
บทที ่5 
หน้าที่และความหมายการเล่นของเด็กสมองพกิารผ่านมุมมองของผู้ดูแล 

 
ในบทน้ีจะเป็นเน้ือหาท่ีผ่านการวิเคราะห์เพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นของผูดู้แลในเร่ือง

หน้าท่ีและความหมายของการเล่น โดยประเด็นหลกัประเด็นแรกคือ “หน้าท่ีของการเล่น” โดยมี
ประเด็นยอ่ยท่ีอธิบายประโยชน์ของการใชก้ารเล่นส าหรับเด็กสมองพิการจากมุมมองของผูดู้แล คือ 
“เล่นเพ่ือกระตุ้นทักษะในการเคล่ือนไหว” “เล่นเพ่ือการผ่อนคลาย” “เล่นเพ่ือส่งเสริมให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้” และ“เพราะอยากให้ลูกได้เล่นเหมือนเดก็คนอ่ืน” และประเด็นหลกัประเด็นท่ี
สองเป็นประเด็นท่ีพูดถึง “ความหมายของการเล่น” โดยอธิบายวา่การเล่นมีความหมายอยา่งไรต่อ
เด็กสมองพิการดว้ยเน้ือหา “เพราะสนุกเดก็ถึงเล่น” 
  
หน้าทีข่องการเล่น 
 
 เน้ือหาในส่วนต่อไปน้ีเป็นประเด็นหลกัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลและตีความไดส้ะทอ้น
ให้เห็นถึงมุมมองของผูดู้แลท่ีมีต่อหน้าท่ีหรือประโยชน์ของการเล่น ท่ีได้มาจากวตัถุประสงค์
งานวิจยัน้ีท่ีตอ้งการท าความเขา้ใจความคิดของผูดู้แลวา่ การเล่นมีความส าคญักบัเด็กอย่างไร  ผล
วจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ผูดู้แลใหค้วามส าคญัต่อการเล่นไม่วา่จะมองวา่การเล่นช่วยกระตุน้ทกัษะในการ
เคล่ือนไหว เล่นเพื่อช่วยให้เด็กผอ่นคลายความตึงเครียดและเล่นเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต  รวมถึงประเด็นย่อยอีกประเด็นท่ีย  ้าถึงความส าคญัของการเล่นนัน่คือ 
ผูดู้แลอยากใหลู้กไดเ้ล่นเหมือนกบัเด็กคนอ่ืน  
 
 เล่นเพือ่กระตุ้นทกัษะในการเคลื่อนไหว  
 

ปัญหาหลักของเด็กสมองพิการส่วนใหญ่คือ ปัญหาด้านการเคล่ือนไหวซ่ึงส่งผลต่อ
ความสามารถในการท ากิจกรรมของเด็ก และเป็นปัญหาท่ีครอบครัวและผูบ้  าบดัให้ความส าคญั 
(Yamamoto, 2007) ด้วยเหตุน้ีจึงมีการน าการเล่นมาใช้เพื่อช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
เคล่ือนไหวของเด็กสมองพิการ ผูดู้แลในงานวิจยั น้ีไดเ้ล่าเร่ืองราวท่ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ
การน าของเล่นมาใช้เพื่อฝึกทกัษะการเคล่ือนไหว เช่น การเล่นลูกบอลของน้องหนุน ท่ีคุณแม่มี
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ความวิตกกงัวลเป็นอย่างมากท่ีน้องมกัจะหลีกเล่ียงการใช้มือขา้งขวาเน่ืองจากมีการเกร็งแข็งของ
แขนและมือโดยเฉพาะเวลาท่ีตั้งใจหยบิจบัส่ิงของ ท าใหน้อ้งตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากแต่ยงัท า
ไม่ไดด้งัท่ีตอ้งการ  “หนุนเค้าจะไม่ค่อยยอมใช้มือขวาเหมือนกับเค้าไม่ถนัด หยิบจับของล าบาก 
เวลาเราดูอยู่ถ้าเตือนเค้ากย็อมใช้บ้าง เราถามมือขวาอยู่ไหน เค้ารู้เลยนะว่าต้องใช้มือขวา มือขวาเค้า
อยู่ไหนเค้ากจ็ะใช้อะไรอย่างนี ้  แต่ถ้าเราเผลอเค้ากก็ลับไปใช้มือซ้ายอีก กเ็หมือนกับเราถ้าไม่ถนัด
กไ็ม่อยากใช้เนอะ”  จากขอ้มูลการสัมภาษณ์คุณแม่พูดถึงการฝึกเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการ
เคล่ือนไหว และปัญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการบงัคบัให้นอ้งท า  ผลท่ีเกิดข้ึนคือท าให้นอ้งคบัขอ้งใจและ
หลีกเล่ียงการใชแ้ขนขาขา้งขวามากข้ึนเร่ือย ๆ นอ้งหนุนจึงมกัใชแ้ต่แขนขา้งซ้ายในการท ากิจกรรม 
แมว้า่จะเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชมื้อทั้งสองขา้งร่วมกนัเช่น การข่ีจกัรยานซ่ึงพบวา่เด็กจะบงัคบัรถโดย
ใชมื้อเดียว หรือหากตอ้งท ากิจกรรมท่ีตอ้งใชส้องมือท างานร่วมกนั นอ้งจะใชแ้ขนขวาหนีบแทนท่ี
จะใชมื้อจบัของเล่นหรือวตัถุท่ีตอ้งใชใ้นการท ากิจกรรม 
 

ลูกเราเป็นข้างขวา เค้าจะไม่ค่อยยอมใช้มือขวา เราต้องคอยบอกให้เค้าใช้ เค้ากจ็ะใช้ถ้าเรา
มอง ๆ อยู่ แต่ซักพักกก็ลับไปใช้ข้างซ้ายอีก กเ็ลยต้องให้เล่น แล้วกต้็องชมคือเหมือนกับว่า 
อุ้ย... ท าได้แล้วกจ็ะดีใจ ตบมืออะไรกันอย่างนี ้เค้าจะดีใจแล้วเค้ากจ็ะท า แล้วเวลาจับโฟม
ว่ายน า้อย่างนี ้เค้าจะต้องจับสองมือ แต่เรากป็ระคองเค้านะ ให้เค้าจับโฟม สองมือ ประคอง
ท่ีเอวแล้วก็ ตีขา แล้วเค้าก็ยืดไปจับได้ แล้วก็มีโหนบาร์ เค้าก็ใช้มือขวาท า แล้วก็จับพวก
ของเล่น เหมือนกับเค้ารู้โดยอัตโนมัติว่า ถ้าจับของเล่นแล้วเรามองเค้าอยู่  เค้าจะใช้มือขวา 
ถ้าไม่ท า กอ้็าว...ใช้มือขวาสิ เค้ากจ็ะยอมใช้ เรากพ็ยายามดันให้เค้าใช้มือขวา  อย่างท่ีบอก 
หยิบลูกบอลกใ็ห้ใช้มือขวานะ หยิบขึน้ไป แล้วไอ้การปีนป่ายของเค้านะถ้าเค้าใช้มือเดียว
มนัไปไม่ได้ เค้าต้องใช้สองมือ 

 
เม่ือแม่เห็นปัญหาของการเคล่ือนไหวมือและแขนในการท ากิจกรรม แม่จึงไดใ้ชก้ารเล่นใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อมาเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้ก่อประโยชน์ต่อนอ้งหนุนให้ไดมี้การเคล่ือนไหว  ยอม
ใชมื้อขวาในการท ากิจกรรม รวมถึงการพยายามกระตุน้ให้เด็กใชมื้อทั้งสองขา้งในการท ากิจกรรม  
แม่เล่าต่ออีกว่า กิจกรรมการเล่นตอ้งมีลักษณะท่ีจูงใจเด็กเพื่อให้น้องร่วมมือในการท ากิจกรรม 
ตวัอย่างเช่น การเล่นโยนบอลท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อกระตุน้ให้ยกแขนอีกขา้งมารับ เพราะขนาดของ
บอลใหญ่เกินกวา่ท่ีจะใชแ้ขนขา้งเดียวในการโยน รับบอลไดห้รือการพาเด็กไปเล่นของเล่นท่ีสนาม
เด็กเล่นท่ีมีของเล่นลกัษณะเป็นเชือกท่ีผูกเป็นตาข่าย ส าหรับให้เด็กปีนข้ึนไปเล่นซ่ึงเด็กจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใช้มือทั้งสองขา้งในการดึงตวัเองข้ึนไปร่วมกบัตอ้งงอขาในการปีน ซ่ึงต่างจากการเดินบน
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พื้นท่ีเด็กมกัเหวีย่งสะโพกมากกวา่การงอเข่า หรือการท่ีเด็กเล่นลูกบอลท่ีมีเคร่ืองสุญญากาศท่ีดูดลูก
บอลข้ึนใส่ในตาข่ายท่ีอยู่บนเพดานและปล่อยให้ตกลงมาเม่ือมีลูกบอลมากพอเป็นของเล่นท่ีเด็ก
ชอบ ท าใหเ้ป็นแรงจูงใจใหเ้ด็กพยายามใชมื้อขา้งขวามาจบัลูกบอล คุณแม่ไดแ้สดงความคิดเห็นไว้
วา่ ส่ิงท่ีส าคญัคือ ความสนุกท่ีไดเ้ล่นในวธีิการต่าง ๆ ขา้งตน้ท าให้นอ้งเต็มใจท่ีจะเคล่ือนไหวแมว้า่
จะมีความยากล าบาก  

 
ท่ีสนามเดก็เล่นมนัจะเป็นห้องแอร์ปรับอากาศหมดเลย  แล้วมีของเล่นหลายอย่าง หนุนอยู่
ได้ 3 ช่ัวโมง ไม่อยากกลับบ้านแต่เราต้องพากลับแล้วไง คือถึงเวลามันต้องกลับไง คือเรา
ไปตอน 4 โมงเยน็ 3 ช่ัวโมงกทุ่็มนึงแล้วน่ะ ต้องได้เวลาให้เค้ากลับ หนุนไม่อยากกลับ
หรอก เดก็มันสนุก มีความสุขน่ะ ยอมจับลูกบอลให้เคร่ืองมันดูดขึน้อะไรอย่างนีท้ั้ง  ๆ ท่ี
ปกติไม่ค่อยใช้มือขวานะ 

 
ผูดู้แลยงัเล่าต่ออีกถึงการน าเอาการเล่นมาใชก้ระตุน้การเคล่ือนไหว 
 
เค้าหยิบได้ทุกอย่างร้ือค้นหนังสือเด็ก ก็จะมีช้ันวางของเด็ก ๆ เค้าก็จะดึงมา มาย่ืนให้เรา
อ่านให้ฟัง บางคร้ังกจ็ะคลาน ไปร้ือหนังสือ ดึงมาหมดเลย แล้วกจ็ะเอามาเปิด ๆ ดู หนังสือ
เค้าเปิดเองได้ แต่จะใช้มือข้างท่ีเค้าถนัด อีกข้างหน่ึง ข้างขวาไม่ยอมใช้ แล้วถ้าพ่ีเค้าจะเล่น
ตัวต่อ เค้าก็จะตามพ่ีเค้าไปเล่น คลาน ๆ ตามไปเล่น เค้าจะคลานท่ัวบ้านเลย  เค้าก็จะ
พยายามเล่นของเค้าเอง  คือว่าถ้าเค้าเล่นเพลิน ๆ เค้ากเ็ล่นของเค้าเองได้ ถ้าปล่อยแอบ ๆ ดู
เค้าจะใช้มือขวา แต่ถ้าบังคับ เค้าไม่เอาแล้วจะชอบไปร้ือแผ่นซีดี ร้ืออะไร ๆ ออกมาเล่น  
เปิดลิน้ชักต่าง ๆ ท่ีมีร้ือออกมาเล่นหมด 

 
 เช่นเดียวกบันอ้งเนปาลท่ีผูดู้แลไดพู้ดถึงเร่ืองของเล่นท่ีให้กบัน้องเนปาลท่ีตอ้งฝึกฝนการ
ใช้มือสองขา้ง คุณพ่อเล่าว่าน้องเนปาลมกัหลีกเล่ียงการใช้แขนซ้ายในการท ากิจกรรมเช่นกนั จึง
มกัจะเลือกการเล่นท่ีมีลกัษณะช่วยกระตุน้ความสามารถในการเคล่ือนไหวของแขนทั้งสองขา้ง คุณ
พอ่ใชก้ารเล่นเกมและของเล่นท่ีตอ้งใชส่้วนของร่างกายหลายส่วนช่วยในการท า เป็นตวัช่วยในการ
กระตุน้พฒันาการดา้นการเคล่ือนไหวของนอ้ง ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงไวว้า่ “การเล่นเป็นการเล่นของเล่น
ท่ีต้องใช้มือท้ังสองข้างช่วยกัน เช่น รถไฟท่ีท าด้วยไม้ ต้องมีการต่อขบวน มีตัวต่อวางของบนขบวน
รถไฟ เพ่ือให้น้องเนปาลใช้มือข้างซ้ายท่ีไม่ถนัด ฝึกหยิบจับเพ่ือให้ทักษะการใช้มือดีขึน้ เกมตกปลา 
ตัวเบด็ท่ีจะตกเป็นรอกท่ีต้องใช้มือหมนุ เม่ือตกปลาได้แล้ว” 
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คุณพ่อยงัไดเ้ล่าต่อถึงกิจกรรมการเล่นอ่ืน ๆ ท่ีใชเ้พื่อส่งเสริมทกัษะการเคล่ือนไหว “เราก็
ใช้ลูกบอลพลาสติกหลายสี ให้โยนใส่ตะกร้า ผลัดกันโยนรับ ฝึกทักษะในการทรงตัว ใช้มือหยิบ 
โยนบอล กะระยะให้ลงตะกร้า เรียนรู้สีไปด้วย ไม่งั้นกว่็ายน า้ในสระยางเป่าลม บางช่วงใช้ท่าออก
ก าลังกายในน า้ท่ีครูสอนให้ เช่นท่ากางขา ขาข้างขวายืนแนบกับผนังสระ ขาซ้ายยกกางขึน้ลง” 
 การท่ีผูดู้แลน าการเล่นมาช่วยเพิ่มทกัษะการเคล่ือนไหวยงัเห็นได้จากการท่ีผูดู้แลคน้หา
วธีิการท่ีจะสามารถช่วยใหน้อ้งทรงท่าทางเองได ้เพื่อให้นอ้งสามารถใชแ้ขน มือในการท ากิจกรรม
ไดดี้ข้ึนเช่น น้องขา้วเจา้มีเก้าอ้ีท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษโดยหน่วยประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อการรักษา 
เป็นเกา้อ้ีท่ีท าจากฟองน ้ าและหนงั ออกแบบมาเพื่อจดัท่าให้สามารถนัง่ได ้โดยจะมีเข็มขดัคาดเพื่อ
กนัตก มีขนาดพอดีและกระชบักบัตวันอ้ง เพื่อช่วยในการจดัท่าทางเพื่อสนบัสนุนให้สามารถทรง
ตวัในท่านั่งได้ ช่วยให้ชันคอได้ดีข้ึน ส ารวจส่ิงแวดล้อมรอบตวั และยกมือมาเอ้ือมควา้ของได ้
แมว้่าจะยงัไม่สามารถก าของเล่นไดด้ว้ยตวัเอง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตขณะท่ีฝึกพบว่า ส าหรับ
นอ้งขา้วเจา้การเคล่ือนไหวร่างกายและการทรงท่าเป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากล าบากเป็นอยา่งมาก โดยคุณ
พอ่ไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีไวว้า่ “เค้ายังนั่งได้ไม่เหมือนเดก็ปกติ ถ้านั่งซักสิบห้านาทีหรือหน่ึงช่ัวโมงเค้า
กจ็ะล้า คอเค้าจะพับ คอก็จะตั้งไม่ได้จะพับลงอย่างนีฮ้ะ จะมีการโน้มตัวไปข้างหน้า เค้านั่งได้ไม่
นาน เวลาในการท ากิจกรรมของเค้ากจ็ ากัด” และเม่ือมีของเล่นมาวางไวต้รงหนา้ ขา้วเจา้จะพยายาม
เอามือมาปัดของให้เคล่ือนไหวไปมาซ่ึงเห็นไดช้ดัว่าน้องพยายามเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อเล่นกบั
ของเล่นนั้น ๆ  
 ผูดู้แลยงัเลือกของเล่นท่ีจะช่วยส่งเสริมการเคล่ือนไหว เช่น การใชข้องเล่นท่ีมีลกัษณะเป็น
โมบายท่ีมีสีสันสดใสและมีเสียงเพลง โดยจดัท่าให้เด็กนอนหงาย แลว้เอาโมบายวางครอบรอบตวั
เด็ก กระตุน้ความสนใจให้เด็กอยากเอ้ือมมือมาปัดโดยท่ีคุณพ่อเขา้มาเป็นเพื่อนเล่น ช้ีชวนให้นอ้ง
รู้จกัการเคล่ือนไหวผา่นการเล่นของเล่นท่ีเลือกแลว้ว่าเหมาะสมกบัพฒันาการของนอ้งขา้วเจา้ “... 
บางคร้ังกใ็ห้เค้านอนแล้วกใ็ห้ของเล่นท่ีเดก็เล็ก ๆ เล่นกันท่ีเป็นโมบายแบบแขวนน่ะครับ ท่ีเอามา
เล่นจะเป็นโครงแล้วมีโมบายห้อย ๆ กว็างคร่อมตัวเค้าไว้ แล้วเล่นกับเค้าครับ เค้ากจ็ะเอือ้มมือมาปัด
อะไรอย่างนีค้รับ ใช้เป็นของเล่นท่ีมันเป็นโมบาย เราจะปัดเล่นกับเค้า แล้วจะช่วยจะสอนว่าอันนี้
ปัดนะลูก เค้ากจ็ะเอือ้มมาปัดเล่นอย่างนีค้รับ” 
 เช่นเดียวกบัผูดู้แลของนอ้งหนุนและนอ้งเนปาล  คุณพอ่ของนอ้งขา้วเจา้เห็นวา่การเล่นช่วย
ให้น้องไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย โดยท่ีคุณพ่อเป็นเพื่อนเล่น ช้ีชวนให้ดู พยายามให้น้องเล่นดว้ยกนั 
กระตุน้ใหน้อ้งเกิดการเรียนรู้รูปแบบของการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ โดยท่ีเม่ือนอ้งเห็นของเล่นท่ีชอบ 
น้องจะใช้แขนยนัตัวเอง ชันคอข้ึนมองของแล้วพยายามจะยกมือข้ึนเพื่อปัด เอ้ือมจบัส่ิงของ 
ถึงแมว้่านอ้งจะหยิบจบัของไม่ได ้ท าให้ไม่สามารถเล่นไดต้ามหน้าท่ีของ ๆ เล่นช้ินนั้นแต่คุณพ่อ
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คิดวา่นอ้งขา้วเจา้มีการเคล่ือนไหวท่ีดีข้ึน เน่ืองจากไดมี้การเรียนรู้การเคล่ือนไหวผา่นการฝึกฝนซ ้ า 
ๆ จากการเล่นของเล่นท่ีคุณพอ่น ามาให ้  
 

น้องเค้ารับรู้ว่าเหมือนกับเค้ารู้ว่านั่นเป็นของเล่น เค้าจะมองตาม บางคร้ังก็จะมีพยายาม
เอือ้มจับอะไรอย่างนีค้รับ บางคร้ังถ้าเกิดจับคว า่อยู่ เค้ากจ็ะชันคอมองอะไรอย่างนีค้รับ  จะ
พยายามยันตัวเองขึ้นมามองของเล่น แล้วก็มีการเอื้อมบ้างบางคร้ัง เพราะว่าเค้ายัง
คอนโทรลควบคุมมือไม่ค่อยได้ แต่ก็เร่ิมดีขึน้ เค้าก็พยายามเอื้อมบ้างบางคร้ังท าให้เค้ามี
ปฏิกิริยาในการพัฒนามากขึน้  มันเหมือนกับว่าเราชอบอะไร เรากอ็ยากดู  แล้วอะไรท่ีเค้า
ชอบเค้ากอ็ยากลุกมาหยิบมาดู อยากจะเดินมาหา มีการขยับตัวมากขึน้มีการใช้กล้ามเนือ้ท่ี
เค้าไม่ได้ใช้มากขึน้ เพราะปกติเค้าจะนอนแล้วมือเค้าจะไม่ขยับเหมือนกับเค้าไม่รู้ว่ามือเค้า
มีไว้ท าอะไรแต่ถ้าเค้าเห็นของเล่นเค้ามีการเอามือไปปัด เอือ้มมืออย่างนีค้รับ (ยกมือปัดใน
อากาศให้ผู้วิจัยดู)  อืม...กเ็ป็นผลดีของของเล่นท่ีเค้าชอบ 

 
 เล่นเพือ่ช่วยเพิม่ความสามารถในการท ากจิกรรมต่าง ๆ ในชีวติ 
 

การเล่นท าให้น้องเกิดการเรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือตัวเองได้ การท่ีน้องเล่นปีนป่าย ปีนบันได
ท าให้น้องเดินขึน้ลงบันไดได้อย่างปลอดภัย ถ้าไม่อย่างนั้นก็ปีนไม่เป็น เราก็กลัวจะตก 
เพราะบางท่ีหนุนกปี็นบันไดขึน้ไปหาพ่อหรือใคร ๆ ข้างบนเรียบร้อยแล้ว กเ็รียนรู้ถ้าไม่มี
ราวจับ ก็ต้องเอาหลังลงไง คือถอย ๆ ๆ ๆ ลงอย่างนี ้เผลอเด๋ียวเดียวเท่านั้นจะแอบปีนขึน้
ไป เพราะงั้นสู้ให้ปีนแล้วกฝึ็กไปด้วยดีกว่า   

 
 คุณแม่น้องหนุนให้ความเห็นกบัการท่ีลูกชายชอบปีนทั้งหน้าต่างและบนัได จนคุณแม่

ตกใจกลวัวา่นอ้งจะตกลงมา เพราะบนัไดท่ีบา้นค่อนขา้งสูง ลาดชนัและไม่มีราวบนัไดให้เกาะยึด 
คุณแม่ตอ้งพาหนุนไปหัดข้ึน- ลงบนัไดท่ีบา้นคุณย่า เน่ืองจากท่ีบา้นนั้นมีราวบนัได จนน้องหนุน
เกาะราวข้ึนลงได้เอง ในส่วนของท่ีบา้นคุณแม่ให้น้องค่อย ๆ คลานข้ึนลง ซ่ึงน้องท าไดดี้ตอนน้ี
สามารถปีนบนัไดไดอ้ยา่งปลอดภยั “บอกหนุนเวลาลงบันไดให้ใช้มือสองข้างนะ เอามือขวาช่วย
จับ มันก็จับนะ แต่ได้เด๋ียวเดียว มันก็ใช้มือซ้ายจับอีก อะไรอย่างนี ้เหมือนกับไม่ค่อยถนัด แต่ว่า
เวลาลงเราจะสอนเค้าให้ลงท่ีละขัน้ ค่อย ๆลงทีละขัน้ไม่ต้องรีบ เค้ากล็งไปตลอดรอดฝ่ังนะ เค้ากล็ง
ได้แต่ต้องมีราวบันได มนักก็ล้าขึน้นะ เดินขึน้เนิน บันไดอะไรกท็ าได้หมด” 
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 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์สะทอ้นให้ทราบวา่ผูดู้แลทั้งสามในงานวิจยัน้ีเห็นตรงกนัใน
แง่การให้ความส าคญัของการเล่นท่ีเด็กกระท าไม่ว่าจะเป็นท่ีห้องฝึกหรือท่ีบา้นนั้นจะเป็นการท า
เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเพิ่มความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต เช่น การท ากิจวตัร
ประจ าวนั  การฝึกฝนผ่านการเล่นจะช่วยให้เด็กมีความสามารถการท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวติประจ าวนัท่ีจ  าเป็นต่อการช่วยเหลือตนเองไดม้ากข้ึน 
 ผูดู้แลเห็นวา่ส่ิงท่ีเล่นจะเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การท ากิจกรรมท่ีเด็กจ าเป็นตอ้งท า
ในชีวติประจ าวนั เช่น การใชช้อ้นตกัลูกปัดได ้จะน าไปสู่การท่ีเด็กจะสามารถตกัขา้วกินเองได ้เป็น
ตน้ “จริง ๆ แล้ว การเล่นส าคัญในความคิดของเราเพราะว่าถ้าเกิดเค้าไม่เล่นเลย   เค้าเป็นเดก็ท่ีนั่ง
น่ิง ๆ เฉย ๆ เค้าก็จะไม่มีการเรียนรู้อะไรเกิดขึน้ ตัวอย่างเช่น สมมุติให้เค้าจับช้อนเพ่ือไปตักของ
เล่น เค้ากส็ามารถไปตักข้าวได้ ไปหยิบจับอะไรได้”  
 การเล่นอนัมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท ากิจวตัรประจ าวนัยงัเห็นไดจ้ากตวัอยา่งของ
คุณพ่อน้องเนปาลท่ีพูดถึงการให้ความส าคญัของการท ากิจกรรมบ าบดั คือการฝึกการใช้มือเพื่อ
น าไปใช้ในการท ากิจกรรมดูแลตนเองท่ีเด็กควรจะต้องเร่ิมฝึกฝนและเรียนรู้ ร่วมกับการท า
กายภาพบ าบดัดว้ยการดดัขอ้เพื่อป้องกนัการติดแข็งของขอ้ต่อ โดยคุณพ่อเรียกการบ าบดัแบบน้ีว่า 
“การบ าบัดอย่างมีแบบแผน” ท่ีมีเป้าประสงคข์องการฝึกเช่นเดียวกบัท่ีผูบ้  าบดัท าท่ีโรงพยาบาล แต่
เม่ือครอบครัวตอ้งช่วยกนัดูแลสมาชิกใหม่ของครอบครัวคือ น้องชายของน้องเนปาล  ดงันั้นใน
ตอนเช้าของทุกวนั คุณพ่อของน้องเนปาลจึงได้ปรับใช้การฝึกผสมกบัการเล่นท่ีคุณพ่อเรียกว่า 
“การฝึกแบบใช้กิจกรรม”  เพื่อใหน้อ้งสนุกกบัการเล่นไปพร้อม ๆ กบัการท ากิจวตัรประจ าวนั 
 

การฝึกช่วงท่ีน้องเนปาลยังไม่เข้าโรงเรียน ก็จะมีการฝึกเป็นแบบแผนเหมือนท่ีครูฝึก คือ 
จัดโต๊ะเก้าอีส้ าหรับฝึกมือ อุปกรณ์กจ็ะเหมือนกับท่ีโรงพยาบาล เช่น ตัวพลาสติกส าหรับ
หยิบจับ ภาพจ๊ิกซอว์ เบด็ตกปลา แต่เป็นแบบพลาสติกค้อนตอกหลัก มีการนวด ใช้เหยียด
แขน ก่อนหลังท าการฝึก...ช่วงหลังท่ีคุณพ่อมีลูกคนท่ี 2 คือน้องนาธานและน้องเนปาลต้อง
ไปโรงเรียน การฝึกแบบเป็นแบบแผนไม่ค่อยได้ท าแล้ว การฝึกจะเป็นแบบใช้กิจกรรม
หรือเป็นช่วงกิจวตัรประจ าวนัแทน 
 
คุณพ่อไดเ้ล่าต่อว่า เม่ือตอ้งการให้น้องฝึกแขนและมือเพื่อไปใช้ในการช่วยเหลือตนเอง

แปรงฟันหรืออาบน ้ า คุณพ่อได้น าสติกเกอร์รูปการ์ตูนท่ีน้องชอบมาติดท่ีผนังห้องน ้ า และขณะ
อาบน ้าไดก้ระตุน้ใหน้อ้งยกมือข้ึนช้ีตวัการ์ตูน ท าให้คุณพ่อสามารถอาบน ้ าให้นอ้งพร้อมกบัการท า
กายภาพบ าบดัไปดว้ยอยา่งเป็นธรรมชาติ ไม่ตอ้งบงัคบันอ้งเพราะการยกมือข้ึนเองเพื่อแตะ 
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สติกเกอร์เป็นส่ิงท่ีนอ้งเนปาลเตม็ใจ พอใจท่ีจะท า โดยเห็นไดจ้ากการท่ีนอ้งกระตือรือร้น ยกมือข้ึน
ทนัทีท่ีถาม ท าให้มีการออกก าลงักล้ามเน้ือและป้องกนัการติดแข็งของขอ้โดยท่ีขณะท าโดยไม่
ขดัขวางต่อการท ากิจกรรมอ่ืน นอกจากการป้องกนัขอ้ติดแลว้ในการฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง คุณ
พ่อไดมี้การน าการเล่นมาเป็นส่ิงท่ีช่วยในการกระตุน้ เพื่อให้เด็กเต็มใจในการท ากิจกรรมร่วมกบั
การท ากิจวตัรประจ าวนัเช่น การใชแ้ปรงสีฟันท่ีมีเสียงเวลาแปรงฟันท าให้นอ้งเต็มใจฝึกแปรงฟัน
จนสามารถท าดว้ยตนเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางกิจกรรมบ าบดัคือ PEOP model ท่ีเน้น
ความเป็นพลวตัรของปัจจยัส่วนบุคคล ส่ิงแวดล้อมและกิจกรรมการด าเนินชีวิต ว่าทุกส่วนมี
ความสัมพนัธ์กนัแยกออกจากกนัไม่ได้ ตอ้งเก่ียวขอ้งพึ่งพากนั การรักษาทางกิจกรรมมุ่งเน้นท่ี
บุคคล ส่ิงแวดล้อมและกิจกรรมการด าเนินชีวิต ไม่สามารถแยกผลของปัจจยัเหล่าน้ีได ้(เมธิศา, 
สรินยา & จีรนนัท,์  2551) ดงัท่ีเห็นไดจ้ากท่ีคุณพ่อท าการฝึกนอ้งเนปาลให้สามารถยกแขนเพื่อให้
นอ้งมีความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ ป้องกนัภาวะขอ้ติด มีการปรับส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการฝึก ให้
กิจกรรมโดยผา่นการวิเคราะห์กิจกรรม ท าให้ส่งผลต่อความสามารถในการท ากิจกรรมการด าเนิน
ชีวติในชีวติประจ าวนัของนอ้ง 

นอกจากทกัษะในการท ากิจกรรมการดูแลรักษาตนเองท่ีฝึกไปพร้อมกบัการเล่นท่ีผูดู้แลให้
ความส าคญัวา่เกิดจากการท่ีเด็กไดเ้ล่นไดล้งมือกระท าและไดฝึ้กฝน ผูดู้แลทั้งสามคนยงัสังเกตเห็น
ถึงความสามารถในการเขา้ไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมากข้ึนผา่นการเล่นดงัเช่น การปรับตวัให้เขา้กบั
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีคุน้ชินหรือท่ีเคยท ามาก่อน โดยผูดู้แลเห็นว่าเม่ือเด็กมี
ความอยากเล่น ท าใหเ้ด็กไดรั้บแรงจูงใจใหป้รับตวัในขณะท ากิจกรรม ท าใหเ้ด็กมีความกลา้มากข้ึน
ดงัท่ีทั้งคุณพอ่ของนอ้งเนปาลและคุณแม่ของนอ้งหนุนเห็นถึงพลงัของการเล่นในการเปล่ียนแปลง
ในตัวลูกของตนเองท่ีพาตัวเองเข้าไปท ากิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน โดยคุณแม่น้องหนุนเล่าถึง
เหตุการณ์สองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงท าให้คุณแม่มองว่าการเล่นท าให้น้องหนุนมีความสามารถท่ี
เพิ่มมากข้ึนในการเขา้ไปเล่นในสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่คุน้เคย  คุณแม่เล่าวา่เม่ือพานอ้งไปห้างสรรพสินคา้ 
นอ้งจะร้องให้อุม้ ไม่ยอมเดินเอง ค่อนขา้งจะกลวัคนแปลกหน้า คุณแม่ให้ขอ้มูลว่านอ้งหนุนเป็น
เด็กท่ีค่อนขา้งข้ีกลวัหากอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคย มกัเขินอายหากอยูท่่ามกลางคนแปลกหน้า 
แต่เม่ือไหร่ก็ตามท่ีพาไปเล่นท่ีสนามเด็กเล่นท่ีเต็มไปด้วยของเล่น  น้องจะยอมเดินเองไม่แสดง
อาการกลวัต่อสถานท่ีแปลกตา ดูเหมือนวา่นอ้งหนุนจะมีความมัน่ใจในตวัเองมากข้ึนเม่ือเห็นของ
เล่นหรือเคร่ืองเล่นท่ีถูกใจ  น้องเขา้ไปเล่นของเล่นท่ีตอ้งอาศยัการทรงตวัท่ีดี เช่น ยอมปีนบนัได
เชือก หรือเขา้ไปในอุโมงคท่ี์มืด อยา่งเช่นเล่นกระดานล่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นอุโมงคสู์งซ่ึงมืดท่ีมนัดูน่า
กลวัส าหรับผูใ้หญ่แบบคุณแม่ ท าให้คุณแม่เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีนอ้งหนุนสามารถปรับตวัให้เขา้
กบัสถานท่ี กบัเพื่อนท่ีเล่นดว้ยกนัในสนามเด็กเล่นไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ท่ีสนามเด็กเล่นในร่มมีกระดานล่ืนท่ีเป็นสไลเดอร์ล่ืน ๆ กใ็ห้นั่งตักพ่อ นั่งลงมา เด็กก็จะ
 ปีนป่าย  แล้วกมี็อันท่ีเป็นท่ีพีวีซีใหญ่ ๆ มืด ๆ มนักก็ล้าลงกันนะ  ไอ้เรานะกลัวมากกว่าอีก 
 แต่มันลงกันได้ ไม่กลัว ก็หนุนก็บอกไปแม่ไป ก็จูงกันไป กับผู้ใหญ่อย่างนี ้ก็ไปกัน ไม่
 กลัว  ท้ังท่ีว่ามนัเป็นเดก็กลัวโน่นกลัวน่ีนะ กแ็ปลก ๆ แล้วในนั้นเพ่ือนเยอะแยะ ไม่รู้จักกัน 
 แต่มนักเ็ดก็ มนุษยสัมพันธ์มนักดี็นะ มันกเ็ล่นได้ กเ็ล่นด้วยกัน ในนั้นแหละ 3 ช่ัวโมงไม่มี
 บ่น (ยิม้) 
  

เล่นเพือ่การผ่อนคลาย 
 
ส าหรับเด็กสมองพิการความยากล าบากในการเคล่ือนไหว และการท ากิจกรรมการด าเนิน

ชีวิตตามท่ีกล่าวถึงขา้งตน้อาจก่อให้เด็กเกิดความตึงเครียด ซ่ึงตรงกบัท่ีผูดู้แลและผูว้ิจยัเห็นไดจ้าก
การสังเกตพฤติกรรมของเด็กทั้ งสามคนท่ีพบว่า เด็กมักจะแสดงออกถึงความเครียด ต่อต้าน 
หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามพยายามมาก เน่ืองจากกิจกรรมนั้นตอ้งใชค้วามสามารถในการท า
มากกวา่ความสามารถท่ีเด็กมีอยู ่ (Blanche, 1997) ตวัอยา่งเช่น นอ้งเนปาลท่ีถา้ตอ้งท ากิจกรรมท่ีใช้
มือทั้งสองขา้งท างานร่วมกนั หรือใชมื้อขา้งขวาท างานมกัจะแสดงปฏิกิริยาต่อตา้น สะบดัแขนหนี 
โวยวาย ไม่ร่วมมือในการท ากิจกรรม หรือน้องขา้วเจา้เม่ือจะตอ้งท าการฝึกกระตุน้พฒันาการการ
ชนัคอ มีการลงน ้ าหนกัท่ีแขน ขาเพื่อลดเกร็งหรือการนัง่ในเกา้อ้ีพิเศษซ่ึงตอ้งใชค้วามพยายามใน
การทรงท่านั้น น้องมกัจะเกร็งตวัต่อตา้น ร้องไห้ไม่อยากท า จนคุณพ่อไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบั
การใชเ้ทคนิคการรักษาเฉพาะวา่เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั และมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการบ าบดั แต่
ในความเห็นของคุณพอ่ การใชเ้ทคนิคในการรักษาเป็นส่วนประกอบในการฝึก ท่ีสมควรตอ้งมีการ
เล่นควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เด็กก็มีความสุขร่วมกบัการไดพ้ฒันาความสามารถร่วมด้วย คุณพ่อให้
ความเห็นวา่ การฝึกตามโปรแกรมเป็นส่วนประกอบท่ีช่วยเสริมในการฝึก หลกั ๆ แลว้ควรใชก้าร
เล่นเป็นตวัช่วยส่งเสริมความสามารถของเด็กมากกวา่ เพราะของเล่นเป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้ด็กเพลิดเพลิน 
สบายใจ  
 

เทคนิค [การรักษา:  ผู้ วิจัย]  ผมว่าการใช้เทคนิคกลายเป็นแค่ส่วนประกอบมากกว่า
เพราะว่า ของเล่นน่ีเด็กเค้าจะสนใจ แล้วกมี็ความรู้สึกว่าอยากเล่น แต่เม่ือไหร่ท่ีใช้เทคนิค
แล้ว เดก็จะมีความรู้สึกเบ่ือ เหมือนเป็นการบังคับเค้า มันจะกลายเป็นว่า ของเล่นน่าจะเป็น
หลักมากกว่าการใช้เทคนิค เทคนิคเหมือนกับเป็นการเสริม โอเค...เล่นไปสักพักนึงแล้วใช้
เทคนิคเข้ามาช่วยหน่อยหน่ึงมากกว่า บางทีอาจจะใช้เทคนิคเยอะใช้ของเล่นน้อยมันจะท า
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ให้เดก็เบ่ือไม่อยากท าแล้วพอเค้าเร่ิมเบ่ือ แล้วกเ็ค้าจะเกิดอาการไม่อยากท า และถ้ามีของ
เล่นเม่ือไหร่น่ียังไงเค้าก็อยากมาเล่น มีความรู้สึกเหมือนว่าเค้ามีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ดี
เหมือนกับท าให้เค้ามีความสุขไม่เครียดเหมือนกับว่า ถ้าเราไปฝึกอะไรกับเค้าเครียดมาก ๆ 
เค้ากไ็ม่ชอบ  ถ้าเป็นของเล่นจะท าให้เค้ามีสุขภาพจิตดี 

 
นอ้งขา้วเจา้เป็นเด็กสมองพิการท่ีมีปัญหาความยากล าบากในการเคล่ือนไหวมาก เน่ืองจาก

มีความตึงตวัของกลา้มเน้ือท่ีเปล่ียนแปลงตลอด ท าให้ขาดโอกาสในการส ารวจส่ิงแวดลอ้ม แมว้่า
น้องจะมีความสนใจส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ท่ีท าให้น้องแสดงออกว่าอยากเขา้ไปมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น ดงัจะสังเกตไดจ้ากนอ้งมกัชอบหนัมองเม่ือเด็กคนอ่ืนเล่นอยูข่า้ง ๆ แลว้จะยิม้ 
ส่งเสียงเรียกแมว้า่จะไม่เป็นภาษาพูด  คนอ่ืนตอ้งสังเกตจากภาษาท่าทางโดยนอ้งจะพยายามยกมือ
ข้ึนมาหยบิของและหากท าไม่ไดจ้ะแสดงความคบัขอ้งใจ โดยแสดงออกทางสีหนา้ และถา้ไม่ไดรั้บ
การตอบสนองอย่างทนัท่วงที ขา้วเจา้จะเร่ิมร้องไห้ บิดตวัไปมา ถา้คุณพ่ออยู่ดว้ยจะเขา้ใจแลว้เอา
ของเล่นให้หรือบอกให้คนอ่ืนให้เขา้ใจขา้วเจา้ คุณพ่อกล่าวถึงเห็นถึงประโยชน์ในแง่ช่วยให้เด็กมี
ความสุขและเป็นกิจกรรมท่ีท าให้เด็กมีความผอ่นคลายจากความเครียดท่ีเด็กตอ้งเผชิญขณะท าการ
ฝึก  “มันเป็นการผ่อนคลาย มันเป็นธรรมชาติของเด็กท่ีชอบเล่นอยู่แล้ว บางคร้ังมันก็เครียด ก็น่า
เบ่ือท่ีต้องฝึก คือต้องท าอะไรซ ้า ๆ คือถ้าจะฝึกให้น้องนั่ง ถ้าจับนั่งเฉย ๆ น้องกไ็ม่ยอม ต้องเอาของ
ให้เล่น เค้าถึงจะยอมเหยียดหลัง ไม่งั้นร้องไห้แล้วกฟุ็บ หมอบอยู่ไม่ยอมนั่ง”  ดว้ยความท่ีนอ้งขา้ว
เจา้มีความยากล าบากในการทรงท่าตอ้งใช้แรงจูงใจอย่างมากในการฝึก คุณพ่อจึงตอ้งใช้การเล่น
ร่วมดว้ยเพื่อจูงใจใหน้อ้งท ากิจกรรม  ส่วนนอ้งเนปาลคุณพ่อให้ขอ้มูลวา่การฝึกใชส่้วนของร่างกาย
ขา้งซา้ยเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้นปาลเครียด โกรธเพราะถูกขดัใจจากการท่ีตอ้งถูกบงัคบัให้ตอ้งท ากิจกรรม
ท่ียากล าบาก เช่น ตอ้งฝึกการเดินงอเข่าได้ซ่ึงโปรแกรมการฝึกจะให้น้องเดินยกขาข้ึนแท่นไม้
ยอ้นกลบัไปมาหลายเท่ียว นอ้งจะเบ่ือไม่ยอมเดิน เม่ือถูกบงัคบัมาก ๆ เขา้จะต่อตา้นปฏิเสธการฝึก 
เช่นเดียวกบัขณะฝึกการใชมื้อ ท าใหคุ้ณพ่อตอ้งน ากิจกรรมการเล่นเพื่อมาผอ่นคลายความตึงเครียด
ของน้อง และไดแ้สดงความเห็นว่า การเล่นเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เด็กรู้สึกถึงความอิสระ ไม่ตอ้งอยู่ใน
กรอบท่ีผูอ่ื้นจดัการให ้คุณพอ่จะปล่อยใหน้อ้งเล่นตามใจตนเอง เช่นเม่ือเห็นวา่เนปาลจะชอบใชไ้ม้
หรือของเล่นเคาะกบัส่ิงของต่าง ๆ ในบา้น คุณพ่อซ้ือกลองมาให้น้องตีเล่น คุณพ่อใชว้ิธีเบ่ียงเบน
ความสนใจไปสู่การเล่น เพียงเพราะคุณพ่อเห็นวา่อยากให้นอ้งรู้สึกผอ่นคลายจากความตึงเครียดท่ี
ตอ้งมาท าการฝึกพฒันาการ หรือความยากล าบากในการใช้ชีวิต เช่นการปีนข้ึนกระดานล่ืน น้อง
เนปาลปีนไดแ้ต่ชา้เพื่อนตอ้งรอ หรือกิจกรรมบางอยา่งในห้องเรียน เช่น การเปิดกระเป๋า การเขียน
นอ้งท าไดอ้ยา่งยากล าบาก คุณพ่อพูดถึงการเล่นของน้องไวว้่า “การเล่นมันเหมือนกับการเค้าได้
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ผ่อนคลาย หมายถึงว่าเค้าอิสระ ไม่เหมือนท่ีเราห้าม บอกอย่าท าโน่นท าน่ีอะไรอย่างนี ้กป็ล่อยเค้า 
ล่ืนไหลอะไรอย่างนี ้ ก าลังจะบอกว่าเดก็กับของเล่นมนัท าให้เค้าผ่อนคลาย ได้ปลดปล่อยส่ิงท่ีอยาก
ท า เราไม่ได้ไปห้ามเค้า อย่างของเล่นเค้าจะทุบ ตีอะไร เราก็ไม่ได้ห้าม แค่บอก ๆ ว่าจะพังอะไร
อย่างนี ้แต่ไม่ได้ไปลงโทษเค้า” 
 เช่นเดียวกนักับคุณแม่น้องหนุนท่ีคุณแม่พยายามกระตุน้ให้น้องใช้แขนขาทั้งสองข้าง
ท างานร่วมกนัมากข้ึน ถึงแมว้า่นอ้งจะไม่ต่อตา้นมากนกัแต่ก็ตอ้งใชก้ารหวา่นลอ้ม ตอ้งใชแ้รงจูงใจ
เป็นอยา่งมาก นอ้งหนุนถึงจะยอมใช ้แต่ส่ิงท่ีสามารถดึงดูดให้นอ้งท ากิจกรรมไดก้็คือการเล่น คุณ
แม่ใหต้วัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนถึงความแตกต่างของกิจกรรมการเล่นกบัการฝึกในโรงพยาบาลไวใ้น
เร่ืองของการฝึกออกก าลงักล้ามเน้ือขาว่า ท่ีโรงพยาบาลจะให้น้องออกก าลงัขาโดยใช้จกัรยาน
ส าหรับออกก าลงักายท่ีตั้งอยูก่บัท่ี มีตวัวดัวา่นอ้งออกก าลงัไดก่ี้คร้ัง มีตวัเพิ่มแรงตา้นท าให้ตอ้งออก
แรงเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงท าใหส้ามารถออกแบบการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบันอ้งหนุนได ้แต่นอ้งไม่
อยากท า มกัแสดงอาการอิดออด ไม่สนุก ตรงขา้มกบัถา้อยูท่ี่บา้น นอ้งหนุนมกัจะถีบจกัรยานอยูใ่น
ลานรอบบา้นเอง ไม่ตอ้งบงัคบั นอ้งสนุกท่ีไดข่ี้จกัรยาน ยอมออกแรงถีบไปขา้งหนา้ หรือดนัรถไป
ดา้นหลงั คุณแม่รู้สึกว่าลูกได้สนุกร่วมกบัได้ออกก าลงักายเป็นผลพลอยได้ ต่างกบัท่ีตอ้งฝึกใน
โรงพยาบาลท่ีตอ้งถีบจกัรยานอยู่กบัท่ี ตอ้งถูกบงัคบั เน่ืองจากเป็นการรักษา ตอ้งมีคนจดจอ้งอยู่
ตลอดเวลา ท าใหน้อ้งไม่อยากท า แต่ถา้เป็นการข่ีเล่นท่ีบา้น นอ้งจะสนุกสนานกบัการข่ีจกัรยาน แม่
ไม่ตอ้งสั่งให้ท าเลยแต่นอ้งเต็มใจท่ีจะท าเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคุณแม่เห็นวา่เป็นส่ิงท่ีเหมาะกบัเด็ก หนุน
ไดเ้ล่นหลากหลาย ท าใหไ้ดฝึ้กมือ ฝึกคิดแกปั้ญหา ไดส้นุกและพฒันาการท่ีดีร่วมดว้ย โดยท่ีคุณแม่
เห็นถึงขอ้ดีของการเล่นคือ การเล่นท าให้น้องรู้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครียดท่ีตอ้งรับการฝึก
กระตุน้พฒันาการซ่ึงเป็นส่ิงท่ียากล าบากส าหรับน้องหนุน เพราะมีขอ้จ ากดัทางร่างกาย ดงัท่ีได้
กล่าวถึงความหมายของการเล่นไวว้า่ 
 

การเล่นมันท าให้เดก็มีความสุข ได้ผ่อนคลาย อย่างเช่น ไปเล่นท่ีสนามเดก็เล่น เค้าจะมีลูก
บอลมนักจ็ะมีสุญญากาศดูดลูกบอลขึน้ไป เข้าไปอยู่ในท่ีเกบ็ลูกบอลข้างบน ดูดขึน้ไปเดก็
มนักช็อบท่ีลูกบอลลอย กพ็ยายามหยิบขึน้มาอีก  เดก็กส็นุก มีความสุข  พอจังหวะท่ีดูดไป
เยอะ ๆ พอเตม็ มันกจ็ะตกลงมา เดก็กจ็ะกร๊ีดกร๊าดกัน สนุกสนาน แล้วกจ็ะเกบ็ขึน้ไปใหม่  
มนักอ็ย่างเน๊ียะ เดก็กมี็ความสุข 
 
จะเห็นไดว้า่การเล่นเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมความสามารถกบัเด็กในหลายดา้น ทั้งพฒันาการ

ทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ดังจะเห็นได้จากงานวิจยัเก่ียวกับการเล่นต่อพฒันาการ
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ทางการเรียนรู้และภาษาพบวา่ เด็กท่ีไดเ้ล่นมีพฒันาการทั้งสองดา้นดีข้ึน (Tomopolos et al., 2006)
หรือการศึกษาของ Bundy และคณะในปี ค.ศ.  2008 เก่ียวกบัความสนุกสนานในการเล่นในเด็ก
นกัเรียนโดยเป็นโปรแกรมท่ีให้โดยนกักิจกรรมบ าบดัพบวา่ ครูรายงานผลว่าทกัษะทางสังคมและ
ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กเพิ่มข้ึน ผลท่ีไดแ้สดงถึงบทบาทของนกักิจกรรมบ าบดัในการให้บริการ
โดยใช้การเล่นเป็นส่ือในการรักษา (Bundy, 2008) ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมความสามารถของปัจจยัท่ี
ส าคัญในการท ากิจกรรมการด า เนินชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทางกิจกรรมบ าบัดคือ 
Occupational Behavior Model ท่ีมีความเช่ือวา่ กิจกรรมการด าเนินชีวิตเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัใน
ชีวิต (occupation as a meaningful need in life) โดย Marry Reilly ให้ความหมายของ occupational 
behavior วา่ เป็นความต่อเน่ืองของพฒันาการในการเล่นและการท างาน  จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของ
แนวคิดน้ีคือ ความพยายามในการพฒันาความสามารถและความส าเร็จในการท ากิจกรรม โดย
มุ่งเน้นท่ีการเล่นและการท างานท่ีเป็นส่ิงแสดงถึงความส าเร็จและการปรับตวัในการท ากิจกรรม 
โดยการเล่นเป็นเคร่ืองมือท่ีเด็กใช้ในการสร้างทกัษะความสามารถ การคน้หาความสนใจและ
ความสามารถในการต่อสู้และร่วมมือระหวา่งกนัท่ีตอ้งใช้ในการท างานเม่ือเป็นผูใ้หญ่ ดงันั้นการ
เล่นในเด็กจึงเป็นการเตรียมทกัษะ ความสามารถ ท่ีจะตอ้งใชใ้นการท างานในวยัผูใ้หญ่  
 
 เพราะอยากให้ลูกได้เล่นเหมือนเด็กคนอืน่  
 
 ประโยชน์และหนา้ท่ีของการเล่นท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะการเคล่ือนไหว ทกัษะการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อผ่อนคลายความเครียดท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ก่อนหน้าน้ี   ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลยงัแสดงให้เห็นอีกวา่ ผูดู้แลไดใ้ห้ความส าคญัต่อการเล่นเป็นอยา่งมากซ่ึงสะทอ้นให้เห็นได้
ในประเด็น “เพราะอยากให้ลูกได้เล่นเหมือนกับเด็กคนอ่ืน” ซ่ึงจะน าเสนอในเน้ือหาส่วนน้ี   จาก
การท่ีทุกครอบครัวได้ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจรวมถึงก าลังทรัพยใ์นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสในการเขา้ร่วมการเล่น การจดัหาของเล่นให้นอ้ง ๆ เพราะผูดู้แลอยากให้ลูกไดเ้ล่นอยา่งเช่น
ท่ีควรจะเป็นและเหมือนกบัเด็กคนอ่ืนดงัเช่นค ากล่าวของคุณพ่อน้องขา้วเจา้ท่ีว่า “เราก็จะเล่นกับ
เค้าแบบท่ีเหมือนกับเค้าปกติ เล่นให้เหมือนกับเค้าเป็นเดก็ปกติ อะไรท่ีเดก็ปกติเล่น เรากจ็ะพยายาม
เล่นให้เป็นปกติแบบนั้น” คุณพอ่ใหค้วามเห็นวา่คุณพอ่พยายามกระตุน้ให้ลูกเล่นโดยใชข้องเล่นมา
กระตุน้ใหข้า้วเจา้สนใจของ อยากจบัเหมือนกบัเด็กปกติทัว่ไป ดงัท่ีกล่าววา่  “ของเล่นจะช่วยเค้าใน
ด้านให้เค้าสนใจให้เค้ามอง อยากจับอยากได้ เหมือนกับเดก็ท่ัวไปครับ ถ้าเค้าเห็นของเล่นท่ีมีเสียงมี
สี เค้ากเ็กิดการอยากจับอยากได้ อยากเล่น ใช้เป็นแบบนี ้ให้เค้าอยากท าในส่ิงท่ีเค้ายงัท าไม่ได้”  



  73 

 คุณพ่อนอ้งขา้วเจา้ไดใ้ห้ความเห็นกบัประเด็นน้ีวา่ เด็กทุกคนยอ่มมีความอยากท่ีจะส ารวจ 
อยากท่ีจะเล่น สนุกสนาน คุณพ่อจึงพยายามเล่นกบัลูกเหมือนกบัเด็กปกติทัว่ไป มีการท ากิจกรรม
ร่วมกนัใหเ้หมือนกบัเด็กปกตินัน่คือ การเล่นกบัลูก “จะมีพูดคุยแหย่เล่น พยายามออกเสียงให้เค้าจ า
อะไรอย่างนี้ครับ เรียกช่ือเค้าบ่อย ๆ มี เล่นจ๊ักกะจ๋ีกันอะไรกัน พยายามเล่นให้เหมือนเด็กปกติ
ท่ัวไป พยายามนะ พยายามให้เค้าเหมือนปกติครับ กเ็หมือนกับ ถ้าเป็นเดก็ปกติ เราก็จะมีแหย่เล่น 
เล่นจ๊ะเอ๋ จ๊ักกะจ๋ีอย่างนีค้รับ”  

การใหลู้กมีของเล่นเพื่อใหไ้ดเ้ล่นท่ีช่วยท าใหเ้ขา้ใจไดถึ้งความส าคญัของการเล่นยงัเห็นได้
จากการท่ีผูดู้แลไดต้ระเตรียมของเล่นไวใ้ห้กบัลูกตั้งแต่รู้วา่มีลูก ผูดู้แลพูดถึงเร่ืองน้ีไวว้า่ “พอรู้ว่ามี
น้องข้าวเจ้า ได้เร่ิมไปซ้ือของเล่นมาเตรียมไว้มากมาย คิดไว้ว่าตั้งแต่น้องอยู่ในท้อง ว่าเม่ือไหร่จะ
เอาของเล่นท่ีซ้ือเกบ็ไว้ออกมาให้น้องเล่น แต่มนัไม่เป็นไปตามท่ีคิด น้องไม่ได้เล่นของเล่นตามช่วง
อายุท่ีพ่อคิดไว้”  ขณะท่ีคุณพ่อน้องขา้วเจา้ถ่ายทอดเร่ืองราวนั้น ผูว้ิจยัได้รับรู้ถึงความตั้งใจและ
ความคิดท่ีวาดฝันไวด้งัท่ีคุณพ่อน้องขา้วเจา้ไดแ้สดงความรู้สึกในใจด้วยเสียงพูดท่ีเบาลงและไม่
สบตาผูว้ิจยัเม่ือพูดถึงความคิดฝันท่ีตั้งใจไวว้่าจะพาลูกไปเล่นแต่ลูกเล่นไม่ไดอ้ยา่งท่ีอยากให้เป็น 
อย่างไรก็ตาม  ดว้ยความคิด “ยังไงก็จะให้เหมือนกับเค้าเป็นเด็กปกติ”  ท าให้คุณพ่อไดท้ยอยน า
ของเล่นท่ีไดซ้ื้อเตรียมไวใ้หน้อ้งตั้งแต่ยงัไม่คลอดออกมาให้นอ้งไดเ้ล่น     ไม่วา่จะเป็นมา้โยกหรือ
ของเล่นช้ินอ่ืน ๆ ท่ีคุณพอ่มองและประเมินวา่นอ้งขา้วเจา้พอจะเร่ิมเล่นได ้ขณะท่ีเล่าถึงการน าของ
เล่นท่ีซ้ือเก็บไวม้าใหน้อ้งเล่นเพราะคิดวา่นอ้งน่าจะมีโอกาสในการเล่นเช่นเดียวกบัเด็กคนอ่ืน ๆ   

 
ผมซ้ือของเล่นไว้ให้น้องข้าวเจ้าตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เค้า เราซ้ือไว้ให้เยอะมากครับ มีท้ังม้า
โยก ลูกบอล คิดไว้ด้วยว่าถ้าเค้าเดินได้ผมจะพาไปเตะบอลด้วยกัน (พูดเสียงเบาลงและก้ม
หน้าไม่สบตาผู้ วิจัย) ...ของเล่นตอนแรกก็เก็บไว้ครับอย่างม้าโยกไม้  ตอนนี้ก็เขรอะ
เพราะว่าเค้ายงันั่งไม่ได้ ถ้าว่าเค้านั่งได้กจ็ะเอาออกมาให้เค้าเล่นอยู่ แล้วพวกของเล่นไม้กย็ัง
มีอยู่ คือตอนท่ีซ้ือมาส าหรับลูกปกติ ส าหรับเด็กสองสามขวบ ตอนนีก้็ว่าจะเอาออกมาให้
เค้าเล่นอย่างนีค้รับ มันจะเป็นของเล่นชิ้นใหญ่ ๆ ส่ีเหล่ียมน่ะครับ กว่็าจะเอาออกมาให้เค้า
เล่น อยากให้เค้าได้เล่นเหมือนกับเดก็อ่ืน ผมกจ็ะมีพูดคุยแหย่เล่น พยายามออกเสียงให้เค้า
จ าอะไรอย่างนีค้รับ เรียกช่ือเค้าบ่อย ๆ 

 
คุณแม่นอ้งหนุนไดเ้ล่าถึงความตั้งใจท่ีอยากให้ลูกเล่นโดยการซ้ือของเล่นมาให้นอ้งไดเ้ล่น

ท่ีบา้น โดยเป็นของเล่นท่ีเห็นจากในห้องบ าบดัเม่ือไดพ้านอ้งไปรับการฝึกดว้ยกิจกรรมบ าบดัและ
กายภาพบ าบดั นอกจากน้ีแม่นอ้งหนุนยงัใชว้ิธีการคน้หาของเล่นจากฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์แลว้
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สั่งซ้ือเพิ่มเติมเขา้มา คุณแม่เล่าว่าท่ีบา้นมีของเล่นอยู่มากมายแทบจะเรียกว่าเต็มบา้นเพราะมีของ
เล่นทั้งของพี่สาวและหนุนท่ีบางอยา่งเอามาเล่นร่วมกนัได ้“ของเล่นท่ีบ้านเยอะมากเลยนะ ไม่รู้จะ
บอกยังไง เตม็ห้องเลยจนท่ีบ้านจะเป็นร้านขายของเล่นอยู่แล้ว เราเห็นอะไรกไ็ปซ้ือมาให้ลูกหมด
เลย กเ็ป็นของเล่นท่ีเสียบ ๆ ท่ีมีมีด แล้วกต็ัวตอกท่ีเป็นค้อนใช้ทุบลูกกลม ๆ น่ะ แล้วกมี็ของเล่นท่ี
ใช้หยิบจับจ าพวกแท่งไม้ บัตรค า เกมส์ นั่นแหละมีหมดเลย เห็นอะไรเรากไ็ปซ้ือหมดเลย” 

ดา้นพอ่นอ้งเนปาลไดเ้ล่าวา่ ตนเองก็ไดพ้ยายามหาซ้ือของเล่นแบบเดียวกบัท่ีใชใ้นห้องฝึก
ร่วมกบัเลือกซ้ือตามท่ีเห็นว่าเนปาลชอบเล่น เช่น เนปาลชอบใช้ของเคาะกบัเฟอร์นิเจอร์หรือพื้น 
คุณพอ่จึงไปหาซ้ือกลองมาใหเ้ล่น และเนน้ของเล่นท่ีท าใหเ้นปาลใชมื้อทั้งสองขา้ง  
 

เค้าชอบตีนู่น ตีน่ีอะไรอย่างนีค้รับเลยไปซ้ือกลองมาให้เค้าตี อยากจะให้เค้าตีได้ตีเป็นท่ี
เป็นทางอย่างนีค้รับ แต่ว่ามันไม่ได้ผล (หัวเราะ)  เด๋ียวเค้ากจั็บอย่างอ่ืนตีอีก ของเล่นอย่าง
อ่ืนกมี็รถ เคร่ืองบินของเล่น แล้วกข็องเล่นท่ีใช้ฝึกทักษะ อย่างพวกแท่งไม้ เบด็ตกปลากไ็ป
ซ้ือมาให้เค้าได้เล่นของเล่นส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นท่ัวไปท่ีเป็นพลาสติก แต่จะเน้นชิ้น
ใหญ่ ๆ หน่อย คือจะเน้นให้น้องเนปาลต้องใช้สองมือช่วยกัน เช่น ตัวต่อ รถยนต์ท่ีต้องใช้
มือ ปิดเปิดประตู ลูกฟุตบอลขนาดกลางเพ่ือให้เค้าเตะได้ ลูกบาสใช้โยนใส่ห่วง 
  

 นอกจากการสนบัสนุนโดยการหาของเล่นมาใหเ้ด็กเล่นแลว้ ผูดู้แลเด็กมีการสนบัสนุนโดย
การหาสถานท่ีท่ีเอ้ือให้เด็กไดมี้โอกาสเล่นอยา่งอิสระ   ส่งเสริมให้ลูกไดเ้ขา้ไปมีสังคมการเล่นกบั
เด็กรุ่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูดู้แลเห็นวา่กระตุน้ให้เด็กมีแรงจูงใจในการเล่นท าให้เด็กมีพฒันาการ
ในการเขา้สังคม ดว้ยการท่ีผูดู้แลทั้งสองคนไดค้น้หาสถานท่ีท่ีให้เด็กไดเ้ล่น เช่น แม่ของนอ้งหนุน
พยายามส่งเสริมใหลู้กไดเ้ล่นโดยพาหนุนไปวา่ยน ้า ไปเท่ียว ไปข่ีจกัรยานภายในหมู่บา้น พาไปเล่น
ท่ีสนามเด็กเล่น แมว้่าสนามเด็กเล่นแห่งนั้นจะอยูไ่กลจากบา้นประมาณ 20 กิโลเมตร ซ่ึงไกลจาก
บา้นมาก ตอ้งใชเ้วลาเดินทางเดินทางกวา่ 1 ชัว่โมง 
  
 กคื็อมนัจะเป็นเหมือนกับสนามเดก็ท่ีให้เดก็ปีนป่ายขึน้ลง...ท่ีพาไปสนามเดก็เล่นอันนี ้ คื อ
 รู้สึกว่าเค้ามีความสุขท่ีจะเล่นน่ะ เวลา 3 ช่ัวโมง ไปเองเลย เค้าอยากสนุก อยากเล่นนะไม่
 มีต้องอุ้มต้องจูงเลย ไปเอง ปีนเองหมด ไม่สนใจเราในนั้นมันจะมีแบบว่า มีให้เตะบอล 
 มีให้เล่นบาส มีให้ข่ีจักรยาน แต่ข่ีจักรยาน หนุนยังไม่ยอม ข่ีไม่เป็นซักที มีเล่นสเกตอะไร
 อย่างนี ้มีให้เล่น แต่ยงัเล่นไม่ได้ กเ็ค้าไม่แขง็แรงอยู่แล้วใช่ไม๊ อยู่ในร่มอะไรอย่างนี ้แล้วก็
 เหมือนกับว่าพ่อแม่ก็ต้องไปดูแลด้วย เข้าไปด้วย พ่อแม่กต้็องเสียค่าเข้า เด็กก็เสียค่าเข้า... 
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 แล้วท่ีนั่นก็จะมีการรักษาความสะอาด เหมือนกับว่า ช่วงก่อนมันจะติดไอ้เน่ียอะไรนะ 
 หวัดเอชวันเอนวัน11ใช่ไม๊ เค้ากจ็ะปิดสนามไปช่วงนึง แล้วเค้ากจ็ะเปล่ียนลูกบอลและเช็ด
 ท าความสะอาดของเล่นทุก 2 ช่ัวโมง มนัจะสะอาด อืม... แล้วกเ็ป็นห้องแอร์หมดเลย  เวลา
 เด็กเล่นมันก็มีความสุขนะ คุ้มกับการท่ีลูกเราไปแล้วได้อะไรตั้งเยอะ ตั้งแยะ มาอยู่ตรงนี้
 มนัได้ออกก าลังกายทุกส่วนจริง ๆ 
 

ในขณะท่ีแม่ของน้องหนุนตอ้งพาลูกไปเล่นท่ีสนามเด็กเล่นท่ีตอ้งเสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงแมว้่า
จะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายแม่ของน้องหนุนเต็มใจท่ีจะเสียเงิน เสียเวลาเดินทางไป ก็เพื่อให้หนุนได้มี
โอกาสเล่น  เพราะดูจากในอินเตอร์เน็ตแลว้วา่มีของเล่นท่ีจะช่วยกระตุน้ให้น้องท ากิจกรรมท่ีตอ้ง
ใชแ้ขนขา ขา้งท่ีไม่ถนดัช่วย แมว้า่ในช่วงท่ีไปแรก ๆ จะเป็นช่วงท่ีมีโรคระบาด แต่จากการสังเกตก็
พบว่าท่ีน่ีมีการท าความสะอาดเป็นอย่างดี มีการพ่นยาฆ่าเช้ือและน าลูกบอลไปท าความสะอาดใน
ทุก 2 ชัว่โมง ท าใหคุ้ณแม่รู้สึกวางใจ จึงตดัสินใจพานอ้งหนุน นอ้งน ้ าไปเล่นดว้ยความท่ีเป็นสนาม
เด็กเล่นของบริษทัเอกชน ท าใหต้อ้งเสียค่าเขา้ทั้งผูใ้หญ่และเด็กในราคาสูงพอสมควรแต่แม่ยินดีจ่าย
เพราะเม่ือเห็นประโยชน์จากการท่ีลูกไดไ้ปเล่น ไดอ้อกก าลงักายแลว้ในสนามเด็กเล่นท่ีเต็มไปดว้ย
เคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือพานอ้งหนุนไปแลว้นอ้งสนุกสนานกบัการเล่น
ของเล่นจนยอมใชแ้ขนขาขา้งไม่ถนดัในการท ากิจกรรม ท าให้คุณแม่เต็มใจท่ีจะจ่ายเงินค่าบตัรเพื่อ
เขา้เล่นในสนามเด็กเล่นแห่งน้ี  

 
เรากเ็ตม็ใจจ่าย เราไปทุกอาทิตย์เลยนะ ท่ีนั่นมนัมีลูกบอลสุญญากาศ มันฝึกมือคือให้ลูกเรา
ใช้มือข้างขวา ลูกเราเป็นข้างขวาอยู่แล้ว เราก ็ให้ลูกใช้มือข้างขวาจับ หยิบลูกบอล เป็นบ่อ
บอลเยอะ ๆ เลยนะ หยิบปุ๊ป มันก็จะมีสุญญากาศดูดลูกบอลขึน้ไป เข้าไปอยู่ในท่ีเก็บลูก
บอลข้างบน ดูดขึน้ไปเยอะ ๆ เดก็กมี็ความสุข  พอจังหวะท่ีดูดไปเยอะ ๆ พอเต็ม มันกจ็ะ
ตกลงมา เดก็กจ็ะกร๊ีดกร๊าดกัน แล้วกจ็ะเกบ็ขึน้ไปใหม่ มนักเ็ป็นอย่างนี ้เดก็กมี็ความสุข 
 
ความส าคญัของการเล่นดว้ยความรู้สึกและความตอ้งการของผูดู้แลท่ีอยากให้ลูกไดเ้ล่นยงั

แสดงให้เห็นในครอบครัวของนอ้งเนปาลท่ีผูดู้แลให้นอ้งเนปาลออกไปเล่นนอกบา้นรวมถึงสนาม
เด็กเล่น  เพราะเช่ือว่าการเล่นจะช่วยให้เนปาลกบัพี่น้องมีพื้นท่ีเล่นร่วมกนัอย่างเพียงพอไม่ว่าจะ
เป็นการวิ่งเล่นไปรอบบา้นหรือหาของเล่นรอบตวัจากส่ิงแวดลอ้มรอบบา้น บริเวณใกลบ้า้นของ

                                                 
11 เป็นเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ใหม่หรือเรียกอีกอยา่งวา่ไขห้วดัหมู 
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เนปาลยงัมีสถานีรถไฟท่ีมีเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กท่ีคุณแม่จะสามารถพาเนปาลกบันอ้งนาธานไปเล่น
เป็นประจ า  รวมถึงเคร่ืองเล่นในตลาดนดั คุณแม่เล่าว่าการพาไปเล่นในสถานท่ีเช่นน้ีถือเป็นผลดี
ต่อเนปาลท่ีมีสถานท่ีเล่นท่ีไม่แออดั มีของเล่นหลากหลายท่ีจะใหเ้ด็กไดเ้ล่น 
 

ตอนเยน็แม่จะพานั่งรถมอเตอร์ไซด์ ไปเท่ียวแถวหมู่ บ้าน แล้วก็พาไปเล่นเคร่ืองเล่นท่ีมา
ตามตลาดนัด หรือบางคร้ังกพ็าไปเล่นเคร่ืองเล่นท่ีสถานีรถไฟ  น้องเนปาลเล่นเคร่ืองเล่น  
ได้บ้าง อย่างกระดานล่ืน ช่วงขึน้บันไดต้องช่วยประคองหลังแล้วให้ใช้มือซ้ายจับค่อย ๆ 
ขึน้ไปนั่งด้านบน เหยียดขาแล้วปล่อยตัวลงมา แต่มือขวายงัคอยเหน่ียวกับด้านข้างกระดาน
ล่ืนอยู่ ไม่ปล่อยให้ตัวล่ืนลงมาแบบเดก็ปกติ เคร่ืองเล่นม้าโยกต้องคอยให้ใช้มือซ้ายจับด้าม
จับ 

 
 นอกจากการสนับสนุนโดยการจดัหาของเล่น สถานท่ีเล่นแล้ว การสนับสนุนทางด้าน
จิตใจเป็นส่ิงหน่ึงท่ีผูดู้แลใหก้บัเด็ก เช่น ขณะท่ีเล่น เม่ือเด็กเล่นของเล่นพ่อแม่ให้ค  าชม เชียร์ให้เด็ก
มีก าลงัใจในการท ากิจกรรมนั้นมากข้ึน “อย่างเช่นเวลาเล่นของเล่นท่ีต้องใช้สองมืออะไรอย่างนี ้เค้า
จะใช้มือขวามาก แล้วมือซ้ายมันเกร็งแต่ว่าถ้าเราอยู่ ด้วยเราคอยบอกเค้า คอยยอ ชมอะไรอย่างนีเ้ค้า
จะยอมใช้มือซ้ายมากขึน้” เช่นเดียวกบัขณะท่ีสอนการบา้นคุณพ่อนอ้งเนปาลเปล่ียนวิธีการจากท่ี
คอยกระตุน้ให้น้องเนปาลท าการบา้นให้ถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นพยายามท าบรรยากาศให้ผ่อนคลาย 
ใหค้  าชม 
 

เม่ือก่อนเวลาสอนจะให้เค้าจดจ่อกับการท า กระตุ้นให้เค้าท าให้เสร็จ เค้าก็จะงอแงบ้าง 
ต่อรองบ้าง  แต่ช่วงหลัง ๆ เร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน  คือหาห้องท่ีเงียบ ๆ ท า
การบ้าน ท าบรรยากาศการสอนให้ผ่อนคลาย พูดชมลูก เขียนหรือระบายสีเลอะเทอะไป
บ้าง ไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่ยอมท า ก็ต้องเว้นระยะนิดหน่ึง ค่อย ๆ พูดโน้มน้าวให้กลับมาท า 
หรือให้รางวลัหลังท าเสร็จ  จะเป็นขนมหรือขบัรถพาไปซ้ือของกว่็าไป 

 
และเม่ือผูว้จิยัไดซ้กัถามเหตุผลในการให้ลูกเล่นและหาโอกาสให้ลูกไดเ้ล่นหรือมีของเล่น

ท่ีหลากหลาย ผูดู้แลทุกคนใหค้วามเห็นท่ีไปในทางเดียวกนัเก่ียวกบัความส าคญัของการเล่นของเด็ก
วา่การท่ีอยากให้ลูกไดเ้ล่นเพราะการเล่นเป็นส่ิงส าคญัส าหรับเด็กท่ีไม่วา่อย่างไรก็ตาม เด็กก็ตอ้ง
เล่น “ถ้าไม่เล่นเลยเดก็ไม่มีการตอบสนองกับใครเลย อยู่ เฉย ๆ เราว่าไม่มีประโยชน์น่ะ เพราะอย่าง
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เดก็เค้ากต้็องเล่นน่ะนะ ไม่เล่นแล้วจะท าไมล่ะ ให้นั่งเฉย ๆ มนักไ็ม่ได้หรอก คือเดก็ก ็ เป็นเด็ก เค้า
กจ็ะอยากร้ือ อยากค้น ว่ิงเล่น เล่นของเล่นตลอดเวลาอยู่แล้ว ให้นั่งเฉย ๆ คงไม่ได้” 

ประเด็นน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของผูดู้แลท่ีจะท าทุกอยา่งเพื่อให้ลูกไดเ้ล่น ทั้ง
ในแง่ของความคิดความตั้งใจในการให้ลูกไดเ้ล่น มองลูกวา่ลูกควรจะไดเ้ล่นเหมือนเด็กคนอ่ืน ๆ 
รวมถึงการสนับสนุนในการจดัหาของเล่น หาสถานท่ีและโอกาสท่ีจะให้เด็กเล่นร่วมกบัเด็กอ่ืน 
รวมทั้งการสนบัสนุนทางดา้นจิตใจท่ีผลกัดนัใหเ้ด็กไดเ้ล่นเช่นเดียวกบัเด็กปกติ 

 
ความหมายของการเล่น 
 
 งานวิจยัน้ีตอ้งการหาค าตอบเพื่อเขา้ใจการเล่นของเด็กสมองพิการจากมุมมองของผูดู้แล 
ค าถามงานวจิยัขอ้หน่ึงท่ีตอ้งการหาค าตอบคือ “ท่านคิดวา่การเล่นมีความหมายอยา่งไรต่อเด็กสมอง
พิการ”  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท าให้พบกบัประเด็นส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของการเล่นของเด็กสมอง
พิการ คือ ความหมายของการเล่นท่ีมีต่อเด็กสมองพิการท่ีแสดงออกมาในดา้น ความสนุกสนาน 
  
 เพราะสนุกเด็กถงึเล่น 
 
 “เค้าจะหัวเราะ ยิม้ครับ กพ็อใจ พอดูแล้วข้าวเจ้าดูจะชอบเล่นมาก  ถ้าเค้าพอใจอะไรเค้าจะ
จ้องมองเขมง็เลย แล้วถ้าเราเล่นให้ดูเค้าจะยิม้คุยเสียงดังเลยนะครับ อย่างถ้าเล่นของเล่นท่ีมีเสียงเค้า
กจ็ะสนุกด้วยการยิม้หัวเราะ” ประโยคท่ีน ามาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลน้ี เป็นส่ิงท่ีผูดู้แลไดบ้อกเล่า
ถึงความรู้สึกของนอ้งขา้วเจา้ขณะท่ีขา้วเจา้ลงมือเล่น คุณพอ่ไดพ้ดูถึงความสนุก ความพึงพอใจ และ
การแสดงทางอารมณ์ความรู้สึกเช่น หวัเราะ ยิม้ คุยเสียงดงัไปพร้อมกบัการยิม้แยม้ ผูดู้แลทุกคนให้
ความคิดเห็นวา่ ความหมายของการเล่นท่ีมีต่อเด็กคือความสนุกสนานท่ีเด็กไดรั้บขณะท่ีเด็กเล่น  

ผลการวิจยัในประเด็นน้ีไดน้ าเอาศาสตร์แห่งกิจกรรมการด าเนินชีวิตมาเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  ซ่ึงศาสตร์แห่งกิจกรรมการด าเนินชีวิตมีความสนใจและมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
ศึกษาและส ารวจอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อให้เขา้ใจถึงธรรมชาติของมนุษย ์มิติของความหมาย 
และศึกษาดูวา่มนุษยแ์ต่ละคนท ากิจกรรมหรือมีพฤติกรรมการท ากิจกรรมท่ีหลากหลายกนัออกไป
อยา่งไรตามแต่ละบริบทสังคมวฒันธรรม (Clark et al., 1991; Yerxa et al., 1989; Zemke & Clark, 
1996) การศึกษากิจกรรมการด าเนินชีวิตมีวตัถุประสงค์เพื่อเขา้ใจรูปแบบ หนา้ท่ี ความหมายและ
บริบทของกิจกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ (Larson, Wood & Clark, 2003) การเล่นซ่ึงเป็น
กิจกรรมการด าเนินชีวิตประเภทหน่ึงไดรั้บความสนใจในการศึกษาวิจยัดว้ยศาสตร์แห่งกิจกรรม
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การด าเนินชีวิตเช่นเดียวกบัการท างานและการท ากิจกรรมยามว่าง คุณค่าความหมายของการเล่น 
คือ ความเพลิดเพลินสนุกสนานท่ีได้รับ ซ่ึงคุณค่าหรือความหมายท่ีมีต่อการเล่นนั้ น เป็น
ประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ีผูเ้ล่นเท่านั้นจะถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมา ดงันั้นความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเม่ือเล่น (joy or pleasure) ถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีเป็นคุณค่าของการเล่น 
(Parham & Primeau, 1997)    
 วรรณกรรมทางกิจกรรมบ าบดัไดก้ล่าวถึงลกัษณะหน่ึงของการเล่นไว ้คือความสนุกสนาน
ท่ีได้จากตัวกิจกรรมมากกว่าเกิดจากแรงจูงใจจากภายนอก เช่น การได้รับรางว ัลหรือได้
ผลประโยชน์อยา่งอ่ืน (Rubin, 1983 อา้งใน Parham, 1997) ในขณะท่ีเด็กเล่นความสนุกสนานเป็น
แรงกระตุน้ท่ีท าใหเ้ด็กท ากิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลตามศาสตร์แห่งกิจกรรม
การด าเนินชีวิตท่ีใช้อธิบายการเล่นและคุณค่าของการเล่น ผู ้วิจ ัยจะใช้แนวทางของคุณค่า
ความหมายของการเล่น คือ ความเพลิดเพลินสนุกสนาน (playfulness) ท่ีผูเ้ล่นไดรั้บซ่ึงจะแสดง
ออกมาในลกัษณะของภาวะทางจิตใจของผูเ้ล่น และประสบการณ์ของอารมณ์ความรู้สึกขณะลงมือ
กระท าการเล่น (affective experience of engagement in play) (Primeau, 2010)   
 ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการสังเกตพฤติกรรมขณะท่ีเล่นของเด็กทั้งสามคนในงานวิจยั แสดง
ออกมาให้เห็นถึงความสนุกสนานและประสบการณ์ของอารมณ์ความรู้สึกท่ีแสดงผ่านภาษาและ
ท่าทาง ไม่ว่าจะเป็น การยิ้ม หัวเราะ ร้องตะโกน เสียงท่ีเปล่งออกมาขณะท่ีสนุกสนานท่ีแสดงให้
เห็นอยา่งชดัเจนวา่เด็กสนุกสนานและพอใจท่ีไดเ้ล่น โดยผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสังเกตพฤติกรรมของเด็กทั้งสามคนขณะเล่นของเล่นในห้องการรักษาของสาขาเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟูเด็กศิริราชพบว่า แมเ้ด็กท่ียงัพูดไม่ได้อย่างน้องขา้วเจา้ก็สามารถแสดงออกให้คุณพ่อและผู ้
บ  าบดัทราบว่าน้องสนุกท่ีได้เล่น โดยผูว้ิจยัขอใช้เน้ือหาท่ีถอดความและผ่านการวิเคราะห์เพื่อ
สะทอ้นความหมายของการเล่นท่ีมีต่อนอ้งขา้วเจา้ ดว้ยการเล่าถึง “ความสนุก” ของนอ้งขา้วเจา้ขณะ
เล่นดงัน้ี  
 

ในห้องฝึกขณะท่ีรอผู้บ าบัด เม่ือเข้ามาในห้องคุณพ่อวางน้องให้นอนกับพืน้ห้อง ในห้องมี
ของเล่นวางอยู่หลายชิ้น น้องข้าวเจ้าเม่ือรอนานกเ็ร่ิมเบ่ือจึงพยายามหันไปมองรอบ ๆห้อง 
เม่ือเห็นของถูกใจจะมองและหันมามองพ่อ ดูเหมือนว่าคุณพ่อตอบสนองโดยรู้ว่าน้องข้าว
เจ้าอยากได้อะไร โดยผ่านการสังเกตจากดวงตาท่ีเป็นประกาย ตาจ้องมองอย่างแน่วแน่เม่ือ
เห็นของเล่นถูกใจ พยายามบิดตัวไปเอาของให้ได้ เม่ือพ่อหยิบมาให้จับเขย่า หรือเล่นของ
เล่นนั้นให้ดู ข้าวเจ้าจะยิม้ หัวเราะอย่างดีใจ เม่ือยกของขึน้น้องจะพยายามชันคอขึน้มองซ่ึง
เป็นส่ิงท่ียากล าบากส าหรับน้อง บางคร้ังจะส่งเสียงอ้อแอ้เป็นจังหวะคล้ายกับว่าก าลัง
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พูดคุยกับคนท่ีช่วยเล่น ซ่ึงส่วนมากแล้วจะเป็นคุณพ่อท่ีมีความเข้าใจความต้องการของข้าว
เจ้าเป็นอย่างดี และจะพูดตอบโต้กับข้าวเจ้า ถ้าอยากได้ของเล่นชิ้นนั้นมากน้องจะพยายาม
เกร็งแขนขึน้เพ่ือหยิบให้ได้ น้องเอื้อมหยิบไม่ได้ แต่สามารถถือของไว้ในมือและจับของ
เขย่าได้ถ้าไม่มีคนช่วยจับของใส่มือให้น้องจะพยายามเอือ้ม จนตัวเกร็งมากขึน้ แล้วร้องไห้
เม่ือเกิดความคับข้องใจมากขึน้ แต่ส่วนมากแล้วคุณพ่อจะอยู่กับน้องตลอดและเข้าใจความ
ต้องการและตอบสนองได้อย่างถกูต้อง 

 
 และเม่ือผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูดู้แลถึงการเล่นท่ีเกิดข้ึนท่ีเต็มไปดว้ยความสนุกสนานนั้นบอก
อะไรให้กบัผูดู้แลไดแ้ละคิดว่าส่ิงท่ีเด็กแสดงออกมานั้นส าคญัอยา่งไรต่อเด็ก ผูดู้แลนอ้งเนปาลได้
เล่าวา่เสียงหวัเราะ รอยยิม้ เสียงร้องตะโกนเป็นวิธีการแสดงความสนุกสนานเม่ือไดเ้ล่นโดยเห็นได้
จากภาษาท่าทางท่ีเด็กแสดงออกมา ดงัเช่นเม่ือนกักิจกรรมบ าบดัฝึกการใช้มือร่วมกนัทั้งสองขา้ง
โดยใหโ้ยนรับลูกบอลขนาดใหญ่ ขณะท่ีโยนบอลกบัครูกิจกรรมบ าบดัเนปาลรู้สึกสนุก แมว้า่ผูดู้แล
จะบอกวา่ส่ิงท่ีท าอยูข่ณะนั้นเป็นการฝึกทกัษะความสามารถ แต่เนปาลไดแ้สดงออกมาวา่น่ีคือการ
เล่นของเขา เนปาลหวัเราะ ร้องตะโกนเสียงดงั ยิ่งเม่ือไดรั้บเสียงเชียร์จากผูบ้  าบดัคนอ่ืน เนปาลจะ
โยนบอลแรงข้ึนบอกถึงความสนุกท่ีเกิดข้ึน  

 
เนปาลถ้าได้เล่นแล้วสนุกเค้าจะเสียงดัง หัวเราะเสียงดัง อย่างถ้าว่ิงเล่นกับพ่ีน้องถ้าเค้าจะถึง
ตัวจะตะโกน หัวเราะเสียงดัง อย่างท่ีมาท่ีน่ีเวลาท่ีเล่นกับครูเห็นไม๊ครับ ถ้าเค้าสนุกเค้าจะ
เสียงดัง อย่างโยนบอลแรงขึน้ หรือเค้าจะย่ิงแกล้งโยนไม่ลงตะกร้าพอไม่ลง ย่ิงถูกใจมาก
ขึน้ หรือถ้าเล่นรับบอลถ้าเค้ารับได้ แบบก าลังสนุกเค้าจะย่ิงตะโกนให้โยนให้อีก จะย่ิงเสียง
ดังแบบนีแ้หละ 

 
ยิง่ไปกวา่นั้น ผูดู้แลยงัมองวา่ความสนุกท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีเล่นถือเป็นแรงจูงใจทางบวกท่ีเด็ก

ไดรั้บขณะท่ีเล่น ซ่ึงตรงกบัในวรรณกรรมทางกิจกรรมบ าบดัท่ีกล่าววา่ เด็กเล่นเพราะอยากเล่นจาก
แรงจูงใจจากตวักิจกรรมการเล่นเอง การเล่นเป็นรางวลัในตวัเอง (Bundy, 1997)  ส าหรับเด็กใน
งานวิจยัน้ี เร่ืองราวท่ีผูดู้แลไดถ่้ายทอดถึงพฤติกรรมขณะเด็กท่ีเด็กเล่นเป็นหนทางท่ีท าให้ทราบว่า
เด็กรู้สึกอยา่งไรต่อกิจกรรมท่ีท า การแสดงความรู้สึกผา่นอารมณ์ท่ีสนุกสนาน มียิม้ หวัเราะ ท าให้
ทราบถึงว่ากิจกรรมการเล่นนั้นมีค่าต่อเด็กอยา่งไร ตวัอย่างการเล่นของเด็กสมองพิการท่ีผูดู้แลได้
บอกเล่าถึงความสนุกสนานในการเล่นนั้นได้สอดคล้องกบัท่ี Primeau (2010) ได้เสนอว่าเป็น
ความหมายส่วนบุคคลคือผูเ้ล่นท่ีมีต่อการเล่นของเขาหรือเธอซ่ึงจะถือว่าเป็นประสบการณ์
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ความรู้สึกท่ีส าคญัท่ีเด็กไดจ้ากการเล่น  จากการท่ีการเล่นท าให้เด็กเกิดความสุข สนุก ร่ืนเริง ส่ิงน้ี
เป็นคุณค่าของการเล่นท่ีมีต่อตวัเด็กท่ีเป็นผูเ้ล่น (Primeau, 2010)  
 อย่างไรก็ตามการอธิบายความหมายของการเล่นต่อเด็กนั้นถือเป็นส่ิงท่ีท้าทายส าหรับ
งานวจิยัน้ีเป็นอยา่งมาก แมว้า่จะใชแ้นวทางของศาสตร์แห่งกิจกรรมการด าเนินชีวิตมาเป็นแนวทาง
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลก็ตาม   เน่ืองจากการใหค้วามหมายต่อกิจกรรมข้ึนกบับุคคลผูก้ระท ากิจกรรม
นั้นหรืออาจจะกล่าวไดว้า่ไม่มีใครอ่ืนนอกจากตวัผูเ้ล่นเท่านั้นท่ีจะรับรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ท่ีไดจ้ากการเล่น ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดถ้ามผูดู้แลให้ขยายความเขา้ใจวา่อะไรเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูดู้แลรู้วา่
เด็กสนุกและอยากท ากิจกรรมการเล่นนั้น ๆ เพื่อให้ไดรั้บความสนุก ผูดู้แลเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกท่ี
ลูกแสดงออกขณะท ากิจกรรมฝึกท่ีไดรั้บตามโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและความรู้สึกเม่ือเด็ก
รังสรรคก์ารเล่นของตนเองในแบบท่ีต่างไปจากการฝึกเพื่อให้ไดรั้บความสนุกสนานท่ีเกิดข้ึนท่ีท า
ใหเ้ด็กอยากท ากิจกรรมนั้น ๆ ต่อไป   

 
 น้องเนปาลท่ีมีโปรแกรมการฝึกทักษะการใช้มือ การทรงตัวในท่ายืน ท าให้ผู้บ าบัด
 ออกแบบกิจกรรมให้น้องใช้สองมือจับลูกบอลลงในตะกร้า ในช่วงแรกเนปาลกเ็ช่ือฟังดี 
 ท าตามโปรแกรมการฝึกได้ แต่พอท านาน ๆ ซ ้า ๆ บ่อยคร้ังเข้า ดูเหมือนเนปาลเร่ิมแสดง
 อาการไม่สนุกกับการเล่นแบบท่ีถกูฝึก น้องเร่ิมไม่ยอมท าตามโดยไม่โยนบอลลงตะกร้าแต่
 ท าเป็นโยนให้กับพ่อและผู้บ าบัดท่ีอยู่รอบ ๆ แทน บางคร้ังกจ็ะแกล้งโยนไม่ลงตะกร้า พอ
 พ่อพูดห้ามปราม น้องย่ิงสนุกโยนบอลออกไปรอบห้อง บางคร้ังจะเล่นกับ เด็กอ่ืนโดย
 พยายามโยนลูกบอลพร้อมกับชวนให้เดก็คนอ่ืนท่ีอยู่ในห้องนั้นมาเล่นโยนบอลด้วยกัน  
  

ผูดู้แลมองว่าเม่ือเด็กลงมือท ากิจกรรมใด ๆ แลว้ไดรั้บความสนุกสนานท าให้การเล่นนั้น
สนุกและเด็กอยากท าต่อไป แต่เม่ือท ากิจกรรมเดียวกนัหากไม่มีความสนุกสนาน การเล่นในแบบ
เดียวกนัไม่สามารถท าให้เด็กรู้สึกว่าการเล่นนั้นน่าสนใจหรืออยากท าอีกต่อไป  ดงัเช่นเม่ือน้อง
หนุนตอ้งป่ันจกัรยานท่ีนกักายภาพบ าบดัเป็นผูจ้ดัให้เด็กท า แมว้่าเป็นการป่ันจกัรยานท่ีใช้ทกัษะ
ทางร่างกายเช่นเดียวกบัการป่ันจกัรยานท่ีบา้น แต่หนุนกลบัไม่อยากท า ปฏิเสธท่ีจะท า จนกระทัง่ผู ้
บ  าบดัตอ้งพดูชกัจูงใหท้  า และเสนอใหข้นมเป็นรางวลัหากเด็กยอมป่ันจกัรยานจนครบจ านวนท่ีนกั
กายภาพก าหนดต่างจากท่ีเม่ือผูว้ิจยัสังเกตความสนุกสนานอยา่งมากมายท่ีเกิดข้ึนเม่ือนอ้งหนุนเล่น
เอง โดยชอบท่ีข่ีจกัรยานเล่นรอบ ๆ บา้น น้องข่ีจกัรยานเลาะเล้ียวผ่านกระถางตน้ไมร้อบ ๆ บา้น 
โดยท่ีนอ้งออกมาข่ีจกัรยานรอผูบ้  าบดัท่ีจะมาท าการฝึกท่ีบา้นซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนอ้งเลือกท าในช่วงเวลาท่ี
รอครูมาสอนท่ีบา้น ทั้ง ๆ ท่ีในบา้นมีของเล่นอยา่งอ่ืนให้เล่นไดห้ลายช้ิน แต่นอ้งพอใจท่ีจะออกมา
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ข่ีจกัรยานมากกวา่เล่นของอยา่งอ่ืนในบา้น นอ้งป่ันจกัรยานผา่นสวน ตน้ไม ้ผา่นเปลวแดดซ่ึงแมว้า่
น้องหนุนจะเหง่ือโทรมกายแต่สนุกท าให้น้องท ากิจกรรมน้ีอย่างเต็มใจ และหาโอกาสออกมาข่ี
จกัรยานอยูเ่สมอ  
 จากค ากล่าวและตัวอย่างท่ีน าเสนอท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้ทราบว่า
ความหมายของการเล่นท่ีมีต่อเด็กคือ อารมณ์ความรู้สึกความสนุกสนานเพลิดเพลินท่ีเด็กได้รับ
ขณะท่ีท า ค  าตอบท่ีไดจ้ากผูดู้แลในงานวจิยัน้ีไดบ้อกถึงความต่างของอารมณ์การแสดงออกท่ีเด็กท า
เม่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ดงัเช่นเหตุการณ์ท่ีผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลทั้งจากการสัมภาษณ์และสังเกต การท่ี 
เด็กไดรั้บความสนุกเป็นรางวลัอยู่ในตวัเอง เด็กอยากท าเน่ืองจากรู้สึกสนุก มีความสุขจากการท า
กิจกรรมมากกว่าท าเพราะได้รางวลัจากผูบ้  าบดั (Bundy, 1997) เป็นส่ิงท่ีตอกย  ้ าถึงว่าความ
สนุกสนานเป็นความหมายท่ีส าคญัของการเล่นท่ีมีต่อเด็กขณะท่ีเด็กเล่น   

ผลการวิจยัท่ีน าเสนอในบทน้ี ผูดู้แลเด็กสมองพิการท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีไดส้ะทอ้นให้
เห็นว่า การเล่นมีความส าคญัต่อลูกท่ีช่วยให้เด็กได้พฒันาความสามารถของร่างกาย ช่วยพฒันา
ความสามารถในการเคล่ือนไหวท่ีเป็นปัญหาท่ีมกัเกิดในเด็กสมองพิการ นอกจากน้ี การเล่นยงัเป็น
ส่ิงท่ีช่วยใหเ้ด็กไดฝึ้กฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทกัษะในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั 
โดยเป็นการฝึกท่ีดึงดูดใจดว้ยการใชก้ารเล่น ผูดู้แลยงัแสดงความคิดท่ีเนน้ย  ้าวา่อยากให้ลูกของตน
ไดเ้ล่นเฉกเช่นเด็กคนอ่ืน ๆ ซ่ึงท าใหผู้ดู้แลจดัหา จดัเตรียมไม่วา่จะเป็นของเล่น สถานท่ีเล่นและการ
สนับสนุนทางจิตใจเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้เล่น ได้สนุกสนานท าให้มีช่วงชีวิตท่ีมีความสุข
เช่นเดียวกบัเด็กคนอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัไดถ่้ายทอดให้เห็นถึงคุณค่าของการเล่นท่ีมีต่อ
เด็กทั้งสามคนผา่นมุมมองของผูดู้แลท่ีดูจากความสนุกสนานเพลิดเพลินและอารมณ์ความรู้สึกของ
เด็กขณะท่ีเด็กเล่นไม่วา่จะเป็น เสียงหวัเราะ รอยยิม้หรือท่าทางท่ีบ่งบอกถึงความสนุก  
 


