
                                                                 บทที ่4 
การเล่นในโลกของหนุน ข้าวเจ้าและเนปาล 

 

การวิเคราะห์การเล่นเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย เน่ืองจากการให้ความหมายของการเล่นเป็นเร่ือง
เฉพาะบุคคล มีความซบัซ้อน ตอ้งอาศยัการเขา้ถึงความรู้สึกนึกคิดของผู ้ให้ขอ้มูลอยา่งลึกซ้ึง จึงจะ
ท าให้สามารถเขา้ใจการเล่นของแต่ละคนไดป้ระกอบกบัการเล่นเป็นส่ิงท่ียากจะอธิบาย แมว้า่จะมี
ผูท้  าการศึกษาการเล่นและไดส้รุปลกัษณะของการเล่นไวห้ลายประการแลว้ก็ตาม (Rubin et al, 
1983 อา้งใน Parham, 1997; Burke, 1998; Bundy, 1991) จากการท่ีผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ผูดู้แลมาถอดความ วิเคราะห์ตีความเพื่อเขา้ใจการเล่นของเด็กสมองพิการในงานวิจยัน้ี 
ร่วมกบัการสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กอย่างใกลชิ้ดเช่น ในคลินิกหรือห้องฝึก และท่ี
บา้นของเด็ก เพื่อท าความเขา้ใจวา่ การเล่นส าหรับเด็กสมองพิการกลุ่มท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีเป็น
อยา่งไร ผลของการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามดงักล่าวไดป้ระเด็นเก่ียวกบัลกัษณะการเล่นของ
เด็กสมองพิการ คือ “เดก็อยากเล่นและเป็นผู้เล่น” และ “ฝึกฝนปนการเล่น”  
 อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีจะเขา้ไปสู่การน าเสนอประเด็นท่ีได้จากการวิเคราะห์การเล่นผ่าน
กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัขอเปิดเน้ือหาบทท่ี 4 น้ีดว้ยการเล่าถึงพื้นฐานชีวิตของครอบครัว
และตวัเด็กแต่ละคนท่ีเขา้ร่วมการวิจยัผา่นการเล่าเร่ืองราวสั้น ๆ ท่ีผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียงผา่นประเด็น 
“แรกรู้จักและเร่ิมต้นเข้าสู่โลกของหนุน ข้าวเจ้าและเนปาล” เพราะไดเ้รียนรู้ว่าการวิเคราะห์การ
เล่นไม่สามารถแยกออกจากองค์ประกอบส่วนบุคคลและส่ิงแวดล้อมได้ ผูว้ิจยัยงัได้อธิบายถึง
เหตุผลท่ีท าการคดัเลือกเด็กเขา้ร่วมงานวิจยัและบริบทของเด็กแต่ละคน ร่วมกบัอธิบายส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพและทางสังคมของเด็กเพื่อให้มีความเขา้ใจตวัตนของเด็กแต่ละคนและงานวิจยัน้ีไดดี้
ข้ึน 
 
แรกรู้จักและเร่ิมต้นเข้าสู่โลกของหนุน ข้าวเจ้าและเนปาล 

 
หนุน 
 
คร้ังแรกท่ีผูว้ิจยัไดเ้จอน้องหนุนเป็นวนัท่ีน้องเขา้มาในห้องการรักษากิจกรรมบ าบดัเด็ก

ตามการนัดของผูบ้  าบดัในเวลาก่อน 11.00 น. ซ่ึงเป็นเวลานัดรับรักษาเล็กน้อย น้องหนุนเป็น
เด็กชายผวิขาวตวัเล็ก หนา้ตาน่ารัก พี่เล้ียงอุม้เขา้มาในห้อง หนุนเป็นเด็กข้ีอาย ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ังเกตวา่
หนุนจะพดูคุยกบัคนท่ีสนิทเท่านั้น เม่ือพบกนัคร้ังแรกกบัผูว้จิยั นอ้งจึงไดแ้อบมองและแอบยิม้ เม่ือ
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ผูว้ิจยัทกัทายหนุนไดแ้ต่ยิ้มไม่ยอมไหวส้วสัดีจนคุณแม่น้องตอ้งเตือน หลงัจากทกัทายทุกคนใน
ห้องฝึกแลว้ หนุนเร่ิมเล่นของเล่นท่ีวางอยู่รอบตวัอย่างกระตือรือร้นเห็นไดช้ดัว่า เป็นช่วงเวลาท่ี
น้องเพลิดเพลินกบัการเล่น น้องเล่นของเล่นสลบักนัไปมา พร้อมกบัพูดคุยโตต้อบกบัผูบ้  าบดัท่ี
คุน้เคยกนั และยอมท าตามเง่ือนไขท่ีผูบ้  าบดัตั้งข้ึนเพื่อให้ไดเ้ล่น แมว้่าจะเป็นการใช้มือขวาท่ีไม่
ถนดัเลย เม่ือผูบ้  าบดัท่ีให้การรักษาหนุนอีกท่านหน่ึงเดินเขา้มาพูดกบัหนุนวา่ “เข้าห้องโอที1 [ห้อง
รักษาทางกิจกรรมบ าบัด: ผู้ วิจัย] สนุกเชียวนะ”  คุณแม่ตอบกลบัไปวา่ “ห้องไหนมีของเล่น หนุน
ชอบท้ังนั้นแหละ”  เม่ือผูว้ิจยัเขา้ไปคุยกบัคุณแม่ จึงไดเ้ห็นถึงพลงัความทุ่มเทของคุณแม่ในการท า
ทุกวิถีทางในการฟ้ืนฟูน้อง คุณแม่เล่าถึงกิจกรรมการฝึก การเสาะแสวงหาวิธีการ อุปกรณ์ท่ีช่วย
พฒันาความสามารถของนอ้งได ้ซ่ึงคุณแม่พร้อมและเต็มใจท่ีจะท าเพื่อนอ้ง ขณะท่ีพูดแววตาท่ีคุณ
แม่มองน้องแสดงถึงความรักท่ีแม่มีให้ลูกอยา่งเต็มเป่ียมท่ีพร้อมจะท าทุกอยา่งเพื่อลูกได ้เม่ือดูจาก
การท่ีคุณแม่ไดแ้สดงออกถึงความพยายามทุกอยา่งท่ีจะให้หนุนไดมี้พฒันาการท่ีดีข้ึน คุณแม่ทุ่มเท
แรงกายแรงใจให้แก่น้องหนุนอยา่งแทจ้ริง เม่ือผูว้ิจยัเขา้ไปทาบทามให้เขา้ร่วมวิจยั คุณแม่ตอบรับ
ทนัทีโดยบอกวา่มีความยนิดีในการถ่ายทอดเร่ืองราวของหนุนเพราะคุณแม่จะยนิดีมากหากเร่ืองราว
ของครอบครัวตนเองจะเป็นประโยชน์แก่การให้บริการแก่เด็กกลุ่มน้ี อยา่งไรก็ตามจากท่ีไดพู้ดคุย
กบัคุณแม่ เม่ือแรกท่ีทราบวา่ลูกมีปัญหา นบัไดว้า่เป็นช่วงเวลาท่ีสับสน ทุกขม์าก คุณแม่ไดพ้ยายาม
อยา่งเตม็ท่ีในการน าค าแนะน าการบ าบดัไปใชเ้พื่อช่วยให้มีแนวทางในการดูแลลูกไดดี้ข้ึน ร่วมกบั
การแสวงหาวธีิการอนัจะท าให้ช่วยลูกใหมี้พฒันาการท่ีดีข้ึน  

 
ตอนแรกท่ีหนุนเลก็ ๆ เรากส็งสัยว่าจะมีอะไร [ความผิดปกติ: ผู้ วิจัย] เพราะเค้าพัฒนาการ
ช้า จนอายเุก้าเดือนถึงได้รู้แน่ ๆ แล้วกเ็ร่ิมมาฝึก ตอนแรกเครียดมากเลยนะท่ีลูกเป็นแบบนี้
[เดก็สมองพิการ: ผู้ วิจัย] เราเครียดมากเร่ืองลูก ยังบอกพ่อเค้าว่าให้เราไปท างานหาเงินยัง
จะดีซะกว่า แต่กน็ั่นแหละเราต้องช่วยลูกเราใช่ไหมล่ะ ตอนแรกไม่รู้ว่าจะท ายังไง ใครให้
ท าอะไร ยังไงเราท าหมดทุกอย่าง อยากให้หนุนดีขึน้ ไปฝึกโลโคแมท2 กไ็ปนะ ให้ครูไป
สอนเพ่ิมท่ีบ้าน พาไปว่ายน า้ ไปเล่น ถ้าไปฝึกท่ีโรงพยาบาลเค้ากฝึ็กดีนะ เค้ากส็อนให้เรา

                                                 
1 โอทีเป็นค ายอ่ท่ีใชเ้รียกวชิาชีพกิจกรรมบ าบดั มาจากภาษาองักฤษ  Occupational Therapy 
2 โลโคแมท หรือ Lokomat  เป็นหุ่นยนตท่ี์ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยในการฝึกเดิน มีหลกัการท างานโดยสงัเขปคือ 
หุ่นยนตจ์ะช่วยก าหนดจงัหวะการเดินให้แก่ผูป่้วยตามท่ีนกักายภาพบ าบดัก าหนด โดยจะค่อย ๆ เคล่ือนขาของ
ผูป่้วยตามจงัหวะการเดินของคนปกติ หาก  และจะค่อย ๆลดระดบัของแรงบิดท่ีขอ้ต่อเพ่ือใหผู้ป่้วยพฒันาการเดิน
ได้ดีข้ึนโดยล าดับ (สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย อ้างใน Lokomat [Online], Available: 
http://www.hocoma.ch/produkte/lokomat/ [2009, November 16]) 

http://www.hocoma.ch/produkte/lokomat/
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ฝึกอย่างท่ีเค้าใช้นะ  แต่ถ้าไปฝึกข้างนอกอย่างท่ีเราพาไปเอง เราก็พยายามจ าส่ิงท่ีอาจาร ย์ 
[อาจารย์แพทย์เจ้าของไข้:  ผู้ วิจัย] บอก  แล้วกน็ักกิจกรรมบ าบัดบอกว่าต้องใช้มือนะ นัก
กายภาพบ าบัดบอกว่าต้องใช้ขานะ เรากพ็ยายามหากิจกรรมท่ีเค้าท าแล้วมนัได้ใช้ทุกส่วน 
 
ผู้วิจัยจึงได้เลือกคุณแม่น้องหนุนเป็นอีกคนหน่ึงท่ีเป็นผู ้ให้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี 

เน่ืองจากเห็นว่าเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการดูแลลูกสมองพิการซ่ึงตลอดระยะเวลาของการเขา้
ร่วมงานวจิยัน้ี คุณแม่ใหข้อ้มูลในเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์กบังานวจิยัน้ีเป็นอยา่งมาก  

จากการไดไ้ปสัมภาษณ์คุณแม่ท่ีบา้นพบวา่ นอ้งหนุนอยูก่บัครอบครัวซ่ึงประกอบดว้ย พ่อ
แม่ พี่สาว ตวัเด็กเองและพี่เล้ียง อาศยัอยู่ในบา้นสองชั้นหลงัใหญ่ มีพื้นท่ีรอบบา้นไวส้ าหรับท า
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้ทั้งข่ีจกัรยานรอบ ๆ บา้น มีสวนหินซ่ึงเป็นท่ี  ๆ นอ้งหนุนมกัปีนหนา้ต่างเต้ีย ๆ 
ออกมาเล่น ภายในบา้นตกแต่งอยา่งสวยงาม ท่ีน่าสังเกตคือ บริเวณหอ้งโถงใหญ่ชั้นหน่ึงมีเบาะปูอยู่
ท่ีพื้นซ่ึงเป็นท่ีส าหรับให้นอ้งหนุนท ากิจกรรมการฝึกกระตุน้พฒันาการและเป็นท่ีนอ้งหนุนมกัใช้
นัง่เล่น บนเบาะมีของเล่น 4 - 5 ช้ิน เป็นของเล่นท่ีใชฝึ้กทกัษะการใชมื้อและสหสัมพนัธ์ระหวา่งตา
กบัมือ ท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีคุณแม่บอกคือเป็นของเล่นท่ีหนุนชอบเช่น คอ้นตอกลูกกลม เกมส์ถงัเสียบ
มีด บอร์ดเสียบหมุด เป็นตน้ คุณแม่บอกวา่ท่ีหอ้งเก็บของมีของเล่นอีกมาก คุณแม่ซ้ือของเล่นหลาย
อยา่งตามท่ีเห็นนกักิจกรรมบ าบดัใชแ้ละคน้หาของเล่นท่ีคิดวา่เหมาะกบันอ้งตามเวบ็ไซด ์   

 
ของเล่นน่ีเราซ้ือเยอะมากเลยนะ เห็นอะไรก็ซ้ือตามในห้องครู  [ห้องกิจกรรมบ าบัด:  
ผู้ วิจัย] มีอะไรเรามีหมดเลย ของเล่นท่ีบ้านเยอะมากเลยนะ ไม่รู้จะบอกยังไง กเ็ป็นของเล่น
ท่ีเสียบ ๆ ท่ีมีมีด แล้วก็ตัวตอก อยู่ บ้านบางท่ีเราก็เข้าไปดูในเน็ต [อินเตอร์เน็ต: ผู้ วิจัย] 
ส่ังซ้ือของเล่นในนั้น 
 
ตั้งแต่อายุประมาณ 3 – 4 เดือนคุณแม่เร่ิมสังเกตเห็นความผิดปกติของน้องวา่อาจจะมี

พฒันาการล่าช้า แม่พาไปพบแพทยแ์ต่ยงัไม่ไดรั้บการวินิจฉัย จนกระทัง่อายุ 9 เดือน แพทยไ์ด้
วนิิจฉยัวา่เป็นเด็กสมองพิการชนิดคร่ึงซีก3 ดงัท่ีแม่กล่าววา่ “กจ็ริง ๆ กสั็งเกตมาตั้งนานแล้ว คือเค้า
มีพัฒนาการล่าช้า คือพยายามบอกหมอแล้ว จนเดือนท่ีเก้า หมอเด็กเค้าถึงส่งมาท่ีน่ี [สาขาเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟูเดก็: ผู้ วิจัย]” ผูว้ิจยัท าการสอบถามต่อวา่แม่สังเกตเห็นอะไรท่ีท าให้ทราบวา่นอ้งหนุน
                                                 
3 เด็กสมองพิการชนิดคร่ึงซีกเป็นกลุ่มอาการชนิดหน่ึงของสมองพิการโดยจะมีความผิดปกติของร่างกายและแขน

ขาดา้นใดดา้นหน่ึง (Levitt, 2010) 
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จะมีพฒันาการท่ีล่าชา้   “กคื็ออย่างท่ีเค้าจะต้อง อย่างประมาณเดก็สามส่ีเดือน เค้าต้องคว า่ต้องอะไร
แล้ว แต่เค้าไม่ท า ยังท าอะไรไม่ได้เลย”  หลงัจากไดรั้บการวินิจฉัย เด็กเขา้รับการบ าบดัรักษาท่ี
สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเด็กตั้งแต่อายุได ้11 เดือนจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั เด็กไดรั้บโปรแกรมการรักษา
ทางกายภาพบ าบดั กิจกรรมบ าบดัสัปดาห์ละ 2 คร้ัง มาเป็นเวลา 7 เดือนอยา่งต่อเน่ืองครอบครัวน้ีมี
สมาชิก 5  คนประกอบดว้ย พอ่ ท าอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน แม่เป็นแม่บา้น ลูกสาวคนโตอายุ  4 
ปีและลูกชายคนเล็กคือ นอ้งหนุนท่ีขณะท่ีเขา้ร่วมงานวจิยัอายไุด ้1 ปี 6 เดือนและพี่เล้ียงซ่ึงเล้ียงเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิด  

ครอบครัวให้โอกาสเด็กในการท ากิจกรรมร่วมกนัทั้งการท ากิจกรรมสันทนาการ ไปงาน
เล้ียงอย่างเช่น งานวนัเกิดญาติพี่น้องหรือคุณแม่พาไปข่ีจกัรยานรอบหมู่บา้น ขอ้มูลจากผูป้กครอง
แสดงใหเ้ห็นถึงการใหโ้อกาสเด็กในการเรียนรู้โดยจะให้เด็กไดอ้อกนอกบา้นไปท ากิจกรรม  “น้อง
หนุนจะชอบให้พาไปข่ีจักรยาน ชอบออกข้างนอก ก็จะมีพ่ีเลี้ยงบ้าง เราบ้างพาออกไป ถ้าออกไป
เค้าจะดีใจ ข่ีออกไปรอบ ๆ หมู่บ้าน เวลาเจอใครผ่านมาเค้ากจ็ะยิม้ทักเค้าไปท่ัวแหละ” รวมถึงการ
เล่น เด็กสามารถร้ือของออกมาเล่น เล่นของเล่น ปีนป่ายบนัไดหรือท ากิจกรรมอย่างอ่ืนได้อย่าง
อิสระ ผูดู้แลเพียงแต่คอยระวงัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเท่านั้น รวมทั้งครอบครัวยงัให้การสนบัสนุน
ใหห้นุนไดมี้โอกาสในการเล่นเป็นอยา่งดี จะเห็นไดจ้ากการท่ีพานอ้งไปเล่นท่ีสนามเด็กเล่น การซ้ือ
ของเล่นให้และอนุญาตให้เล่นได้ตามใจชอบ และท่ีส าคญัคนในครอบครัวท่ีให้เวลาในการเล่น
ร่วมกบันอ้งอยา่งสม ่าเสมอ เช่น คุณพอ่หลงัจากกลบัจากท่ีท างานจะมาเล่นกบัหนุนและพี่สาว  

 
ข้าวเจ้า 
 
ขา้วเจา้เขา้รับการรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดยท่ีคุณพ่อเป็นผูพ้ามา คุณพ่อเป็นส่ือกลางใน

การพูดคุยระหวา่งขา้วเจา้กบัคนอ่ืน ๆ ท าให้นอ้งสามารถส่ือสารกบัคนอ่ืนได ้การท่ีคุณพ่อมีความ
พยายามในการส่ือสาร เพื่อท าความเขา้ใจส่ิงท่ีขา้วเจา้ตอ้งการและตอบสนองไดอ้ยา่งทนัที เป็นส่ิงท่ี
สะดุดใจให้ผูว้ิจยัสนใจน้องขา้วเจา้และครอบครัว เม่ือทาบทามให้เขา้ร่วมการวิจยัคุณพ่อยินดีให้
ความร่วมมือโดยไม่ลงัเลท าใหผู้ว้จิยัตดัสินใจท่ีจะใหข้า้วเจา้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวจิยัน้ี  

เม่ือทราบว่าลูกมีพฒันาการล่าช้า ครอบครัวของน้องขา้วเจา้ได้ตดัสินใจร่วมกนัในการ
ทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการบ าบดัท่ีน้องขา้วเจา้จะตอ้งไดรั้บโดยคุณพ่อไดล้าออกจากงานในบริษทัแห่ง
หน่ึงเพื่อมาดูแลและเป็นผูรั้บผดิชอบพาขา้วเจา้มารับการกระตุน้พฒันาการโดยเฉพาะ  โดยมีคุณแม่
ซ่ึงยงัท างานในต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานแห่งหน่ึงจะดูแลลูกในช่วงเวลาว่าง คุณพ่อมีอุปนิสัย
อ่อนโยนและให้ความร่วมมือในการพาน้องขา้วเจา้มารับการกระตุน้พฒันาการอยา่งสม ่าเสมอ ทั้ง



 42 

พ่อและแม่ให้การดูแลเอาใจใส่นอ้งขา้วเจา้อยา่งดี ให้ความร่วมมือในการกระตุน้พฒันาการท่ีบา้น
ตามโปรแกรมผูบ้  าบดัให้ และพยายามคน้หาสถานท่ี หรือวิธีการรักษาใหม่ ๆ มาใช้ในการบ าบดั
เด็กอยูเ่สมอ คุณพ่อไดค้น้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและพบว่ามีการรักษาดว้ยวิธีการใชอ้อกซิเจน
บริสุทธ์ิแรงดนัสูง4 ท่ีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงจึงไดพ้าน้องไปเขา้รับการรักษา และพาไปรับ
บริการท่ีสถาบนัท่ีเปิดรับกระตุน้พฒันาการเด็กของเอกชน 

น้องขา้วเจา้เป็นเด็กชาย ผิวขาวหน้าตาน่ารัก ค่อนข้างจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าเด็กในวยั
เดียวกนั นิสัยร่าเริง ยิม้ง่าย ขา้วเจา้ไดรั้บการวินิจฉยัโรคสมองพิการชนิดผสม มีอาการเกร็งร่วมกบั
การอ่อนแรง ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่มีภาวะสมองพิการเม่ืออายุ 6 เดือน แต่พ่อสังเกตเห็นความผิดปกติ
เม่ืออาย ุ3 เดือนเน่ืองจากเห็นวา่นอ้งขา้วเจา้ยงัชนัคอไม่ได ้ดงัเช่นท่ีคุณพ่อเล่าวา่ “ช่วง แรก ๆ ยังไม่
รู้...แต่มาสังเกตตอนท่ีน้องอายุได้ 3 เดือน แล้วเค้ายังไม่ตั้งคอ เลยมาปรึกษาคุณหมอ พอดีว่าตอน
นั้นน า้หนักน้องเค้าเยอะแล้วก็ตัวใหญ่ คุณหมอเลยให้ดูถึง 6 เดือน คุณหมอประเมินว่าเป็น [เด็ก
สมองพิการ: ผู้ วิจัย]” ขอ้มูลจากคุณพ่อท าให้ทราบว่าน้องขา้วเจา้มีระดบัพฒันาการทางร่างกาย
เทียบเท่ากบัเด็กอาย ุ4 เดือน สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นดว้ยการใชภ้าษาท่าทาง แสดงอารมณ์พอใจ ยิม้ 
หวัเราะได ้หลงัจากท่ีไดรั้บการวินิจฉัยโรคเม่ืออายุได ้6 เดือน พ่อไดเ้ร่ิมพาน้องขา้วเจา้มารับการ
รักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูโดยวิธีการทางกิจกรรมบ าบดั กายภาพบ าบดัมาตลอด โดยมารับการ
รักษาท่ีสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเด็กศิริราชเป็นจ านวน 3 คร้ังต่อสัปดาห์ (รับการรักษากิจกรรมบ าบดั
จากสถาบนักระตุน้พฒันาการของเอกชนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง) ทั้งการฝึกกระตุน้พฒันาการ การ
กระตุน้การดูดกลืนจากนกักิจกรรมบ าบดัซ่ึงเป็นเทคนิคการส่งเสริมทกัษะในการบริโภค โปรแกรม
การบ าบดัส าหรับขา้วเจา้คือ การฝึกเค้ียวอาหาร ฝึกกลืน การออกก าลงักายในน ้ า (Hydrotherapy)5 
ผลการรักษาน้องขา้วเจา้มีพฒันาการท่ีดีข้ึน ทั้งทางร่างกายนอ้งสามารถชนัคอไดดี้ข้ึน เค้ียวอาหาร
ได้เอง จนปรับมารับประทานอาหารอ่อนได้ การรับรู้ดีข้ึนมีความสนใจส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 
ครอบครัวน้ีอาศยัอยูใ่นแฟลตสวสัดิการของหน่วยงานรัฐแห่งหน่ึง ประกอบดว้ยห้องนอน ห้องน ้ า
และห้องโถงของบา้นท่ีครอบครัวใช้เป็นท่ีวางของใช้ของขา้วเจา้ไว ้ไม่ว่าจะเป็นท่ีนอน เก้าอ้ีนั่ง
พิเศษ และของเล่นท่ีคุณพ่อสะสมไวก่้อนท่ีขา้วเจา้จะคลอด ของบางอย่างเป็นส่ิงท่ีขา้วเจา้ยงัไม่

                                                 
4 การรักษาดว้ยออกซิเจนแรงดนัสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) หมายถึงการรักษาโดยใหผู้ป่้วยหายใจเอา
ออกซิเจน 100% ภายในห้องปรับบรรยากาศความกดดนัสูง (Hyperbaric chamber)การรักษาดว้ยวิธีน้ีท าให้
ออกซิเจนสามารถละลายสู่ของเหลวในเลือดไดดี้ข้ึน (สถาบนัเวชศาสตร์การบินกองทพัอากาศ อ้างใน การรักษา
ดว้ยออกซิเจนแรงดนัสูง ( [online], available: http://www.iam.rtaf.mi.th/inbex [2010, March 19]) 
5 เป็นการออกก าลงักายในน ้ า โดยอาศยัแรงพยงุมาช่วยลดแรงท่ีกระท ากบัขอ้ (Levitt, 2010) 

http://www/
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สามารถเล่นได ้เช่น มา้โยก ลูกฟุตบอล หุ่นยนต์ นอกนั้นเป็นของเล่นท่ีใชใ้นการฝึก กระตุน้ความ
สนใจให้ขา้วเจา้ เช่น แท่งไม ้ตุ๊กตาท่ีเคล่ือนไหวได ้กระพรวน เป็นตน้ ยงัมีสัตวเ์ล้ียงคือ แมวอีก 2 
ตวั เป็นแมวพนัธ์เปอร์เซียตวัใหญ่ขนยาว ท่ีมีอายุมากกวา่ขา้วเจา้ คุณพ่อบอกว่าทั้งหมดเป็นพี่เล้ียง
และเพื่อนของขา้วเจา้และคุณพ่อยงับอกวา่สัตวเ์ล้ียงในบา้นน้ีท าหนา้ท่ีอยูเ่ป็นเพื่อนยามเวลาท่ีไม่มี
คุณพอ่อยูด่ว้ย 

 
ท่ีบ้านจะมีแมวอยู่สองตัวเป็นพันธ์เปอร์เซีย ช่ือข้าวเหนียวกับข้าวฟ่าง เลีย้งมาตั้งแต่ก่อน
ข้าวเจ้าเกิด เค้าก็เลยอยู่ ด้วยกันตลอด ข้าวเจ้าเค้าจะชอบเล่นกับแมว ถ้าเดินผ่านมาเค้าก็จะ
มองตาม ชอบกอด ดึงขนอะไรอย่างนีค้รับ สองตัวนีเ้ค้าเป็นพ่ีเลีย้งข้าวเจ้าเวลาพ่อไม่อยู่ก็
จะเรียกให้เค้ามาอยู่กับน้อง ข้าวเจ้ากจ็ะไม่ร้องถ้าพ่ีข้าวเหนียวมาอยู่ด้วย 
 
ในครอบครัวประกอบดว้ย พ่อ แม่ และขา้วเจา้ และยงัมีคุณยายท่ีแวะเวียนมาดูแลขา้วเจา้

สลบักบักลบัไปดูแลบา้นตวัเอง พอ่แม่ใหค้วามร่วมมือในการท าตามโปรแกรมการรักษาท่ีบา้นเป็น
อยา่งดี โดยเห็นจากผลของการดูแลท่ีขา้วเจา้ไม่มีภาวะขอ้ติดหรือมีแผลกดทบั แมว้า่จะไม่สามารถ
พลิกตะแคงตวัเองได ้รวมทั้งในการทบทวนโปรแกรมคุณพอ่สามารถท าไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  
 
 เนปาล 
 
 เด็กชายเนปาลอายุ 3 ปี 3 เดือน มีผูดู้แลหลกัคือ คุณพ่อ ประกอบอาชีพคา้ขาย ซ่ึงจะขาย
ของในวนัเสาร์ อาทิตย ์ท าให้มีเวลาดูแลลูกในช่วงวนัธรรมดา เนปาลอาศยัอยู่ต่างจงัหวดั เดินทาง
มารับการฝึกเป็นประจ าทุกสัปดาห์ แม่ท างานในกรุงเทพจึงตอ้งเดินทางไปกลบัทุกวนั ร่วมกบัตอ้ง
ดูแลนอ้งท าให้ไม่มีเวลาดูแลเด็กมากนกั  พ่อจึงท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลเป็นหลกั  ครอบครัวน้ีประกอบ
ไปดว้ย พอ่ แม่ ตวัเด็กเองและนอ้งชายอาย ุ8 เดือน มีบา้นของตายายและนา้อยูใ่นบริเวณเดียวกนั ท า
ให้ตายายเขา้มาช่วยเหลือในการดูแลเด็กในบางคร้ัง และมีลูกพี่ลูกน้องท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัเด็กมา
เล่นดว้ย ส่วนครอบครัวของปู่ ย่าอยู่ห่างจากบา้นของเด็กไม่มากนกัท าให้สามารถช่วยเหลือในการ
ดูแลเด็กไดเ้ช่นเดียวกบัครอบครัวของตายาย 



 44 

 น้องเนปาลมีปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเกิด มีภาวะหยุดหายใจในเด็กแรกเกิด (Apnea of 
prematurity)6 ตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลตั้งแต่แรกเกิดจนกระทัง่อายุ 4 เดือนจึงไดก้ลบับา้น
จนกระทัง่ปัจจุบนั เนปาลยงัตอ้งไดพ้่นยาขยายหลอดลมทุกวนั และมีการติดตามผลการรักษาจาก
แพทยต์ลอด คุณพอ่สังเกตเห็นวา่นอ้งมีพฒันาการชา้เม่ืออายไุดป้ระมาณขวบกวา่ ๆ ดงัท่ีเล่าวา่ “พอ
น้องเร่ิมโตหน่อยได้ซักขวบกว่า เร่ิมสังเกตแล้วว่า เค้าไม่คว า่ ไม่คลาน ไม่คืบ เหมือนเดก็คนอ่ืนเค้า 
กพ็ยายามถามหมอนะครับ” หลงัจากท่ีมาพบแพทย ์แลว้ไดรั้บการวนิิจฉยัโรควา่มีภาวะสมองพิการ 
พอ่แม่ไดพ้าเด็กเขา้รับการฟ้ืนฟูสภาพอยา่งต่อเน่ืองและน าโปรแกรมไปฝึกต่อท่ีบา้นอยา่งสม ่าเสมอ 
จนกระทัง่ผา่นไปประมาณ 8 เดือน เด็กมีพฒันาการท่ีดีข้ึน ขอ้มูลจากการสังเกตขณะท่ีผูว้ิจยัไดพ้บ
กบันอ้งเนปาลในห้องฝึกกิจกรรมบ าบดัคือ นอ้งเนปาลสามารถเดินเองไดแ้มว้า่จะไม่มัน่คงมากนกั 
ยงัเดินเซ ลม้ง่าย รวมทั้งสามารถใชมื้อซ้ายในการหยิบจบัของแบบ Hold grasp7 ได ้การเรียนรู้ รับรู้
ดี สามารถพูดจาโตต้อบ แสดงความตอ้งการได้ ส าหรับกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัท่ีบา้นและ
โรงเรียน ผูว้จิยัไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์ในคร้ังแรกท่ีผูว้จิยัไดพ้บกบัครอบครัวน้ี โดยพ่อไดเ้ล่าให้
ฟังถึงกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของนอ้งเนปาล ในส่วนของกิจกรรมการเรียนวา่ให้นอ้งเนปาลไป
โรงเรียนเพื่อใหไ้ดมี้โอกาสเขา้สังคมกบัเด็กรุ่นเดียวกนัมากข้ึน เพื่อใหเ้ด็กสามารถปรับตวัในการใช้
ชีวติในสังคมได ้
 

ผมพ่ึงส่งเนปาลไปโรงเรียนเม่ือ อาทิตย์ก่อนน่ีเองครับโรงเรียนนีเ้ป็นโรงเรียนเอกชนเลก็ ๆ 
เด็กไม่มากเท่าไหร่ เค้าไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ คุณพ่อก็คุยกับคุณครูท่ีสอนน้องเนปาล
เร่ืองความแขง็แรงของร่างกายน้องเนปาล การช่วยเหลือตนเอง การเข้า ใช้ห้องน า้ในการ
ขับถ่าย ซ่ึงน้องเนปาลสามารถดึงกางเกงฉ่ีได้ แต่ถ้าเป็นอึ ต้องให้คุณครูช่วย ในการถอด
กางเกงนักเรียน ถอด ใส่ถุงเท้า รองเท้า กิจกรรมทางโรงเรียนพาไปทัศนะศึกษา น้อง
เนปาลกเ็ข้าร่วมกิจกรรมตลอด เช่นไปเท่ียวแหล่งชุมชน วดั สถานีรถไฟ กไ็ม่ได้มีอุปสรรค
อะไร การขึน้หรือลงรถ คุณครูจะช่วยให้เค้ายึดเกาะแล้วขึน้ลงเอง ไม่ต้องถึงกับอุ้มลง  ผม
อยากให้น้องเนปาลได้เล่นกับเพ่ือน ๆ เป็นการท าให้เดก็ปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ 

 

                                                 
6 ภาวะท่ีมีการหยดุหายใจมากกวา่ 20 วินาที หรือนอ้ยกวา่ 20 วินาที แต่มีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา ไดแ้ก่ 
อตัราการเตน้ของหัวใจชา้ (น้อยกว่า 100 คร้ัง/นาที) และ/หรือ มีอาการเขียว (cyanosis)  ความตึงตวัของ

กลา้มเน้ือลดลง (Committee on Fetus and Newborn, American Academy of Pediatrics, 2003) 
7 เป็นรูปแบบการหยบิจบัแบบหยาบ ไม่สามารถแยกการท างานแต่ละน้ิวได ้
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 ขณะท่ีเขา้ร่วมงานวิจยัน้ี เนปาลอาศยัอยูก่บัพ่อแม่และนอ้งชายในบา้นท่ีเป็นของตนเองซ่ึง
อยู่ในพื้นท่ีเดียวกบับา้นตายาย ครอบครัวน้ีให้ความร่วมมือในการฝึกดี สามารถมาเดินทางมารับ
การกระตุน้พฒันาการท่ีสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเด็กศิริราชไดอ้ยา่งสม ่าเสมอทุกอาทิตย ์รวมทั้งการซ้ือ
ของเล่นเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก  
  
 ของเล่นก็จะเหมือนท่ีห้องครูนี้แหละครับมีพวกเบ็ดตกปลา แท่งไม้สี  ๆ ลูกบอล
 พลาสติกหลากสี รถไฟไม้ให้เค้าใช้มือข้างซ้ายท่ีไม่ถนัด ฝึกหยิบจับเพ่ือให้ทักษะการใช้มือ
 ดีขึน้ นอกนั้นกจ็ะเป็นของเล่นอย่างอ่ืนจะซ้ือให้คนละอย่าง พ่ีมีรถยนต์ น้องมีเคร่ืองบินให้
 เล่นด้วยกันครับ 
 
 เร่ืองราวของเด็กทั้งสามถูกถ่ายทอดในเน้ือหา “แรกรู้จักและเร่ิมต้นเข้าสู่โลกของหนุน ข้าว
เจ้าและเนปาล”  เพื่อให้เขา้ใจและเห็นภาพชีวิตเด็กแต่ละคนในแต่ละครอบครัว เน้ือหาในส่วน
ต่อไปน้ีจะเป็นการน าเสนอประเด็นท่ีพบจากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัได้เรียนรู้จากผูใ้ห้ขอ้มูล
เก่ียวกบัลกัษณะการเล่นของเด็กสมองพิการท่ีอยูใ่นความดูแลของผูดู้แลทั้งสามคน   
 
ลกัษณะการเล่น 
 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูดู้แลและสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็กสมอง
พิการพบว่า เด็กสมองพิการท่ีท าการศึกษาสามารถเล่นไดต้ามรูปแบบของตนเอง เด็กคน้หา ปรับ
วิธีการท่ีจะเขา้ร่วมเล่นและสามารถเป็นผูเ้ล่นได ้รวมถึงแสดงให้เห็นผา่นการเล่าเร่ืองของผูดู้แลว่า
ในการเล่นจะมีการฝึกร่วมอยูด่ว้ย ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ เด็กสมองพิการไม่วา่จะมีระดบั
ความสามารถเช่นใดเด็กก็ยงัเล่น เพียงแต่มีรูปแบบการเล่นท่ีต่างกนัไปตามความสามารถ หรือ
บริบทท่ีแวดลอ้มตวัอยู ่เด็กท่ีมีการสนบัสนุนทางสังคม ทั้งส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม มีสถานท่ีเล่นท่ี
ปลอดภยั ผูดู้แลเห็นความส าคญัและสนบัสนุนให้เด็กเล่นเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเอ้ือต่อการเล่นซ่ึงในการ
วิจยัน้ีพบการสนบัสนุนเช่นน้ีในเด็กท่ีท าการศึกษา ท าให้เด็กท่ีแมเ้ป็นเด็กสมองพิการมีโอกาสเขา้
ร่วมกิจกรรมการเล่น โดยพบประเด็นย่อยท่ีจะน าเสนอถึงลกัษณะการเล่นของเด็กสมองพิการใน
การศึกษาน้ีคือ “เด็กอยากเล่นและเป็นผู้ เล่น” และ “ฝึกฝนปนการเล่น” ท่ีจะสะทอ้นให้เห็น
คุณลกัษณะเฉพาะของการเล่นของเด็กสมองพิการท่ีแต่ละคนเป็นผูท่ี้เลือกท ากิจกรรมนั้นเอง 
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เด็กอยากเล่นและเป็นผู้เล่น 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมทางกิจกรรมบ าบดัท่ีเก่ียวกบัการเล่นในเด็กสมองพิการ พบวา่

เด็กสมองพิการส่วนใหญ่มีขอ้จ ากดัเร่ืองการเคล่ือนไหว การรับรู้ การเรียนรู้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผล
ต่อการเล่นในแง่ท่ีท าใหเ้ด็กขาดความสามารถในการเขา้ถึงและส ารวจส่ิงแวดลอ้ม (Blanche, 1997) 
ท าให้เม่ือเด็กพบกิจกรรมท่ีสนใจจะมีอุปสรรคจากความยากล าบากในการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อ
ศกัยภาพในเขา้ถึงการเล่น ในงานวิจยัน้ีผูดู้แลไดเ้ล่าเร่ืองราวการเล่นของเด็กทั้งสามคนท่ีท าให้เห็น
วา่เด็กเป็นผูเ้ล่นเอง รวมถึงเป็นผูเ้ลือกของเล่น สถานท่ีเล่น เพื่อนเล่นเอง โดยมีผูใ้หญ่ท่ีอยูร่อบขา้ง
ท าหนา้ท่ีให้การสนบัสนุน ส่งเสริมให้เด็กมีส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเล่น มีความเหมาะสมและไม่
เส่ียงอนัตราย ดงัเช่นท่ีนอ้งขา้วเจา้ไดแ้สดงให้เห็นในขณะมาท่ีห้องกิจกรรมบ าบดั นอ้งไม่สามารถ
คืบ คลานไดเ้อง รวมถึงยงัไม่สามารถเอ้ือมมือหยิบของไดเ้อง แต่ทวา่น้องขา้วเจา้อยากจะเล่นและ
พยายามเล่น แต่เน่ืองจากไม่สามารถเคล่ือนไหวไปหาของเล่นท่ีวางอยู่ โดยเฉพาะถ้าเห็นตุ๊กตา
เตน้ร าท่ีขา้วเจา้ชอบ แต่เด็กคนอ่ืนท่ีมารับการกระตุน้พฒันาการก าลงัเล่นอยู่ ขา้วเจา้แสดงอาการ
อยากได้จะเห็นได้จากการท่ีน้องหันไปมองและพยายามเอ้ือมมือไปหยิบของจนมีการเกร็งของ
ร่างกายทั้งตวัจนหลงัแอ่น บิดตวัข้ึนมาจากพื้นท่ีนอ้งนอนอยู ่แขนจะบิดไปดา้นหลงั คอเกร็งบิดไป
ขา้งใดขา้งหน่ึงอยา่งมาก ขณะท่ีสังเกตนอ้งเร่ิมร้องไห ้คุณพอ่ไดใ้ชค้  าวา่นอ้งรู้สึก “ขัดใจ” ท่ีตนเอง
ไม่สามารถเขา้ไปหยบิของช้ินนั้นมาเล่นได ้ ดงันั้นเม่ือนอ้งหนัไปมองของเล่น พยายามเอ้ือมมือไป
และท าเสียงอืออาหรือเออออเป็นจังหวะ ด้วยความท่ีคุณพ่อเป็นผูดู้แลเด็กอย่างใกล้ชิด เห็น
พฤติกรรมท่ีเด็กไดแ้สดงออกมาซ ้ า ๆ อยูเ่สมอ ท าให้คุณพ่อเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจและให้ความช่วยเหลือ
เพื่อให้น้องเล่นของเล่นช้ินนั้นได ้ โดยท่ีคุณพ่อจะเป็นคนท่ีช่วยประคองส่วนตน้แขนเพื่อให้น้อง
ควบคุมมือให้สามารถจบัของช้ินนั้นได ้ ซ่ึงถา้จบัของนั้นไดข้า้วเจา้จะดีใจมาก ยิม้และบางคร้ังจะ
ส่งเสียงออ้แอ ้ท าใหคุ้ณพอ่รู้วา่นอ้งชอบของช้ินนั้น และต่อไปคุณพ่อจะพยายามหยิบของช้ินนั้นไว้
ใกล้ ๆ ข้าวเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกคร้ังท่ีข้าวเจ้าจะชอบของช้ินเดิม บางคร้ังน้องแสดงอาการเบ่ือโดย
ตอ้งการจะเอาของช้ินอ่ืนซ่ึงก็จะใชว้ธีิเดิมในการส่ือสารใหรู้้ และคุณพอ่จะเขา้ใจ ตอบสนองนอ้งได้
อยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงเหตุการณ์เช่นน้ีมกัจะเกิดข้ึนทั้งท่ีบา้นและช่วงระยะเวลารอการฝึกในห้องการรักษา  
ขอ้มูลจากบทบนัทึกท่ีผูว้จิยัไดจ้ากการสังเกตถ่ายทอดการแสดงความอยากเล่นของขา้วเจา้ การเป็น
ผูเ้ล่นของขา้วเจา้และวธีิการเล่นกบัพอ่ของขา้วเจา้ 

 
คุณพ่ออุ้มน้องข้าวเจ้าเข้ามาในห้องการรักษา บนพืน้ท่ีการรักษาท่ียกพื้นสูง ปูเบาะกว้าง 
คุณพ่อวางน้องลงกับพืน้ เพราะน้องยังนั่งเองไม่ได้ และในท่านอนน้องสามารถใช้มือใน
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การท ากิจกรรมได้มากกว่า รอบตัวน้องมีของเล่นวางอยู่หลายชิ้น แต่ชิ้นท่ีข้าวเจ้าสนใจอยู่
ห่างออกไปประมาณ 1 เมตร เป็นกรุ๋งกร๋ิงสีแดงท่ีข้าวเจ้าจ้องมองและพยายามเอือ้มไปหยิบ 
แต่กลับเป็นการท าให้ตัวเองเกร็งมากขึน้ จนตัวบิดหลังแอ่นขึน้จากพืน้แขนบิดไปด้านหลัง 
เม่ือหยิบของไม่ได้อย่างท่ีตั้งใจ ข้าวเจ้ากร้็องไห้ จนพ่อต้องหันมา ช่วยหยิบกรุ๋งกร๋ิงมาวาง
ไว้ใกล้ ๆ ตัว และบอกลูกว่า ‘ไม่ต้องร้องไห้ ใจเยน็ ๆ เด๋ียวพ่อหยิบให้ข้าวเจ้าอยากได้อันนี้
ใช่ไหม’ พร้อมกับส่งกรุ๋งกร๋ิงให้ แต่น้องกย็ังหยิบไม่ได้ ท าได้แต่ใช้มือเข่ีย  ๆ ให้เกิดเสียง  
คุณพ่อต้องช่วยจับเหนือข้อมือเพ่ือช่วยท าให้น้องกางนิว้ก าได้ เม่ือได้เล่นของเล่น น้องข้าว
เจ้ากยิ็ม้อย่างพอใจท่ีได้จับแล้วพยายามขยบัแขนเพ่ือให้เกิดเสียง แต่เล่นได้ไม่นานข้าวเจ้าก็
เบ่ือ กรุ๋งกร๋ิงหลุดมือไป น้องเร่ิมหาของเล่นใหม่  เร่ิมมองหาของเล่นซ่ึงเป็นของเล่นไก่
พลาสติกสีเหลืองสดใสท่ีเวลาถกูบีบคอจะร้องเสียงดัง ซ่ึงเป็นของเล่นท่ีข้าวเจ้าเคยเล่นและ
ชอบมากหัวเราะเม่ือพ่อบีบคอไก่แล้วไม่ยอมให้พ่อหยดุ ถ้าหยดุแล้วให้ท ากิจกรรมอย่างอ่ืน 
น้องร้องไห้พ่อจึงต้องเอาไก่มาให้เล่น ผู้ดูแลเด็กคนอ่ืนบอกว่าให้พ่อไปซ้ือไก่ให้ข้าวเจ้า
เล่นท่ีบ้าน แต่พ่อให้ความเห็นว่าถ้ามีท่ีบ้าน ข้าวเจ้าจะเบ่ือ กเ็ลยจะให้มาเล่นเฉพาะท่ีห้อง
การรักษา 
 
จากขอ้มูลข้างต้น ข้าวเจ้าแสดงวิธีการท่ีจะเข้าสู่การเล่น จากการท่ีน้องขา้วเจ้ามีระดับ

ความสามารถในการเคล่ือนไหวเพียงเล็กนอ้ย โดยท่ีนอ้งหนัศีรษะไปมาได ้พยายามเอ้ือมมือไปหา
ของแต่ก็ยงัก าไม่ได ้ขยบัแขนขาตามท่ีตอ้งการไม่ได ้การเคล่ือนไหวไม่ราบเรียบ  แต่สามารถหา
วิธีการท่ีจะสนุกกับของเล่นนั้น ๆ ได้ ทั้งท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวไปสู่ของเล่นนั้นเลย แต่ใช้การ
ส่ือสารเพื่อสั่งการให้ผูอ่ื้นเล่นตามท่ีตนเองตอ้งการผา่นการกระท าจากผูอ่ื้น ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูล
ท่ีผูว้ิจยัรวบรวมไดจ้ากการสังเกตขณะท่ีขา้วเจา้เล่นในห้องฝึก แมว้า่จะนัง่เองไม่ไดแ้ละเอ้ือมหยิบ
ของไม่ได ้ขา้วเจา้ท าไดเ้พียงใชมื้อปัดของเล่นให้ขยบัเพื่อให้เกิดเสียง เหตุเพราะนอ้งมีความตึงตวั
ของกลา้มเน้ือเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดท าให้ไม่สามารถทรงท่าได ้คอไม่แข็ง ท าให้นัง่ในเกา้อ้ีปรับ
พิเศษ8 ไดไ้ม่ดีนกั พอ่ตอ้งคอยประคองศีรษะของนอ้งไว ้ไม่ให้ศีรษะกม้พบัลงมา ส่วนแขนของพ่อ
อีกขา้งจบัล าตวันอ้งให้หลงัตรงข้ึนเพื่อแนบกบัเกา้อ้ีจากนั้นใช้เข็มขดัคาดตวัน้องไว ้เน่ืองจากขา้ว
เจา้จะมีการเกร็งของกลา้มเน้ือแบบเหยียดและแอ่นตวั ซ่ึงผลของการเกร็งเหยียดแอ่นของร่างกาย
อาจท าใหน้อ้งตกลงมาจากเกา้อ้ีนัง่ได ้ส าหรับการเคล่ือนไหวดว้ยความท่ีนอ้งขา้วเจา้ไม่สามารถคืบ 
คลานไดเ้อง ท าให้เม่ือตอ้งการส่ิงใด ขา้วเจา้ตอ้งอาศยัคนอ่ืนให้ช่วยเหลือ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็น
                                                 
8 เกา้อ้ีปรับพิเศษเป็นเกา้อ้ีท่ีมีขนาดพอดีและกระชบักบัตวัเด็กช่วยในการจดัท่าทางเพ่ือสนบัสนุนใหเ้ด็กสามารถ
ทรงท่านัง่ได ้
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คุณพ่อในการท่ีจะเป็นผูจ้ดัการให้น้องขา้วเจา้ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ โดยขา้วเจา้เป็นผูเ้ลือกท่ีจะเล่น 
เลือกของเล่นเอง โดยท่ีส่วนมากจะเป็นของท่ีมีเสียง สีท่ีสดใส  ขา้วเจา้สามารถสนุกกบัการเล่นได้
แมไ้ม่ตอ้งเคล่ือนไหวร่างกายมากนกั เพียงแต่เป็นผูท่ี้ควบคุมให้การเล่นด าเนินไป โดยใช้สายตา
และภาษาท่าทางส่ือสารกบัพ่อให้ด าเนินการเล่นให้ โดยตวัคุณพ่อเป็นส่ือกลางให้กบัขา้วเจา้เป็นผู ้
ลงมือปฏิบติักบัของเล่นตามท่ีขา้วเจา้ส่ือสารใหพ้อ่ท าตามเพื่อตอบสนองความตอ้งการให้ขา้วเจา้ได้
เล่นไดส้นุกสนานตามอย่างท่ีขา้วเจา้อยากเล่นอยากท า เม่ือขา้วเจา้ตอ้งการเล่นของช้ินไหนจะใช้
สายตามองแล้วท าเสียงให้รู้ คุณพ่อจะเขา้ใจว่าจะเล่นของช้ินนั้น และด้วยความท่ีเขา้ใจพื้นฐาน
ความชอบของลูก ท าให้คุณพ่อตอบสนองความตอ้งการของขา้วเจา้อย่างถูกตอ้ง เม่ือขา้วเจา้จะ
แสดงความพอใจ โดยยิม้ หวัเราะ ส่งเสียงเออออเป็นจงัหวะเหมือนกบัจะพูดกบัพ่อ ท าให้คุณพ่อได้
รับรู้จากการตอบสนองของขา้วเจา้วา่ นอ้งมีความสุข สนุกท่ีไดเ้ล่น  

 
ถ้าเค้าอยากได้ของเล่นชิ้นไหนเค้าจะมองของชิ้นนั้นแล้วมองพ่อแล้วก็ออกเสียงอือออ
อะไรของเค้าแหละครับ พ่อจะรู้ ย่ืนของให้เค้าจะดีใจ ยิม้ ถ้ามนัถูกนะครับ แต่ถ้าไม่ใช่เค้าก็
จะไม่มองนะครับ แล้วพอได้ของท่ีน้องอยากได้ แล้วเรากต้็องเล่นให้เค้าดู (คุณพ่อเขย่าของ
เล่นป๋องแป๋งให้ผู้ วิจัยดู) น้องจะดีใจ ยิม้ บางคร้ังมีคุยด้วยนะ ถ้าเป็นท่ีบ้านจะคุยมากกว่านี ้
เค้าจะพูดออกเสียงยาวเลย   มีเสียงสูง ๆ ต า่ ๆ นะครับ เหมือนกับเค้าพูดเป็นประโยคอย่าง
นั้นแหละ 
 
จากการสังเกตของผูว้จิยัเม่ือไดพ้บนอ้งหนุนและนอ้งเนปาลขณะมาท่ีห้องฝึก  นอ้งทั้งสอง

สามารถเดินเองได ้ข่ีจกัรยานได้ ใช้แขนและมือขา้งหน่ึงได้ดีกว่าอีกขา้ง ซ่ึงแขนอีกขา้งแมว้่าจะ
ท างานได้ไม่ดีนักแต่ก็สามารถน ามาใช้ช่วยมือข้างถนัดในการท ากิจกรรมได้  เด็กทั้ งสองคน
สามารถพดูจาแสดงความตอ้งการได ้ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตสะทอ้นให้เห็นวิธีการเล่น
ของน้องหนุนกบัน้องเนปาลท่ีมีทั้งการเล่นแบบส ารวจ และเล่นเชิงสังคมท่ีมีการจบักลุ่มเล่นเป็น
กลุ่มใหญ่และเร่ิมมีการเล่นสมมุติ ส าหรับนอ้งหนุนการท่ีมีพี่สาวท่ีช่วงอายุใกลเ้คียงกนัท าให้นอ้ง
มกัจะติดตามไปเล่นกบัพี่เสมอ ไม่วา่พี่สาวจะท าอะไร หนุนจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการ
เล่นคุณแม่ใหข้อ้มูลวา่ หนุนจะเล่นทุกอยา่งเหมือนนอ้งน ้าท่ีเป็นพี่สาวของหนุนเล่นหรือน ามาใชใ้น
การเล่นเช่น หนุนจะปีน ตีลงักาเหมือนกบัพี่สาวท า คุณแม่กล่าววา่ แมว้า่จะเป็นเด็กสมองพิการแต่
หนุนก็ซนมาก เล่นทุกอย่างไม่ต่างอะไรกบัเด็กปกติ แต่ก็ยอมรับว่ามีบางอย่างท่ีเป็นขอ้จ ากดัอยู ่
“อุ้ย...ซนมาก ถ้าพ่ีสาวซนอะไร กไ็ปหยิบไปจับตาม ถามว่าเดก็ซีพี [สมองพิการ: ผู้ วิจัย] ท่ีเป็นลูก
เราเน่ีย เค้าซนมากไม๊ เค้าซนมากนะเค้าจะคลานไปหยิบโน่น หยิบน่ี เค้าหยิบได้ทุกอย่าง ก็ซน 
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เพียงแต่ว่าเค้าจะมีข้อจ ากัดของเค้าเท่านั้นเอง เค้าเดินไม่ได้อะไรอย่างเน๊ีย มันกต้็องอาศัยฝึก เล่นไป
เร่ือย ๆ”  ผูดู้แลยงัได้เล่าถึงการเล่นท่ีเกิดข้ึนท่ีโรงเรียนอนุบาล  เน่ืองจากทั้งหนุนและเนปาลเขา้
โรงเรียนอนุบาลแลว้ ยิง่ท  าให้เด็กมีโอกาสในการท ากิจกรรมการเล่นมากข้ึนและท าให้มีกลุ่มเพื่อน
เล่นท่ีเล่นดว้ยกนัท่ีโรงเรียนนอกเหนือไปจากการเล่นกบัพี่นอ้งท่ีบา้น ทั้งสองคนต่างมีกลุ่มเพื่อน
สนิทท่ีมกัจะเล่นดว้ยกนัเสมอ โดยเฉพาะนอ้งเนปาลท่ีมีกลุ่มเพื่อนท่ีเกิดจากการรวมตวัของเด็กท่ี
คุณพอ่บอกวา่นอ้งเนปาลและเพื่อนจะซนและชกัชวนพากนัเล่น  

 
อยู่ ท่ีโรงเรียนเนปาลเค้าจะมีเพ่ือนกลุ่มเค้าครับ  3- 4 คน เป็นกลุ่มเดก็ท่ีซนมาก ผมเคยไป
แอบดูว่าเค้าอยู่ยงัไง ท าอะไรบ้าง โน่นเค้าว่ิงอยู่ในสนาม เล่นกับเพ่ือน ๆ จะเป็นเคร่ืองเล่น
ในสนามเดก็เล่นซ่ึงช่วงแรก ๆ ยงัไม่กล้าเล่น แต่ใช้เวลาสักระยะหน่ึง น้องเนปาลกพ็ยายาม
เล่นตามเพ่ือน ขึน้ ลง ปีนบันไดได้บ้าง เดก็กลุ่มนีค้รูบอกว่าจับกลุ่มกันซน[ยิม้ ส่ายหน้า; 
ผู้วิจัย] เนปาลกพ็ยายามปีนกระดานล่ืนตามเพ่ือน หรือไม่กเ็ล่นดินเล่นทราย... นอกจากนั้น
จะมีการเล่นในลักษณะการเล่นต่อสู้ สมมุติว่าตนเองเป็นเบ็นเท็น9 แล้วสมมุติเคร่ืองดาม
มือ10เป็นก าไลข้อมือของเบน็เทน็ ท่ีใช้เป็นอุปกรณ์ส าหรับแปลงร่างน่ะครับ 

  
 การเป็นผูเ้ล่นของน้องหนุนส่วนหน่ึงเกิดจากการสนับสนุนจากคุณแม่ซ่ึงเป็นผูท่ี้มกัให้
โอกาสลูกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัดว้ยตนเอง รวมทั้งกิจกรรมการเล่นท่ีคุณแม่
เห็นความส าคญัและพยายามใหก้ารส่งเสริมนอ้ง ทั้งการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม การมีของเล่นท่ี
หลากหลาย และการพาไปสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเล่น ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นการเอ้ือให้น้องหนุนเล่นได้
อยา่งอิสระ คุณแม่ยงัเล่าต่ออีกวา่การพานอ้งเขา้โรงเรียนอนุบาลเป็นการส่งเสริมให้นอ้งไดมี้โอกาส
ในการเล่นไดเ้องมากข้ึน เช่น เวลาอยูใ่นห้องเรียนน้องหนุนก็เล่นกบัเพื่อนในห้องได ้หรือบริเวณ
อ่ืน ๆ ในโรงเรียน พกักลางวนัหรือตอนเลิกเรียนเน่ืองจากนอ้งอยากออกไปเล่นกบัเพื่อนอยูแ่ลว้ 

 
หนุนเวลาอยู่ ท่ีโรงเรียนอยู่ในห้องกเ็ล่นกับเพ่ือนได้  อ่านหนังสือท ากิจกรรมกับครูประจ า
ช้ันท่ีโรงเรียนกับเพ่ือน ๆ ได้ กช้็าบ้างนะเวลาเปิดหนังสือ เค้าใช้มือข้างเดียว กท็ ากิจกรรม
กับเพ่ือนได้ ก็พวกตัวต่ออะไรอย่างนี ้ของเล่นเดก็ท่ีครูให้เล่นในห้อง  ตัวต่อ ดินน า้มัน ท่ี
บ้านเรามีหมด หนุนหัดเล่นก่อนแล้วกับครูท่ีห้องฝึก [นักกิจกรรมบ าบัด: ผู้ วิจัย] แล้วเราก็

                                                 
9 เบ็นเท็นเป็นการ์ตูนทีวแีอนนิเมชัน่ของอเมริกา เป็นเร่ืองราวของเด็กชายช่ือ เบนซ่ึงคน้พบก าไลขอ้มือท่ีช่วยให้
แปลงร่างได ้(เบ็นเทน็ [Online], Available:   www.wikipedia.org/ เบ็นเทน็) 
10

 เคร่ืองดามมือท่ีใชเ้ป็น cock- up splint ใส่เพ่ือคงท่ากระดกขอ้มือเพ่ือช่วยใหห้ยบิของไดดี้ข้ึน] 
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ถามครูประจ าช้ันท่ีโรงเรียนดูเค้ากว่็าเล่นกับเพ่ือนได้ไม๊ ท าอะไรได้ ท าไม่เป็นอะไรบ้าง ...
ช่วงพักกลางวันหรือช่วงเยน็ท่ีรอเราไปรับเค้าก็จะเล่นอยู่กับพ่ีสาวเค้าคือน้องน า้หรือเล่น
กับเพ่ือน ๆ ของน า้น่ะ พวกนีจ้ะเล่นกับน้อง เล่นอะไรกใ็ห้เล่นด้วย จูงมือกันไปเล่นด้วยกัน 
มนักเ็ล่นกันไปตามประสานะ เล่นอยู่ ท่ีสนามนั่นแหละ ว่ิงเล่น นั่งชิงช้าพ่ีเค้ากเ็ป็นคนผลัก
ให้นะ ปีนบันไดกระดานล่ืน 
  

 คุณแม่ได้ตั้งเป้าหมายของการเขา้เรียนอนุบาลของน้องหนุนไวว้่า เพื่อให้น้องหนุนได้มี
เพื่อน ไดเ้ขา้สังคมกบัเด็กวยัเดียวกนัมากข้ึน คุณแม่บอกวา่อยากให้นอ้งไดไ้ปเล่นกบัเพื่อน คุณแม่
จึงตดัสินใจให้น้องเขา้เรียนโรงเรียนอนุบาลใกล้บา้นและยา้ยพี่สาวให้มาเรียนโรงเรียนเดียวกนั 
ส าหรับหนุนการเล่นเกิดข้ึนไดทุ้กท่ีไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นและของเล่นมีอยู่ทุกท่ีในบา้นและ
นอกบา้น  เช่นขณะท่ีอยู่ท่ีหน้าบา้น น้องไม่ไดอ้ยู่น่ิงเลยเดินไปมาหาตลอด บางคร้ังเดินไปดูปลา
หางนกยงูในอ่าง บางคร้ังก็ไปทกัทายเด็กขา้งบา้นท่ีอายุมากกวา่มาก แต่ส่วนใหญ่แลว้นอ้งหนุนจะ
เล่นกบัพี่สาวและพี่เล้ียงและคุยกบัครูผูฝึ้ก จนสุดทา้ยนอ้งเดินกลบัเขา้ไปเล่นของเล่นในบา้นต่อ 

 จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตเพิ่มเติมเม่ือผูว้ิจยัไปท่ีบา้นของนอ้งหนุนในวนัท่ีหนุนไดรั้บ
การฝึกทางกิจกรรมบ าบดั  ขณะนั้นเป็นเวลาหลงัจากท่ีฝึกเสร็จแลว้ หนุนเดินออกมากบัพี่เล้ียงและ
ครูกิจกรรมบ าบดัเพื่อไปยงัร้านคา้ขา้งบา้น หนุนจะตรงไปท่ีราวจบัรถเข็นขายอาหารของร้านคา้  
แล้วหนุนได้เร่ิมต้นเล่น โดยการโหนกบัราวจบัรถเข็น ขณะท่ีโหนตวันั้น หนุนยิ้มและหัวเราะ
ตลอดเวลาเตม็ไปดว้ยความสนุกสนานไปกบัการหอ้ยโหน 

 
หลังจากรับการฝึกพัฒนาการตามโปรแกรมกิจกรรมบ าบัด น้องหนุนเดินออกไปนอก

 บ้านพร้อมกับพ่ีเลีย้ง ไปท่ีร้านขายอาหารข้างบ้าน ท่ีมีรถเขน็จอดอยู่  น้องเดินเข้าไปคุยกับ   
 เจ้าของร้าน แล้วเลยปีนรถเข็นเล่นอยู่  โดยท่ีท้ังเจ้าของร้านและพ่ีเลี้ยงไม่ได้ห้ามปราม   
 เจ้าของร้านบอกว่าน้องมาโหนเล่นบ่อย ๆ  น้องหนุนใช้แขนสองข้างโหนท่ีเขน็รถอยู่นาน
 ดูจากสีหน้าของหนุนท่ีเตม็ไปด้วยรอยยิม้  จากนั้นหนุนจึงเดินกลับมากินขนมกับครู  
 

ผูว้ิจยัยงัไดมี้โอกาสสังเกตการณ์เล่นและการเป็นผูเ้ล่นของหนุนเม่ือไดม้าท่ีบา้นของน้อง
หนุนเพื่อสัมภาษณ์คุณแม่ พบน้องหนุนข่ีจักรยานเล่นท่ีลานซีเมนต์รอบบ้านท่ีเป็นลานขนาด
กวา้งขวาง  โดยท่ีมีคุณยา่นัง่ดูแลอยู ่แมว้า่จะยงัถีบจกัรยานไม่ได ้แต่หนุนก็ไม่ยอ่ทอ้ใชเ้ทา้ดนัให้รถ
เคล่ือนท่ีไปรอบ ๆ ลานบา้น เห็นได้จากการบนัทึกของผูว้ิจยัท่ีบรรยายถึงการเล่นในเหตุการณ์
ดงัต่อไปน้ี   
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น้องหนุนอยู่หน้าบ้านกับคุณย่า หนุนก าลังใช้ขาดันจักรยานไปรอบลานบ้าน พอเห็นผู้ วิจัย
กับนักกิจกรรมบ าบัดท่ีฝึกน้องหนุนท่ีบ้าน น้องหนุนรีบเข้ามาหา แล้วชักชวนให้เดินเข้า
บ้านไปหยิบของเล่นท่ีวางกองอยู่บนพื้นขึน้มาเล่น แล้วก็ชวนนักกิจกรรมบ าบัดให้เล่น
ด้วยกัน น้องหนุนนั่งเล่นบนเบาะท่ีใช้ฝึก มือแกะกล่องเกมเสียบมีด น้องชวนให้เล่น
ด้วยกันโดยผลัดกันใช้มีดเสียบไปท่ีถัง ซ่ึงถ้าเสียบถูกท่ีตุ๊กตาจะกระโดด ถ้าเป็นอย่างนั้น 
น้องหนุนหัวเราะชอบใจ และคะยัน้คะยอให้เล่นต่อ  
 
เหตุการณ์ท่ีเกิดกบัหนุนน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Bazyk และคณะในปี ค.ศ. 2003  ท่ีได้

ท  าการวิจยัเร่ืองการเล่นของเด็กชาวมายนั ซ่ึงเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพทางกิจกรรมบ าบดัเพื่อศึกษา
ลกัษณะของกิจกรรมการเล่นและความสนุกสนานในการเล่น ผลการวิจยัพบว่า พ่อแม่แมไ้ม่
สนบัสนุนใหเ้ด็กเล่นแต่อนุญาตให้เล่นไดถ้า้ไม่ขดัขวางการท างาน ท าให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะผสมผสาน
กิจกรรมการเล่นและหาความสนุกในการเล่นจากกิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดต้ลอดเวลา 
(Bazyk, 2003) น้องหนุนเองก็เช่นกนัท่ีเล่นด้วยความสนุกสนานโดยเฉพาะเม่ือตวัเขาเองเป็นผู ้
ก  าหนดการเล่นท่ีเขาสนใจและแสวงหาการเล่นจากส่ิงรอบตวัท่ีท าใหต้วัเขาเองสนุกสนานยิม้หวั 

นอกจากน้ีคุณแม่ให้ขอ้มูลว่า การมีเพื่อนเล่นท าให้น้องหนุนสนุกสนาน มีความตั้งใจใน
การท ากิจกรรมการเล่น น้องหนุนมกัแสดงความอยากเล่นเม่ือได้อยู่กบัพี่สาว มกัจะท าตามการ
เคล่ือนไหวและวธีิการเล่นสนุกของพี่สาว  คุณแม่เล่าวา่บางคร้ังพี่สาวไดปี้นหนา้ต่างเต้ีย ๆ ขา้งบา้น
เพื่อขา้มออกไปท่ีสนาม น้องหนุนถึงแมว้า่จะไม่เคยปีนขา้มไปเลย และแขนขาท างานไดไ้ม่ค่อยดี
ท าใหปี้นไม่ถนดั แต่ก็พยายามปีนขา้มไปกบัพี่สาว  
 

น้องหนุนเห็นน้องน า้ท่ีเป็นเจ่เจ๊ [พ่ีสาว: ผู้ วิจัย] เค้าไง เห็นพ่ีเค้าเล่นกอ็ยากเล่นตามเค้า ตาม
พ่ีทุกอย่างเลย พ่ีพูดอะไร พ่ีเล่นอะไรตามหมด พ่ีตีลังกากอ็ยากจะตีลังกากับเค้า แต่บาง ทีตี
ลังกาแล้วก็สู้พ่ีไม่ได้ เพราะว่าสภาพร่างกายเค้า อยากท าหมด ก็มีอยู่คร้ังหน่ึง หน้าต่าง
 บ้านอย่างนี ้เจ่เจ๊คร่อมปุ๊บ ปีนได้ ไอ้หนุนกต็ามไปเลย คร่อมตามปุ๊บ  หวัน็อกเลย กคื็อตาม
หมดท่ีพ่ีท า 
  
ทั้งท่ีบา้น ท่ีห้องฝึกหรือท่ีโรงเรียนพอเห็นคนท่ีคุน้เคย เช่น ครูกิจกรรมบ าบดั ผูช่้วยนัก

กิจกรรมบ าบดั หนุนจะเดินเขา้ไปหา ไปเลือกหยิบของเล่นท่ีวางอยูข้ึ่นมาเล่น แลว้ก็ชวนให้ครูเล่น
ดว้ยกนัเน่ืองจากพูดส่ือสารความตอ้งการได ้ เพื่อนเล่นของหนุนส่วนมากจะเป็นผูบ้  าบดั พ่อแม่
พี่สาวและเพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียน  นอกจากนั้น แม่ยงัเล่าว่าหนุนจะชอบเล่นท่ีมีเสียง เช่น กลอง หีบ
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เพลง และเกมต่าง ๆ  ดงันั้นเม่ือมาท่ีบา้นจึงมกัพบหนุนนัง่บนเบาะมือสาละวนง่วนอยูก่บัการเล่น
ดงัเช่นขอ้มูลจากการบนัทึกของผูว้จิยั 

 
ขณะท่ีเข้าไปหาน้องหนุนในห้องโถงท่ีใช้เป็นท่ีวางเบาะท่ีใช้ในการฝึก หนุนก าลังเล่นเกม
เสียบมีด พร้อมกับชักชวนให้นักกิจกรรมบ าบัดเข้าไปเล่นด้วยกันโดยผลัดกันใช้มีดเสียบ
ไปท่ีถัง ซ่ึงถ้าเสียบถูกท่ีตุ๊กตาจะกระโดด น้องหนุนหัวเราะชอบใจ และพยายามเสียบมีด
ในช่องเลก็ ๆ นั้นต่อ  พอเบ่ือจะเปล่ียนของเล่นท่ีคุณแม่ซ้ือมามากมายอย่างเช่นบลอ็กไม้ท่ี
หนุนน ามาต่อกันเป็นตึกแล้วดันให้ถล่มลงมา 
 
การเล่นของเนปาลเกิดจากความอยากเล่นเช่นเดียวกนักบัขา้วเจา้และหนุน  บริเวณบา้น

ของเนปาล มีบา้นของญาติพี่นอ้งอาศยัอยู่กนั 3 ครอบครัวในบริเวณเดียวกนั เนปาลมีทั้งน้องชาย
และลูกพี่ลูกนอ้งท่ีแมจ้ะอายนุอ้ยกวา่แต่เล่นดว้ยกนัเสมอ ส่ิงท่ีผูว้จิยัไดเ้ห็นบ่อยคร้ังคือ เนปาลจะวิ่ง
ตามน้อง ๆ ท่ีก าลงัวิ่งเล่นในบริเวณบา้นตลอด คุณพ่อเล่าว่า การท่ีเนปาลวิ่งไล่ตามน้อง ๆ เพราะ
เน่ืองจากการท่ีเห็นน้อง ๆ เล่นกนัอย่างสนุกสนาน ซ่ึงพ่อมองว่าเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าให้เนปาล
พยายามท่ีจะตามไปเล่นกบันอ้ง แต่ปัญหาการควบคุมการเคล่ือนไหวท าให้ขณะท่ีเนปาลวิ่งไล่ตาม
นอ้ง เนปาลหยุดวิ่งเองแบบกะทนัหนัไม่ได ้พอจะหยุดตอ้งดนัตวัคนอ่ืนไว ้ท าให้ดูเหมือนผลกั ซ่ึง
เป็นปัญหาเหมือนท่ีโรงเรียนซ่ึงคุณพ่อตอ้งคอยดูแล “การว่ิงเล่นหรือเล่นกับเพ่ือน เน่ืองจากข้อมือ
ข้างซ้ายท่ียังเกร็งอยู่  ขาและข้อเท้าท่ีอ่อนแรง ส่งผลให้การเล่นกับเพ่ือนเหมือนจะรุนแรง เช่นเวลา
ว่ิงไล่จับกัน น้องเนปาลจะว่ิงเอามือขวายันเพ่ือนเพ่ือจะพยุงตัวเองไม่ให้ล้ม จะดูเหมือนการผลัก
เพ่ือน” แมจ้ะเป็นปัญหาส าหรับท่ีโรงเรียนในช่วงแรกท่ีเนปาลพยายามเขา้กลุ่มกบัเพื่อน ท่ีบางอยา่ง
เล่นเองไม่ได้ ไม่กล้าเล่น แต่เม่ือเห็นเพื่อนเล่น เนปาลก็พยายามเข้าร่วมการเล่นกับเพื่อน จน
สามารถเล่นได้ ส่วนเวลาท่ีเนปาลเล่นกนัคุณพ่อและน้องชาย คุณพ่อเล่าว่า เนปาลกบัน้อง นั้น
บางคร้ังก็เล่นกนัดีบางคร้ังแย่งของกนัเหมือนเด็กทัว่ ๆ ไป “ เค้าจะตัวใหญ่ครับเค้ารุ่นน้องแต่ตัว
ใหญ่ อ้วนครับ จะสู้เค้าไม่ได้ บางคร้ังกแ็ย่งของเล่นกันครับเด็ก ๆ ตอนนีน้้องชายเค้ากโ็ต ขึน้ เวลา
แย่งของกันเค้ากจ็ะโมโหไม่ยอมเหมือนกัน บางคร้ังกเ็ล่นด้วยกันดี ว่ิงเล่นกันบ้าง เล่นของเล่นบ้าง
ส่วนใหญ่ของเล่นพลาสติก ไม้ตีกอล์ฟกมี็เบด็ตกปลาอะไรอย่างนีค้รับ” 

เด็กสมองพิการนั้นมีความบกพร่องหลายดา้น ทั้งความผิดปกติทางการเคล่ือนไหว หรือ
บางคร้ังอาจจะมีขอ้จ ากดัดา้นสติปัญญาและดา้นการรับความรู้สึก ในส่วนของการเล่นสติปัญญา
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญั เด็กท่ีมีสติปัญญาดีจะสามารถปรับตวัให้เขา้กบัขอ้จ ากดัทางร่างกาย
ได ้(Blanche, 1997) ดงันั้นเด็กสมองพิการท่ีมีระดบัสติปัญญาค่อนขา้งดี แมว้่าจะมีขอ้จ ากดัทาง
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ร่างกายเด็กก็มกัจะปรับตวัเอง หรือส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเล่นของตนเองได ้ดงัเช่น เด็กสมอง
พิการทั้ง 3 คนในงานวจิยัน้ีท่ีพยายามคน้หาวิธีการเล่นท่ีท าให้เขาไดเ้ล่น ตวัอยา่งเช่น นอ้งขา้วเจา้ท่ี
แมว้่าจะพูดไม่ได้ แต่ขา้วเจา้กบัพ่อก็มีวิธีการส่ือสารกนัได้ ขา้วเจา้จะใช้สายตาในการส่ือความ
ตอ้งการ เช่นถา้อยากเล่นของเล่นช้ินไหน ขา้วเจา้จะมอง ซ่ึงถา้มีของเล่นวางอยูห่ลายช้ินคุณพ่อจะ
เอาของมาใหข้า้วเจา้เลือก  

 
อย่างนีน้ะครับ  ถ้าข้าวเจ้าอยากเล่นของเล่นชิ้นไหน เค้ากจ็ะมอง ถ้าเราหยิบชิ้นท่ีไม่ใช่ให้ 
เค้ากจ็ะท าเหม่อมองไปท่ีอ่ืน แล้วผมกจ็ะหยิบมาสองชิ้นครับ ถามว่าชิ้นนีใ้ช่ไม๊ ถ้าใช่เค้าจะ
มอง แล้วก็ถ้ายกอีกชิ้นนึง เค้าจะเมินครับ (หัวเราะ) แล้วถ้าเราสลับมือเค้ากจ็ะหันไปมอง
ชิ้นนั้นแหละ ท่ีเค้าอยากได้นะครับ ถ้าเราเอาของท่ีเค้าไม่ชอบให้เค้าจะไม่สนใจหรือไม่ก็
เบะปากจะร้องไห้เลย ผมว่าเค้าฟังเรารู้เร่ือง แต่เรานั่นแหละท่ีไม่เข้าใจเค้า 
 
วธีิการท่ีพอ่เล่าขา้งตน้น้ีเป็นวธีิขา้วเจา้ส่ือสารกบัคุณพ่อวา่ตอ้งการเล่นท าให้คุณพ่อกบัขา้ว

เจา้เขา้ใจกนัมากข้ึนและยงัช่วยให้ขา้วเจา้ไดเ้ล่นมีความสนุกสนานตามความสามารถของตนเอง
แมว้า่จะไม่สามารถเคล่ือนไหวไปสู่การเล่นไดด้ว้ยตวัเอง และท าใหข้า้วเจา้เรียนรู้ท่ีจะมีความสุขกบั
ส่ิงรอบตวั  

จากการสังเกตของผูว้จิยั พบวา่ขณะอยูท่ี่หอ้งฝึกถา้ขา้วเจา้เห็นเด็กคนอ่ืนในห้องฝึกนั้นเล่น
อะไรอยู ่ขา้วเจา้จะแสดงความสนใจดว้ยการจอ้งมองดูเด็กคนนั้นเล่นและดูเหมือนวา่นอ้งขา้วเจา้จะ
สนุกสนานไปกบัคนอ่ืน ๆ ดว้ย โดยจะเห็นไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรมขณะท่ีนอ้งรอรับการฝึก ซ่ึง
เวลาท่ีเด็กคนอ่ืนเล่นของเล่นท่ีขา้วเจา้ชอบใจเช่น หีบเพลงหรือไก่ ขา้วเจา้จะมอง ยิม้ และพยายาม
บิดตวัเขา้ไปหาของเล่นนั้นหรือไม่จะหนัไปมองพ่อซ่ึงคุณพ่อบอกวา่ขา้วเจา้อยากให้ไปเอาของเล่น
มาให้ เช่นเดียวกนักบัท่ีบา้น ท่ีผูดู้แลสังเกตเห็นและบนัทึกภาพไวว้่าถา้แมวท่ีเล้ียงไวใ้นบา้นเดิน
ผา่นมาบ่อยคร้ังท่ีขา้วเจา้จะพยายามเอ้ือมมือไปจบั หรือกอดแมว ซ่ึงเม่ือสามารถจบัหรือกอดแมว
ได ้ขา้วเจา้จะดีใจมาก น่ีอาจเป็นวิธีการหน่ึงท่ีขา้วเจา้ใช้ในการเขา้ถึงการเ ล่นภายใตข้อ้จ ากดัของ
ตวัเองและแสดงความเป็นผูเ้ล่นของตวัเขากบัสัตวเ์ล้ียงท่ีครอบครัวบอกวา่เป็นเพื่อนของขา้วเจา้ 

 
เค้าจะชอบมอง ถ้าพ่ีข้าวเหนียว ข้าวฟ่างเดินผ่านมาเค้าจะมองตาม จนเหลียวหลังเลยนะ
ครับ ถ้าเข้ามาใกล้เค้าจะพยายามยกมือมากอด เค้าเอือ้มหยิบของไม่ได้ แต่เค้ายกมือมาพาด
แล้วกก็ าขนแมวไว้ได้นะครับ ขนแมวมนัอาจจะยาว เค้าเลยก าได้ พ่ีข้าวเหนียวข้าวฟ่างกไ็ม่
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ท าอะไรน้อง แต่ผมว่าเค้าคงเจ็บเหมือนกันล่ะครับ กอดได้แล้วเค้าก็จะยิม้ (คุณพ่อเอารูป
ถ่ายท่ีข้าวเจ้ากอดแมวให้ผู้วิจัยดู) น่ารักมัย้ครับ (ยิม้กว้าง) 
 
แมว้า่ขา้วเจา้ไม่สามารถพูดบอกความตอ้งการได ้แต่สามารถส่ือสารกบัผูดู้แลโดยใชภ้าษา

ท่าทาง เน่ืองจากคนในครอบครัวดูแลเด็กอยา่งใกลชิ้ดจึงท าใหส้ามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีขา้วเจา้ตอ้งการ
บอกได้ แม้ว่าจะเป็นการส่ือสารแบบพื้นฐาน เช่น หากอยากได้ส่ิงของเด็กจะใช้วิธีหันไปมอง
ส่ิงของช้ินนั้น และท าท่าทางใหรู้้ ดงัท่ีพอ่อธิบายวา่ “จะดูของเล่น แล้วกหั็วเราะ ยงัมีอาการอยากจับ
พยายามเอือ้มมือออกไปคว้า แต่ว่ายังจับไม่ได้” และถา้ไดรั้บการตอบสนองท่ีถูกตอ้งก็จะยิม้แต่ถา้
ไม่ใช่ ขา้วเจา้จะแสดงสีหนา้ไม่พอใจหรือร้องไห้แลว้จะพยายามไขวค่วา้ของท่ีตอ้งการ ขา้วเจา้เป็น
เด็กท่ีร่าเริง ยิ้มเก่ง ชอบเล่น มีความสนใจส่ิงแวดล้อม แต่เน่ืองจากมีข้อจ ากัดทางร่างกาย
ค่อนขา้งมาก ท าให้ถา้เป็นของเล่นท่ีตอ้งใช้ทกัษะในการเคล่ือนไหว น้องจะมีส่วนร่วมในการเล่น
แบบท่ีใชก้ารมองของเล่นหรือคนท่ีเล่นดว้ยแลว้พยายามส่ือสารให้ผูอ่ื้นเล่นให้ดู ใชก้ารยิม้เพื่อบอก
วา่ใช่ ส่ิงท่ีไดต้รงกบัความตอ้งการ มีการท าเสียง แสดงท่าทาง ยิ้ม หัวเราะแสดงความพอใจ หรือ
พยายามเอ้ือมมือเพื่อหยิบของ แต่ถา้ไม่ใช่นอ้งจะแสดงสีหน้าไม่พอใจให้ผูดู้แลทราบได ้ นอ้งขา้ว
เจา้ชอบของเล่นท่ีมีลกัษณะกระตุน้ประสาทสัมผสั11 คือมีการเคล่ือนไหว มีเสียง มีไฟกระพริบ เช่น 
ตุก๊ตาเตน้ร า รถไฟ หีบเพลง เป็นตน้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ความสนใจเป็นอยา่งมาก  

จากขอ้มูลท่ีกล่าวถึงการเล่นของเด็กขา้งตน้ ท าให้พบลกัษณะเก่ียวกบัการเล่นของเด็กอีก
อย่างหน่ึงคือ ไม่ว่าจะอย่างไร เด็กทั้งสามคนต่างขวนขวายให้ตนเองไดเ้ล่นตามวิธีการต่าง ๆ กนั
ตามความสามารถ ซ่ึงผูดู้แลไดส้ังเกตเห็นและกล่าวถึงประเด็นน้ีไวว้่า การเล่นเป็นธรรมชาติของ
เด็ก เพราะเด็กกบัของเล่นมนัหนีกนัไม่พน้ ดงัค าพูดของคุณพ่อนอ้งขา้วเจา้ท่ีวา่ “เดก็น่ะครับ เด็ก
กับของเล่นมนัหนีกันไม่พ้น ขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เจอของเล่นเรายงัชอบเลย แล้วถ้าเดก็ ๆ น่ะฮะยังไง
กห็นีกันไม่พ้นกับของเล่นฮะ ถึงเค้ารับรู้ช้า แต่มันก็เป็นของเล่น เค้ากช็อบมันขยับได้ มันมีเสียง มี
สีสันให้เค้าอยากได้ ยงัไงซะเดก็กต้็องชอบของเล่นเป็นปกติอยู่แล้ว แต่เพียงว่าเราต้องใช้ของเล่นให้
ถกูประเภท” 

คุณพ่อนอ้งขา้วเจา้ไดใ้ห้ความเห็นกบัประเด็นน้ีวา่ เด็กทุกคนยอ่มมีความอยากท่ีจะส ารวจ 
อยากท่ีจะเล่น สนุกสนาน ไม่เวน้แมแ้ต่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษแบบน้อง นอกจากน้ีผูดู้แลให้
ความเห็นเก่ียวกบัการเล่นของเด็กวา่ เด็กแต่ละคนมีความอยากเล่นเหมือน ๆ กนัทั้งเด็กท่ีมีและไม่มี
ความบกพร่อง โดยเด็กทั้ งสองกลุ่มต่างก็มีการเล่นและอยากเล่น เพียงแต่ความบกพร่องอัน
                                                 
11 เป็นของเล่นท่ีมีการกระตุน้สมัผสั การมอง การไดย้นิ เช่น ตุก๊ตาขนสตัวท่ี์มีเสียงเพลง มีไฟกระพริบ ขยบัไปมา
ได ้
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เน่ืองมาจากภาวะของโรค ท าให้เด็กมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความสามารถในการเล่น ท่ีเด็ก
ทัว่ไปสามารถเล่นของเล่นไดต้ามวยั แต่เด็กพิเศษตอ้งมีการเลือกของเล่นให้เหมาะสม โดยคุณพ่อ
กล่าววา่ ตอ้งเลือกของเล่นท่ีนอ้งชอบ อยากเล่นและมีความเหมาะสมกบัความสามารถเพื่อให้นอ้ง
สามารถเล่นเองได ้ “มีการชอบเล่นเหมือนกัน เพียงแต่ว่าประเภทของเล่นมันแตกต่างกันออกไป  
เพราะว่าเดก็ปกติเค้าก็จะเล่นเป็นของเล่นปกติท่ัวไปในตามวัยของเค้าอย่างนี ้แต่ว่าอย่างเด็กพิเศษ
อย่างน้อง เรากต้็องเลือกของเล่นท่ีเหมาะกับเค้าครับ เอ่อ คือใช้ของเล่นท่ีมนัเหมาะ เราต้องสังเกตว่า 
ว่า เค้าชอบอะไร เค้าอยากเล่นอะไร” 

ขอ้มูลท่ีเล่ามาขา้งตน้ในประเด็นน้ี ไม่วา่จะเป็นความอยากเล่นและเป็นผูเ้ล่นของหนุน ขา้ว 
เจา้และเนปาล ท าให้เห็นไดว้า่เด็กแต่ละคนอยากเล่น ท าให้ต่างมีการเล่นท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ณ 
ท่ีบา้น หอ้งฝึก และท่ีโรงเรียน  และขอ้มูลจากผูดู้แลสะทอ้นให้เห็นวา่เด็กทุกคนเป็นผูเ้ล่นท่ีเล่นใน
รูปแบบท่ีตนเองสนุกสนาน แม้ว่าวิธีการเล่นจะต้องข้ึนกับความบกพร่องหรือข้อจ ากัดต่าง ๆ  
ร่วมกบับริบทรอบตวั และผูดู้แลกล่าวถึงความท่ีร่างกายและการเคล่ือนไหวท่ีเป็นผลมาจากสมอง
พิการส่งผลต่อการเล่น ส่วนขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัได้สะทอ้นให้เห็นการเป็นผูเ้ล่นของเด็กตาม
ความสามารถในการท ากิจกรรม โดยท่ีเด็กไดพ้ยายามท่ีจะคน้หาวิธีการท่ีจะท าให้ตนเองสามารถ
เล่นใหไ้ดต้ามความสนใจและความสามารถของตนเอง  
 
 ฝึกฝนปนกบัการเล่น 
 

ในการวิจัยน้ีท าการศึกษามุมมองของผูดู้แลของเด็กสมองพิการท่ีมารับบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในสถาบนัทางการแพทย ์ ซ่ึงวตัถุประสงค์หลกัของผูท่ี้พาลูกมาบ าบดัดว้ยการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพน้ี คือเพื่อให้เด็กสามารถท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตไดม้ากข้ึน ดงัเช่นท่ีผูดู้แลรายหน่ึง
กล่าววา่  “ลึก ๆ แล้ว ผมรู้ว่าเค้า กย็ังเป็นเดก็ท่ีไม่เป็นปกตินัก อนาคตกอ็ยากให้เค้าดีขึน้ หวังแค่ว่า
อยากให้เค้าช่วยเหลือตัวเองได้ เท่านั้นเองครับ อย่างเช่น บอกความต้องการได้ กินข้าวเองได้” ดว้ย
เหตุน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยันอกจากจะไดท้ราบถึงลกัษณะการเล่นของเด็กสมองพิการผา่นมุมมอง
ของผูดู้แล ท่ีท าให้เห็นถึงจุดสนใจของผูดู้แลซ่ึงอยู่ท่ีการหาวิถีทางอนัจะท าให้เด็กไดพ้ฒันาทกัษะ
ความสามารถโดยจะเนน้ท่ีทกัษะการเคล่ือนไหวค่อนขา้งมาก เพราะเด็กสมองพิการมกัมีปัญหาใน
เร่ืองความตึงตวัของกลา้มเน้ือ ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดขอ้ติด ควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกายอยา่ง
ยากล าบาก  ก่อใหเ้กิดความบกพร่องในการท ากิจกรรม ผูดู้แลซ่ึงเห็นปัญหาจึงพยายามหาวิธีการใน
การช่วยเหลือเด็ก โดยการน าขอ้เสนอแนะจากผูมี้ความรู้แลว้น ามาปรับวิธีการให้เหมาะสมส าหรับ
แต่ละครอบครัว  และเม่ือให้ผูดู้แลไดถ่้ายทอดเร่ืองราวเพื่อตอบค าถามงานวิจยัวา่อะไรคือการเล่น
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ของเด็กในความดูแล ขอ้มูลจากการวเิคราะห์และตีความสะทอ้นให้เห็นถึงการฝึกฝนความสามารถ
ร่วมกบัการเล่นเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์การรักษาท่ีเด็กแต่ละคนไดรั้บท่ีทั้งผูบ้  าบดัและครอบครัว
ตอ้งมาท าร่วมกนั ดงัเช่นท่ีค ากล่าวท่ีไดจ้ากผูดู้แลรายหน่ึง 

 
เราว่านะในความคิดเรา ๆ ว่าฝึกกับครู [นักกิจกรรมบ าบัด; ผู้วิจัย] ดีนะ ช่วยลูกได้ และการ
ฝึกกับครูกเ็หมือนเป็นแนวทางท่ีให้พ่อให้แม่เอา ไปใช้ท่ีบ้านได้ แต่ยงัไง...การฝึกกับครูมัน
จะเป็นไปได้เหรอท่ีครูจะฝึกกับเราทุกวันใช่ไม๊ เพราะครูก็ไม่ได้อยู่กับเราทุกวัน เรากต้็อง
เอาท่ีครูฝึกท่ีน่ี [ห้องกิจกรรมบ าบัด: ผู้ วิจัย] เป็นแนวทาง เราต้องเอามาประยุกต์ใช้ยังไง
มากกว่า เราคิดว่าพอเรามาฝึก และกเ็อาการเล่นมาใช้ปนกันตรงนี ้พ่อแม่กมี็บทบาทในการ
เล่นด้วยไปกับการฝึกด้วย 
 
ผูดู้แลยงัให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อความส าคญัของการฝึกฝนทกัษะของเด็กในความดูแลว่า 

การรับการกระตุน้พฒันาการจากผูบ้  าบดัหรือท่ีผูดู้แลจะเรียกว่า “ครู” มีความส าคญัในการเป็น
แนวทางส าหรับพ่อแม่ผูดู้แลน ามาประยุกตใ์ห้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละครอบครัวและเด็กแต่
ละคนนัน่คือ น าการฝึกตามโปรแกรมการรักษามาใช้ร่วมกบักิจกรรมการเล่น เพราะผูดู้แลทั้งสาม
คนเห็นตรงกนัวา่การฝึกกบัผูบ้  าบดัอยา่งเดียวไม่เพียงพอส าหรับการกระตุน้พฒันาการเด็กให้ไดผ้ล
สูงสุด เน่ืองจากไดรั้บโปรแกรมการรักษาเพียงสัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง แต่การฟ้ืนฟูส าหรับหนุน ขา้ว
เจา้และเนปาลนั้นจ าเป็นตอ้งไดรั้บการกระตุน้อย่างสม ่าเสมอ ดว้ยเหตุน้ีท าให้ผูดู้แลตอ้งหาแนว
ทางการฝึกและการเล่นท่ีน ามาปรับใชร่้วมกนัเพื่อน าไปส่งเสริมพฒันาการเองท่ีบา้น เพื่อให้การฝึก
กระตุน้พฒันาการเป็นกิจกรรมท่ีท าร่วมกบัคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวได ้  

 
ตอนนีก้ารฝึกจะเป็นแบบใช้กิจกรรมหรือฝึกในช่วงกิจวัตรประจ าวัน โดยจะสอดแทรกอยู่
ในการเล่น เช่น หลังท าการบ้านเสร็จก็ปล่อยให้เล่นกับน้องนาธาน ว่ิงเล่นไล่จับกัน เล่น
โยนลูกบอล เตะลูกบอล  ช่วยกันรดน า้ต้นไม้ท่ีรดน า้จะเป็นแบบป๊ัมน า้คือพยายามให้เค้าได้
ใช้สองมือช่วยกันจับด้ามป๊ัมน า้ แบบตัวสูบลมยางรถจักรยาน ก็พยายามเอาการฝึกมาท า
กิจกรรมร่วมกัน ท ากับน้องบ้าง คนอ่ืน ๆ บ้าง 
 
อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนปนการเล่นตอ้งน ามาใช้เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการฝึก   จาก

ขอ้มูลท่ีได้ผ่านการสังเกตของผูว้ิจยั พบว่าทั้งผูบ้  าบดัและผูดู้แลตอ้งคน้หาวิธีการท่ีจะท าให้เด็ก
ร่วมมือในการฝึกดว้ยความเตม็ใจ ตวัอยา่งเช่น เด็กท่ีเขา้รับโปรแกรมการฝึกการท างานของมือ หรือ
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ตอ้งท างานท่ีตอ้งใชท้กัษะการใชมื้ออย่างมาก  ท าให้เด็กเกิดความเบ่ือจากความยากล าบากในการ
ท า พยายามหลีกหนีการท ากิจกรรม ดงัจะเห็นจากการท่ีเด็กต่อรอง  

 
เวลาท าการบ้าน น้องเนปาลยังควบคุมการใช้มือขีดเขียนไม่คล่อง ยังจ ากัดขอบเขตได้ไม่
ค่อยดี การบ้านท่ีคุณครูให้มาวนัละหน่ึงหน้าจะเป็นรูประบายสี และเขียนอักษรหรือตัวเลข
ตามรอยเส้นประ แต่เนปาลจะขอระบายสีก่อน สีท่ีใช้จะต้องเป็นสีท่ีใช้การหมุนเหมือน
ลิปสติก จะได้ฝึกใช้มือข้างท่ีอ่อนแรงด้วยในช่วงเวลาท าการบ้านจะมีบอกง่วงนอนบ้าง หิว
น า้บ้างหรือท าอย่างอ่ืนบ้างเป็นระยะ ๆ ต้องบอกว่าถ้าท าเสร็จจะให้ทานขนมหรือไปซ้ือ
ของ เป็นต้น 
  
ผูดู้แลมองวา่การฝึกท่ีใชเ้พียงวิธีการเฉพาะหรือท่ีผูดู้แลเรียกวา่ “เทคนิคการรักษา” ส่งผล

ให้เด็กท่ีมีความยากล าบากในการควบคุมการเคล่ือนไหวเกิดความเบ่ือหน่ายในการฝึกได้ ดงัค า
กล่าวต่อไปน้ี   

 
คุณพ่อว่าถ้าน้องถกูฝึกโดยใช้แต่เทคนิคการรักษา อย่างเดียว เช่นถ้าจับเค้านั่งนาน ๆ เค้าจะ
ปวดหลัง หรือไม่จับคว า่บนหมอนสามเหล่ียมอย่างนี ้แขนเค้าจะตึง ๆ  พอจับนาน ๆ เข้า 
เค้ากจ็ะเบ่ือจะงอแง ร้องไห้ ตัวเกร็งบิดตัวอะไรอย่างนีค้รับแล้วเค้าจะไม่ยอมท าตาม ไม่ชัน
คอ ไม่เอือ้มหยิบของอะไรอย่างนีค้รับ ร้องไห้อย่างเดียวต้องเอาของเล่นมาให้เค้าเล่นครับ 
ถึงจะยอม 
 
ทั้งน้ีในขณะท่ีท าการฝึกไม่วา่จะเป็นท่ีโรงพยาบาลหรือพ่อแม่ฝึกเองท่ีบา้น จะตอ้งใช้การ

เล่นร่วมกบัการฝึกดว้ยเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกท่ีท าให้เจ็บปวด เช่นการดดัขอ้หรือการยืด
กลา้มเน้ือโดยใช้ถุงทรายเป็นตวัทบับริเวณสะโพกไวเ้ป็นเวลานาน เนปาลจะต่อตา้นมาก ผูบ้  าบดั
หรือคุณพ่อตอ้งดึงความสนใจมาท่ีของเล่นท่ีเนปาลชอบ เอามาให้เล่น เนปาลจะให้ความสนใจต่อ
การเล่น จนลืมความเจบ็ปวด “เวลาท ากายภาพอย่างดัดข้อ ลงน า้หนักท่ีมือ เค้าจะเจบ็ จะร้องไห้แล้ว
มนัท านานด้วย ท าให้พ่อต้องเอาของเล่นมาให้เค้าเล่น ถ้าเพลิน ๆ เค้ากจ็ะลืมไปได้บ้าง ร้องน้อยลง
นะครับ” จากค ากล่าวขา้งตน้จึงเห็นไดว้่าคุณพ่อได้ใช้การเล่นเป็นส่ิงกระตุน้ให้เด็กท ากิจกรรม
โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีตอ้งการความร่วมมือในการท าดว้ยตนเอง ซ่ึงจากประสบการณ์ทางคลินิกของ
ผูว้จิยัท่ีฝึกทกัษะใหก้บัเด็กสมองพิการมานานกวา่ 10 ปี ผูว้จิยัไดน้ าการเล่นมาใชใ้นการจูงใจเด็กเขา้
สู่การบ าบดั พบวา่เด็กให้ความร่วมมือในการฝึกมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Windich - 
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Biermeier และคณะ ในปี ค.ศ. 2007 ท่ีพบว่ากิจกรรมการเล่นส่งผลต่อการลดความกลวั และ
ความเครียดในการรักษาได ้(Windich – Biermeier et al, 2007) และจากวรรณกรรมทาง
กิจกรรมบ าบดัท่ีกล่าวถึงการเล่นทางคลินิกไดแ้สดงถึงความส าคญัของการใชก้ารเล่นเป็นส่ือในการ
รักษา เช่นจากงานวิจยัเก่ียวกับโปรแกรมการเล่นในเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านพฒันาการอย่าง
รุนแรงพบว่า การเล่นช่วยกระตุน้พฒันาการในดา้นการเคล่ือนไหว การเรียนรู้ อารมณ์และสังคม 
(Uys, Alant & Lyoyd, 2005) และเม่ือผูว้ิจยัเขา้สู่สนามวิจยัท่ีห้องฝึกกิจกรรมบ าบดั ณ สาขาเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟูเด็กศิริราช ผูดู้แลไดพ้ดูถึงการท่ีนกักิจกรรมบ าบดัท่ีให้บริการ ท่ีสะทอ้นให้เห็นผลของ
การผสมผสานการเล่นเขา้กบัการฝึกดงัน้ี  “ถ้ามาฝึกในห้องโอที  น้องจะร่วมมือในการฝึกมากกว่า 
เพราะว่าห้องนีมี้ของเล่นให้เล่นด้วย ถ้าฝึกห้อง... เค้าจะไม่ค่อยร่วมมือ ไม่อยากเข้าอาจเป็นเพราะ
ห้องนั้นต้องฝึกออกก าลังกาย ต้องเดิน ดัดข้อท่ีมันเจ็บท้ังนั้นเลย แต่เราก็เข้าใจนะว่าจะต้องท า แต่
เดก็มนัไม่เข้าใจนะ มนัไม่ชอบ อยากแต่มาเล่นท่ีห้องโอที” 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงการใช้การเล่นร่วมกบัการฝึกท่ีท าแล้ว
ก่อใหเ้กิดการตอบสนองของเด็กไม่วา่จะเป็นความสนใจต่อของเล่น บุคคลรอบขา้งและรวมถึงการ
เคล่ือนไหวร่างกายท่ีท าไดม้ากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเป็นของเล่นท่ีเด็กชอบและสนใจ  นอ้งขา้ว
เจา้จะมาฝึกท่ีโรงพยาบาลสัปดาห์ละ 2 คร้ัง กิจกรรมการฝึกท่ีไดรั้บคือการฝึกกระตุน้พฒันาการชนั
คอ การฝึกทกัษะการใช้มือ และฝึกการเค้ียว ส าหรับการกระตุน้พฒันาการชนัคอนั้นเด็กมีความ
ยากล าบากในการคงท่าทางของศีรษะและล าตวัเป็นอยา่งมาก โดยทัว่ไปนอ้งจะสามารถชนัคอได้
เองนานประมาณ 2- 3 นาทีเท่านั้น นอกเสียจากวา่มีของเล่นท่ีชอบจะสามารถกระตุน้ความสนใจให้
ข้าวเจ้าชันคอได้นานข้ึน นอกจากน้ีในเร่ืองของความสนใจต่อส่ิงแวดล้อมท่ีข้าวเจ้าถูกจ ากัด 
เน่ืองจากความยากล าบากในการเคล่ือนไหว ท าให้เกิดการจ ากดัการส ารวจส่ิงแวดล้อม ซ่ึงใน
ช่วงแรกของการฝึกตอนอายปุระมาณ 6 - 7 เดือน นอ้งขา้วเจา้มกัจะนอนอยูเ่ฉย ๆ ไม่มีการหนัศีรษะ
หาส่ิงของท่ีสนใจ ไม่ยกมือ เอ้ือมควา้ของ แมว้่าจะตอบสนองต่อการทกัทาย พูดคุยของพ่อแม่และ
คนใกลชิ้ดแต่ขา้วเจา้ขาดในเร่ืองการส ารวจส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ท าให้คุณพ่อเห็นวา่ของเล่นท าให้
น้องสนใจมองและเร่ิมขยบัตวัเขา้ไปหาของเล่น ซ่ึงคุณพ่อเห็นว่าตอ้งน าของเล่นท่ีมีเสียง มีการ
เคล่ือนไหวท่ีเป็นส่ิงท่ีนอ้งชอบมากระตุน้ความสนใจของนอ้ง โดยนอ้งจะแสดงความดีใจ พยายาม
ชนัคอข้ึนมอง ซ่ึงท าใหน้อ้งมีพฒันาการของการชนัคอท่ีดีข้ึน อยา่งท่ีคุณพอ่กล่าววา่ 

   
ในแรก ๆ น้องข้าวเจ้าจะเป็นอะไรท่ีไม่สนใจอะไรเลย จนกระท่ังมีการน าของเล่นท่ีน้อง
สนใจมาให้เล่นว่าเค้าเห็นของเล่นท่ีมีเสียงและเคล่ือนไหว น้องให้ความสนใจ แล้วน้องเค้า
รู้สึกอยากหยิบ น้องเค้าอยากได้อย่างนีค้รับ มนักเ็ลยดี แล้วเดก็กับของเล่นยังไงมันกห็นีกัน
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ไม่พ้น มันก็ต้องไปหาของเล่นท่ีมีเสียง ท่ีขยับได้ แล้วพอเปิดน่ีน้องก็อยากจะได้ จากแต่
ก่อนท่ีว่าเค้าคว า่แล้วไม่ชันคอ แต่พอเปิดอย่างนีเ้ค้ากจ็ะชันคอ ตั้งคอมากขึน้ เค้ากจ็ะท าให้
คอแขง็มากขึน้ แล้วข้าวเจ้าจะชอบของเล่นมีเสียง อย่างนี ้ท าให้เค้าสนใจมากขึน้อย่างนีฮ้ะ 
อย่างของเล่นท่ีอยู่ น่ิง ๆ อย่างนีเ้ค้าสนใจแป๊บเดียว เค้ามองน่ิง ๆ แป๊บเดียวเค้าจะเฉย ๆ แต่
ถ้าเป็นของท่ีขยบัเค้าจะชอบ 
 
คุณพ่อยงัเล่าต่ออีกว่า “เวลาจับข้าวเจ้าอยู่ ในท่าคว า่ตามท่ีฝึกมา แล้วจะใช้ของเล่นเป็น

ตัวกระตุ้นให้น้องชันคอ และในบางคร้ังจะเรียกแมวท่ีเลีย้งไว้ช่ือพ่ีข้าวเหนียว ข้าวฟ่างให้เดินมา 
ข้าวเจ้าก็จะชันคอขึน้มามอง”  ผูดู้แลไดน้ าการเล่นมาเป็นส่ิงผสมผสานปนไปกบัการฝึกเพื่อจะ
กระตุน้ความสนใจและจูงใจให้เด็กท าการฝึกฝนทกัษะท่ีตอ้งการส่งเสริม เด็กจะมีความเต็มใจและ
ตั้งใจมากข้ึน ไม่เบ่ือในการท ากิจกรรม ตามท่ีคุณแม่นอ้งหนุนไดก้ล่าววา่ถึงประโยชน์ในการเล่น
พร้อมกบัการฝึกฝนของน้องหนุนไวว้า่ “รู้สึกว่าเค้าได้ออกก าลังกายเยอะมาก ๆ โดยท่ีเค้าไม่รู้สึก
ต่อต้าน เค้าไม่เบ่ือ เค้าอยากท่ีจะท า”  
 ในการดูแลเด็กสมองพิการ ผูดู้แลในงานวิจยัน้ีต่างพยายามหาวิธีการท่ีจะท าให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์จะใหเ้ด็กมีพฒันาการท่ีดีข้ึนเพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือตนเอง ใชชี้วิตร่วมกนัในสังคม
ไดอ้ยา่งเป็นปกติ โดยผา่นวธีิการท่ีหลากหลายทั้งการพาลูกไปฝึกตามสถาบนัหลาย ๆ แห่ง หรือให้
ผูบ้  าบดัไปฝึกท่ีบา้น หรือพอ่แม่ฝึกตามโปรแกรมของผูบ้  าบดัเองท่ีบา้น หากแต่มีปัญหาท่ีท าให้การ
ฝึกไดผ้ลต่างจากท่ีคาดการณ์ไว ้เน่ืองจากพบว่าการฝึกท่ีบา้นมีปัจจยัหลายอย่างท่ีเขา้มากระทบท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อการท าตามโปรแกรมการรักษา เช่น ในบา้นท่ีมีญาติผูใ้หญ่อาศยัอยู่ในบริเวณ
เดียวกนั การฝึกท่ีมกัก่อใหเ้ด็กเกิดความคบัขอ้งใจ ร้องไห ้ต่อตา้น มกัจะถูกผูใ้หญ่ขอร้องให้หยุดฝึก 
เน่ืองจากความสงสาร กลัวเด็กเจ็บปวด ท าให้ในบางคร้ังการฝึกต้องหยุดชะงักลง ดังเช่นใน
ครอบครัวของเนปาลท่ีมีบา้นของคุณตาคุณยายและคุณทวดอยูใ่นบริเวณเดียวกนั ผูใ้หญ่มกัจะเขา้
มาห้ามเม่ือเห็นเนปาลร้องไห้ เน่ืองจากโปรแกรมการรักษาของเนปาลเป็นการฝึกแบบท่ีตอ้งจ ากดั
การเคล่ือนไหวของแขนข้างท่ีดี เพื่อกระตุน้ให้ใช้แขนข้างเสียในการท างาน ซ่ึงขณะท่ีฝึกอยู่ท่ี
โรงพยาบาล เนปาลมีความสนิทสนมกบัผูบ้  าบดั ท าตามค าสั่งไดดี้ ผูบ้  าบดัใชว้ธีิจูงใจใหน้อ้งมีความ
เต็มใจในการท ากิจกรรม ประกอบกบัของท่ีใชฝึ้กทกัษะการใชมื้อมกัเป็นของเล่นหรือเกมท่ีเด็ก ๆ 
ชอบ ท าให้เนปาลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ร้องไห้ ท ากิจกรรมได้จนเสร็จ อีกทั้ งเด็กมี
ความคุน้เคย เช่ือฟังค าสั่งจึงใหค้วามร่วมมือกบัผูบ้  าบดั ในทางกลบักนัถา้เป็นท่ีบา้นโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ฝึกกบัคุณพอ่และรู้วา่มีปู่ ยา่หรือทวดอยูใ่นบา้นดว้ย เนปาลจะร้องไห ้งอแง ไม่ยอมร่วมมือ  แต่ถา้
เป็นเสาร์ อาทิตยค์รอบครัวน้องเนปาลจะออกไปอยู่ท่ีบา้นอีกหลงัหน่ึงท่ีห่างออกไป ไม่มีผูใ้หญ่
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คอยช่วยเหลือ คุณแม่ไม่ไดไ้ปท างาน อยูบ่า้นและท าการฝึกเนปาลเอง เนปาลจะเช่ือฟังและร่วมมือ
ในการฝึกมากกวา่ ดงัท่ีคุณพอ่กล่าววา่  
 

ถ้าเป็นเสาร์ อาทิตย์ แม่เค้าจะฝึกเยอะหน่อย เพราะว่าแยกมาอยู่บ้านอีกหลังหน่ึง  แต่ถ้าเค้า
ฝึกท ากับผมท่ีบ้านหลังนี้ ก็จะมีคุณตาคุณทวดมีอะไรอย่างนี้  เวลาร้องคุณตาจะมาช่วย 
เวลาท่ีพันแขนข้างขวา เพ่ือกระตุ้นให้ใช้แขนซ้ายในการหยิบจับของ เนปาลเค้าจะร้องกจ็ะ
มีคนช่วย ร้องอะไรอย่างนี้ ตาเค้าก็จะมาช่วยแกะให้ก็จะฝึกไม่ค่อยได้ แต่ เค้าจะกลัวแม่
มากกว่าผม  เวลาฝึกเค้าร่วมมือในการฝึกมากกว่าท่ีท ากับผม 

 
 การต่อตา้นหรือปฏิเสธต่อการฝึกดว้ยการร้องไห้ท าให้ผูดู้แลเองตอ้งหาวิธีการท่ีท าให้เด็ก
รู้สึกอยากท าเพื่อใหร่้วมมือในการฝึกมากข้ึน และผูดู้แลไดเ้ล่าวา่ไดพ้บวา่ใชก้ารเล่นร่วมดว้ยเด็กจะ
ให้ความร่วมมือท่ีดีกว่า ดงัท่ีคุณพ่อได้กล่าวว่า น้องเนปาลจะมีปฏิกิริยาต่อตา้นมากเม่ือถูกออก
ค าสั่งให้ท าการฝึก เด็กไม่ชอบการถูกบงัคบั ท าให้คุณพ่อตอ้งใช้ของเล่นมาหลอกล่อ “...เกมส์ตก
ปลา ตัวเบด็ท่ีจะตกเป็นรอกท่ีต้องใช้มือหมุน เม่ือตกปลาได้แล้ว ชุดตกปลาจะเป็นตัวปลา ปลาหมึก
กุ้งเต่าปูเพ่ือให้น้องเนปาลต้องเหยียดแขน กะระยะให้ได้พอดีท่ีตัวเบด็ซ่ึงเป็นแม่เหลก็ติดกับตัวสัตว์
ท่ีคุณพ่อบอก ใช้เพ่ือฝึกฟังค าส่ัง ให้น้องเนปาลรู้จักตัวสัตว์และสี” 
 นอกจากน้ียงัใช้ของเล่นท่ีท าให้เด็กตอ้งใช้ทกัษะท่ีตอ้งการส่งเสริมกบัเด็ก เช่นให้เล่นลูก
บอลขนาดใหญ่เพื่อใหข้องเล่นเป็นตวัช่วยบงัคบัให้นอ้งใชมื้อทั้งสองขา้งในการโยน- รับบอล หรือ
การติดสติกเกอร์บริเวณผนงัห้องน ้ า เวลาท่ีเขา้ไปอาบน ้ า คุณพ่อเล่าวา่  “พ่อจะถามว่ารูปหมีพูห์ติด
อยู่ ท่ีไหน เค้ากจ็ะยกมือขึน้ชี้ พ่อไม่ต้องยกแขนน้องขึน้ น้องจะท าเอง เดก็ยกแขนเอง เค้าสนุกด้วย
หละถ้าท าแบบนี ้ท าร่วมกันกับการฝึกเม่ือเล่นไปด้วยแล้วน้องจะสนุก” ดงันั้นผูดู้แลจึงไดน้ าการ
เล่นมาเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาการอ่ืน ๆ ของเด็ก “การฝึกจะสอดแทรกอยู่ในการเล่น หรือ
ท ากิจกรรม ของเล่นส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นท่ัวไปท่ีเป็นพลาสติก แต่จะเน้นชิ้นใหญ่ ๆ หน่อย คือ
จะเน้นให้น้องเนปาลต้องใช้สองมือช่วยกัน เช่น ตัวต่อ รถยนต์ท่ีต้องใช้มือ ปิดเปิดประตู ลูก
ฟุตบอลขนาดกลางเพ่ือให้เค้าเตะได้ ลูกบาสใช้โยนใส่ห่วง” 
 นอกจากการใชข้องเล่นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท ากิจกรรมท่ีเป็นเป้าประสงคใ์น
การรักษาท่ีได้มาจากผูบ้  าบดั ผูดู้แลมีการปรับของท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น จาน ช้อน เส้ือผา้ 
ลูกบิดประตูมาเป็นของเล่นและผสมผสานเป็นการเล่นท่ีใชฝึ้กเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท า
กิจกรรมดว้ยดงัท่ีผูดู้แลรายหน่ึงไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีไวว้า่  
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ส่วนใหญ่ของเล่นพลาสติก ไม้ตีกอล์ฟก็มีเบ็ดตกปลาแบบของครูโอทีเน่ีย  พยายามซ้ือ
เลียนแบบ เพราะว่าจะจับฝึกเค้าด้วยอะไรแบบนีเ้หละครับ แล้วกมี็บอลมีอะไรหลอกล่อให้
เค้าเล่นไปด้วย ฝึกไปด้วยนะ ของในบ้านบางทีใช้ให้เค้าหยิบอะไรแบบนีเ้หละครับ… ของ
เล่นท่ีเอาไปให้ เป็นลูกบิดบ้างอะไรอย่างนีฮ้ะ คือผมพยายามหาท่ีต้องให้น้องได้ใช้สองมือ
ช่วยกันแบบท่ีครูฝึกให้อะไรอย่างนี ้บอลกจ็ะซ้ือลูกใหญ่ อย่างนีค้รับ 

 
ประโยคขา้งตน้น้ีแสดงให้เห็นถึงความพยายามของผูดู้แลท่ีใชข้องเล่นและของใชใ้นบา้น

มาช่วยในการกระตุน้ทกัษะท่ีตอ้งการส่งเสริม ท าให้มีพฒันาการท่ีดีข้ึนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการท ากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการฟังค าสั่ง การรับรู้สี วตัถุส่ิงของ ฝึกการใช้มือสองขา้ง เป็นตน้ 
โดยผูดู้แลและผูบ้  าบดัได้มีการใช้กิจกรรมการเล่นร่วมกบัการฝึกฝนทกัษะท่ีตอ้งการให้เด็กได้
เรียนรู้ฝึกฝน เพราะผูดู้แลเด็กสมองพิการทั้งสามคนไดใ้ห้ความส าคญักบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ
เด็ก โดยทุกคนพยายามหาทางให้ลูกของตนมีพฒันาการท่ีดีข้ึนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตท่ีเป็นปกติ
ท่ีสุด ซ่ึงปรากฏในประเด็น “ฝึกฝนปนการเล่น” ท่ีได้สะทอ้นให้เห็นถึงลกัษณะการเล่นของเด็ก
สมองพิการท่ีเป็นการฝึกตามโปรแกรมการรักษาท่ีใชร่้วมกบักิจกรรมการเล่นไม่วา่จะเป็นท่ีห้องฝึก
หรือท่ีบา้น  ซ่ึงในวรรณกรรมทางกิจกรรมบ าบดัมีการกล่าวถึง การเล่นเพื่อการบ าบดัไวว้า่ ผูบ้  าบดั
หรือผูดู้แลใหค้วามส าคญักบัเป้าประสงคเ์พื่อการรักษา แต่การเล่นในการรักษาท่ีจะเกิดผลส าเร็จได้
นั้น เด็กจะตอ้งรู้สึกวา่เป็นผูเ้ลือกหรือด าเนินการเล่นดว้ยตนเอง (Knox, 2005)  ดงัเช่นท่ีผูดู้แลท่ีเขา้
ร่วมในงานวิจยัน้ีถ่ายทอดในเร่ืองราวเก่ียวกบัการเล่นของเด็กสมองพิการในความดูแล ซ่ึง “ฝึกฝน
ปนการเล่น” จึงเป็นลกัษณะการเล่นเฉพาะของเด็กสมองพิการในงานวิจยัน้ี เม่ือการเล่นน ามาใช้
ร่วมกบัการฝึกและท าให้เด็กมีความรู้สึกร่วมกบัการท ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น  และเด็กไดโ้อกาส
ฝึกฝนเรียนรู้ในทกัษะท่ีตอ้งการฝึกฝน 
 


