เพ็ราะจ่ะช์่วยให้การด้แลช์่วย เหล้อเป็็นไป็ในทิิศัทิางทิ่�ถ้ึกต้อง ทิักษะต่างๆ ใน

การด้แลช์่วยเหล้อ จ่ะสิั�งสิมตามป็ระสิบการณ์์ของการฝึึกฝึน แม้ภาวะออทิิสิติกจ่ะไม่

สิามารถึรักษาให้หายขาด แต่สิามารถึบำาบัดฝึึกฝึนเพ้็�อบรรเทิาอาการเฉัพ็าะท่ิ�เกิดขึ�น

หร้อช่์วยสิร้างพั็ฒนาการท่ิ�จ่ำาเป็็นในการอย่้ร่วมในสัิงคมได้ วิธ่์การค้อการกระตุ้นให้

เกดิการพึ็�งพ็าตนเองในการใช์ช้์ว่ติป็ระจ่ำาวนัใหม้ากทิ่�สุิดในสิิ�งทิ่�เดก็สิามารถึทิำาได ้โดย

เริ�มต้นจ่ากการสิ่งเสิ่ยง การฝึึกพ็้ด การเล่น การด้แลช์่วยเหล้อตนเองในด้านต่างๆ แล้ว

ขยายความสิามารถึท่ิ�ทิำาได้เหล่าน่�ให้ด่ยิ�งขึ�น ด้วยการเปิ็ดโอกาสิให้เด็กได้ทิำาบ่อยๆ 

และสิอนเพ็ิ�มในเร้�องทิ่�ใกล้เค่ยงกับสิิ�งทิ่�เด็กทิำาได้ วิธ์่การเช์่นน่�จ่ะยิ�งทิำาให้เร่ยนร้้ได้ง่าย

ขึ�นและขยายขอบเขตความสิามารถึเพิ็�มขึ�น การเสิรมิสิรา้งโอกาสิใหเ้ดก็ไดเ้ลน่ของเลน่
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และทิำากิจ่กรรมทิ่�หลากหลาย เช์่น ดนตร่ ก่ฬา ศัิลป็ะ ช์่วยงานผู้้้ป็กครอง จ่ะช์่วยให้เด็ก

มโ่อกาสิแสิดงความสิามารถึใหเ้หน็เพ็ิ�มขึ�น พ็อ่แมแ่ละผู้้ป้็กครองของผู้้ใ้ห้ขอ้มล้ในงาน

วจิ่ยัน่� ใหสั้ิมภาษณ์์ถึึงป็ระสิบการณ์์ความพ็ยายาม ความมานะ อตุสิาหะทิ่�จ่ะเสิรมิสิรา้ง

ความสิามารถึของเด็ก และการสิ่งเสิริมพ็ัฒนาการ การฝึึกทิักษะพ็้�นฐานในการเร่ยนร้้

เป็็นอันดับแรก เพ็้�อดึงเด็กออกจ่ากโลกสิ่วนตัวมาเร่ยนร้้โลกภายนอก โดยเน้นเร้�องการ

มองหน้าสิบตา การม่สิมาธ์ิ การฟื้ัง และทิำาตามคำาสิั�ง

  การเสิริมสิร้างศัักยภาพ็ของบุคคลออทิิสิติกท่ิ�เคล้�อนออกมาจ่ากโลกช์่วิตทิ่�

ป็ระกอบด้วยครอบครัว นั�นค้อ การฟ้ื้�นฟ้ื้สิมรรถึภาพ็ด้วยกลไกทิางการแพ็ทิย์ (Med-

ical Rehabilitation) อันเป็็นองค์กรท่ิ�สิ่วนหนึ�งถ้ึกสิรรสิร้างด้วยระบบ ม่กระบวนการ

ทิ่�ป็ระกอบด้วยวิธ์่การต่างๆ เช์่น การแก้ไขการพ็้ด (Speech Therapy) ด้วยนักแก้ไข

การพ้็ด (Speech Therapist/Speech Pathologist) แต่นักแก้ไขการพ็้ดไม่ได้อย่้กับ

เดก็ตลอดเวลา ดงันั�นรอยตอ่และขอ้เช์้�อมระหว่างโลกช์วิ่ตกับระบบคอ้พ่็อแม่ผู้้้ป็กครอง

จ่ึงต้องม่ความร้้และสิวมบทิบาทิของการเป็็นนักแก้ไขการพ้็ดด้วย พ็่อแม่ผู้้้ป็กครองทิ่�

ม่ความร้้จ่ะนำาเทิคนิควิธ่์การฝึึกซัึ�งได้รับคำาแนะนำาจ่ากผู้้้เช์่�ยวช์าญมาป็ฏิิบัติอย่างต่อ

เน้�องทิ่�บ้าน แต่ถึ้าบุคคลออทิิสิติกยังไม่สิามารถึพ้็ดได้ก็ต้องหาวิธ่์การอ้�นมาทิดแทิน

การพ็้ด (Augmentative and Alternative Communication: AAC) เช์่น กลวิธ์่การรับร้้

ผู้่านการมอง (Visual Strategies) โป็รแกรมแลกเป็ล่�ยนภาพ็เพ็้�อการสิ้�อสิาร (Picture 

Exchange Communication System: PECS) เป็็นต้น

  ความเช์้�อมโยงของโลกช์วิ่ตและระบบด้วยผู้้เ้ช่์�ยวช์าญอก่สิาขาหนึ�งท่ิ�มอิ่ทิธิ์พ็ล

ต่อบุคคลออทิิสิติกค้อนักกิจ่กรรมบำาบัด (Occupational Therapist) ซัึ�งเป็็นผู้้้ป็ระยุกต์

ใช์้กิจ่กรรมต่างๆ มาช์่วยในการบำาบัดเด็กตามสิภาพ็ป็ัญหาของแต่ละคน เพ้็�อฟ้ื้�นฟ้ื้

สิมรรถึภาพ็ใหส้ิามารถึกลบัไป็ดำารงช์ว่ติในสิงัคมได้ ช์ว่ยเสิริมสิร้างสิมาธ์ ิทิกัษะการคิด 

พ็ัฒนากล้ามเน้�อมัดเล็ก และการทิำางานป็ระสิานกันของกล้ามเน้�อผู้่านกิจ่กรรมการ

เร่ยนร้้ต่างๆ ซึั�งในการรักษาฟ้ื้�นฟ้ื้ทิางการแพ็ทิย์ท่ิ�ป็ระกอบด้วยผู้้้เช่์�ยวช์าญต่างๆ เหล่าน่�

จ่ะม่ค่าใช้์จ่่ายส้ิง แนวคิดของฮาเบอร์มาสิทิ่�กล่าวว่าระบบท่ิ�ป็ระกอบด้วยระบบย่อย

ค้อเงินตราและอำานาจ่จ่ึงม่อิทิธ์ิพ็ลต่อโลกช์่วิต และม่แนวโน้มทิ่�จ่ะยึดครองโลกช์่วิต

ป็รากฏิการณ์์จ่ากข้อค้นพ็บในงานวิจ่ัยค้อการต่อส้้ิดิ�นรนของครอบครัวท่ิ�ม่ฐานะทิาง

เศัรษฐกิจ่ในระดับตำ�า และม่บุคคลออทิิสิติกทิ่�ต้องเล่�ยงด้ การเข้าไม่ถึึงความร้้ การลอง
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ผู้ดิลองถ้ึก และความพ็ยายามในการทิำาความเขา้ใจ่ เรย่นร้้และเอาช์นะภาวะออทิสิิติก

 จ่ึงเป็็นเสิ้นทิางช์่วิตของครอบครัวทิ่�ต้องเผู้ช์ิญกับภาวะออทิิสิติกของเด็กในครอบครัว

  5. 3  ก�รเสำริมสำร้�งศัักย่ภ�พท�งด้�นำอ�ชีีพ (Vocational Rehabilitation)

ผู้้้ป็ระกอบการธุ์รกิจ่ในภาคเอกช์นและผู้้้นำาในภาคชุ์มช์นให้สัิมภาษณ์์ว่าถ้ึาม่การเตร่ยม

ความพ็ร้อมอย่างเหมาะสิมและสิังคมม่ความเข้าใจ่เป็ิดโอกาสิให้ บุคคลออทิิสิติกจ่ะ

สิามารถึป็ระกอบอาช์พ่็ได้ป็กติตามความถึนัดของแต่ละคน โดยการเสิริมสิรา้งศัักยภาพ็

ทิางดา้นอาช์พ่็กระทิำาภายใตก้ารช์่�แนะ การฝึกึอาช์พ่็ การจ่ดัหางาน และการสินบัสินนุ

อยา่งเป็น็ระบบ เพ้็�อไป็สิ้เ่ป็า้หมายใหบ้คุคลออทิสิิตกิสิามารถึทิำางาน มร่ายได ้ดำารงช์ว่ติ

โดยอสิิระ พึ็�งพ็าผู้้อ้้�นนอ้ยทิ่�สิดุ การเตรย่มความพ็รอ้มทัิกษะทิ่�จ่ำาเป็น็ในการทิำางาน เช่์น 

การตรงต่อเวลา การป็รับตัวเข้ากับหัวหน้างานและเพ้็�อนร่วมงาน ความป็ลอดภัยใน

การทิำางาน จ่งึเป็น็สิิ�งท่ิ�ภาคเอกช์นและภาคชุ์มช์นได้ออกแบบเพ้็�อฝึกึฝึนทัิกษะพ็้�นฐาน

เฉัพ็าะทิางอาช์่พ็ควบค้่กันไป็ การทิำางานจ่ึงเป็็นการเปิ็ดพ็้�นท่ิ�ให้บุคคลออทิิสิติกได้ม่

บทิบาทิหน้าท่ิ�ในสิงัคมโดยการสิรา้งคณุ์คา่ในตนเอง สิรา้งโอกาสิในการทิำางานเพ้็�อดแ้ล

ตนเองและลดภาระครอบครวั โดยเริ�มจ่ากกลุม่บคุคลออทิสิิตกิทิ่�ช์ว่ยเหลอ้ตนเองไดใ้น

ระดับหนึ�ง สิามารถึเข้าใจ่คำาสิั�ง สิ้�อสิารได้ เดินทิางไป็กลับเองได้หร้อม่ความพ็ร้อมใน

การฝึึกเดินทิางไป็กลับด้วยตนเอง การฝึึกเตร่ยมความพ็ร้อมจ่ากครอบครัวในโลกช์่วิต

จ่ึงม่ความสิำาคัญอย่างยิ�ง ต่อการเคล้�อนตัวของบุคคลออทิิสิติกเข้าไป็ในระบบ เพ็ราะ

สิิ�งทิ่�บุคคลออทิิสิติกจ่ะต้องเผู้ช์ิญค้อการฝึึกความถึนัดทิางด้านต่างๆ ในเช์ิงระบบต้อง

ม่การป็ระสิานกับศั้นย์ฝึึกอาช์่พ็ ศั้นย์การศัึกษานอกโรงเร่ยน ม้ลนิธ์ิออทิิสิติกไทิย 

กรมการจ่ัดหางาน กระทิรวงแรงงาน และกระทิรวงการพ็ัฒนา สิังคมและความมั�นคง

ของมนุษย์ โดยจ่ะม่คร้พ็่�เล่�ยงคอยด้แลและติดตามว่าบุคคลออทิิสิติกสิามารถึป็รับตัว

และทิำางานได้หร้อไม่

  ป็จั่จ่บัุนมอ่งคก์รทิั�งภาครฐัและเอกช์นทิ่�ใหโ้อกาสิบคุคลออทิิสิตกิทิ่�แป็รสิภาพ็

จ่ำากัดของบคุคลออทิสิิตกิใหเ้ขา้มามส่ิว่นในพ็้�นทิ่�สิาธ์ารณ์ะมากขึ�นดว้ยการเขา้ทิำางาน

ได้แก่ บริษัทิ ทิร้ คอร์ป็อเรช์ั�น จ่ำากัด (มหาช์น) บริษัทิ โมเดอร์นฟื้อร์ม กรุ�ป็ จ่ำากัด 

(มหาช์น) บริษัทิเอ็มเค เรสิโตรองค์กรุ�ป็ จ่ำากัด (มหาช์น) บริษัทิช์ิโน-ไทิย เอ็นจ่ิเน่ยริ�ง 

แอนด์คอนสิตรัคช์ั �น จ่ำากัด (มหาช์น) บริษัทิ เอสิแอนพ็่ซั่นด่เคทิ จ่ำากัด (มหาช์น) 

โรงพ็ยาบาลมนารมย์ เป็็นต้น (ธ์ันวเทิพ็ ขาวสิำาอางค์, 2560)
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ในพ็้�นทิ่�ของการเก้�อก้ลกันระหว่างโลกช์่วิตกับระบบ ด้านการฝึึกทิักษะทิางอาช์่พ็ ม่

ความร่วมระหว่างเคร้อเจ่ริญโภคภัณ์ฑ์์และทิร้คอร์ป็อเรช์ั�นร่วมกับม้ลนิธ์ิออทิิสิติกไทิย

ได้ก่อตั�งศั้นย์ฝึึกอบรมเพ้็�อการทิางานบุคคลออทิิสิติก หร้อ CP-True-Autistic Thai 

Foundation Vocational Training Center ขึ�นเพ้็�อเป็น็ศัน้ยฝึ์ึกอบรมสิำาหรบัการทิำางาน

และการพ็ัฒนาทิักษะอาช์่พ็ด้านต่างๆ ให้แก่บุคคลออทิิสิติกทิั�วป็ระเทิศั และเป็็นศั้นย์

ส่ิงเสิริมการวิจั่ยและพั็ฒนาวิทิยาการในการพั็ฒนาศัักยภาพ็บุคคลออทิิสิติกให้เหมาะสิม

กับศัักยภาพ็ของบุคคลออทิิสิติก เพ็้�อสิร้างงาน สิร้างอาช์่พ็บุคคลออทิิสิติกอย่างยั�งย้น 

เตร่ยมความพ็ร้อมบุคคลออทิิสิติกในการเข้าสิ้่ตลาดแรงงานตามพ็ระราช์บัญญัติ

สิ่งเสิริมและพ็ัฒนาคุณ์ภาพ็ช์่วิตคนพ็ิการ พ็.ศั. 2550 มาตรา 33 และมาตรา 35

  การแพ็ร่กระจ่ายของการบ้รณ์าการโลกช์่วิตค้อการม่ศั้นย์สิ่งเสิริมทิักษะช์่วิต

บคุคลออทิสิิติกซัึ�งก่อตั�งจ่ากการรวมตัวกันของกลุม่ผู้้ป้็กครองบุคคลออทิสิิติกในจั่งหวัด

ต่างๆ เพ็้�อแลกเป็ล่�ยนความร้้และแก้ไขป็ัญหาร่วมกัน ศั้นย์สิ่งเสิริมทิักษะช์่วิตบุคคล

ออทิสิิตกิ 40 ศัน้ยซ์ัึ�งกระจ่ายในแตล่ะจ่งัหวัดทิั�วป็ระเทิศัเป็น็องคก์รภาคเ่ครอ้ขา่ยมล้นธิ์ิ 

ออทิิสิตกิไทิย บางแหง่ผู้า่นการป็ระเมนิไดร้บัการรบัรองเป็น็ศัน้ยบ์รกิารคนพ็กิารทัิ�วไป็

ยกระดับเป็็นศั้นย์บริการ ออทิิสิติกระดับจ่ังหวัด และม่แผู้นขยายการให้บริการให้ครบ 

77 จ่ังหวัดในป็ระเทิศัไทิยเพ้็�อลดอุป็สิรรคและค่าใช้์จ่่ายในการเดินทิางมาเข้ารับการ

ฝึึกหร้อร่วมกิจ่กรรม การดำาเนินการเหล่าน่�เป็็นการสิร้างโอกาสิทิ่�เทิ่าเทิ่ยมให้กับบุคคล

ออทิิสิติกทิ่�อย้่ในจ่ังหวัดต่างๆ ทิั�วป็ระเทิศั

  ในโลกช์่วิต การสิ้�อสิารความร้้พ้็�นฐานท่ิ�ถ้ึกต้องเก่�ยวกับออทิิสิติกเป็็นสิิ�งท่ิ�

จ่ำาเป็็นอย่างยิ�ง ซึั�งจ่ากป็รากฏิการณ์์ในพ้็�นท่ิ�วิจั่ย การสิรรสิร้างความร้้น่�ได้กระทิำาอย่าง

แข็งขันโดยม้ลนิธิ์และองค์กรทิ่�เกิดจ่ากการรวมตัวกันของผู้้้ทิ่�ป็ระสิบป็ัญหาเหม้อนกัน

การสิ้�อสิารและการสิร้างความร้้เก่�ยวกับบุคคลออทิิสิติกดำาเนินไป็ในโลกช์่วิต และใน

ขณ์ะเด่ยวกันก็ติดต่อกับระบบอย่างพ็ยายามรักษาดุลยภาพ็ระหว่างกัน ภาครัฐม่สิ่วน

รว่มตอ่โลกช์ว่ติของบคุคลออทิิสิตกิในเช์งิเคร้�องมอ้ซัึ�งไดแ้กร่ะเบย่บ กฎหมาย การช์ว่ย

เหล้อผู้่านช์ุดวาทิกรรมของคนพ็ิการ สิิ�งทิ่�ภาครัฐต้องทิำาเพ็ิ�มและทิำาอย่างต่อเน้�องก็ค้อ

การสิ้ �อสิารเก่ �ยวกับช์ุดความร้ ้ของบุคคลออทิิสิติกให้กระจ่ายไป็ในสิ้�อต่างๆเช์่น 

ในโรงพ็ยาบาล ในแบบเร่ยน ในหน่วยงานราช์การ ข้อเสินอแนะจ่ากผู้้้ให้ข้อม้ลค้อควร

ม่การส่ิงเสิริมกิจ่กรรมร่วมกันระหว่างคนทิั�วไป็และบุคคลออทิิสิติก เพ้็�อให้เกิดความ
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เข้าใจ่ถึึงลักษณ์ะเฉัพ็าะ ข้อจ่ำากัดทิางการสิ้�อสิาร การอย่้ร่วมกันในสิังคมเพ้็�อสิร้าง

สิังคมแห่งความเก้�อก้ล การสิ่งต่อช์ุดข้อม้ลทิ่�ถ้ึกต้องเพ้็�อกระจ่ายความเข้าใจ่น่�ออกไป็

ในวงกว้างจ่ะช์่วยทิำาให้ทิุกคนสิามารถึม่ส่ิวนร่วมในการช์่วยเผู้ยแพ็ร่ความเข้าใจ่ทิ่�ถ้ึก

ต้องออกไป็ทัิ�งกับคนใกล้ตัว สิังคมละแวกบ้าน สิังคมในโรงเร่ยน สิังคมในทิ่�ทิำางาน

และสัิงคมออนไลน์ รวมถึึงให้ความช์่วยเหล้อหร้อสินับสินุนบุคคล ออทิิสิติกใกล้ตัวท่ิ�

ต้องการความช์่วยเหล้อได้

6.  ข้อเสำนำอแนำะ
  การสิรา้งความตระหนกัร้ข้องคนในสิงัคมดว้ยการส้ิ�อสิารจ่ะสิามารถึช์ว่ยแก้ไข

สิถึานการณ์์ของบคุคล ออทิิสิตกิไดด้ยิ่�งขึ�น โดยจ่ะช์ว่ยใหผู้้้ป้็กครองเดก็ออทิิสิตกิมค่วาม

เข้าใจ่ภาวะออทิิสิติก คอยสิังเกตพ็ฤติกรรมอย่างเหมาะสิม และยอมรับความจ่ริงได้ด่

ขึ�นเม้�อพ็บวา่เดก็มภ่าวะออทิสิิตกิ ซัึ�งช์ว่ยเพิ็�มโอกาสิของเดก็ออทิิสิตกิท่ิ�จ่ะไดเ้ขา้รับการ

วนิจิ่ฉัยัอยา่งรวดเรว็ สิง่ผู้ลโดยตรงตอ่โอกาสิในการพ็ฒันาทิกัษะในดา้นตา่งๆ อยา่งตอ่

เน้�อง สิังคมไม่ผู้ลักไสิบุคคลออทิิสิติกออกไป็เป็็นคนช์ายขอบ ลดการก่ดกัน เพ็ิ�มความ

ช์่วยเหล้อเก้�อก้ลทิั�งทิางด้านโอกาสิการศัึกษาและการเข้าถึึงโอกาสิด้านการจ่้างงาน 

การสิร้างความตระหนักร้้ผู้่านการสิ้�อสิารน่�ควรกระทิำาอย่างเป็ิดเผู้ย ม่ความเท่ิาเทิ่ยม

ในพ็้�นทิ่�สิาธ์ารณ์ะ

7.  อภิปร�ย่ผล
  แม้จ่ะยังไม่ม่งานวิจ่ัยทิ่�นำาแนวคิดพ็้�นทิ่�สิาธ์ารณ์ะ โลกช์่วิตและระบบของ

ฮาเบอร์มาสิมาเป็็นกรอบแนวคิดในการวิจ่ัยเก่�ยวกับบุคคลออทิิสิติกโดยตรง แต่งาน

วิจ่ัยทิ่�สิามารถึเช์้�อมโยงกับแนวคิดการสิร้างเสิริมพ็ลังอำานาจ่ของครอบครัวและกลไก

ทิางการแพ็ทิย์ก็สิามารถึค้นคว้าในโลกวรรณ์กรรมได้บ้าง ซัึ�งได้แก่งานศัึกษาของ

จ่ิราภา ศัร่รัตน์และคณ์ะ (2561) ทิ่�ทิำาการศัึกษาเร้�องป็ระสิบการณ์์ของมารดาเด็ก

ออทิิสิติกวัยเร่ยนทิ่�รับร้้การถึ้กต่ตราโดยได้รับการป็ฏิิบัติแง่ลบจ่ากคนในสิังคม ทิั�งการ

ไม่ยอมรับ แบ่งแยกก่ดกัน รังเก่ยจ่และป็ฏิิเสิธ์ไม่ให้เข้าร่วมกลุ่ม ซัึ�งงานศัึกษาของ

สิทุิธ์านนัทิ ์กลักะ (2561) ไดก้ลา่วถึงึป็ญัหาของเดก็ออทิสิิตกิป็ญัหาท่ิ�มผู่้ลกระทิบตอ่คร ้

ตอ่เพ้็�อนและต่อครอบครัวในด้านค่าใช้์จ่า่ยท่ิ�สิง้ ขณ์ะท่ิ�สิพุ็ตัรา จ่นัทิร์สิวุรรณ์ และคณ์ะ 

(2559) ศัึกษาความต้องการการได้รับความช่์วยเหล้อของมารดาเด็กออทิิสิติกในการ
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ใหเ้ดก็ช่์วยเหล้อตนเองได้ในอนาคต การให้เดก็มส่ิถึานท่ิ�ดแ้ลตลอดช์วิ่ต การสินับสินนุ

จ่ากสิงัคมและกำาลงัใจ่จ่ากครอบครวั ทิั�งน่�งานศักึษาของ สิาวติร ่วงศ์ักติริุง่เรอ้ง (2562) 

พ็บว่าครอบครัวต้องมค่วามร้้ ความเขา้ใจ่ในการให้ความช่์วยเหล้อ เข้าใจ่หลักจ่ติวิทิยา

ของการป็รับตวัป็รบัใจ่เม้�อเริ�มร้ว้า่มส่ิมาช์กิของครอบครวัเป็น็เด็กออทิิสิตกิ โดยมล่ำาดบั

ขั�นป็ฏิิกิริยาทิางจิ่ตวิทิยาของการป็รับตัวอย่างเป็็นระบบ ซัึ�งการเคล้�อนตัวเข้าสิ้่ระบบ

กลไกทิางการแพ็ทิยนั์�น ดวงกมล ตั�งวิรยิะไพ็บล้ย์ (2556) ศักึษาถึึงผู้ลของโป็รแกรมการ

รักษาเด็กออทิิสิติกอายุน้อยแบบเข้มข้น (Early Intensive Intervention Program) ทิ่�ม่

ผู้ลต่อระดับสิติป็ัญญา (IQ) ของเด็กกลุ่มอาการออทิิสิติก การวินิจ่ฉััยและฝึึกฝึนอย่าง

ถึ้กต้องตั�งแต่อายุยังน้อยจ่ะม่โอกาสิม่ระดับความสิามารถึทิางสิติป็ัญญา (IQ) เทิ่ากับ

ระดบัเดก็ป็กตไิด้ และสิามารถึเขา้เรย่นในช์ั�นเรย่นป็กตใินระดบัป็ระถึมศักึษาได้ ยิ�งเริ�ม

บำาบัดรักษาตั�งแต่อายุน้อยอย่างสิมำ�าเสิมอและต่อเน้�องจ่ะยิ�งสิามารถึพ็ัฒนาศัักยภาพ็

ของเดก็ทิ่�มภ่าวะออทิิสิตกิไดผู้้ลด่ สิำาหรบัการฝึกึฝึนการเรย่นร้แ้ละทิกัษะช์ว่ติ งานศักึษา

ของ อรจ่ิรา จ่ะแรบรัมย์ (2562) ในด้านผู้ลของกิจ่กรรมศัิลป็ะบำาบัดในการพ็ัฒนาการ

ความคิดสิร้างสิรรค์ของเด็กออทิิสิติก โดยศิัลป็ะบำาบัด (Art Therapy) นั�นเป็็นการ

รกัษาทิางจ่ติเวช์รป้็แบบหนึ�งท่ิ�ใช้์กจิ่กรรมทิางศิัลป็ะมาป็ระยุกตเ์พ้็�อสิง่เสิรมิพ็ฒันาและ

ลดข้อบกพ็ร่อง การเล้อกใช้์กิจ่กรรมทิางศิัลป็ะทิ่�เหมาะสิมจ่ะช์่วยในการฟ้ื้�นฟ้ื้พั็ฒนา

สิมรรถึภาพ็บคุคลออทิสิิตกิใหด่้ขึ�น ขอ้สิงัเกตของการทิบทิวนวรรณ์กรรมคอ้งานศักึษา

สิ่วนใหญ่จ่ะเน้นไป็ทิางการพ็ัฒนาศัักยภาพ็เช์ิงป็ัจ่เจ่ก แต่ม่งานวรรณ์กรรมทิ่�เช์้�อมโยง

กับโลกสิังคมและโลกอาช์่พ็ของบุคคลออทิิสิติกไม่มากนัก

8. บทสำรุป

  แนวคดิของฮาเบอรม์าสิเก่�ยวกบัพ้็�นทิ่�สิาธ์ารณ์ะ คอ้การเป็น็พ็้�นทิ่�เป็ดิ ทิ่�ทิกุคน

ท่ิ�เก่�ยวข้อง หร้อสินใจ่ สิามารถึเข้ามาม่ส่ิวนร่วมได้อย่างเท่ิาเท่ิยมกัน นั�นค้อการม่ส่ิวนร่วม

จ่ะต้องไม่ถึ้กจ่ำากัดด้วยเร้�องของเพ็ศั อายุ สิถึานภาพ็ ช์าติพ็ันธ์ุ์ อาช์่พ็การศัึกษา รายได้ 

ภ้มิลำาเนา พ็้�นทิ่�ทิ่�อย้่อาศััย ฯลฯ ผู้้้ทิ่�เข้ามาม่สิ่วนร่วมจ่ะต้องได้รับข้อม้ลข่าวสิารต่างๆ 

โดยเฉัพ็าะในป็ระเด็นทิ่�จ่ะม่การพ้็ดคุยอย่างเทิ่าเท่ิยมกัน โดยภาครัฐจ่ะต้องนำาเสินอ

ข้อม้ลแก่ป็ระช์าช์นอย่างครบถึ้วนรอบด้าน ทิั�งน่�เพ้็�อให้การพ้็ดคุยหร้อทิ่�ฮาเบอร์มาสิ

ใช์้คำาว่า การกระทิำาเช์ิงการสิ้�อสิาร (Communicative Action) เป็็นไป็อย่างม่เหตุผู้ล

และความเทิ่าเทิ่ยม
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การมองความสิมัพั็นธ์์ในพ็้�นทิ่�สิาธ์ารณ์ะผู่้านโลกช์วิ่ตและระบบ ทิำาใหเ้หน็ความสิมัพ็นัธ์์

ของผู้้้กระทิำาการ ซัึ�งม่ทิั�งบุคคลออทิิสิติก พ็่อแม่ผู้้้ป็กครองและคนใกล้ช์ิด ภาคสิ่วนทิั�ง

ภาคเอกช์น ภาคป็ระช์าสิังคมได้เด่นช์ัดขึ�น การเคล้�อนตัวจ่ากโลกช์่วิตเข้าสิ้่ระบบ และ

การยึดครองโลกช์วิ่ตของระบบ ทิำาใหเ้หน็ป็รากฏิการณ์์ทิาง “พ็ยาธิ์วทิิยาทิางสัิงคม” ซัึ�ง

องคป์็ระกอบป็ระการหนึ�งไดแ้กภ่าวะความแป็ลกแยกของบุคคลออทิสิิตกิกบัสิงัคมและ

การรับร้ข้องบุคคลอ้�น การถ้ึกก่ดกันออกจ่ากโลกช์วิ่ต ได้กอ่ให้เกิดผู้ลลัพ็ธ์์ท่ิ�เจ่บ็ป็วดและ

ทิุกข์ยากต่อครอบครัวในโลกช์่วิต โดยเฉัพ็าะเม้�อสัิมพั็นธ์์กับระบบย่อยทิ่�ป็ระกอบด้วย

เงินตราและอำานาจ่ ผู้้้กระทิำาการไม่สิามารถึฟื้้�นฟื้้ภาวะออทิิสิติกได้เพ็่ยงลำาพ็ังโดยการ

ป็ราศัจ่ากความร้้และการช์่วยเหล้อด้านเคร้�องม้อ บุคลากร และโอกาสิทิางการทิำางาน

และอาช่์พ็ ในโลกช่์วิตผู้้้ขับเคล้�อนหลักค้อภาคเอกช์นและภาคป็ระช์าสัิงคม โดยแกนหลักมา

จ่ากม้ลนิธ์ิออทิิสิติกไทิยซัึ�งก่อร่างมาจ่ากกลุ่มผู้้้ป็กครองบุคคลออทิิสิติกทิ่�เผู้ชิ์ญป็ัญหา

คล้ายกัน เกิดจ่ากแนวคิดริเริ�มเพ็้�อช์่วยพ็ัฒนาทิักษะเบ้�องต้นของเด็กออทิิสิติก โดยเริ�ม

จ่ากการแบ่งป็ันความร้้ ให้กำาลังใจ่กันและกัน สิ้่ม้ลนิธ์ิเพ็้�อฝึึกทิักษะการใช์้ช์่วิต ขยาย

กรอบไป็ถึึงการฝึกึทิกัษะดา้นอาช์พ่็ผู้นวกความรว่มมอ้จ่ากภาคส่ิมาช์กิเพ้็�อสิรา้งโอกาสิ

ทิางอาช์พ่็ กลายเป็น็องคก์รสิาธ์ารณ์ป็ระโยช์นแ์บบองคก์รนิตบิคุคลเอกช์นทิ่�ดำาเนนิงาน

ด้านสิ่งเสิริม และพ็ัฒนาคุณ์ภาพ็ช์่วิตเด็ก เยาวช์น ดังนั�นทิ่ามกลางความพ็ยายามยึด

ครองโลกช์่วิตด้วยระบบ ภาคเอกช์นและภาคป็ระช์าสิังคมได้เป็ิดเผู้ยตัวขึ �นเพ็้ �อ

บ้รณ์าการทิางสิังคมด้วยโลกช์่วิตของบุคคลออทิิสิติกให้ดำาเนินต่อไป็ได้ สิรรสิร้าง

โลกช์่วิตทิ่�น่าอย้่ขึ�นสิำาหรับบุคคลออทิิสิติกและครอบครัวของพ็วกเขาเหล่านั�น
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