
บทที ่4 
กจิกรรมการดําเนินชีวติของครอบครัวทีป่รับเปลีย่นไป 

 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เม่ือนาํมาวิเคราะห์และตีความสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกิจกรรมการ

ดาํเนินชีวิตของครอบครัวจากผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 5 ครอบครัวท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บรู้ว่ามีสมาชิกในบา้น
เป็นบุคคลออทิสติก  โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะตอบคําถามงานวิจัยเพื่ออธิบายและถ่ายทอด
ประสบการณ์ของการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีเกิดข้ึนของครอบครัวว่ามีรูปแบบและ
ลกัษณะอยา่งไร   แนวคิดหลกัท่ีใชคื้อ ศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิต ซ่ึงเม่ือนาํมาใชอ้ธิบาย
ผลการศึกษาวิจัย  ผูว้ิจัยขอเร่ิมต้นจากคาํจํากัดความคาํว่า “กิจกรรมการดําเนินชีวิต” หรือ 
“occupations” ท่ีหมายถึง “กิจกรรมหลาย ๆ อย่างท่ีมนุษยก์ระทาํโดยกิจกรรมเหล่านั้นมีคุณค่า
ความหมายต่อผูก้ระทาํกิจกรรมนั้น ๆ และมีความหมายเชิงวฒันธรรม” (University of Southern 
California, Department of Occupational Science and Therapy, 1989 as cited in Clark, et al., 1991, 
p. 301)  จากคาํจาํกดัความดงักล่าว เม่ือนาํมาใชอ้ธิบาย กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวหรือ 
family occupations ในงานวิจยัน้ี  คาํว่ากิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวจึงหมายความถึง  
“กลุ่มของกิจกรรมหรือกิจกรรมหลาย ๆ อยา่งท่ีครอบครัวใหค้วามสาํคญัและมีความหมายกาํหนด
โดยครอบครัวซ่ึงสัมพนัธ์กับวฒันธรรมสังคมของแต่ละครอบครัว”  หรืออาจจะกล่าวได้ว่า 
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวจะประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีสมาชิกในครอบครัว
กระทาํและเกิดข้ึนเม่ือทั้งครอบครัวทาํกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นดว้ยกนั 

เม่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตีความ พบว่า
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเพื่อดูแลสมาชิกครอบครัวท่ีเป็นเด็กท่ีมีภาวะออทิสติกแต่ละ
ประเภทของกิจกรรมมีลกัษณะดงัน้ี “แบ่งกันทาํหน้าท่ีเพ่ือดูแลลูกกับเพ่ือหน้าท่ีทาํงานหารายได้” 
“งานบ้านหน้าท่ีไม่ตายตัว” “ผนวกเวลาเพ่ือดูแลลกูกับกิจกรรมของผู้ปกครอง” และ“การมีส่วน
ร่วมในสังคมของครอบครัว” 
 

แบ่งกนัทาํหน้าทีเ่พือ่ดูแลลกูกบัเพือ่หน้าทีท่าํงานหารายได้ 
 

การเปล่ียนแปลงวิธีการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตกิจกรรมแรกท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
ครอบครัวมีลกัษณะท่ีเด่นชดัท่ีพบไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ครอบครัวไดมี้การจดัแบ่งหนา้ท่ีใน
งานท่ีมีผลผลิตในครอบครัวใหม่เพื่อใหส้ามารถดูแลลูกท่ีไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็นออทิสติก ซ่ึงเห็น
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ไดจ้ากการท่ีผูป้กครองของเดก็ออทิสติกปรับวิธีการจดัการกบัหนา้ท่ีหลกัในชีวิตประจาํวนัท่ีแต่เดิม
ก่อนท่ีจะทราบว่าลูกเป็นออทิสติก หนา้ท่ีหลกัของผูป้กครองในท่ีน้ีคือ พ่อและแม่ หรือ ปู่หรือย่า 
คือ การทาํงานท่ีมีผลผลิตและมีรายได้ แต่หลังจากท่ีทราบ ผลการศึกษาสะท้อนออกมาว่า 
ผูป้กครองของเด็กออทิสติกไดท้าํการปรับวิธีการจดัการกบัหนา้ท่ีหลกัในชีวิตประจาํวนัโดยตอ้งมี
คนใดคนหน่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการดูแลเด็กออทิสติก ส่วนอีกคนนั้นยงัคงทาํหน้าท่ีในการหาเล้ียง
ครอบครัว  หากมองผา่นมุมมองศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิตจะพบว่ากิจกรรมการทาํงานหา
เล้ียงครอบครัวของผูป้กครองก่อนทราบว่าลูกเป็นออทิสติก และกิจกรรมการทาํหนา้ท่ีหลกัในการ
ดูแลเด็กออทิสติกลว้นเป็นการทาํงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการทาํงานท่ีตั้งไวข้องครอบครัว 
โดยเป็นการแบ่งหน้าท่ีบ่งบอกถึงความรับผิดชอบของพ่อและแม่หรือผูป้กครองท่ีมีในแต่ละ
ครอบครัวว่าใครมีหนา้ท่ีอะไรและยงัเป็นส่ิงท่ีใชบ่้งบอกเป้าหมายในการทาํหนา้ท่ีว่าจะตอ้งทาํไป
เพื่ออะไร (Pierce, 2003 อา้งใน สรินยา ศรีเพชราวธุ, 2552)  

จากการวิเคราะห์ตีความขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ทาํให้เห็นการปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึน
ในกิจกรรมครอบครัวโดยพบว่า จะมีการตกลงระหว่างผูดู้แลว่า จะมีหน่ึงคนท่ีเป็นผูท้าํหนา้ท่ีใน
การดูแลเด็กออทิสติก โดยงานท่ีทาํนั้นอาจไม่ทาํให้เกิดรายไดใ้นครอบครัวแต่เป็นการกระทาํท่ี
ก่อให้เกิดคุณค่าต่อครอบครัวหรือสังคมในการดูแลให้เด็กออทิสติกมีพฒันาการดีข้ึนไม่เป็นภาระ
ในสังคม ในขณะท่ีผูดู้แลอีกคนท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการหารายไดเ้พื่อหาเล้ียงครอบครัวซ่ึงถือว่าเป็น
แรงสนบัสนุนใหผู้ท้าํหนา้ท่ีดูแลเดก็ออทิสติกทาํหนา้ท่ีไดเ้ตม็ศกัยภาพ ซ่ึงแม่นอ้งปราณีเล่าว่า “พอ
เรารู้ กคุ็ยกันว่าหน้าท่ีของคุณพ่อกคื็อไปทาํงานหารายได้ ส่วนเราท่ีเป็นแม่กคื็อทาํหน้าท่ีดูแลบ้าน 
ดูแลลูก” โดยผูดู้แลในงานวิจยัน้ีส่วนใหญ่คือ พ่อและแม่ของเด็กออทิสติก และมีบางครอบครัวท่ี
เป็นปู่และยา่ของเด็ก ออทิสิตก  การเปล่ียนแปลงการทาํหนา้ท่ีทาํใหเ้กิดการดาํเนินไปของกิจกรรม
ครอบครัวเพื่อการดูแลเดก็ออทิสติกและเพ่ือการดาํเนินไปของครอบครัวโดยรวม  

 
ย่าน้องอาทร : ...หาเงินน่ีเป็นหน้าท่ีของปู่กับพ่อน้องอาทร ค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง ต้องซ้ือหลายอย่าง เช่น แผ่นผ้าอ้อมแพมเพิร์ส นม เราถึงต้องช่วยกันทาํงาน
คะ 
ผู้วิจัย : แล้วหน้าท่ีหลกัของคุณย่าคือ 
ย่าน้องอาทร : ดูแลน้องอาทรเพราะว่า ทิง้เขาไว้กับคนอ่ืนไม่ได้เขาจะไม่รู้ใจ
น้องเพราะน้องเขาพูดไม่ได้ แต่เราดูแลน้องอาทรได้เพราะว่าเรารู้ใจแก แก
ต้องการอะไรเรากจ็ะรู้ แกจะเอาโน่นเอาน่ีกส่ื็อสารกับเรารู้เร่ืองคะ คนอ่ืนนีจ้ะ
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ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่า ย่าอยู่กับน้องตลอด เช่น ถ้าน้องจะกินส้มน้อง
จะไม่ให้คนอ่ืนแกะปอกจะให้ย่าทาํให้เท่าน้ัน อย่างนีเ้รากเ็ป็นห่วงน้อง 
 
ครอบครัวของผูใ้หข้อ้มูลในงานวิจยัน้ีไดเ้ล่าเพิ่มเติมถึงจุดเปล่ียนท่ีทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงหนา้ท่ีการทาํงานของสมาชิกในครอบครัว นัน่คือเม่ือแรกรู้และรับรู้วา่ลูกเป็น 
ออทิสติก 

 
ตอนน้ัน ก่อนท่ีจะรู้ว่าลูกเป็นแม่ทาํงานอยู่แล้วก ็ พอรู้ว่าลูกเป็นกล็าออกจาก
งานไปเลี้ยงลูกเอง... ท่ีล ําปางค่ะว่าง  ๆ ก็ เอาไปฝึกอาทิตย์ละวันกับครู
กิจกรรมบาํบัดค่ะ เพราะเราไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครเพราะว่าถ้าแถวบ้านไม่มี
คนมีความรู้เก่ียวกับด้านนี ้ท่ีนีแ้ฟนพ่ีกด็ูในอินเตอร์เนท็ว่าจะไปเรียนท่ีไหนจะ
ทาํยงัไงให้ลกูดีขึน้กว่าเดิมกเ็ลยมาติดต่อท่ีราชนครินทร์ [สถาบันพัฒนาการเดก็
ราชนครินทร์: ผู้ วิจัย] น่ี ...อยากจะเอาลูกมาฝึกทุกวันเพราะว่าอยากให้ลูกดีขึน้
กว่าเดิม กเ็ลยมาทุกวัน ๆ กอ็ยู่บ้านพ่ีสาวแล้วกม็าฝึกทุกวัน ๆ (แม่น้องปราณี) 
 
ชีวิตก็เปล่ียนไปคือ เม่ือก่อนผมทาํงานท่ีกรุงเทพฯ หลังจากท่ีแฟนโทรมาว่า
จะต้องพาลกูไปหาหมอไปรักษา ผมกไ็ม่ได้ไปทาํงานท่ีกรุงเทพฯ แล้ว กลบัมา
เลย พอรู้ว่าน้องเป็นอาการแบบออทิสติกนีต้้องรักษาบาํบัดแบบน้ันแบบนี ้ผมก็
เลยมาจัดเตรียม เร่ืองท่ีจะเดินทางไปพบหมอตามวันเวลา แล้วกเ็ร่ืองงาน เร่ือง
อะไรน่ี ซ่ึงผมกต็กลงกับแฟนไว้ว่าให้แฟนทาํงานละกัน ผมกไ็ม่ทาํจะดูแลน้อง 
แล้วกห็ลงัจากกลบัมาคร่ึงวันท่ีพาน้องไปฝึกกลบัมากจ็ะมาช่วยกันทาํงานท่ีร้าน
ต่อ (พ่อน้องการุณ) 
 
พอ่ของนอ้งปราณียงัเล่าใหฟั้งเพิ่มเติมดงัน้ี 
 
วิถีชีวิตกเ็ปล่ียนไปมากเม่ือก่อนกคุ็ณพ่อคุณแม่ทาํงานด้วยกันลูกอยู่กับคุณตา
คุณยาย พอเร่ิมรู้ว่าลูกเป็นแบบนีก้ต็อนประมาณสองขวบคร่ึง...สองขวบแปด
เดือนกใ็ห้คุณแม่ออกงานไปประกบคุณลูกเลย พ่อทาํงานคนเดียวครับ... (พ่อ
น้องปราณี) 
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การแบ่งหน้าท่ีโดยเฉพาะในงานท่ีมีผลผลิตของสมาชิกในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนเป็นความ
จาํเป็นในครอบครัวท่ีจะตอ้งให้การดูแลเด็กออทิสติก โดยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะมีสมาชิก
ครอบครัวคนใดคนหน่ึงเลิกทาํงานท่ีเป็นงานเพ่ือหารายไดเ้พื่อมาดูแลเด็กออทิสติกเป็นงานหลกั
แทน ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวเพื่อใหส้ามารถดูแลเด็กออทิสติกไดดี้
ข้ึนและสามารถช่วยเหลือลูกไดอ้ยา่งเตม็ท่ีไม่วา่จะเป็นการพาไปฝึกตามกิจกรรมการรักษา การดูแล
กิจวตัรประจาํวนัและการส่งเสริมพฒันาการ  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของกิจกรรมของครอบครัวน้ี เกิด
ข้ึนกับผูใ้ห้ขอ้มูลทุกครอบครัวในงานวิจยัน้ี โดยทุกครอบครัวได้อธิบายถึงความจาํเป็นท่ีตอ้ง
เปล่ียนแปลงหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบของผูดู้แล 

 
กล็กูผมน่ีค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของเดก็ท้ังน้ันเลย ท่ีค่อนข้างสูง ก็
คือช่ัวโมงการฝึกช่ัวโมงหน่ึงก ็สามส่ีร้อยบาทแล้ว กเ็รากท็าํเท่าท่ีเราจะจ่ายได้ 
ฝึก [การฝึกเพ่ือบาํบัด: ผู้ วิจัย] อาทิตย์ละคร้ังสองคร้ังสามคร้ังแล้วแต่ เอาตัวนี้
มาเสริมด้วยแล้วค่าใช้จ่ายน่ีคือ แฟนผมเขาต้องขับรถไปกลับเชียงใหม่ทุกวัน
นะไปส่งลูกฝึก ค่านํา้มันรถอีกหละกเ็ลยทาํให้ผมต้องทาํตรงนีก้คื็อ ผมกต้็อง
ทาํงานหนักขึน้ คือแฟนไม่ได้ทาํงานแล้วนะครับเพ่ือพาลกูไปฝึก และผมทาํคน
เดียวกคื็อพยายามจะอัดเพราะมีโอที [การทาํงานล่วงเวลา: ผู้วิจัย] มีอะไรน่ีกจ็ะ
เอาตัวนีม้าเสริมรายได้ด้วย (พ่อน้องปราณี) 

 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ความหมายของการแบ่งหนา้ท่ีคือ ให้มีคนหน่ึงท่ีรับผิดชอบ
ดูแลเด็กออทิสติกและสมาชิกท่ีเหลือทาํหนา้ท่ีในการทาํงานหาเล้ียงครอบครัว หากไม่มีการแบ่ง
หนา้ท่ีเช่นนั้นแลว้จะมีผลกระทบต่อการดูแลเดก็ออทิสติกดงับทสนทนา  
  

ผู้วิจัย : ถ้าไม่มีการแบ่งหน้าท่ีกัน ย่าคิดว่าจะเป็นยงัไง 
ย่าน้องอาทร : ไม่ได้เพราะถ้าไม่ช่วยเหลือกัน ย่ากจ็ะเหน่ือยคนเดียว แล้วกน้็อง
อาทรกจ็ะไม่ได้ฝึก ไม่ได้ทาํอะไร ถ้าไม่ช่วยกัน เรากจ็ะเหมือนอยู่ไปวัน ๆ น่ีคะ 
ไม่ได้ไปไหน น้องอาทรกจ็ะไม่ได้ไปฝึกคะ ซ่ึงกไ็ม่ดีแน่ ๆ ถ้าไม่ได้ไปฝึกนะ
คะ ต่างคนต่างไปทิ้งให้เรารับผิดชอบคนเดียว ปู่ก็ไม่สนไปขายของย่าอยู่คน
เดียวแล้วน้องกไ็ม่ได้ไปไหน พูดง่าย ๆ ปล่อยให้เดก็เรียนรู้เอง มนัไม่ได้นะต้อง
ให้น้องได้ไปฝึกเพราะว่าเวลาไปหาหมอ หมอเขาจะบอกคะว่า น้องอาทรนีต้้อง
หมัน่มาฝึกนะอย่าหยดุ 
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และเม่ือมองในมิติของธรรมชาติของกิจกรรม “การทาํงาน” และ “การดูแล” ท่ีผูป้กครอง
แบ่งหน้าท่ีกันนั้ นมีลักษณะเด่นคือ  ยังคงเป็นกิจกรรมท่ีถือว่าก่อให้เกิดผลผลิตสูงในทาง
กิจกรรมบาํบดัหรือท่ีเรียกว่า “high productive occupations”  (Pierce, 2003)  และการแบ่งหนา้ท่ี
ของสมาชิกในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนโดยจะมีลกัษณะแบ่งให้คนหน่ึงรับหนา้ท่ีในการทาํงานหาเล้ียง
ครอบครัวและอีกคนจะทาํการลดหรือยติุบทบาทในการทาํงานเพ่ือรายไดม้าเป็นการทาํหนา้ท่ีดูแล
เด็กออทิสติก ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีครอบครัวเห็นว่า เด็กออทิสติกตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งเอาใจใส่ 
ไดรั้บการฝึกฝนเพื่อพฒันาทกัษะ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของครอบครัวในการดูแลเด็กออทิ
สติกดงักล่าว การทาํกิจกรรมตามหนา้ท่ีของครอบครัวจึงทาํเพื่อจุดมุ่งหมายร่วมกนัในการดูแลชีวิต
ความเป็นอยู่ของเด็กออทิสติก แมว้่าการศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาในเด็กออทิสติก แต่พบว่าใน
ประเด็นของการแบ่งงานหรือแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างผูดู้แลหลกันั้น มีความสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Segal ในปี ค.ศ. 2000 ท่ีทาํการศึกษากิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวท่ีมี
สมาชิกเป็นเด็กสมาธิสั้ น  พบว่าครอบครัวมีความตอ้งการท่ีจะส่งเสริมความสามารถในการทาํ
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของเดก็เป็นสาํคญั ครอบครัวไดท้าํการจดัการแบ่งงานกนัในครอบครัวโดย
มารดาตอ้งทาํหน้าท่ีหลกัในการดูแลเด็กและทุ่มเทเวลาในการดูแลเด็กอย่างเต็มท่ีเพื่อให้เด็ก
สามารถทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของตวัเองได ้(Segal, 2000)  
 

งานบ้าน: หน้าทีไ่ม่ตายตัว 
 

ขอ้มูลท่ีไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวอีก
กิจกรรมหน่ึงท่ีพบว่ามีการปรับเปล่ียนภายในครอบครัว  นั่นคือ การทาํงานบา้นของสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีจะกระทาํและดาํเนินไปเพื่อใหส้มัพนัธ์กบัการดูแลเด็กออทิสติก โดยมีลกัษณะคือ เป็น
รูปแบบท่ีไม่ตายตวัว่าเป็นหน้าท่ีของใครคนใดคนหน่ึง  ซ่ึงการสลบักนัทาํหน้าท่ีน้ีเกิดข้ึนโดย
สมาชิกในครอบครัวคาํนึงถึงการดูแลลูกเป็นหลกั เม่ือสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหน่ึงกาํลงัดูแล
เดก็ออทิสติกสมาชิกท่ีเหลือจะทาํงานบา้นโดยการทาํงานบา้นน้ีจะไม่กาํหนดว่าใครตอ้งรับผดิชอบ
หนา้ท่ีอะไร แต่สมาชิกจะช่วยทาํเม่ือว่างจากการดูแลเด็กออทิสติกหรือสมาชิกในบา้นมองว่างาน
บา้นนั้นยงัไม่มีใครลงมือทาํ  ในทางกิจกรรมบาํบดัมองว่า สมาชิกในครอบครัวจะมีส่วนร่วมใน
การสร้างสมดุลของรูปแบบการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวท่ีจาํเป็นหรือช่วยกนัเพื่อ
คิด จดัสรรหรือจดัการกบักิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นให้ดาํเนินไปไดเ้พ่ือช่วยส่งเสริมการเติมเตม็การ
ทาํหนา้ท่ีของครอบครัว  (Jaffe, et al., 2010) ดงัเช่นท่ีพบในกิจกรรมงานบา้นในงานวิจยัน้ี 
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งานบา้นของครอบครัวเด็กออทิสติกในงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย การจดัเตรียมอาหาร การ
ดูแลรักษาสภาพบา้น  ผูป้กครองไดเ้ล่าเก่ียวกบัการทาํงานบา้นท่ีไม่มีการกาํหนดหนา้ท่ีตายตวัให้
ฟังวา่  

 
อย่างเวลาตอนเช้าต่ืนมาพ่อจะต่ืนเช้ากว่าใครในบ้านหน่อย ประมาณตี 5 คร่ึงพ่อจะ
ต่ืนเช้าหน่อยพ่อจะต่ืนมาหุงข้าว ต่ืนเช้าพ่อจะหุงข้าวเสียบหม้อไว้เด๋ียวลูกต่ืนมาจะ
ได้กินกันไง แล้วแม่เขาต่ืนมาทาํกับข้าว ...แล้วกิจกรรมท่ีทาํในบ้านอ่ืน ๆ พ่อกช่็วย
แบบพืน้ ๆ แบบว่าพ่อจะช่วยล้างจานนิด ๆ หน่อย ๆ ช่วยล้างจานอะไรบ้างอย่างนี้
นะ บางทีซักเส้ือผ้าให้เพราะเส้ือผ้าใช้เคร่ืองซักกไ็ม่มีปัญหาอะไรช่วยกันทาํได้ แม่
เขาต้องดูน้องเป็นหลกั อันไหนช่วยได้กช่็วยกัน  (พ่อน้องเมตตา) 
 
ในวนัทาํงานปกติ หากผูท้าํหน้าท่ีดูแลเด็กออทิสติกไม่สามารถทาํงานบา้นได ้สมาชิกท่ี

เหลือจะช่วยทาํตามสถานการณ์ในแต่ละวนัดังท่ีแม่น้องเมตตาเล่าว่า “บางทีก็ต้องให้พ่อเขา
ช่วยเหลือตนเองในเร่ืองกับข้าว ถึงเราจะเป็นแม่บ้านแต่บางทีเรากใ็ห้พ่อเขาช่วยตัวเองมีอะไรใน
ตู้ เยน็จะทาํอะไรกินกห็ยิบมาทาํ”  หรืออยา่งเช่นท่ีครอบครัวของนอ้งเมตตาท่ีพ่อจะช่วยแม่ลา้งจาน
เพื่อใหแ้ม่สามารถดูแลเดก็ออทิสติกไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ส่วนตวัเองกจ็ะช่วยดูแลลูกอีกคน โดยคุณพ่อเล่า
ว่า  “ต่ืนมาบางทีกอ็าบนํา้ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้ว บางทีกช่็วยแม่เขาล้างจงล้างจานบ้างเป็น
บางคร้ัง  ถ้ามนัมีถ้วยมีจานเตม็นีน้ะ ล้างจานมัง่อะไรมัง่ ท่ีนีพ้อเขาต่ืนมากว็ุ่นละ พอน้องเมตตาต่ืน
มากต้็องรีบเปล่ียนเส้ือผ้าช่วยกันแม่เอาไปคนพ่อเอาไปคน”  

 
กิจกรรมการทาํความสะอาดบา้นก็เช่นเดียวกนัท่ีพบว่ามีการช่วยเหลือกนัในการทาํงาน

บา้นเหล่าน้ีระหวา่งสมาชิกภายในบา้น 
 
ผู้วิจัย  :  แล้วคุณย่าเอาเวลาไหนไปทาํความสะอาดบ้าน 
ย่าน้องอาทร : ส่วนมากน้องสาวคะ [น้องสาวของย่า : ผู้วิจัย]ส่วนมากงานบ้านจะ
เป็นของน้องแบ่งให้น้องทาํเพราะว่าเขาจะทาํงานเป็นกะ อย่างวันนีไ้ปบ่ายแกกจ็ะ
ทาํของแกเราส่ังงานเป็นอย่าง ๆ เพราะพ่ีไม่ได้ทาํนะ ทิง้น้องอาทรไม่ได้เขากจ็ะ
ทาํให้หมดอย่างเส้ือผ้าอะไรนีเ้ราวางไว้แล้วน้องสาวพ่ีจะตากให้ ถ้าตอนเยน็แกยงั
ไม่มาฝนตกเรากต้็องปล่อยน้องอาทรไว้คนเดียวเราก็รีบเกบ็ไม่ให้โดนฝนตอน
เยน็กค่็อยคุยกันอีกทีว่าของใครเป็นของใครแยกกันไปเกบ็ไว้ 
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ผู้วิจัย : กจ็ะมีการแบ่งหน้าท่ี 
ย่าน้องอาทร : ใช่แบ่งหน้าท่ีแบ่งกันแล้วงานบ้านน่ีกข็องน้องสาวย่าแต่ถ้าน้องไม่
ว่างกจ็ะเป็นหน้าท่ีของย่า 

 
การแบ่งหน้าท่ีในการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเพื่อให้สามารถดูแล

เด็กออทิสติกไดใ้นแต่ละวนัสมาชิกแต่ละคนตอ้งช่วยทาํกิจกรรมงานบา้นเพื่อให้ผูท่ี้มีหนา้ท่ีหลกั
ในการดูแลเด็กออทิสติกสามารถดูแลไดเ้ต็มศกัยภาพโดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบักิจกรรมงานบา้น 
บางกรณีสมาชิกในครอบครัวจะเลือกเวลาในการทาํงานบา้นท่ีตอ้งรับผิดชอบในช่วงเวลาท่ีเด็ก       
ออทิสติกนอนหลบัในเวลากลางวนั ดงัท่ีแม่นอ้งปราณีเล่าวา่ “เวลานอนเขาชอบเอาแขนแม่มากอด
นะ ให้กอดเขาแล้วกห็ลบัไป...หลบัอย่างน้อยก ็2 ช่ัวโมงอย่างมากก ็3 ช่ัวโมงค่ะ ตอนน้องหลบั แม่
กท็าํความสะอาดห้องบ้าง ซักผ้า รีดผ้า” 

 
จากการบอกเล่าของสมาชิกครอบครัวแต่ละคนในเร่ืองการทาํงานบ้านจะเห็นได้ว่า

ครอบคลุมการทาํหน้าท่ีหลากหลายแบบ เช่น การจดัเตรียมอาหาร  การซ้ืออาหาร การทาํความ
สะอาดบา้น การดูแลเส้ือผา้ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีอยู่ในส่วนของกิจกรรมการบริหารจดัการภายใน
บา้น (หทยัชนก อภิโกมลกร, 2547) ผูใ้หข้อ้มูลแต่ละครอบครัวเล่าวา่การทาํงานบา้นของสมาชิกแต่
ละคนในครอบครัวจะไม่มีการแบ่งแบบตายตวั แต่จะเป็นลกัษณะหากใครสามารถทาํไดก้็จะลงมือ
ทาํโดยทนัทีเพื่อใหง้านบา้นเหล่านั้นแลว้เสร็จไป   กิจกรรมบาํบดัมองการกระทาํท่ีบุคคลแต่ละคน
ทาํว่าเป็นการกระทาํตามบทบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากทศันคติภายในเพื่อคงไวซ่ึ้งบทบาทท่ีได้รับ 
(Kielhofner, 2004)  โดยบทบาทของสมาชิกในแต่ละช่วงเวลาจะเป็นตวักาํหนดการกระทาํของ
สมาชิกท่ีเก่ียวพนักับบทบาทท่ีได้รับในสังคม ตามช่วงเวลาและสัมพนัธ์ไปกับบริบทของการ
กระทาํกิจกรรม (สุมาลี เลิศมลัลิกาพร, 2553)  และเม่ือนาํการปรับเปล่ียนบทบาทและการกระทาํ
ของบุคคลตามบริบทและช่วงเวลามาใชเ้ขา้ใจลกัษณะของความไม่ตายตวัในการทาํกิจกรรมงาน
บา้น พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลแสดงให้เห็นว่าตนเองไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีของแต่ละคนในการขบัเคล่ือน
ชีวิตครอบครัว  เม่ือมีเด็กออทิสติกเป็นสมาชิกคนหน่ึงท่ีมีส่วนในการกาํหนดการกระทาํของ
สมาชิกในบา้นทุกคน  เม่ือผูดู้แลท่ีเป็นแม่บา้นไม่สามารถทาํงานบา้นไดอ้ย่างท่ีควรจะเป็นหรือ
อยากจะใหเ้ป็น สมาชิกคนอ่ืนรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวและตอ้งลงมือช่วยกนัทาํงาน
บา้นท่ีแต่ก่อนอาจจะเป็นงานหลกัของแม่บา้น ซ่ึงการช่วยเหลือกนัในการทาํงานบา้นเพ่ือให้ผูท้าํ
หนา้ท่ีหลกัในการดูแลเด็กออทิสติกสามารถทาํหนา้ท่ีในการดูแลไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเป็นไปในแนวทาง
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เดียวกนักบัผลการศึกษาของ Segal ปี ค.ศ. 2000 ท่ีพบว่าเม่ือบิดาเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงาน
บา้นจะช่วยใหแ้ม่สามารถดูแลเดก็เพื่อช่วยส่งเสริมการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตไดม้ากข้ึน 
 

ผนวกเวลาเพือ่ดูแลลกูกบักจิกรรมของผู้ปกครอง 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดเ้ผยให้เห็นถึงลกัษณะการประกอบกิจกรรมการดาํเนินชีวิตอีก
กลุ่มหน่ึงคือ การทาํกิจวตัรประจาํวนัพื้นฐานและการพกัผ่อน การทาํงานอาชีพส่วนตวั ท่ีพบว่า
ผูป้กครองตอ้งกระทาํไปพร้อม ๆ กบัการดูแลลูก หากมองผา่นศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิต
จะพบว่ากิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีเหมาะสมของบุคคลแต่ละคนนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยความ
จําเป็นและศักยภาพในการเป็นส่วนหน่ึงหรือความลงตัวของกิจกรรมการดําเนินชีวิตใน
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลนั้น ๆ (Yerxa, 1990)  ในงานวิจยัน้ีเม่ือมองท่ีครอบครัว
กบัการดาํเนินไปของครอบครัวเม่ือสมาชิกคนหน่ึงมีภาวะออทิสติกและตอ้งการความช่วยเหลือ
เพ่ือเติบโตและเรียนรู้การทาํทกัษะชีวิต  และเม่ือผลจากการท่ีครอบครัวมีจุดมุ่งหมายหลกัในการ
ช่วยเหลือและบาํบดัเด็กออทิสติกดงักล่าว ดงันั้น ในแต่ละวนั ครอบครัวในงานวิจยัน้ีจึงไดมี้การ
จดัการหาความลงตวัของการกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัของครอบครัว งานวิจยัใน
ส่วนน้ีได้แสดงถึงความพยายามของครอบครัวในการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกิจวตัรประจาํวนัพื้นฐาน การพกัผอ่นและการทาํงานอาชีพส่วนตวั  อนัเน่ืองมาจากการ
ท่ีเวลาในการทาํกิจวตัรประจาํวนัพื้นฐานของสมาชิกแต่ละคนจะถูกเบียดบงัไป โดยเวลาในการทาํ
กิจกรรมของแต่ละวนัจะถูกบีบรัดใหมี้อยูอ่ยา่งจาํกดั พอ่นอ้งไมตรีเล่าวา่ “ทาํเลยกจ็ะทาํอะไรกต้็อง
ทาํเลยเพราะว่าเวลามันกจ็าํกัด” บางคร้ังพบว่ากิจวตัรประจาํวนับางอยา่งของตวัผูป้กครองอาจจะ
ถูกละเลยไม่ไดก้ระทาํไปเลย  ดงัท่ีแม่นอ้งเมตตาเล่าวา่ 
 
 ผู้วิจัย: แล้วกิจกรรมในการดแูลตัวเองคุณแม่ทาํยงัไงเอาเวลาไหนทาํ 

แม่น้องเมตตา: มนัจะไม่ค่อยมีหรอกว่างสัก 5 นาทีเรากไ็ปทาํอย่างนี ้
ผู้วิจัย: อาบนํา้ แต่งตัว สระผม 
แม่น้องเมตตา: ใช่ บางคร้ังเป็นอาทิตย์ กไ็ม่ได้สระผมอย่างนี ้ 
ผู้วิจัย: คือว่างช่วงไหนกท็าํช่วงน้ัน 
แม่น้องเมตตา: ใช่... เรากคื็อพยายามหาเอานะ หาให้ตัวเอง ผ่อนคลายให้ได้ เราต้อง
หาให้ได้ ถ้าเราเหน่ือยตลอดเรากจ็ะเครียดนะ พยายามหาเราจะรู้เองว่าช่วงไหนเรา
พักผ่อนหรือคลายเหน่ือยได้  
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 บางคร้ังเวลาในการทาํกิจวตัรประจาํวนัพื้นฐาน เช่นการรับประทานอาหาร ผูป้กครองตอ้ง
ปรับใหมี้การใชเ้วลานอ้ยท่ีสุดหรือไม่กป็รับใหง่้ายท่ีสุดเพื่อสามารถดูแลเดก็ออทิสติกควบคู่ไปดว้ย
อยา่งเช่นครอบครัวนอ้งไมตรีคุณแม่เล่าว่า“บางวันกไ็ม่ค่อยได้กินข้าวตรงเวลาเพราะว่า ส่วนมาก
จะกินแต่พวกกาแฟอะไรอย่างน่ีคะ คุณแม่เลยไม่ค่อยชอบทานข้าวเท่าไหร่” หรือบางคร้ังตอ้งทาน
ไปพร้อม ๆ กบัการป้อนอาหารใหลู้ก โดยแม่นอ้งปราณีเล่าว่า “แม่กกิ็นไปด้วยนะค่ะ กินกับพ่อเขา
แล้วก็ป้อนลูกไปด้วยไม่อย่างน้ันมันช้า” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของย่าน้องอาทรท่ีกล่าวว่า 
“เวลากินข้าวกต้็องให้น้อง [เดก็ออทิสติก: ผู้วิจัย] กินด้วยป้อนน้องก่อน เวลาน้องอ่ิมเรากต้็องจับ
ตัวไว้ข้าง ๆ เราให้เราได้กินข้าว ต้องเป็นอย่างนี”้  

เน่ืองจากขอ้จาํกัดในการจัดสรรเวลาน้ีส่งผลให้อาหารบางม้ือครอบครัวเลือกท่ีจะซ้ือ
กบัขา้วมาจากนอกบา้นหรือไม่ก็ออกไปรับประทานอาหารนอกบา้น โดยพ่อนอ้งไมตรีเล่าว่า “คุณ
แม่ก็จะซ้ือข้าวส่วนมากจะเป็นข้าวกล่องนะครับ เพราะเราไม่ได้ทาํกับข้าว จะซ้ือข้าว ซ้ืออะไร
เตรียมไว้ให้ลกู อาหารกจ็ะเป็นอาหารตามส่ังร้านข้าง ๆ [ ร้านอาหารบริเวณร้านค้าของผู้ปกครอง: 
ผู้ วิจัย]”  แมว้่าผูป้กครองจะไม่ให้ความสําคญักับการรับประทานอาหารของตนเองมากนักแต่
สาํหรับเดก็ ผูป้กครองจะใหค้วามสาํคญัและใหเ้ด็กไดก้ระทาํอยา่งตรงเวลาโดยแม่นอ้งไมตรีเล่าต่อ
ว่า “ลูกชายกกิ็นตรงเวลาคะจะหิวไม่หิว แต่เรากต้็องให้กิน ถ้าหิวกกิ็นเยอะ ถ้าไม่หิวกกิ็นหน่อย
หน่ึง” ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้กครองมีเวลาใหก้บัตวัเองนอ้ยมากจนบางคร้ังแทบจะไม่มีเวลา
ให้กบัตวัเองเลย โดยพ่อนอ้งปราณีไดเ้ล่าถึงการให้เวลาในการดูแลเด็กจนไม่มีเวลาให้ตวัเองดงัน้ี 
“ทุกวันนี ้ถ้าพูดตรง ๆ กคื็อร้อยเปอร์เซ็นต์กคื็อ 50 นีเ้วลางานอีก 49 เปอร์เซ็นต์นีล้กู อีกเปอร์เซ็นต์
เดียวน่ีคือของผมเอง” 

 
 จากการสัมภาษณ์แต่ละครอบครัวถึงการกระทาํกิจวตัรประจาํวนัพื้นฐานเก่ียวกบัการดูแล
ตนเองทาํให้พบว่าเม่ือมีเวลาในการทาํกิจกรรมจาํกัดสมาชิกครอบครัวแต่ละคนจะตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการเพื่อให้สามารถกระทาํไดพ้ร้อมกบัดูแลเด็กควบคู่ไปดว้ยกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผล
ให้ผูป้กครองจะตอ้งทาํกิจกรรมการดูแลตวัเองไปพร้อม ๆ กบัเด็กโดยพ่อน้องการุณเล่าว่า “ก็
อาบนํา้ด้วยกัน สระผมอะไรทาํด้วยกัน”   ในครอบครัวเดียวกนัน้ีไดมี้การเล่าไปในทิศทางเดียวกนั
โดยแม่นอ้งการุณเล่าวา่ 
 
 ผู้วิจัย: แล้วเวลาอาบนํา้คุณแม่เอาเวลาไหนทาํ 

แม่น้องการุณ: ด้วยกัน 
ผู้วิจัย:  อาบพร้อมเขาเลย 



57 
 

แม่น้องการุณ: ใช่ เพราะเขาไม่ให้ห่าง เขาจะไม่ให้เราห่างเขาเลย คือเขาจะมองไม่
เห็นคนอ่ืนเลย เขาจะเห็นแต่แม่เห็นแต่พ่ี เห็นแต่ตาอะไรแค่น่ี แม้แต่เวลา ท่ีแม่ปวด
ท้องเข้าห้องนํา้กต้็องเอาน้องมาน่ังในห้องนํา้ด้วย เพราะเค้าไม่ยอมอยู่ห่างจากเรา 
 
เม่ือสัมภาษณ์ถึงเหตุผลในการกระทาํกิจวตัรประจาํวนัพื้นฐานไปพร้อม ๆ กบัเด็ก พบว่า

นอกจากสาเหตุจากการจดัสรรเวลาท่ีมีอยา่งจาํกดัแลว้ยงัมีสาเหตุจากความเป็นห่วงเด็กไม่ตอ้งการ
ให้เด็กอยู่ห่างจากสายตา ดว้ยความห่วงตอ้งการดูแลเด็กให้อยู่ในสายตาร่วมกบัการมีเวลาในการ
ดูแลตวัเองอยา่งจาํกดัจึงเกิดการกระทาํกิจกรรมการดูแลตวัเองพร้อมกบัเดก็โดยแม่นอ้งปราณีเล่าว่า 
“อาบนํ้ากับลูกค่ะ อาบด้วยกัน ขืนอาบก่อนก็ไม่มีใครดูลูก ก็อาบด้วยกัน แต่งตัวด้วยกัน แต่ก็
แต่งตัวให้ลกูเสร็จแล้วเรากแ็ต่งตัวทีหลงั” แมแ้ต่กิจกรรมการขบัถ่ายซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความเป็น
ส่วนตวัสูงบางคร้ังก็ตอ้งมีเด็กอยูด่ว้ย โดยแม่นอ้งการุณเล่าว่า “เข้าห้องนํา้กต้็องเอาไปน่ังด้วยเกาะ
แข้งเกาะขาอะไรอย่างน้ัน”  

บางกรณีการทาํกิจวตัรประจาํวนัพื้นฐานของสมาชิกในครอบครัวจะข้ึนอยู่กับระดับ
ความสามารถของเดก็ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการท่ีผูป้กครองทราบวิธีในการช่วยเหลือลูกไดต้รงตาม
ความตอ้งการและปัญหาของลูก โดยกิจกรรมเดียวกนัจากเดิมท่ีเคยตอ้งทาํไปดว้ยดูแลเด็กไปดว้ย  
แต่เม่ือเดก็มีความสามารถท่ีดีข้ึนสามารถทาํกิจกรรมโดยไม่ตอ้งดูแลเด็กในประเด็นน้ีผูป้กครองเล่า
วา่ 

 
ต่ืนเช้ามาคุณแม่ก็อาบนํ้าแต่งตัวไม่ต้องเร่งรีบเหมือนเดิมแล้ว  ก็สบาย ๆ เพราะ
เด๋ียวนี้น้องจะต่ืนสายได้ ไม่รีบต่ืนขึน้มา เพราะเขาได้เล่นเต็มท่ีของเขา เต็มเวลา 
ตอนเดก็กว่านี ้เขาเล่นได้ไม่เตม็ท่ี เขาอยู่กับแม่เขากอ็อกแรงได้ไม่เตม็ท่ีไปว่ิงได้ไม่
เต็มท่ี แต่ตอนนี้พอไปฝึกมา เราก็รู้แล้ว พ่อก็จะมาช่วยเขา ให้ได้ออกแรงได้เล่น
เยอะขึน้ แล้วกไ็ด้ไปออกกาํลังกายเยอะขึน้เพราะเขาจะต้องใช้พลังให้หมดต่อวัน
ไม่อย่างน้ันนะ เขาไม่หลับต้องให้เขาเพลียให้เหง่ือเขาออก อย่างน้อยวันสองรอบ
เค้าจึงจะนอนหลบัสบาย (แม่น้องการุณ) 
 
ในส่วนของกิจกรรมยามวา่งหรือกิจกรรมเพ่ือการผอ่นคลายนอกเหนือจากการทาํงานปกติ

ของผูป้กครอง พบว่าส่วนใหญ่ ผูป้กครองจะทาํกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นโดยมีเด็กคอยอยู่ใกล ้ๆ 
ตลอดเวลาเช่นกนั ประเด็นน้ีคุณพ่อนอ้งเมตตาเล่าถึงกิจกรรมยามว่างของตนเองว่า “ถ้าพ่ออยู่ เขา
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จะไม่ไปไหน  ถ้าพ่อจะไปสวน น้องจะตามพ่อไปสวนอะไรนี ้ถ้าพ่อเอาข้าวให้ไก่ เขากจ็ะทาํตาม...
เอาข้าวให้ไก่ พอพ่อเอาอาหารให้ปลาดกุ น้องเขากเ็อาอาหารให้ปลาดกุแบบท่ีพ่อทาํ”  

 
นอกจากน้ียงัพบว่า ขณะท่ีผูป้กครองตอ้งทาํกิจกรรมส่วนตวั ผูป้กครองจะจดัพื้นท่ีหรือ

ของเล่นใหเ้ด็กเพื่อใหเ้ด็กทาํกิจกรรมอยูใ่นบริเวณท่ีผูป้กครองสามารถมองเห็นเด็กไดง่้าย ๆ ซ่ึงแม่
นอ้งการุณไดเ้ล่าวา่ 
 

...ก ็โซน [บริเวณท่ีจัดให้เดก็เล่นโดยเฉพาะ: ผู้ วิจัย] กจ็ะอยู่หน้าทีวีตรงน้ันคือจุด
เล่น เลโก้ จุดวาดรูป ถ้าจุดวีดีโอกจ็ะอยู่ ฝ่ังโน้นท่ีพ่อต้ังคอมพิวเตอร์ไว้ให้ เขาจะเปิด
คอมพิวเตอร์ทิง้ไว้เลยคือห้ามปิด เขาจะไม่ให้ปิดยงัไงเขากย็งัติดกับเสียงติดกับภาพ
อยู่ ซ่ึงแม่กว่็าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้ติดถึงขนาดท่ีว่าจะต้องเอาให้ได้ มนัไม่ใช่
แบบน้ัน แต่ เราดูความต้องการของเขาอยู่ เรากป็ล่อยเค้าไปคือเขาเล่นทางนี ้ปุ๊บ ๆ 
เขาเบ่ือ เขากว็กมาทางนีอ้ะไรอย่างนีเ้ขาไม่ได้ยึดติดท่ีใดท่ีหน่ึง…อยู่ในสายตาไง
เพราะเขายังอยู่ในสายตาเราตลอด...กจ็าํกัดวงเขาเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าออกไปข้าง
นอกมนักไ็ม่มีอะไรท่ีให้เขาเล่นอยู่แล้ว แล้วเดก็พวกนีเ้ขาพร้อมท่ีจะเล่นขอให้เขามี
กิจกรรม กิจกรรมอะไรกไ็ด้แต่อย่าให้เขาอยู่เฉยเพราะเขาอยู่เฉยไม่ได้ เดก็ประเภทนี้
...ซ่ึงมนัอยู่ในโซนเดียวกันหมดมนัมองเห็นกันหมด 
 
จากการบอกเล่าขา้งตน้สมาชิกครอบครัวเด็กออทิสติกบางคนเล่าถึงการทาํงานพร้อมกบั

การให้การดูแลออทิสติกไปพร้อม ๆ กนั โดยการสลบักนัไปมาระหว่างการดูแลเด็กกบัการทาํงาน 
ดงับทสนทนาของแม่นอ้งเมตตาดงัน้ี 

 
ผู้วิจัย: แล้วแม่ไม่กังวลหรือครับเวลาน้องไปบ้านอ่ืน 
แม่น้องเมตตา: กจ็ะดูเวลา เช่น ผ่านไป 15 นาทีแล้วนะยงัไม่กลบัมากจ็ะเดินไปตาม
เขาจะเดินไปเดินมาไปไม่นาน ...คือพยายามทาํอะไรสลบักับการดูลกูสลบักันไป ๆ 
มา ๆ 
ผู้วิจัย: คือไปดูว่าเขาอยู่ไหนทาํอะไร 
แม่น้องเมตตา: ใช่คือเงียบ ๆ เราจะไปดูบางทีเขาอยู่ตรงนีห้รือเปล่า เขาชอบน่ังอยู่
บนเปลญวน ชอบอุ้มไก่ อาบนํา้ให้ไก่ เขาเลียนแบบพ่อ 
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จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงการทาํกิจวตัรประจาํวนัพื้นฐาน การพกัผ่อนหรือทาํ
กิจกรรมยามว่างและการทาํงานในลกัษณะของการผนวกเวลา ปรับเวลาในการทาํ จาํกดัพ้ืนท่ีใน
การทาํกิจกรรม และการให้ทาํกิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน  เหตุผลสําคญัของการปรับวิธีการทาํ
กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นผลเน่ืองจากครอบครัวเดก็พิเศษจาํเป็นตอ้งดูแลเด็กมากกว่าเด็กปกติและตอ้งใช้
ระยะเวลาในการช่วยเหลือมากกว่าเด็กปกติทัว่ไป จึงส่งผลให้ครอบครัวมีเวลาในการกิจกรรมต่าง 
ๆ อยา่งจาํกดัเน่ืองจากครอบครัวตอ้งทาํหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั (Jaffe, et al., 2010) 

 
การมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางสังคมของครอบครัว 
 
 เม่ือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาคาํตอบเก่ียวกบักิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัว ผล
การศึกษาไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงกิจกรรมการดาํเนินชีวิตอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีคนในครอบครัวตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนไปจากท่ีเคยทาํหรือเคยมีส่วนร่วมก็กลายเป็นไม่ไดท้าํอีกต่อไปหรือทาํอยูแ่ต่ลดการมี
ส่วนร่วมกบักิจกรรมน้ีลงไป นัน่คือ กิจกรรมทางสังคมหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  
การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี
สัมพนัธ์กบัรูปแบบของพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตและกฎเกณฑ์ทางสังคมคุณลกัษณะและการ
คาดหวงัใหบุ้คคลกระทาํหรือมีส่วนร่วมโดยจะเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนในสังคมท่ีบุคคลเหล่านั้นเขา้
ไปเก่ียวขอ้ง (พีรยา มัน่เขตวิทย ์และสรินยา ศรีเพชราวธุ, 2549)   

จากการเกบ็ขอ้มูลจาก 5 ครอบครัวพบวา่แต่ละครอบครัวจะมีขอ้จาํกดัในการมีส่วนร่วมใน
สงัคมเน่ืองจากการท่ีตอ้งใชเ้วลาดูแลเดก็ออทิสติกอยา่งเตม็ท่ี โดยพอ่นอ้งปราณีเล่าวา่ 

 
สาํหรับผมน่ีนะ กคื็อตัดเร่ืองสังคมเร่ืองอะไรออกเลย ช่วงนีเ้ร่ืองกินเท่ียวตัดออกไป
เลย นอกจากมีงานจริง ๆ อย่างงานแต่งงาน งานขึน้บ้านใหม่ บางทีกอ็ยู่ เฉย ๆ ท่ีบ้าน 
เม่ือก่อนนะเวลาว่าง ผมเลิกงานกจ็ะแวะร้านอาหารทานเหล้าอะไรอย่างนี ้แต่ตอนนี้
กคื็อจบเลย ไม่มีอะไรอย่างน้ันอีก เวลาท่ีมีกเ็อามาทุ่มเทให้ลกูหมด 

 
นอกจากน้ี จากการบอกเล่าของแต่ละครอบครัวทาํให้ทราบว่าแต่ละครอบครัวจะพบ

ปัญหาการมีส่วนร่วมในสังคมเช่น งานเล้ียง งานวัดงานแต่งงาน หรืองานข้ึนบ้านใหม่อัน
เน่ืองมาจากความผดิปกติจากอาการออทิสติกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กออทิสติกท่ีทาํใหเ้ด็กไม่
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมเหล่านั้นไดห้รือหากไปร่วมกิจกรรมทางสังคม เด็กจะไม่สามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเองได ้ ดงัการบอกเล่าวา่ 
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ถ้าส่วนใหญ่ไปงาน ผมจะไปคนเดียวครับเพราะว่าถ้าไปท้ังครอบครัวน้องจะงอแง 
แล้วกส่็วนใหญ่ช่วงนีก้คื็อแกถ้าไปไหน ไปงานหรืออะไรน่ีแกจะงอแงแล้วกอ็าจจะ
เป็นภาระให้เจ้าภาพเขาหรืออะไรอย่างนี้  คือผมก็จะไม่พาไปเลย งาน... เออ... 
แต่งงาน ขึน้บ้านใหม่อะไรอย่างนีถ้้าไม่สนิทกันจริง ๆ ก็จะไม่พาไปเลยเพราะว่า
เดียวกลวัฟิดแบก [เสียงสะท้อนจากคนรอบข้าง: ผู้วิจัย] กลบัมาด้วยนะเพราะลกูเรา
กไ็ม่เป็นปกติด้วย (พ่อน้องปราณี) 
 
อย่างเขามีงานมีอะไรน่ีนะทางวัดเขามีงานประจาํปี มีมหรสพ มีดนตรี มีการละเล่น 
จะไม่พาลกูไปล่ะไม่พาน้องเมตตาไป ส่วนใหญ่ถ้าแม่อยากไปกใ็ห้ไปกับลกูชายคน
โตพ่ออยู่บ้าน  ถ้าพ่ออยากไปกพ็าพ่ีไปเอาคนปกติไปส่วนน้องนีเ้อาไปไม่ได้ เคยเอา
ไปคร้ังหน่ึงน่ี โอ้โหะ (อุทานด้วยเสียงหนัก ๆ เหมือนหนักใจ) คราวนีน้้องจะโห่
ร้องคิดว่า...คงเหมือนว่าเคร่ืองเสียงดนตรีคนเยอะ ๆ มันกระตุ้นนะ คราวนีคึ้กเลย 
คราวนีโ้ห่ว่ิงไม่หยดุเลย คราวนีเ้รากไ็ล่ไปจับไม่ไหวบางทีเจอร้านลกูชิ้น จับลูกชิ้น
กินเจอตรงโน้นเอาตรงนี ้หยิบไปเร่ือย แล้วต้องไปไล่จ่ายเงินไม่ไหว คราวนีก้เ็ลย
ไม่เอาบอกเขาแล้วแต่เขากไ็ม่ฟัง ร้านขายของมันกเ็ยอะนะลูกชิ้นบ้างปลาหมึกบ้าง 
นํา้อะไรเขากินอย่างเดียว มันไม่ไหวบางทีคนเยอะมันเรากลัวหาย ใคร ๆ เขากต่็าง
คนต่างไปเท่ียวกันนะกิจกรรมอย่างนีส่้วนใหญ่ไม่ค่อยพาเมตตาไป (พ่อน้องเมตตา) 
 
แม้แต่กิจกรรมร่วมกับญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัว ก็ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรม

เหล่านั้นไดอ้ย่างเต็มท่ี  ผูป้กครองไดเ้ล่าว่า ตอ้งใชว้ิธีการต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาความวุ่นวายหรือ
สร้างความเดือดร้อนใหก้บัญาติคนอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเกิดจากพฤติกรรมของลูกท่ีเป็นออทิสติก 

 
เขาจะซนมากชอบทาํข้าวของเสียหายหรือว่าประเภทท่ีทาํให้คนอ่ืนต้องเดือดร้อน
อย่างนี ้ ทาํให้น้า ๆ เดือดร้อนกจ็ะมีปัญหา ช่วงน้ันใช้วิธีท่ีแบบว่าต้องให้พยายามดึง
เขาให้ออกห่างจากทุกคนให้มากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะไม่ให้มีการกระทบกระท่ังกัน 
เพราะว่าแต่ละคนในครอบครัวเขาไม่ค่อยเข้าใจเร่ืองของเดก็ออทิสติก เขาเข้าใจว่า
เดก็ซนกคื็อเดก็ซน เขาจะเข้าใจลกัษณะน้ัน กเ็ลยเป็นปัญหานิดหน่ึง (แม่น้องการุณ) 
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นอกจากกิจกรรมทางสังคมเช่น งานเล้ียง งานแต่งงาน หรืองานข้ึนบา้นใหม่แลว้ กิจกรรม
ทางสงัคมท่ีครอบครัวตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการมีส่วนร่วม คือ การพาลูกออกไปนอกบา้น เช่น การไป
หา้งสรรพสินคา้ ตลาดหรือร้านคา้ ซ่ึงตอ้งทาํการดูแลเดก็ดว้ยความระมดัระวงั 

 
ถ้าออกไปข้างนอกต้องดูเวลาลูกเดินไปไหนต้องระมัดระวังมากขึน้อันนีคื้อสาํคัญ
หนักเลยว่าต้องใกล้ชิดมากกว่าอยู่ บ้าน มากกว่าอยู่ ท่ีร้านเพราะว่าเวลาลูกไปข้าง
นอกจะไม่ค่อยชินกับคนท่ีข้างนอก ก็เลยเวลาลูกเดินต้องจูงแขนจูงมือแล้วต้อง
ระมัดระวังเวลาเดินผ่านร้าน อย่างสมมุติว่าเดินไปในห้างสรรพสินค้าก็ต้อง
ระมดัระวังเพราะว่าลกูมือไวต้องพยายามเตือนคะ พยายามถึงลกูจะพูดไม่ได้คุณแม่
กเ็ช่ือว่าลกูเข้าใจกฟั็งคะลกูกฟั็งอยู่ (แม่น้องไมตรี) 

 
จึงเห็นไดว้่า ครอบครัวเด็กพิเศษส่วนใหญ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรม

จะมีโอกาสท่ีนอ้ยลงท่ีจะมีส่วนร่วมในชุมชน เน่ืองจากมีไดรั้บผลกระทบจากมุมมองของคนอ่ืนท่ี
มีต่อเด็กท่ีมีความจาํเป็นพิเศษว่าเด็กเหล่าน้ีไม่สามารถกระทาํหรือเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชนหรือ
สังคมได ้ (Jaffe, et al., 2010) จากการบอกเล่าขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาในการมีส่วนร่วมทาง
สังคมเม่ือครอบครัวตอ้งนาํเด็กออทิสติกเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลง
ระดบัของการทาํกิจกรรมทางสังคม เช่น หยดุทาํกิจกรรมนอกบา้นเพื่อสังสรรค ์เขา้ร่วมกิจกรรม
ทางสังคมเพียงลาํพงัโดยไม่พาเด็กไปร่วมดว้ย ปรับวิธีการในการดูแลเด็กให้ใกลชิ้ดมากไม่ให้
คลาดสายตาขณะท่ีพาออกไปทาํกิจกรรมทางสงัคมนอกบา้น  

เม่ือผูป้กครองเห็นว่าพฒันาการของเด็กดีข้ึนมากพอท่ีจะเอ้ือต่อการทาํกิจกรรมทางสังคม 
ครอบครัวเองกไ็ดน้าํเดก็เขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมมากข้ึน  “เม่ือก่อนไม่ได้ แต่อย่างตอนนีเ้ร่ิมออก
ได้ล่ะ ใช้การจับมือกันเหมือนเดิม แต่เม่ือก่อนนีไ้ม่ได้ถ้าออกไปน้องจะหายตัวไปว่ิงหนีไปอย่าง
เดียวเลย เรากจ็ะต้องว่ิงตามอย่างเดียว ไม่ให้หายไป แล้วกต้็องลากตัวกลบับ้าน จะไม่ได้อะไร” พ่อ
นอ้งการุณบอกถึงระดบัการมีส่วนร่วมทางสงัคมท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือพฤติกรรมของลูกท่ีดีข้ึนวา่ 

 
ช่วงหลงัน่ีกล้าออกไปทานข้าวนอกบ้านแล้ว เพราะน้องน่ิงแล้วกไ็ปทาน เขากอ็ยู่ได้ 
ไปทานร้านอาหารข้างนอกกันน่ี ร้านอาหารตามส่ังหรืออาหารหลาย ๆ อย่างแล้วก็
ผมกับแฟนกด่ื็มเบียร์เหมือนกันแล้วกนิ็ด ๆ หน่อย ๆ แล้วกเ็ขากอ็ยู่ได้ เขากน่ั็งอยู่ ท่ี
โต๊ะเอาอาหารท่ีเขาชอบมาให้เขาทาน เขากจ็ะอยู่อาจจะลกุขึน้ดูโน่นดูน่ีไปตามนิสัย
อยากรู้เฉย ๆ แล้วกก็ลบัมาได้ แต่เม่ือก่อนนีอ้อกไปไม่ได้เขาจะไม่น่ังน่ิงลกุลีล้กุลน 
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หายไปไหนกไ็ม่รู้ แต่เด๋ียวนีไ้ด้ แต่เดือนหน่ึงกไ็ปสักคร้ังหรือสองเดือนไปสักคร้ัง 
(พ่อน้องการุณ) 
 
การท่ีตวัเด็กเองไดรั้บการฝึกฝนพฒันาทกัษะทาํใหมี้พฒันาการท่ีดีข้ึน ครอบครัวจะนาํเด็ก

เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ แต่ยงัคงใชว้ิธีการช่วยเหลือหรือฝึกสอนเด็กไปร่วมดว้ยเพื่อให้
การเขา้สังคมของทั้งตวัเด็กและครอบครัวสามารถเกิดข้ึนได ้ เช่นประโยคท่ีพ่อนอ้งการุณเล่าว่า  
“แต่ทุกวันนี ้ยังเดิน เขาดีขึน้ เขายอมเดินยอมให้จูงมือ แล้วเวลาจะเอาของแล้วเราบอกว่า อันนีไ้ม่
เอามีแล้ว เขาจะหยดุเขาจะเช่ือ”   คุณยา่นอ้งอาทรไดเ้ล่าถึงประสบการณ์ของครอบครัวและวิธีการ
ดูแลขณะท่ีพานอ้งอาทรไปห้างสรรพสินคา้ดงัน้ี  “เวลาพาน้องอาทรไปจูงมือไป แกกเ็ดินของแก
ไปคุณปู่กเ็ดินไปด้วยกันน่ีแหล่ะส่วนมากกเ็ดินไปเปล่ียนกันดู ถ้าเบ่ือเรากไ็ปหาปู่ ส่วนมากจะไม่
ค่อยอยู่กับปู่ เขาอยู่กับเรามากกว่าแต่เขากอ็ยู่กับปู่ได้นะแต่อยู่ได้ไม่นาน แล้วกจ็ะมาหาเรา” และ
ขอ้มูลยงัสะทอ้นให้เห็นอีกว่า การทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีตอ้งออกนอกบา้นแต่ละคร้ัง ผูใ้ห้
ขอ้มูลส่วนใหญ่จะเล่าตรงกนัว่าครอบครัวให้ความสําคญักบัการพาเด็กออกไปขา้งนอกร่วมกบั
ครอบครัว เพราะคิดว่าเป็นการให้โอกาสกบัตวัเด็กดงันั้นจึงตอ้งพาเด็กไปพร้อม ๆ กนัในการทาํ
กิจกรรมทางสงัคมเป็นประจาํ โดยยา่นอ้งอาทรเล่าเพิ่มเติมวา่  
 

ทุกวันหยดุปู่กับย่ากจ็ะพาน้องอาทรไปเท่ียวห้างสรรพสินค้าด้วยกันเพ่ือให้เรียนรู้
ว่าห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างไรและน้องกจ็ะได้มีโอกาสเจอคนเยอะ ๆ ให้ได้เปล่ียน
ท่ีอยู่บ้าง ถ้าอยู่แต่ในบ้านจะไม่ค่อยดีเพราะหมอแนะนาํว่าให้พาน้องไปเจอคนเยอะ 
ๆ บ้างจะได้เปิดหูเปิดตาอย่าอยู่แต่ในบ้าน 

 
แต่การพาเด็กออทิสติกออกไปเท่ียวนอกบา้นจะตอ้งมีวิธีการช่วยกนัดูแลเด็กอยา่งใกลชิ้ด

เช่น ตอ้งมีสมาชิกในครอบครัวคอยประกบเด็ก แม่นอ้งการุณเล่าว่า “ส่วนใหญ่ตอนนีก้ใ็ห้พ่อเขานี้
แหล่ะจับเพราะพ่อเขาแรงเยอะกว่า” เช่นเดียวกบัครอบครัวนอ้งปราณีท่ีตอ้งมีสมาชิกในครอบครัว
ท่ีคอยผลดักนัประกบหรือควบคุมพฤติกรรมขณะออกไปขา้งนอกบา้น 

 
ผู้วิจัย  : ตอนออกไปเท่ียวต้องทาํอย่างไรบ้างครับ 
พ่อน้องปราณี : ก ็ส่วนใหญ่คุณแม่ต้องคุมให้อยู่กต้็องบังคับ บังคับเลยร้อง กต้็อง
ปล่อยให้ร้องครับ  
ผู้วิจัย : แล้วระหว่างท่ีคุณแม่คุมน่ี คุณพ่อทาํอะไรอยู่ 
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พ่อน้องปราณี : กจ็ะยืนดูอยู่ห่างๆ ค่อยช่วยอยู่ ข้างหลัง ถ้าเกิดเขาเอาไม่อยู่จริง ๆ ก็
ถึงจะไปช่วยจับ ช่วยยือ้ ยึด 
ผู้วิจัย : ทาํไมต้องจับ ต้องยือ้กันด้วยครับ 
พ่อน้องปราณี : เพราะว่าเวลาแกโมโหมาก ๆ อารมณ์แกจะรุนแรงมาก ไม่ถึงขัน้ทาํ
ร้ายตัวเองนะ อาจจะ เหมือนเดก็ท่ัวไป ชักดิน้ ชักงออะไรอย่างนี ้
 
ระดบัความใกลชิ้ดในการดูแลเด็กข้ึนกบัพฤติกรรมของเด็กหากมีพฤติกรรมอยู่ไม่น่ิงวิ่ง

หนีจากผูป้กครองตลอดเวลาก็ตอ้งใช้วิธีการจบัมือเด็กทั้งสองขา้งโดยผูป้กครองสองคนท่ีตอ้ง
ช่วยกนัแต่ถา้เห็นว่าน้องมีพฤติกรรมสงบ ไม่วิ่งหนีจากผูป้กครองหรือวิ่งสะเปะสะปะขณะเดิน
เท่ียวชมสินคา้ในห้างสรรพสินคา้  วิธีการส่วนใหญ่ท่ีทาํคือ จะใช้การจบัมือเพียงขา้งเดียวหรือ
ผูป้กครองใชก้ารคอยดูอยูใ่กล ้ๆ   
 

ผู้วิจัย : แล้วถ้าต้องไปเท่ียวข้างนอกคุณแม่ กับ คุณพ่อทาํอย่างไรครับ 
แม่น้องไมตรี : ส่วนมากจะช่วยกันจับมือน้องคนละข้างกบัพ่อคะ เพราะน้องจะไม่
ค่อยน่ิงแต่ช่วงหลงัน่ี จะเป็นคุณพ่อท่ีจูงมือเขาเดินคนเดียวไม่ต้องช่วยกนัจับท้ังสอง
คนเหมือนเม่ือก่อนเพราะน้องเขารู้เร่ืองมากขึน้ 
 
จากการบอกเล่าของผูใ้ห้ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของ

ครอบครัวเดก็ออทิสติกเป็นส่ิงท่ีแต่ละครอบครัวใหค้วามสาํคญั โดยการพาเด็กเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมแต่ละครอบครัวจะเลือกสถานท่ีในการเขา้ร่วมให้เหมาะสมกบัเด็กออทิสติกใน
ครอบครัวและระดับการมีส่วนร่วมจะปรับเปล่ียนระดับการควบคุมตามพฤติกรรมของเด็กท่ี
เปล่ียนไป หากมองผา่นมุมมองทางกิจกรรมบาํบดัจะพบว่าระดบัความสามารถในการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคมเกิดจากความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ 4 อย่าง คือ ตวับุคคล ส่ิงแวดลอ้ม 
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตและความสามารถในการกระทาํ หากทั้ง 4 องคป์ระกอบน้ีมีความสัมพนัธ์
กนัมากเท่าไรก็จะส่งผลต่อความสามารถและการมีส่วนร่วมในสังคมไดม้ากข้ึนเท่านั้น (Baum, & 
Christiansen, 2005) ดงัเช่นท่ี ผูป้กครองและตวัเด็กในงานวิจยัน้ีท่ีไดมี้การปรับระดบัความสามารถ
ในการมีส่วนร่วมตามสภาพส่ิงแวดลอ้มและลกัษณะของกิจกรรมทางสงัคม   

นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมยงัเป็นส่ิงสําคญัท่ีช่วยให้เด็กออทิสติกมี
ความสามารถในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ดีข้ึนดงัการบอกเล่าของแม่นอ้งปราณี “อยากให้เขามีสังคม
กับคนอ่ืน เห็นคนอ่ืนเขาทาํโน่นทาํนี ้ให้เขาเลียนแบบคนอ่ืนดูคนอ่ืนว่าเขาทาํยงัไงในแต่ละวัน” ซ่ึง
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวนัจะเป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาการทางสังคม
ของเด็กและยงัช่วยส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตในระยะยาวแก่เด็ก (Law, & King, 2000; Law, 
Steinwender, & Leclair, 1998 as cited in Hilton, Crouch, & Israel, 2008)  

เน้ือหาในบทน้ีนั้น สรุปไดว้่าหากมองครอบครัวเป็นระบบทางสังคมวฒันธรรม มีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร มีการเปล่ียนแปลงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สมาชิกครอบครัวมีความตอ้งการ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนัมีขอบเขตของครอบครัวสมาชิกมีหนา้ท่ีร่วมกนัในการสนองความตอ้งการของ
สมาชิกและสังคมภายนอก สมาชิกในครอบครัวตอ้งสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลง เม่ือมีความผดิปกติ
เช่น ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ความพิการ ความบกพร่องในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ฯลฯ เกิดข้ึนกบั
สมาชิกคนใดคนหน่ึงย่อมจะมีผลกระทบต่อสมาชิกคนอ่ืน ๆ เพื่อให้ครอบครัวเกิดความสมดุล
ระหว่างความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนและความมัน่คงของครอบครัว (ชวพรพรรณ จนัทร์ประสิทธ์, 2553)  
คาํว่า “ปรับเปล่ียน” ปรากฏในวรรณกรรมของกิจกรรมบาํบดัเช่นกนัเพื่ออธิบายว่าการดาํเนินชีวิต
ของมนุษย์สามารถมีการปรับเปล่ียนได้และการปรับเปล่ียนถือเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา แต่กระนั้น พบได้ว่า บ่อยคร้ังท่ีความเจ็บป่วยและความพิการส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินชีวิตของมนุษยแ์ละกระทบต่อศกัยภาพท่ีจะปรับเปล่ียนกิจกรรมการดาํเนินชีวิตใหเ้หมาะกบั
บริบทและบทบาทท่ีดาํเนินไป  (Wood,1996) ในงานวิจยัน้ี จะเห็นไดว้่าผูใ้ห้ขอ้มูลไดเ้ปิดเผยโลก
ของเขาในฐานะสมาชิกครอบครัวของเด็กออทิสติกใหเ้ห็นถึงรูปแบบกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของ
ครอบครัวท่ีหลากหลายท่ีปรับเปล่ียนใหเ้หมาะกบัภาวะออทิสติกของสมาชิกครอบครัวท่ีทาํใหก้าร
ประกอบกิจกรรมการดาํเนินชีวิตสะดุดหรือเปล่ียนไป  อยา่งไรก็ตาม ผลการวิจยัไดส้ะทอ้นใหเ้ห็น
กระบวนการปรับเปล่ียนผา่นการเลือกกิจกรรมท่ีทาํ วิธีการทาํหรือเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ี ผูใ้หข้อ้มูล
ไดป้รับเปล่ียนวิธีการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัว เพื่อใหส้ามารถดูแลเดก็ออทิสติกได้
อยา่งเตม็ท่ี ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งหนา้ท่ีในการทาํกิจกรรมเพื่อผลผลิต: การทาํงานหารายไดก้บัการ
ดูแลลูก การทาํงานบา้นแบบไม่มีการกาํหนดหน้าท่ีตายตวั การทาํกิจวตัรประจาํวนั กิจกรรมยาม
วา่งและการทาํงานใหต้อบสนองต่อการดูแลลูกท่ีเป็นออทิสติก และ การปรับระดบัการทาํกิจกรรม
ทางสงัคม 
 
 
 
 
 
 


