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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง“อาชาบ าบัด : บทบาทในการเยียวยาเด็กออทิสติกและครอบครัว 
กรณีศึกษา โครงการอาชาบ าบัด กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ สนามเป้า จังหวัดกรุงเทพฯ” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) บทบาทของโครงการฯในฐานะแพทย์ทางเลือก 2) บทบาททางสังคมของ
โครงการฯ 3) บทบาทของโครงการฯที่ส่งผลต่อเด็กออทิสติกและผู้ปกครอง โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางมานุษยวิทยา ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องระบบการแพทย์ทางเลือก และโครงสร้างหน้าที่นิยม 

 จากการศึกษาพบว่าโครงการอาชาบ าบัดเป็นการบ าบัดทางเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเลือกใช้ใน
บุตรหลาน เนื่องจากสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ปกครองในหลายๆด้าน และผลการศึกษา
พบว่าโครงการอาชาบ าบัดมีบทบาทต่อสังคมในแง่ของการดูแลความเจ็บป่วยในสังคม , มีบทบาทต่อ
เด็กออทิสติก 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย, พฤติกรรม, จิตใจ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม นอกจากนั้น
โครงการอาชาบ าบัดยังมีบทบาทต่อผู้ปกครองในแง่ของการแลกเปลี่ยนความรู้และด้านจิตใจ  
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กิตติกรรมประกาศ 

 ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง วันที่สารนิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษารู้สึกดีใจและโล่งใจเป็นอย่าง
มากหลังจากที่ใช้เวลาคร่ าเคร่งกับการท าสารนิพนธ์มาตลอดปีกว่า ชีวิตนักศึกษาปริญญาตรีก าลังจะ
จบลง ชีวิตวัยท างานก าลังจะเริ่มขึ้น การที่ผู้ศึกษาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะโบราณคดี ภาควิชา
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ท าให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น ตลอดสี่ปี
ที่ผ่านมานี้ผู้ศึกษามีความสุขกับสิ่งที่เรียน มีความสุขกับสังคมที่พบเจอ เลือกเรียนไม่ผิดที่จริงๆ 

 ส าหรับบุคคลที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือบุคคลผู้มีพระคุณ บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของผู้
ศึกษาและสารนิพนธ์เล่มนี้ คอยช่วยเหลือและผลักดันให้สารนิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

 เริ่มจากป้าเนียรและลุงหนอน พลอยขอบคุณมากๆนะคะที่ท าให้พลอยรู้จักกับโครงการอาชา
บ าบัด และได้หัวข้อในการท าสารนิพนธ์ 

 ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยสนับสนุน เชื่อใจ และเชื่อมั่นในตัวพลอยตั้งแต่เด็กจนถึง
ปัจจุบัน จะไม่ท าให้ผิดหวังนะคะ 

 ขอบคุณอาจารย์ในภาคมานุษยวิทยาทุกคนที่ให้ความรู้ โดยเฉพาะ อาจารย์อ้อย ที่ปรึกษาผู้
น่ารักและใจดี, อาจารย์เอก กรรมสอบที่คอยแนะแนวทางแก้ไขให้ชิ้นงานสมบูรณ์, พ่ีโฟลค อาจารย์ที่
น่ารัก ใจดี และใส่ใจนักศึกษา และอาจารย์ด า ผู้คอยใหค้ าแนะน าตั้งแต่ตอนเรียนวิชารีเสิช 

 อีกหนึ่งเบื้องหลังความส าเร็จที่ส าคัญคือ ครูกร พ่ีๆทหาร ผู้ปกครอง และน้องๆในโครงการ
อาชาบ าบัดทุกคน พลอยขอบคุณมากจริงๆค่ะ ทุกคนน่ารกัและใจดีกับพลอยมาก โดยเฉพาะครูกร ครู
คอยช่วยเหลือ คอยให้ข้อมูล ไม่เคยหงุดหงิดใส่ ครูกรเต็มที่กับงาน และจริงใจมากๆ ครูกรเป็นอีกหนึ่ง
คนที่เปรียบเสมือนฮีโร่ เป็นแบบอย่างคนดีในสังคมที่พลอยนับถือ นอกจากนี้ผู้ปกครองทุกคนก็เช่นกัน 
พลอยขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและจริงใจกับพลอย พลอยขอขอบคุณครูกร ผู้ปกครอง ตลอดจนพ่ี
ทหารทุกท่านในที่นี้อีกครั้งนะคะ ถ้าไม่มีทุกคนสารนิพนธ์เล่มนี้คงไม่สมบูรณ์  

 และที่ขาดไม่ได้เลยคือเพ่ือน ทั้งเพ่ือนสมัยมัธยมและมหาวิทยาลัย ขอบคุณหนุ่มที่พาไปลง
ฟิลด์ครั้งแรก และอีกหลายๆครั้ง คอยฟังบ่น เป็นที่ระบายและให้ก าลังใจ ขอบคุณแตงโม กรีน ฟ้า 
แป้ง ไผ่ เอิร์ธ เข้ม ที่ไปลงฟิลด์เป็นเพ่ือน ขอบคุณโอโบ อ้ี ด้วยนะ ทุกคนเป็นเพ่ือนที่ดีมาตลอด 
ขอบคุณเพ่ือนในเอกและนอกเอกทุกคนส าหรับมิตรภาพดีๆ ขอบคุณพ่ีทราย พ่ีออม ที่พาไปหาของกิน
อรอ่ยๆ ขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต และสุดท้ายขอขอบคุณในความพยายามของ “ตัวเอง” 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 
 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 การพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าและมั่นคง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชากรในประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ความส าเร็จในการ
พัฒนาต้องเกิดจากประชากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ถ้วนหน้า เด็กและเยาวชนของชาติจัดเป็นกลุ่มทรัพยากรบุคคลส าคัญ ที่จะเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาประเทศ เด็กและเยาวชนจึงควรจะต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย , 
จิตใจ และสติปัญญา ถ้าประชากรในกลุ่มนี้ด้อยคุณภาพ มีความบกพร่องหรือพิการ ไม่ว่าทางด้าน
สภาพร่างกาย, สมอง, สติปัญญา และจิตใจ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน จะส่งผล
ให้ก าลังหรือมันสมองที่จะช่วยพัฒนาความเจริญของประเทศชาติขาดหายไป ดังนั้นถ้าประเทศชาติใดมี
กลุ่มบุคคลากรด้อยคุณภาพในสัดส่วนที่สูงจะส่งผลสะท้อนท าให้เกิดปัญหาในการพัฒนาประเทศได้ 
(อรฉัตร โตษยานนท์, 2542: 1) 

 ออทิซึม (autism) หรือเด็กออทิสติก (autism child) ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 หมายถึง 
การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย 
พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 
2 ปีครึ่ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการวินิจฉัย กลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอ่ืนๆ เช่น แอสเพอเกอร์ (Asperger) และ
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความ
พิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ออทิสติกได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มความพิการประเภทที่ 7 คือ ความพิการ
ทางออทิสติก ทั้งนี้จากรายงานการส ารวจอย่างเป็นทางการของประเทศไทยสามารถประมาณการว่า 
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยออทิสติกประมาณ 370,000 คน (รัชนี ฉลองเกื้อกูล, 2558: ออนไลน์) 
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 ในส่วนของที่มาของโรคนั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่พบได้เพ่ิมขึ้นในครอบครัวที่มีคนเป็น
ออทิสติก เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติในการท างานของสมอง แต่ยังไม่
สามารถระบุแน่ชัดได้ว่าเป็นสมองส่วนใด ผิดปกติอย่างไร นอกจากนั้นยังพบว่าเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิด
ความผิดปกติเหล่านี้ได้ น่าจะเป็นกลุ่มท่ีแม่มีปัญหาในระหว่างตั้งครรภ์ เช่น คลอดก่อนก าหนด เด็กตัว
เขียวคล้ าหลังคลอด สมองได้รับการกระทบกระเทือนจากการติดเชื้อ จากอุบัติเหตุ หรือได้รับสารพิษ 
เช่น สารตะกั่ว เป็นต้น (สุภาวดี หาญเมธี, 2545: 9) 

 อาการโดยทั่วไปของเด็กออทิสติกสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอาการ ได้แก่ 1) ความ
บกพร่องทางการปฏิสัมพันธ์สังคม คือเด็กจะมีปัญหาในเรื่องการติดต่อการปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคล เช่น 
เล่นคนเดียว หรืออยู่ตามล าพัง ไม่สนใจเข้าไปเล่นกับเด็กคนอ่ืน หรือถ้าสนใจเล่นกับเด็กอ่ืนก็เล่นไม่
เป็น ไม่เข้ามาหาพ่อแม่เพ่ือชวนเล่นด้วยหรืออวดของเล่น 2) ความบกพร่องด้านการสื่อสาร คือเด็กจะ
มีปัญหาเรื่องพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า เช่น โทนเสียงในการพูดผิดปกติ เช่น พูดระดับเสียงเดียว พูด
เสียงสูง หรือ พูดเสียงต่ า 3) มีการกระท าและความสนใจที่ซ้ าซากจ าเจ คือเด็กจะมีความบกพร่องใน
เรื่องของการแสดงออกทางพฤติกรรม คือมักจะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ าๆ เป็นระยะเวลา
นานๆ เช่น ชอบดูของหมุนๆ เช่น พัดลม เครื่องซักผ้า ล้อรถหมุน (กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ, 
2543: 5-7)                                                       

 พฤติกรรมของเด็กออทิสติกที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นเป็นพฤติกรรมแตกต่างไปจากพฤติกรรม
ของเด็กปกติทั่วไปของสังคม ที่มีพัฒนาการทางด้านต่างๆตามปกติ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล (2552) ได้
กล่าวไว้ในหนังสือคนพิการในงานวิจัย: เข้าใจคนพิการผ่านตัวหนังสือ ว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกให้
คุณค่าและความหมายด้วยกันทั้งสิ้น เช่นเดียวกับค าว่า คนพิการ ที่ ถูกให้คุณค่าและความหมายต่อ
ภาพลักษณ์ความบกพร่องของบุคคล ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา การน าเสนอภาพลักษณ์ดังกล่าวไม่
ว่าจะผ่านมุมมองใด แม้จะต่างกันที่รูปแบบของค าอธิบาย แต่ค าอธิบายเหล่านั้นก็ล้วนเป็นการให้
คุณค่าและความหมายต่อมนุษย์ทั้งสิ้น”(พงษ์เทพ สันติกุล, 2552: 4-5) เช่นเดียวกันกับกรณีของเด็ก
ออทิสติกและครอบครัวที่ต้องเผชิญกับการให้คุณค่าของพวกเขาโดยที่สังคมน ามาตรฐานของความเป็น
ปกติมาเป็นตัวก าหนด ออทิสติกจึงถูกมองว่าเป็นความเจ็บป่วยที่ต้องรักษา 

 ความอึดอัดที่เกิดขึ้นจากสังคมนั้นถูกสะท้อนผ่านงานเขียนมากมายเกี่ยวกับความเป็นออทิ
สติกที่ครอบครัวต้องเผชิญ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีงานเขียนมากมายที่ถูกเขียนขึ้นในแง่ของวิธีการ
ปฏิบัติตัวเมื่อพบว่าลูกเป็นเด็กออทิสติก ซึ่งงานเขียนเหล่านั้นจะมีทั้งจากทางหน่วยงาน เช่น มูลนิธิ
หรือสมาคมเพ่ือช่วยเหลือเด็กออทิสติก โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติก 
นอกจากนั้นยังมีบทความจากทางผู้ปกครองของเด็กออทิสติกซึ่งมีประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดความรู้
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ให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันด้วย โดยบางส่วนของเนื้อหาในงานเขียนเหล่านั้นจะมีการบรรยาย
ถึงปฏิกิริยาของผู้ปกครองเมื่อทราบว่าลูกของตนมีอาการออทิสติก ซึ่งจะมีทั้งความรู้สึกผิดหวัง ความ
โกรธ ความกลัว ความรู้สึกผิด ความเศร้า ความท้อใจ หรือแม้กระทั่งการไม่ยอมรับความจริงว่าลูก
ตนเองเป็นเด็กออทิสติก ทั้งนี้พบว่าบริบททางสังคมมีอิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึกอย่างนี้ เช่น ใน
งานเขียนของ นิภา ตุมรสุนทร (2542) เรื่อง เด็กปัญญาอ่อนและเด็กออทิสติก ได้กล่าวว่า การที่มีบุตร
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ท าให้มารดามีความอาย ลดความสนใจในสิ่งแวดล้อม แยกตัวออกจากญาติพ่ี
น้องและเพ่ือนฝูง  

 นอกจากนี้การที่มีบุตรหลานป่วยด้วยโรคออทิสติกก็ท าให้หน้าที่ของผู้ปกครองต้องเพ่ิมมากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูและเอาใจใส่ที่ต้องมีมากกว่าเด็กปกติ หรือเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในการ
บ าบัดรักษา หรือแม้กระทั่งความสะดวกในการเข้าถึงบริการของระบบโรงพยาบาล เช่นในงานวิจัยของ 
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันค า และคณะ (ม.ป.ป.) เรื่องอุปสรรคและความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็ก
ออทิสติก ที่กล่าวถึงอุปสรรคจากสถานบริการ ได้แก่ การมีจ านวนของสถานบริการน้อยเกินไป และไม่
ครบวงจร ผู้ปกครองต้องพาเด็กไปรับบริการในแต่ละส่วนในสถานที่ที่ต่างกัน เช่น ต้องไปฝึกพูดที่สถาน
บริการอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ในโรงพยาบาล เป็นต้น ตลอดจนการให้บริการบางครั้งล่าช้าเกินไป ประกอบ
กับเจ้าหน้าที่บางคนไม่ให้การยอมรับและเข้าใจในปัญหาของผู้ปกครองในแต่ละราย  เป็นต้น 

 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้ปกครองเกิดความกังวลใจว่าบุตรหลานของตนจะไม่สามารถพัฒนา
ศักยภาพและทักษะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างยากล าบาก ผู้ปกครองจึง
จ าเป็นต้องแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ดังเช่นบทความตอนหนึ่งของหนังสือ “เมื่อลูกเป็นออทิ
สติก” ของดนุนุช ตันมณี (2544) ผู้ซึ่งมีมีบุตรมีอาการออทิสติก ได้บรรยายไว้ว่า เมื่อเธอรู้ว่าโรคออทิ
สติกรักษาไม่หาย เธอและสามีเสียใจมาก เพราะคิดว่า “ถ้าลูกเข้าใจโลกไม่ได้แล้วจะอยู่ในโลกนี้ได้
อย่างไร แม่กับคุณพ่อของลูกแม้เข้าใจโลกได้ระดับนี้ สติปัญญาระดับนี้ ยังฝ่าฟันชีวิตมายากล าบาก ถ้า
ลูกรับรู้อะไรไม่ได้เลย ลูกจะมีที่ยืนอยู่บนโลกนี้ ในประเทศนี้ ในสังคมนี้ ในชุมชนนี้ได้อย่างไร และเมื่อ
ตั้งสติได้ แม่กับคุณพ่อของลูกก็เริ่มแสวงหาแหล่งที่จะรักษาลูก” เป็นต้น (ดนุนุช ตันมณี, 2544: 15-
16) 

 แตเ่นื่องจากกลุ่มโรคออทิสติก เป็นกลุ่มอาการที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เป้าหมายของ
การเยียวยารักษาจึงมีอยู่ 2 รูปแบบได้แก่ 1) การยอมรับและตระหนักถึงลักษณะโดยทั่วไปของสังคม 
ยอมรับความแปลกแยกของตนเอง และปรับสภาพจิตให้ เชื่อในศักยภาพของตนเอง 2) การบ าบัด 
ส่งเสริมพัฒนาการ และลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติกให้ใกล้เคียงเด็กปกติมากที่สุด ซึ่ง
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ  
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 ในปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของเด็กออทิสติกทั้งของรัฐบาลและ
เอกชน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพจิต หรือศูนย์ศึกษาพิเศษ  โดยองค์กรเอกชนจะมีอยู่
เพียง 3 แห่ง คือ 1) มูลนิธิเพ่ือบุคคลออทิซึม(ไทย) กทม. 2) สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) 
กทม. และ 3) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก สมุทรปราการ ส่วนองค์กรของรัฐบาล จะกระจายอยู่
ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย และจะจัดแบ่งออกไปเฉพาะด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
โรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพจิต, ด้านการศึกษา ที่จะเป็นศูนย์ศึกษาพิเศษ (องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลออทิสติก, 2558: ออนไลน์)  

 “โครงการอาชาบ าบัด”เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือบุคคลออทิสติก อาชาบ าบัด 
หรือ Hippotherapy คือ การบ าบัดในลักษณะมุ่งเน้นการเรียนรู้เฉกเช่นกิจกรรมบ าบัดประเภทอ่ืน 
อาทิ การวาดภาพระบายสี การฝึกพูด การปั้นดินน้ ามัน เป็นต้น โดยปัจจัยหลักส าคัญอยู่ที่
องค์ประกอบของการบ าบัด ในที่นี้ได้แก่ "ม้า" ซึ่งขั้นตอนในการบ าบัดคือ 1) ประเมินพัฒนาการด้าน
การเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการก่อนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ความสามารถในการทรงท่าของศีรษะ
และล าตัว ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ความยาวของกล้ามเนื้อ และมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ รวมทั้ง
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน คอ หลัง และสะโพก 2) ท าความคุ้นเคยระหว่างครูฝึก และม้าก่อน
การขึ้นขี่หลังม้าให้กับเด็ก ได้แก่ การเรียกชื่อม้า การลูบหลังม้า 3) การออกก าลังกาย จะแบ่งเป็น 3 
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย ขั้นตอนการออกก าลังกายบนหลังม้า และขั้นตอนการผ่อน
คลายร่างกาย ซึ่งรูปแบบของการรักษานั้นจะสามารถปรับให้เข้ากับความสามารถในการเคลื่อนไหว
เฉพาะคนได้ โดยค านึงถึงจังหวะการข่ี, ทิศทางและการเปลี่ยนทิศทางของม้า, ท่าทางของผู้ป่วยบนม้า, 
การเปิดหรือปิดตาของผู้ป่วย และการท ากิจกรรมของผู้ป่วยขณะอยู่บนหลังม้า (ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา, 
2558: ออนไลน์) 

 ในประเทศไทยนั้นการท าอาชาบ าบัดมีทั้งส่วนที่จัดขึ้นจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งที่ตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตต่างจังหวัด เช่น โครงการอาชาบ าบัดของกองพันทหารม้ารักษา
พระองค,์ โครงการอาชาบ าบัดของกรมการสัตว์ทหารบก, โครงการใช้ม้าบ าบัดเด็กพิเศษของกองก ากับ
การต ารวจม้า, อาชาบ าบัดของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาชาบ าบัดของคณะ
สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อาชาบ าบัดที่ Golden Horse Riding Club, อาชาบ าบัดที่ แคมป์ขี่
ม้าแห่งลุ่มแม่น้ าแคว เป็นต้น 

 ปัจจุบันมีงานวิจัยหลายฉบับที่ตีพิมพ์สามารถน ามาใช้สนับสนุนผลของการท าอาชาบ าบัดได้
อย่างชัดเจนว่า เด็กที่มีพฤติกรรมไม่นิ่งหรือสมาธิสั้น ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ (ทั้งการแสดงออก
ทางร่างกายและอารมณ์) เช่น ก้าวร้าว กรีดร้อง โวยวาย (หรือบางกรณีอาจพบการแสดงพฤติกรรมใน
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หลายอาการร่วมกัน)นั้น เมื่อน าเด็กเหล่านี้เข้ารับการบ าบัดโดยการใช้ม้าแล้ว เด็กจะเกิดภาวการณ์
เรียนรู้ที่จะทรงตัว เพ่ือไม่ให้ได้รับอันตรายหรือตกจากหลังม้า ซึ่งปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ ส่งผลในด้านดี คือ เด็กสามารถสร้างสมาธิโดยที่ตนเองไม่รู้ตัว เป็นเหตุให้ภาวะความเกรี้ยว
กราดทางอารมณ์ถูกยับยั้งออกไป นอกจากนี้ การน าม้ามาใช้ในการบ าบัดยังเป็นการฝึกฝนความฉลาด
ทางอารมณ์ในแง่มุมของของความอ่อนโยน การดูแลและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืนในสังคมอีก
ด้วย จากการที่ม้ายังเป็นสัตว์ที่ฉลาด สามารถสื่อสารและรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์/ผู้ขี่ได้อย่างรวดเร็ว 
หากผู้ขี่มีอารมณ์ที่ตื่นกลัว เกรี้ยวกราดหรือหวาดกลัวด้วยแล้ว ม้ามักจะตอบสนองต่ออารมณ์นั้นด้วย
พฤติกรรมที่คล้ายกันออกไป แต่ในทางกลับกันหากผู้ขี่มีพฤติกรรมที่อ่อนโยน ให้ความรู้สึกสบายเวลา
นั่งอยู่บนหลังม้า ม้าก็จะตอบสนองต่อค าสั่งและเชื่อฟังยินยอมท าตามในทันที ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่เด็ก
ออทิสติกหรือเด็กสมาธิสั้นขึ้นไปอยู่บนหลังม้า พวกเขาเหล่านั้นต้องเรียนรู้ในการเอาตัวรอดไม่ให้ตกลง
มาจากหลังม้า ซึ่งต้องควบคุมอารมณ์จิตใจและร่างกายไม่ให้แสดงออกไปในทิศทางลบ ทั้งหมดนี้ คือ 
พฤติกรรมของการรู้จักปรับตัวเพ่ือความปลอดภัยของตนเองไม่ให้ตกลงมาจากหลังม้านั่นเอง (กรมการ
สัตว์ทหารบก, 2558: ออนไลน์) ดังเช่นที่ครูกร หรือครูฝึกอาชาบ าบัดของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษา
พระองค์ได้เล่าให้ฟังว่า “ผมเคยเจอเคสนึง พ่อแม่มาเล่าให้ฟัง เค้าบอกว่าน้องมีสัญชาติญาณมากขึ้น 
คือ เมื่อก่อนลูกจะนิ่งมาก เอาน้ าพรมใส่หน้าก้อจ้องตาไม่กระพริบ ไม่กลัวอะไร ไม่มีสัญชาตญาณ 
อะไรล่วงใส่ไม่หลบ อยู่เฉย วันนึงน้องนั่งอยู่ แม่ก็ท าความสะอาดไปเรื่อยแล้วชนตู้ ลูกบอลลูกใหญ่ๆอยู่
บนหลังตู้ก็ร่วงลงพ้ืน ดังตุ๊บ เด้งใส่ลูก ลูกก็ยกมือขึ้นกันลูกบอลออก แม่บอกว่าพฤติกรรมนี้ไม่ เคยเห็น 
เพ่ิงเคยเจอ ... มันมีสัญชาติญาณการเอาตัวรอด เค้ามีสมาธิ กลัวที่จะตกม้า กลัวอะไรมากขึ้น” (วิจิตร
กร เถนว้อง, สัมภาษณ์เมื่อ 28 ตุลาคม 2558) 

 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทความส าคัญของโครงการ
อาชาบ าบัดในฐานะแพทย์ทางเลือกรูปแบบหนึ่ง โดยศึกษาจากปัจจัยที่ส่งผลให้อาชาบ าบัดมีสถานะ
เป็นการแพทย์ทางเลือก รวมถึงสนใจในบทบาทของกิจกรรมอาชาบ าบัด โดยเฉพาะบทบาทที่
นอกเหนือไปจากบทบาททางด้านการแพทย์ที่มีผลงานวิจัยมากมายมารองรับว่าการท าอาชาบ าบัดนั้น
สามารถบ าบัดร่างกายและจิตใจของเด็กออทิสติกได้อย่างไรบ้าง ดังนั้น ในงานศึกษาชิ้นนี้ผู้ศึกษาจึงมุ่ง
ประเด็นศึกษาไปที่การผลทางสังคมของเด็กออทิสติกหลังจากที่เด็กออทิสติกได้เข้าร่วมกิจกรรมอาชา
บ าบัด และผลพลอยได้ของผู้ปกครองที่พาเด็กออทิสติกมาร่วมท ากิจกรรมอาชาบ าบัดกล่าวคือ การท า
อาชาบ าบัดนั้นมิได้มีบทบาทเพียงแค่ช่วยบ าบัดอาการผิดปกติทางร่างกายและอารมณ์ของเด็กออทิ
สติกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การท าอาชาบ าบัดนั้นยังมีบทบาทในเรื่องของการช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อสังคมให้กับตัวเด็กออทิสติก ช่วยให้พวกเค้ามีการเรียนรู้ การปรับตัว เพ่ือกลมกลืนกับสังคม
ภายนอกได้ดีขึ้น รวมถึงการมีบทบาทต่อผู้ปกครองของเด็กออทิสติกในด้านของจิตใจ เนื่องจาก
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ผู้ปกครองจะเกิดความสบายใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการที่เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น หรือจาก
การจับกลุ่มนั่งคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ก าลังใจซึ่งกันและกันระหว่างรอบุตรหลานท าการ
บ าบัด 

 โดยสนามศึกษาท่ีผู้ศึกษาเลือกเข้าไปศึกษาคือ โครงการอาชาบ าบัด ของกองพันทหารม้าที่ 29 
รักษาพระองค์ (ม.พัน. 29 รอ.) เนื่องจากเป็นที่ที่ด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดอย่างต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลา 5 ปี โดยครูฝึกที่มีความช านาญ ผ่านการอบรมด้านการท าอาชาบ าบัดจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาชาบ าบัดของประเทศอังกฤษ จึงท าให้สามารถมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและความถูกต้องของการ
บ าบัดตลอดช่วงเวลากิจกรรม พร้อมกันนั้นโครงการอาชาบ าบัดของ ม.พัน. 29 รอ. ยังเป็นโครงการที่
มุ่งช่วยเหลือประชาชนท าให้ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่าย บุคลากรในโครงการจึงจัดอยู่ในประเภทที่ไม่
แสวงหาผลก าไร ท าให้งานศึกษาได้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งจากผู้ที่เข้าใจและพร้อมจะช่วยเหลือเด็กออทิ
สติกจริงๆ นอกจากนั้นโครงการอาชาบ าบัดของ ม.พัน. 29 รอ. ยังมีการส่งเสริมและให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ในตัวเด็กออทิสติกต่อผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาบ าบัดอีกด้วย เช่น การให้ผู้ปกครองทดลอง
ขึ้นท าอาชาบ าบัดเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของลูกตัวเอง เป็นต้น  

 ในงานศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกศึกษาในกรณีของเด็กออทิสติก เนื่องจากเด็กในกลุ่มนี้เป็นเด็ก
ที่มีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คาบเกี่ยวกับปัญหาการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมมากที่สุด โดยโครงการที่ผู้ศึกษาเข้าไปศึกษาในครั้งนี้จะเรียกว่า โครงการ  3 ซึ่ง
หมายถึง โครงการอาชาบาบัดที่เปิดส าหรับประชาชนทั่วไปเป็นรุ่นที่ 3 ของ ม.พัน 29 รอ. โดยงานวิจัย
ชิ้นนี้จะท าให้ทราบถึงบทบาทของโครงการอาชาบ าบัดในฐานะแพทย์ทางเลือกรูปแบบหนึ่ง , บทบาท
ทางสังคมของโครงการอาชาบ าบัด, บทบาทของโครงการอาชาบ าบัดที่ส่งผลต่อเด็กออทิสติกและ
ผู้ปกครอง และแนวทางในการช่วยฟ้ืนฟูศักยภาพของเด็กออทิสติก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์
เกี่ยวกับระบบการดูแลเด็กออทิสติกนั่นเอง 
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

 1. เพ่ือศึกษาบทบาทของโครงการอาชาบ าบัดในฐานะแพทย์ทางเลือกรูปแบบหนึ่ง  
 2. เพ่ือศึกษาบทบาททางสังคมของโครงการอาชาบ าบัด  
 3. เพ่ือศึกษาบทบาทของโครงการอาชาบ าบัดที่ส่งผลต่อเด็กออทิสติกและผู้ปกครอง  
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

 1. ท าให้ทราบถึงบทบาทของโครงการอาชาบ าบัดในฐานะแพทย์ทางเลือกรูปแบบหนึ่ง 
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 2. ท าให้ทราบถึงบทบาททางสังคมของโครงการอาชาบ าบัด 
 3. ท าให้ทราบถึงบทบาทของโครงการอาชาบ าบัดที่ส่งผลต่อเด็กออทิสติกและผู้ปกครอง 
 4. ท าให้ทราบถึงแนวทางในการช่วยฟื้นฟูศักยภาพของเด็กออทิสติก 
  
สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

 ในสังคมหนึ่งๆ ย่อมจะมีระบบการแพทย์ด ารงอยู่มากกว่าหนึ่งระบบเสมอ เนื่องจากไม่มีระบบ
การแพทย์ระบบใดระบบเดียวที่จะมีความสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองจนสามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาที่เกิดจากความเจ็บป่วยได้อย่างบริบูรณ์ในทุกมิติ และ สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการที่
แตกต่างหลากหลายของผู้คนในสังคม เนื่องจากสุขภาพและความเจ็บป่วยนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มี
หลายมิติ สลับซับซ้อน และเป็นพลวัต เช่นเดียวกับการบ าบัดรักษาอาการออทิสติกที่ไม่ได้มีเพียง
รูปแบบเดียว ซึ่งโครงการอาชาบ าบัด ของ ม.พัน 29 รอ. นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ปกครองเลือกพา
บุตรหลานที่ป่วยด้วยอาการออทิสติกเข้าร่วมโครงการ เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ โดยการบ าบัด
นั้นจะเป็นการบ าบัดผ่านบุคคลากรที่มีทัศนคติที่ดีต่อเด็กออทิสติกคือ พร้อมที่จะเข้าใจพวกเขา และ
นอกจากบทบาทในการบ าบัดเด็กออทิสติกแล้ว โครงการอาชาบ าบัดก็ยังมีบทบาทต่อผู้ปกครองที่พา
บุตรหลานมาท ากิจกรรมด้วย โดยเฉพาะในด้านของการเข้าใจบุตรหลานของตัวเองมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
 

 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “อาชาบ าบัด : บทบาทในการเยียวยาเด็กออทิสติกและครอบครัว 
กรณีศึกษา โครงการอาชาบ าบัด ม.พัน 29 รอ. สนามเป้า จังหวัดกรุงเทพฯ”นั้น แบ่งออกเป็น 2 
หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี ประกอบไปด้วย แนวคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยม 
(Structural – Functional) และแนวคิดเรื่องระบบการแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) 
และ 2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการศึกษา ประกอบไปด้วย วรรณกรรมเกี่ยวกับโรคออทิ
สติกและแนวทางการบ าบัด และวรรณกรรมที่เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันทางสังคมในการดูแลความ
เจ็บป่วย 
 
 แนวคิดและทฤษฎี 

 ในการศึกษาเรื่อง “อาชาบ าบัด : บทบาทในการเยียวยาเด็กออทิสติกและครอบครัว 
กรณีศึกษา โครงการอาชาบ าบัด ม.พัน 29 รอ.สนามเป้า จังหวัดกรุงเทพฯ” นี้จะศึกษาภายใต้แนวคิด
เรื่องระบบการแพทย์ทางเลือก (Complementary And Alternative medicine) และแนวคิด
โครงสร้าง-หน้าที่นิยม (Structural – Functional) เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้จะเน้นไปที่การศึกษา
ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของโครงการอาชาบ าบัดว่าส่งผลอย่างไรต่อตัวของเด็กออทิสติกและ
ครอบครัว รวมถึงสาเหตุของการมีอยู่ของโครงการอาชาบ าบัด ดังนั้นในส่วนนี้ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิด
โครงสร้าง-หน้าที่นิยมมาอธิบาย และในส่วนของแนวคิดเรื่องระบบการแพทย์ทางเลือกนั้นจะใช้อธิบาย
ในเรื่องของอาชาบ าบัดในฐานะที่เป็นทางเลือกหนึ่งในการบ าบัดเด็กออทิสติก เนื่องจากการบ าบัดเด็ก
ออทิสติกนั้นมีหลายแนวทาง และแต่ละแนวทางก็ไม่ได้เหมาะกับเด็กออทิสติกทุกคน 
 
แนวคิดเรื่องระบบการแพทย์ทางเลือก (Complementary And Alternative Medicine หรือ 
CAM) 

 เป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักวิชาการแขนงต่างๆ รวมถึงนักมานุษยวิทยาการแพทย์ด้วยว่า  ใน
สังคมหนึ่งๆ ย่อมจะมีระบบการแพทย์ด ารงอยู่มากกว่าหนึ่งระบบเสมอ ไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นสังคม
สมัยใหม่ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก หรือจะเป็นสังคมดั้งเดิมที่



9 

 

ห่างไกลจากความทันสมัยก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะโดยความจริงแล้ว ไม่มีระบบการแพทย์ระบบใด
ระบบเดียว ที่จะมีความสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองจนสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดจากความ
เจ็บป่วยได้อย่างบริบูรณ์ในทุกมิติ และ สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของ
ผู้คนในสังคม เนื่องจากสุขภาพและความเจ็บป่วยนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มีหลายมิติ  สลับซับซ้อน และ
เป็นพลวัต อาจกล่าวได้ว่าสุขภาพโดยแท้จริงแล้วเป็นปรากฏการณ์ทางชีววัฒนธรรม (biocultural 
phenomenon) ซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีนิยามสุขภาพที่แตกต่างกัน มีค่านิยม ความคิด ความเชื่อ 
และแบบแผนการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีหรือสุขภาวะที่แตกต่างกัน สุขภาพจึงผันแปร
ปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมของแต่ละสังคม และไม่ใช่เพียงวัฒนธรรมเท่านั้นที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ถิ่นที่ แม้แต่กระบวนการทางชีววิทยาของมนุษย์ในแต่ละสังคมก็มิได้มีลักษณะเหมือนกันทุกสังคม โดย
แนวคิดเรื่องความหลากหลายของระบบการแพทย์นั้น สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “พหุลักษณ์ทาง
การแพทย์” (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2548: 5-6) ดังนั้นระบบการแพทย์ในสังคมใดสังคมหนึ่งจึง
ประกอบไปด้วยระบบการแพทย์กระแสหลัก (mainstream medicine) และระบบการแพทย์
ทางเลือก (Alternative medicine) หรือทางเสริม (complementary medicine) 

 ในทางวิชาการการนิยามความหมายของค าว่าแพทย์ทางเลือกนั้น เป็นสิ่งที่ท าได้ยาก 
เนื่องจากรูปแบบหรือสิ่งที่จัดอยู่ภายใต้ค าว่าการแพทย์ทางเลือกนั้นมีความแตกต่างกันมาก นับตั้งแต่
เทคนิคการรักษาท่ีเฉพาะมากๆ ไปจนถึงรูปแบบที่เป็นระบบการแพทย์ทั้งระบบ ตลอดจนเส้นแบ่งเขต
แดนระหว่างการแพทย์ทางเลือกกับการแพทย์แผนปัจจุบันที่ไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการ
ประยุกต์ระบบการแพทย์ทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน จึงท าให้ในปัจจุบันระบบการแพทย์มีความ
เปลี่ยนแปลง และอาจจะเกิดการรักษารูปแบบใหม่ขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นการพยายามก าหนดนิยาม
ของระบบการแพทย์ทางเลือกอาจจะไม่เป็นประโยชน์มากนัก (Coulter and Willis, 2547: 587 อ้าง
ถึงใน ลือชัย ศรีเงินยวง, 2547: 5) แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ที่พยายามให้นิยามค าว่าแพทย์ทางเลือกไว้
หลายคน ดังเช่น 

 การแพทย์ทางเลือก คือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆที่รวมทั้งท่ีเป็นสมุนไพร วิตามิน เกลือแร่ และ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่สามารถหาซื้อได้จากร้านจ าหน่ายอาหาร ร้านขายยา และซุปเปอร์มาร์เก็ต
โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ (Anderson, 2543: 958 อ้างถึงใน ลือชัย ศรีเงินยวง, 2547: 5) 

 การแพทย์ทางเลือก คือ การแทรกแซงทางการแพทย์ทั้งหลาย ที่ไม่มีการสอนในโรงเรียน
แพทย์ในสหรัฐอเมริกา หรือ โดยทั่วไปไม่มีให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา (Eisenberg, 
2536: 246 อ้างถึงใน ลือชัย ศรีเงินยวง, 2547: 5) 
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 การแพทย์ทางเลือก คือ “วิธีการวินิจฉัย การรักษา และ/หรือ การป้องกัน ที่เป็นไปเพ่ือเสริม
การแพทย์กระแสหลัก เพ่ือบรรลุสุขภาพ ตอบสนองความต้องการที่การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถ
สนองให้ได้ ด้วยการใช้แนวคิดทางการแพทย์ที่แตกต่างออกไป” (Ernst, 2543: 252 อ้างถึงใน ลือชัย 
ศรีเงินยวง, 2547: 6) 

 การแพทย์ทางเลือก คือ ระบบการรักษารูปแบบหนึ่ง ทีแ่ตกต่างไปจากการแพทย์แผนปัจจุบัน 
(Conventional Medicine) เป็นวิทยาการผสมผสานให้ใกล้เคียงกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่รักษา
โดยใช้ยาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้ให้การรักษา ไม่จ าเป็นต้องจบวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 
เพียงแต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับการฝึกฝนจนเป็นที่ช านาญ (สุฮวง ฐิติสัตยากร, 2541: 
ออนไลน์ อ้างถึงใน ตวงพร กตัญญุตานนท์, 2551: 3) 

 การแพทย์ทางเลือก คือ ศาสตร์ของการวินิจฉัย บ าบัดรักษา หรือป้องกันโรค โดยมุ่งหมายให้
มนุษย์บรรเทาจากอาการทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่ หรือช่วยให้สามารถรักษาชีวิตหรือให้กลับมาสู่สภาวะที่
ไม่เจ็บป่วยได้ ซึ่ง การแพทย์มีหลายระบบ เช่น การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ตะวันตกหรือที่
เรียกว่าการแพทย์แบบแผน (conventional medicine) การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวช 
การแพทย์แผนไทย เป็นต้น (เทวัญ ธานีรัตน์, 2559: ออนไลน์) 

 ส าหรับความหมายของค าว่าการแพทย์ทางเลือกที่มักมีการอ้างอิงถึงกันบ่อยที่สุดคือ นิยาม
ของศูนย์การแพทย์เสริมและกรแพทย์ทางเลือกแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The National Center 
for Complementary and Alternative Medicine: NCCAM) ที่อธิบายว่า “การแพทย์เสริมและ
ทางเลือกหมายถึง กลุ่มของระบบการแพทย์ การปฏิบัติ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการดูแล
สุขภาพต่างๆ ที่ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนปัจจุบัน” (ลือชัย ศรีเงินยวง, 2547: 6) 

 อย่างไรก็ดี หากมองให้ลึกซึ้ง ค าว่าการแพทย์ทางเลือก โดยแท้จริงแล้ว ไม่ได้หมายถึงระบบ
การแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง หากเป็นค าที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในสังคมตะวันตก เป็นไปตามการจัด
ต าแหน่งและบทบาทของระบบการแพทย์ในสังคม เป็นค าที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบว่า มี
การแพทย์กลุ่มหนึ่ง ถูกจัดให้อยู่ในฐานะหรือมีบทบาทเป็นทางเลือก เนื่องจากมีการแพทย์อีกระบบ
หนึ่งถูกจัดให้มีฐานะหรือบทบาทเป็นทางหลักหรือกระแสหลักกล่าวคือ ศาสตร์ในการรักษาทุกแบบ 
สามารถถูกจัดให้เป็นทางเลือกก็ได้ หรือกระแสหลักก็ได้ ขึ้นอยู่กับยุคสมัย ขึ้นกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองของแต่ละสังคม หรือขึ้นกับว่าใครเป็นผู้ให้ค านิยาม ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว สิ่งที่จัดอยู่ใน
กลุ่มของการแพทย์ทางเลือกในปัจจุบัน อาจเคยมีฐานะเป็นกระแสหลักมาก่อนหรือในอนาคตอาจ
กลายเป็นการแพทย์กระแสหลักก็เป็นได้ ดังนั้นค าว่าการแพทย์ทางเลือก จึงมีความหมายอยู่สองมิติที่
เกี่ยวข้องกัน มิติหนึ่งคือ ฐานะและบทบาท (ทางเลือกหรือทางหลัก) และมิติที่สองคือ เนื้อหา (แบบ
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วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ หรือแบบดั้งเดิม) ซึ่งการนิยามการแพทย์บางประเภทว่าเป็นการแพทย์ทางเลือก
นั้นเนื้อหาอาจจะขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกับความเป็นจริงในเชิงบทบาทก็ได้ (เพ่ิงอ้าง, 2547, 6-7) 

 เช่นเดียวกับแนวความคิดขององค์การอนามัยโลก ที่เขียนไว้โดย นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้เป็น
ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ทางเลือก ในเว็บไซต์ของส านักการแพทย์ทางเลือกว่า แนวความคิดของ
องค์การอนามัยโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่หลายประเทศ และแต่ละประเทศ ล้วนมีมุมมองว่าการแพทย์
ประจ าชาติของตนเอง ไม่ควรมีศักดิ์ศรีเป็นเพียงการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้จึงมีการก าหนดค าจ ากัด
ความของค าว่า ระบบการแพทย์ทางเลือก ในปี ค.ศ. 2003 ขึ้น ดังนี้ 

 Complementary Medicine หมายถึง การแพทย์ทางเลือกที่น าไปใช้เสริมหรือใช้ร่วมกับ
การแพทย์แผนปัจจุบัน 

 Alternative Medicine หมายถึง การแพทย์ทางเลือกที่สามารถน าไปใช้ทดแทนการแพทย์
แผนปัจจุบันเนื่องจาก ไม่สามารถบ าบัดรักษาได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันได้ในขณะนั้น เช่นกรณี
ผู้ป่วยแพ้ยาจนไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาเป็นต้น หรือผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาได้
ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน 

ซึ่งสามารถจ าแนกตามวิธีการน าไปใช้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 

1) Systematic CAM หรือ การแพทย์ทางเลือกท่ีเป็นระบบ  

 หมายถึงระบบการแพทย์ที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญา มีสมาคมหรือสภาวิชาชีพมา
ดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับยอมรับให้มีสถานะทางกฎหมายและระบบประกันสุขภาพในหลาย
ประเทศท่ัวโลก ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก 2 กลุ่มดังนี ้

       1.1) Traditional Medicine หรือ การแพทย์ประจ าชาติหรือการแพทย์ดั่งเดิมในแต่ละ
ประเทศ เช่น การแพทย์แผนจีน อายุรเวช การแพทย์โฮมีโฮพาธีย์ เป็นต้น 

       1.2) Nontraditional Medicine หรือการแพทย์ทางเลือก ที่มีการต่อยอดและพัฒนาต่อยอด
มาจากการแพทย์ดั่งเดิม ของหลาย ๆ ชาติ มาผสมผสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น 
ธรรมชาติบ าบัด (Naturophathy) ออสทีโอพาธีย์ (Osteopathy) เป็นต้น 

2) Nonsystematic CAM หรือ การแพทย์ทางเลือกท่ีไม่จัดระบบ  
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 หมายถึงระบบการแพทย์ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการบ าบัดของการแพทย์ทางเลือกที่
เป็นระบบแล้ว หรืออาจจะเป็นศาสตร์เพียงล าพัง ยังไม่มีสภาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพเป็นการเฉพาะ 
และไม่ถูกจัดให้อยู่ในการศึกษาระดับปริญญา 

      2.1) Folk medicine หรือ การแพทย์พ้ืนบ้าน ซึ่งยังถึงระดับที่จะเป็นการแพทย์ประจ าชาติ แต่
อยู่ในชุมชนหรือพ้ืนที่ มีระบบการสืบทอดองค์ความรู้จากครูสู่ศิษย์ ไม่จัดเป็นวิ ชาชีพ สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละท้องที่ 

      2.2) Mind-body intervention เป็นการกระท าต่อตนเองโดยค าแนะน าของผู้รู้หรือครู ส่งผลให้
มีสุขภาพที่ดีข้ึน เช่น โยคะ การฝึกพลังลมปราณ หรือชี่กง สมาธิบ าบัด การสวดมนต์บ าบัด เป็นต้น 

      2.3) Natural products therapyโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย ทั้งอาหารเสริม 
วิตามินเกลือแร่ ต่าง ๆ สมุนไพร เซลล์บ าบัด ชีวโมเลกุล ซึ่งใช้กันแพร่หลายทั่วโลก  

      2.4) Manipulative therapy เป็นหัตถการต่าง ๆ เช่นการนวด การดัด การดึง การจัดกระดูก 
Reflexology หรือการฝังเข็มแบบต่าง ๆ เป็นต้น 

      2.5) Energy therapy เป็นการใช้พลังงานมาช่วยในการบ าบัดด้านสุขภาพ ซึ่งยังสามารถแบ่งได้ 
2 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

            2.5.1)   Biological Energy หมายถึง พลังงานบ าบัดที่อาศัยสิ่งมีชีวิตในการบ าบัด 

                   2.5.1.1) Internal Energy พลังบ าบัดที่ปล่อยออกมาจากสิ่งมีชีวิตเข้าบ าบัดผู้ป่วย
โดยตรง เช่นส่งก าลังภายในเข้าไปบ าบัดอาการเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่า การบ าบัด
แบบนี้ จะได้ผลทุกครั้งเสมอไปหรือไม่ และใครสามารถท าการบ าบัดแบบนี้ได้ 

                   2.5.1.2) External Energy การบ าบัดโดยอาศัยพลังงานจากภายนอก ต่าง ๆเช่น พลัง
กายทิพย์ พลังจักรวาล โยเร เรกิ เป็นต้น โดยอาศัยจากคลื่นพลังงาน ต่าง ๆ จากภายนอกดึงผ่านตัว
ผู้ให้การบ าบัด หรือ Healer ส่งต่อไปยังผู้รับการบ าบัด 

            2.5.2) Non-Biological Energy หมายถึง พลังงานทีน่ ามาใช้บ าบัดไม่ได้อาศัยสิ่งมีชีวิต 

                   2.5.2.1) Non-Machine Energy พลังงานบ าบัดที่มาจากสิ่งไม่มีชิวิต ที่มนุษย์ไม่ได้
ผลิตขึ้น เช่น แม่เหล็ก ผลึกหรือหินต่าง ๆ 
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                   2.5.2.2) Machine Energy พลังงานบ าบัดที่ผลิตมาจากเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้น 
เช่น อัลตร้าซาวด์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องปล่อยรังสีต่าง ๆ เครื่องให้ความร้อน ความเย็น เป็นต้น  
(เทวัญ ธานีรัตน์, 2559: ออนไลน์) 

ความเป็นมาของแนวคิด 

 แนวคิดเรื่องแพทย์ทางเลือกนั้นเกิดจากการครอบง าของการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์ พร้อมๆ
กับการลดบทบาทลงไปของการแพทย์อ่ืนๆ กล่าวคือ เกิดจากเนื้อหาของตัวแพทย์แบบวิทยาศาสตร์เอง 
ผลจากการปฏิรูปแพทย์ศาสตร์ศึกษาในปี พ.ศ.2543 ก็ดี ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ก็ดี ซึ่งทั้งหมดนี้ท าให้การแพทย์แบบวิทยาศาสตร์มีความแตกต่าง ไป
จากการแพทย์แบบอ่ืนๆที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะแนวคิดและเทคนิคการบ าบัดรักษาที่เน้นการกระท ากับ
ร่างกาย อาการป่วยและตัวโรคโดยตรง นอกจากนั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการครอบง าของ
การแพทย์แบบวิทยาศาสตร์ ก็คือ ความเป็นตะวันตก ซึ่งแผงความหมายของความสมัยใหม่ 
(Modernity) และความเหนือกว่า โดยเฉพาะเมื่อถูกผูกโยงกับอิทธิพลทางด้านการเศรษฐกิจ ทหาร 
และเทคโนโลยี จึงท าให้การแพทย์แบบนี้ไม่เพียงมีฐานะโดดเด่นโดยตัวเอง หรือเป็นแพทย์กระแสหลัก
เท่านั้น แต่ยังท าให้เกิดภาพตรงข้ามด้วยกล่าวคือ ท าให้การแพทย์อ่ืนๆที่ไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ ถูก
ลดบทบาทลง หรือกลายเป็นแพทย์ทางเลือกนั่นเอง โดยแนวคิดแพทย์กระแสหลักนั้นมีความเชื่อที่ว่า
เมื่อการแพทย์วิทยาศาสตร์พัฒนามากขึ้นแล้ว รูปแบบการเยียวยารักษาความเจ็บป่วยจะเหลือน้อยลง 
จนกระทั่งเหลือการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความ
จริง แม้ว่าการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าและมีบทบาทอย่างมาก ก็ไม่อาจท าให้
การแพทย์อ่ืนๆที่รุ่งเรืองมาก่อนหน้านั้นสูญหายไป แต่กลับตรงกันข้าม ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
การแพทย์ในรูปแบบดั้งเดิมได้กลับมาเฟ่ืองฟูอีกครั้ง และมีแนวโน้มที่จะเฟ่ืองฟูขึ้นเรื่อยๆ (ลือชัย ศรี
เงินยวง, 2547: 9-10)  

ความส าคัญของการแพทย์ทางเลือก 

 อย่างที่ได้กล่าวไปว่าปัจจุบันการแพทย์ทางเลือกได้มีความเฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วโลก ส าหรับสาเหตุที่ท าให้แพทย์ทางเลือกเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับความ
สนใจจากคนทั่วโลกนั้นได้มีผู้วิเคราะห์ ตั้งแต่การมองว่าเป็นรูปธรรมของกระแสต้านยุคสมัยที่เน้นวัตถุ 
โดยคนเกิดความต้องการหรือหวนหาชีวิตธรรมชาติแบบเดิม มีความไม่พอใจกับประสิทธิภาพของ
การแพทย์สมัยใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีจนมองข้ามความเป็นมนุษย์ และไม่สามารถรับมือกับปัญหา
สุขภาพใหม่ที่มีลักษณะไร้เชื้อเรื้อรังได้  โดยถึงแม้จะสามารถจัดการกับการติดเชื้อได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพก็ตาม โดยการแพทย์ทางเลือกนั้นมีความส าคัญและมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพหลาย
ประการ ดังนี้ 

 ประการที่หนึ่ง ท าให้นิยามของค าว่า “สุขภาพ” มีความหมายที่ครอบคลุมและกว้างขวางขึ้น 
กล่าวคือ การแพทย์ทางเลือกจะมองว่า สุขภาพคือผลที่เกิดจากการด าเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพ มอง
สุขภาพแบบองค์รวม ให้ความส าคัญทั้งกาย, จิต, สังคม และวิญญาณของผู้คน การรักษานั้นจึงไม่
จ าเป็นต้องรักษาเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น ซึ่งต่างจากนิยามของแพทย์กระแสหลักเรื่องสุขภาพที่ว่า “สุขภาพ
คือการปราศจากโรค” ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับเรื่องของกายภาพมากกว่าด้านอื่นนั่นเอง 

 ประการที่สอง จากข้อแรกที่กล่าวว่าการแพทย์ทางเลือกมีการนิยามค าว่าสุขภาพที่กว้างขาง 
ดังนั้นจึงก่อให้เกิดกระบวนการใหม่ในการจัดการระบบสุขภาพที่ไม่ได้เน้นหรือผูก ขาดเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือวิชาชีพแพทย์ในสมัยใหม่เท่านั้น จึงท าให้หลายฝ่ายสามารถเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้ได้ 
ส่งผลให้ฐานการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพจึงกว้างขึ้น และเกิดแหล่งความรู้ทางด้านสุขภาพที่
ขยายตัวกว้างข้ึน 

 ประการที่สาม การแพทย์ทางเลือกท าให้เกิดความตื่นตัวทางด้านสุขภาพมากขึ้น กลุ่มผู้ป่วย
หรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจ านวนหนึ่งที่การแพทย์กระแสหลักไม่อาจเยียวยารักษาได้ผล มีทางเลือก
ที่จะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น หรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยลง 

 ประการที่สี่ ท าให้เกิดภาวะบริโภคสุขภาพในฐานะที่เป็นสินค้า กล่าวคือ การแพทย์ทางเลือก
ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกเจริญเติบโตทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการ
ให้บริการด้านสุขภาพในรูปแบบต่างๆ (ลือชัย ศรีเงินยวง, 2547: 8-9) 

 อาจกล่าวได้ว่าปรากฏการณ์ของแพทย์ทางเลือกที่เห็นในปัจจุบันนั้นเป็นระบบการรักษาที่ใช้
กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต แต่ทว่าก่อนหน้านี้กลับถูกมองข้ามหรือกีดกัน และถูกลดบทบาทลง 
เนื่องจากการเจริญเติบโตของการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กระแสหลัก และสาเหตุที่ท า
ให้การแพทย์ทางเลือกกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งนั้นตามทัศนคติของนักวิชาการหลายคนได้มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าเกิดจากปัจจัยและเงื่อนไขเชิงบริบทหลายอย่าง ด้านหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลง
ของแบบแผนสุขภาพที่มีผู้คนมักจะป่วยด้วยโรคไร้เชื้อเรื้อรังมากขึ้น จึงท าให้การแพทย์แบบ
วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพที่จ ากัดลงไปและไม่สามารถท าให้ค าตอบหรือผลตามที่ผู้ป่วยพอใจได้ 
ขณะที่การแพทย์ทางเลือกสามารถตอบสนองในการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้มากกว่า หรืออีกปัจจัยหนึ่ง
คือสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ก้าวเข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern era) ซึ่งเป็นยุคที่ความรู้ อุดมคติ 
ฯลฯ เกิดการเชื่อมโยงและสามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้คนเกิดความเสื่อมถอยของแรง
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ศรัทธาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย และส่งผลให้เกิด
กระแสปัจเจกชนนิยมที่ผู้คนนิยมตัดสินใจเลือกก าหนดชีวิตด้วยตนเอง แสวงหาทางเลือกที่สอดคล้อง
กับข้อมูล ความรู้ และอุดมคติที่ตนยึดถือ ซึ่งได้น ามาสู่กระแสต่อต้านการอยู่ภายใต้อ านาจของวิชาชีพ
นั่นเอง (Coulter and Willis, 2004 อ้างถึงใน ลือชัย ศรีเงินยวง, 2547: 30-31)  

 จากแนวคิดเรื่องระบบการแพทย์ทางเลือกสามารถน ามาเชื่อมโยงกับงานศึกษาเรื่อง “อาชา
บ าบัด : บทบาทในการเยียวยาเด็กออทิสติกและครอบครัว กรณีศึกษา โครงการอาชาบ าบัด ม.พัน 29 
รอ. สนามเป้า จังหวัดกรุงเทพฯ” ได้ กล่าวคือ อาชาบ าบัด เป็นการบ าบัดทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่
ผู้ปกครองเลือกใช้ในการบ าบัดเด็กบุตรหลานของตนเอง เพ่ือหวังที่จะให้ลูกมีการพัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆให้ใกล้เคียงกับเด็กปกติ และอยู่ร่วมกับสังคมได้ เนื่องจากการแพทย์กระแสหลักไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการส่วนนี้ได้อย่างใจหวัง แต่ถึงอย่างไรก็ตามการท าอาชาบ าบัดนั้นอาจจะไม่ได้
เป็นแนวทางการบ าบัดที่เหมาะสมกับเด็กออทิสติกทุกคน เนื่องจากปัจจัยทั้งจากภายนอก เช่น ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงตัวโครงการที่ยากต่อการเข้าถึงของเด็กบางคน ฯลฯ และปัจจัยภายในตัวเด็ก
เองที่อาจจะไม่เหมาะสมกับการบ าบัดด้วยการท าอาชาบ าบัด เช่น เด็กออทิสติกที่มีภาวะชัก เป็นต้น 

 
แนวคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยม (Structural – Functional) 

 แนวคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยมถือเป็นแม่บททฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทฤษฎีหนึ่งในบรรดาทฤษฎี
แม่บททั้งหลาย ทั้งในแง่ของความเก่าแก่ มีชีวิตยาวนานมาจากอดีตและในแง่ของความนิยมของนัก
สังคมวิทยา ช่วงที่ทฤษฎีนี้ได้รับความนิยมสูงสุด คือช่วง ค .ศ.1940 จนถึงประมาณปี ค.ศ.1965 
หลังจากนั้นความนิยมก็เริ่มเสื่อมถอยลงบ้าง แต่ก็ยังมีอิทธิพลไม่น้อยตราบจนทุกวันนี้ (สัญญา สัญญา
วิวัฒน์, 2547: 25) 

 นักคิดในส านักนี้มองว่า สังคม เปรียบเสมือนกับสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่สามารถด ารงชีพอยู่ได้
ด้วยการท างานประสานกันขององค์ประกอบต่างๆ ซึ่งแต่ละสังคมมีโครงสร้างที่คล้ายกันไม่มากก็น้อย 
ดังนั้น สังคมจะด ารงอยู่ได้จึงต้องมีโครงสร้างสังคมที่ประกอบด้วยแต่ละส่วน แต่ละหน่วย เช่น ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบครอบครัว ระบบการศึกษา ระบบความเชื่อ และระบบสาธารณสุข ซึ่ง
จะต้องมีหน้าที่ของตนเองและมามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างเห็นพ้องต้องกัน มีการพ่ึงพาต่อกัน ท างาน
ประสานร่วมกัน (Bond and Bond, 1986: 26-27 อ้างถึงใน กิตติ ไชยลาภ, 2547: 21) 

 จากข้อเปรียบเทียบเช่นนี้ท าให้เกิดฐานคติเกี่ยวกับลักษณะของสังคมข้ึนมาสามประการ คือ 

 1. สังคมเป็นระบบๆหนึ่ง 
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 2. ระบบนั้นประกอบด้วยส่วนต่างๆที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

 3. ระบบมีขอบเขตแน่นอน พร้อมทั้งมีกระบวนการรักษาบูรณาการตนเองและอาณาเขตไว้
    เสมอ (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2547: 26) 

ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการที่จ าเป็นหรือเป้าหมายของสังคม ดังนั้นแต่ละระบบของสังคมจึงต้อง
มีบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ ก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีการอบรมขัดเกลาและปลูกฝังค่านิยม แบบแผนการปฏิบัติให้แก่สมาชิก เพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติตามความต้องการของสังคมที่เรียกว่ามีการจัดระเบียบทางสังคม ทั้งนี้เพ่ือความสมดุลและ
อยู่รอดของระบบ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า สังคมจะสร้างระบบย่อยหรือสถาบันต่างๆขึ้นมาเพ่ือความ
สมดุลและอยู่รอดของระบบ (Schaefer, 1998: 18 อ้างถึงใน กิตติ ไชยลาภ, 2547: 21) โดยสถาบัน
ทางสังคมจะมีหน้าที่ส าคัญเป็นเสมือนกลไกที่ท างานเพ่ือประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันของสังคม 
(Farley, 1990: 60 อ้างถึงใน กิตติ ไชยลาภ, 2547: 21) เช่น สถาบันทางการแพทย์ ท าหน้าที่ฟ้ืนฟู 
ซ่อมแซมสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาพปกติและท าหน้าที่ทางสังคมได้
ตามปกติ หรือท าหน้าที่ควบคุมการเข้าสู่บทบาทของผู้ป่วย, สถาบันกฎหมายและการปกครองท า
หน้าที่ กักกันและขัดเกลาบ่มนิสัยนักโทษ เยาวชนให้กลับใจประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม เป็นต้น 
แต่ถ้าสถาบันสังคมต่างๆไม่สามารถท าหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม ก็จะท าให้สังคมนั้นล่มสลาย ไม่
สามารถอยู่รอดได้ ดังนั้นสังคมที่เข้มแข็งจึงต้องมีระบบที่มั่นคงเพ่ือที่จะสามารถต่อต้านพลังการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในสังคมได้ (กิตติ ไชยลาภ, 2547: 21) 

 สถาบันทางสังคม (Social Institution) 

 สถาบันทางสังคมมีขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการเบื้องต้นของมนุษย์ การจะกลายเป็น
สถาบันได้นั้นจะต้องมีลักษณะที่คงอยู่ยาวนาน สถาบันเป็นองค์กรที่มีการจัดระเบียบ มีกระบวนการ มี
กฎเกณฑ์ นโยบาย ซึ่งท าให้คนในสังคมเกิดความพอใจและสนองความต้องการในระยะยาว สถาบัน
เกิดขึ้นโดยความสัมพันธ์ถาวรภายในวัฒนธรรมและโครงสร้างของสังคม สถาบันจะเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวันและจะช่วยขจัดปัญหาต่างๆในชีวิต (ทัศนีย์ ทองสว่าง, 2549: 73) 

  ศิริรัตน์ แอดสกุล (2555) กล่าวสรุปว่า สถาบันทางสังคม หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมทั้งที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นที่ยอมรับกันในสังคม และมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานหรือแก้ปัญหาพื้นฐานของมนุษย์ในสังคมในด้านต่างๆ เพื่อการด ารงอยู่ของสังคม  

 สถาบันทางสังคมมีองค์ประกอบส าคัญอยู่ 4 ประการ ได้แก่  
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 1.สมาชิกของสถาบัน  

 2.สถานภาพและบทบาทเพ่ือให้สมาชิกแสดงออกตามความรับผิดชอบ  

 3.หน้าที่เพื่อท าให้สังคมคงสภาพ และสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม  

 4.หลักบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติของแต่ละสถาบัน  

อาจกล่าวได้ว่าการที่สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง หรือเกิดสิ่งที่ผิดแปลกออกไปจากเกณฑ์บรรทัดฐาน 
จะเป็นการท าให้สังคมเกิดการขาดดุลยภาพ เกิดความไม่มีระเบียบ ในเวลานั้นสถาบันต่างๆซึ่ง
เปรียบเสมือนโครงสร้างหลักของสังคม ก็จะท าหน้าที่คอยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นของสังคมให้
สังคมกลับคืนมาเป็นเหมือนปกติ กลับมาท าหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง กลับคืนสู่ดุลยภาพ แต่
การที่สถาบันต่างๆจะสามารถท าหน้าที่ของตนเองให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นการที่จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่สมาชิกในสถาบันนั้นๆปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทที่ตนเองได้รับอย่างเต็มที่ด้วย 

 สถานภาพและบทบาท (Status and Role) 

 สถานภาพและบทบาท เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสถาบันทางสังคม เป็นองค์ประกอบที่ช่วย
ก าหนดว่าสมาชิกของสถาบันเป็นใคร อยู่ในต าแหน่งอะไร และแต่ละคนนั้นมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
อย่างไรบ้าง  

 สถานภาพ หมายถึง ต าแหน่งหรือฐานะที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือสังคม เป็นสิทธิ
หน้าที่ทั้งหมดที่บุคคลมีอยู่ เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน หรือสังคมส่วนรวม สถานภาพจะเป็นตัวก าหนดว่าบุคคล
นั้นจะต้องมีหน้าที่ จะต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรในสังคม สถานภาพเป็นสิ่ง
เฉพาะตัวบุคคลท าให้บุคคลนั้นแตกต่างไปจากผู้อ่ืนและมีอะไรที่เป็นเครื่องหมายของตน (ทัศนีย์ ทอง
สว่าง, 2549: 63) สถานภาพของบุคคลเป็นการน ามาซึ่งรากฐานความสัมพันธ์ของคน เพราะการที่เรา
จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนนั้น เราจะต้องเรียนรู้ในสถานภาพของกันและกันก่อน ถ้าไม่มีการเรียนรู้
ซึ่งกันและกันแล้ว การกระท าระหว่างกันในสังคมจะเป็นไปด้วยความยากล าบาก (ลักษณพร กิจบุญชู, 
2545: 12) 

 สถานภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.สถานภาพโดยก าเนิด (Ascribed Status) เป็นสถานภาพหรือต าแหน่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากหรือไม่ได้เลย เช่น วงศาคณาญาติ , เพศ, อายุ, เชื้อชาติ, ถิ่นก าเนิด, ชนชั้น
ทางสังคม เป็นต้น 
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 2.สถานภาพโดยการกระท า (Achieved Status) เป็นสถานภาพที่หามาได้โดยการกระท าของ
บุคคล เช่น สถานภาพสมรส, ความเป็นบิดามารดา, การศึกษา, อาชีพ, การเมือง เป็นต้น (ทัศนีย์ ทอง
สว่าง, 2549: 66-67) 

 บทบาท หมายถึง การกระท าตามสิทธิหน้าที่ของสถานภาพที่ ได้รับ เมื่อบุคคลด ารงต าแหน่ง
ในสังคมหรือกลุ่มคน บุคคลนั้นย่อมต้องแสดงบทบาทตามต าแหน่งนั้นๆ นอกจากนี้บทบาทยังหมายถึง 
พฤติกรรมที่คาดหวังส าหรับผู้ที่อยู่ในถานภาพต่างๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ซึ่งบทบาทนี้เป็นบทบาท
ที่กลุ่มคนหรือกลุ่มสังคมคาดหวังเพ่ือท าให้คู่สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกันทางสังคมได้ รวมทั้ง
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ (ลักษณพร กิจบุญชู, 2545: 12) 

 อาจกล่าวได้ว่าสถานภาพและบทบาทเป็นการวิเคราะห์การกระท าในระดับบุคคลตามแนวคิด
โครงสร้าง-หน้าที่นิยม ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐานคือ
การมีชีวิตอยู่รอด ดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทตามที่ตนเองได้รับและ
ตามที่สังคมคาดหวังไว้ ซึ่งการถูกคาดหวังจากสังคมหรือการปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทนับว่า
เป็นการที่ขัดเกลาพฤติกรรมของมนุษย์จากสังคมวิธีหนึ่ง ท าให้พฤติกรรมของมนุษย์มีระเบียบแบบ
แผน และสังคมเกิดความมีระเบียบ (กิตติ ไชยลาภ, 2547: 21) 

 โดยแนวคิดเรื่องโครงสร้าง-หน้าที่นิยม สามารถน ามาเชื่อมโยงกับงานศึกษาเรื่อง “อาชาบ าบัด 
: บทบาทในการเยียวยาเด็กออทิสติกและครอบครัว กรณีศึกษา โครงการอาชาบ าบัด ม .พัน 29 รอ.” 
ได้ กล่าวคือ ตามแนวคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยมมองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมล้วนมีหน้าที่ของมัน 
สังคมเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่มีองค์ประกอบต่างๆในที่นี้คือ สถาบัน ที่คอยยึดเหนี่ยวให้โครงสร้างของ
สังคมด ารงชีวิตต่อไปได้ คอยแก้ไขปัญหาต่างๆให้สังคมกลับสู่ดุลยภาพ เช่นเดียวกันกับกรณีของเด็ก
ออทิสติก ซึ่งถูกมองว่าเป็นความเจ็บป่วย เปรียบเสมือน ความผิดปกติของระบบสังคม ที่ท าให้ดุลย
ภาพของสังคมต้องเสียไป โดยความผิดปกติที่ว่านี้จ าเป็นต้องมีระบบใดระบบหนึ่งในที่นี้คือสถาบัน มา
รับผิดชอบคอยดูและช่วยแก้ไขในการพัฒนาศักยภาพของเด็กออทิสติก เพ่ือรักษาสมดุลของระบบทาง
สังคมไว้ และในที่นี้ก็คือ โครงการอาชาบ าบัด ของ ม.พัน 29 รอ. รวมถึงสถาบันครอบครัว และ
สถาบันอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาถึงบทบาท
ของโครงการอาชาบ าบัด ม.พัน 29 รอ. ว่ามีบทบาทในการเยียวยารักษาเด็กออทิสติกและครอบครัวใน
ด้านใดบ้าง  
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 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาเรื่อง “อาชาบ าบัด : บทบาทในการเยียวยาเด็กออทิสติกและครอบครัว 
กรณีศึกษา โครงการอาชาบ าบัด ม.พัน 29 รอ.” มีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2 หัวข้อหลัก คือ 1) 
วรรณกรรมเกี่ยวกับโรคออทิสติกและแนวทางการบ าบัด ซึ่งประกอบไปด้วย บทความและงานวิจัย
เกี่ยวกับโรคออทิสติก บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบ าบัดโรคออทิสติก และบทความและ
งานวิจัยเกี่ยวกับอาชาบ าบัด และ2) วรรณกรรมที่เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันทางสังคมในการดูแล
ความเจ็บป่วย ประกอบไปด้วย บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับหน้าที่ของสถาบันต่างๆที่มีส่วนในการ
ช่วงป้องกัน ดูแลความเจ็บป่วยของคนในสังคม 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับเด็กออทิสติกและแนวทางการบ าบัด 

 วรรณกรรมในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเรียบเรียงขึ้นจากหนังสือ บทความ และงานวิจัย ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับโรคออทิสติก (Autism Spectrum Disorder: ASD) และแนวทางการบ าบัดโรค 
(Autism Therapy) ทั้งที่เป็นข้อมูลด้านวิชาการ และด้านประสบการณ์ โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะ
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วรรณกรรมเกี่ยวกับโรคออทิสติก, วรรณกรรมเกี่ยวกับแนวทางการบ าบัดโรค
ออทิสติก และวรรณกรรมเกี่ยวกับอาชาบ าบัด เพ่ือช่วยในการเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นโรคออทิสติก และแนวทางการบ าบัดโรคออทิสติก โดยเฉพาะอาชาบ าบัด 

 
 โรคออทิสติก (Autism Spectrum Disorder: ASD) 

 นับว่าเป็นเวลานานแล้วที่นักวิชาการได้รู้จักกับโรคออทิสติก และพยายามศึกษารายละเอียด
ต่างๆของโรคนี้ โดยเริ่มจากในปี พ.ศ.2486 ได้มีการรายงานผู้ป่วยครั้งแรก โดยนายแพทย์ลีโอ แคน
เนอร์ (Leo Kanner) จิตแพทย์ สถาบันจอห์น ฮอปกินส์ รายงานเป็นการสังเกตจากผู้ป่วยเด็กกลุ่ม
หนึ่งจ านวน 11 คน ที่มีพฤติกรรมจ าเพาะแปลกๆ เช่น สื่อสารไม่เข้าใจ พูดเลียนเสียง พูดช้า พูดซ้ า ไม่
ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่สนใจผู้อ่ืน แม้อยู่ในกลุ่มเพ่ือนก็ท าตนเสมือนอยู่ล าพังเพียงคนเดียว เล่นไม่
เป็น เล่นแปลกๆซ้ าๆ โดยเค้าได้ติดตามศึกษาเด็กกลุ่มนี้ประมาณ 5 ปี และพบว่าเด็กเหล่านี้ต่างจาก
เด็กปัญญาอ่อน จึงเรียกชื่อเด็กที่มีอาการเช่นนี้ว่า “ออทิสซึม” (Autism) ซึ่งหมายถึง “แยกตัว อยู่ใน
โลกของตัวเอง” (จารุวรรณ ก้านศรี, 2556: 2)  

 ปี พ.ศ.2487 นายแพทย์ ฮานส์ แอสเพอร์เกอร์ (Hans Asperger) จิตแพทย์ชาวออสเตรีย 
พูดถึงเด็กที่มีลักษณะเข้าสังคมล าบาก หมกมุ่นอยู่กับการท าอะไรซ้ าๆ ประหลาดๆ แต่กลับพูดเก่งมาก 
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และดูเหมือนจะฉลาดมากด้วย แต่ว่างานวิจัยของเขาเพ่ิงเป็นที่รู้จัก และแพร่หลายในระยะ 10 - 15 ปี 
มานี้เท่านั้น เนื่องจากเขาจัดพิมพ์บทความนี้เป็นภาษาเยอรมัน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง จึง
ใช้เวลานานมากกว่าจะเผยแพร่ออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2558: 
ออนไลน์) 

 ซ่ึงออทิสซึมในความหมายของแอสเพอร์เกอร์ คล้ายคลึงกับของแคนเนอร์มาก นักวิจัยรุ่นหลัง
จึงสรุปว่า ทั้ง 2 คนนี้พูดถึงเรื่องเดียวกัน แต่ในรายละเอียดที่แตกต่างกัน และในปัจจุบันถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน คือ ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน (Pervasive Developmental 
Disorders) (จารุวรรณ ก้านศรี อ้างแล้วหน้าเดียวกัน)  

 ส าหรับวงการแพทย์ในประเทศไทยนั้นแพทย์หญิงเพ็ญแข (ศิริจรรยา) ลิ่มศิลา จิตแพทย์เด็ก 
อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเด็กออทิสติกที่ส่งมาจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่มีอาการรุนแรงและอายุมากกว่า 7 ปี มาบ าบัดรักษา 
พร้อมกันนั้นก็ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโรคออทิสติกตลอดมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 โดยได้ให้
ความหมายของ “เด็กออทิสติก” หรือ “ออทิซึม” ว่าหมายถึง “เด็กที่อยู่ในโลกของตัวเอง” โดยได้ท า
การเรียกเด็กกลุ่มนี้ด้วยการทับศัพท์เดิม คือ “ออทิซึม” หรือ “เด็กออทิสติก” เนื่องจากยังไม่มี
ประเทศใดที่ตั้งชื่อกลุ่มอาการของโรคนี้ด้วยภาษาของตนเอง (กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ, 
2543: 1-2) 

 จากปีที่มีการรายงานผู้ป่วยโรคออทิสติกเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2486 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.
2558 ก็นับว่าเป็นเวลาร่วม 70 ปี จึงไม่น่าแปลกใจที่สังคมจะมีการตื่นตัวในเรื่องของโรคออทิสติก การ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคออทิสติกเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2505 ซึ่งเป็นปีที่สมาคมออทิสติกแห่งชาติ 
(National Autistic Society) ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรก ผลจากการท างานของ
สมาคมนี้ ประกอบกับการช่วยเหลือของสื่อมวลชน ท าให้โรคออทิซึมเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น 
จนกระท่ัง วงการภาพยนตร์ฮอลลีวูด น าไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง "Rain Man" (2531) (สารานุกรม
ไทยส าหรับเยาวชน, 2558: ออนไลน์) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากข้อมูลจริงของบุคคลออทิสติกที่มี
ความสามารถพิเศษหลายๆคน มารวมอยู่ในคนเดียว บอกเล่ารายละเอียดต่างๆของบุคคลออทิสติก
เพ่ือน าเสนอให้โลกรู้จักพวกเขามากขึ้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้กระตุ้นให้บรรดาพ่อแม่ ครู และบุคลากร
ทางการแพทย์ ตระหนักและตื่นตัวเกี่ยวกับโรคนี้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่
ถ่ายทอด สะท้อนเรื่องราว มุมมอง เปิดโลกทัศน์ให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจถึงบุคคลที่เป็นโรคออทิสติก เช่น “I 
Am Sam” (2001) ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสิทธิ์ความเป็นพ่อผู้ซึ่งมีปัญหาทาง



21 

 

สมอง จากการเข้ามาแทรกแซงสิทธิ์ของนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ
ให้กับคนดู ให้เข้าใจถึงความรู้สึก ความต้องการของผู้ที่มีปัญหาด้านสมอง ว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็มี
ความต้องการเหมือนบุคคลปกติทั่วไป เพียงแค่วิธีการสื่อสารหรือการแสดงออกอาจจะต่างกันไป , 
“Adam” (2009) ที่เป็นเรื่องราวของพระเอกผู้เป็นโรคออทิสติก ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร 
และได้ไปตกหลุมรักกับนางเอกซึ่งเป็นคนปกติทั่วไป แต่อุปสรรคของเรื่องคือการที่ความรักครั้งนี้ไม่ได้
รับการสนับสนุนจากครอบครัว และคนรอบข้าง เท่าไหร่นัก หนังเรื่องนี้ได้สะท้อนทัศนคติของคนทั่วไป
ต่อบุคคลที่มีปัญหาออทิสติกได้อย่างดี พร้อมกันนั้นก็ยังช่วยสะท้อนให้คนดูเข้าใจจิตใจ อุปนิสัย ของ
บุคคลออทิสติกได้มากขึ้นด้วย นอกจากนั้นยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องในต่างประเทศที่น าเรื่องราว
ของบุคคลออทิสติกมาเผยแพร่ เช่น What's Eating Gilbert Grape (1993), Le huitième jour 
(1996), Radio (2003), Children of the Star (2007), Travels with My Brother (2009), 
Temple Grandin (2010), The Story Of Luke (2012), เป็นต้น  ส าหรับในประเทศไทยนั้นก็มีการ
สร้างภาพยนตร์ขึ้นมาหลายเรื่องท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติก และเด็กพิเศษ แต่ยังไม่เป็นที่นิยม
สร้างเท่ากับในต่างประเทศ เช่น เอ๋อเหรอ (2548), ช็อคโกแลต (2551), เดอะดาวน์ (2558) เป็นต้น 

 นอกจากในส่วนของการสร้างและเผยแพร่ภาพยนตร์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิม
การตระหนักถึงบุคคลออทิสติกแล้ว ก็ยังพบว่ามีงานเขียนและงานวิจัยเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งมีทั้งเป็นงาน
เขียนหรืองานวิจัยที่เกิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านออทิสติก เช่น แพทย์ นักกายภาพ นักจิตวิทยา นักบ าบัด 
กระทรวงต่างๆ ฯลฯ ที่เป็นมุมมองของคนภายนอกที่บอกถึงแนวทางการปฏิบัติตนเป็นส่วนใหญ่ และ
เป็นงานเขียนที่เกิดจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลออทิสติก ที่ถูกเขียนขึ้นจากมุมมองของ
คนภายในซึ่งเป็นการเขียนแบบเล่าเรื่องราวประสบการณ์โดยตรง และบอกกล่าวค าแนะน าต่างๆแก่ผู้ที่
ประสบปัญหาเดียวกัน ดังตัวอย่างเอกสารและงานวิจัยที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

 เริ่มที่เอกสารและงานวิจัยที่มาจากหน่วยงานหรือบุคลากรที่ท างานร่วมกับบุคคลออทิสติก 
เอกสารในส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารที่ถูกสร้างมาเพ่ือให้ความรู้กับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจศึกษา
บุคคลออทิสติกโดยเฉพาะ เอกสารส่วนนี้จะมีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นวิชาการ เป็นเอกสารที่ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในตัวของบุคคลออทิสติก รวมถึงค าแนะน าต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และผู้ที่ใกล้ชิดเด็ก
ออทิสติก ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร และควรดูแลบุคคลออทิสติกอย่างไรบ้าง เช่น 

 หนังสือเรื่อง “คู่มือส าหรับพ่อแม่เพ่ือเด็กออทิสติก” ของพ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ (2537) ซึ่งมี
ประสบการณ์ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติกมานาน ท าให้พบเจอกับความผิดหวัง สิ้นหวังของพ่อแม่
ที่มีลูกเป็นออทิสติก ผู้เขียนจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพ่ือหวังให้เป็นประโยชน์แก่พ่อแม่ที่อยู่ใน
ความทุกข์ยากเหล่านี้ โดยเป็นการเขียนรวบรวมข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งต่างๆมากมาย เพ่ือเป็น
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แนวทางในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกอย่างเหมาะสม เนื่องจากการจะดูและและให้ความช่วยเหลือเด็ก
ออทิสติกได้นั้น ต้องมาจากการท าความเข้าใจและยอมรับข้อจ ากัดพ้ืนฐานต่างๆในตัวเด็กเสียก่อน โดย
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อมูลพ้ืนบานของเด็กออทิสติก รวมถึงปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติก 

 หนังสือเรื่อง “พ่อแม่มือใหม่…ใส่ใจลูกออทิสติก” ของวงเดือน เดชะรินทร์ (2551) ซึ่งตัวของ
ผู้เขียนนั้นจบสาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ ในระดับปริญญาตรี และการศึกษาปฐมวัย ในระดับปริญญา
โท หนังสือเล่มนี้จะต่างจากของพ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ ตรงที่ว่าเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพ่ือช่วยแนะน า
พ่อแม่มือใหม่ ที่ยังไม่ทราบว่าลูกของตนเองเป็นโรคออทิสติกหรือป่าว ได้มีความรู้และคอยสังเกต
พัฒนาการของลูก ดังค าที่ว่า รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม หรือเรียกว่า รู้เร็ว รักษาเร็ว โดยถ้าลูกปกติ พ่อ
แม่ก็จะสบายใจ แต่ถ้าลูกไม่ปกติ พ่อแม่จะได้มีแนวทางการแก้ไขได้ทันเวลา นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้
ยังเปรียบเสมือนเพ่ือนที่พร้อมที่จะเข้าใจและปลอบโยน พ่อแม่ที่มีลูกเป็นบุคคลออทิสติก โดยหนังสือ
เล่มนี้จะแบ่งเป็นบทๆ ซึ่งเนื้อหาข้างในจะมีตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโรคออทิสติก, ปฏิกิริยาอาการ
ของเด็กที่เป็นออทิสติก, ปัญหาและวิธีแก้ไขเมื่อพ่อแม่มีลูกเป็นออทิสติก และสุดท้ายคือวิธีช่วยเหลือ 
กระตุ้น ฟ้ืนฟูพัฒนาการของเด็กออทิสติกเบื้องต้น 

 นอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นมาอีกมากมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคออทิสติก ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่เนื้อหาภายในหนังสือจะเกี่ยวกับ ลักษณะทั่วไปของโรคออทิสติก สาเหตุของโรคออทิสติก 
การวินิจฉัยโรคออทิสติก พฤติกรรมของเด็กออทิสติกและแนวทางการแก้ไข ปฏิกิริยาของพ่อแม่เมื่อรู้
ว่าลูกเป็นออทิสติกและแนวทางการแก้ไขและให้ก าลังใจ เป็นต้น เช่น เอกสารวิชาการ “เทคนิคการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับครอบครัวเด็กออทิสติก”ของศิริพร สุวรรณเทศ (ม.ป.ป.), หนังสือ “เด็ก
ปัญญาอ่อนและเด็กออทิสติก”ของนิภา ส. ตุมรสุนทร (2542), หนังสือ “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็ก
พิการ” ของรศ .พ .ญ.กิ่ งแก้ว  ปาจรี ย์  (2542) ,  หนั งสื อ  “การ พัฒนาเด็กออทิสติก ”ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2543), หนังสือ “โรคจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น”ของนายแพทย์สมภพ เรือง
ตระกูล (2543), หนังสือ “คู่มือฝึกและดูแลเด็กออทิสติกส าหรับผู้ปกครอง”ของโรงพยาบาลยุวประ
สาทไวทโยปถัมภ์ (2545)  

 ส่วนต่อมาเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเอกสารที่มาจากประสบการณ์ตรงของผู้ปกครองที่มีลูกเป็นโรค
ออทิสติก เอกสารในส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารที่ถูกสร้างมาเพ่ือสร้างความเข้าใจในโรคออทิสติก 
สร้างความเข้าใจในอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กออทิสติก สร้างความเข้าใจในแนวทางการรักษาเด็ก
ออทิสติก และที่ส าคัญที่สุดคือสร้างก าลังใจให้กับผู้ปกครองที่มีลูกเป็นออทิสติก โดยผ่านการบอกเล่า
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ในมุมของผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์ร่วมกับผู้อ่าน ท าให้ผู้อ่านคลายความโดดเดี่ยวจากการที่คิดว่าการมี
ลูกเป็นออทิสติกเป็นปัญหาของผู้อ่านแค่เพียงคนเดียว ตัวอย่างหนังสือเช่น 

 หนังสือเรื่อง “เมื่อลูกเป็นออทิสติก” ของดนุนุช ตันมณี (2544) หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราว
บอกเล่าของแม่คนหนึ่ง ซึ่งก็คือผู้เขียน ที่มีลูกเป็นโรคออทิสติก โดยในหนังสือจะเล่าประสบการณ์ตรง
ของผู้เขียนเกี่ยวกับลูกของเขาทั้งหมดตั้งแต่แรกเกิดที่ยังไม่ทราบว่าลูกเป็นโรคออทิสติก จนมาถึงการ
สังเกตอาการของลูกและได้พาไปให้หมอวินิจฉัย ตลอดจนวิธีการต่างๆที่ผู้เขียนได้พาลูกไปบ าบัดรักษา 
ซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือจะเป็นการเน้นการบอกเล่าถึงการลองผิดลองถูกของการพาลูกไปบ าบัดด้วยวิธี
ต่างๆ บอกถึงจุดเด่นและจุดด้อยของโปรแกรมและสถานที่ที่ได้พาลูกไปรักษา แต่จุดเด่นของหนังสือ
เล่มนี้คือท าให้ผู้ที่อ่านที่มีลูกเป็นโรคออทิสติกได้รู้สึกถึงความอดทนในการช่วยเหลือลูกที่เป็นออทิสติก 
นับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สร้างก าลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกมาก
ทีเดียว โดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนและการคิดในแง่บวกว่าแนวทางการบ าบัดเด็กออทิสติกนั้น 
แม้ว่าแนวทางหนึ่งอาจจะสามารถน าไปบ าบัดและให้ผลดีแก่เด็กคนหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็อาจจะไม่
สามารถสัมฤทธิ์ผลกับเด็กในอีกกรณีได้เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเพียงมีก าลังใจและอย่าท้อ ซักวันก็จะเจอ
แนวทางการบ าบัดที่เข้ากับเด็กแต่ละคนเอง 

 หนังสือเรื่อง “ลูกของเราเป็น ‘เด็กพิเศษ’ หรือเปล่า?” ของสุภาวดี หาญเมธี (2545) หนังสือ
เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ของพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติก และบทความทาง
วิชาการเกี่ยวกับเด็กออทิสติก ซึ่งเป็นหนังสือที่มีข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆเกี่ยวกับลักษณะของโรค สาเหตุ
ของโรค พฤติกรรมของเด็กออทิสติกและแนวทางการรักษา แต่จุดเด่นของเล่มนี้คือ มีบทความจาก
ประสบการณ์ตรงของผู้ปกครองของเด็กออทิสติกสอดแทรกระหว่างบทความวิชาการต่างๆ ท าให้
ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงหรือผู้ที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าต่อ ได้มองเห็นภาพ สามารถ
จินตนาการเหตุการณ์ต่างๆออกมาได้ ท าให้เข้าใจลักษณะของโรคออทิสติกได้มากขึ้น เนื่องจาก
บางครั้งเพียงแค่อ่านบทความที่เป็นวิชาการก็จะไม่เข้าใจ หรืออาจจะเกิดความเข้าใจที่ผิดออกไป การ
อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เปรียบเสมือนการตรวจสอบความเข้าใจของผู้อ่านด้วยว่าถูกหรือผิดอย่างไร 

 หนังสือเรื่อง “ชุบชีวิตลูกออทิสติก” ของแม่ น. อันนา (2545) หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่
เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่มีลูกเป็นออทิสติก เป็นการเล่าประสบการณ์ของแม่ ผู้ไม่ยอม
ปล่อยให้เวลาทองในการกระตุ้นพัฒนาการของลูกผ่านไป เป็นการเล่าประสบการณ์ตั้งแต่เมื่อทราบว่า
ลูกเป็นออทิสติก เล่าถึงการวางแผน การฝึกฝน การบ าบัดลูกอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ รวมถึงการ
น าทฤษฎีที่ได้รับจากการไปอบรมจากแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลยุวประสาทฯ มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดผลเป็นที่น่าพอใจ ภายในเวลา 3 ปี 2 เดือน ดังนั้นหนังสือเล่ม
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นี้จึงเปรียบเสมือนแหล่งส าหรับเติมพลังและก าลังใจให้กับพ่อแม่ในการที่จะช่วยชุบชีวิตเด็กออทิสติก
ให้หายเป็นปกติ เหมือนกับชื่อของหนังสือ  

 นอกจากเอกสารทางวิชาการและเอกสารจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่ใกล้ชิดเด็กออทิสติก
แล้ว ก็ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กออทิสติกอีกมากมาย เช่น เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง “เข้าใจ
สิทธิและสุขภาพอันเปราะบาง ผ่านประสบการณ์การรับรู้ของบุคคลออทิสติก” ของอุบลพรรณ ธีระ
ศิลป์ และคณะ (2556) ซึ่งเป็นการเสวนาที่เป็นงานวิจัยด้านการรับรู้ของเด็กออทิสติกในด้านต่างๆ ว่า
พวกเขามีการรับรู้อย่างไรบ้าง โดยงานวิจัยครั้งนี้ได้กล่าวถึงปัญหาการถูกตีตราของเด็กออทิสติกจาก
สังคมว่า “บ้า” ปัญหาที่สังคมไม่เคยตระหนักว่าเด็กออทิสติกที่ถูกตีตรานั้นรู้สึกอย่างไร เพราะสังคม
ส่วนใหญ่เข้าใจว่าการรับรู้ของเด็กออทิสติกนั้นแตกต่างไปจากคนปกติทั่วไป โดยผลของงานวิจัยชิ้นนี้
ได้ท าให้เราเข้าใจการรับรู้ของเด็กออทิสติกมากขึ้น ว่าการรับรู้ของเด็กออทิสติกนั้นมีความเฉพาะและ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่สิ่งที่พวกมีเหมือนกันก็คือ ความมีตัวตน มีอารมณ์ มีความคิด มี
ความรู้สึก เหมือนกับคนปกติทั่วไปนั่นเอง 

 ยังมีบทความ เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกอีกมากมายที่ไม่ได้ยกตัวอย่างมาไว้ใน
ข้างต้น ซึ่งการที่มีบทความ เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับบุคคลออทิสติก รวมถึงภาพยนตร์ต่างๆที่เกิดขึ้น
มากมายนั้น เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทย และต่างประเทศมีความตระหนักถึงโรคออทิสติก และ
ได้ส่งเสริมการท าความเข้าใจและการเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะชนทั้งผู้ที่มีรู้จักโรคออทิสติก และมี
ประสบการณ์ตรง (ผู้ใกล้ชิดบุคคลออทิสติก) ให้เกิดความเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และผู้ที่
ไม่รู้จักโรคออทิสติก หรือผู้ที่ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลออทิสติก ให้เกิดความเข้าใจ เวลาพบเจอ
บุคคลออทิสติก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการบอกเล่ามุมมองต่างๆของทางฝ่ายบุคคลออทิสติก ซึ่งมีความแตกต่าง
จากบุคคลทั่วไปในสังคม สู่คนทั่วไปในสังคม เพ่ือเกิดความเข้าใจ และมีการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน
นั่นเอง  

 แนวทางการบ าบัดโรคออทิสติก (Autism Therapy) 

 เนื่องจากกลุ่มโรคออทิสติก ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เป้าหมายของการรักษาคือการ
ส่งเสริมพัฒนาการและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ใกล้เคียงเด็กปกติมากที่สุด การวินิจฉัยและได้รับ
การรักษาตั้งแต่อายุยังน้อย และต่อเนื่องท าให้ได้ผลการรักษาดี วิธีการรักษาที่เหมาะสมคือ บูรณาการ
การรักษาด้านต่างๆเข้าด้วยกันตามความจ าเป็นของเด็กแต่ละคน  โดยเริ่มจากตัวครอบครัวก่อน คือ 
พ่อแม่ควรศึกษาเกี่ยวกับเด็กออทิสติก วิธีการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ไม่ว่าจะจากการปรึกษาแพทย์ หรือ
ศึกษาด้วยตนเอง เมื่อพบว่าเข้าข่ายกลุ่มอาการออทิสติกแล้ว ก็ต้องยอมรับว่าลูกตัวเองมีความบกพร่อง 
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เนื่องจากการรู้ตัว และยอมรับเร็ว ก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสการรักษาแก่ตัวลูก ต่อมาคือการรักษาที่ตัว
เด็ก โดยการรักษาเป็นการรักษาที่มุ่งเน้นให้เด็กมีลักษณะพฤติกรรม และพัฒนาการใกล้เคียงกับเด็ก
ปกติมากที่สุด โดยยึดหลักการบ าบัดทางด้านการพัฒนาการ 4 ด้าน คือ 1.ด้านพฤติกรรม 2.ด้านการ
สื่อความ 3.ด้านสังคม และ4.ด้านการเรียนรู้เบื้องต้น ซึ่งการรักษาควรจะเข้าใจ ปรับความต้องการ 
และระดับความสามารถของแต่ละคน (ศิริพร สุวรรณเทศ, ม.ป.ป.: 8-9) 

 นอกจากการบูรณาการการรักษาด้านต่างๆเข้าด้วยกันตามความจ าเป็นของเด็กแต่ละคนแล้ว 
ในปัจจุบันยังมีแนวทางการบ าบัดทางเลือกที่หลากหลาย ที่สามารถเลือกใช้บ าบัดควบคู่ไปกับแนวทาง
หลักหรือการบูรณาการการรักษาต่างๆเข้าด้วยกัน ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและผลการ
ตอบสนองที่ได้รับของเด็กแต่ละคน ซึ่งการบ าบัดทางเลือกในเด็กออทิสติกนั้น มีการรวบรวมและ
เผยแพร่แนวทางต่างๆมากมาย ทั้งในรูปแบบของหนังสือทั่วไป และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และทั้งที่
เป็นการรวบรวมแนวทางการบ าบัดต่างๆไว้ในเล่มเดียวกัน และการแยกเป็นเล่มละแนวทาง  

 หนังสือเรื่อง “ฟลอร์ไทม์กับเด็กออทิสติก” ของพุทธิตา (2551) เป็นหนังสือที่เขียนถึงการใช้
เทคนิคฟลอร์ไทม์ที่ผู้เขียนรวบรวมเอกสารต้นฉบับมาเขียน รวมถึ งรวบรวมประสบการณ์ตรงของ
ผู้ปกครองที่น าเทคนิคฟลอร์ไทม์ไปใช้กับลูกออทิสติก และได้ผลอย่างดี กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับเทคนิค
ฟลอร์ไทม์คือ ฟลอร์ ไทม์  (Floortime)  เป็นเทคนิคการบ าบัดเด็กออทิสติกที่ถูกพัฒนาโดย
ศาสตราจารย์นายแพทย์แสนลีย์ กรีนสแปน และคณะ เป็นเทคนิคที่อาศัยช่วงเวลาพิเศษที่สมาชิกใน
ครอบครัวใช้ส่งเสริมพัฒนาการให้เด็ก ในบรรยากาศที่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น เป็นสุข สนุก และ
ปลอดภัย มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ รวมทั้งการรับรู้ และการสั่งการ
กล้ามเนื้อของเด็กแต่ละคน โดยใช้สิ่งที่เด็กสนใจเป็นเครื่องน าทาง อาจจะเป็นเวลาที่เล่นด้วยกัน ท า
กิจกรรมที่เด็กชอบร่วมกัน หรือพูดคุยในเรื่องที่เด็กสนใจเป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขความบกพร่องพ้ืนฐาน
ของเด็ก แทนการตามแก้พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมานั่นเอง 

 หนังสือเรื่อง “ออทิสติกกับดุลยภาพบ าบัด” ของรศ.พญ.ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ และคณะ 
(2552) เป็นหนังสือที่เรียบเรียงมาจากการบรรยายในหัวข้อออทิสติกกับดุลยภาพบ าบัด ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่คิดค้นข้ึนโดยรศ.พญ.ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติเอง ภายในหนังสือจะบอกถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับดุลยภาพ
บ าบัดและการประยุกต์ใช้กับเด็กออทิสติก ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า ดุลยภาพบ าบัดเป็นศาสตร์ที่เกิดจาก
การน าเอาการวินิจฉัยแบบแผนปัจจุบันมาผสมผสานกับการบ าบัดรักษาแบบนวดไทยและการฝังเข็ม
แบบจีน ซึ่งเน้นการบ าบัดรักษาแบบองค์รวม กล่าวคือเป็นศาสตร์ที่ให้ความสนใจกับโครงสร้างร่างกาย
ที่สมดุล โดยวิธีรักษานั้นจะเป็นวิธีเวชกรรมฝังเข็มแนวใหม่ควบคู่ไปกับหลัก7E (แนวคิดการดูแล
ร่างกาย) ที่รศ.พญ.ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเองกล่าวคือ ในการบ าบัดเด็กออทิสติกนั้น
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จะเริ่มจากการค้นหาสาเหตุของอาการแต่ละอาการว่ามาจากอะไร แล้วจะใช้หลักเป็น7E ควบคู่ไปกับ
วิธีเวชกรรมฝังเข็มแนวใหม่ เพื่อปรับโครงสร้างให้สมดุล  

 หนังสือเรื่อง “การบ าบัดทางเลือกในเด็กพิเศษ” ของนายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (2550) 
เป็นหนังสือที่อธิบายและรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับแนวการบ าบัดทางเลือกในเด็กพิเศษ เพ่ือให้ผู้อ่านได้
รู้ในข้อมูลเบื้องต้นของแนวทางการบ าบัดต่างๆได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ตกเป็นเหยื่อกับผู้แสวงหาก าไรใน
ความไม่รู้ ไม่เสียเวลาอยู่กับวิธีการที่มีการยืนยันว่าไม่ได้ผลแล้ว หรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก โดย
ภายในหนังสือประกอบด้วยการอธิบายการบ าบัดทางเลือกในเด็กออทิสติก ได้แก่ ศิลปะบ าบัด, ดนตรี
บ าบัด, สัตว์บ าบัด, หุ่นยนต์บ าบัด, การฝังเข็ม และเอชอีจี   

 นอกจากนี้ยังมีการใช้ม้าบ าบัดซึ่งเป็นอีกหนึ่งการแพทย์ทางเลือกในเด็กออทิสติก เป็นการน า
ม้ามาใช้ในการบ าบัดพฤติกรรมต่างๆของเด็กออทิสติกไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ หรือด้าน
สติปัญญา ในประเทศไทยเรียกการบ าบัดด้วยม้าว่า อาชาบ าบัด ซึ่งในงานศึกษาชิ้นนี้ ผู้ศึกษา
ท าการศึกษาในกรณีของการท าอาชาบ าบัดในเด็กออทิสติก ดังนั้นผู้ศึกษาจึงแยกวรรณกรรมเกี่ยวกับ
อาชาบ าบัดไว้ในอีกหัวข้อหนึ่ง โดยในหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน และงานวิจัยเกี่ยวกับผล
ของอาชาบ าบัด เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้แก่ผู้อ่าน ส่วนรายละเอียดต่างๆที่ซับซ้อนขึ้น
นั้น สามารถอ่านได้ท่ี บท5 ของสารนิพนธ์เล่มนี้ 

 อาชาบ าบัด (Hippotherapy) 

 ในภาษาอังกฤษนั้น ค าศัพท์และค านิยามท่ีใช้ในการเรียกอาชาบ าบัดนั้นมีความหลากหลายทั้ง 
Equine assisted therapy, equine-facilitated therapy และ Hippotherapy แต่ที่นิยมใช้ในงาน
เขียนภาษาไทยมักจะใช้ค าว่า Hippotherapy โดยที่ค าว่า Hippo นั้นเป็นค าที่มาจากภาษากรีก 
แปลว่า ม้า ส่วนค าว่า therapy นั้นแปลว่า การบ าบัด ซึ่งการออกก าลังกายด้วยการขี่ม้าและการรักษา
ด้วยการขี่ม้า หรืออาชาบ าบัดนั้น เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้าน
ระบบต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเด็กที่มีความพิการด้านร่างกายทั้งด้านระบบกระดูกกล้ามเนื้อและระบบ
ประสาท ได้แก่ ภาวะสันหลังคด (sco-liosis) และภาวะสมองพิการ (cerebral palsy) รวมทั้งเด็กที่มี
ความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ และโรคทางพันธุกรรม ได้แก่ กลุ่มอาการสมาธิสั้น 
(attention deficits), ออทิสติก (autism) และกลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) (สิรินาถ 
เรียบศิรินนท์, 2554: 634-635) 

 จากผลการวิจัยทั้งในและนอกประเทศท าให้ทราบว่าอาชาบ าบัดสามารถใช้บ าบัดเด็กพิเศษ
ได้ผล ดังตัวอย่างงานวิจัยต่อไปนี้ 
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 งานวิจัยของ ภาควิชาชีววิทยา, วิทยาศาสตร์การดูแล และสังคม ของสถาบัน Karolinska 
Institutet เรื่อง“Equine-Assisted Therapy as a Treatment Method for Children with 
Autism Spectrum Disorders” (2553) เป็นงานวิจัยที่ศึกษาการท างานของกิจกรรมอาชาบ าบัดว่า
ส่งผลต่อเด็กออทิสติกอย่างไรบ้าง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็ก
ออทิสติกที่น าลูกมาบ าบัดด้วยอาชาบ าบัดทั้งหมด 4 คน และจากผู้ดูแลเด็กออทิสติกในโครงการ อีก 1 
คน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ส ารวจ และใช้อธิบายว่าอาชาบ าบัดมีส่วนช่วยในการบ าบัดเด็กออทิ
สติกอย่างไรบ้าง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การท าอาชาบ าบัดนั้นเป็นโอกาสที่ดีส าหรับเด็กออทิสติกที่จะได้
ใช้ช่วงเวลาของเค้าให้สนุก และสร้างประสบการณ์ที่ไม่ได้เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน นอกจากนั้นเด็กออทิ
สติกยังได้มีการพัฒนาทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตใจหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัด 
ซึ่งผลที่ได้นั้นถือว่าประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ แต่ว่าเรื่องของค่าใช้จ่าย และความพร้อมของ
สถานที่นั้น ยังคงเป็นอุปสรรคของกิจกรรมอาชาบ าบัดอยู่ 

 งานศึกษาน าร่องของสมาคมอาชาบ าบัดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Hippotherapy 
Association, Inc. /AHA, Inc.) โดย Heather F. Ajzenman และคณะ (2556) เป็นงานศึกษาที่
จัดท าขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบว่าอาชาบ าบัดนั้นสามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย และพฤติกรรมได้จริง
หรือไม่ โดยเฉพาะความสามารถในการทรงตัว และความสามารถในการปรับพฤติกรรม โดยเป็นการ
วิจัยเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดทั้งหมด 12 ครั้ง อาทิตย์ละครั้ง ครั้งละ 45 นาที ซึ่งการวิจัยครั้ง
นี้วิจัยในเด็กออทิสติกทั้งหมด 6 คน เป็นผู้ชาย 4 คน และผู้หญิง 2 คน โดยผลการวิจัยบอกว่าการท า
อาชาบ าบัดได้ช่วยในการควบคุมการทรงตัว เช่น ได้ฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายในทิศทางต่างๆ 
นอกจากนั้นยังพบว่ามีการกระตุ้นจุดศูนย์กลางของข้อต่อต่างๆ ซึ่งผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กออทิ
สติกมีการพัฒนาศักยภาพในการทรงตัวที่สมดุลขึ้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงเรื่องการด้านพฤติกรรมนั้นยัง
ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยยะส าคัญ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลของผู้ปกครองใน
ชีวิตประจ าวันด้วยว่าได้กระตุ้นเด็กมากน้อยเพียงใด เนื่องจากถ้าท าอาชาบ าบัดเพียงอย่างเดียวแล้ว
เด็กไม่ได้รับการกระตุ้นในชีวิตประจ าวัน พฤติกรรมก็จะไม่มีการปรับ 

 งานวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน (2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมอาชาบ าบัดเพ่ือ
ตรวจสอบว่าการใช้กิจกรรมอาชาบ าบัดในเด็กออทิสติกนั้นสามารถพัฒนาเรื่องความสมดุลในร่างกาย 
และด้านพฤติกรรมของเด็กออทิสติกได้จริงหรือไม่ โดยการวิจัยนั้นจะวิจัยในเด็กออทิสติกทั้งหมด 13 
คน โดยจัดกิจกรรมอาชาบ าบัดทั้งหมด 12 ครั้ง อาทิตย์ละครั้ง ครั้งละ 45 นาที ซึ่งผลการวิจัยออกมา
เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีขึ้น มีการปรับสมดุลของร่างกาย ซึ่งท าให้
เด็กสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลายกิจกรรมที่พวกเขาไม่เคยเข้าร่วมได้ และจากการ
สัมภาษณ์ผู้ปกครองและคนใกล้ชิดของเด็กพบว่า เด็กมีการตอบสนองทางสังคมและประสาทสัมผัสที่ดี
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ขึ้น มีการเข้าสังคมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือสนามเด็กเล่น นอกจากนั้นยังพบว่าเด็ก
เป็นผู้ฟังที่ดีข้ึน อารมณ์ดีข้ึน ดื้อน้อยลง มีความมั่นใจในตัวเอง และเล่นกับเพ่ือนมากขึ้น 

 งานเขียนของ ศิรินาถ เลียบศิรินทร์ เรื่อง “การออกก าลังกายด้วยการขี่ม้าและอาชาบ าบัดใน
เด็กสมองพิการ” (2554) ได้มีการสรุปงานวิจัยเรื่องของกิจกรรมอาชาบ าบัดว่าส่งผลอย่างไรบ้างต่อเด็ก
พิเศษ ซึ่งประโยชน์นั้นแบ่งออกมาเป็น 2 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ กล่าวคือ ด้านร่างกาย
คือ 1) ช่วยลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ 2) เพ่ิมมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่มีการติดขัดของกระดูก
เชิงกราน กระดูกสันหลัง และข้อสะโพก 3) เพ่ิมก าลังกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อคอ ล าตัวและ
กล้ามเนื้อสะโพก และส่งเสริมให้การท างานของกล้ามเนื้อท้องและหลัง รวมทั้งกล้ามเนื้อในการหุบขา
และกางขาท างานสมมาตรมากขึ้นในขณะนั่งและเดิน 4) พัฒนาหรือเพ่ิมการควบคุมทรงท่า และการ
ท างานอย่างประสานสัมพันธ์ของศีรษะและล าตัวดีขึ้น 5) การลงน้ าหนักที่ก้นขณะนั่งและที่ขาขณะยืน
สมมาตรมากขึ้น ส่วนด้านจิตใจคือ 1) ช่วยลดความกังวล และความเครียด 2) ช่วยเพิ่มระยะเวลาในจด
จ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นานขึ้น 3) ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจากผลการศึกษา
พบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับม้า และการเรียนรู้การควบคุมม้า ท าให้เกิดความสนุกสนาน และผ่อน
คลาย เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ไม่จ าเจเหมือนการรักษาท่ีโรงพยาบาลทั่วไป  

 อาชาบ าบัด จ าเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมและปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆประกอบด้วย เช่นใน
เด็กบางรายที่มีภาวะชักท่ีควบคุมไม่ได้, มีภาวะตื่นเต้น ตระหนกตกใจ ที่แสดงออกถึงความสับสน หรือ
มีพฤติกรรมที่อาจก่อปัญหา, เป็นโรคเลือดออกง่าย (hemophilia), แผลกดทับชนิดเปิด และอ่ืนๆ ซึ่ง
ภาวะเหล่านี้ไม่ควรใช้วิธีการนี้ในการบ าบัด เพราะอาจท าให้เกิดอันตรายกับเด็กได้ขณะท าการขี่ม้า 
โดยม้าที่น ามาใช้ในการบ าบัดมักเป็นม้าตัวเล็กคือ เป็นม้าลูกผสม (Pony) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ตัวไม่ใหญ่
มากนัก เป็นม้าที่เลี้ยงง่าย เชื่อง ฝึกง่าย รวมถึงจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนม้าเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้วย และม้าที่ใช้ต้องไม่สกปรก ซึ่งลักษณะเหล่านี้เหมาะส าหรับการใช้บ าบัดเป็นอย่างยิ่ง (วิโรจน์ ไววา
นิชกิจ, 2555: 39-40) 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันทางสังคมในการดูแลความเจ็บป่วย 

 วรรณกรรมในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเรียบเรียงขึ้นจากหนังสือ บทความ และงานวิจัย  ที่มี
เนื้อหาเก่ียวข้องกับสถาบันทางสังคมต่างๆ ตั้งแต่ความหมาย ลักษณะ ประเภท ของสถาบันทางสังคม 
ไปจนถึงการบกตัวอย่างบทบาทของสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันการแพทย์และสาธารณสุข , สถาบัน
ครอบครัว, สถาบันการศึกษา, สถาบันสื่อมวลชน และสถาบันศาสนา ที่มีส่วนช่วยในการป้องกัน ดูแล
รักษาความเจ็บป่วยที่อาจเกิดข้ึนในสังคม 
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 สถาบันทางสังคมมีขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการเบื้องต้นของมนุษย์ การจะกลายเป็น
สถาบันได้นั้นจะต้องมีลักษณะที่คงอยู่ยาวนาน สถาบันเป็นองค์กรที่มีการจัดระเบียบ มีกระบวนการ มี
กฎเกณฑ์ นโยบาย ซึ่งท าให้คนในสังคมเกิดความพอใจและสนองความต้องการในระยะยาว สถาบัน
เกิดขึ้นโดยความสัมพันธ์ถาวรภายในวัฒนธรรมและโครงสร้างของสังคม สถาบันจะเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวันและจะช่วยขจัดปัญหาต่างๆในชีวิต (ทัศนีย์ ทองสว่าง, 2549: 73) 

  ศิริรัตน์ แอดสกุล (2555) กล่าวสรุปว่า สถาบันทางสังคม หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมทั้งที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นที่ยอมรับกันในสังคม และมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานหรือแก้ปัญหาพ้ืนฐานของมนุษย์ในสังคมในด้านต่างๆ เพ่ือการด ารงอยู่ของสังคม สถาบันทาง
สังคมมีองค์ประกอบส าคัญอยู่ 4 ประการ ได้แก่ สมาชิกของสถาบัน, สถานภาพและบทบาทเพ่ือให้
สมาชิกแสดงออกตามความรับผิดชอบ, หน้าที่เพ่ือท าให้สังคมคงสภาพ และสนองความต้องการของ
สมาชิกในสังคม และหลักบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติของแต่ละสถาบัน  

 การจ าแนกสถาบันนั้นสามารถจ าแนกออกมาได้หลายประเภทตามความประสงค์ของชุมชน 
แต่โดยทั่วไปนั้นนักสังคมวิทยาจะแบ่งประเภทของสถาบันออกเป็น 2 พวกใหญ่ คือ สถาบันหลัก และ
สถาบันย่อย (ทัศนีย์ ทองสว่าง, 2549: 75) 

 สถาบันหลักคือ สถาบันพ้ืนฐานของสังคมทั่วไป เป็นสถาบันที่มีความจ าเป็นแก่คนส่วนมาก 
ได้แก่ สถาบันครอบครัว, สถาบันการศึกษา, สถาบันศาสนา, สถาบันการเมืองการปกครอง และ
สถาบันเศรษฐกิจ 

 สถาบันย่อย มักจะเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันหลัก และอยู่ในสังคมที่พัฒนาแล้วหรือในสังคม
อุตสาหกรรม เช่น สถาบันนันทนาการ สถาบันการแพทย์และสาธารณสุข , สถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, สถาบันสื่อสารมวลชน เป็นต้น 

 สถาบันต่างๆล้วนมีหน้าที่ในการรวมกลุ่มของคนในสังคมเพ่ือก าหนดสถานภาพและบทบาท
ของผู้คนในสังคม ท าให้สังคมมีระบบ มีการจัดระเบียบอย่างมั่นคง นอกจากนั้นแต่ละสถาบันยังมี
จุดประสงค์ มีหน้าที่ที่ชัดเจนของแต่ละสถาบัน ทั้งนี้นั้นก็เพ่ือท าให้คนในสังคมเกิดความพึงพอใจ และ
เพ่ือขจัดปัญหาต่างๆของสังคม ให้สังคมด าเนินต่อไปได ้

 ความเจ็บป่วยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มนุษย์ทุกสังคมจะต้องเผชิญ มนุษย์ทุกคนต่างมี
ความคิดที่ไปในแนวทางเดียวกันว่า ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเนื่องจากความเจ็บป่วย
น ามาซึ่งความทุกข์ทรมาน มนุษย์ในทุกสังคมและทุกยุคสมัยจึงได้พยายามต่อสู้ป้องกันรักษาความ
เจ็บป่วยโดยการพยายามทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะป้องกันหรือรักษา เพ่ือให้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดี มี



30 

 

ร่างกายที่แข็งแรง ดังนั้นพฤติกรรมในการป้องกันรักษาความเจ็บป่วยจึงได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตมนุษย์ มนุษย์ในแต่ละสังคมได้พัฒนาวิธีการป้องกันรักษาความเจ็บป่วยมาเป็นเวลาช้านาน วิธีการ
บ าบัดรักษาความเจ็บป่วยในแต่ละสังคมได้พัฒนามาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า 
จนกระท่ังวิธีการเหล่านั้นได้พัฒนาเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ในการป้องกันรักษาอย่างมีระบบต่อความเจ็บ
ไข้ที่เกิดขึ้นกับคนในแต่ละกลุ่มสังคม สถาบันป้องกันรักษาความเจ็บไข้เหล่านี้ ในบางสังคมอาจเป็น
แบบง่ายๆ เช่น การใช้เวทมนต์คาถาของพ่อมดหมอผีหรือพระสงฆ์ แต่ในบางสังคมอาจเป็นสถาบันที่
ซับซ้อนอย่าง เช่น โรงพยาบาล (เบญจา ยอดด าเนินและคณะ, 2523: 2) เห็นได้ชัดว่าในทุกสังคม
สถาบันการแพทย์และสาธารณสุขเป็นสถาบันหลักในการดูแลความเจ็บไข้ได้ป่วยในสังคม ซึ่งมีหน้าที่
หลักคือ การส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม, การป้องกันและรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วย รวมถึงการ
ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ (บันเทิง พาพิจิตร, 2547: 173-174) โดยมีบุคคลากรที่ท างานด้านนี้โดยตรง
เช่น แพทย์ และพยาบาล นอกจากนั้นก็ยังมีสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น นักโภชนาการ นักสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

 แต่สถาบันทางการแพทย์ที่ท าหน้าที่ป้องกันรักษาความเจ็บป่วยนั้นไม่ได้ประกอบด้วยความรู้
และบุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์อย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยั งจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนจากสถาบันอ่ืนๆในสังคมอีกด้วย ในสังคมเมืองหรือสังคมสมัยใหม่ สถาบันทางการแพทย์อาจ
ได้รับการสนับสนุนจากอีกหลายสถาบันหรือหลายองค์กร เช่น จากกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา 
บริษัทขายยา ฯลฯ หรือในสังคมชนบทที่การดูแลป้องกันความเจ็บป่วยมักจะได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบันทางศาสนา กลุ่มเพื่อนบ้าน กลุ่มเครือญาติ ฯลฯ (เบญจา ยอดด าเนินและคณะ, 2523: 3) อาจ
กล่าวได้ว่าสถาบันทุกสถาบันล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลรักษา ป้องกัน อาการเจ็บป่วยของคนใน
สังคมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสถาบันแรกที่มนุษย์ทุกคนเข้าไปเป็นสมาชิกอย่าง สถาบันครอบครัว หรือ
สถาบันอ่ืนๆ เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันสื่อมวลชน ฯลฯ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าความ
เจ็บป่วยเป็นปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้กับสมาชิกในทุกสถาบัน ถ้าสมาชิกของสถาบันใดเกิดอาการเจ็บป่วย 
สถาบันนั้นอาจจะท างานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกสถาบันที่จะ
ช่วยกัน ป้องกัน ดูแลรักษา ปรากฏการณ์ความเจ็บป่วยเหล่านี้ในสังคม  

 บทบาทของสถาบันอื่นที่มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาความเจ็บป่วย เช่น 

 สถาบันครอบครัว สถาบันนี้เป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดของสังคมเนื่องจากเป็นสถาบันแรกของ
มนุษย์ทุกคน และเป็นสถาบันที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากในการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยมี
หน้าที่หลักคืออบรมสั่งสอนระเบียบสังคมเบื้องต้น สั่งสอนเรื่องต่างๆให้แก่สมาชิกเพ่ือให้สมาชิก
สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในสังคมได้ นอกจากนั้นหน้าที่หลักที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของสถาบัน
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ครอบครัวคือ ปกป้องคุ้มครองสมาชิกตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโต ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ 
การศึกษา ฯลฯ (ทัศนีย์ ทองสว่าง, 2549: 77) ด้วยเหตุนี้จึงสามารถเชื่อมโยงได้ว่าสถาบันครอบครัว มี
หน้าที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยแก่สมาชิกในครอบครัว รวมถึงมีหน้าที่คอยป้องกันความ
เจ็บป่วย ซึ่งถือว่าเป็นความอันตรายแก่สมาชิกในครอบครัว และเมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย ก็
เป็นหน้าที่ของสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัวอีกเช่นกันที่ต้องคอยดูแลสมาชิกที่ป่วย ดังเช่นที่นายแพทย์
นีล เอช เคซีน (Dr.Ned H Cassem) ได้แนะน าถึงหลักการดูแลแบบองค์รวมในผู้ป่วยระยะสุดท้ายไว้ 
9 ประการ และหนึ่งในนั้นคือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่กล่าวว่า ผู้ให้การดูแลเป็นผู้เชื่อม
สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับสมาชิกในครอบครัวให้สมาชิกในครอบครัวได้ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้
ก าลังใจ ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นภาระของครอบครัว และยังช่วยให้ญาติสามารถปรับตัวกับ
ความรู้สึกท่ีจะสูญเสียบุคคลที่รักไปได้ (ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์, 2558: ออนไลน์) หรือตามในหนังสือและ
บทความหลายบทความที่ผู้ศึกษาได้เขียนไว้แล้วในหัวข้อก่อนหน้าที่ที่มีเนื้อหาถึงการดูแล ปฏิบัติ ที่
ถูกต้องต่อเด็กออทิสติก รวมถึงวิธีการยอมรับและเข้าใจต่อโรคออทิสติกด้วย 

 สถาบันการศึกษา สถาบันนี้เป็นรากฐานของกิจกรรมต่างๆของทุกสังคม เป็นสถาบันที่

ถ่ายทอดวัฒนธรรมความรู้ หรือทักษะต่างๆไปสู่คนในสังคม เพ่ือให้พวกเขาได้น าไปใช้ปฏิบัติตนให้

ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนในสังคม และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของพวกเขา โดยหน้าที่หลักของ

สถาบันนี้คือ การให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่คนในสังคม รวมถึงด้านสาธารณะสุขด้วย (ทัศนีย์ ทองสว่าง, 

2549: 121) จะเห็นได้จากหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานในโรงเรียนที่มีหมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามาให้

สมาชิกได้รับความรู้ในเรื่องของสุขภาพเนื่องจาก สุขศึกษาเป็นวิชาที่สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การ

ดูแลตนเองที่ถูกต้องและการใช้ทักษะชีวิต ซึ่งส่งผลเกื้อหนุนต่อสุขภาพของผู้เรียน ส่วนพลศึกษาเป็น

การ ศึกษาเล่าเรียนในด้านการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้เป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านสมองและร่างกาย มีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเด็กทุกคน

ควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมที่

เหมาะสมตามวัย รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขบัญญัติจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่

ดี มีการเจริญเติบโตของร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง (อเนก ชัยจ ารัส, 2557: ออนไลน์) และในส่วน

ของระดับที่สูงขึ้นมาก็มีการเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆมากมายเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเพ่ือใช้ประกอบ

วิชาชีพ และการดูและความเจ็บป่วยในสังคม เช่น แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบ าบัด ฯลฯ 

เป็นต้น 
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 นอกจากนี้ในส่วนของการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และความเจ็บป่วยนั้น สถาบันที่มีบทบาท

ส าคัญอีกสถาบันหนึ่งก็คือ สถาบันสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาทในสังคมที่มีความเจริญ

ทางด้านเทคโนโลยี โดยบทบาทหลักของสถาบันสื่อสารมวลชนคือ เสนอข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆให้กับ

สมาชิกในสังคมได้รับทราบ รวมถึงท าหน้าที่เปรียบเสมือนหน้าต่างของสังคม เป็นครูของประชาชน

และผู้น าของมติชนในหลายๆเรื่อง รวมถึงเรื่องของระบบสุขภาพของสมาชิกในสังคมด้วย (บันเทิง พา

พิจิตร, 2547: 177) จะเห็นได้ว่ามีรายการเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ 

หรือแม้แต่สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของการป้องกัน และดูแลความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกับ

สมาชิกในสังคม เช่น นิตยสารชีวจิต, นิตยสารHealthToday, รายการคนสู้โรค, รายการสโมสร

สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งเป็นสื่อที่มุ่งเน้นถึงการป้องกัน ดูแล ร่างกายของสมาชิกในสังคม ให้มีความแข็งแรง

นั่นเอง 

 ในส่วนของการดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นจากงานวิจัยพบว่ามีหลายสถาบันที่จัดตั้งโครงการขึ้นเพ่ือ

รักษาบ าบัดผู้ป่วยในสังคม เช่น สถาบันศาสนา ที่ไม่ว่าจะเป็นวิธีพ้ืนบ้านอย่างการทรงเจ้าเข้าผี อย่างใน

หนังสือเรื่องผีเจ้านาย ของ ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2527) ที่ได้กล่าวถึงหน้าที่โดยทั่วไปของการทรงเจ้า

เข้าผี และได้วิเคราะห์ถึงหน้าที่ที่แอบแฝงของการทรงเจ้าเข้าผีที่มีผลต่อความศรัทธาของคนในสังคม

แม้ว่าปัจจุบันจะเป็นสังคมที่มีความเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ก็เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่

เข้ามาหาคนทรงก็เพราะพวกเขามีปัญหาในชีวิต ซึ่งปัญหานั้นรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วย ไม่ว่าจะเป็น

โรคที่ร้ายแรงหรือโรคพ้ืนฐาน การที่พวกเขามาหาคนทรงก็เนื่องจากคนทรงให้ค าตอบเรื่องที่ซับซ้อนได้

อย่างเข้าใจง่ายโดยการอธิบายเข้าเรื่องศาสนา เช่น ที่มาของโรคว่าเป็นเรื่องของเวรกรรม นอกจากนั้น

คนทรงยังมีเวลาในการพูดคุยกับผู้ป่วยมากกว่าที่หมอในโรงพยาบาลรัฐมี จึงท าให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าได้รับ

ความสนใจเป็นอย่างดี และในผู้ป่วยบางรายก็สามารถหายป่วยได้จากการที่มีสุขภาพจิตดี เป็นต้น 

 นอกจากบทบาทของศาสนาที่เป็นเรื่องพ้ืนบ้านแล้ว ยังมีบทบาทของสถาบันศาสนาที่ มีความ

เป็นสมัยใหม่ ใช้ความรู้ทางการแพทย์มาเป็นปัจจัยช่วยเหลือผู้ป่วยในสังคม เช่น กรณีของวัดพระบาท

น้ าพุ ซึ่งเป็นวัดที่รับรักษาและฟักฟ้ืนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยการด าเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์

ของทางวัดนั้นมีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ 

และส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กก าพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา (Wikipedia, 

2558: ออนไลน์) แต่ถึงกระนั้นทางวัดก็มีโครงการที่ใช้ธรรมะมาช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์
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ระยะสุดท้ายด้วย ชื่อว่า โครงการธรรมรักษ์นิ เวศน์ ซึ่งเป็นโครงการที่น าเอาหลักพุทธธรรมมาช่วย

บ าบัดรักษาจิตใจของผู้ป่วย สอนให้ผู้ป่วยน าเอาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต สร้างทัศนคติให้

คนรอบข้างมีความสงสารเห็นใจผู้ป่วยเอดส์ ไม่ดูถูกหรือรังแกผู้ป่วย (พระมหาทองสอน วิสุทธสีโล, 

2549: 2) 

 จะเห็นได้ว่าทุกถาบันต่างมีบทบาทในการดูแลป้องกันความเจ็บป่วยของคนในสังคมทั้งสิ้น
ไม่ใช่มีแต่สถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา สถาบัน
สื่อมวลชน ที่คอยให้ความรู้ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องระบบสุขภาพ หรือสถาบันศาสนา สถาบัน
ครอบครัวที่มีบทบาทในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในสังคม ทั้งนี้เป็นเพราะว่าความเจ็บป่วยเป็นปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นได้กับสมาชิกในทุกสถาบัน ถ้าสมาชิกของสถาบันใดเกิดอาการเจ็บป่วย สถาบันนั้นอาจจะ
ท างานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและสังคมอาจจะด าเนินไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง
เป็นหน้าที่ของทุกสถาบันที่จะช่วยกัน ป้องกัน ดูแลรักษา ปรากฏการณ์ความเจ็บป่วยเหล่านี้ในสังคม 
เช่นเดียวกับโครงการอาชาบ าบัดของ ม.พัน 29 รอ. ที่จัดขึ้นภายใต้หน่วยงานกองทัพบก ซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการเมืองและการปกครอง โดยโครงการนี้เป็นโครงการ
ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กออทิสติก ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ป่วยของสังคม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ
ทุกส่วนในสังคมที่ต้องช่วยกันดูแลปัญหานี้เพ่ือให้สังคมคืนสู่ความสมดุลหรือใกล้เคียงกับภาวะปกติมาก
ที่สุดนั่นเอง 

 วรรณกรรมทั้งหมดที่ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมขึ้นมานั้น ทั้งในส่วนของแนวคิดทฤษฎี และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ล้วนเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเรื่อง “อาชาบ าบัด : บทบาทในการ
เยียวยาเด็กออทิสติกและครอบครัว กรณีศึกษา โครงการอาชาบ าบัด ม.พัน 29 รอ.” ทั้งสิ้น กล่าวคือ 
แนวคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยม ช่วยท าให้เข้าใจในบทบาทของโครงการอาชาบ าบัด ม.พัน 29 รอ. ใน
การเยียวยาเด็กออทิสติกและครอบครัว, แนวคิดเรื่องระบบการแพทย์ทางเลือกช่วยให้เข้าใจเรื่องระบบ
การบ าบัดอาการของเด็กออทิสติกที่มีความหลากหลายและสนับสนุนสาเหตุการเลือกบ าบัดอาการ
ออทิสติกโดยใช้โครงการอาชาบ าบัดของผู้ปกครอง, วรรณกรรมเกี่ยวกับโรคออทิสติกและแนวทางการ
บ าบัด ช่วยให้รู้ข้อมูลพ้ืนฐานของโรคออทิสติก แนวทางการบ าบัดโรคออทิสติก และอาชาบ าบัด และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันทางสังคมในการดูแลความเจ็บป่วย ช่วยให้เข้าใจถึงการมี
ส่วนร่วมในการดูแลความเจ็บป่วยของคนในสังคมจากหลายสถาบัน 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 

กรอบแนวคิด 

 ในการศึกษาเรื่อง “อาชาบ าบัด : บทบาทในการเยียวยาเด็กออทิสติกและครอบครัว 
กรณีศึกษา โครงการอาชาบ าบัด ม.พัน 29 รอ. สนามเป้า จังหวัดกรุงเทพฯ” นี้จะศึกษาภายใต้แนวคิด
โครงสร้าง-หน้าที่นิยม (Structural – Functional) และแนวคิดเรื่องระบบการแพทย์ทางเลือก 
(Complementary And Alternative Medicine) เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้จะเน้นไปที่การศึกษา
ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของโครงการอาชาบ าบัดว่าส่งผลอย่างไรต่อตัวของเด็กออทิสติกและ
ครอบครัว รวมถึงสาเหตุของการมีอยู่ของโครงการอาชาบ าบัด ดังนั้นในส่วนนี้ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิด
โครงสร้าง-หน้าที่นิยมมาอธิบาย และในส่วนของแนวคิดเรื่องระบบการแพทย์ทางเลือกนั้นจะใช้อธิบาย
ในเรื่องของอาชาบ าบัดในฐานะที่เป็นทางเลือกหนึ่งในการบ าบัดเด็กออทิสติก เนื่องจากการบ าบัดเด็ก
ออทิสติกนั้นมีหลายแนวทาง และแต่ละแนวทางก็ไม่ได้เหมาะกับการน ามาใช้บ าบัดกับเด็กออทิสติกทุก
คน 

 แนวคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยม เป็นแม่บททฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทฤษฎีหนึ่งในบรรดาทฤษฎี
แม่บททั้งหลายในสาขาวิชาสังคมวิทยา ซึ่งมีอิทธิพลกับนักคิดรุ่นเก่าจนถึงปัจจุบัน นักคิดในส านักนี้
มองว่า สังคม เปรียบเสมือนกับสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่สามารถด ารงชีพอยู่ได้ด้วยการท างานประสานกัน
ขององค์ประกอบต่างๆ ซึ่งแต่ละสังคมมีโครงสร้างที่คล้ายกันไม่มากก็น้อย ดังนั้น สังคมจะด ารงอยู่ได้
จึงต้องมีโครงสร้างสังคมที่ประกอบด้วยแต่ละส่วน แต่ละหน่วย ซึ่งแต่ละระบบของสังคมจะต้องมี
บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ ก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีการอบรมขัดเกลาและปลูกฝังค่านิยม แบบแผนการปฏิบัติให้แก่สมาชิก เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
ตามความต้องการของสังคมที่เรียกว่ามีการจัดระเบียบทางสังคม ทั้งนี้เพ่ือความสมดุลและอยู่รอดของ
ระบบ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า สังคมจะสร้างระบบย่อยหรือสถาบันต่างๆขึ้นมาเพ่ือความสมดุลและอยู่
รอดของระบบ โดยสถาบันทางสังคมจะมีหน้าที่ส าคัญเป็นเสมือนกลไกที่ท างานเพ่ือประโยชน์ของการ
อยู่ร่วมกันของสังคม แต่ถ้าสถาบันสังคมต่างๆไม่สามารถท าหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม ก็จะท าให้
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สังคมนั้นล่มสลาย ไม่สามารถอยู่รอดได้ ดังนั้นสังคมที่เข้มแข็งจึงต้องมีระบบที่มั่นคงเพ่ือที่จะสามารถ
ต่อต้านพลังการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในสังคมได้ 

 แนวคิดเรื่องระบบการแพทย์ทางเลือก เป็นแนวคิดที่เกิดจากการครอบง าของการแพทย์แบบ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กระแสหลัก พร้อมๆกับการลดบทบาทลงไปของการแพทย์ดั้งเดิมอ่ืนๆให้
เหลือสถานะเป็นแพทย์ทางเลือก แต่ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาการแพทย์ในรูปแบบดั้งเดิมได้กลับมาเฟ่ืองฟู
อีกครั้ง เนื่องจากการแพทย์กระแสหลักไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยในปัจจุบันได้
เท่ากับแพทย์ทางเลือก ส่วนค านิยามของแพทย์ทางเลือกนั้นในทางวิชาการกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก 
เนื่องจากรูปแบบหรือสิ่งที่จัดอยู่ภายใต้ค าว่าการแพทย์ทางเลือกนั้นมีความแตกต่างกันมาก นับตั้งแต่
เทคนิคการรักษาท่ีเฉพาะมากๆ ไปจนถึงรูปแบบที่เป็นระบบการแพทย์ทั้งระบบ ตลอดจนเส้นแบ่งเขต
แดนระหว่างการแพทย์ทางเลือกกับการแพทย์แผนปัจจุบันที่ไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการ
ประยุกต์ระบบการแพทย์ทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน จึงท าให้ในปัจจุบันระบบการแพทย์มีความ
เปลี่ยนแปลง และอาจจะเกิดการรักษารูปแบบใหม่ขึ้นได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี หากมองให้ลึกซึ้ง ค า
ว่าการแพทย์ทางเลือก โดยแท้จริงแล้ว ไม่ได้หมายถึงระบบการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เนื่องจาก
ศาสตร์ในการรักษาทุกแบบ สามารถถูกจัดให้เป็นทางเลือกก็ได้ หรือกระแสหลักก็ได้ ขึ้นอยู่กับยุคสมัย 
ขึ้นกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละสังคม หรือขึ้นกับว่าใครเป็นผู้ให้ค านิยาม 

 
สนามศึกษาและประชากร 

 งานศึกษาชิ้นนี้เป็นงานศึกษาโครงการอาชาบ าบัด ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้การดูแลของ
กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (ม.พัน 29. รอ.) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 206/665 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (สนามเป้า) ซึ่งในส่วนของประชาชนนั้นจะมีการจัดขึ้น
ทั้งหมด 3 วันต่อ 1 อาทิตย์คือวัน อังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 16.00-18.00 โดยประมาณ โดยใน
แต่ละวันจะเป็นการรักษาในกรณีที่ต่างกัน กล่าวคือวันอังคารเป็นกรณีของเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของ
พัฒนาการทางด้านพฤติกรรม วันพุธเป็นกรณขีองเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
และวันพฤหัสบดีเป็นกรณขีองเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการทางด้านสติปัญญา โดยการศึกษาใน
ครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกศึกษาโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือเด็กกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการทางด้าน
พฤติกรรม (ออทิสติก) ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันอังคาร เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการเข้า
สังคมมากท่ีสุด โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที3่ (โครงการ 3) ส าหรับการเปิดรับประชาชนให้เข้ามาท า
การบ าบัด ซึ่งภายใน 1 โครงการนั้น จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 13 อาทิตย์ หรือประมาณ 3 เดือนกว่า (1 
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โครงการ มีกิจกรรม 12 ครั้งส าหรับเด็ก และ 1 ครั้งส าหรับผู้ปกครอง) โดยโครงการที่ผู้ศึกษาจะเข้าไป
ท าการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 5 เมษายน พ.ศ.2559  

 ในการเก็บข้อมูลนั้นผู้ศึกษาจะท าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กรณีของครอบครัวที่เคย
ผ่านกิจกรรมอาชาบ าบัดมาแล้ว ทั้งหมด 5 ครอบครัว และกรณีของครอบครัวที่เพ่ิงเริ่มด าเนินการใน
โครงการ 3 อีก 6 ครอบครัว โดยการสัมภาษณ์นั้นไม่ได้มีจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ที่ตายตัว เนื่องจาก
ผู้ปกครองที่พาเด็กมาร่วมโครงการอาจจะผลัดเปลี่ยนกันมา และท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจ า
โครงการ ทั้งหมด 7 คน ในจ านวน 5 คนนี้นั้นประกอบไปด้วย ครูฝึกประจ าโครงการ 1 คน ครูผู้ช่วย
ฝึก 2 คน และพลทหารผู้ดูแลเด็กออทิสติกขณะร่วมกิจกรรมอีก 4 คน  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 การเก็บข้อมูล 

 ระเบียบวิจัยของงานศึกษาชิ้นนี้จะใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เนื่องจากเป็นการศึกษาบทบาทของโครงการอาชาบ าบัดในการเยียวยาเด็กออทิสติกและผู้ปกครอง 
โดยการศึกษานั้นจะท าการเก็บข้อมูลทั้งจากระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งข้อมูลปฐมภูมิได้แก่ การ
บันทึกข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่วนข้อมูลทุติยภูมิได้แก่ การค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ศึกษา ดังนี้ 

 1. ข้อมูลระดับทุติยภูมิได้แก่ การรวบรวมค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานที่ศึกษา 

  1.1 ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร เช่น หนังสือ งานวิจัย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เก่ียวข้องกับเด็กออทิสติก การบ าบัดเด็กออทิสติก โครงการอาชาบ าบัด และบทบาท
ของสถาบันทางสังคมที่มีต่อความเจ็บป่วยในสังคม รวมถึงเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง
โครงสร้าง-หน้าที่นิยม และแนวคิดเรื่องระบบการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
เข้าไปศึกษาเก็บข้อมูลในภาคสนาม และใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิเคราะห์ 

 2. ข้อมูลระดับปฐมภูมิ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

  2.1 การสังเกตการณ์ ผู้ศึกษาจะท าการสังเกตการณ์สนามศึกษา ทั้งจากช่วงเวลาที่มี
การด าเนินกิจกรรมและไม่มีการด าเนินกิจกรรม โดยการสังเกตการณ์ เป็นการสังเกตการณ์
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สภาพแวดล้อมทั่วไปของสถานที่ที่ศึกษาขณะที่มีการด าเนินกิจกรรมและไม่มีการด าเนินกิจกรรม 
รวมถึงสังเกตการณ์พฤติกรรมของเด็กและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจ า
โครงการ 

  2.2 การสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาจะแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกิจกรรมอาชาบ าบัด และการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้แก่ เด็กและ
ครอบครัว 

  2.2.1 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกิจกรรมอาชาบ าบัด ผู้ศึกษาจะท าการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ ทั้งหมด 5 คน ในจ านวน 5 คนนี้นั้น จะมีทหารผู้เชี่ยวชาญประจ า
โครงการ หรือครูฝึก จ านวน 2 นาย และอีก 3 นายที่เหลือ จะเป็นนายทหารที่ท าหน้าที่ดูแลเด็กออทิ
สติกขณะร่วมกิจกรรม ซึ่งในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการต่างๆ ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ ในแง่ของการปฏิบัติ ในแง่ของบทบาท และ
ในแง่ของความรู้สึก และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชาบ าบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลอีก 1 คน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการท ากิจกรรมอาชาบ าบัด 

  2.2.2 การสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ศึกษาจะท าการสัมภาษณ์ครอบครัว
ทั้งหมด 17 ครอบครัว โดยในหนึ่งครอบครัวนั้นจะประกอบไปด้วย เด็กออทิสติกที่เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือสอบถามความพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และผู้ปกครองที่พาเด็กออทิสติกมาท ากิจกรรม 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิด และเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กออทิสติกมาที่สุด ซึ่ง ในกลุ่ม
ผู้ปกครองนี้จะเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน และพัฒนาการของเด็กออทิสติก ทั้งก่อนและ
หลังการร่วมกิจกรรม ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทด้านต่างๆ
ของโครงการอาชาบ าบัด โดยภายใน 17 ครอบครัวนั้น ผู้ศึกษาจะจัดกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของ
ครอบครัวที่เคยผ่านกิจกรรมอาชาบ าบัดมาแล้ว จ านวน 10 ครอบครัว และกลุ่มของครอบครัวที่เพ่ิง
เริ่มด าเนินการในโครงการ 3 จ านวน 7 ครอบครัว ทั้งนี้ในการเข้าถึงข้อมูลนั้นผู้ศึกษาได้ท าการเข้าถึง
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และเข้าไปสังเกตการณ์ตลอดช่วงวันด าเนินการของโครงการ 3 แต่ในส่วนของ
กลุ่มของครอบครัวที่เคยผ่านกิจกรรมอาชาบ าบัดมาแล้วนั้นผู้ศึกษาได้ท าการติดต่อผ่านทหาร
ผู้เชี่ยวชาญประจ าโครงการให้ท าการนัดแนะเวลาเพ่ือที่จะได้ท าการสัมภาษณ์  

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
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 ในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามนั้นผู้ศึกษาใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลลงสมุด และใช้เครื่อง
บันทึกเสียงเพ่ือเป็นการเก็บรายละเอียดข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นผู้ศึกษายังใช้กล้องเพ่ือบันทึก
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

 การตีความ วิเคราะห์ และผลการศึกษา 

 การตีความ วิเคราะห์ และผลการศึกษา จะท าขึ้นจากหลักฐานในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่
ได้มาจากการลงเก็บข้อมูลภาคสนามและจากการค้นคว้าข้อมูลผ่านเอกสารต่างๆ โดยน ามาจ าแนกตาม
หัวข้อดังนี้ 

 3.1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของโครงการอาชาบ าบัด ในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นทั้งจาก
เอกสาร งานวิจัย และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในโครงการ โดยจะน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด มาเรียบ
เรียงให้เป็นเรื่องเดียวกัน กล่าวคือน ามาอธิบายประวัติความเป็นมาของอาชาบ าบัดตั้งแต่ การเกิดขึ้น 
การน าเข้ามาในประเทศไทย จนถึงการน าเข้ามาใช้ที่ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (ม.พัน 29. 
รอ.) รวมถึงใช้อธิบายขั้นตอน และกระบวนการต่างๆในโครงการอาชาบ าบัด เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การสนับสนุนการวิเคราะห์เรื่องความส าเร็จของโครงการอาชาบ าบัดในการฟ้ืนฟูศักยภาพเด็กออทิสติก 
และสนับสนุนเรื่องของการท าหน้าที่บ าบัดเด็กออทิสติกเพ่ือให้สังคมกลับมาสมดุล 

 3.2 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเด็กออทิสติก ในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นทั้งจากเอกสาร 
งานวิจัย และจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง โดยผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด มาเรียบเรียงให้เป็น
เรื่องเดียวกัน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กออทิสติกทั้ง
ก่อนและหลังจากการได้รับการบ าบัดด้วยอาชาบ าบัด และบทบาทของโครงการอาชาบ าบัดที่ส่งผลต่อ
ตัวเด็กออทิสติก และครอบครัว 

 
ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านการวิเคราะห์ 
 1.1 วิเคราะห์บทบาทของโครงการอาชาบ าบัด ภายใต้กรอบแนวคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยม 
      (Structural – Functional)  
 1.2 วิเคราะห์บทบาทของโครงการอาชาบ าบัดในฐานะแพทย์ทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่ใช้บ าบัด
      อาการออทิสติก ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องระบบการแพทย์ทางเลือก  
 2. ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
 2.1 กลุ่มบุคคลากรในโครงการอาชาบ าบัด ที่กองพันทหารม้าท่ี 29 รักษาพระองค์ (ม.พัน 29. 
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      รอ.) สนามเป้า คือ กลุ่มบุคคลากรของโครงการอาชาบ าบัด ได้แก่ ครูฝึกประจ าโครงการ 
      และนายทหารที่ดูแลเด็กออทิสติกขณะอยู่บนหลังม้า ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
      รายละเอียดของตัวโครงการ 

 2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชาบ าบัด จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
 2.3 กลุ่มผู้ปกครองของเด็กออทิสติกที่เข้ามารับการบ าบัด คือกลุ่มของผู้ที่มีความใกล้ชิด และ
      เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กออทิสติกมาที่สุด ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ    
      ชีวิตประจ าวัน พัฒนาการของเด็กออทิสติก และบทบาทของโครงการอาชาบ าบัด 

 
ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

 ผู้ศึกษาก าหนดระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 9 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2558 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งในล าดับแรกจะเป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสาร และจากการ
สัมภาษณ์เบื้องต้นเพ่ือเลือกประเด็นในการศึกษา ล าดับถัดมาคือการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งจากการ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และจากการสัมภาษณ์ และล าดับสุดท้ายคือการน าข้อมูลที่ได้มาเรียบ
เรียง สังเคราะห์ และอภิปรายผล โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 

 

  
 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 

 
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2558 

 

- ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และเลือก
ประเด็นศึกษา 

 
 

เดือนพฤศจิกายน 2558 – เดือนมีนาคม 
2559 

 

- เ ก็ บ ข้ อมู ล จ า กกา รสั มภ าษ ณ์
ภาคสนาม และศึกษางานเอกสาร
เพ่ิมเติม 

- รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจาก
ศึ ก ษ า เ อ กส า ร  แ ล ะจ า ก ก า ร
สัมภาษณ์ 

 
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2559 

 

- วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด 
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บทที่ 4  

ข้อมูลพื้นฐานของเด็กออทิสติก และอาชาบ าบัด 
 
 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กออทิสติก และอาชาบ าบัด โดยข้อมูลในส่วนนี้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1) ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเด็กออทิสติก ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม
ตั้งแต่สาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรค ลักษณะของโรค และวิธีการบ าบัดพ้ืนฐาน รวมถึงวิธีบ าบัด
ทางเลือก 2) ข้อมูลเกี่ยวพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชาบ าบัด ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พัฒนาการของอาชา
บ าบัดทั้งในและนอกประเทศ หลักการท าอาชาบ าบัด และผลของอาชาบ าบัด  

4.1) โรคออทิสติก 

 ออทิซึม (autism) หรือเด็กออทิสติก (autism child) ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 หมายถึง 
การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย 
พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 
2 ปีครึ่ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการวินิจฉัย กลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอ่ืนๆ เช่น แอสเพอเกอร์ (Asperger) และ
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความ
พิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ออทิสติกได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มความพิการประเภทที่ 7 คือ ความพิการ
ทางออทิสติก 

 สาเหตุของโรค และการวินิจฉัย 

 กลุ่มโรคออทิสติก (Autistic Spectrum Disorder) เป็นกลุ่มของโรคที่มีสาเหตุจากความ
ผิดปกติของสมอง ท าให้มีความบกพร่องของพัฒนาการหลายด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านภาษาและ
สังคมล่าช้า มีพฤติกรรม ความสนใจและการกระท าท่ีซ้ าๆ และจ ากัด โดยอาการดังกล่าวเกิดก่อนอายุ 
3 ขวบ ซึ่งมีความรุนแรงของแต่ละโรคในกลุ่มแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางภาษา ระดับ
สติปัญญา/ไอคิว (IQ, Intelligence Quotient) และความผิดปกติอ่ืนๆที่พบร่วมด้วย ทั้งนี้ ความ
บกพร่องยังคงมีต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะทักษะด้านสังคม มีเพียง 1- 2% ที่สามารถด าเนินชีวิตได้
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เหมือนคนปกติ อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่อายุยังน้อย จะท าให้เด็กมีโอกาสพัฒนา
ได้มากกว่าการรักษาเมื่ออายุมากขึ้น (จอมสุรางค์ โพธิสัตย์, 2558) โดยสาเหตุเกิดจากปัจจัยทาง
ชีวภาพ ทางสมอง มีปัจจัยเสี่ยงที่ท าอันตรายต่อสมอง มีผลท าให้การพัฒนาทางระบบประสาท
บกพร่อง เช่น กรรมพันธุ์, โรคเกี่ยวกับกรรมพันธุ์, โรคติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ หรือการเกิดภยันตราย
ต่อสมองขณะตั้งครรภ์ และการคลอด ซึ่งพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง 4-5 : 1 คน และใน 1,000 
คน จะพบออทิสติกได้ 2-8 คน (ศิริพร สุวรรณเทศ, ม.ป.ป.: 1) 

 ลักษณะอาการ 

 ส าหรับลักษณะอาการของเด็กออทิสติกโดยทั่วไปนั้นจะมีความหลากหลายและแตกต่างกันใน
แต่ละราย แต่ก็จะคล้ายๆกัน โดยการวินิจฉัยกลุ่มอาการของเด็กออทิสติกปัจจุบันนั้นจะใช้ DSM-V 
(The revision of the 5 th edition of the Diagnostic and Statisstic Manual of Mental 
Disorders) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่พัฒนาโดยสมาคมจิตแพทย์แห่งอเมริกามาเป็นหลักเกณฑ์ในการ
วินิจฉัย (ชลทิพย์ กรัยวิเชียร, 2557: 8) ซึ่งสามารถสรุปกลุ่มอาการออกมาได้ 3 กลุ่มอาการ ได้แก่ 
ความบกพร่องทางการปฏิสัมพันธ์สังคม, ความบกพร่องด้านการสื่อสาร และการกระท าและความ
สนใจที่ซ้ าซากจ าเจ กล่าวคือ 

 ความบกพร่องทางการปฏิสัมพันธ์สังคม คือเด็กจะมีความบกพร่องต่อการปฏิสัมพันธ์ต่อ
บุคคล เช่น ไม่มองหน้า ไม่สบตา แม้นขณะสนทนาหรือมีกิจกรรมร่วมกัน , ไม่มีปฏิกิริยาต่อสัมพันธ์
ภาพของบุคคล เวลาอุ้มโอบกอดเด็กจะไม่กอดตอบ ท าตัวแข็งแอ่นไปมา , ไม่รู้จักช่วยตัวเองให้พ้น
อันตราย, ไม่สามารถลอกเลียนแบบการกระท าของผู้อ่ืนได้, เล่นคนเดียว หรืออยู่ตามล าพัง ไม่สนใจ
เข้าไปเล่นกับเด็กคนอ่ืน หรือถ้าสนใจเล่นกับเด็กอ่ืนก็เล่นไม่เป็น ไม่เข้ามาหาพ่อแม่เพ่ือชวนเล่นด้วย
หรืออวดของเล่น, ไม่แสดงท่าทางดีใจเมื่อพบพ่อแม่ เช่น ยิ้ม วิ่งมาหา หรือ เข้ามากอด และไม่ร้องตาม
เมื่อพ่อแม่จากไป, ไม่กลัวคนแปลกหน้า, ไม่เข้าใจสถานการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อน ดูเหมือนไม่รู้จัก
กาลเทศะ ไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของตนเองและของผู้อ่ืน รวมถึงไม่สามารถแสดงอารมณ์อย่าง
เหมาะสมได้ เป็นต้น 

 ความบกพร่องด้านการสื่อสาร คือเด็กจะมีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า เป็น
อาการแสดงที่น าเด็กกลุ่มโรคออทิสติกมาพบแพทย์บ่อยที่สุด โดย 50% ของเด็กกลุ่มโรคนี้ไม่สามารถ
ใช้ภาษาพูดเพ่ือการสื่อสารได้ พฤติกรรมของความบกพร่องประเภทนี้ เช่น ไม่สามารถแสดงพฤติกรรม
สื่อความหมายได้เลย ไม่แสดงสีหน้าท่าทาง ไม่ยิ้ม ดูเป็นเด็กหน้าเฉย ดูไร้อารมณ์, พัฒนาการด้านการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารล่าช้าหรือไม่สามารถพูดได้เลย , เรียกชื่อไม่หัน ไม่เข้าใจค าสั่ง ไม่สนใจฟังเวลา
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พูดด้วย, ในรายที่สามารถพูดได้ จะไม่สามารถเริ่มต้นการสนทนาและด าเนินการสนทนาได้อย่าต่อเนื่อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ ตอบไม่ตรงค าถาม, โทนเสียงในการพูดผิดปกติ เช่น พูดระดับเสียงเดียว พูดเสียง
สูง หรือ พูดเสียงต่ า, พูดทวนค าที่คนอ่ืนพูดจบ หรือพูดตามโทรทัศน์ ทั้งแบบทันทีทันใดหรือสักระยะ
หลังจากได้ยิน, ใช้ภาษาผิดปกติ โดยใช้ค าที่ตนเองเข้าใจความหมายเท่านั้น รวมถึงจะขาดจินตนาการ 
และไม่สามารถเล่นสมมติได้ เป็นต้น 

 การกระท าและความสนใจที่ซ้ าซากจ าเจ คือเด็กจะมีความบกพร่องในเรื่องของการแสดงออก
ทางพฤติกรรม คือมักจะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ าๆ เป็นระยะเวลานานๆ เช่น มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายซ้ าๆ เช่น สะบัดมือ หมุนตัว เขย่งเท้า โยกตัว โขกศีรษะ ท าร้ายร่างกายตัวเอง, คิด
หมกมุ่น หรือสนใจเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งของ เช่น หมุนล้อรถคันเล็กๆล้อใดล้อหนึ่งนานๆ เปิด
ปิดตู้เสื้อผ้าเป็นชั่วโมงๆ, ชอบดูของหมุนๆ เช่น พัดลม เครื่องซักผ้า ล้อรถหมุน , ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว หรือเรื่องกิจวัตรประจ าวัน เช่น ถ้าไปโรงเรียนต้องเข้าประตูขวา 
ก็จะต้องเดินไปเข้าประตูขวาทุกวันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หรือพฤติกรรมการกินที่ต้องกินเมนูเดิมทุกวัน , มี
ความสนใจขอบเขตที่จ ากัด เช่น วาดรูปสร้อยคอ ก็จะไม่วาดคนใส่ แต่ในกลุ่มเด็กที่มีความสามารถสูง 
จะสามารถพัฒนาจนกลายเป็นความสามารถพิเศษ เนื่องจากมีการสะสมของที่สนใจ พูดแต่เรื่องที่
ตนเองสนใจ เป็นต้น (กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ, 2543: 5-7) 

 ซึ่งในส่วนของเด็กที่อยู่ในกลุ่มของโรคออทิสติกนี้ มักจะมีอาการแทรกซ้อนอ่ืนๆเกิดขึ้นด้วย 
คือ ผู้ป่วยร้อยละ 75 มีเชาว์ปัญญาเท่ากับเด็กปัญญาอ่อน, มีโอกาสชักสูงกว่าเด็กปกติ โดยพบว่าการ
ชักสัมพันธ์กับ IQ คือ 25% ของเด็กกลุ่มที่มี IQ ต่ าจะพบอาการชัก แต่พบอาการชักในกลุ่มมี IQ ปกติ
เพียง 5% (จอมสุรางค์ โพธิสัตย์ , 2558), พฤติกรรมซน/อยู่ไม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่น/ขาดสมาธิ , 
พฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมท าร้ายตัวเอง, ปัญหาการนอนยาก นอนน้อย และนอนไม่เป็นเวลา, 
ปัญหาการกิน กินยาก เลือกกิน กินอาหารเพียงบางชนิด กินสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร, มีการเคลื่อนไหว และ
การทรงตัวผิดปกติ และมีปัญหาทางอารมณ์ โดยพ่อแม่ ผู้ใกล้ชิด และกุมารแพทย์ควรสังเกต
พฤติกรรมของเด็กให้ดีเพ่ือเป็นการไม่ประมาท (สมภพ เรื่องตระกูล, 2543: 41)  

 แนวทางหลักในการรักษาโรค 

 แตเ่นื่องจากกลุ่มโรคออทิสติก ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เป้าหมายของการรักษาคือการ
ส่งเสริมพัฒนาการและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ใกล้เคียงเด็กปกติมากที่สุด การวินิจฉัยและได้รับ
การรักษาตั้งแต่อายุยังน้อย และต่อเนื่องท าให้ได้ผลการรักษาดี วิธีการรักษาที่เหมาะสมคือ บูรณาการ
การรักษาด้านต่างๆเข้าด้วยกันตามความจ าเป็นของเด็กแต่ละคน  โดยเริ่มจากตัวครอบครัวก่อน 
เนื่องจากพ่อแม่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเด็กตลอดเวลา และอาจจะไม่มีความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมของ
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เด็กออทิสติก เช่น เมื่อเด็กโดนขัดใจ เด็กอาจจะกรีดร้อง และท าร้ายคนข้างเคียง ถ้าในกรณีนี้พ่อแม่ไม่
เข้าใจก็จะตีเด็กรุนแรง หรือท้อแท้ ไม่สามารถจัดการกับพฤติกรรมของเด็กได้ ดังนั้นพ่อแม่ควรศึกษา
เกี่ยวกับเด็กออทิสติก วิธีการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ไม่ว่าจะจากการปรึกษาแพทย์ หรือศึกษาด้วยตนเอง 
โดยอย่าชะล่าใจว่าลูกตัวเองปกติ โดยคอยสังเกตพฤติกรรมของลูก และเมื่อพบว่าเข้าข่ายกลุ่มอาการ
ออทิสติกแล้ว ก็ต้องยอมรับว่าลูกตัวเองมีความบกพร่อง ต้องการความช่วยเหลือและเอาใจใส่ ไม่ใช่หด
หู่ใจ เนื่องจากการรู้ตัว และยอมรับเร็ว ก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสการรักษาแก่ตัวลูก (ศิริพร สุวรรณเทศ, 
ม.ป.ป.: 8-9) 

 ต่อมาคือการรักษาที่ตัวเด็ก โดยการรักษาเป็นการรักษาที่มุ่งเน้นให้เด็กมีลักษณะพฤติกรรม 
และพัฒนาการใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุด โดยยึดหลักการบ าบัดทางด้านการพัฒนาการ 4 ด้าน คือ 
1.ด้านพฤติกรรม ให้รู้จักควบคุมพฤติกรรมให้เหมาะสม 2.ด้านการสื่อความ ให้รู้จักใช้ท่าทาง รู้จักการ
ฟัง และรู้จักแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาด้วยค าพูด 3.ด้านสังคม ให้รู้จักการเล่น การเข้ากลุ่ม
เพ่ือน รู้จักสนใจ ให้รู้ว่าตนเป็นสมาชิกของกลุ่ม 4.ด้านการเรียนรู้เบื้องต้น ให้มีทักษะในการใช้มือและ
ตาประสานกัน และการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งการรักษาควรจะเข้าใจ ปรับความต้องการ และระดับ
ความสามารถของแต่ละคน ในเด็กเล็กจะมุ่งไปที่การฝึกพูด การบ าบัดทางภาษา และการศึกษาพิเศษ 
รักษาตามอาการที่ไม่ดี และการช่วยเหลือพ่อแม่ในรูปแบบต่างๆ ในเด็กโต วัยเรียน และวัยรุ่น หรือ
ผู้ใหญ่ที่มีระดับสติปัญญาดี มีทักษะการท างานพอได้ อาจจะต้องให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ และ
พฤติกรรม หรือการเรียนรู้ทางสังคมที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรม ในสังคมมีเพ่ือน
น้อย มีความกังวล มีพฤติกรรมซ้ าๆ อาจมีการเคลื่อนไหวแปลกๆ (เพ่ิงอ้าง, ม.ป.ป.) ซึ่งการดูแลเด็ก
ออทิสติกนั้น จ าเป็นต้องใช้นักวิชาชีพหลายวิชาชีพ เช่น แพทย์  จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ 
นักจิตวิทยา นักการศึกษาพิเศษ พยาบาล ฯลฯ 

 การบ าบัดทางเลือกในเด็กออทิสติก 

 นอกจากการบูรณาการการรักษาด้านต่างๆเข้าด้วยกันตามความจ าเป็นของเด็กแต่ละคนแล้ว 
ในปัจจุบันยังมีแนวทางการบ าบัดทางเลือกที่หลากหลาย ที่สามารถเลือกใช้บ าบัดควบคู่ไปกับแนวทาง
หลักหรือการบูรณาการการรักษาต่างๆเข้าด้วยกัน ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและผลการ
ตอบสนองที่ได้รับของเด็กแต่ละคน เพ่ือเป็นทางเลือกเสริมเข้ากับการบ าบัดรักษาตามแนวทางหลัก
เพ่ือเติมเต็มการดูแลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเหมาะสมและความต้องการที่เกิดขึ้น ที่แนวทางการ
ดูแลหลักยังไม่สามารถตอบสนองได้  
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 หนังสือเรื่อง “การบ าบัดทางเลือกในเด็กพิเศษ” ของนายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (2550) 
เป็นหนังสือที่อธิบายและรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับแนวการบ าบัดทางเลือกในเด็กพิเศษ เพ่ือให้ผู้อ่านได้
รู้ในข้อมูลเบื้องต้นของแนวทางการบ าบัดต่างๆได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ตกเป็นเหยื่อกับผู้แสวงหาก าไรใน
ความไม่รู้ ไม่เสียเวลาอยู่กับวิธีการที่มีการยืนยันว่าไม่ได้ผลแล้ว หรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก โดย
ภายในหนังสือประกอบด้วยการอธิบายการบ าบัดทางเลือก, ศิลปะบ าบัด, ดนตรีบ าบัด, สัตว์บ าบัด, 
หุ่นยนต์บ าบัด, การฝังเข็ม และเอชอีจี จะกล่าวโดยสรุปเรื่องแนวทางการบ าบัดต่างๆดังนี้ 

 ศิลปะบ าบัด (Art Therapy) คือการใช้กิจกรรมทางศิลปะเพ่ือค้นหาข้อบกพร่อง ความ
ผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ และใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม ช่วยในการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น เพ่ือลดปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม และเสริมสร้าง
ศักยภาพในด้านต่างๆ มีการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลือกที่จะ
ระบายความรู้สึกนึกคิด ซึ่งศิลปะบ าบัด มีประโยชน์ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
และกลุ่มเป้าหมายที่น าไปใช้ เช่น เยียวยาจิตใจ ผ่อนคลายความเครียด ในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านการ
ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม, เสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหว ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ในกลุ่ม
เด็กสมองพิการ, เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร ในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านการพูดและการสื่อสาร และ
ช่วยให้เข้าใจอารมณ์ ความคิดของตนเอง และเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน ในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่อง
ด้านทักษะสังคม เป็นต้น 

 ดนตรีบ าบัด (Music Therapy) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการน าดนตรี หรือองค์ประกอบต่างๆ 
ทางดนตรี มาประยุกต์ใช้ เพ่ือปรับเปลี่ยน พัฒนา และคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ สังคม 
และภูมิปัญญา โดยมีนักดนตรีบ าบัดเป็นผู้ด าเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายในทาง
ดนตรีศึกษา ผ่านกิจกรรมทางดนตรีต่างๆอย่างมีรูปแบบโครงสร้างที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์และระเบียบ
วิธีทางวิทยาศาสตร์ ดนตรีบ าบัดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ และกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งในเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นที่แตกต่างกันไป ส าหรับในกรณีของ
เด็กพิเศษนั้น จะช่วยในเรื่องของการฝึกออกเสียง การฝึกพูดให้มีจังหวะ รวมถึงทักษะทางสังคมด้วย 

 หุ่นยนต์บ าบัด (Robot Therapy) หุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดึงดูดและกระตุ้นความสนใจจาก
เด็กๆ ทั่วไปรวมทั้งกลุ่มเด็กออทิสติกด้วย หลายหน่วยงานจึงริเริ่มทดลองน าหุ่นยนต์มาเป็นตัวสื่อ
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่มีอาการผิดปกติ โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับเด็กออทิสติกได้คือ ช่วยกระตุ้น
ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นประสาทสัมผัสในผู้ป่วยออทิสติก ถึงแม้เด็กจะไม่ได้สนใจ
หุ่นยนต์ตลอดเวลา แต่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาชอบพวกสิ่งของกลไกที่ท าอะไรซ้ าไปซ้ ามา  ซึ่ง
หุ่นยนต์บ าบัดนี้ประเทศไทยได้เริ่มทดลองน าหุ่นยนต์แมวน้ า Paro มาช่วยบ าบัดเด็กออทิสติก เพ่ือช่วย
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เพ่ิมอัตราการจ้องมอง การสัมผัสวัตถุและการเปล่งเสียง แต่ผลการวิจัยยังไม่เห็นความแตกต่างจาก
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญเท่าไหร่นัก 

 การฝังเข็ม (Acupuncture) เป็นวิชาแพทยศาสตร์แผนพ้ืนบ้านของจีน เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย
องค์ประกอบของร่างกายสองส่วน คือ หยินและหยาง การที่คนเราเจ็บป่วยก็เนื่องด้วยความไม่สมดุล
ในการท างานของหยินและหยางในร่างกาย ดังนั้นการรักษาจึงมีหลักการอยู่ที่การปรับสมดุลของ
อวัยวะภายใน โดยการกระตุ้นจุดบนผิวกายภายนอกผ่านเส้นลมปราน ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการ
แพร่หลายในการฝังเข็มเพ่ือเพ่ิมสมาธิ และลดอาการซนมาก อยู่ไม่นิ่ง ในเด็กออทิสติก แต่การฝังเข็ม
เพ่ือเพ่ิมสมาธิในเด็กพิเศษนั้นยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นหลักที่มีมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

 เครื่องเอชอีจี (HEG; Hemoencephalogram) เป็นเครื่องมือตรวจวัดการปรับเปลี่ยนกระแส
การไหลเวียนของเลือดท่ีผิวสมอง เพ่ือเป็นตัวน าทางเพ่ือให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าท า
อย่างไร จึงจะสามารถสร้างสมาธิ ความตั้งใจได้ เฮอเชล ทูมิน (Hershel Toomin) ได้พัฒนาเครื่องเอช
อีจี มากว่า 20 ปี แต่การศึกษาวิจัยที่สนับสนุนในเรื่องนี้ยังมีไม่มาก ส่วนใหญ่อ้างอิงจากการวิจัยใน
เครื่องมือ Neurofeedback (วิธีการป้อนกลับทางประสาทเพ่ือปรับการท างานของสมองให้เข้าสู่ภาวะ
ปกติ) ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า สามารถช่วยในเรื่องสมาธิได้ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มสมาธิสั้น 
และนอกจากนี้ยังได้ผลดีในกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ออทิสติก แอลดี โรคจิตเภท หรือแม้แต่คนปกติก็พบว่าช่วย
เพ่ิมความสามารถในการคิด 

 สัตว์บ าบัด (Animal Therapy) พบว่าสัตว์สามารถช่วยในเรื่อง การรับรู้สัมผัส เสริมสร้าง
สมาธิเพ่ิมความไว้วางใจผู้อื่น ให้สัมผัสที่อบอุ่น ปลอดภัย และเป็นมิตร เพ่ิมแรงจูงใจในการท ากิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องสัมพันธภาพ และการตอบ สนองทาง
อารมณ์ได้ดีขึ้นด้วย โดยสัตว์ที่น ามาใช้ในการบ าบัดส่วนใหญ่มักเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งมนุษย์คุ้นเคยเป็น
อย่างดีเช่น สุนัข แมว กระต่าย นก ปลา เป็นต้น หรือเป็นสัตว์ใหญ่ที่เป็นมิตรกับมนุษย์เสมอใน
ความรู้สึก เช่น โลมา ม้า ช้าง เป็นต้น ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่แตกต่างกันในการ
น ามาบ าบัดรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะต้องพิจารณาตามสภาพปัญหาและความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน  

 ในกรณีขอเด็กออทิสติกนั้น มีการน าม้ามาใช้ในการบ าบัดพฤติกรรมต่างๆของเด็กออทิสติกไม่
ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ หรือด้านสติปัญญา ในประเทศไทยเรียกการบ าบัดด้วยม้าว่า อาชา
บ าบัด ซึ่งในงานศึกษาชิ้นนี้ ผู้ศึกษาท าการศึกษาในกรณีของการท าอาชาบ าบัดในเด็กออทิสติก ดังนั้น
ผู้ศึกษาจึงแยกวรรณกรรมเกี่ยวกับอาชาบ าบัดไว้ในอีกหัวข้อหนึ่ง โดยในหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย
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ข้อมูลพ้ืนฐาน และงานวิจัยเกี่ยวกับผลของอาชาบ าบัด เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้แก่
ผู้อ่าน ดังนี้ 

4.2.) อาชาบ าบัด  

 ประวัติความเป็นมา 

 ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 600 ปีก่อนคริสตศักราชในยุคกรีกโบราณ ม้าได้ถูกน ามาเป็นตัวช่วย
การบ าบัดอาการในผู้ป่วยที่ไม่มีทางรักษาหายขาด โดยข้อมูลนี้ได้มาจากการบันทึกข้อมูลของฮิปโปเคร
ตีส นายแพทย์ชาวกรีก ซึ่งเขาได้กล่าวถึงประโยชน์ของการรักษาด้วยการขี่ม้า ไม่ว่าจะเป็นช่วยบ าบัด
โรคเกาต์, บ าบัดความผิดปกติเกี่ยวกับประสาท หรือเสริมสร้างความมั่นใจ แต่ทว่าว่าการบ าบัดด้วย
การขี่ม้านั้นกลับไม่ได้ถูกน าไปศึกษาวิจัยต่อยอด จนกระทั่งในปี 1875 Dr. Chassaign นักกายภาพ
ผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบ าบัดด้วยการขี่ม้าและได้สรุปว่าการขี่ม้า
สามารถช่วยบ าบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านระบบประสาท, ด้านการทรงตัว, ด้านการเคลื่อนไหว
ของข้อต่อ รวมถึงเสริมเสริมสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจ และลดความกลัวได้จริง  

 ในปี 1952 Liz Hartel นักกีฬาขี่ม้าโอลิมปิกได้เหรียญเงินประเภทศิลปะการบังคับม้า 
(Dressage) เธอได้ท าให้ทั่วโลกประหลาดใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเธอป่วยเป็นโรคโปลิโอ เธอท าให้
ทั่วโลกเห็นว่าการขี่ม้านั้นสามารถช่วยบ าบัดอาการผิดปกติกล้ามเนื้อได้ หลังจากนั้นการขี่ม้าเพ่ือการ
รักษาก็ได้รับการนิยม และรู้จักแพร่หลายไปในหลายประเทศ องค์กรด้านการขี่ม้าบ าบัดได้ถูกก่อตั้งขึ้น
มากมาย ทั้งนี้เพ่ือที่จะกระตุ้นให้มีการสอดแทรกการขี่ม้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอ่ืนๆ โดย
หลักสูตรการปฏิบัติอาชาบ าบัดในปัจจุบันนั้นเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาในช่วงปี 1960-1969 ซึ่งถูกเริ่ม
น าไปใช้ในประเทศเยอรมนี, ออสเตรเลีย และสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งในการบ าบัดนั้นจะประกอบไปด้วย 
นักกายภาพบ าบัด, ครูฝึกม้าที่ช านาญ และม้า โดยองค์กรที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่ The 
Pony Riding for the Disabled Trust ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1958 ที่ประเทศอังกฤษ, the Community 
Association of Riding of the Disabled (CARD) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1960 ที่ประเทศแคนาดา และ
the North American Riding for the Handicapped Association (NARHA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 
1969 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบัน NARHA ได้ร่วมมือกับ the American Hippotherapy 
Association (AHA) ในการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป การออกแบบและจัดท าโปรแกรมการรักษาด้วย
การขี่ม้าที่เป็นมาตรฐานรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมแก่ผู้ที่จะเป็นผู้ฝึกสอนรวมทั้งเก็บรวบรวม
อุปกรณ์ต่างๆทีจ่ าเป็นในการฝึก เพ่ือให้บริการอย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลาง
การเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนงานวิจัยที่ว่าด้วยประสิทธิภาพของการรักษาด้วยการขี่ม้า  (สรุปจาก 

https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Riding_for_the_Handicapped_Association
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mjluttrell, 2559: ออนไลน์; STEP, 2559: ออนไลน์; WIKIPEDIA, 2559: ออนไลน์ และBarbara 
Heine, 2557: ออนไลน์) 

 ส าหรับค าศัพท์และค านิยามที่ใช้ในการเรียกอาชาบ าบัดในภาษาอังกฤษนั้นมีความ
หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Equine assisted therapy, equine-facilitated therapy และ 
Hippotherapy แต่ที่นิยมใช้ในงานเขียนภาษาไทยมักจะใช้ค าว่า Hippotherapy โดยที่ค า
ว่า Hippo นั้นเป็นค าท่ีมาจากภาษากรีก แปลว่า ม้า ส่วนค าว่า therapy นั้นแปลว่า การบ าบัด นั่นเอง 

 ข้อบ่งชี ้และข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการรักษาด้วยการขี่ม้าในผู้ป่วย 

 การออกก าลังกายด้วยการขี่ม้า และรักษาด้วยการขี่ม้า ได้ถูกแนะน าไปใช้กับผู้ป่วยเด็กหลาย
กลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามการรักษาชนิดนี้ อาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยส าหรับผู้ป่วยบางประเภท
ทั้งนี้สามารถสรุปข้อบ่งชี้และข้อห้ามจากงานเขียนเรื่องการออกก าลังกายด้วยการขี่ม้าและอาชาบ าบัด
ในเด็กสมองพิการ ของศิรินาถ เลียบศิรินทร์ (2554) ได้ดังนี้ 

 ข้อบ่งชี้ หรือกลุ่มโรคที่เหมาะแก่การรักษาด้วยการขี่ม้า 

 เนื่องจากการรักษาด้วยการขี่ม้านี้ ผู้ป่วยจ าเป็นต้องมีความสามารถนอนคว่ า นั่งคร่อม หรือ
ทรงตัวอยู่บนหลังม้าได้โดยมีและไม่มีอุปกรณ์เสริม ดังนั้นการตัดสินใจในการเลือกวิธีการรักษานี้ ผู้ป่วย
จ าเป็นต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดจากแพทย์หรือนักกายภาพบ าบัดที่ได้รับการอบรม
ก่อนเสมอ และต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการรักษา ข้อบ่งชี้อย่างคร่าวๆได้แก่ 

 -  โรคสมองพิการ (cerebral palsy) 

 - การบาดเจ็บของสมองหรือโรคหลอดเลือดในสมอง (traumatic brain injury/stroke) 

 - โรคปลอกประสาทอักเสบ (multiple sclerosis) 

 - กลุ่มโรคออทิสติก (autism spectrum disorder) รวมทั้งกลุ่มอาการสมาธิสั้น (attention 
deficits) 

 - กลุ่มโรคทางพันธุกรรม (genetic disorder) เช่น กลุ่มอาการดาวน์ (down syndrome) 

 - ภาวะสันหลังคด (scoliosis) 

 - การบาดเจ็บของไขสันหลัง (spinal cord injury) 

 - โรคทางระบบรับความรู้สึก (sensory integration disorders) 
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 - ปัญหาด้านภาษาและการพูด (speech-language disorders) 

 ข้อห้ามในการน าไปใช้ หรือข้อควรระวังเม่ือน าไปใช้  

 องค์กร The North American Riding for the Handicapped Association (NARHA) ได้
มีการจัดท า ข้อห้าม หรือข้อควรระวัง ในการท าอาชาบ าบัด ได้แก่ 

 -  ภาวะชักท่ีควบคุมไม่ได้ (uncontrollable seizures) 

 - ภาวะตื่นเต้น ตระหนกตกใจ ที่แสดงออกถึงความสับสน รวมทั้งอาจมีพฤติกรรมที่อาจจะก่อ
ปัญหา (moderate agitation with severe confusion, disruptive behavior) 

 - ช่วงที่มีอาการก าเริบของโรคมัลติเปิล สเคลอโรสิส (exacerbation of multiple 
sclerosis) 

 - โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย (hemophilia) 

 - โรคข้อสะโพกเสื่อม (coxarthrosis or arthrosis of hip) 

 - ภาวะที่มีการเชื่อมของกระดูกสันหลัง ทั้งสาเหตุที่เป็นตั้งแต่ก าเนิดหรือจากการได้รับการ
ผ่าตัด (any spinal fusion: organic or operative) 

 - ภาวการณ์บาดเจ็บของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองที่มีสาเหตุมาจากเนื้องอกเนื้องอกของ
หลอดเลือด ที่ไม่ได้รับการตัดออกอย่างสมบูรณ์ (cerebrovascular accident secondary to 
angioma that was not totally resected) 

 - ภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลัง รวมทั้งการเคลื่อนของกระดูกส่วนคอ (unstable 
spine, including subluxation at cervical level) 

 - กระดูกหักผ่านรอยโรค (pathologic fractures) 

 - แผลกดทับชนิดเปิด (open pressures sores or wound) 

 - ภาวะความบกพร่องทางการมองเห็น อันเนื่องมาจากจอตาลอก 

 - ภาวะอัมพาตของทั้งสี่รยางค์ (complete quadriplegia) 

 - ระยะฉับพลันของข้ออักเสบ (acute stage of arthritis) 
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 - ภาวะกระดูกพรุนรุนแรง (severe osteoporosis) 

 - โรคกระดูกสันหลังเลื่อน (spondylolisthesis) 

 - ระยะฉับพลันของการเคลื่อนของหมอนรองกระดูก (acute herniated disc) 

 - กระดูกสันหลังคด ชนิดที่เกิดจากโครงสร้างของกระดูก (structural scoliosis) ที่มากกว่า 
30 องศา 

 ขั้นตอนการบ าบัด 

 ในหัวข้อนี้นั้นจะเป็นการสรุปมาจากเอกสารวิชาการของโครงการอาชาบ าบัดม.พัน 29 รอ. ซึ่ง
ขั้นตอนในการท าอาชาบ าบัดนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

 1.) การประเมินพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเด็กพิเศษก่อนเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะ
เป็นความสามารถในการทรงท่าของศีรษะและล าตัว ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ความยาวของกล้ามเนื้อ 
และมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ รวมทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน คอ หลัง และสะโพก  

 2.) การท าความคุ้นเคยระหว่างครูฝึกและม้าก่อนการขึ้นขี่หลังม้าให้กับเด็ก เช่น การเรียกชื่อ
ม้า การลูบตามล าตัวม้า การลูบตามแผงคอม้า การให้รางวัลแก่ม้า เป็นต้น 

 3.) การออกก าลังกาย ซ่ึงจะถูกแบ่งออกเป็นอีก 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย 10 นาที (Warm up) 

    หลักการ 

 -  เพ่ือเป็นการอบอุ่นร่างกาย กระตุ้นการบริหารกล้ามเนื้อ ความพร้อมของกล้ามเนื้อ และฝึก
การท างานการประสานกันของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย 

 -  ควรจัดให้มีสถานที่อบอุ่นร่างกายและกระตุ้นการบริหารกล้ามเนื้อ เช่น สถานีขี่ม้าจ าลอง 
(หุ่นม้า), สถานีพัฒนาการด้านสมองและอารมณ์ (แทรมโพลีน จั๊ม), สถานีไต่เชือก (สะพานเชือก), 
สถานีลอดอุโมงค์, สถานีโยนห่วง เป็นต้น 

    วิธีการ 
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 1) เพ่ือให้เด็กมีการอบอุ่นร่างกายและยืดกล้ามเนื้อก่อนเข้าสู่อาชาบ าบัด และกระตุ้นให้เด็กมี
ความสนุกสนานในแต่ละสถานี ครูฝึกจะน าเด็กไปออกก าลังกายในสถานีใดสถานีหนึ่งตามเวลาที่
ก าหนด 1 สถานี สถานีละ 5-10 นาท ี

 2) ก าหนดให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมสถานีละ 2 คน จ านวน 2 สถานี ในลักษณะหมุนวน 

 3) เมื่อครบ 10 นาที ให้ครูฝึกน าเด็กมาสู่ขั้นตอนที่ 2 ต่อไป  

2) ขั้นตอนอาชาบ าบัด 20–30 นาที (Hippotherapy) 

     หลักการ 

 -  เป็นการเริ่มเข้าสู่กระบวนการใช้ม้าเป็นองค์ประกอบในการบ าบัด โดยเริ่มจากการแนะน าครู
ฝึก บุคลากร และน าม้าให้แก่เด็ก ท าความคุ้นเคยกับม้า ฝึกความคุ้นเคยกับม้าในระยะใกล้ชิด ฝึกการ
ขึ้นนั่งหลังม้า ฝึกการบริหารร่างกายบนหลังม้า ฝึกการนั่งม้าขณะม้าวิ่ง การเล่นเกมส์บนหลังม้า 
ขบวนการดังกล่าวต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ ครูฝึกต้องมีการสังเกต รอบคอบ และอดทน
ในขณะปฏิบัติ 

 -  ในห้วงแรกของการนั่งบนหลังม้าจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที เมื่อเด็กมีความคุ้นเคยมากขึ้นจะ
เพ่ิมเวลาบนหลังม้าให้นานขึ้นเป็น 20-30 นาท ี

 -  จ านวนบุคลากรที่ใช้ประกอบด้วย ผู้จับจูงม้า 1 นาย ผู้ดูแลเด็กด้านข้างม้าซ้ายและขวา
จ านวน 2 นาย โดยให้ผู้ดูแลเด็กต้องคอยสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่างละเอียดรอบคอบตลอดเวลาที่อยู่
บนหลังม้า 

 -  การปฏิบัติตามขั้นตอนเริ่มจากการปฏิบัติจากง่าย (ขั้นตอนที่ 1) ไปหายาก (ขั้นตอนที่ 7) 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

     ขั้นตอนที่ 1 

 แนะน าอันตรายที่เกิดจากหลังม้า เพ่ือให้ผู้ที่เข้าใกล้ม้าและมีกิจกรรมร่วมกับม้าได้รับทราบถึง
พฤติกรรม อุปนิสัยเบื้องต้นของม้า เป็นการป้องกันและไม่ประมาทขณะอยู่ใกล้ม้า 

    * อันตรายที่เกิดจากม้า ได้แก่ 

 การกัด เป็นพฤติกรรมของม้าท่ีมีนิสัยเกเรดุร้ายหรือการปฏิบัติไม่ถูกวิธีกับม้า เช่น การขึ้นสาย
รัดทึบตึงเกินไป หรือการทายาบริเวณท่ีเป็นแผลให้กับม้าที่เจ็บป่วย อาจเกิดข้ึนกับตัวผู้ที่ไม่ได้ตอน เมื่อ
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มีตัวเมียเดินผ่าน ม้าที่จะขบกัดจะแสดงอาการที่สังเกตได้จากหูทั้งสองข้างชี้ไปข้างหลัง ผู้ที่จับจูงม้า
ป้องกันได้โดย จับเชือกจูงให้สั้นติดกับขลุมและห้ามอยู่บริเวณที่ม้าก าลังกินอาหาร ควรอยู่ห่างในระยะ
ที่ปลอดภัย 

 การเตะ เป็นพฤติกรรมของม้าที่มีนิสัยเกเรดุร้าย อาการตกใจ การลูบบั้นท้ายม้าหรือการ
ปฏิบัติที่ไม่ถูกวิธีกับม้า เช่น ขณะท าแผล, ปาดกีบตอกเกือก, ขึ้นสายรัดทึบผิดวิธี เป็นต้น ลักษณะการ
เตะจะเตะโดยใช้ขาหลังยกเหวี่ยงเป็นวง ม้าสามารถกระโดดเตะสองขาได้ เกิดจากพ่อม้าที่คึกคะนอง
หรืออาการอยากอาหาร ม้าที่จะเตะจะแสดงอาการที่สังเกตได้จากหูทั้งสองข้างชี้ไปด้านหลัง ดังนั้นจึง
ไม่ควรอยู่ด้านหลังม้าหรอเข้าหาม้าทางด้านหลัง  

 การยกสุ่ม เป็นพฤติกรรมการท าร้ายที่เกิดจากความก้าวร้าวดุร้าย อารมณ์หงุดหงิดหรือคึก
คะนอง 

    * ข้อแนะน าการเข้าหาม้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย ได้แก่ 

 มีการส่งเสียงสัญญาณ (เรียกชื่อม้าให้รู้ตัวก่อน) 

 เดินเข้าหาม้าทางด้านหน้า และค่อยๆเดินเข้าหาม้าทางด้านข้างประมาณ 45 องศา ไม่เดินเข้า
ตรงหน้าและห้ามเข้าด้านหลังม้าเด็ดขาด 

 เมื่ออยู่ในระยะใกล้ชิดกับตัวม้า อาจให้อาหาร เช่น หญ้าสด สามารถลูบแผงคออย่างแผ่วเบา 
ห้ามลูบบริเวณใบหน้าหรือออกแรงตีโดยเด็ดขาด ข้อสังเกตหากม้าไม่พร้อมที่จะเข้าหา หูทั้งสองข้างจะ
ชี้ไปด้านหลัง ล าตัวจะกลับหลังหัน ผู้เข้าหาม้าควรทิ้งระยะห่างจากตัวม้าทันที 

 ระวังเด็กเล็กที่จะวิ่งเข้าหาม้าทันทีโดยไม่ทันตั้งใจ หรือการส่งเสียงกรีดร้องของเด็กขณะที่อยู่
ใกล้ม้าอาจท าให้เกิดอันตรายได้ การส่งเสียงเรียกชื่อม้าให้ใช้น้ าเสียงที่นุ่มนวลเป็นมิตร ไม่ส่งเสียงดัง 
ในลักษณะตวาดหรือกระโชก  

     ขั้นตอนที่ 2 

 การสร้างความคุ้นเคยกับม้า โดยให้ผู้ขี่สัมผัสกับตัวม้า ลูบตามล าตัวม้า แผงคอม้า คอม้า 
เรียกชื่อม้าพร้อมให้รางวัลแก่ม้าโดยกรแตะคอม้าเบาๆ ให้อาหารม้า เช่น หญ้าสด, ผลไม้ หรือน้ าตาล
ก้อน โดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้แนะน า และมีผู้ปกครองอยู่ด้วย 

     ขั้นตอนที่ 3 
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 ฝึกความคุ้นเคยในการจับจูงม้าและการบังคับม้า โดยก าหนดให้ใช้ม้า 1 ตัว ต่อพ่ีเลี้ยง 2 คน 
ท าหน้าที่จับจูงม้า 1 คน และดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ขี่ม้า 1 คน 

    1. ให้ผู้ขี่ม้าจับเชือกม้าต่อจากพ่ีเลี้ยงที่จับจูงม้า โดยให้ม้าเดินไปรอบๆสนามฝึกทางซ้าย 1 
รอบ ทางขวา 1 รอบ จากนั้นจึงสั่งให้ม้าหยุดเดิน 

 2.  ให้ผู้ขี่ม้าฝึกทดลองออกเสียงบังคับให้ม้าเดิน ออกเสียงบังคับให้ม้าหยุดเดิน และทดลอง
ปฏิบัติไปพร้อมกับการออกเสียงค าสั่ง โดยมีครูฝึกให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

     ขั้นตอนที่ 4 

 การข้ึนนั่งหลังม้า ให้ผู้ขี่นั่งบนหลังม้า ครูฝึกจึงจะสั่งขี่ขึ้นหลังม้า พ่ีเลี้ยงจับตัวผู้ขี่ม้าส่งขึ้นหลัง
ม้าโดยใช้มือทั้งสองกดที่บนหลังม้า และให้ผู้ขี่ม้าขึ้นเอง จากนั้นครูผู้สอนจะสั่งให้ผู้ขี่ขานชื่อตัวเองและ
ชื่อม้าด้วยเสียงดัง เพ่ือให้พ่ีเลี้ยงและครูฝึกสอนทราบ ในกรณีนี้ถ้าผู้ขี่ยังไม่มั่นใจในการขี่ม้า อาจให้
ผู้ปกครองขึ้นข่ีบนหลังม้าด้วย ครูผู้สอนจะสั่งผู้จับจูงม้าน าม้าเคลื่อนที่โดยการจูงเดินในวงสนามฝึก 

     ขั้นตอนที่ 5 

 การบริหารร่างกาบบนหลังม้า ครูผู้ฝึกสอนจะสั่งให้หยุดม้า และให้ผู้ขี่ม้าปฏิบัติในท่าบริหาร
ร่างกายตามค าสั่งของครูฝึก 

     ขั้นตอนที่ 6 

 ท่านั่งม้าที่ถูกต้องเมื่อเวลาม้าวิ่ง ให้ผู้จับจูงพาม้าวิ่งทีละ 1 ตัว วิ่ง 2 รอบ เมื่อวิ่งครบรอบที่ 1 
ครูผู้ฝึกสอนจะแนะน าสิ่งที่ต้องแก้ไขแก่ผู้ขี่ม้าเป็นการเฉพาะแต่ละคน แล้วเริ่มให้ม้าวิ่งต่ออีก 1 รอบจน
ครบทุกตัว (ขึ้นอยู่จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด) 

     ขั้นตอนที่ 7 

 เป็นการเล่นกิจกรรม (เกมส์) บนหลังม้า เช่น 

 -  การเดินซิกแซกผ่านกรวย จ านวน 5 กรวย เพ่ือให้ผู้ขี่มีการทรงตัวและพยุงตัวเองโดยไม่ให้
เกิดการตกม้า วิธีการนี้จะท าให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการที่จะพยุงตัวให้อยู่บนหลังม้าได้มาก
ขึ้น 

 -  การเดินข้ามไม้ เพ่ือฝึกการทรงตัว หรือการลุกเพ่ือข้ามสิ่งกีดขวาง จะท าให้เด็กมีสมาธิใน
การจดจ่อท่ีจะยกตัวเองให้ยืนขึ้นเมื่อต้องข้ามสิ่งกีดขวาง  
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 -  ตะกร้าใส่ของเล่นหรือโมเดลต่างๆ เช่น โมเดลสัตว์ โมเดลผลไม้ เพ่ือให้เด็กได้แยก
คุณลักษณะของสิ่งต่างๆ 

 -  ตะกร้าใส่ลูกบอลหลากสีสันและขนาด เพ่ือให้เด็กได้แยกแยะสีและขนาดของลูกบอล พร้อม
กับฝึกการหยิบจับ เอ้ือมโยน และรับลูกบอลใส่ตะกร้า 

 -  ตะกร้าใส่ไม้หนีบผ้า, อุปกรณ์ร้อยเชือก, ช้อนตักไข่ เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก, มัดใหญ่ 
ตลอดทั้งเป็นการฝึกสมาธิของเด็กๆให้จิตใจไม่วอกแวกต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นรอบด้าน 

 -  ตะกร้าใส่แผ่นภาพ, แผ่นค าศัพท์ เพื่อกระตุ้นการปฏิบัติตามค าสั่ง และการจดจ าสิ่งต่างๆ 

3) ขั้นตอนการผ่อนคลายร่างกาย 10 นาที (Warm down) 

     หลักการ 

 -  เพ่ือเป็นการผ่อนคลายและยืดหยุ่นกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ท าให้จิตใจเด็กมีความ
เยือกเย็นลง เป็นการผ่อนคลายพฤติกรรมที่ไม่พึงปรงสงค์ 

     วิธีการ 

 ภายหลังจากขั้นตอนการท าอาชาบ าบัดแล้ว ให้น าเด็กมาท าการผ่อนคลายร่างกายและ
กล้ามเนื้อด้วยท่ากายบริหาร ดังนี้ 

  -  เหวี่ยงล าตัว 

  -  ก้มเงย 

  -  เหยียดแขน-ขา 

  -  โยกส่ายสะโพก 

  -  ปรบมือ, ก ามือ และจับมือกับเพ่ือนร่วมทีม 

 ทั้งนี้รูปแบบของการรักษานั้นครูฝึกสามารถปรับให้เข้ากับความสามารถในการเคลื่อนไหว
เฉพาะตัวของเด็กได้  
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 ผลของการบ าบัด 

 จากผลการวิจัยจากทั้งในและนอกประเทศท าให้สามารถสรุปว่ากิจกรรมอาชาบ าบัดนี้ส่งผล
เป็นที่น่าพอใจในสามด้านด้วยกัน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม ดังนี้ 

ด้านร่างกาย (Physical benefits)  

 1) ช่วยลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อในการหุบขาและหุบแขน เนื่องจาก
การนั่งคร่อมบนหลังม้าในท่าทางที่เหมาะสมประมาณ 30-45 นาที เปรียบเสมือนการยืดกล้ามเนื้อใน
การหุบขา หรือถ้าเด็กอยู่ในท่านอนคว่ าแขนโอบรอบตัวม้า ก็เปรียบเสมือนการยืดกล้ามเนื้อหุบไหล่  

 2) ช่วยเพ่ิมมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่มีการติดขัดของกระดูกเชิงกราน กระดูกสันหลัง 
และข้อสะโพก เนื่องจากการเดินหรือวิ่งเหยาะๆ แบบเป็นจังหวะอย่างสม่ าเสมออย่างซ้ าๆของม้าที่
ความเร็วคงที่หนึ่งๆ เปรียบเสมือนการขยับเขยื้อนกระดูกเชิงกราน กระดูกสันหลัง โดยเฉพาะในส่วน
เอว และข้อสะโพก นอกจากนั้นการเคลื่อนไหวของกระดูกเชิงกรานในขณะที่นั่งคร่อมหลังม้า มีความ
ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของกระดูกเชิงกรานในขณะเดินซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กที่เดินได้มีการควบคุม
กระดูกเชิงกรานที่ดีข้ึน  

 3) ช่วยเพ่ิมก าลังกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อคอ ล าตัวและกล้ามเนื้อสะโพก และส่ งเสริม
ให้การท างานของกล้ามเนื้อท้องและหลัง รวมทั้งกล้ามเนื้อในการหุบขาและกางขาท างานสมมาตรมาก
ขึ้นในขณะนั่งและเดิน เนื่องจากการนั่งบนหลังม้าที่มีการเคลื่อนไหวของม้าเกิดขึ้นทั้งในสามิติ ได้แก่ 
หน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา และบน-ล่าง ท าให้กล้ามเนื้อคอ ล าตัว และสะโพกเกือบทุกมัดต้องหดตัว ให้
สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงในสามมิติ เพื่อป้องกันการตกจากม้า  

 4) ช่วยพัฒนาหรือเพ่ิมการควบคุมทรงท่า และการท างานอย่างประสานสัมพันธ์ของศีรษะ
และล าตัวดีขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวอย่างซ้ าๆเป็นจังหวะตลอดเวลาของม้าเกิดขึ้นทั้งในสามมิติ 
ได้แก่ หน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา และบน-ล่าง และการเปลี่ยนแปลงการก้าวเดิน และการปรับเปลี่ยน
ความเร็ว หรือทิศทางของการเดินของม้า จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ขี่ต้องควบคุมการทรงท่าของศีรษะและ
การทรงตัวอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรักษาสมดุลการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ทั้งยังส่งเสริมการรับความรู้สึกที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทรงตัวคือ ระบบการมองเห็น , การรับรู้เชิงมุมและเชิงเส้นในการ
เคลื่อนไหวของศีรษะและล าตัวต่อพ้ืนว่างในอากาศ และการรับรู้ต าแหน่งของข้อต่อ นอกจากนั้นการ
เคลื่อนไหวของม้าท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเดินได้นั้น โดยเฉพาะในเด็กที่ไม่ได้ควบคุมม้า
ตามล าพัง จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการฝึกฝนควบคุมการทรงท่าทั้งแบบการคาดการณ์ล่วงหน้าและ
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แบบการตอบกลับ รวมถึงส่งผลให้การรักษาสมดุลของร่างกายในการใช้ชีวิตประจ าวันดีขึ้น โดยเฉพาะ
ในท่านั่ง 

 5) ช่วยให้การลงน้ าหนักที่ก้นขณะนั่งและที่ขาขณะยืนมีความสมมาตรมากขึ้น เนื่องจากการ
นั่งบนหลังม้าต้องสมมาตร ไม่เช่นนั้นการเอียงของล าตัวไปด้านใดด้านหนึ่ง อาจจะตกจากหลังม้าได้ จึง
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้การลงน้ าหนักท่ีสมมาตร 

 นอกจากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังพบว่า หลังจากการท าอาชาบ าบัด เด็กจะมี
พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะการนั่ง ตั้งคลาน การคลาน 
การยืน และการเคลื่อนไหวดีขึ้นด้วย เช่น เด็กจะนั่งหลังตรงขึ้น ไม่คุ้มงอ เป็นต้น  (ศิรินาถ เลียบศ
รินทร์, 2554: 638-639) 

2) ด้านจิตใจ และด้านสังคม (Psychological & Social benefits) 

 ม้านอกจากจะมีส่วนช่วยบ าบัดรักษาทางร่างกายโดยตรงแล้ว ม้ายังมีส่วนช่วยบ าบัด ผู้ที่ มี
ปัญหาทางด้านระบบประสาท สติปัญญา และอารมณ์ได้ไม่น้อยเลย สืบเนื่องมาจากเด็กที่มีปัญหานั้น 
นอกจากจะไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหว การทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อส่วน
ต่างๆได้แล้วนั้น เด็กยังมีอาการสูญเสียทางด้านสังคมและไม่สามารถมีปฏิกิริยาต่อสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลได้ ท าให้เด็กอยู่ในโลกของตัวเองไม่ติดต่อสื่อสารกับใคร สูญเสียการสื่อความหมายด้วยการพูด 
นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง มีการกระท าหรือความสนใจซ้ าซากด้วย (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา  อ้าง
ถึงใน littlebithorseclub, 2559: ออนไลน์) 

 ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเด็กกลุ่มนี้ได้ก็คือ การพยายามดึงเขาออกมาสัมผัส และรับรู้โลก
ภายนอก โดยมีม้าเป็นเสมือนสื่อกลางที่นอกจากจะพาเขาโลดแล่นไปมาแล้ว ยังช่วยเชื่อมโยง ก่อเกิด 
ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน คุณวราภรณ์ เนื่องวงษา นักกายภาพบ าบัด ซึ่งได้ไปอบรมเรื่องขี่ม้าบ าบัด ที่
ศูนย์ Naplese Questrianchallenge มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “การสื่อสารรับรู้
ความรู้สึกกันและกัน ระหว่าง สัตว์เลือดอุ่นกับสัตว์เลือดอุ่นด้วยกันเองนั้นมันยิ่งใหญ่มาก คือเด็กเขาจะ
เริ่มรู้จักสื่อสารกับสัตว์ ที่เขาเริ่มเกิดความรักความผูกพันก่อน และจะพัฒนาสู่การปฏิสัมพันธ์กับคน
ด้วยกัน ซึ่งก็เริ่มจากคนในครอบครัว ก่อนจะก้าวสู่สังคมภายนอกอย่างแท้จริง” (เพ่ิงอ้าง, 2558: 
ออนไลน์) 



56 
 

 และส าหรับเด็กที่มีปัญหาด้านการพูดนั้น จะก็ถือโอกาสนี้กระตุ้นสอนให้เด็กพูดได้มากขึ้น
เนื่องจาก ระหว่างที่เด็กขี่ม้าจะมีการชวนเด็กคุย กระตุ้นให้เด็กพูดตลอด เช่น ให้เด็กลองสั่งม้าให้เดิน 
วิ่งหรือหยุด ด้วยตัวเอง เป็นต้น (เพ่ิงอ้าง, 2558: ออนไลน์) 

 นอกจากนั้นพฤติกรรมอีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นที่หนักใจของผู้ปกครอง คือ อาการไม่หยุดนิ่ง หรือ
สมาธิสั้น ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่เมื่อพาเด็กเหล่านี้มาขี่ม้าก็จะพบความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
กล่าวคือ การจะทรงตัวนั่งบนหลังม้าได้อย่างปลอดภัยนั้นเด็กจะต้องใช้สมาธิสูงมาก เด็กจะสามารถ
สร้ างสมาธิ โดยที่ตนเองไม่รู้ ตั ว  เป็น เหตุ ให้ภาวะความเกรี้ ยวกราดทางอารมณ์ถูกยับยั้ ง
ออกไป นอกจากนี้การน าม้ามาใช้ในการบ าบัดยังเป็นการฝึกฝนความฉลาดทางอารมณ์ในแง่มุมของ
ของความอ่อนโยนกล่าวคือ ม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาด สามารถสื่อสารรับความรู้สึกของผู้ขี่ และจะตอบสนอง
ด้วยอารมณ์นั้นๆกลับไปสู่ผู้ขี่ เช่น หากผู้ขี่แสดงอาการก้าวร้าวออกมา ม้าก็จะแสดงพฤติกรรมที่
คล้ายกันตอบกลับไป แต่ในทางกลับกันหากผู้ขี่มีพฤติกรรมที่อ่อนโยน ให้ความรู้สึกสบายเวลานั่งอยู่บน
หลังม้า ม้าก็จะตอบสนองต่อค าสั่งและเชื่อฟังยินยอมท าตามในทันที ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เด็กออทิสติก
หรือเด็กสมาธิสั้นขึ้นไปอยู่บนหลังม้า พวกเขาเหล่านั้นต้องเรียนรู้ที่จะมีวินัยในตนเอง รู้จักควบคุมทั้ง
ทางร่างกายและอารมณ์ของตัวเองไม่ให้แสดงออกไปในทิศทางลบเพ่ือความปลอดภัยของตนเอง ซึ่ง
หลักทฤษฏีของการขี่ม้าบ าบัดก็คือ การใช้หลักความยากเข้ามาฝึกให้เกิดความง่าย ท าให้เด็ก
เกิดปฏิกิริยาตอบกลับได้มากกว่า ด้วยการอยู่ในสิ่งเร้าที่เป็นปกติซ้ าๆ กันเป็นเวลานานนั่นเอง คือเด็ก
เขาจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองว่า เขาจะดื้อหรือก้าวร้าวเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะ มิฉะนั้นแล้วเขาอาจจะตก
ลงมาได้นั่นเอง ถือเป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับเด็กอีกทางหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อการใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมต่อไปด้วย (เพ่ิงอ้าง, 2558: ออนไลน์) 

 ส่วนในเรื่องการเข้าสังคมนั้น เด็กพิเศษที่ได้รับการบ าบัดจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเข้าสังคม 
โดยเริ่มจากการที่มีเพ่ือนๆ คือ ม้าที่เด็กขี่ เด็กจะเริ่มเรียนรู้การสื่อสารกับม้า จากค าสั่งต่างๆที่พวกเขา
ได้เรียนขณะที่นั่งอยู่บนหลังม้า ซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้น ที่ท าให้เด็กมีความรู้สึกสนใจคนรอบตัวหรือเพ่ือนๆ 
และมีความมั่นใจในตนเอง เด็กบางคนซึ่งแต่เดิมมักจะแยกตัว เล่นคนเดียว พอมาขี่ม้าก็จะเริ่มจากการ
ที่เห็นม้าเป็นเพ่ือนที่ดี เริ่มสื่อสารกับม้า และจะตื่นเต้นเวลาที่ได้มาขี่ม้า อยากน าอาหารมาฝากม้าที่
ตัวเองขี่ เป็นต้น และหลังจากนั้นก็จะเริ่มสนใจสิ่งรอบตัว คนรอบตัวมากขึ้น  (เพ่ิงอ้าง, 2558: 
ออนไลน์) 

 อย่างไรก็ตามการขี่ม้าบ าบัดไม่ได้ท าให้เด็กหายขาดจากการเป็นออทิสติก แต่เป็นการช่วยปรับ
สภาพร่างกายที่ผิดปกติให้สมดุล ลดความก้าวร้าว และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีพัฒนาการทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจดีขึ้น รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และกล้าพบปะผู้คนมากขึ้น เพ่ือให้ใช้ชีวิตอยู่
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ในสังคมได้ดีขึ้นด้วย  เนื่องจากเด็กออทิสติกนั้นปกติแล้วจะเรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้ค่อนข้างช้า เพราะพวก
เขาไม่สามารถควบคุมสภาวะทางอารมณ์  และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ยิ่งถ้าผู้ปกครอง
ไม่เข้าใจ ไม่อดทนพอ ก็จะยิ่งท าให้โอกาสที่เด็กเหล่านี้จะมีพัฒนาการดีขึ้นเป็นเรื่องไกลเกินฝัน  (สาย
สวรรค์ ขยันยิ่ง, 2554: ออนไลน์) 

 อาชาบ าบัดในประเทศไทย 

 ส าหรับในประเทศไทยเองนั้น เริ่มมีการน าม้ามาช่วยในการบ าบัดกลุ่มเด็กพิเศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 โดยกองก ากับการต ารวจม้า ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากที่เคยด าเนินการสอนคุณ พุ่ม เจนเซ่น ขี่
ม้าและบ าบัดตามรับสั่งของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้ผลเป็นที่
น่าพอใจจึงได้ลองน ามาประยุกต์เป็นหลักสูตร (ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา, 2558) นอกจากนั้นยังมีการเปิด
ท าอาชาบ าบัดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ที่ตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น 
โครงการอาชาบ าบัดของ Golden Horse Riding Club หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร,โครงการอาชาบ าบัดของแคมป์ขี่ม้าลุ่มแม่น้ าแคว (River Kwae family camp) 
จังหวัดกาญจนบุรี , โครงการอาชาบ าบัดของภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลั ย เชี ย ง ใหม่  ซึ่ งท า ง านร่ วมกับสาขาวิ ช าคลิ นิ กม้ า  คณะสั ตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โครงการอาชาบ าบัด ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด าเนินงานโดยกรมการ
สัตว์ทหารบกใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ จังหวัดนครปฐม, กองพันสัตว์
ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน จังหวัดเชียงใหม่ และแผนกสัตวบาล กองการสัตว์และ
เกษตรกรรมที่ 2 จังหวัดขอนแก่น รวมถึงโครงการอาชาบ าบัด ด าเนินงานโดยกองพันทหารม้าที่ 29 
รักษาพระองค์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน เป็นต้น (สรุป
จากทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2555: ออนไลน์ และศิรินาถ เลียบศรินทร์, 2554: 639-640) 
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บทที่ 5  

โครงการอาชาบ าบัดของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ 
 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงโครงการอาชาบ าบัดของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามตลอดช่วงเดือนตุลาคม 2558 – เดือนมีนาคม 2559 โดยในบทนี้จะ
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1) ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงการอาชาบ าบัดของ
กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ในปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของ
โครงการฯ, โครงการฯในปัจจุบัน, สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา และการบริหารจัดการภายในของ
โครงการ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรภายในโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย คือ ครูฝึกประจ า
โครงการ, ครูผู้ช่วยฝึก และพลทหารในโครงการ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่คุณสมบัติ , หน้าที่, การ
เข้ามารับต าแหน่ง, และทัศนคติในด้านต่างๆโดยเฉพาะกับตัวโครงการและเด็กพิเศษ 3) การด าเนิน
กิจกรรมอาชาบ าบัด ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ การประชาสัมพันธ์โครงการ, การรับสมัคร การเรียก
ตัว และการจัดกลุ่มเด็กพิเศษ, รายชื่อเด็กออทิสติกและผู้ปกครองที่เป็นกรณีศึกษา และกิจกรรมอาชา
บ าบัดที่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การท ากิจกรรมอาชาบ าบัดในเด็กออทิสติก และการเยียวยา
จิตใจผู้ปกครองโดยการให้ขึ้นบนหลังม้า ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะประกอบไปด้วยบทสัมภาษณ์ของ
ผู้ปกครองในเรื่องของประวัติและพัฒนาการของบุตรหลานก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัด , 
สิ่งที่ผู้ปกครองได้รับหลังจากได้ลองขึ้นขี่ม้าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสิ่งที่ผู้ปกครองได้รับ
ขณะที่พาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อตัวโครงการฯและครูฝึก
หลังจากพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม  

1) โครงการของอาชาบ าบัด ของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ 

 เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการอาชาบ าบัด ของกองพันทหารม้าที่ 29 
รักษาพระองค์ ที่ปัจจุบันด าเนินกิจกรรมจนมาถึง “โครงการ 3” ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาตลอดระยะเวลา 7 เดือน โดยข้อมูลในส่วนนี้จะประกอบ
ไปด้วยประวัติความเป็นมาของโครงการฯ, นิยามของโครงการ 3, สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา และการ
บริหารจัดการภายในของโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ในบทถัดไป 
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1.1) ความเป็นมาของโครงการ 

 โครงการอาชาบ าบัดของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี
พ.ศ.2554 เป็นโครงการที่เริ่มมาจากแนวคิดของกลุ่มสมาคมแม่บ้านทหารบก โดย รศ.นราพร จันทร์
โอชา ซึ่งเป็นนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกในขณะนั้น ได้ต้องการทีจ่ะตอบแทนและสร้างก าลังใจให้กับ
ก าลังพลของกองทัพบกที่เป็นก าลังส าคัญในหน่วยงานกองทัพบกตลอดมา จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้ง
โครงการเพ่ือช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และดูแลครอบครัวและบุตรหลานของก าลังพลให้มี
ความสุข ซึ่งทางสมาคมแม่บ้านทหารบกได้เล็งเห็นถึงปัญหาของก าลังพลที่มีบุตรหลานที่ร่างกายและ
สมองไม่สมบูรณ์พร้อมเหมือนเด็กปกติทั่วไป เนื่องจากเด็กเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่มากกว่า
เด็กปกติทั่วไป ต้องได้รับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่มากมาย 
ส่งผลให้ก าลังพลหลายนายที่มีบุตรหลานที่ร่างกายและสมองไม่สมบูรณ์ต้องมีภาระเพ่ิมขึ้นไม่ว่าจะ
เรื่องของเวลา หรือค่าใช้จ่าย ดังนั้นทางสมาคมแม่ทหารบกจึงมีค าสั่งมาให้ พันโทรณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน 
ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ไปคิดโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษเหล่านี้เพ่ือให้สามารถ
ใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุด ซึ่งทางหน่วยงานก็ได้มีการริเริ่มที่จะใช้ม้ามาช่วยในการ
ด าเนินการดังกล่าว เนื่องจากทางกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์มีม้าจ านวนมาก ประกอบกับ 
ได้แนวคิดมาจากผลวิจัยเรื่องรูปแบบในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก และรูปแบบการใช้กระบือ
บ าบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการบ าบัดเด็กพิเศษโดยการใช้ม้าของ
ต่างประเทศ และต่อมาก็ได้ใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการอาชาบ าบัด” ซึ่งขณะนั้นทางหน่วยงานได้
จัดท าหนังสือร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือบันทึกผลและท างานวิจัย นอกจากนั้นทางโครงการยังได้ 
จ.ส.อ.วิจิตรกร เถนว้อง หรือ ครูกร เข้ามาเป็นผู้ช่วยหลักในการด าเนินกิจกรรมจวบจนปัจจุบัน โดย
กิจกรรมแรกนั้นเริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน 2554 – เดือนมกราคม 2555 ซึ่งเริ่มแรกนั้นโครงการนี้ถูกจัด
ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือบ าบัดเฉพาะเด็กพิเศษที่เป็นลูกหลานของก าลังพลเท่านั้น แต่เมื่อผลการบ าบัดเป็นที่
น่าพอใจ ทางหน่วยงานจึงได้มีการขยายผลไปสู่การเปิดรับบ าบัดเด็กพิเศษที่เป็นลูกหลานของ
ประชาชนทั่วไปนั่นเอง  

1.2) โครงการอาชาบ าบัดในปัจจุบัน หรือ โครงการ 3 

 ปัจจุบันโครงการอาชาบ าบัดของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ด าเนินโครงการมากว่า 
5 ปีแล้วนับตั้งแตป่ีพ.ศ.2554 ซึ่งครอสปัจจุบันที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปท าการศึกษานั้นถูกเรียกว่า “โครงการ 
3” ซึ่งหมายถึง โครงการอาชาบ าบัดของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ที่เปิดส าหรับเด็กออทิ
สติกหรือเด็กที่มีความผิดปกติทางร่างกาย ซึ่งเป็นลูกหลานของประชาชนทั่วไปเป็นครั้งที่3 เดิมที
โครงการอาชาบ าบัดของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ที่จัดท ากิจกรรมขึ้นครั้งแรก หรือ 
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โครงการ1 นั้น จะใช้เวลาในการท ากิจกรรมประมาณปีเศษ ซึ่งเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิเศษ
อย่างต่อเนื่อง ต่างจากในปัจจุบัน หรือ โครงการ3 ทีจ่ะท าการบ าบัดเด็กพิเศษด้วยระบบครอสเบื้องต้น
ที่น าต้นแบบมาจากนักอาชาบ าบัดชาวอังกฤษ (Mrs Sandra Cooper, Qualify riding instructor 
for Disabled ,UK) จ านวน 1 ครอส ซึ่งใช้ระยะเวลาในการท ากิจกรรมทั้งหมด 13 สัปดาห์ หรือ
ประมาณ 4 เดือนในแต่ละกลุ่มอาการเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ปกครองสมัครเข้ามาเยอะ และทาง
โครงการต้องการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 ถ้าท าแบบไม่มีลิมิดอย่างโครงการแรก กลุ่มอื่นก็จะรอ ใจจริงคืออยากฝึกให้เด็กมี
พัฒนาการชัดเจน แต่พอมองไปมองมาคนเร่ิมสมัครเยอะๆ แล้วจะระบายยังไง รอ
คิวกันนาน ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโครงการ เป็นครอส ให้เค้าจบเป็นครอสๆไป 

(วิจิตรกร เถนว้อง. สัมภาษณ์, วันที่ 28 ตุลาคม 2558)  

ส่วนในเด็กพิเศษบางกรณีที่หลังจากการท ากิจกรรมครบ 1 ครอสแล้ว ถ้าครูฝึกเล็งเห็นว่าพวกเขามี
โอกาสที่จะพัฒนาหรือต่อยอดขึ้นอีก ก็จะมีการเรียกกลับมาเพ่ือท ากิจกรรมเพ่ิมในครอสถัดไป ตาม
ปณิธานที่ว่า 

ผมใช้ค าว่า  “ไม่ทิ้ ง เด็กเก่า แล้วไม่ปล่อยเด็กใหม่” คืออยากช่วยเหลือ 
เพราะฉะนั้นท าเสร็จแล้วมีใครมีปัญหา อาจจะเรียกกลับมาอีกรอบ คืออยากช่วย
จริงๆ อยากช่วยเต็มที่ เพราะบางครั้งเด็กไม่ได้อะไรเลย 12 ครั้ง เช่น การก้าวขึ้น
ม้า ครั้งที่ 12 ก าลังจะก้าวขึ้น ถ้าต่อครอสเค้าอาจจะก้าวขึ้นได้แน่ๆ 

(วิจิตรกร เถนว้อง. สัมภาษณ์, วันที่ 28 ตุลาคม 2558)  

1.3) สภาพทั่วไป 

 โครงการอาชาบ าบัดของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ตั้งอยู่ที่ กองพันทหารม้าที่ 29 
รักษาพระองค์ 206/665 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 10400 โดยตั้งอยู่
ติดกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) นับว่าตั้งอยู่ในเขตเมืองหลวงที่การคมนาคม
เป็นไปอย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถโดยสารประจ าทาง การขับรถยนต์ส่วนตัว หรือ
แม้กระท่ังการลงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามเป้า  

 โดยการด าเนินกิจกรรมนั้นจะด าเนินในพ้ืนที่บริเวณสนามฝึกขี่ม้าของกองพลทหารม้าที่ 2 
รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ดังนี้ 
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รายละเอียด 

1. จุดตรวจรถ  2. กองรักษาการณ์  3. สนามออกก าลังกายกองพล 2 มอ. 

4. วงเวียน  5. พิพิธภัณฑ์ทหารม้า  6. ปั๊มปตท. 

7. กองพันทหารม้าที่ 1 8. คอกม้า   9. HG cafet 

10. สนามเด็กเล่น  11. สนามส าหรับท ากิจกรรมอาชาบ าบดัในช่วงเช้า 

12. สนามส าหรับท ากิจกรรมอาชาบ าบดัในช่วงบา่ย (Royal Horse Guard – Marwin Running Arena) 

10. สนามส าหรับท ากิจกรรมอาชาบ าบดันอกสถานที่   

ภาพที่ 5.1 แผนผังกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ 
วาดโดย ธนิกานต์ ปรักแก้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559  

 

พระองค์ 



62 
 

 ทางเข้าของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เชื่อมกับถนนพหลโยธิน ตรงบริเวณ
ทางออก 2 ของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามเป้า ปูเป็นถนนคอนกรีตตามทางยาว ประกอบไปด้วย
ทางเดินเท้าและทางรถเข้า-ออก เมื่อเข้าไปประมาณ 50 เมตร จะพบกองรักษาการณ์อยู่ทางขวามือ 
และเยื้องกันจะเป็นจุดตรวจรถเข้า-ออก เมื่อเดินเข้าไปอีกจะพบกับสนามออกก าลังกายกองพล 2 มอ. 
ถ้าเดินทางเข้ามาด้วยเท้าจะต้องเดินเรียบสนามไป ส่วนทางรถจะต้องขับตรงไปจนถึงวงเวียนแล้วเลี้ยว
ซ้าย ซึ่งระหว่างทางไปสนามส าหรับท ากิจกรรมอาชาบ าบัด จะผ่าน ปั๊มปตท., กองพันทหารม้าที่ 1, 
สนามเด็กเล่น และคอกม้า ตามล าดับซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือ 

 พ้ืนที่ในการท ากิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นจะเป็นพ้ืนที่ในส่วนที่ 11, 12 และ13 กล่าวคือ บริเวณ
พ้ืนที่ 11 นั้นจะเป็นสนามส าหรับท ากิจกรรมอาชาบ าบัดในช่วงเช้า  มีลักษณะเป็นสนามทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า พ้ืนทราย มีรั้วล้อมรอบ ไม่มีหลังคา, ส่วนบริเวณพ้ืนที่ 12 นั้นจะเป็นสนามส าหรับท า
กิจกรรมอาชาบ าบัดในช่วงบ่าย มีป้ายข้างหน้าสนามเขียนว่า Royal Horse Guard – Marwin 
Running Arena มีลักษณะเป็นสนามทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พ้ืนทราย มีรั้วล้อมรอบ มีหลังคาคลุม และ
มีอัฒจรรย์อยู่สองข้างสนาม แต่ในขณะที่มีการท ากิจกรรมอาชาบ าบัดนั้น จะมีการจัดเตรียมฐานต่างๆ 
กระจายอยู่รอบสนาม จ านวน 4 ฐาน ในแต่ละฐานนั้นจะมีตะกร้าใส่ของเล่นเพ่ือเสริมร้างพัฒนาการ
ของเด็ก หรือในบางอาทิตย์จะมีการเพ่ิมกรวยและไม้ก้ันเพื่อให้ม้าเดินหลากหลายขึ้นเพ่ือฝึกการทรงตัว
ของเด็ก และบริเวณพ้ืนที่ 13 นั้นจะเป็นสนามส าหรับท ากิจกรรมอาชาบ าบัดนอกสถานที่  เป็นพ้ืนที่
ขนาดใหญ่และมีหลายลักษณะ คือมีทั้งบริเวณที่เป็นเนิน และพ้ืนราบ, เป็นพ้ืนหญ้า พ้ืนทราย และพ้ืน
น้ า, พ้ืนที่โล่ง และพ้ืนที่ที่มีกลุ่มต้นไม้ ซึ่งสนามนี้จะเป็นสนามที่พาเด็กออกมาท ากิจกรรม 1-2 ครั้งต่อ 
1 โครงการ เพ่ือเป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับเด็ก เนื่องจากจ าเป็นต้องไม่ให้เด็กอยู่ในสถานที่
จ าเจ เพ่ือพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น ส่วนในพื้นท่ี 9 นั้นจะเป็นร้านขายเครื่องดื่มชื่อว่า HG cafet บริเวณนี้จะ
เป็นบริเวณท่ีผู้ปกครองใช้นั่งรอลูกหลานขณะท ากิจกรรม เนื่องจากในการท ากิจกรรมนั้นผู้ปกครองไม่
ถูกอนุญาตให้อยู่ข้างสนามเพราะจะท าให้สมาธิของเด็กอาจไปจดจ่อท่ีผู้ปกครองนั่นเอง 

 

 

 
ภาพที่ 5.2 – 5.3 บรรยากาศสนามหมายเลข 12  

ถ่ายโดย ธนิกานต์ ปรักแก้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  

 

พระองค์ 
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1.4) การบริหารจัดการภายในของโครงการอาชาบ าบัด 

 โครงการอาชาบ าบัดของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ มีการจัดการบริหารภายในที่
เป็นไปอย่างเรียบง่ายกล่าวคือ พันโท รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษา
พระองค์ ผู้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้มอบหมายให้กองร้อย.ม.รอ.ที่ 1 และ กองร้อย.ม.รอ.ที่ 2 
ด าเนินการจัดม้า และก าลังพลพลทหาร เพ่ือมาใช้เป็นบุคลากรในการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัด โดย
จัดจ านวนเป็น ม้า 6 ตัว และก าลังพลพลทหาร 18 คน ต่อ หนึ่งกองร้อย รวมทั้งสิ้นเป็น ม้า 12 ตัว 
และ ก าลังพลพลทหาร 36 คน ต่อ การด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัด 1 โครงการ ซึ่งโครงการอาชา
บ าบัดนี้พันโท รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน ได้มอบหมายให้ จ.ส.อ.วิจิตรกร เถนว้อง หรือ ครูกร มาเป็นผู้ดูแล
โครงการ รวมถึงเป็นครูฝึกสอนประจ าโครงการ นอกจากนั้นยังมีครูผู้ช่วยฝึกจ านวน 2 คน ที่ได้อาสา
มาช่วยกิจกรรม ได้แก่ จ.ส.ต.ศิวพงษ์ คุ้มศิริวงศ์ หรือ ครูติ๊ก และสิบเอกยุทธพันธุ์ ผดุงจันทร์ หรือ ครู
ซัน สามารถวาดออกมาได้เป็นแผนผังดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4 – 5.5 บรรยากาศสนามหมายเลข 13  
ถ่ายโดย ธนิกานต์ ปรักแก้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  

 

พระองค์ 
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ภาพที่ 5.6 แผนผังการจัดการบริหารภายใน 
วาดโดย ธนิกานต์ ปรักแก้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559  
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2) บุคลากรของ โครงการอาชาบ าบัด กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ 

 ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อ การบริหารจัดการโครงการอาชาบ าบัดของกองพันทหารม้าที่ 29 
รักษาพระองค์ ว่าในหนึ่งโครงการนั้นจะประกอบไปด้วย ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญด้านอาชาบ าบัดประจ า
โครงการจ านวน 1 คน คือ จ.ส.อ.วิจิตรกร เถนว้อง หรือ ครูกร, ครูผู้ช่วยฝึกซ่ึงจะแวะเวียนมาช่วยแบบ
ไม่มีก าหนดการจ านวน 2 คน ได้แก่ จ.ส.ต.ศิวพงษ์ คุ้มศิริวงศ์ หรือ ครูติ๊ก และสิบเอกยุทธพันธุ์ ผดุง
จันทร์ หรือ ครูซัน และก าลังพลพลทหารผู้ท าหน้าที่ดูแลเด็กออทิสติกขณะร่วมกิจกรรมจ านวน 14-21 
คน ขึ้นอยู่กับกรณีของเด็กพิเศษแต่ละโครงการ ดังนั้นในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงคุณสมบัติของบุคลากรใน
โครงการ, ที่มาของการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรในโครงการ, ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อตัว
โครงการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เด็กพิเศษ, ผู้ปกครอง, ครูฝึก และบทบาทและความคาดหวัง
ของบุคลากรต่อกิจกรรมอาชาบ าบัด เพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์และสนับสนุนผลของการท ากิจกรรมอาชา
บ าบัดในบทถัดไป ตามหลักความจริงที่ว่าบุคลากรในโครงการมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้กิจกรรม
สัมฤทธิ์ผล 

2.1) ครูฝึกประจ าโครงการ  

 ตลอดการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัด ครูฝึกมีความส าคัญต่อกิจกรรมเป็นอย่างมาก เป็นผู้ที่
จัดการรายละเอียดทุกอย่างของโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่ติดต่อผสานงานระหว่างหน่วยงาน, รับสมัคร
คัดกรองเด็กพิเศษ, จัดกลุ่มเด็กพิเศษ, ให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมอาชาบ าบัดแก่
ผู้ปกครอง ตลอดจนให้ความรู้แก่บุคลากรในโครงการ ตั้งแต่ด้านรายละเอียดเกี่ยวกับม้า, รายละเอียด
เกี่ยวกับตัวเด็กพิเศษ, รายละเอียดขั้นตอนวิธีการท าอาชาบ าบัดที่ถูกวิธี รวมถึงถ่ายถอดทัศนคติต่างๆ
ไปสู่บุคลากรคนอ่ืนๆ และหน้าที่ที่ส าคัญที่สุด คือ หน้าที่เมื่ออยู่ในสนามกิจกรรม ได้แก่ คอยก ากับเวลา
และควบคุมกิจกรรมอาชาบ าบัดให้ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อตัวเด็กพิเศษ 
นอกจากนั้นยังท าหน้าที่สังเกตพฤติกรรมของเด็กและแนะน าแนวทางการดูแลบุตรหลานที่เป็นเด็ก
พิเศษให้แก่ผู้ปกครองด้วย ซึ่งครูฝึกจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของม้า, อาการของเด็กพิเศษ, จิตใจของผู้ปกครอง, กิจกรรมอาชาบ าบัด รวมถึงจ าเป็นต้องมี
ความสามารถในสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย และความสามารถในการโน้มน้าว
จิตใจ เพ่ือคอยให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ซึ่งในโครงการนี้จะประกอบไปด้วยครูฝึกประจ าโครงการ
เพียงคนเดียวเท่านั้น คือ จ.ส.อ.วิจิตรกร เถนว้อง หรือ ครูกร  
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 2.1.1) ประวัติ-การฝึกอบรม  

 เดิมทีก่อนที่จะเข้ามารับผิดชอบหน้าที่ครูฝึกประจ าโครงการนั้นครูกรเคยท าหน้าที่เป็นครูสอน
ขี่ม้าในหน่วยงานมาก่อน ครูกรเล่าว่า “วันหนึ่งผู้พันอยากจะให้มีโครงการอาชาบ าบัดแล้วให้เรามาลอง
ช่วยเปิดรับสมัครเด็กพิเศษ พร้อมกับช่วยท าอาชาบ าบัดด้วย โดยที่ช่วงแรกจะมีครูคนอ่ืนมาเสริมสลับ
ผลัดเปลี่ยนวันกันมา ไม่ได้มีแค่เราคนเดียว แต่พอนานๆไป คนนู้นก็ไม่ว่าง คนนี้ก็ไม่ว่าง ก็เลยเหลือแค่
เราคนเดียว” ครูกรเล่าต่อว่า “ตอนแรกเซ็งนะ อะไรๆก็เรา เป็นความรับผิดชอบของเรา แต่พอท าไป
เรื่อยๆ เห็นว่าท าได้ เอาวะใครไม่มาไม่เป็นไร ช่างเค้า ใครไม่มาเรามา เราก็มาเรื่อยๆ คนเดียวก็มา” 
โดยเหตุการณ์ที่ประทับใจจนท าให้ครูกรมีความคิดแบบนี้คือ “มีเคสนึงท ามาประมาณ 7 ครั้ง น้องเป็น
พัฒนาการช้ารอบด้าน ไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่มีอะไรเลย เสร็จวันนั้นก็ลองจับมือ น้องหันมาแตะมือ เรา
ตกใจหันไปมองหน้า น้องยิ้มกลับมาให้เรา ความรู้สึกแบบ โอ้โห มันตันเลยอะ เหมือนลูกพูดค าแรก
ออกมา มันได้ผล” หลังจากนั้นครูกรจึงเกิดความสนใจอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอาชาบ าบัดอย่างจริงจังเพ่ือ
ต่อยอดใช้กับเด็ก เนื่องจากในตอนแรกครูกรมีความรู้เฉพาะเรื่องม้า และการท ากาบบริหารบนหลังม้า
เทา่นั้น  

 หลังจากนั้นครูกรจึงได้ลองหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆจนมาพบกับครอสอบรมอาชาบ าบัดครอ
สนึงโดยครูแซนดรา นักอาชาบ าบัดชาวอังกฤษ (Mrs Sandra Cooper, Qualify riding instructor 
for Disabled ,UK) ทีโ่รงเรียนสอนขี่ม้าฮอสชู พ้อยท์ พัทยา ครูกรได้เล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า “ลอง
ไปดูแบบตั้งใจจะไป ไปขอผู้พัน มีค่าอบรม2000 ตอนนั้นคิดว่าถึงเค้าไม่ให้ ก็จะไป แต่โชคดีที่ผู้พันให้ 
ตอนไปฟังอบรมเค้าก็บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ตอนแรกเราก็ไม่รู้เรื่องหรอก แต่พอเราเอาเคสต่างๆที่
เราเจอไปให้เค้าดู เริ่มไปเรียนรู้ในการวางครอสจากเค้า เค้าก้อบอกว่าโอเคมาก เวรี่กู๊ดดด แซนดราก็
บอกว่าขอมาดูหน่อยว่าคุณท าแบบไหน แล้วก็มาช่วยอบรมให้ที่นี่ (ม.พัน 29 รอ.) เค้าก็บอกว่าให้ท า
ต่อไปเรื่อยๆ” ครูกรกล่าวเสริมต่ออีกว่าในตอนแรกนั้นครูแซนดราอยากจะให้ครูกรไปอยู่ฝึกเกี่ยวกับ
อาชาบ าบัดอย่างจริงจัง ที่โรงเรียนสอนขี่ม้าฮอสชู พ้อยท์ พัทยา แต่เนื่องจากครูกรไม่สะดวก ทั้งเรื่อง
เวลา และระยะทาง ครูกรจึงแสวงหาความรู้ต่างๆเพ่ิมเติมด้วยตัวครูกรเอง ไม่ว่าจะเป็นการอบรม
เยียวยาผู้ปกครอง การอบรมจิตวิทยาเด็กพิเศษ-ผู้ปกครอง การอบรมเก่ียวกับเด็กพิเศษ เป็นต้น       

 นอกจากการรับบทบาทเป็นผู้ถูกอบรมแล้ว ครูกรยังรับบทบาทเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ อ่ืน
เกี่ยวกับการท าอาชาบ าบัดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการไปสาธิตตัวอย่างให้กับครูแซนดราจนได้รับ
ประกาศนียบัตร ที่โรงเรียนสอนขี่ม้าฮอสชู พ้อยท์ พัทยา, การเป็นวิทยากรร่วมพิเศษ ไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท คณะกายภาพ ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ที่มาดูงานที่
มหาวิทยาลัยมหิดล และล่าสุดการเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ม.พัน 29 รอ. ในช่วง
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วันที่ 14-18 มีนาคม พ.ศ.2559 เพ่ือขยายผลของการท าอาชาบ าบัดในประเทศไทยให้เป็นระบบ
มาตรฐานสากล (วิจิตรกร เถนว้อง. สัมภาษณ์, วันที่ 28 ตุลาคม 2558) 

 2.1.3) ทัศนคติในการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัด 

 จากหัวข้อก่อนหน้านี้ท าให้ทราบว่าการเข้ามารับผิดชอบหน้าที่ครูฝึกประจ าโครงการเป็นไปใน
รูปแบบของอาสาสมัครที่ไม่มีผลตอบแทนในเชิงมูลค่า รวมถึงต้องสละเวลาส่วนตัวเพ่ือมาทุ่มเทในการ
รับผิดชอบครั้งนี้  ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงจะเป็นการบอกเล่าและถ่ายทอดความรู้สึกและทัศนคติตลอดการ
ด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดของครูกร ว่าเขามีความคิดอย่างไรต่อความรับผิดชอบในครั้งนี้  

จะท าต่อไปเร่ือยๆ เพราะนโยบายของผู้บังคับบัญชาต้องการช่วยเหลือเด็กๆ และ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเพราะพ่อแม่เค้ามีรายจ่าย ไหนจะต้องพาลูก
ไปรักษาบ าบัดที่อื่นอีก ต้องใช้เงินเป็นจ านวนมากอยู่แล้ว คิดเสียว่าเป็นการท าบุญ
ให้กับเด็กๆ ครูกับพี่ทหารก็คิดว่าเป็นการท าบุญที่มาจูงม้า เป็นไปในทางจิตอาสา
เสียมากกว่า ที่นี่ฟรี ไม่เก็บเงิน เด่นเรื่องช่วยประชาชน งานของเราคือตั้งใจช่วย
คนจริงๆไม่ได้แสวงหาผลก าไร  

การเข้ามาท าอยู่ตรงนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ใจเป็นอันดับแรก ให้เรารู้สึกว่าเราสูงขึ้น ท าให้
เราเย็นลง ไม่ใช่แค่สักแต่ไหว้พระขอบุญๆ ขอพรๆ คือเราไม่มีก าลังทรัพย์ แต่เรามี
แรงที่อยากจะท า เราก็ท า เราให้เด็ก เด็กได้จากเรา มันเห็นผล ไม่เหมือนท าบุญ
ทั่วไป ครูคิดว่าบุญมาจากความสุขของตัวเอง พอเห็นเด็กดีขึ้นก็รู้สึกดีละ  คนบาง
คนทีรู้สึกว่าตัวเองตกต่ า เครียดกับชีวิต บอกให้มาลองดูเด็กกลุ่มนี้สิ พ่อแม่เค้ า
รู้สึกอย่างไรบ้าง เค้าหนักกว่าเราไหม ลองคิดตามดู  

ถ้าถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยนะ บางคนคิดว่าอะไรกัน กะอีแค่เอาเด็กขึ้นหลังม้า 
มันจะดีได้ยังไง ไม่ก็หาว่าเราหากินกับอย่างนี้ บางครั้งมันเบื่อกับอะไรอย่างนี้ แต่
เรารู้ดีว่าเราท าอะไร บางครั้งเราเอาเด็กขึ้น เราก็รู้สึกดีและ เห็นเด็กมีการพัฒนาที่
ดีขึ้น เห็นรอยยิ้มของเด็ก รอยยิ้มของพ่อแม่เป็นแรงจูงใจด้านบวก ฉุดให้เราท า 
บางทีวันไหนเหนื่อยๆมาเห็นเด็กดีขึ้นก็มีแรง รู้สึกชื้นขึ้น ยิ่งถ้าเราท ากราฟได้นะ
จะยิ่งรู้สึกดี 

(วิจิตรกร เถนว้อง. สัมภาษณ์, วันที่ 28 ตุลาคม 2558) 

จากบทสัมภาษณ์จะเห็นว่าทัศนคติในการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดของครูกรนั้นมีความเป็นจิตอาสา
ที่สูงมาก ครูกรทุ่มเทและตั้งใจเพ่ือตัวของเด็กและผู้ปกครองโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอ่ืนใด นอกจาก
ความสุขที่ได้เห็นพัฒนาการของเด็ก รวมถึงรอยยิ้มจากเด็กและผู้ปกครองนั่นเอง  



68 
 

 2.1.4) ทัศนคติที่มีต่อตัวเด็กออทิสติก 

 ในส่วนของทัศนคติที่มีต่อตัวของเด็กออทิสติกนั้น ครูกรมีทัศนคติที่ไม่มีความอคติต่อเด็กคือ 
ไม่ได้มองว่าเด็กออทิสติกเป็นความผิดปกติแปลกแยก มองข้ามข้อบกพร่องต่างๆของเด็กพิเศษ จนเห็น
สิ่งสวยงามในตัวของเด็กออทิสติก ซึ่งเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

ครูมองเค้าเป็นเรื่องดีนะ เค้าอยากท าอะไรเค้าก็แสดงออก โดยที่เค้าไม่ได้ใส่
หน้ากาก ครูมองว่าเค้าเป็นแก้วใสๆ ไม่ใช่ผ้าขาว ใสวิ้งเลย เค้าจะเปล่งประกาย 
หรือเรียกร้องอะไรมาก็คือออกมาจากตัวเค้า เค้าไม่มีการใส่หน้ากาก นึกโกรธก็
โกรธ ไม่ชอบก็ไม่ชอบท าไรท า อยากท าไรท า แต่เราจะท ายังไงให้เค้ารู้ว่าอะไรไม่
โอเค อะไรที่สังคมเค้าไม่ได้ท ากัน ค่อยๆปรับพฤติกรรมไป ต้องใช้ระยะเวลา”  

(วิจิตรกร เถนว้อง. สัมภาษณ์, วันที่ 28 ตุลาคม 2558) 

 2.1.5) ทัศนคติที่มีต่อผู้ปกครอง 

 นอกจากครูฝึกแล้วผู้ปกครองของเด็กออทิสติกนั้นก็นับว่ามีส่วนส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กออทิสติกด้วย ดังนั้นการไม่มองข้ามปัญหาของผู้ปกครองจึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของครูกรที่
มองว่าควรช่วยบรรเทาปัญหาของผู้ปกครองทั้งนี้ก็เพ่ือตัวของเด็กและผู้ปกครองนั่นเอง โดยทัศนคติ
ของครูกรที่มีต่อผู้ปกครองของเด็กออทิสติกมีดังนี้ 

ครูอยากช่วยพ่อแม่ ที่ใช้นี่จะใช้เรื่องนี้เยอะ ถ้ามองจริงเด็กไม่ได้หนักนะ หนักแค่
ตรงมีปัญหาเรื่องพฤติกรรม ส าคัญสุดคือพ่อแม่ ต้องเข้าใจลูกมากขึ้น หรือบางคน
เข้าใจ แต่ลืม บางคนลืม ลืมแม้แต่การกอดลูก มันจะกลายเป็นปมอยู่ในใจลูก บาง
คน เป็นภัยคุกคามกับลูก เค้ารู้ว่าลูกเป็นอย่างนี้ เค้าก็ห่วงลูก ก้ันไปซะหมด ลืมไป
ว่าชีวิตจริงเป็นยังไง เช่น ลูกอันนี้ร้อนๆเด็กจะรู้ไหมว่าร้อนคืออะไร ไข่ในหิน รู้ว่า
เด็กเป็นอย่างนี้ยิ่งถนอมใหญ่ ป้อนข้าว อาบน้ า บางคนยกช้อนยังยกไม่เป็น เลย 
เป็นการท าร้ายเด็กแบบไม่รู้ตัว ครูเลยเน้นเร่ืองการสอนพ่อแม่ด้วย เพราะว่า ครั้ง
หนึ่งครูมาเจอแม่เด็ก ลูกนั่งหลังงอ ท าไมนั่งอย่างนั้น ท าไมนั่งอย่างนี้ แล้วมาบ่น
กับครู ครูก้อเลยคิดว่าว่าลูกดีนัก ให้ลองขึ้นเลย เป็นไง เริ่มรู้แล้วว่าลูกรู้สึกยังไง 
เรากลัว ลูกก็กลัว พอครูถามเค้า เค้าก็บอกรู้สึกภูมิใจในตัวลูก เรื่องที่จะกดดันลูก
ก็น้อยลง เริ่มฟังลูกมากขึ้น รู้ความต้องการลูก จากที่ปรี๊ดขึ้นมา เร่ิมฟังลูกมากข้ึน 

ส าหรับพ่อแม่ ลูกคือความคาดหวัง ลูกคือสิ่งที่ทดแทนจากตัวเค้า เค้าก็รู้สึกว่าลูก
จะต้องได้อย่างที่เค้าต้องการ แต่ทีนี้ถ้าพ่อแม่เดินมาในส่วนของความผิดหวัง เราก็



69 
 

ต้องพยายามที่จะปรับจูนให้เค้าออกมายอมรับ เข้าใจ มั่นใจ เชื่อใจ ไว้ใจลูก ว่า
เค้าท าได้  

(วิจิตรกร เถนว้อง. สัมภาษณ์, วันที่ 28 ตุลาคม 2558) 

 2.1.1) ความคาดหวังต่อตัวโครงการ 

 ส าหรับความคาดหวังต่อตัวโครงการนั้นครูกรได้คาดหวังให้ระบบการท าอาชาบ าบัดใน
ประเทศไทยมีมาตรฐานที่เป็นสากลทั้งในส่วนของม้า อุปกรณ์ และการจัดครอส ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน
ขั้นตอนที่ก าลังขยายผลโดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นในวันที่ 14 – 18 มีนาคม พ.ศ.2559 เพ่ือ
วางแผนในการเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกหน่วยทั่วประเทศไทย ที่มีม้าอยู่ หรือว่าที่อยากจะช่วยเหลือเด็ก
พิเศษ และต้องการจัดกิจกรรมอาชาบ าบัดได้มีการพัฒนามาตรฐาน และจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งการ
ประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นการประชุมเฉพาะในส่วนของทหารบก เพ่ือหาข้อดีข้อเสียข้อเสริม เพ่ือท าให้
โครงการยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยที่ทางทหารบกจะสั่งการให้หน่วยงานแต่ละหน่วยที่มีอาชาบ าบัด หรือก าลัง
จะท าอาชาบ าบัด ให้มาศึกษาดูงานที่ม.พัน 29 รอ. เพ่ือใช้เป็นแม่แบบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การศึกษาดูงาน
ต้องมีหลายๆอย่างมาประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ นักจิตวิทยา นักกายภาพ นักอรรถบ าบัด นัก
กิจกรรมบ าบัด เข้ามาร่วมด้วย โดยจะท างานเป็นองค์รวม เพ่ือที่จะให้เด็กก้าวหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ครูกรกล่าวว่า “ตอนนี้เหมือนเราอยู่ในช่วงที่ก าลังจะก้าว ก าลังจะเผยแพร่ให้
หน่วยต่างๆท าอย่างถูกวิธี ไม่ใช่ท าแค่เอาเด็กขึ้นบนหลังม้าแล้วพาเดิน คือจะท าให้เป็นจริงเป็นจัง อีก
หน่อยก็ต้องมีมาตรฐานสากลในการท าอาชาบ าบัดในประเทศไทย ที่ไหนไม่ได้มาตรฐานก็ต้องท าตาม
มาตรฐาน” 

(วิจิตรกร เถนว้อง. สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2559) 

2.2) ครูผู้ช่วยฝึก 

 ครูผู้ช่วยฝึกนั้นนับเป็นอีกต าแหน่งหนึ่งที่มีความส าคัญต่อตัวโครงการอาชาบ าบัดของ
หน่วยงานเป็นอย่างมาก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคุณสมบัติและหน้าที่ของครูผู้ช่วยฝึกและครูฝึกประจ า
โครงการจะเหมือนกัน สามารถสลับหน้าที่กันได้ตามความเหมาะสม กล่าวคือครูผู้ช่วยฝึกจะมีหน้าที่
ช่วยแบ่งเบาภาระของครูฝึกในส่วนของการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัด เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม
อาชาบ าบัดด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บางครั้งครูผู้ช่วยฝึกจะท าหน้าที่ เป็นผู้ควบคุมเวลา 
เนื่องจากครูฝึกประจ าโครงการจะต้องอยู่กับผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน าผู้ปกครองว่าควรปรับควรเสริม
ตรงไหน หรือในบางครั้งก็เป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้ปกครองเอง เนื่องจากมีจ านวนผู้ปกครองหลายคนที่
ต้องการค าแนะน า เป็นต้น แต่ครูผู้ช่วยฝึกนั้นไม่ได้อยู่ประจ าโครงการตลอดเวลา ดังนั้นในบางครั้งจะ
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ไม่สามารถมาได้เนื่องจากติดภารกิจราชการหลัก ซึ่งครูผู้ช่วยฝึกของโครงการนั้นมีอยู่ 2 คน ได้แก่ 
จ.ส.ต.ศิวพงษ์ คุ้มศิริวงศ์ หรือ ครูติ๊ก และสิบเอกยุทธพันธุ์ ผดุงจันทร์ หรือ ครูซัน  

 2.2.1) ประวัติ – การฝึกอบรม  

 ในส่วนของประวัติของทั้งครูติ้กและครูซันนั้นจะคล้ายกับครูกรคือ เนื่องจากเป็นทหารม้า 
ดังนั้นโดยปกติจะรับผิดชอบหน้าที่ท าอะไรทั่วไปเกี่ยวกับม้า เช่น ขี่ม้า ฝึกม้า ฝึกทหารใหม่ เป็นต้น 
และหลังเริ่มมีโครงการอาชาบ าบัดมาก็เริ่มมาท าได้ ซึ่งจะเข้ามาท าหลังจากครูกรประมาณ 3 ปี ซึ่ง
ตอนนี้ก็นับว่าท ามาได้ประมาณ 2ปี เกือบจะ 3 ปี แล้ว โดยทั้งคู่เข้ามาท าในลักษณะของจิตอาสา
เช่นเดียวกัน ส าหรับครูซันนั้นสาเหตุที่เข้ามารับผิดชอบหน้าที่นี้ครูซันได้เล่าว่า  

มาท าเพราะความสงสารเด็ก อยากช่วยผู้ปกครอง อยากช่วยลดภาระของสังคมลง 
คือเรานึกถึงถ้าเกิดเป็นเรา เราก็ไม่ได้อยากเกิดมาเป็นอย่างนี้ เค้าก็ไม่ได้อยากเกิด
มาเป็นแบบนี้ และทุกคนมองเค้าว่าเป็นผู้บกพร่อง เป็นภาระของสังคม ต้องดูแล
อย่างพิเศษ เสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายในการรักษา เห็นผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อ
แม่ พวกปู่ย่าตายายที่พวกเขามีอายุเยอะแล้ว พาเด็กมาท าอาชาบ าบัด เห็นถึง
ความมานะอุตสาหะที่เค้าพามา เด็กก็เป็นเด็กที่มีพฤติกรรม ไม่นิ่ง เราก็เกิดความ
สงสาร ถึงได้มาท าอาชา 

ในส่วนของครูติ้กนั้นผู้ศึกษาไม่ได้สอบถามถึงสาเหตุการเข้ามารับหน้าที่ เนื่องจากผู้ศึกษามีโอกาสได้คุย
กับครูติ้กเพียงแค่ครั้งเดียว เนื่องจากอย่างที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ว่าครูผู้ช่วยฝึกนั้นไม่ได้อยู่
ประจ าโครงการตลอดเวลา เพราะติดภารกิจราชการหลัก ซึ่งตอนนี้ครูติ้กติดภารกิจที่ต้องไปประจ าข้าง
นอกหน่วยงาน ดูแลวินมอเตอร์ไซค์เถื่อน และอาชญากรรม จะกลับมาช่วยเฉพาะเมื่อมีงานใหญ่ๆ โดย
ข้อมูลในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้มาจากครูซันอีกทีหนึ่งนั่นเอง 

 ในส่วนของการเข้ารับการฝึกอบรมนั้น ครูซันได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเยียวยาผู้ดูแลเด็ก 
“วันหนึ่งเรารับอะไรจากเด็กมาเยอะๆ เช่น เด็กมีพฤติกรรม ตบ ต่อย ถ่มน้ าลายใส่ เราต้องใจเย็น กด
อารมณ์ตรงนั้นลง ท าทุกอย่างให้เด็กพฤติกรรมดีขึ้น แต่สุดท้ายเราก็ต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีนั้น
มาเอง เราก็ต้องอบรมเยียวยา ต้องปรับตัวเองด้วย”, เกี่ยวกับเด็กพิเศษ “มีการพูดคุยถกกันระหว่าง
จิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ หมอเด็กฝึกการพูด และนักกิจกรรมบ าบัด ของโรงพยาบาลพระมงกุฎ” 
และเกี่ยวกับการจัดครอสอาชาบ าบัดกับครูแซนดราเช่นเดียวกับครูกร แต่ไปหลังครูกรซึ่งคนละรอบ 
นอกจากนั้นแล้วครูซันยังเป็นวิทยากรพิเศษของม.พัน 29 รอ.ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ม.พัน 29 
รอ. ในช่วงวันที่ 14-18 มีนาคม พ.ศ.2559 เพ่ือขยายผลของการท าอาชาบ าบัดในประเทศไทยให้เป็น
ระบบมาตรฐานสากล พร้อมกับครูกรด้วย 
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(ยุทธพันธุ์ ผดุงจันทร์. สัมภาษณ์, วันที่ 22 มีนาคม 2559)  

 หัวข้อถัดไปจะเป็นในส่วนของทัศนคติในการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัด, ทัศนคติที่มีต่อตัว
เด็กออทิสติก และทัศนคติที่มีต่อผู้ปกครอง ของครูติ้ก และครูซัน ซึ่งจะเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

 2.2.2) จ.ส.ต.ศิวพงษ์ คุ้มศิริวงศ์ หรือ ครูติ๊ก 

 ทัศนคติต่อเด็กออทิติกและผู้ปกครอง 

 อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าผู้ศึกษามีโอกาสได้คุยเพียงแค่ครั้งเดียว จึงท าให้อาจจะท าให้ทราบ
ทัศนคติของครูติ้กไม่ครบทุกด้าน แต่ทั้งนี้จากบทสัมภาษณ์ที่จะกล่าวถัดไปนั้นก็นับว่าเพียงพอที่จะท า
ให้เห็นถึงมุมมอ ความคิดของครูติ้ก ที่ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัด ดังนี้ 

การเลี้ยงเด็กออทิสติกนั้น วิธีที่ง่ายที่สุดคือ มองว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กธรรมดา มอง
ให้เด็กออทิสติกคนนึงเป็นเด็กธรรมดา แล้วสักพักพัฒนาการของเค้าจะเกิดขึ้น 
อาจจะขึ้นมาช้าหน่อย แต่ขึ้นมาแน่ๆ อย่าไปมองว่าเค้าเป็นเด็กออทิสติกแล้วไป
แยกเค้าออก พัฒนาการเค้าจะถูกจ ากัดตามที่เราป้อน แนวความคิดก็จะถูกจ ากัด
ด้วย 

เราทุกคนมีความเป็นออทิสติกอยู่ในตัว เพียงแต่เราควบคุมมันได้ เด็กออทิสติกก็
เหมือนกัน เค้าปกติ เค้าแค่คุมบางอย่างไม่ได้เท่าเรา เราต้องเปิดโอกาสและเข้าใจ
เค้าบ้าง เคยเจอสเตตัสหนึ่งในเฟสบุคคือ ใช้ค าว่าคนบ้า โรคจิต โรคประสาท 
ปัญญาอ่อน ค าพวกนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับคน ไม่ว่าคนคนนั้นเป็นใคร คุณไม่ใช่
ไม้บรรทัด คุณก็อย่าไปวัดอะไร เดี๋ยวนี้สังคมที่เค้ามองคนแบบนี้เยอะนะ ครูมอง
ว่าถ้าคุณยิ่งโจมตีคนกลุ่มนี้มากเท่าไหร่ คนกลุ่มนี้ก็จะโดนสังคมประณาม พอเรา
โพสคนกค็ล้อยตาม ท าไมเราไม่เปลี่ยนเป็นไปดูแลและเข้าใจเค้าแทนล่ะ  

 (ศิวพงษ์ คุ้มศิริวงศ์. สัมภาษณ์, วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558) 

จากบทสัมภาษณ์ท าให้เห็นว่าทัศนคติในการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดของครูติ้กนั้น มีความเข้าใจต่อ
ตัวของเด็กออทิสติกเป็นอย่างมาก เป็นการเปิดมุมมองอีกหนึ่งมุมมองความเข้าใจต่อตัวตนของเด็ก
ออทิสติกจากผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กออทิสติก ซึ่งเป็นมุมมองที่น้อยคนจะเคยประสบพบเจอ 

 2.2.3) สิบเอกยุทธพันธุ์ ผดุงจันทร์ หรือ ครูซัน 

 ทัศนคติในการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัด 
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 ทัศนคติของครูซันในการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นคล้ายคลึงกับครูกร ในแง่ของความ
เป็นจิตอาสาที่สูงมาก คอยทุ่มเทและตั้งใจเพ่ือตัวของเด็กและผู้ปกครองโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอ่ืน
ใด นอกจากความสุขที่ได้ส่งต่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และสังคม เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

ตอนแรกโครงการนี้ก็เป็นโครงการเล็กๆ มีแค่ครู ครูกร ครูติ๊ก กับการที่แทบจะไม่
รู้อะไรกับการดูแลเด็ก แต่เราเอาความที่เราเป็นนักกีฬาขี่ม้ามาใช้ก็จะรู้เลยว่า ถ้า
เราขี่ม้าเนี่ย มันจะเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านของเรา มันจะได้สมาธิมาก 
เพราะว่าจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วน ทั้ง หัวคิด หูฟัง ตามอง มือ การนั่ง 
หลัง ขา และก็เวลาขยับ เดิน วิ่ง เราจะได้กล้ามเนื้อส่วนไหน เราก็ปรับใช้กับเด็ก 
จนวันหนึ่งที่เราไปอบรมมีความรู้มา มันก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดขึ้น 
เราถึงอยากท าโครงการนี้ให้มันมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์กับเด็กจริงๆ โดยที่เรา
ใช้แค่แรงกับความรู้ เราไม่มีก าลังทรัพย์มากพอที่จะช่วยเหลือคนอื่น แต่ว่าเรามี
ตรงนี้ เราสามารถช่วยได้ เราไม่ได้อะไรแน่นอนอยู่แล้ว ไม่ได้ต้องการเงิน ไม่ได้
ต้องการชื่อเสียง สิ่งที่เราอยากได้คือ เด็กได้ พ่อแม่มีความสุข ลดภาระของสังคม 
แค่นี้พอ 

(ยุทธพันธุ์ ผดุงจันทร์. สัมภาษณ์, วันที่ 22 มีนาคม 2559)  

 ทัศนคติที่มีต่อตัวเด็กออทิสติก 

 ส าหรับทัศนคติในการดูแลเด็กออทิสติกนั้น ครูซันมองว่า เด็กออทิสติกที่ครูซันดูแล
เปรียบเสมือนลูกของครูซัน ที่ครูซันจะคอยช่วยพัฒนาศักยภาพของพวกเขา และยินดีกับความส าเร็จ
ในแต่ละก้าวที่พวกเขาท าได้เฉกเช่นเดียวกับผู้ปกครองของพวกเขา ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

เด็กเดินไม่ได้เราสามารถท าให้เค้าเดินได้ เด็กพูดไม่ได้เราสามารถท าให้เค้าออก
เสียงได้ เราก็จะมีความรู้สึกเหมือนเค้าเป็นลูกกับเรา และเราสามารถท าให้เค้าท า
ได้ ถ้าเปรียบเหมือนพ่อแม่ทั่วไปก็คือลูกเดินก้าวแรกออกมาได้ ลูกพูดค าแรก
ออกมาได้ ก็จะมีความรู้สึกภูมิใจ เราก็มีความรู้สึกภูมิใจในตัวเด็ก ที่สามารถลด
ภาระหนึ่งในภาระของสังคมได้ คือช่วยให้เค้าช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของ
สังคม ไม่ต้องไปพึ่งพาใครมากมาย ขอแค่อาบน้ า กินข้าว ใส่เสื้อผ้า อะไรได้ เราก็
รู้สึกภูมิใจ แต่ความภูมิใจที่มากกว่านั้นคือการลดภาระให้กับสังคม 

(ยุทธพันธุ์ ผดุงจันทร์. สัมภาษณ์, วันที่ 22 มีนาคม 2559)  
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 ทัศนคติที่มีต่อผู้ปกครอง 

 ในส่วนของผู้ปกครองนั้นครูซันมีความรู้สึกที่ตั้งใจอยากจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองด้วยความจริงใจ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

ผู้ปกครองบางคนก็ ไม่ ได้มีฐานะที่ ร่ ารวยอะไรเลย บางคนเค้า ไม่ ได้ท า
กิจกรรมบ าบัดอย่างอื่นเลยนะ นอกจากอาชาบ าบัดเพราะอันนี้เป็นกิจกรรมฟรี 
เราก็เห็นใจผู้ปกครองเนอะ เพราะบางคนเค้าก็ฐานะไม่ดี เราก็เหมือนเป็นหนึ่งตัว
ช่วยให้เค้าได้ลดภาระของเค้าลง  

(ยุทธพันธุ์ ผดุงจันทร์. สัมภาษณ์, วันที่ 22 มีนาคม 2559)  

2.3) พลทหารผู้ท าหน้าที่ดูแลเด็กออทิสติกขณะร่วมกิจกรรม 

 พลทหารผู้ท าหน้าที่ดูแลเด็กออทิสติกขณะร่วมกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 ต าแหน่งหลัก คือ 

 1) ผู้ควบคุมม้า คือผู้ที่เปรียบเสมือนปราการด่านแรกในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจาก
ม้าท่ีใช้ในกิจกรรม ผู้ควบคุมม้าจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการควบคุมบังคับม้าอย่างดีเยี่ยม มีความเข้าใจ
ในอารมณ์และพฤติกรรมของม้า มีความสุขุมและมีสติที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ผู้ควบคุมม้ามีหน้าที่
ที่จะต้องท าความเข้าใจรูปแบบของกิจกรรม และดูแลม้าให้ด าเนินไปตามรูปแบบของกิจกรรมที่
ต้องการได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยระแวดระวังสิ่งต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและพยายาม
หลีกเลี่ยงให้มากที่สุด รวมถึงคอยดูแลไม่ให้กิจกรรมของม้าแต่ละตัวรบกวนซึ่งกันและกัน (ศิริพร เพียร
สุขมณ,ี 2558: 95) 

 2) ผู้ช่วยเด็กพิเศษ คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเด็กพิเศษในขณะที่ด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดมาก
ที่สุด การท างานแม้จะเป็นรูปแบบของอาสาสมัครแต่เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบ เนื่องจากผู้ช่วยเด็กพิเศษเป็นผู้ที่จะสามารถให้ข้อมูลและบันทึกพัฒนาการของเด็กพิเศษ
ระหว่างการท ากิจกรรมได้ดีที่สุด ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาของเด็กพิเศษ และ
อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของเด็กเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ดูแลความปลอดภัย รวมถึงสร้าง
บรรยากาศของกิจกรรมให้มีความเป็นกันเองแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก
พิเศษควบตู่กันไปด้วย (ศิริพร เพียรสุขมณี, 2558: 95-96) 

 ซึ่งทางโครงการไม่ได้ก าหนดตายตัวว่าใครต้องท าหน้าที่ใดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากพล
ทหารถูกอบรมและมีความรู้ทั้งในเรื่องของม้าและเด็กออทิสติกมาเท่ากัน ดังนั้นจึงสามารถสลับ
ต าแหน่งกันได้ โดยหลักสูตรอาชาบ าบัดมาตรฐานของทางหน่วยงานจะก าหนดให้อัตราส่วน ม้า : เด็ก
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พิเศษ: ผู้ควบคุมม้า: ผู้ช่วยเด็กพิเศษ เป็น 1: 1: 1: 2 แต่เนื่องจากอาการของเด็กพิเศษมีความแตกต่าง
กันไป ดังนั้นวิธีการด าเนินกิจกรรมก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามลักษณะอาการของเด็กพิเศษแต่ละ
คน 

เร่ืองของเจ้าหน้าที่ อย่างเด็กบางคนก็ตายตัวได้ แต่บางคนก็สามารถลดหย่อนได้ 
เช่น บางคนเด็กเริ่มแข็งแล้วก็จะเหลือ 2 คน คนหนึ่งจูงม้า อีกคนคอยจับเด็ก 
เพื่อให้เด็กได้เพิ่มประสิทธิภาพในการระวังตัวมากข้ึน  

(วิจิตรกร เถนว้อง. สัมภาษณ์, วันที่ 15 ตุลาคม 2558) 

ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมในส่วนของเด็กออทิสติกนั้นส่วนใหญ่นั้นจะพบอัตราส่วน ม้า: เด็กพิเศษ: ผู้
ควบคุมม้า: ผู้ช่วยเด็กพิเศษ เป็น 1: 1: 1: 1 เนื่องจากเด็กออทิสติกส่วนใหญ่สามารถควบคุมตนเอง
ขณะท ากิจกรรมบนหลังม้าได้อย่างดี 

 การเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กออทิสติกของพลทหาร 

 จากการสัมภาษณ์พบว่าพลทหารส่วนใหญ่ในโครงการมาจากการสมัครใจ หรืออาสาสมัครเข้า
มารับหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กออทิสติกด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการช่วยเหลือเด็กพิเศษ และ
ต้องการท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม ไปพร้อมๆกับการรับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่ นั่นก็คือ
การดูแลม้าของหน่วยงาน 

ผมอาสามาเองเพราะชอบช่วยเหลือ ปกติมีน้าพิการ คล้ายๆอย่างนี้ แต่ไม่ถึง
ขนาดนี้ เห็นแบบนี้ก็สงสาร เหมือนน้าตัวเอง 

(สมพบ การุณรัตน์. สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2559)  

อาสาสมัครมากันเอง เพราะว่าอยากช่วยเด็กให้มีความคิดขึ้นมา อยากให้เค้า
พัฒนาขึ้นมา ไม่อยากให้เค้าเป็นภาระของครอบครัว 

(กิตติศักดิ์ สวนหนองถุง. สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2559) 

 แต่ทั้งนี้ก็มีพลทหารบางนายที่ถูกบังคับให้มาท า ซึ่งเป็นการบังคับแค่เพียงช่วงแรกเท่านั้ น 
เพราะเม่ือได้ลองมาปฏิบัติกลับพบสิ่งดีๆ ความรู้สึกดีๆที่ได้ช่วยเหลือสังคม และเต็มใจที่จะมาปฏิบัติใน
ครั้งครั้งต่อ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลมาจากทางครูกร และตัวของพลทหารเอง 

บางคนแรกๆก็โดนบังคับมา แต่พอท าไปเรื่อยๆ เราก็ให้ข้อมูลซึ่งเป็นแรงจูงใจใน
ด้านบวกแก่เค้า ก็ท าให้เค้ารู้สึกเห็นภาพ รู้สึกดีที่ได้ปฏิบัติ 
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(วิจิตรกร เถนว้อง. สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2559) 

ตอนแรกมาท าเพราะต้องการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน แต่พอได้เข้ามาช่วย
แล้วรู้สึกถึงความน่ารักและได้เห็นพัฒนาการของเด็กจึงเกิดใจรัก และอยากจะมา
ช่วยท าอาชาบ าบัด 

(อรรถชัย ผดาวัลย์. สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2559 

 ขั้นตอนการอบรมพลทหารผู้ท าหน้าที่ดูแลเด็กออทิสติกขณะร่วมกิจกรรม 

 การด าเนินการอบรมพลทหารก่อนด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้น ด าเนินการโดยครูฝึกประจ า
โครงการ และครูผู้ช่วยฝึก ซึ่งจะด าเนินกิจกรรมในรูปแบบของการอบรมภายในหน่วยงาน หรือที่
เรียกว่า UNIT SCHOOL ระยะเวลา 1 วัน ซึ่งจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ มีการจ าลองการท ากิจกรรม
อาชาบ าบัด โดยใช้พลทหารสลับบทบาทกันระหว่างเด็กพิเศษ ผู้จูงม้า และผู้ดูแลเด็กพิเศษ 

 ในการอบรมนั้นจะเน้นอบรมในเรื่องของเด็กพิเศษเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปของเด็ก
พิเศษแต่ละกลุ่ม, วิธีสังเกตพฤติกรรมเด็ก, วิธีโน้มน้าวเด็ก, วิธีพูดกับเด็ก ตลอดจนหลักการท าอาชา
บ าบัดที่ถูกวิธี แต่ในส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับตัวม้านั้นจะไม่ได้แนะน ามาก เนื่องจากพลทหารจะรู้วิธีขี่ม้า 
หรือรู้จักพฤติกรรมของม้าอยู่แล้ว เพราะหน้าที่ของพวกเขาปกติคือการดูแลม้า  

 นอกจากนั้นครูฝึกประจ าโครงการและครูผู้ช่วยฝึกก็ยังได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติต่างๆใน
การมาท ากิจกรรมอาชาบ าบัดให้พลทหารฟัง เพ่ือเปิดมุมมอง เช่น  

การให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กออทิสติกนั้น ก็แค่บอกเค้าไปว่าน้องเค้าผิดปกติด้านไหน 
ก็บอกข้อมูลพื้นฐานของเด็กออทิสติกไป เพื่อให้เค้าเข้าใจพฤติกรรมของเด็ก
เหล่านี้ แต่ที่ส าคัญคือจะให้พี่ทหารมองน้องเป็นเด็กปกติ ดูแลแบบเด็กปกติเลย 
ไม่อยากให้คิดว่าน้องไม่ปกติ เพราะว่าถ้าเราไปมองว่าเค้าเป็นออทิสติก ไปมองว่า
เค้าไม่เหมือนเรา เค้าก็จะยิ่งไม่เหมือนเรา แต่ถ้าเรามองเค้า สอนเค้าแบบเด็กปกติ 
เค้าก็จะเป็นเด็กปกติ  

(ศิวพงษ์ คุ้มศิริวงศ์. สัมภาษณ์, วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558) 

และเป็นแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดให้แก่พลทหาร เช่น 

จะสร้างแรงจูงใจด้านบวกให้กับพี่ทหารมากกว่า คือการมาช่วยเนี่ยเราได้ด้วย ได้
คือการที่เห็นเด็กดีขึ้น รู้สึกอ่ิมนะ เวลาเห็นผู้ปกครองดีใจ เราดีใจไหม ได้สัมผัสกับ
เด็กเรื่อยๆ เห็นพัฒนาการกันทุกวัน เป็นยังไงบ้าง บางคนแรกๆก็โดนบังคับมา 
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แต่พอท าไปเรื่อยๆ เราก็ให้ข้อมูลซึ่งเป็นแรงจูงใจในด้านบวกแก่เค้า ก็ท าให้เค้า
รู้สึกเห็นภาพ รู้สึกดีที่ได้ปฏิบัติ พอเค้ามาแล้วจับได้ว่าเด็กดีขึ้น เค้าก็อยากมาต่อ 

         (วิจิตรกร เถนว้อง. สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 255 9) 

 ทัศนคติของพลทหารที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัด 

 ส าหรับทัศนคติในการด าเนินกิจกรรมนั้นจากการสัมภาษณ์พบว่า หลังจากที่ได้เข้ามา
ช่วยเหลือกิจกรรมอาชาบ าบัดแล้วนั้น พลทหารต่างมีความรู้สึกที่ดีไม่ว่าจะทั้งต่อตัวโครงการ ที่มองว่า
เป็นโครงการที่ดี, ต่อตัวเด็กและผู้ปกครองที่มองว่าได้ช่วยเหลือเด็กและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
หรือแม้กระทั่งต่อตนเองที่มีความสุขจากการที่เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และจากการที่มีส่วนช่วยสังคม 
ซึ่งเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

อาชาบ าบัดช่วยผมหลายอย่าง ท าให้ผมใจเย็นขึ้น แล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาเรามา
ท าอาชาบ าบัด ก็เหมือนเรามาท าบุญ เราพูดกับเด็กเล่นกับเด็ก มันก็ท าให้เรามี
ความสุขอีกแบบหนึ่ง มันรู้สึกว่าเราสามารถเป็นอีกแรงหนึ่งที่สามารถช่วยเค้าได้ 
เราพูดจาเพราะ หัดเค้าขี่ม้า หัดเค้าพูด หัดเค้าเล่นกับม้า มันท าให้เรามีความสุข 
แล้วช่วยกระตุ้นความคิดเค้าขึ้นมา ไปพร้อมๆกัน พอเค้ามีพัฒนาการดีขึ้น เราก็
รู้สึกดีตามไปด้วย เราท าให้เค้าคนหนึ่งเปลี่ยนได้ ไม่ต้องเป็นภาระของสังคมมาก 
เค้าช่วยเหลือตัวเองได้ แค่นี้ก็พอแล้ว 

(กิตติศักดิ์ สวนหนองถุง. สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2559) 

ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเด็ก เช่น อารมณ์ ความคิดของเด็ก ท าให้เรา
รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกรท าให้เด็กๆเกิดพัฒนาการต่างๆ ... โครงการนี้ถือ
ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ให้โอกาสแก่เด็กพิเศษได้ร่วมกิจกรรม รวมถึงยังเปิด
โอกาสให้บุคคลที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกด้วย 

(วชิรพันธ์ แต้มรุ่งเรือง. สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2559) 

รู้สึกมีความสุขเวลาที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กพิเศษเหล่านี้ และเกิดความภาคภูมิใจ
ที่ท าให้เค้ายิ้มได้ 

(อรรถพล สังรวมใจ. สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2559) 
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  3) การด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัด 

 เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดของโครงการอาชาบ าบัด
ที่ ม.พัน 29 รอ. ทั้งในส่วนของข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ส าหรับด าเนินกิจกรรมในผู้ที่สนใจทุกคน และในส่วน
ของกิจกรรมอาชาบ าบัดในโครงการ 3 ที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปศึกษาศึกษาตลอดระยะเวลา 7 เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแต่ การประชาสัมพันธ์โครงการ, การรับสมัคร การเรียกตัว และการจัดกลุ่มเลือกวันท ากิจกรรม
อาชาบ าบัด, รายชื่อเด็กออทิสติกและผู้ปกครองที่เป็นกรณีศึกษา, ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรมอาชาบ าบัด
ของโครงการ 3 ซ่ึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การท ากิจกรรมอาชาบ าบัดในเด็กออทิสติก และการ
เยียวยาจิตใจผู้ปกครองโดยการให้ขึ้นบนหลังม้า ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะประกอบไปด้วยบทสัมภาษณ์ของ
ผู้ปกครองในเรื่องของประวัติและพัฒนาการของบุตรหลานก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัด , 
สิ่งที่ผู้ปกครองได้รับหลังจากได้ลองขึ้นขี่ม้าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสิ่งที่ผู้ ปกครองได้รับ
ขณะที่พาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อตัวโครงการฯและครูฝึก
หลังจากพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกน าไปใช้เพ่ือวิเคราะห์ในบทถัดไป 

3.1) การประชาสัมพันธ์โครงการ 

 ในการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นทางหน่วยงานไม่ได้มีการสนับสนุนเรื่องงบประมาณใน
การประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากในเบื้องต้นโครงการถูกจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือ และแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายในการบ าบัดเด็กพิเศษที่เป็นบุตรหลานของก าลังพล และเมื่อผลการบ าบัดเป็นที่น่า
พอใจ ทางหน่วยงานจึงได้ขยายผลไปสู่การเปิดรับบ าบัดเด็กพิเศษที่เป็นลูกหลานของประชาชนทั่วไป 
ซึ่งพบว่าผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาสมัครท ากิจกรรมล้วนรู้จักโครงการการบอกเล่าปากต่อปากจาก
ผู้ปกครองด้วยกันเท่านั้น เช่นคุณแม่น้องอ่ังเปาเล่าว่า “รู้จักโครงการนี้จากเพ่ือนบอก บวกกับเสาะ
แสวงหา รู้มานานแล้ว แต่เค้าบอกว่าปิดรับก็เลยไม่ได้มาติดต่อแล้วพอตอนหลังก็มาเจอเพ่ือนคนอ่ืน 
เค้าก็บอกว่าไปได้เลยมาจองคิวไว้ก่อน” (กนกพร เมฆานุวัตร. สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2559) หรือ
คุณแม่น้องอาร์มที่เล่าว่า “รู้จักโครงการนี้จากกลุ่มผู้ปกครองที่นั่งคุยกันอยู่ที่โรงเรียน เลยเดินเข้าไป
ถาม เค้าก็แนะน า เราเลยลองมาสมัคร” (กนกพร แซ่ตั้ง. สัมภาษณ์, วันที่ 8 มีนาคม 2559)  

3.2) การรับสมัคร การเรียกตัว และการจัดกลุ่มเด็กพิเศษ 

 ผู้ปกครองที่สนใจจะพาบุตรหลานมาท ากิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นสามารถเดินทางเข้ามาสมัคร
ได้ตลอดเวลาที่บริเวณสนามม้าด้านในกองพัน โดยขั้นตอนการสมัครนั้นเริ่มจากการคัดกรองอาการ
ของเด็กพิเศษว่ามีโรคต้องห้ามอะไรที่ไม่สามารถอนุญาตให้ท าอาชาบ าบัดหรือไม่ โดยขั้นตอนนี้จะเป็น
การคัดกรองจากครูกร เป็นการสอบถามเบื้องต้น เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองเสียเวลาท าขั้นตอนต่อไปแล้วมารู้



78 
 

ทีหลังว่าบุตรหลานของตนเองไม่สามารถร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดได้ ขั้นตอนต่อมา เมื่อผ่านการคัด
กรองเบื้องต้นแล้วทางโครงการจะมีใบส่งต่อเคสไปให้แพทย์เจ้าของไข้ของเด็กพิเศษ เพ่ือให้แพทย์
กรอกรายละเอียดของเด็กพิเศษ เช่น เด็กมีโรคอะไรที่ขัดต่อการท าอาชาบ าบัดหรือไม่ , เหมาะแก่การ
ท าอาชาบ าบัดหรือไม่ เป็นต้น เพ่ือเป็นการคัดกรองอย่างละเอียด หลังจากนั้นให้ผู้ปกครองน าใบส่ง
ต่อเคสกลับมาให้ทางโครงการ เพ่ือเก็บประวัติไว้ส าหรับจัดกลุ่มและรอเรียกคิวในการท าอาชาบ าบัด 

 ซึ่งการคัดเลือกคิวเบื้องต้นนั้นจะด าเนินการโดยครูกร ซึ่งเริ่มจากการจัดกลุ่มตามอาการ
เบื้องต้นของเด็กที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอาการ ได้แก่ กลุ่มพฤติกรรม, กลุ่มกล้ามเนื้อ และกลุ่ม
สติปัญญา จากนั้นจัดล าดับเรียกคิวตามล าดับเวลาที่เข้ามาสมัคร และเมื่อถึงเวลาคิวทางโครงการจะ
ติดต่อกลับไปหาผู้ปกครองเพ่ือนัดมาชี้แจงรายละเอียดของโครงการอีกครั้งหนึ่ง  

 ในวันนั้นผู้ปกครองจะมีสิทธิ์ตัดสินใจอีกครั้งว่าบุตรหลานของตนเองนั้นควรเข้าร่วมท า
กิจกรรมในกลุ่มไหน เนื่องจากตัวผู้ปกครองเองจะเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาของบุตรหลาน หรือ จุดบกพร่อง
ของบุตรหลานที่ต้องการได้รับการพัฒนาดีที่สุด เพราะในเด็กบางรายอาจพบว่าสามารถแสดงอาการ
ออกมาหลายกลุ่ม 

 

 

 

 สาเหตุทีจ่ าเป็นต้องจัดประเภทเด็กก่อนด าเนินกิจกรรม เพราะ อุปกรณ์ ขั้นตอน และเวลาใน
การท ากิจกรรมของเด็กแต่ละกลุ่มจะต่างกัน เพ่ือตอบสนองให้ตรงจุดตามที่เด็กสมควรได้รับ โดยทาง
หน่วยงานจะก าหนดวันปฏิบัติใน วันจันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี และศุกร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 
ได้แก่ ช่วงเช้าเวลา 08.30-10.00 และช่วงเย็นเวลา 16.00-17.00 ซึ่งครอสที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป 
หรือ โครงการ 3 นั้น จะเปิดในช่วงเย็นของวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดีเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 3 
กลุ่มอาการ คือ กลุ่มพฤติกรรม เช่น โรคออทิสติก จะถูกจัดขึ้นในช่วงเย็นวันอังคาร, กลุ่มกล้ามเนื้อ 

ภาพที่ 5.7 แผนผังการรับสมัคร การเรียกตัว และการจัดกลุ่ม 
วาดโดย ธนิกานต์ ปรักแก้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559  

 

เด็กพิเศษ 
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เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง จะถูกจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพุธ และกลุ่มสติปัญญา เช่น โรคดาวน์ซินโดรม 
จะถูกจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพฤหัสบดี ส่วนในช่วงเช้า และช่วงเย็นวันจันทร์และวันศุกร์นั้นจะเป็นของ
องค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ โรงเรียนวัดอุทัย เป็นต้น  

 

 

 

3.3) รายช่ือเด็กออทิสติกและผู้ปกครองท่ีเป็นกรณีศึกษา 

 งานศึกษาชิ้นนี้เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กออทิสติก รวมถึงการ
สังเกตการณ์ของผู้ศึกษาตลอดโครงการ 3 มาเรียบเรียง ซึ่งมีทั้งผู้ปกครองของเด็กออทิสติกที่น าบุตร
หลานมาร่วมท ากิจกรรมอาชาบ าบัดในโครงการ 3 ทั้งหมด 6 เคส (ในตอนแรกมี 7 เคส คือน้องปัง
ปอนด์ แต่เนื่องจากน้องไม่ยอมขึ้นม้า ท ายังไงก็ไม่ยอมขึ้น ซึ่งน้องมาประมาณ 4 ครั้ง และหลังจากนั้น
ผู้ปกครองก็ไม่ได้พาน้องมาท าการบ าบัดอีกเลย) และผู้ปกครองที่เคยน าบุตรหลานมาร่วมท ากิจกรรม
อาชาบ าบัดในโครงการก่อนหน้าอีก 5 เคส ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5.1  ตารางกิจกรรม 
วาดโดย ธนิกานต์ ปรักแก้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558  
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3.4) กิจกรรมอาชาบ าบัด 

 ในการท ากิจกรรมอาชาบ าบัดใน 1 ครอสนั้น จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 13 อาทิตย์ อาทิตย์ละ 
1 ครั้ง โดยใน 12 ครั้งละ 30 – 45 นาที โดยครั้งแรกนั้นจะเป็นในส่วนของการท ากิจกรรมอาชาบ าบัด
ในเด็กออทิสติก เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็ก ส่วนอีก 1 ครั้งสุดท้าย หรือ ครั้งที่ 13 นั้น จะเป็นในส่วน
ของการบ าบัดเยียวยาผู้ปกครองโดยการให้ผู้ปกครองทดลองขึ้นขี่ม้า เพ่ือต้องการให้ผู้ปกครองรับรู้ 
และเข้าใจในตัวเด็กพิเศษมากขึ้น ส าหรับรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดในแต่ละ
สัปดาห์นั้น ส าหรับโครงการ 3 นั้นจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ผู้ศึกษาได้เข้า
ไปท าการศึกษาแบบสังเกตการณ์อยู่ข้างสนาม พร้อมกับบันทึกรายละเอียด แต่เนื่องจากในบางอาทิตย์
ผู้ศึกษาได้ใช้เวลาในส่วนนี้พูดคุยกับผู้ปกครองจึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลข้างสนามได้ ดังนั้นในหัวข้อนี้

ตารางที ่5.2  รายชื่อเด็กและผู้ปกครอง 
วาดโดย ธนิกานต์ ปรักแก้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559  

 

 

 



81 
 

ผู้ศึกษาจึงและน าข้อมูลที่เก็บด้วยตัวของผู้ศึกษาเองมาสรุปร่วมกับข้อมูลเอกสารการจัดครอสที่ครูกร
น ามาให้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.4.1) การท ากิจกรรมอาชาบ าบัดในเด็กออทิสติก 

 ในอาทิตย์แรกของการบ าบัดนั้นถูกจัดขึ้นในสนามขี่ม้า หมายเลข 12 ในครั้งนี้นั้นยังไม่มี
กิจกรรมการเข้าฐานของเด็ก เนื่องจากเป็นครั้งแรกของการที่เด็กได้สัมผัสคลุกคลีกับม้า ดังนั้นในครั้งนี้
จึงเป็นกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างเด็กและม้า โดยครูฝึกจะให้เด็กลองสัมผัสตัวม้า และจูงม้า
เดินไปรอบๆสนาม พร้อมกับอธิบายเรื่องเก่ียวกับม้าให้เด็กฟัง เช่น ไม่ให้เด็กเดินไปทางหลังม้า เป็นต้น 
นอกจากนั้นในครั้งนี้ครูฝึกยังฝึกให้เด็กเรียนรู้วิธีขึ้น-ลงม้าที่ถูกต้องอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศในครั้งแรกนั้น
เด็กหลายคนมีพฤติกรรมที่กล้าๆกลัวๆ โวยวายไม่กล้าสัมผัสกับม้า แต่เด็กบางคนก็สามารถเข้าไปจับ
ม้าได้ราวกับคุ้นชินกันมานาน “พ้ืนฐานน้องก้องกับน้องก้อยเค้าเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้ว เค้าเลยอยากที่
จะสัมผัสมัน” คุณย่าน้องก้องน้องก้อยกล่าว  

 อาทิตย์ที่ 2 ของการบ าบัดถูกจัดขึ้นในสนามขี่ม้า หมายเลข 12 อีกเช่นเคย ในครั้งนี้ครูฝึกจะ
ให้เด็กทบทวนความคุ้นเคยกับม้าและเรียนรู้วิธีบังคับม้า เช่น ฝึกให้เด็กสั่งม้า “1 2 3 เดิน” หรือ “1 2 
3 หยุด” และฝึกการบังคับทิศทางของม้าโดยการบังคับสายบังเหียน ซึ่งบรรยากาศในครั้งนี้นั้นเด็ก
หลายคนเริ่มคุ้นชินกับม้า และกล้าสัมผัสม้ามากขึ้น แต่หลายคนยังไม่ออกเสียงบังคับม้า 

 อาทิตย์ที่ 3 ของบ าบัดถูกจัดขึ้นในสนามขี่ม้า หมายเลข 12 อีกเช่นเคย ในครั้งนี้ครูฝึกจะเริ่ม
ฝึกให้เด็กเดินเข้าไปหาม้าเอง โดยมีพ่ีทหารคอยดูแลอยู่ข้างๆ และสั่งให้ผู้ปกครองห้ามอยู่ข้างสนามให้
เด็กเห็นเนื่องจากจะท าให้เด็กเสียสมาธิขณะท ากิจกรรมการเข้าฐานฐานขณะอยู่บนหลังม้า โดยที่แต่ละ
ฐานจะแตกต่างกันไป ทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ ฐานตะกร้าใส่ลูกบอลหลากสีสันและขนาด เพ่ือให้เด็กได้
แยกแยะสีและขนาดของลูกบอล พร้อมกับฝึกการหยิบจับ เอ้ือมโยน และรับลูกบอลใส่ตะกร้า , ฐาน
ตะกร้าใส่ไม้หนีบผ้า, อุปกรณ์ร้อยเชือก, ช้อนตักไข่ เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก, มัดใหญ่ ตลอดทั้งเป็น
การฝึกสมาธิของเด็กๆให้จิตใจไม่วอกแวกต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นรอบด้าน, ฐานตะกร้าใส่ของเล่นหรือโมเดล
ต่างๆ เช่น โมเดลสัตว์ โมเดลผลไม้ เพ่ือให้เด็กได้แยกคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ และฐานตะกร้าใส่แผ่น
ภาพ, แผ่นค าศัพท์ เพ่ือกระตุ้นการปฏิบัติตามค าสั่ง และการจดจ าสิ่งต่างๆ พร้อมกันนั้นระหว่างเดิน
เปลี่ยนฐานพ่ีทหารจะชวนน้องคุยเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการด้านการสื่อสารของน้องด้วย ซึ่งจะเห็นว่า
บรรยากาศในการเข้าฐานครั้งแรกนั้นน้องบางคนจะยังแสดงความเอาแต่ใจ โวยวายไม่ยอมเปลี่ยนฐาน 
ซึ่งครูฝึกจะไม่ตามใจเด็ก เพ่ือให้เค้ารู้จักการรอคอยและรู้จักกติกาของสังคม และในหลายคนยังไม่
สามารถท ากิจกรรมตามฐานได้ โดยกิจกรรมเข้าฐานนั้นจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นอีก 
10 นาทีจะเป็นการผ่อนคลายร่างกายของเด็ก เช่น ครูฝึกจะร้องเพลง “หากว่าก าลังสบายจง ...... 
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พลัน”, สั่งให้เด็กชูมือ เหยียดแขน เหวี่ยงล าตัว และสุดท้ายจะเป็นการขอบคุณพ่ีทหารและครูฝึกโดย
การน าน้ าที่ผู้ปกครองซื้อเตรียมไว้ไปให้พี่ทหารและครูฝึกด้วยตัวของเด็กเอง 

 

 

 

 ซึ่งลักษณะการด าเนินกิจกรรมจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงอาทิตย์ที่  5 ของการบ าบัด และ
ในอาทิตย์ที่ 6 นั้นจะเป็นกิจกรรมที่พาน้องออกไปขี่นอกสถานที่คือ สนามหมายเลข 13 ซึ่งมีลักษณะ
ภูมิประเทศที่หลากหลาย ในครั้งนี้น้องหลายคนมีความตื่นเต้น และครูกรเล่าว่าในครั้งนี้สามารถเห็น
พัฒนาการการสังเกตสิ่งรอบตัวของน้องได้ เช่น การที่เค้าเดินผ่านต้นไม้สูงๆและมีใบไม้มาละหน้า เค้า
จะหลบไม่ปล่อยให้ใบไม้มาชน ซึ่งเป็นพัฒนาการด้านการระวังตัว ที่เด็กออทิสติกหลายคนประสบ
ปัญหาอยู่, การนั่งบนหลังม้าขณะขึ้น-ลงเนิน เพ่ือฝึกการทรงตัว เป็นต้น ในครั้งนี้จะท าให้เด็กได้
ประสบการณ์ใหม่ บรรยากาศในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุข สังเกตเห็นได้จากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ของเด็กหลายๆคนขณะร่วมกิจกรรม 

 

 

  

 หลังจากนั้นในอาทิตย์ที่ 7 ถึงอาทิตย์ที่ 12 การด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดจะกลับมาเป็นใน
รูปแบบของอาทิตย์ที่สามอีกครั้งหนึ่ง แต่ในอาทิตย์ที่เก้าเป็นต้นมาจะเพ่ิมการเดินซิกแซกผ่านกรวย 
จ านวน 5 กรวย เพื่อให้ผู้ขี่มีการทรงตัวและพยุงตัวเองโดยไม่ให้เกิดการตกม้า วิธีการนี้จะท าให้เด็กเกิด

ภาพที่ 5.9 – 5.10 บรรยากาศการท าอาชาบ าบัดในอาทิตย์ที่ 6 
ถ่ายโดย ธนิกานต์ ปรักแก้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  

 

พระองค์ 

ภาพที่ 5.8 อุปกรณ์ตามฐานต่างๆ 
ถ่ายโดย ธนิกานต์ ปรักแก้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559  

 

พระองค์ 
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กระบวนการเรียนรู้ในการที่จะพยุงตัวให้อยู่บนหลังม้าได้มากขึ้น และการเดินข้ามไม้ เพ่ือฝึกการทรง
ตัว หรือการลุกเพ่ือข้ามสิ่งกีดขวาง จะท าให้เด็กมีสมาธิในการจดจ่อที่จะยกตัวเองให้ยืนขึ้นเมื่อต้องข้าม
สิ่งกีดขวางขึ้นมาด้วย  

 จากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาพบว่าตลอดโครงการนั้นที่เห็นได้ชัดขณะที่น้องอยู่ในสนามฝึก
เพ่ือท ากิจกรรมนั้น น้องจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นล าดับขั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นเรื่องพัฒนาการด้านการ
รอคอยที่ท าได้นานขึ้น ไม่โวยวายและเอาแต่ใจ เริ่มรู้ถึงกฎกติกาขั้นตอนการร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัด 
รู้จักหน้าที่ของตนเอง และมีความสุขที่ได้ขี่ม้า และพูดคุยกับครูฝึก นอกเหนือจากนั้นพัฒนาการที่
เปลี่ยนแปลงและสังเกตได้จากเหตุการณ์ประจ าวัน จะเป็นการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของ
น้องแต่ละคนเนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด 
ซึ่งหัวข้อต่อไปจะเป็นข้อมูลที่ได้เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ของผู้ปกครองเกี่ยวกับประวัติและ
พัฒนาการของเด็กหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัด และท าการสรุปออกมาเป็นตารางในช่วงท้าย
ของหัวข้อถัดไป 

 3.4.1.1) ประวัติและพัฒนาการของเด็กก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัด   

น้องไทเกอร์ อายุ 8 ปีครึ่ง 

 จากการสอบถามและพูดคุยกับคุณแม่น้องไทเกอร์และครูกรนั้นท าให้ทราบว่าน้องไทเกอร์มี
อาการออทิสติก และมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสาร กล่าวคือน้องมีพัฒนาการเกี่ยวกับการ
สื่อสารที่ช้ามาก เริ่มพูดตอนประมาณ 2 ขวบครึ่ง และตอน 3 ขวบ ก็ไม่พูดอีกเลย คุณแม่ของน้องจึง
ได้พาน้องไปเข้าครอสฝึกกระตุ้นพัฒนาการต่างๆมากมายแต่น้องก็ยังไม่ดีขึ้น จนกระทั่งน้องอายุ
ประมาณ 7 ขวบคุณแม่ได้รู้จักกับโครงการอาชาบ าบัดของม.พัน 29 รอ. จึงพาน้องลองเข้ามาสมัคร ซึ่ง
ในขณะนั้นเป็นโครงการ 1 น้องจึงได้เข้าร่วมโครงการประมาณปีกว่าๆ  

 ซึ่งพบว่าหลังจากการร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดแล้วน้องมีพัฒนาการเรื่องค าพูดที่ดีขึ้นน้อง
สามารถพูดค าแรกออกมาได้คือค าว่า “ฮูก” (มาจากนกฮูก) ในขณะที่เข้าฐานอาชาบ าบัดแล้วครูกร
หยิบแผ่นรูปสัตว์รูปนกฮูกแล้วก็ถามว่านี่ตัวอะไร และหลังจากนั้นคุณแม่ของน้องก็ได้กลับไปกระตุ้น
พัฒนาการของน้องต่อหลังจากจบโครงการ 1 ซึ่งปัจจุบันคุณแม่กล่าวว่าพัฒนาการของน้องเริ่มรู้เรื่อง
มากขึ้นจากแต่ก่อนมากโดยเฉพาะเรื่องของการพูดจากที่เมื่อก่อนพูดไม่ออกเป็นค าเดี๋ยวนี้ก็ออกมาค า
สองค าสามค า เรียกหมา เรียกแมวได้หมด แต่ว่าการสื่อสารมยังไม่ได้เนื่องจากยังพูดเป็นประโยคไม่ได้  

(ศิริพร โอคีฟ. สัมภาษณ์, วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559) 
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น้องเซย่า อายุ 11 ปี 

 จากการสอบถามและพูดคุยกับคุณแม่น้องเซย่านั้นท าให้ทราบว่าน้องเซย่ามีอาการออทิสติก 
ซึ่งมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือ พูดเป็นค าๆไม่เป็นประโยค, การรอคอยคือ ท ากิจกรรมได้ระยะสั้นๆ 5 
นาที และจะต้องเป็นกิจกรรมที่ชอบเท่านั้น ถ้าไม่ชอบก็เหมือนจะท าให้มันเสร็จๆ ไม่ค่อยมีสมาธิ, การ
เข้าสังคมบ้างนิดหน่อยคือ เล่นไม่เป็น เข้าหาคนไม่เป็น ชอบสังคม แต่ไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับใครเป็น
กลุ่มๆ ซึ่งโดยปกติแล้วคุณแม่เล่าว่าน้องเซย่าจะเข้ารับการบ าบัดในระบบของโรงพยาบาลในเรื่องการ
ฝึกพูด, การท ากิจกรรมบ าบัด, ฝึกการเข้ากลุ่ม และปรับพฤติกรรม เพ่ือให้การท างานมีสมาธิมากขึ้น 
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมข้างนอก เช่น ว่ายน้ า วิ่งออกก าลังกาย และเช่นเดียวกับน้องไทเกอร์ น้องเซ
ย่าได้เข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดในโครงการ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาปีกว่า ส่วนสาเหตุที่คุณ
แม่พาน้องมาเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นคุณแม่เล่าว่า  

ด้วยความที่น้องเป็นเด็กพิเศษ และเราได้ยินมาว่ามันมีวิธีการบ าบัดใหม่ๆเกิดขึ้น 

ทางเลือกหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอาชาบ าบัดด้วย เหมือนตามๆกันมา ตอนแรกก็

ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะช่วยได้ ด้วยความที่มันยังอยู่ในมุมของการบ าบัดที่เล็กๆมาก 

ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่อยู่ในสังกัดของการรักษาเหมือนวิธีการอื่นๆ เช่น ธาราบ าบัด 

ดนตรีบ าบัด กิจกรรมบ าบัด คือคนยังไม่ค่อยรู้เยอะ แล้วประกอบกับว่าเราสะดวก

เพราะโรงเรียนน้องอยู่ใกล้ๆ ก็เลยลองดู 

 ซึ่งพบว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดแล้วพัฒนาการน้องก็จะดีขึ้นมากจนเห็นได้
ชัด 3 ด้านด้วยกันได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านสมาธิ และด้านสังคม กล่าวคือเรื่องของภาษาคือ 
สามารถสื่อสารได้เป็นประโยคสั้นๆ ที่ไม่ซับซ้อนมาก, เรื่องของสมาธิคือ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะ
ในห้องเรียน คุณแม่เล่าว่าคุณครูบอกว่าน้องสามารถที่จะนั่งเรียนในชั่วโมงเรียนได้ในระยะยาวๆ
ประมาณ 30-40 นาที  และรู้จักการรอคอย, เรื่องของการเข้ากลุ่มคือ น้องจะเข้าใจมากขึ้น รู้จัก
จังหวะ การรอคอยที่จะเข้ากลุ่ม กล่าวคือ เมื่อก่อนท าอะไรก็จะท าเลย แต่ปัจจุบันจะลดลงไปได้
ค่อนข้างเยอะ และสุดท้ายคือเรื่องของการช่วยเหลือคนอ่ืน คุณแม่เล่าว่าน้องจะอยากแสดงความเป็น
ผู้น าเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัด อยากช่วยเหลือผู้อ่ืน แสดงความมีน้ าใจ เพราะปกติน้องเป็นลูก
คนเดียวน้องก็จะได้คนเดียว อันนี้ก็จะรู้จักช่วยเหลือสังคมมากข้ึน  

(ทัศวรรณ กิตติโพธิ์วิทย์. สัมภาษณ์, วันที่ 9 มีนาคม 2559) 

น้องแจ๊กกี้ อายุ 6 ปี 
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 จากการสอบถามและพูดคุยกับคุณพ่อน้องแจ๊กกี้นั้นท าให้ทราบว่าน้องมีอาการออทิสติก และ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงควบคู่ไปด้วย กล่าวคือการเดิน การวิ่ง การหยิบจับ การทรงตัว ของน้องยังไม่เท่ากับ
เด็กปกติ นอกจากนั้นยังมีภาวะด้านสมองด้วยคือ ความคิด, การกระท า และการเรียนรู้จะช้า, การ
สื่อสารคือ น้องจะพูดได้แต่ไม่เป็นประโยค หรือพูดประโยคกลับหน้ากลับหลัง และจะชอบเล่นเฉพาะ
เด็กที่คุ้นเคยในหมู่บ้านเท่านั้น แต่เล่นได้ไม่นาน เพราะไม่รู้กฎกฏิกาวิธีการเล่น และเมื่อถูกขัดใจน้อง
จะโวยวายและท าร้ายร่างกายคนอ่ืน โดยคุณพ่อเผยความรู้สึกว่าว่า “พอเล่นไปสักพักคนอ่ืนเค้าจะเบื่อ
เพราะว่าลูกเราเล่นไม่เป็น เราก็เลยแยกเค้าออกมา เพราะน้องจะรู้สึกว่าโดนคนอ่ืนรังเกียจไม่อยากให้
เล่น” โดยปกติแล้วนั้นน้องจะมีการบ าบัดเสริมคือ การฝึกกล้ามเนื้อมือโดยวิธีการของคุณพ่อเองซึ่งคุณ
พ่อเรียกว่า การจับไถนา ซึ่งหมายถึงวิธีการท าโทษน้องโดยการจับขาแล้วเอามือลง, การฝึกกล้ามเนื้อ
ขา โดยการกระโดดสปริงบอร์ดที่บ้าน, การฝึกพูดที่โรงพยาบาลรามาฯ, ว่ายน้ า, การกินยา (สมาธิ) ซึ่ง
พวกกิจกรรมบ าบัดตามโรงพยาบาลคุณพ่อได้เล่าว่าบางครอสคุณหมอนัดไปเดือนละครั้ง บางครอสนัด
ไปสองอาทิตย์ครั้ง เป็นต้น และในส่วนของกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นน้องแจ๊กกี้เข้าร่วมในนามของ
สมาคมซึ่งเป็นการบ าบัดมาแล้ว 2 ครอส หรือ 24 ครั้งคือในช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน ปีพ.ศ.2558 
ส าหรับสาเหตุที่คุณพ่อพาน้องมาเข้ากิจกรรมอาชาบ าบัดคือ 

เพื่อนในกลุ่มบอกว่าดี ก็เลยจะพาน้องมาลอง คือพ่อจะลองหลายๆอย่างที่จะท าให้
ลูกมีพัฒนาการดีขึ้น เช่น ว่ายน้ า ขี่ม้า ก็เอาหมดที่คนในกลุ่มนี้เค้าไปเรียนกันมา 
คืออยากลองว่าอันไหนมันถูกกับลูกเรา ถ้ามันถูก ก็อยากฝึกไปยาวๆ เพราะจะเป็น
ห่วงเค้าตอนโต จะพยายามให้เค้ารู้ เรื่องเยอะๆ ช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง 
เพราะว่าเค้ายังมีภาวะด้านอารมณ์อยู่ ถ้าโกรธ จะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ไม่เป็น
ผลดีแก่คนอยู่ใกล้ 

 ซึ่งพบว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นพัฒนาการเรื่องการทรงตัวของน้องดีขึ้น
ในแง่ของการเดินที่เร็วขึ้น และกล้ามเนื้อมีแรงมากขึ้น นอกจากนั้นยังได้เรื่องการกระตุ้นการระวังตัว
และมองรอบตัวมากขึ้น เช่น คุณพ่อยกเหตุการณ์หนึ่งมาให้ฟัง “เมื่อก่อนเวลาเดินจะชอบเดินชน 
ต้นไม้อยู่ก็เดินชนต้นไม้ แต่ตอนนี้เริ่มระวังตัว มองสิ่งรอบข้างเยอะ เวลาม้ามันเดินเค้ากลัวตก เค้าก็จะ
จับไว้ ยิ่งม้าบางตัวที่เค้าข่ีแล้วสะบัดหาง เค้าก็จะหันไปมอง เป็นการกระตุ้นเค้าในตัว”  

(ชัยชาญ สอนอาจ. สัมภาษณ์, วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558) 

น้องพี  

 จากการสอบถามและพูดคุยกับคุณแม่น้องพีนั้นท าให้ทราบว่าน้องมีอาการออทิสติก และมี
พฤติกรรมชอบเล่นมือ นอกจากนั้นน้องยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกล่าวคือ น้องยังไม่มีภาษาที่สามารถ
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สื่อสารให้คนอ่ืนเข้าใจได้ คนที่เข้าใจภาษาของน้องได้นั้นก็จะมีเฉพาะคนใกล้ตัวเท่านั้น โดยน้องพีได้
เข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดรอบเดียวกับน้องแจ๊กกี้คือในช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน ปีพ.ศ.2558 
ส าหรับสาเหตุที่คุณแม่พาน้องมาเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดคุณแม่กล่าวว่า 

แม่เป็นห่วงน้องในเรื่องพฤติกรรมของเค้า แล้วก็เรื่องภาษาสื่อสารที่ยังไม่มีภาษา
สื่อสารไปสื่อสารกับคนอื่น คือภายังน้อย เวลาอยู่กับแม่แม่ก็จะเข้าใจว่าเค้าพูด
อะไร ต้องการอะไร แต่พออยู่กับคนอื่น คนอื่นจะไม่เข้าใจ แต่สังคมตอนนี้น้อง
ค่อนข้างจะดี ก็กลัวว่าถ้าไปเจอสังคมอื่นในอนาคตก็เป็นห่วง ได้ยินว่าอาชาบ าบัด
สามารถช่วยได้ก็เลยลองพาน้องมาท า 

 ซึ่งพบว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นผลที่มีต่อตัวน้องคือ น้องจะรู้จักหน้าที่
ของตัวเอง เช่น ในวันพฤหัสจะต้องมาขี่ม้า เมื่อมาถึงก็จะรู้ว่าต้องรอตรงไหน หรือหลังจากใส่หมวก
เสร็จก็จะเดินไปตรงที่ขึ้นม้า เป็นต้น ซึ่งการรู้จักหน้าที่นั้นส่งผลให้การรอคอยของน้องดีขึ้นด้วย 
นอกจากนั้นในส่วนของพฤติกรรมการเล่นมือของน้องนั้นก็จะเห็นผลแค่นิดหน่อยกล่าวคือน้องยังคงมี
พฤติกรรมเล่นมืออยู่ แม้ว่าขณะท ากิจกรรมอาชาบ าบัดพ่ีทหารจะช่วยหากิจกรรมให้น้องท า เพ่ือไม่ให้
มือของน้องว่าง และจับน้องหันหลังขี่ม้าเพ่ือให้น้องเล่นมือได้ยากขึ้นก็ตาม เช่นเดียวกันกับพัฒนาการ
ด้านการสื่อสารของน้องที่ยังไม่เห็นผลเด่นชัดนั่นเอง  

(ดวงใจ เกิดพุ่ม. สัมภาษณ์, วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558) 

น้องอ่ังเปา  

 จากการสอบถามและพูดคุยกับคุณแม่น้องอ่ังเปาและครูกรนั้นท าให้ทราบว่าน้องมีอาการออทิ
สติก จะมีปัญหาเรื่องการเรียนวิชาการคือ สมาธิสั้น เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง ฟุ้งซ่าน ไม่อยู่นิ่ง และมีปัญหา
เรื่องกล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงด้วย ซึ่งโดยปกตินอกเหนือจากการท ากิจกรรมอาชาบ าบัดแล้ว น้องจะมี
การไปท ากิจกรรมบ าบัดที่สถาบันราชานุกูลด้วย ซึ่งปัจจุบันน้องมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัด
มาแล้วทั้งหมด 3 ครอสตั้งแต่โครงการ 1 จนถึงโครงการ 3 ส่วนสาเหตุที่คุณแม่พาน้องเข้ามาร่วม
กิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นเนื่องจาก 

อยากให้น้องลองขี่ม้า เพราะเคยได้ยินและศึกษามาว่าม้าสามารถช่วยเด็กพิเศษได้ 
ประกอบกับมาเจอที่นี่ซึ่งท าเป็นกิจจะลักษณะก็เลยสนใจ เพราะการท าการบ าบัด
ในเด็กพิเศษต้องท าแบบต่อเนื่องมันถึงจะดีขึ้น อีกอย่างคือมันไม่ค่อยมีนะพวก
องค์กรที่ช่วยเหลือเด็กพิเศษแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ขนาดของรัฐบาลเองยังต้องไป
ตามโรงพยาบาล ไปเข้าครอสฝึกต่างๆก็ยังไม่ค่อยมีคิวให้เรา  มีเดือนละหน สอง
เดือนหน สามเดือนหน และแต่ละหนก็แค่คร่ึงชั่วโมง อย่างนี้มันไม่มีทางที่จะดีขึ้น
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ได้เลย มันต้องทุกอาทิตย์ซ้ าๆ ยิ่งเป็นมากยิ่งต้องทุกวันยิ่งดี และควรท าตั้งแต่เล็ก 
ฝึก เหมือนออกจากโรงพยาบาลรู้ว่าลูกเป็น ก็ต้องรีบเรียกกลับมาละ มาแอดมิด
ต่อ ท ายังไงก็ได้ให้เด็กมันดีที่สุดก่อนที่เด็กจะโต เล็กๆฝึกง่าย ยิ่งโตยิ่งฝึกยาก มัน
จะดื้อข้ึนทุกวัน ยิ่งโตยิ่งต่อต้าน 

 ซึ่งพบว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในด้าน
ของการสื่อสารและสังคมที่จะพูดเยอะขึ้น เข้ากับคนอ่ืนง่ายขึ้น ไม่ค่อยแปลกหน้าคน และสามารถพูด
เข้าใจโต้ตอบกับครูฝึกได้เวลาอยู่บนหลังม้า นอกจากนั้นคุณแม่ยังเล่าว่าน้องชอบขี่ม้า มีความสุขเวลาที่
ได้ขี่ม้า และรอคอยวันที่จะได้ขี่ม้า  

(กนกพร เมฆานุวัตร. สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2559) 

น้องอาร์ม อายุ 10 ปี 

 จากการสอบถามและพูดคุยกับคุณแม่น้องอาร์มนั้นท าให้ทราบว่าน้องมีอาการออทิสติก และ
มีปัญหาด้านพฤติกรรมคือ ชอบเล่นเสียง ชอบเป่าปาก เพ้อเจ้อเป็นบางครั้ง ชอบพูดคนเดียว หงุดหงิด
ง่าย สมาธิไม่มี ชอบเหม่อลอย ไม่ค่อยเข้าสังคม เล่นกับใครไม่เป็น และโมโหร้ายเวลาถูกขัดใจหรือ
หงุดหงิด ตัวอย่างเหตุการณ์พฤติกรรมการเล่นกับเพ่ือนของน้องอาร์มคุณแม่เล่าว่า “เค้าอยากจะเล่น
แต่เล่นไม่เป็น เวลาเจอเพ่ือนเค้าจะดีใจ เรียกเพ่ือนมาเล่นด้วย แต่พอเอาเข้าจริงๆเค้าก็เล่นไม่เป็น” 
ส่วนตัวอย่างพฤติกรรมรุนแรงคุณแม่เล่าว่า “พฤติกรรมรุนแรงเค้าจะมีก็ตอนที่หงุดหงิด หรือตอนที่เรา
ขัดใจเค้า เช่น เวลาเค้าท าอะไรเพลินๆ แล้วเราใช้เค้า ถ้าเค้าไม่ท าแล้วเราบอกว่า เดี๋ยวจะไม่ให้เล่นเกม 
ไม่ให้เล่นโทรศัพท์แล้ว เค้าก็จะโวยวายเสียงดัง พอเราห้ามเค้า เค้าก็จะเริ่มโมโห แล้วเริ่มท าร้ายตัวเอง 
เอาหัวโขกก าแพงเลย บางทีก็วิ่งชนก าแพง บางทีเค้าก็ตบหน้าตัวเอง ยิ่งถ้าเรามีอารมณ์กับเค้า เค้าก็จะ
ยิ่งขึ้น” และส าหรับการบ าบัดทางเลือกอ่ืนของน้องคุณแม่เล่าว่าเมื่อก่อนน้องเคยบ าบัดที่สถาบันรา
ชานุกูล เช่น กิจกรรมบ าบัด เล่นดนตรี และฝึกการเข้ากลุ่ม แต่ปัจจุบันน้องไม่ได้บ าบัดในระบบของ
โรงพยาบาลแล้ว เนื่องจากจบครอสไปแล้วเนื่องจากน้องโตแล้ว ตอนนี้จึงเหลือแค่ฝึกที่บ้าน เช่น กวาด
บ้าน ถูบ้าน เก็บผ้า เพ่ือให้เค้ารู้จักหน้าที่ และการท ากิจกรรมอาชาบ าบัดเท่านั้น โดยสาเหตุที่คุณแม่
พาน้องเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดเนื่องจาก 

อยากให้เค้ามีสังคม อยากให้เค้ามีเพื่อน อยากให้รู้จักคนภายนอก มันไม่ใช่แค่อยู่
โรงเรียนแล้วก็อยู่บ้าน ต้องลองท าสิ่งใหม่ๆดู มาเจอคนเยอะๆ เพราะตอนนี้น้องก็
ไม่ได้มีการบ าบัดที่ไหนแล้ว ส่วนคาดหวังนั้น คือเกินคาดหวังแล้ว เพราะเด็กอย่าง
นี้เราก็ไม่รู้ว่าเค้าเป็นไง แต่ก็หวังลึกๆว่าให้เค้าพัฒนาขึ้น รู้อะไรมากขึ้น ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 
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 ซึ่งพบว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นน้องมีพัฒนาการเรื่องสมาธิที่ดีขึ้น นิ่งขึ้น 
รู้จักการรอคอย ฟังค าสั่งได้เยอะขึ้น นอกจากนั้นน้องยังสนใจสิ่งรอบข้างมากขึ้น รู้จักสังเกต รู้จักตั้ง
ค าถามอีกด้วย เช่น “วันนั้นขับรถแล้วไปเจอผู้สูงอายุเดินหลังค่อม เดินขากะเผลก เค้าก็จะถามเราว่า
หม่าม๊าเค้าเป็นอะไร เจ็บป่วยไม่สบายหรอ ซึ่งปกติเค้าจะไม่สนใจอะไรเลย” 

(กนกพร แซ่ตั้ง. สัมภาษณ์, วันที่ 8 มีนาคม 2559) 

น้องรีเบ้ อายุ 7 ปี 

 จากการสอบถามและพูดคุยกับคุณตาน้องรีเบ้นั้นท าให้ทราบว่าน้องมีอาการออทิสติก และมี

ปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์คือ ชอบโวยวาย โดยเฉพาะเวลาที่น้องหงุดหงิดจะควบคุมไม่ได้ ไม่มีใคร

เอาอยู่ แต่การเรียนของน้องนั้นคุณตาบอกว่าน้องเรียนเก่ง อ่านหนังสือเก่งทั้งภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย การบวกเลขก็สามารถท าได้ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่คุณแม่ของน้องเป็นผู้สอนเอง (คุณ

แม่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ) สาเหตุที่คุณแม่เป็นคนสอนเองเนื่องจากมีปัญหาที่โรงเรียน กล่าวคือทาง

โรงเรียนจะรีบโทรให้คุณตามารับน้องกลับบ้านเมื่อน้องมีพฤติกรรมรุนแรงที่โรงเรียน ไม่มีการประณี

ประนอมหรือหาทางแก้ปัญหาด้วยใจเย็น แต่กลับรีบโทรมาให้พากลับบ้าน ส าหรับการบ าบัดของน้องรี

เบ้นั้น คุณตาเล่าว่าปกติน้องได้ท าการบ าบัดที่โรงพยาบาลรามาฯ ทุกวันศุกร์ โดยไปครั้งละครึ่งชั่วโมง

คือ เวลา 10.30-11.00 น. ขณะบ าบัดนั้นคุณตาจะเข้าไปนั่งด้วยเพ่ือไปดูวิธีที่คุณหมอสอนแล้วน า

กลับมาฝึกกับน้องเวลาที่อยู่บ้าน นอกจากนั้นตอนนี้น้องก าลังจะมีการฝึกควบคุมอารมณ์และ

พฤติกรรมที่สถาบันราชานุกูล ซึ่งอยู่ในช่วงก าลังติดต่อคุณหมออยู่ และในปัจจุบันน้องก็ได้เข้าร่วม

กิจกรรมอาชาบ าบัด สาเหตุที่พาน้องมาเข้ร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดเนื่องจาก “เห็นเค้าบอกว่ามันจะได้

สมาธิอะไรดีขึ้น แล้วก็นิ่งข้ึน ก็เลยลองมา พอเค้าข่ีก็รู้สึกว่าดีขึ้น อยากให้เค้าได้ลองมีการบ าบัดหลายๆ

ทาง อันไหนที่ว่าดีก็ไปลอง ไม่ดีก็ไม่เอา ไม่ได้เสียอะไร” 

 ซึ่งพบว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นน้องมีพฤติกรรมการควบคุมตัวเองที่ดีขึ้น 
แต่ไม่ถึงกับหายไปเลย โดยคุณตาเล่าว่า “ดีขึ้นกว่าตอนแรกๆเยอะ แต่ว่าไม่ใช่ดีแบบหายเลยนะ คือ
ตอนแรกเละเลย วันหนึ่งอารมณ์ขึ้น 3-4 รอบ มาเป็นวันละรอบ สองรอบ จนตอนนี้ก็ 2วันรอบ จากที่
เค้าไม่ยอม กลายเป็นยอม รู้สึกว่าการโวยวายของเค้าจะน้อยลงหน่อย จากตอนแรกโวยวายทันทีเวลา
ขึ้นหลังม้า และเริ่มขยับเวลาการโวยวายเป็นขึ้นหลังม้าซักพักค่อยร้อง จนตอนนี้รู้สึกเกือบจะได้เต็ม
เวลาแล้ว” ซึ่งความเปลี่ยนแปลงด้านความอดทนและพฤติกรรมการโวยวายบนหลังม้านั้นผู้ศึกษาก็
สังเกตเห็นด้วยตัวของผู้ศึกษาเองเช่นกัน 
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(สุชิน แซ่โอ้ว. สัมภาษณ์, วันที่ 8 มีนาคม 2559) 

น้องป้าย อายุ 7 ปี 

 จากการสอบถามและพูดคุยกับคุณแม่น้องป้ายนั้นท าให้ทราบว่าน้องมีอาการออทิสติก และมี
ปัญหาด้านพฤติกรรม 4 ด้านได้แก่ ด้านสังคม, ด้านอารมณ์, ด้านสติปัญญา และด้านพัฒนาการ 
กล่าวคือ “เริ่มมาจากการที่น้องไม่นิ่ง ไม่นอน เดินไปเดินมา อารมณ์ของน้องก็จะตามมาด้วย กินยาก 
ทุกอย่างร่วมกันหมด รอคอยไม่ได้ เปลี่ยนที่หรือปรับตัวกับสถานที่ใหม่ก็ยาก และน้องจะไม่รู้จักการ
มอง การสังเกตสิ่งรอบตัว” โดยปกตินั้นน้องจะมีการบ าบัดที่สถาบันราชานุกูลด้วยซึ่งเป็นการบ าบัด
เรื่องพฤติกรรม มีการใช้ยาสมาธิ และมีการบ าบัดที่โรงเรียนของน้องคือโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ซึ่งเป็น
โรงเรียนของเด็กพิเศษโดยตรง และนอกจากนั้นก็มีการท าอาชาบ าบัดซึ่งสาเหตุที่พาน้องมาเข้าร่วม
กิจกรรมอาชาบ าบัดเนื่องจากคุณแม่มีความคาดหวังอยากให้น้องมีพฤติกรรมที่นิ่งขึ้น โดยไม่อยากให้
น้องต้องพ่ึงการใช้ยามากมาย  

 ซึ่งพบว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นน้องมีสมาธิมากขึ้นขึ้น รอคอยได้นานขึ้น 
และเริ่มสนใจสิ่งรอบข้าง เช่น “เวลาเค้านั่งรอเค้าจะเริ่มสนใจสิ่งรอบข้าง เมื่อก่อนจะไม่ถามเลย ตอนนี้
จะเริ่มถาม สีอะไร คนนี้คือใคร เริ่มอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น เมื่อก่อนคือไม่นิ่ง พอมีสิ่งกระตุ้นหน่อยก็
วิ่งไปแล้ว แต่เดี๋ยวนี้คือตรงกันข้ามเลย เริ่มถามค าถามที่เราเคยถามเค้า เหมือนเค้านึกได้แล้วมาถาม
เรา ชี้ตัวเองถามว่าคนนี้ใคร ชี้การ์ตูนถามว่านี่อะไร เหมือนมีสมาธิจดจ่อสิ่งรอบตัวมากข้ึน” 

(กนกชล อุตยานะ. สัมภาษณ์, วันที่ 8 มีนาคม 2559) 

น้องอช ิอายุ 7 ปี 

 จากการสอบถามและพูดคุยกับคุณแม่น้องอชินั้นท าให้ทราบว่าน้องมีอาการออทิสติก มีปัญหา
เรื่องพฤติกรรมการควบคุมตนเองคือ เวลาที่น้องโดนขัดใจหรืออยากได้อะไรแล้วไม่ได้น้องจะโมโห 
ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ เอามือทุบตัวเอง กระทืบเท้า ซึ่งใช้เวลานานกว่าน้องจะสงบลงได้ 
นอกจากนั้นก็น้องยังมีปัญหาเรื่อง การสื่อสารคือ จะพูดได้ไม่ซับซ้อน แต่สามารถบอกความต้องการ
ตัวเองได้ ส าหรับการบ าบัดอ่ืนของน้องอชิ คุณแม่เล่าว่า โดยปกติน้องจะมีไปฝึกกับศูนย์กระตุ้น
พัฒนาการครูอ้อ ตรงโรงเรียนวัดพระมหาไถ่ ทุกวันหลังเลิกเรียนปกติ และจะมีการฝึกว่ายน้ า 
นอกจากนั้นก็มีโครงการอาชาบ าบัดที่ก าลังร่วมกิจกรรมอยู่ ซึ่งเป็นโครงการที่คุณแม่รู้จักมาจากคุณแม่
น้องไทเกอร์ และได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของน้องไทเกอร์หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัด จึง
เกิดความสนใจที่จะพาน้องอชิเข้าร่วมโครงการด้วย ประกอบกับโครงการนี้จัดขึ้นที่กองพันทหารม้าที่ 
29 รักษาพระองค์ ซึ่งอยู่ตามแนวทางรถไฟฟ้า จึงท าให้เดินทางสะดวกเนื่องจากบ้านพักอยู่แถวอารีย์ 
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นอกจากนั้นอกีหนึ่งเหตุผลที่คุณแม่เลือกที่จะพาน้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้เนื่องจากเรื่องของค่าใช้จ่าย ซึ่ง
คุณแม่ได้เล่าว่า 

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เหมือนรัฐบาลได้ช่วยสนับสนุนเด็กพิเศษเรื่องของ

งบประมาณ เพราะถ้าเราพาเด็กไปขี่ของเอกชนครั้งนึงก็หลายพันบาทแล้ว แต่นี่

รัฐบาลช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่าย และไปขี่ข้างนอกก็ไม่ได้มาตรฐานขนาดนี้ เราก็

มั่นใจในคุณภาพของหน่วยงานราชการ ว่ามีส่วนช่วยสนับสนุนเด็กพิเศษ ซึ่ง ถือ

ว่าดีมากเลย อยากให้ราชการส่วนอื่นๆดูตัวอย่างของอันนี้ เพราะเด็กพิเศษถ้าจะ

ท าให้เค้าพัฒนาขึ้นค่าใช้จ่ายมันสูง ถ้าเราคาดหวังจากเอกชนทุกอย่าง มันก็ไม่ได้

เพราะเด็กพิเศษต้องมีการฝึกหลายด้าน ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากขึ้นด้วย 

 ซึ่งพบว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นน้องสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น
กล่าวคือ เวลาที่น้องโมโหน้องจะไม่โวยวายมาก สามารถรอได้ รอได้นานขึ้น ใจเย็นลง ไม่แสดงอารมณ์
พรวดพราด เช่น “เวลาพาไปเซเว่น น้องจะกินขนม เราบอกไม่ได้ กินไปครั้งก่อนแล้ว มันหวาน เค้าจะ
หงุดหงิดแต่ไม่ถึงขั้นเมื่อก่อน เมื่อก่อนจะหงุดหงิดมาก ร้องโวยวาย เสียงดัง เดี๋ยวนี้ลดลง อาจเป็น
เพราะ เวลานั่งอยู่บนหลังม้าต้องท าตามค าสั่งของครู มันก็เหมือนช่วยฝึกเค้าไปในตัว” 

(ชนิดา พงษ์บุตร. สัมภาษณ์, วันที่ 8 มีนาคม 2559) 

น้องก้อง อายุ 9 ปี 

 จากการสอบถามและพูดคุยกับคุณย่าน้องก้องนั้นท าให้ทราบว่าน้องมีอาการออทิสติก และมี
ปัญหาด้านอารมณ์คือ จะเอาแต่ใจตัวเอง ถ้าใครขัดใจจะแสดงออกโดยการท าร้ายร่างกายคนอ่ืน 
นอกจากนั้นน้องยังเป็นคนอ่อนไหวง่าย ชอบงอน ชอบร้องไห้ รักสัตว์ แต่การสื่อสารจะปกติคือ 
สามารถเล่าเหตุการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างเหมือนกับเด็กปกติ ส าหรับการบ าบัดนั้นปกติน้องก้องจะมีการ
ฝึกท าดนตรีบ าบัดที่สถาบันราชานุกูล การกินยา การต่อลองให้รางวัลหรือค าชม และการว่ายน้ า ส่วน
กิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นคุณย่าได้พาน้องก้องมาเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากคุณย่าเคยได้ยินและศึกษา
เกี่ยวกับการขี่ม้าบ าบัดมานานแล้ว อยากจะลองพาน้องก้องเข้าร่วมกิจกรรม แต่ในตอนนั้นรู้จักแค่
เพียงสถานที่ที่จัดกิจกรรมอาชาบ าบัดแบบเสียค่าใช้จ่ายเท่านั้นซึ่งอยู่ไกล และเดินทางล าบากจากที่พัก 
แต่เมื่อ2-3เดือนก่อนหน้านี้คุณย่าได้รู้จักจากกลุ่มผู้ปกครองที่โรงเรียนของน้องก้องว่าทางม.พัน 29 รอ. 
ได้มีการจัดตั้งโครงการอาชาบ าบัดขึ้นแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบกับการเดินทางที่สะดวกสบาย คุณ
ย่าจึงตัดสินใจลองพาน้องมาลงสมัครทิ้งชื่อไว้ และถูกเรียกตัวในที่สุด 
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 ซึ่งพบว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นน้องมีสมาธิขึ้น และมีความสุขกับการ
ได้มาขี่ม้าเพราะว่าพ้ืนฐานเป็นคนรักสัตว์ สิ่งนี้ท าให้คุณย่าสามารถสร้างข้อต่อรองเพ่ือให้น้องเรียนรู้
กติกาสังคมได้มากขึ้น เช่น “ถ้าอยากจะขี่ อยากจะมาหาครูกร อยากจะมาหาพ่ีๆต้องท าตามขั้นตอน
แบบนี้ และเค้าก็จะไม่ดื้อ เค้าจะรอมากเลยวันอังคารเค้าจะเชื่อ จะฟังตามค าสั่งเรา นั่นคือเป็นสาเหตุ
ให้วันอังคารย่าพูดอะไรเค้าจะเชื่อหมดเลย” ส่วนเรื่องร่างกายและบุคลิกพบว่าน้องมีหลังที่ตรงขึ้นเวลา
นั่งหรือเดินจนคุณหมอที่สถาบันราชานุกูลเอ่ยปากชม นอกจากนั้นยังพบว่าน้องมีความต้องการที่จะ
ช่วยเหลือเพ่ือนๆ ช่วยเตรียมอุปกรณ์ ช่วยเพื่อนใส่หมวก คอยหยิบของให้ เป็นต้น 

(เขมิกา คงสวัสดิ์. สัมภาษณ์, วันที่ 8 มีนาคม 2559) 

น้องก้อย อายุ 10 ปี 

 น้องก้อยเป็นญาติของน้องก้อง ดังนั้นผู้ที่พาน้องมาบ าบัดคือคุณย่าซึ่งเป็นผู้ปกครองคน
เดียวกับท่ีพาน้องก้องมา จากการสอบถามและพูดคุยกับคุณย่านั้นท าให้ทราบว่าน้องมีอาการออทิสติก 
มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร ไม่มีสมาธิ ชอบอยู่ในโลกของตัวเอง และรักสัตว์ ส่วนการเรียนรู้นั้นจะไม่มี
ปัญหาเพราะน้องจะสามารถเรียนรู้ได้เร็ว นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านร่างกายเกี่ยวกับกระดูขาส่วนล่าง
ผิดรูป และหลังค่อมด้วย ส าหรับการบ าบัดรักษาอาการของน้องก้อยนั้นจะมีการบ าบัดรักษา
เช่นเดียวกับน้องก้องที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

 ซึ่งพบว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นน้องมีสมาธิ เริ่มนิ่งขึ้น ไม่เข้าโลกส่วนตัว
เยอะ และจดจ่อกับการขี่ม้า เนื่องจากพ้ืนฐานเป็นคนรักสัตว์เช่นเดียวกับน้องก้อง จึงท าให้น้องมี
ความสุขเวลามาขี่ม้า มาเจอครูฝึก และในวันนั้นคุณย่าก็สามารถให้เค้าเรียนรู้กติกาสังคมเช่นเดียวกับที่
กล่าวไปแล้วในกรณีของน้องก้อง นอกจากนั้นอีกพัฒนาการหนึ่งที่เห็นได้ชัดในน้องก้อยก็คือการเดินที่
จะเดินตรงขึ้น และช่วงหลังที่ตรงข้ึนขณะเดินหรือนั่งเหมือนกับน้องก้อง แต่จะเห็นได้ชัดกว่าน้องก้อง 

(เขมิกา คงสวัสดิ์. สัมภาษณ์, วันที่ 8 มีนาคม 2559) 
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ตารางที่ 5.3 พัฒนาการของเด็กออทิสติก 

วาดโดย ธนิกานต์ ปรักแก้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559  
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 3.4.2) การเยียวยาจิตใจของผู้ปกครองโดยการให้ขึ้นบนหลังม้า 

 แนวคิดการเยียวยาจิตใจผู้ปกครองนั้นเป็นแนวคิดที่เริ่มต้นโดยครูกร ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้
ผู้ปกครองเรียนรู้และเข้าใจในตัวของเด็กออทิสติกมากข้ึน 

จะมีหนึ่งครั้งที่จะเปิดใจผู้ปกครองโดยใช้ม้าเป็นสื่อ เป็นการละลายพฤติกรรม
ผู้ปกครอง เพื่อให้เรียนรู้ว่าลูกรู้สึกยังไง เป็นการเปิดใจตัวเอง เรากลัว แต่ท าไมถึง
อยากให้ลูกขี่ ใจจริงเราแคร์ใคร เห็นลูกโวยวาย เราแคร์ใคร แคร์ลูกเราหรือคนอื่น 
คนที่อยู่ข้างๆคือลูกเราไม่ใช่หรอ บางทีคาดคั้นลูก ด่าลูกให้นั่งหลังตรง เอาม้ามา
เยียวยาใจพ่อแม่ ต้องแตะใจลูก บางคนร้องไห้บนหลังมา เพราะเพิ่งรู้สึกได้ว่าลูก
รู้สึกยังไงเวลาอยู่บนหลังมา ผมจะใช้การเดินแบบสามขาพ่อแม่ผม เราจะเดินไป
ด้วยกัน ร่วมมือกันเพื่อจะให้ดีขึ้น 

 (วิจิตรกร เถนว้อง. สัมภาษณ์, วันที่ 28 ตุลาคม 2558) 

ซึ่งการให้ผู้ปกครองทดลองขึ้นขี่ม้านั้นเป็นหลักสูตรที่ทางหน่วยงานได้เพ่ิมขึ้นมาเอง และได้กลายเป็น
เอกลักษณ์แตกต่างจากการท าอาชาบ าบัดของหน่วยงานอื่น  

ที่อื่นเราไม่รู้ว่าท ารึป่าว แต่ของเราพ่อแม่ต้องได้ขี่ เวลาของเด็ก 12 ครั้ง ก็จะบวก
เวลาของพ่อแม่ไป 1 ครั้งเป็น 13 ครั้ง ถ้าเราท าแบบนี้กับทุกที่ ประเทศไทยก็จะ
ได้อะไรมากขึ้น 

 (วิจิตรกร เถนว้อง. สัมภาษณ์, วันที่ 28 ตุลาคม 2558)  

 โดยในอาทิตย์ที่ 13 นี้ จะมีหลักการคือ ให้ผู้ปกครองได้ลองท ากิจกรรมเหมือนกับบุตรหลาน
ของตนเอง พร้อมกันนั้นครูฝึกหรือครูผู้ช่วยฝึกจะมีการพูดโน้มน้าวจิตใจให้เข้าใจบุตรหลาน เข้าใจ
ธรรมชาติของเด็กออทิสติก ให้ลองคิดทบทวนย้อนความรู้สึกไปถึงวันแรกที่พาบุตรหลานเข้ามาขี่ม้า 

ให้ผู้ปกครองลองขึ้นขี่ม้า เดิน นั่งหันหลัง บางคนที่ว่าเยอะหน่อยก็จะให้วิ่งเรียบ 
เค้าชอบไปคาดหวังกับเด็กมากเกินไป เด็กแต่ละคนเค้าจะมีพัฒนากับขีด
ความสามารถที่ต่างกัน ต้องเข้าใจด้วย พอเด็กบางคนจากเดินไม่ได้กล้ามเนื้อไม่มี
แรง พอเด็กเริ่มเดินได้ เริ่มจับหยิบอะไรได้ เค้าก็เริ่มอยากที่จะออกวิ่ง อยากที่จะ
จับนู่นจับนี่ อยากจะไปเล่น พ่อแม่มองเห็นว่าพอลูกดีขึ้นแล้วชอบวิ่ง ชอบเดิน 
ชอบท านู่นท านี่ เราก็บอกว่าคุณแม่น่าจะมองว่ามันเป็นข้อดีมากกว่าเป็นข้อเสีย
ของลูกนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกไม่สามารถท าอะไรได้เลย นั่งรถเข็นมา ไม่
สามารถท านู่นท านี่ได้เลย นึกถึงเราถ้าเราป่วยนอนซม พอหายเราก็อยากจะท า
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อะไร เด็กเค้าไม่ได้เดินเลยตั้งแต่เกิด ตลอดชีวิต พอถึงวันหนึ่ง กี่สิบปีที่เค้าท าได้ 
คุณคิดว่ามันคือความภาคภูมิใจ หรือความบกพร่อง เค้าก็ถึงจะเข้าใจ ก็เข้าใจ
แหละดูแลเด็กประเภทนี้มันเหนื่อยต้องใช้อะไรมาก เสียสละมาก เราเข้าใจเค้าว่า
เค้าอยากได้อะไร แต่เค้าก็ลืมมองว่าเด็กเค้าเป็นแบบไหน ต้องการอะไร 

(ยุทธพันธุ์ ผดุงจันทร์. สัมภาษณ์, วันที่ 22 มีนาคม 2559)  

 3.4.2.1) ความรู้สึกของผู้ปกครองหลังจากผ่านการอบรมเยียวยาจิตใจของทางหน่วยงาน 

 สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจในตัวของบุตรหลาน
มากขึ้นนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และครูกร ท าให้ทราบว่ากิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจถึง
ตัวบุตรหลานมากขึ้นโดยเฉพาะขณะที่เขาขี่ม้า ครูกรเล่าว่าผู้ปกครองบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาบน
หลังมาเลยก็มี เพราะเขารู้สึกได้ว่าลูกรู้สึกยังไงเวลาอยู่บนหลังม้า , บางคนจะกดดันลูก คาดคั้นลูกว่า
ท าไมถึงท าไม่ได้แบบเด็กคนอื่นที่ข้ึนบนหลังม้าเหมือนกัน จะร้องไห้ท าไม พอได้ลองขี่ม้าเองก็จะได้รู้ว่า
ท าไมลูกถึงรู้สึกอย่างนั้น เป็นต้น และจากการสัมภาษณ์ของผู้ศึกษาพบว่าผู้ปกครองจะเข้าใจบุตร
หลานของตัวเองมากขึ้น เช่น กรณีของน้องพี คุณแม่ของน้องจะเข้าใจว่าท าไมน้องถึงยังมีพฤติกรรม
เล่นมืออยู่เมื่อน้องอยู่บนหลังม้า “รู้สึกได้ว่าที่ลูกยังสามารถเล่นมือ หรือ ปล่อยมือบนหลังม้าได้ ที่ลูกไม่
กลัว เพราะว่ายังมีอานช่วยรับ ช่วยประคอง ก็เลยไม่ได้ดุเค้าแม้ว่าอยากจะให้เค้านิ่งก็ตาม”(ดวงใจ เกิด
พุ่ม. สัมภาษณ์, วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558) หรือกรณีของน้องก้องและน้องก้อยที่คุณย่าเข้าใจ
พฤติกรรมของบุตรหลานว่าท าไมน้องทั้งสองคนถึงรบเร้าอยากจะมาร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัดทุกเย็นวัน
อังคาร “รู้เลยว่าเด็กมันใจจดใจจ่อ ไม่อยากลงจากม้า อยากมาขี่บ่อยๆเพราะอะไร เรายังอยากขี่ต่อ
เลย เพราะว่ามันมีความสุขเวลาได้สัมผัสเค้า ตอนแรกไม่กล้าจับเลย แต่ตอนนี้อยากจะจับอีก” (เขมิกา 
คงสวัสดิ์. สัมภาษณ์, วันที่ 8 มีนาคม 2559) 

 หรือแม้กระทั่งความภาคภูมิใจในตัวของบุตรหลานที่สามารถขึ้นไปขี่บนหลังม้าได้ เช่น กรณี
ของผู้ปกครองของน้องอชิที่กล่าวว่า “ได้ลองขี่ม้าแล้วรู้สึกว่าต้องควบคุมตัวเอง ฝึกความเชื่อมั่น เข้าใจ
น้องมากขึ้น ว่าเด็กท่ีนั่งตรงนี้ได้ต้องมีความเชื่อม่ันในตัวเอง ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ด้วย” (ชนิดา พงษ์
บุตร. สัมภาษณ์, วันที่ 8 มีนาคม 2559) และคุณย่าของ น้องก้องและน้องก้อยที่กล่าวว่า “มีตอนที่เค้า
ให้เอามือจับเอว ย่าก็รู้ว่าเด็กต้องใช้ขาในการทรงตัวตอนอยู่บนหลังม้า ได้หลัง ได้สายตา ได้สมาธิ มัน
ท ายากนะขนาดเราเป็นคนปดติเรายังว่ามันยากเลย เด็กมันก็เก่งที่ท าได้” (เขมิกา คงสวัสดิ์. สัมภาษณ์, 
วันที่ 8 มีนาคม 2559) 
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 3.4.3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองขณะที่บุตรหลานร่วมกิจกรรม 

 สืบเนื่องมาจากระหว่างการด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้น ทางครูฝึกได้ขอความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองให้อยู่ห่างจากสนามฝึก เพ่ือป้องกันไม่ให้บุตรหลานเห็นผู้ปกครองและเกิดเสียสมาธิระหว่าง
ด าเนินกิจกรรม ดังนั้นระหว่างด าเนินกิจกรรมผู้ปกครองผู้ศึกษาจึงมักเห็นผู้ปกครองย้ายมานั่งที่บริเวณ
ด้านหน้าของ HG café ซึ่งเป็นพ้ืนที่ร่ม ปลอดโปร่ง และนั่งสบาย บ้างก็จับคู่กันพูดคุย สองคนบ้าง สาม
คนบ้าง แล้วแต่วัน เมื่อได้สอบถามถึงหัวข้อที่พูดคุยนั้นล้วนพบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กออทิสติกทั้งสิ้น 
ไม่ว่าจะเป็นวิธีเลี้ยงดู ที่มักจะคอยแนะน ากันว่าสิ่งไหนควรท า สิ่งไหนไม่ควรท า , แนวทางการบ าบัด
บุตรหลาน ที่วิธีไหนดีหรือไม่ดีก็จะคอยแนะน าผู้ปกครองคนอ่ืน เช่น คุณแม่น้องอชิที่กล่าวว่า “ได้
แลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองเวลามาขี่ม้าด้วยกัน ก็ได้พูดคุยกันเรื่องปัญหาของลูก เรื่องการกินยา เรื่อง
กิจกรรมอ่ืนที่ทุกคนได้ท ามา อย่างว่ายน้ าที่ไหนเห็นผล เรื่องโรงเรียนของลูก อาหารการกิน ได้หลาย
เรื่อง” (ชนิดา พงษ์บุตร. สัมภาษณ์, วันที่ 8 มีนาคม 2559) และกรณีของคุณแม่น้องเซย่าที่กล่าวว่า  

ส่วนใหญ่จะเร่ืองกิจกรรมของลูก ว่าลูกเป็นยังไง ท าอะไรถึงไหนแล้วบ้าง แนะน า
ที่เรียน มีสระว่ายน้ าใหม่ตรงนี้ ครูดีนะ มีกิจกรรมที่ต่างจากตรงนั้นนะ ถ้าสนใจก็
ไปได้ บางทีมีการอบรมให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องลูกๆของเราตามโรงพยาบาล 
ตามสมาคมต่างๆ เร่ืองทั่วไป ประมาณนั้น 

(ทัศวรรณ กิตติโพธิ์วิทย์. สัมภาษณ์, วันที่ 9 มีนาคม 2559) 

 นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองด าเนินไปได้ด้วยดีนั้น
เนื่องมาจากความเข้าใจซึ่งกันและกันในปัญหาที่พบเจอ เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนรอบตัวของผู้ปกครองที่
พวกเขาจะสามารถเข้าไปพูดคุยอย่างเข้าใจถึงปัญหาของพวกเขา เช่น กรณีของคุณพ่อน้องแจ๊กกี้ ที่
กล่าวว่า “การได้คุยกับผู้ปกครองก็ดีครับ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ว่าเค้าฝึกลูกยังไง แล้วก็ปรับทุกข์กัน 
เช่น ลูกฉันเป็นอย่างนี้ ลูกแกเป็นไหม คือเป็นหัวอกเดียวกัน จะเข้าใจกัน แนะน ากันว่า ฉันฝึกอันนี้แล้ว
มันหายนะเข้าใจหัวอกกันว่าพวกเราเป็นยังไง” (ชัยชาญ สอนอาจ. สัมภาษณ์, วันที่ 12 พฤศจิกายน 
2558) และคุณแม่น้องป้ายที่กล่าวว่า “ได้คุยกับคนที่หัวอกเดียวกันนี่ส าคัญเลย ถ้าไปคุยแถวบ้านนี่
ไม่ได้ เค้าไม่เข้าใจเรา” (กนกชล อุตยานะ. สัมภาษณ์, วันที่ 8 มีนาคม 2559) 

 โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ปกครองนั้นไม่ได้รู้จักกันมาก่อน มีเพียงแค่บางคน หรือบางคู่
เท่านั้นที่รู้จักกันมาก่อน เพราะบุตรหลานของตนเรียนโรงเรียนเดียวกัน ในกรณีนี้จึงท าให้ผู้ปกครองได้
มีการเปิดสังคมใหม่ให้กับตัวเอง และมีเพ่ือนเพิ่มขึ้น 

 



96 
 

3.5) ทัศนคติของผู้ปกครองต่อกิจกรรมอาชาบ าบัดและครูฝึก 

  ในหัวข้อทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการอาชาบ าบัดและครูฝึกนี้ เป็นหัวข้อที่แสดงให้
เห็นถึงความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อตัวโครงการอาชาบ าบัดและครูฝึกหลังจากได้เข้ามาสัมผัสกับ
โครงการแล้ว ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ปกครองทุกคนต่างมองว่าโครงการอาชาบ าบัดของม.พัน 29 
รอ. เป็นโครงการที่ดีในแง่ของการเป็นนโยบายที่มองเห็นตัวตนของเด็กออทิสติกและตั้งใจช่วยเหลือ
เด็กออทิสติก โดยไม่แสวงหาผลก าไร และควรจัดต่อไปเรื่อยๆ เช่นในกรณีของคุณแม่น้องเซย่า และ
คุณแม่น้องอ่ังเปา  

แม่รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆโครงการหนึ่ง มันคงมีไม่เยอะนะใน
องค์กร หรือภาคส่วนต่างๆที่อยากจะช่วยเหลือเด็กพิเศษ เพราะโดยปกติแล้วเค้า
จะมองว่าเด็กพิเศษเป็นภาระ โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มาเรียนรู้เด็กพิเศษ เค้าจะไม่รู้ 
เค้าจะมองในภาพรวมว่าเด็กพิเศษเป็นเด็กที่มีภาระต่อสังคม เป็นสิ่งแปลก
ประหลาด นี่ต้องพูดกันตามตรงเลย เมื่อก่อนเราจะได้ยินว่าแบบ สร้างปัญหา คือ
คนพิการ ซึ่งพอเราได้พาลูกมาอยู่ตรงนี้ มาเห็นตรงนี้ เราก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดี 
แล้วมันก็เป็นความคิดดีๆมากๆเลยที่อย่างน้อย ที่นี่เค้าก็เห็นในความเป็นตัวตน 
เป็นคนของเด็กๆว่า เค้ามีโอกาสที่จะได้ฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้ ถึงแม้จะไม่หายเลย แต่
อย่างน้อยก็ดีขึ้นได้ แค่เค้าคิดที่จะช่วย เราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็ยินดีๆ
มากๆแล้ว ส่วนที่มันจะได้มากน้อยแค่ไหน ในส่วนของคุณแม่คือไม่ได้มองถึงตรง
นั้น แค่เค้าคิดจะช่วย มองในมุมๆหนึ่งของคนในสังคมที่เค้าก็ไม่ได้อยากจะเกิดมา
เป็นแบบนี้ ก็รู้สึกดีแล้ว ก็ต้องขอบคุณด้วย 

(ทัศวรรณ กิตติโพธิ์วิทย์. สัมภาษณ์, วันที่ 9 มีนาคม 2559) 

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก มันไม่ค่อยมีนะพวกองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กพิเศษ
แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ขนาดของรัฐบาลเองยังต้องไปตามโรงพยาบาล ไปเข้าครอส
ฝึกต่างๆก็ยังไม่ค่อยมีคิวให้เรา  มีเดือนละหน สองเดือนหน สามเดือนหน และแต่
ละหนก็แค่ครึ่งชั่วโมง อย่างนี้มันไม่มีทางที่จะดีขึ้นได้เลย มันต้องทุกอาทิตย์ซ้ าๆ 
ยิ่งเป็นมากยิ่งต้องทุกวันยิ่งดี  และควรท าตั้งแต่ เล็ก ฝึก เหมือนออกจาก
โรงพยาบาลรู้ว่าลูกเป็น ก็ต้องรีบเรียกกลับมาละ มาแอดมิดต่อ ท ายังไงก็ได้ให้เด็ก
มันดีที่สุดก่อนที่เด็กจะโต เล็กๆฝึกง่าย ยิ่งโตยิ่งฝึกยาก มันจะดื้อขึ้นทุกวัน ยิ่งโต
ยิ่งต่อต้าน 

 (กนกพร เมฆานุวัตร. สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2559) 
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 โดยผู้ปกครองได้มองว่าในการจะบ าบัดรักษาเด็กออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นครูฝึกมี
ส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก ถ้าครูฝึกแสดงให้ผู้ปกครองเห็นถึงความทุ่มเท ความตั้งใจ ความช านาญ ใน
การบ าบัดบุตรหลานของพวกเขานั้น ผู้ปกครองก็จะรู้สึกไว้วางใจในการให้บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
และบุคลากรของโครงการนี้ก็ได้แสดงศักยภาพเหล่านั้นออกมาให้ผู้ปกครองเห็น จนท าให้ผู้ปกครอง
ต่างเชื่อใจและไว้ใจในการฝากบุตรหลานของพวกเขาเข้ามาร่วมกิจกรรมอาชาบ าบัด เช่นกรณีของคุณ
ตาน้องรีเบ้ คุณแม่น้องอชิ และคุณแม่น้องเซย่า 

พอเห็นว่าครูฝึกใจดี เข้าใจเด็ก ไม่ใช้อารมณ์ เราก็รู้สึกวางใจที่จะให้หลานเรามา
ท า เพราะพวกนี้ต้องคนอย่างนี้ ครูฝึกนี่ส าคัญนะ ถ้าเกิดใจร้อน เจ้าระเบียบ นี่
ไม่ได้เลย เพราะเด็กมันไม่มีระเบียบอยู่แล้ว จะไปเป๊ะๆไม่ได้ ดูแล้วเค้าเข้าใจเด็ก 
รู้ว่าจะท ากับเด็กยังไง จะพูดกับเด็กยังไง เค้าคิดยังไงก็ท าอย่างนั้น ใจดีโดย
ธรรมชาติ ไม่ได้ฝืน ต้องขอบคุณเค้าเหมือนกัน 

(สุชนิ แซ่โอ้ว. สัมภาษณ,์ วันที่ 8 มีนาคม 2559) 

ครูกรแกมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความจิตอาสาสูง ซึ่งปกติคนที่ท างานกับเด็กปกติมัน
ก็ฝึกยากอยู่แล้ว แล้วนี่เด็กพิเศษซึ่งมีอารมณ์มากกว่า มีพฤติกรรมที่หลากหลาย
มาก กว่าที่จะเข้าถึงเด็กพิเศษได้ ครูกรก็ต้องศึกษามาเยอะ ไม่งั้นก็ไม่สามารถ
เข้าใจเด็กหรือจับจุดเด็กได้หรอก 

(ชนิดา พงษบ์ุตร. สัมภาษณ,์ วนัที่ 8 มีนาคม 2559) 

ตลอดเวลาที่ได้ร่วมงานกับครูกรมา เค้าไม่ได้มองว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วย 
แต่ว่าเค้ามีสิ่งที่เค้าท าให้เด็กๆมันมาจากข้างในเค้า อยากจะช่วยจริงๆ อยากจะ
เห็นเด็กคนหนึ่งมีพัฒนาการได้มากข้ึน ช่วยเหลือตัวเองได้มากข้ึนกว่าเดิม 

(ทัศวรรณ กิตติโพธิ์วิทย์. สัมภาษณ์, วันที่ 9 มีนาคม 2559) 

 นอกจากความไว้วางใจที่จะฝากบุตรหลานให้อยู่ในความดูแลของครูฝึกแล้ว ผู้ปกครองยังรู้สึก
อยากจะคุย อยากจะปรับทุกข์ อยากจะขอบคุณครูฝึก ที่ไม่ได้นึกถึงแค่เพียงปัญหาเรื่องเด็กออทิสติก
เพียงอย่างเดียว แต่ครูฝึกยังนึกถึงปัญหาต่างๆที่ผู้ปกครองพบเจอ และพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหาด้วย เช่นกรณีของคุณแม่น้องป้ายและกรณีของคุณย่าน้องก้องและน้องก้อยที่กล่าวว่า 

รู้สึกว่ามันเบาภาระลงสิ่งที่เราหนักใจอยู่ เหมือนมีคนมาช่วย มาแบ่งเบาความรู้สึก
ออกไป ไม่ได้อะไรอยู่คนเดียว อย่างครูกรเค้าก็เต็มใจ เต็มร้อยกับเรา นี่ไม่ได้ยอ
นะ ถ้าครูกรมีอะไรอยากจะแนะน าเค้าก็แนะน าตลอดแล้วบอกตรงจุดด้วยนะว่า
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เด็กคนนี้เป็นอะไร เพราะเด็กแต่ละคนพฤติกรรมหรือสาเหตุของพฤติกรรมของ
เค้าจะไม่เหมือนกัน เรากอ็ุ่นใจตรงนี้ 

 (กนกชล อุตยานะ. สัมภาษณ์, วันที่ 8 มีนาคม 2559)  

ครูกรแกเป็นคนน่ารัก มนุษยสัมพันธ์ดี แล้วเป็นคนที่ทุ่มเท ไม่ได้มองแต่เด็ก แกใส่
ใจแม้กระทั่งผู้ปกครอง เหมือนบางช่วงที่เราได้เจอกัน เค้าให้เราได้ระบาย เค้า
สอนญาติแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีอะไรโทรเลยครับ คุยกับผมได้ มาก่อนเวลา วัน
นั้นช่วงที่ก้องมีปัญหามากๆ แล้ววันเด็กไปเจอครูกรที่ราชานุกูล มันอยู่ในช่วงที่เรา
เครียด ครูกรถามว่าย่าเป็นอะไรระบายได้นะ มันไหลออกมาเลยน้ าตา ร้องไห้แล้ว
ระบายให้ครูกรฟัง ซึ่งปกติเราไม่เคยร้องไห้เลย แต่ครั้งนี้หนักจริงๆ  

(เขมิกา คงสวัสดิ์. สัมภาษณ์, วนัที่ 8 มีนาคม 2559) 

 ในบทที่ 5 นี้จะเห็นได้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นเป็นเนื้อหาที่ได้จากการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม
ของผู้ศึกษา ซึ่งจะสะท้อนทัศนคติของบุคลากร และผู้ปกครองอย่างตรงไปตรงมา ท าให้เห็นถึงบริบท
ทางสังคมของตัวโครงการและตัวเด็ก เพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์ในบทถัดไป เกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของ
ตัวโครงการที่ส่งผลต่อการเยียวยาเด็ก และผู้ปกครอง ตลอดถึงหน้าที่ของโครงการอาชาบ าบัด และ
บทบาทของโครงการอาชาบ าบัดในฐานะท่ีเป็นการแพทย์ทางเลือก 
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บทที่ 6 

วิเคราะห์และสรุปผล 
 
 เนื้อหาในบทนี้เป็นการกล่าวถึงการวิเคราะห์ตัวโครงการอาชาบ าบัด ของกองพันทหารม้าที่ 
29 รักษาพระองค์ (ม.พัน. 29 รอ.) ถึงบทบาทการเป็นแพทย์ทางเลือกของโครงการ รวมถึงวิเคราะห์
หน้าที่และบทบาทของโครงการที่มีต่อสังคม ต่อเด็กออทิสติก และต่อครอบครัวทางด้านใดบ้าง ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องระบบการแพทย์ทางเลือก (Complementary And 
Alternative Medicine) และแนวคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยม (Structural – Functional) โดยการ
วิเคราะห์ทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์ผ่านข้อมูลทั้งที่ได้มาจากการรวบรวมเอกสาร งานวิจัย การลง
ภาคสนาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ของตัวผู้ศึกษา 
 
6.1) โครงการอาชาบ าบัดในบทบาทของระบบการแพทย์ทางเลือก 

 จากแนวคิดระบบการแพทย์ทางเลือกที่ว่าระบบการแพทย์ทางเลือกนั้นเกิดจากการที่ระบบ
การแพทย์แบบวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กระแสหลักได้เข้าครอบง าสังคม จนท าให้การแพทย์แบบ
ดั้งเดิมถูกลดบทบาทลงให้เหลือเป็นเพียงการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์เสริมเท่านั้น แต่ เนื่องจาก
ปัญหาของระบบการแพทย์กระแสหลักที่เกิดจากปัจจัยและเงื่อนไขเชิงบริบททางสังคมหลายอย่าง ไม่
ว่าจะเป็นปัจจัยด้านยุคสมัยของสังคม ที่ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคหลังทันสมัยนิยม (Postmodern era) ซึ่ง
เป็นยุคที่ความรู้ อุดมคติ ฯลฯ เกิดการเชื่อมโยงและสามารถแพร่กระจายถึงคนในสังคมได้อย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้ผู้คนเกิดความเสื่อมถอยของแรงศรัทธาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จนเกิดกระแส
ปัจเจกชนนิยมที่ผู้คนนิยมตัดสินใจเลือกก าหนดชีวิตด้วยตนเอง และแสวงหาทางเลือกที่สอดคล้องกับ
ข้อมูล ความรู้ และอุดมคติที่ตนยึดถือ รวมถึงเกิดกระแสต่อต้านการอยู่ภายใต้อ านาจของวิชาชีพ อีก
ด้วย หรือปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนสุขภาพที่ท าให้ผู้คนในสังคมมักจะป่วยด้วยโรคไร้
เชื้อเรื้อรังมากข้ึน เช่น โรคเครียด ซ่ึงปัญหาสุขภาพเหล่านี้ท าให้การแพทย์แบบวิทยาศาสตร์ที่มีแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพว่า “สุขภาพคือการปราศจากโรค” ไม่สามารถจัดการปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจนท าให้ผู้ป่วยพอใจได้ แต่ในขณะเดียวกันระบบการแพทย์ทางเลือกซึ่งสนใจการรักษา
สุขภาพแบบองค์รวมนั้นสามารถตอบสนองในการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้มากกว่า ซึ่งปัจจัยหรือปัญหา
ต่างๆของระบบการแพทย์กระแสหลักที่เกิดขึ้นในสังคมเหล่านี้ล้วนเป็นตัวผลักดันให้ระบบการแพทย์
กระแสหลักถูกลดบทบาทอ านาจในการครอบง าสังคมลง และในขณะเดียวกันระบบการแพทย์
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ทางเลือกซึ่งเป็นระบบที่ถูกมองข้าม หรือถูกลดบทบาท ก็ได้กลับมาเฟ่ืองฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมี
ระบบการรักษาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนในสังคมปัจจุบันมากกว่านั่นเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับความจริงทางสังคมที่ว่า ในสังคมหนึ่งๆ ย่อมจะมีระบบการแพทย์ด ารงอยู่มากกว่าหนึ่ง
ระบบเสมอ ไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ หรือจะเป็น
สังคมดั้งเดิมที่ห่างไกลจากความทันสมัยก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะโดยความจริงแล้ว ไม่มีระบบ
การแพทย์ระบบใดระบบเดียว ที่จะมีความสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองจนสามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาที่เกิดจากความเจ็บป่วยได้อย่างบริบูรณ์ในทุกมิติ และ สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการที่
แตกต่างหลากหลายของผู้คนในสังคม เนื่องจากสุขภาพและความเจ็บป่วยนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มี
หลายมิติ สลับซับซ้อน และเป็นพลวัต 

 เช่นเดียวกันกับการบ าบัดรักษาอาการออทิสติกที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้น
เป้าหมายของการรักษาจึงเป็นเพียงการส่งเสริมพัฒนาการและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิ
สติกให้ใกล้เคียงเด็กปกติมากที่สุดเท่านั้น และวิธีที่ถูกยอมรับและนิยมใช้ฝึกกันมากที่สุดคือการท า
กิจกรรมบ าบัดเพื่อมุ่งเน้นบูรณาการการรักษาด้านต่างๆของเด็กเข้าด้วยกันตามความจ าเป็นของเด็กแต่
ละคน และการรักษาโดยการใช้ยาตามอาการของเด็ก ซึ่งการวิจัยพบว่าการจะรักษาอาการออทิสติก
นั้นควรเป็นการรักษาตั้งแต่เป็นเด็ก และควรท าอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้จากข้อมูลภาคสนามที่ผู้ศึกษาได้
สอบถามผู้ปกครองมา ท าให้ทราบถึงปัญหาการดูแลรักษาเด็กออทิสติกว่าในประเทศไทยทั้งในระบบ
ของโรงพยาบาล ระบบโรงเรียน และระบบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อกับการดูแลเด็กออทิสติกนั้นมีจ านวนที่ ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งระยะเวลาในการรักษาเด็กออทิสติกของโรงพยาบาลรัฐบาลนั้นน้อย
เกินไป โดยที่ทางโรงพยาบาลมักจะนัดบ าบัดอาการเด็กเพียงอาทิตย์ หรือสองอาทิตย์ครั้ง อีกทั้งในการ
รักษาแต่ละครั้งก็มักจะท าการรักษาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งระบบวิธีการรักษาเหล่านี้ ท าให้การ
ดูแลเด็กออทิสติกเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง และยังขัดต่อหลักความจริงที่ว่าอาการออทิสติกควรเป็นอาการ
ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อการรักษาไม่เป็นไปตามหลักความจริงที่ว่าการรักษาควร
กระท าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการรักษาจึงไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร นอกเหนือจากระบบของรัฐบาลที่ไม่
เพียงพอต่อเด็กออทิสติกแล้ว อีกหนึ่งทางเลือกของผู้ปกครองก็คือการพาบุตรหลานเข้ารักษากับระบบ
การบ าบัดเด็กออทิสติกของสถาบันเอกชน แต่ทางเลือกนี้ก็ถูกจ ากัดด้วยค่าใช้จ่าย ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ผู้ปกครองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการรักษาที่สถาบันเอกชนมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้
ผู้ปกครองจึงต้องเสาะแสวงหาวิธีการบ าบัดอ่ืนๆมาเป็นตัวช่วยเสริมในการพัฒนาศักยภาพของบุตร
หลานตนเอง  

 โครงการอาชาบ าบัดของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ นับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการ
บ าบัดเด็กออทิสติกเช่นกัน โดยอย่างท่ีกล่าวไปแล้วในบทที่ 5 เรื่องความเป็นมาของโครงการว่าเกิดจาก
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ความต้องการที่อยากจะแบ่งเบาภาระในการดูแล และลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานป่วย
เป็นโรคออทิสติก โดยได้มีการศึกษาข้อมูลจากผลวิจัยเรื่องรูปแบบในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิ
สติก, รูปแบบการใช้กระบือบ าบัดในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการบ าบัดเด็ก
พิเศษโดยการใช้ม้าของต่างประเทศ และน ามาประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานจึงเกิดเป็นโครงการอาชา
บ าบัดขึ้น และจากการสอบถามผู้ปกครองถึงสาเหตุของการพาบุตรหลานเข้าร่วมโครงการพบว่าสาเหตุ
หลักที่ผู้ปกครองน าบุตรหลานมาเข้าร่วมโครงการคือต้องการให้อาการของบุตรหลานดีขึ้นจนสามารถ
พัฒนาศักยภาพให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งเด็กเกือบจะทุกคนในโครงการปัจจุบันมีการท า
กิจกรรมบ าบัดในระบบของโรงพยาบาล ยกเว้นน้องอาร์มที่เคยท าแต่หมดครอสไปแล้ว แต่ทั้งนี้อาการ
ของเด็กทุกคนในโครงการก็ยังพบว่ามีอีกหลายจุดที่ยังสามารถพัฒนาได้ถ้าหากได้รับการดูแลเอาใจใส่
ในการท าการบ าบัด ผู้ปกครองจึงพาบุตรหลานมาสมัครเข้าร่วมโครงการอาชาบ าบัดของม.พัน 29 รอ. 
เพ่ือเป็นตัวช่วยเสริมในการบ าบัดอาการออทิสติกของบุตรหลาน และสาเหตุที่ท าให้ผู้ปกครองเลือก
โครงการอาชาบ าบัดในการรักษาบุตรหลานนั้น สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวของ
โครงการว่าสามารถบรรเทาอาการของเด็กลงได้ หรือในบางกรณีเห็นผลว่าเด็กที่เคยเข้าร่วมโครงการ
รักษาแล้วได้ผล จึงเกิดความเชื่อมั่นในตัวโครงการ และได้พาบุตรหลานมาสมัครเข้าร่วมในที่สุด 
นอกจากนั้นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกพาบุตรหลานเข้าร่วมโครงการคือเรื่องของค่าใช้จ่ายและ
การเดินทาง ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและอยู่ในที่ที่เดินทางได้สะดวก ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความเห็น
ว่าเรื่องนี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองลงได้เยอะ นอกจากนั้นในส่วนของความรู้สึกของ
ผู้ปกครองต่อตัวโครงการและครูฝึกหลังได้พาบุตรหลานเข้ามาร่วมโครงการผู้ปกครองต่างมองว่า
โครงการอาชาบ าบัดของม.พัน 29 รอ. เป็นโครงการที่ดีในแง่ของการเป็นนโยบายที่มองเห็นตัวตนของ
เด็กออทิสติกและตั้งใจช่วยเหลือเด็กออทิสติก โดยไม่แสวงหาผลก าไร และมีทีมบุคลากรที่แสดงให้เห็น
ถึงความทุ่มเท ความตั้งใจ ความช านาญ ในการท ากิจกรรมที่ไม่เพียงใส่ใจตัวบุตรหลานของพวกเขา
เท่านั้น แต่ยังสนใจในปัญหาที่ผู้ปกครองพบเจอ และพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอีกด้วย 

  เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาตามแนวคิดระบบการแพทย์ทางเลือกแล้วพบว่า โครงการอาชาบ าบัดของ
ม.พัน 29 รอ.นั้น เป็นโครงการที่เกิดข้ึนจากแนวคิดท่ีว่าการแพทย์กระแสหลัก หรือการแพทย์ในระบบ
ของโรงพยาบาลไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย หรืออาจกล่าวได้ว่าระบบการแพทย์
กระแสหลักในโรงพยาบาลที่ใช้รักษาเด็กออทิสติกนั้นไม่ได้สมบูรณ์ในทุกมิติ ทั้งนี้เนื่องมาจากเงื่อนไข
ด้านบุคลากรหรือสถานที่ที่ใช้บ าบัดเด็กออทิสติกซึ่งมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณของผู้ป่วยออทิ
สติก หรือเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจที่ระบบการรักษาเด็กออทิสติกนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูง ท าให้เกิดปัญหา
ผู้ป่วยหลายรายไม่มีก าลังทรัพย์ในการเข้าถึงบริการเหล่านั้น ดังนั้นการเกิดข้ึนของโครงการอาชาบ าบัด
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ของม.พัน 29 รอ. ซึ่งเป็นโครงการที่มีความน่าเชื่อถือ และไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงนับว่าเป็นการเกิดขึ้นของ
การบ าบัดรักษาในระบบการแพทย์ทางเลือกตามแนวคิดระบบการแพทย์ทางเลือก 

 อีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนความเป็นแพทย์ทางเลือกของโครงการอาชาบ าบัดคือ บทสัมภาษณ์
ของผู้ปกครองที่เม่ือตีความออกมาแล้วพบว่าผู้ปกครองต่างแสวงหาทางเลือกเสริมเพ่ือบ าบัดบุตรหลาน
ของตน เนื่องจากการแพทย์กระแสหลักไม่สามารถตอบสนองในส่วนนี้ได้ หรือบางกรณีตอบสนองได้
แต่ไม่ครบในทุกมิติ โดยผู้ปกครองจะเลือกที่วิธีการบ าบัดบุตรหลานที่มีความน่าเชื่อถือ และคิดว่า
เหมาะสมแก่บุตรหลานของตน ซึ่งโครงการอาชาบ าบัดของม.พัน 29 รอ. สามารถตอบสนองความ
ต้องการส่วนนี้ให้กับตัวของผู้ปกครองได้ โดยวิธีการเลือกพาบุตรหลานเข้าร่วมโครงการของผู้ปกครอง
นั้น สอดคล้องกับแนวคิดระบบการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นแนวคิดที่เฟ่ืองฟูในยุคหลังสมัยใหม่ (Post 
Modern) ที่ผู้คนมีความเชื่อมั่นในความรู้ของตนเอง นิยมตัดสินใจเลือกก าหนดชีวิตด้วยตนเอง 
แสวงหาทางเลือกที่สอดคล้องกับข้อมูล ความรู้ และอุดมคติที่ตนยึ ดถือ และเสื่อมศรัทธาต่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 นอกจากนั้นแล้วลักษณะของโครงการอาชาบ าบัดของม.พัน 29 รอ. ยังสอดคล้องกับแนวคิด
ระบบการแพทย์ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนิยามค าว่าสุขภาพ ที่มองว่า สุขภาพคือผลที่เกิด
จากการด าเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพ มองสุขภาพแบบองค์รวม ให้ความส าคัญทั้งกาย, จิต, สังคม และ
วิญญาณของผู้คน การรักษานั้นจึงไม่จ าเป็นต้องรักษาเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น ซึ่งโครงการอาชาบ าบัดไม่ได้
รักษาเพียงแค่อาการของเด็กออทิสติกเท่านั้น แต่ยังบ าบัดในเรื่องของการดูแลเลี้ยงดูเพ่ือให้เด็กมี
สุขภาพจิตที่ดี ผ่านการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง หรือในเรื่องของการที่ไม่ได้เน้นหรือผูกขาดเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือวิชาชีพแพทย์ในสมัยใหม่ในการจัดการระบบสุขภาพเท่านั้น ซึ่งเห็นได้จากบุคลากร
ของทางโครงการไม่ได้ประกอบวิชาชีพแพทย์ แต่เป็นผู้ที่สนใจ และศึกษาจนเกิดความเชี่ยวชาญ และ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ปกครองในการน าบุตรหลานเข้าร่วมโครงการนั่นเอง  
 
6.2) บทบาททางสังคมของโครงการอาชาบ าบัด 

 สังคมเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการท างานประสานกัน
ขององค์ประกอบต่างๆในสังคม ซึ่งองค์ประกอบในที่นี้อาจหมายถึง สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่มีบทบาทหน้าที่ของตนเอง แต่ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ต่างๆขององค์ประกอบต่างๆใน
สังคมต่างถูกสร้างมาเพ่ือตอบสนองและคอยยึดเหนี่ยวสังคมให้มีความสมดุลและด ารงต่อไปได้ เมื่อไหร่
ก็ตามที่สังคมขาดความสมดุล หรือเกิดปัญหา องค์ประกอบต่างๆในสังคมจึงเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
คืนความสมดุลให้กลับคืนสู่สังคม 
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 เช่นเดียวกันกับเรื่องของระบบสุขภาพที่ถูกมองว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้น ย่อมเป็นผลดีต่อระบบ
สังคม และในทางกลับกันถ้าสมาชิกในกลุ่มสังคมใดมีสุขภาพที่ไม่ดีก็จะส่งผลเสียต่อระบบสังคมเช่นกัน 
อาจกล่าวได้ว่าความเจ็บป่วยเปรียบเสมือน ความผิดปกติของระบบสังคม ที่ท าให้ดุลยภาพของสังคม
ต้องเสียไป เนื่องจากผู้ที่เจ็บป่วยจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น
เพ่ือที่จะให้สังคมกลับคืนสู่สมดุลต้องท าให้ความเจ็บป่วยของสมาชิกในสังคมหายหรือลดลงไป ซึ่งการ
ท าให้ความเจ็บป่วยของของสมาชิกในสังคมหายหรือลดลงไปนั้น จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบทาง
สังคมต่างๆเป็นตัวช่วยท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งในความเข้าใจของคนทั่วไปในสังคมมักจะ
เข้าใจว่าองค์ประกอบทางสังคมที่ท าหน้ารับผิดชอบปัญหานี้คือ สถาบันทางการแพทย์ แต่ในความเป็น
จริงแล้วนั้น ทุกองค์ประกอบทางสังคมสามารถที่จะช่วยกันท าหน้าที่รับผิดชอบปัญหานี้ได้เช่นกัน 

 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรทางสังคมที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
บ าบัดรักษาความเจ็บป่วยของสมาชิกในสังคม ในที่นี้คือ เด็กออทิสติกนั้น ซึ่งเป็นสมาชิกในสังคมที่ถูก
จัดให้เป็นผู้ป่วยประเภทหนึ่ง เนื่องจากพวกเขาเป็นบุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทาง
พัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยได้มีการจัดตั้งโครงการ
อาชาบ าบัดขึ้น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือทั้งตัวของเด็กพิเศษ, ผู้ปกครองของเด็กพิเศษ รวมถึง
สังคมด้วย โดยที่เจตนาการช่วยเหลือที่ว่านั้นได้ถูกสะท้อนออกมาผ่านทัศนคติของบุคลากรภายใน
โครงการทุกฝ่าย 

 เริ่มตั้งแต่เจ้าของโครงการ (พันโทรณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน) ที่มีแนวคิดมุ่งที่จะจัดโครงการเพ่ือแบ่ง
เบาภาระของผู้ปกครองของเด็กพิเศษ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและความเครียดที่ต้องรับผิดชอบมากกว่า
ผู้ปกครองของเด็กปกติทั่วไป ผู้พันได้เล็งเห็นถึงความมีตัวตนของเด็กพิเศษ เล็งเห็นถึงปัญหาของพวก
เขา และไม่ทอดทิ้งปัญหาเหล่านี้ ซึ่งถ้าวิ เคราะห์ตามสิ่งที่เห็นในสังคมแล้วจะพบว่าองค์กร หรือ
หน่วยงานที่เล็งเห็นถึงปัญหาของเด็กพิเศษ และหาวิธีจัดการอย่างเป็นระบบนั้นนับว่ามี ยังมีจ านวน
น้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก ซึ่งจากการลงภาคสนามของผู้ศึกษาและได้สอบถาม
พูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กออทิสติกทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การจะบ าบัดรักษาเด็กออทิ
สติกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นจ าเป็นจะต้องท าการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากใน
ประเทศไทยองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กออทิสติกนั้นพบว่าไม่เพียงพอ และมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ที่ไม่เพียงพอ
ในที่นี้พบว่าหมายถึงองค์กรของรัฐ หรือระบบโรงพยาบาลที่มักจะนัดท าการบ าบัดเพียงอาทิตย์ละครั้ง
ถึงสองครั้ง เนื่องจากมีคนมารักษาเยอะ จ าเป็นต้องให้การรักษาอย่างทั่วถึง หรือบางครั้งในระบบ
โรงเรียนเฉพาะของเด็กพิเศษ ก็ไม่สามารถท่ีจะรับเด็กพิเศษเข้าได้ทุกราย ต้องพิจารณาตามอาการของ
แต่ละรายไป ซึ่งในสนามศึกษาผู้ศึกษาก็พบว่ามีเด็กออทิสติกบางรายไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบ
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ของโรงเรียน เพราะทางโรงเรียนปฏิเสธการสอน และในส่วนขององค์กรเอกชนนั้นถึงแม้จะมีเวลาใน
การดูแลบ าบัดเด็กแต่ค่าใช้จ่ายนั้นก็จะสูงตามไปด้วย ซึ่งผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถจ่ายได้ 
ดังนั้นการที่ทางหน่วยงานได้จัดตั้งโครงการอาชาบ าบัดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือเด็กออทิสติกนั้นท าให้
ผู้ปกครองรู้สึกถึงความมีตัวตนของพวกเขา ที่ไม่ถูกการเมินเฉยจากภาครัฐ นอกจากนี้อีกส่วนที่สะท้อน
ให้เห็นถึงเจตนาในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกออกมานั้นคือ การที่ผู้พันให้การสนับสนุนบุคลากรในการ
หาความรู้เพ่ือผลักดันให้เป็นโครงการการอาชาบ าบัดที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนให้การ
ผลักดันโครงการอาชาบ าบัดของประเทศไทยให้เป็นระบบมาตรฐานสากล ซึ่งเห็นได้จากการเป็น
ศูนย์กลางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นท่ีหน่วยงานในช่วงวันที่ 14-18 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ได้กล่าว
ไว้ในบทที่ 5 

 นอกจากนี้ทัศนคติของบุคลากรฝ่ายอ่ืนๆในโครงการไม่ว่าจะเป็นครูฝึกประจ าโครงการ ครู
ผู้ช่วยฝึก และพลทหาร ก็ยังสะท้อนถึงเจตนาการช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างดี
ทีเดียว เริ่มจากการก้าวเข้ามารับผิดชอบหน้าที่เหล่านี้ จากข้อมูลในบทที่ 5 สามารถกล่าวได้ว่าการ
ด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้น เกิดจากความเป็นอาสาสมัครของบุคลากร แม้ในช่วงแรกของการเข้ามา
รับผิดชอบหน้าที่บุคลากรบางคนมาด้วยหน้าที่แต่ในท้ายที่สุดการที่พวกเขาจะอยู่และด าเนินการมา
เรื่อยๆนั้นต้องเกิดจากใจที่มีความเป็นจิตอาสา ใจที่ต้องการจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
ตลอดจนถึงสังคม ใจที่เป็นห่วงอนาคตของเด็กพิเศษ หวังดีต่อเด็กพิเศษ อยากให้พวกเขาสามารถท า
กิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ได ้ซึ่งพวกเขาได้สละเวลาส่วนตัวมารับผิดชอบในส่วนนี้ ไม่ว่าจะเป็นในช่วง
ท ากิจกรรมอาชาบ าบัด หรือในช่วงเวลาว่างเพ่ือเสาะแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมมาใช้บูรณาการ
ในโครงการเพ่ือให้โครงการมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งในความจริงแล้วพวกเขามีสิทธิ์
เลือกที่จะไม่มาท าได้ เนื่องจากไม่มีการบังคับ การที่พวกเขาเลือกที่จะมารับผิดชอบหน้าที่ต่างๆใน
โครงการนี้นั้นจากการสัมภาษณ์บุคลากรพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการที่จะช่วยเหลือสังคม 
เห็นใจผู้ปกครองของเด็กพิเศษ รวมถึงเด็กพิเศษเอง ประกอบกับเห็นผลของโครงการว่าสามารถ
ช่วยเหลือเด็กพิเศษและตัวผู้ปกครองได้จริง จึงเกิดความคิดที่ว่าดีกว่าไปท าบุญอ่ืนๆที่ไม่เห็นผลเป็น
รูปร่าง นอกจากนี้ทางครูฝึกประจ าโครงการ (จ.ส.อ.วิจิตกร เถนว้อง) ยังมีแนวคิดที่ห่วงใยผู้ปกครอง 
คอยให้ค าปรึกษาและแนะน าวิธีดูแลบุตรหลาน และได้จัดครอสบ าบัดจิตใจผู้ปกครองขึ้นมาในอาทิตย์
ที่ 13 ของโครงการ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เพ่ิมขึ้นมานอกเหนือจากแนวคิดการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
และพบว่าความห่วงใยผู้ปกครองที่บุคลากรได้แสดงออกมานั้นประสบความส าเร็จอย่างมาก โดยจะ
กล่าวต่อไปในหัวข้อ บทบาทของโครงการอาชาบ าบัดที่ส่งผลต่อผู้ปกครอง 

 อาจกล่าวได้ว่ากองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของระบบสังคมได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบ าบัดช่วยเหลือเด็กออทิสติก จึงจัดตั้งโครงการอาชาบ าบัดขึ้นมา เพ่ือ
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หวังที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กออทิสติกให้สามารถด ารงชีวิตและท ากิจกรรมพ้ืนฐานต่างๆได้เหมือน
เด็กปกติทั่วไป ซึ่งการที่โครงการนี้จะประสบความส าเร็จมากหรือน้อยเพียงใดนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า
บุคลากรภายในโครงการมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้จากการลงภาคสนามของผู้ศึกษาพบว่าทัศนคติของ
บุคลากรในโครงการนั้นมีส่วนท าให้โครงการประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ศึกษามองว่า
การท ากิจกรรมใดที่เกิดจากความตั้งใจ จริงใจ และทุ่มเทอย่างที่บุคลากรภายในโครงการท านั้น จะ
ส่งผลให้สิ่งที่ตั้งใจท าออกมาประสบผลส าเร็จทางใดทางหนึ่งไม่มากก็น้อย 
  
6.3) บทบาทของโครงการอาชาบ าบัดที่ส่งผลต่อเด็กออทิสติก 

 วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งโครงการอาชาบ าบัดขึ้นมาก็คือความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กพิเศษให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งนี้ในส่วนของเด็กออทิสติกที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษานั้น
ประกอบด้วย 11 เคสที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์กับผู้ปกครองของเด็กพร้อมกับสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ด้วยตัวผู้ศึกษาเอง และเคสตัวอย่างอีกจ านวนหนึ่งที่ฟังจากครูฝึกประจ าโครงการ ท าให้ทราบว่าการที่
เด็กออทิสติกได้มาร่วมท ากิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นผลที่เด็กออทิสติกได้รับกลับไปนั้นแตกต่างกัน 
เนื่องจากลักษณะอาการที่มีความหลากหลายของโรคออทิสติกจึงท าให้การท ากิจกรรมอาชาบ าบัดนั้น
ส่งผลต่อตัวเด็กต่างกัน เหมือนกับที่ครูกรเคยกล่าวไว้ว่า “อาชาบ าบัดบางทีมันไม่ได้เหมาะกับทุกคน” 
ดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้ศึกษาจึงจ าแนกบทบาทของโครงการอาชาบ าบัดที่ส่งผลต่อเด็กออทิสติกจาก
กรณีศึกษาของผู้ศึกษาไว้ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 

 6.3.1) บทบาทด้านร่างกาย โดยหลักการแล้วพัฒนาการด้านร่างกายถือเป็นพัฒนาการที่
กิจกรรมอาชาบ าบัดมุ่งเน้นและสามารถท าให้เกิดประสิทธิผลได้มากที่สุด โดยเด็กพิเศษกลุ่มที่สามารถ
เห็นผลได้ชัดเจนที่สุดคือกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เช่น กลุ่มที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อน
แรง แต่ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่เด็กออทิสติกซึ่งส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายปกติ จะ
มีเพียงบางเคสเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกาย ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้น
แทรกซ้อนขึ้นมา ดังนั้นในส่วนของพัฒนาการด้านร่างกายนั้นเท่าที่ผู้ศึกษาพบในการศึกษาครั้งนี้คือ 
เรื่องของการทรงตัวที่ดีข้ึน การเดินที่คล่องข้ึน ในเคสของน้องแจ๊กก้ี เนื่องจากน้องได้ฝึกกล้ามเนื้อขาให้
ได้ใช้แรงในขณะขี่ม้า เรื่องของการเดินที่ตรงขึ้น ในเคสของน้องก้อย และการเดินหรือนั่งแล้วหลังตรง
ขึ้น ในเคสของน้องก้องและน้องก้อย ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นผลพวงมาจากการท าอาชาบ าบัด
อีกเช่นกัน  

 6.3.2) บทบาทด้านพฤติกรรม ปัญหาด้านพฤติกรรมเป็นปัญหาที่พบมากในเด็กออทิสติก เด็ก
ทุกคนที่เข้ามาท ากิจกรรมอาชาบ าบัดล้วนมีปัญหาด้นพฤติกรรมทั้งสิ้น แต่ปัญหานั้นจะมีความ
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หลากหลายแตกต่างกันไป ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบว่าก่อนการท ากิจกรรมอาชาบ าบัดนั้น เด็กมี
พฤติกรรมที่ไม่นิ่ง คือ ขาดสมาธิและความอดทนในการรอคอยหรือสมาธิสั้น ซึ่งในส่วนนี้มักจะ
เชื่อมโยงกับเรื่องของปัญหาด้านอารมณ์ของเด็กด้วย กล่าวคือเด็กมักจะแสดงอารมณ์ออกมาเมื่อ
ตนเองรู้สึกไม่พอใจในการถูกขัดใจ ฯลฯ โดยการแสดงอารมณ์นั้นมักจะแสดงออกมาในรูปแบบของการ
ท าลายข้าวของ ท าร้ายคนรอบข้าง หรือแม้กระทั่งท าร้ายตัวเอง นอกจากนี้ในเด็กบางรายยังพบว่ามี
พฤติกรรมการชอบเล่นมือ การชอบเล่นเสียง ชอบเป่าปาก การท ากิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นจะเป็นการ
ฝึกความอดทน ฝึกการรอคอย ฝึกการใช้สมาธิ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆขณะอยู่บนหลังม้า และ
ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆที่ทางโครงการได้จัดเตรียมไว้ซึ่งถูกจัดไว้อย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ เด็กไม่
สามารถที่จะข้ามขั้นตอนที่ตนเองไม่อยากท าได้ จึงเปรียบเสมือนเป็นการฝึกความอดทน และการ
เรียนรู้กฎเกณฑ์ของสังคมไปในตัว  ซึ่งหลังจากการผ่านกิจกรรมอาชาบ าบัดแล้วนั้น พบว่าในเด็กบาง
รายอาการจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ประมาณ 6 ครั้งแรกของการบ าบัด ในเด็กบางรายจะมีความสนใจในสิ่ง
รอบข้างมากขึ้น เช่นกรณีของน้องอาร์มและน้องป้ายที่สนใจสิ่งรอบข้างและเริ่มตั้งค าถาม  ในบางราย
จะเริ่มมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมข้างนอกมากขึ้น เช่นกรณีของน้องเซย่าที่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับการ
เรียนได้นานขึ้น และบางรายสามารถอดทนรอได้นานขึ้น ใจเย็นลง เช่นกรณีของน้องรีเบ้ที่จะโวยวาย
น้อยลง เป็นต้น แต่ปัญหาเหล่านี้ที่ดีขึ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าจะหายไปเลย เนื่องจากเด็กเหล่านี้ก็
ยังคงมีพฤติกรรมอยู่แต่ว่าลดน้อยลงไปเท่านั้นเอง ซึ่งในบางรายนั้นปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่ได้ มีการ
พัฒนาหรือพัฒนาได้น้อยนั้น ส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่ผู้ปกครองไม่ได้กลับไปฝึกบุตรหลานต่อ 
เนื่องจากการจะพัฒนาศักยภาพของเด็กออทิสติกได้นั้นจ าเป็นต้องฝึกอย่างต่อเนื่อง และสามารถท าได้
หลายวิธี  

 6.3.3) บทบาทด้านจิตใจ โดยปกติปัญหาด้านจิตใจนั้นมักเป็นสิ่งที่แสดงออกมาให้คนภายนอก
สังเกตเห็นได้ยาก เช่นเดียวกันกับเด็กออทิสติกปัญหาด้านจิตใจของพวกเขามักถูกพ่วงมาจากการที่คน
รอบข้างไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพยายามสื่อสาร และปัญหาเหล่านี้มักมาพร้อมกับปัญหาทางด้าน
อารมณ์อีกเช่นเคย การท ากิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กมีจิตใจที่เย็นลง ได้รู้จักและ
สัมผัสกับม้า ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ สามารถตอบสนองอารมณ์ในแบบเดียวกับที่ผู้
ขี่เป็นอยู่ ถ้าเด็กรู้สึกผ่อนคลาย อ่อนโยนเมื่ออยู่บนหลังม้า ม้าก็จะมีพฤติกรรมที่ท าให้ผู้ขี่เ กิดความ
สบายขณะขี่ ดังนั้นจึงเป็นการฝึกการควบคุมอารมณ์ของเด็กไปในตัว นอกจากนั้นการที่เด็กได้มาเปิด
มุมมอง ได้มาสัมผัสกับสัตว์ ในบางรายก็จะมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้น เหมือนกับเวลาที่เรารู้สึกดีเมื่ออยู่กับ
สัตว์เลี้ยง ซึ่งหลังจากผ่านกิจกรรมอาชาบ าบัดแล้วนั้น จากการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของเด็ก 
ผู้ศึกษาพบว่าเด็กส่วนใหญ่ถ้าได้ลองมาสัมผัสกับการขี่ม้าจะมีความรู้สึกสนุก และอยากจะมาท า
กิจกรรมบ่อยๆ ในเด็กบางรายเขาจะเฝ้ารอวันที่จะได้ขึ้นขี่ม้า ผู้ปกครองบางคนก็จะใช้โอกาสนี้ในการ
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ต่อรองกับเด็กเพ่ือให้ท ากิจกรรมต่างๆเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพ่ือที่เด็กจะได้ขึ้นขี่ม้า จึงเปรียบเสมือน
การฝึกการรู้กฎเกณฑ์ของสังคม รู้จักกติกาการแลกเปลี่ยน หรืออ่ืนๆตามแต่ผู้ปกครองจะตั้งเจตนาไว้  
แต่ในบางรายนั้นก็ไม่ได้ผล เนื่องจากเด็กบางรายกลัวม้า ไม่กล้าขึ้น ไม่กล้าสัมผัสม้า จึงอาจท าให้
ผลประโยชน์ส่วนนี้ไม่สามารถเกิดประสิทธิผลกับพวกเขาได้นั่นเอง 

 6.3.4) บทบาทด้านการมปีฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยทั่วไปแล้วเด็กออทิสติกมักมีอาการสูญเสีย
การสื่อความหมายด้วยการพูด ท าให้เด็กอยู่ในโลกของตัวเองไม่ติดต่อสื่อสารกับใคร สูญเสีย
ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ การได้มาท ากิจกรรมอาชา
บ าบัดเปรียบเสมือนการได้เปิดโลก เปิดสังคมอีกหนึ่งสังคมให้แก่เด็ก อีกทั้งกิจกรรมระหว่างท าอาชา
บ าบัดไม่ว่าจะเป็นการเข้าฐาน การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆก็ยังมีส่วนในการกระตุ้นการพูดของเด็ก ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ของเด็ก รวมถึงฝึกการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กด้วยกัน นอกจากนั้นแล้วม้าก็ยังมี
ส่วนช่วยในการปรับพฤติกรรมการเข้าสังคมของเด็กด้วย กล่าวคือเด็กจะเริ่มรู้จักสื่อสารกับสัตว์ เริ่ม
เกิดความรักความผูกพัน และจะพัฒนาสู่การปฏิสัมพันธ์กับคนด้วยกัน เป็นต้น จากการศึกษาในครั้งนี้
พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการที่จะน าบุตรหลานมาเปิดมุมมองทางสังคมที่นอกเหนือจากสังคมปกติ
ที่พวกเขาเจออยู่ทุกวันเช่น บ้าน หรือ โรงเรียน ฝึกให้พวกเขาออกมาเจอสังคมภายนอก รู้จักคนอ่ืนๆ
เพ่ิมขึ้น รวมถึงปัญหาของเด็กออทิสติกหลายๆรายพบว่ามีปัญหาด้านการสื่อสารในระดับที่มากน้อย
ต่างกันไป ในบางรายไม่พูดเลย บางรายจะไม่สามารถสื่อสารประโยคที่ซับซ้อนได้ บางรายไม่สามารถ
เข้าใจสิ่งที่ผู้อ่ืนจะสื่อ บางรายไม่สามารถสื่อสารความต้องการของต้องการของตนเองให้ผู้อ่ืนรับรู้ ได้ 
เป็นต้น ซึ่งหลังจากผ่านกิจกรรมอาชาบ าบัดแล้วในเด็กหลายๆรายสามารถที่จะสื่อสารเป็นประโยค
สั้นๆได้ บางรายสามารถพูดค าออกมาได้ทั้งๆที่ไม่เคยพูดมาก่อน นอกจากนั้นในส่วนของปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมนั้นที่พบเห็นได้ชัดจากเด็กหลายๆรายในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กเริ่มมีปฏิกิริยาต่อสิ่งรอบข้าง 
เริ่มรู้จักสังเกตและสนใจใฝ่รู้สิ่งรอบข้าง เริ่มมีการถามค าถามกับผู้ปกครอง พูดคุยเยอะขึ้น นอกจากนั้น
การมาท ากิจกรรมอาชาบ าบัดเด็กบางรายได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพ่ือนในการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
ช่วยเหลือสังคมมากขึ้น บางรายอยากที่จะมาเจอเพ่ือน อยากมาเจอครูฝึก ซื้อขนมมาฝากครูฝึก เป็น
ต้น แต่กระนั้นก็พบว่ามีเด็กบางรายที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในโครงการอาชาบ าบัดเช่นกัน 

 กิจกรรมอาชาบ าบัดจะได้ผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละรายด้วย ในแต่ละรายมักจะมีการ
ตอบสนองต่อกิจกรรมไม่เหมือนกัน บางรายตอบสนองเรื่องพฤติกรรมได้ดีในขณะที่ด้านอ่ืนๆไม่
ตอบสนองเลยก็มี หรือในบางรายตอบสนองทุกด้านแต่ไม่ได้ชัดเจนมากน้อยต่างกันไป หรือในบางราย
อาจจะไม่ตอบสนองด้านใดๆเลย เช่นกรณีของน้องปังปอนด์ที่ไม่ยอมขึ้นม้า ทั้งนี้การท ากิจกรรมอาชา
บ าบัดต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายใน ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของเด็กแต่ละ
คน หรือปัจจัยภายนอกที่ได้จากคนรอบข้างฝึกฝนให้ ซึ่งการท ากิจกรรมอาชาบ าบัดนั้นไม่ได้
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หมายความว่าเด็กคนหนึ่งจะบ าบัดอาการทั้งหมดได้ด้วยกิจกรรมอาชาบ าบัดเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ต้องท า
การบ าบัดอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็นทางหลักหรือทางเสริมเพ่ิมเติมไปด้วยอย่างต่อเนื่อง เหมือนที่ได้เคยกล่าวไป
แล้วในบทก่อนๆว่าการจะรักษาเด็กออทิสติกได้นั้นจ าเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง 
 
6.4) บทบาทของโครงการอาชาบ าบัดที่ส่งผลต่อผู้ปกครอง 

 นอกจากบทบาทของโครงการที่ส่งผลต่อเด็กออทิสติกแล้ว อีกหนึ่งบทบาทที่ส าคัญซึ่งเป็นอีก
หนึ่งจุดเด่นของโครงการอาชาบ าบัด ของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ คือ การมีส่วนช่วยใน
การเยียวยาจิตใจของผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นทั้งจากทางตรงตามเจตนาของทางโครงการที่จัดกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ปกครอง หรือจากทางอ้อมในการที่ผู้ปกครองได้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้นในหัวข้อนี้
ผู้ศึกษาจึงจ าแนกบทบาทของโครงการอาชาบ าบัดที่ส่งผลต่อผู้ปกครองจากกรณีศึกษาของผู้ศึกษา
ทั้งหมด 10 เคส ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

 6.4.1) บทบาทที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน สืบเนื่องมาจากระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรมอาชาบ าบัดนั้น ทางครูฝึกได้ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้อยู่ห่างจากสนามฝึก เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้บุตรหลานเห็นผู้ปกครองและเสียสมาธิระหว่างด าเนินกิจกรรม ดังนั้นระหว่างด าเนิน
กิจกรรมผู้ปกครองมักจะนั่งรวมกันอยู่บริเวณด้านหน้าของ HG café ซ่ึงในระหว่างนั้นท าให้ผู้ปกครอง
ได้มีการพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่ก็จะมีบางรายที่รู้จัก
กันมาก่อนเนื่องจากบุตรหลานเรียนอยู่ที่เดียวกัน และได้มาสมัครพร้อมกัน ซึ่งทั้งนี้การพูดคุย การมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างผู้ปกครองนั้น นับว่ามีประโยชน์ต่อตัวผู้ปกครองในด้านต่างๆมากมาย เริ่ม
จากเนื้อหาที่ผู้ปกครองพูดคุยกัน ซึ่งส่วนใหญ่นั้นพบว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงบุตร
หลานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงดูที่มักจะคอยแนะน ากันว่าสิ่งไหนควรท า สิ่งไหนไม่ควรท า 
แนวทางการบ าบัดบุตรหลาน ที่ใครเคยใช้วิธีไหนแล้วได้ผลก็จะแนะน าให้ไปท า แนะน าว่าที่ไหนดี ที่
ไหนไม่ดี ได้ประสบการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับบุตรหลานของตนเอง เพ่ือเตรียมรับมือกับอาการของบุตร
หลานตนเองที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งโดยรวมแล้วการที่ผู้ปกครองได้พูดคุยกันนั้น เปรียบเสมือน
การแลกเปลี่ยนความรู้ ค าแนะน า และเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ตัวผู้ปกครองเอง ซึ่งการที่
ผู้ปกครองได้พูดคุยกันเองนั้น เปรียบเสมือนการพูดคุยปรับทุกข์กัน เนื่องจากมีหัวอกเดียวกัน เข้าใจกัน 
ผู้ปกครองบางคนถึงกับเอ่ยปากว่าแทบไม่ได้คุยกับเพ่ือนบ้าน หรือคนรอบตัวอ่ืนๆที่ไม่ใช่ครอบครัวเลย 
เนื่องจากคนเหล่านั้นไม่เข้าใจปัญหาที่พวกเขาเจอ การที่ได้พาลูกมาท ากิจกรรมอาชาบ าบัดจึงเป็นการ
เปิดสังคมใหม่ ซึ่งเป็นสังคมที่เข้าอกเข้าใจกัน พบเจอปัญหาคล้ายๆกัน ให้กับตัวผู้ปกครองนั่นเอง  
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 6.4.2) บทบาทท่ีเกิดจากบุคลากรของโครงการและกิจกรรมที่ทางโครงการเป็นผู้จัดขึ้น เนื้อหา
ในส่วนนี้จะท าการวิเคราะห์สืบเนื่องต่อจากทัศนคติของบุคลากรภายในโครงการที่ได้ท าการวิเคราะห์
ไปแล้วในหัวข้อหน้าทีข่องโครงการอาชาบ าบัด ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าการที่บุคลากรมีความทุ่มเทและ
เต็มใจที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการนั้นนอกจากจะส่งผลดีต่อตัวโครงการและต่อตัวของเด็กออทิ
สติกที่ท าให้กิจกรรมการบ าบัดมีประสิทธิภาพแล้วนั้น ยังส่งผลดีต่อสภาพจิตใจของผู้ปกครองด้วย 
กล่าวคือ การที่บุคลากรในโครงการแสดงให้ผู้ปกครองเห็นถึงความทุ่มเท ความตั้งใจ ความช านาญ ใน
การบ าบัดบุตรหลานของพวกเขานั้น ท าให้ผู้ปกครองรู้สึกไว้วางใจในการให้บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม
นี้ เนื่องจากการท างานร่วมกับเด็กออทิสติกนั้นต้องอาศัยผู้ที่ท าด้วยใจจริงๆ เพราะอาการของเด็กมี
หลากหลาย ถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะรับมือกับปัญหาของเด็กด้วยวิธีที่ผิด ซึ่งการที่บุคลากรเข้าใจในตัว
เด็กนั้นส่งผลให้เด็กมีความสุขขณะท ากิจกรรม ซึ่งความสุขที่เด็กได้รับขณะร่วมกิจกรรมนี้ ในฐานะ
ผู้ปกครองก็ย่อมมีความสุขไปด้วยนั่นเอง นอกจากนั้นบุคลากรโดยเฉพาะครูฝึกประจ าโครงการและครู
ผู้ช่วยฝึกนั้นต่างก็ไม่ได้ท าหน้าที่แค่ดูแลปัญหาของเด็กเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขายังท าหน้าที่คอย
แนะน าวิธีการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปกครอง คอยถามไถ่ปัญหาของผู้ปกครองและ
แนะน าวิธีแก้ปัญหา ซึ่งข้อมูลจากบทที่ 5 ในหัวข้อทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการอาชาบ าบัด
และครูฝึก นั้นสามารถเป็นตัวสนับสนุนผลการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่าง
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครูฝึกนั้นไม่ได้เพียงแค่เข้าใจเด็กอย่างเดียว แต่เขาเข้าใจผู้ปกครองด้วย เวลาที่
ผู้ปกครองไม่สบายใจ หรือมีปัญหา ครูฝึกนี่แหละที่เป็นหนึ่งในบุคคลที่พวกเขานึกถึง นอกจากนั้นอีก
หนึ่งบทบาทส าคัญของทางโครงการที่ส่งผลต่อจิตใจของผู้ปกครองคือ การจัด ครอสบ าบัดจิตใจของ
ผู้ปกครองที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์ที่ 13 ของกิจกรรมอาชาบ าบัด เป็นการจัดขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ที่จะให้
ผู้ปกครองเข้าใจความรู้สึกของบุตรหลานตัวเองมากขึ้นผ่านการขี่ม้าและท ากิจกรรมเดียวกับที่บุตร
หลานของตัวเองได้ท า โดยกิจกรรมนี้ถือว่าประสบความส าเร็จโดยเฉพาะในผู้ปกครองที่คาดหวังในตัว
ของบุตรหลานมากเกินไป จากการลงภาคสนามพบว่าผู้ปกครองหลายท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่ากิจกรรมนี้
ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงตัวของบุตรหลานมากขึ้นโดยเฉพาะขณะที่เขาขี่ม้า เข้าใจว่าท าไมเขาถึงรบ
เร้าจะมา เข้าใจว่าท าไมเขาถึงยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่เมื่อขึ้นไปบนหลังม้า และเหนือสิ่งอ่ืนใดคือเป็น
การสร้างความภูมิใจในตัวของบุตรหลานให้กับผู้ปกครองด้วย 

 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมอาชาบ าบัดไม่ได้มีบทบาทแค่ต่อตัวของเด็กออทิสติกเท่านั้น แต่ยังมี
บทบาทต่อตัวของผู้ปกครองด้วย ซึ่งเป็นบทบาทที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของผู้ปกครองเอง และ
เกิดขึ้นจากบุคลากรและกิจกรรมของโครงการ โดยบทบาทเหล่านี้ถือว่าเป็นบทบาทที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างมาก และการที่บทบาทเหล่านี้จะประสบความส าเร็จได้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย
ความจริงใจ ตั้งใจ และทุ่มเทในการจัดเตรียมกิจกรรมของบุคลากรภายในโครงการนั่นเอง 
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6.5) สรุปผล 

 ออทิติกเป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของสมอง ท าให้มีความบกพร่อง
ของพัฒนาการหลายด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านภาษาและสังคมล่าช้า และมีพฤติกรรม ความสนใจ
และการกระท าที่ซ้ าๆและจ ากัด แต่เนื่องจากกลุ่มโรคออทิสติก ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
เป้าหมายของการรักษาคือการส่งเสริมพัฒนาการและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ใกล้เคียงเด็กปกติ
มากที่สุด โดยวิธีการรักษาที่เหมาะสมและนิยมที่สุดในสังคมไทยคือ การน าผู้ป่วยเข้ารักษาโดยบูรณา
การการรักษาด้านต่างๆเข้าด้วยกันตามความจ าเป็นของเด็กแต่ละคนในระบบของโรงพยาบาล แต่ด้วย
เงื่อนไขและข้อจ ากัดหลายอย่างท าให้การการรักษาในระบบของโรงพยาบาลยังไม่สมบูรณ์ จึงเกิดการ
แสวงหาทางเลือกอ่ืนๆเพื่อใช้บ าบัดรักษาอาการออทิสติก 
 โครงการอาชาบ าบัดเป็นการบ าบัดทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ปกครองเลือกใช้ในการบ าบัดเด็ก
บุตรหลานของตนเอง เพ่ือหวังที่จะให้ลูกมีการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้ใกล้เคียงกับเด็กปกติ และ
อยู่ร่วมกับสังคมได้ ซึ่งโครงการอาชาบ าบัดเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครองที่จะพาบุตรหลานเข้ารับการบ าบัด ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการจัดสรรเวลาที่จัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง, ความดูแลเอาใจใส่ที่เด็กและผู้ปกครองได้รับจากบุคลากรของทางโครงการ, ความรู้สึก
มั่นใจในการเป็นผู้เลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับบุตรหลานของตน หรือแม้กระทั่งความสะดวกสบายในการ
เดินทาง และการลดภาระค่าใช้จ่าย 
 และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าโครงการอาชาบ าบัดมีบทบาทต่อสังคมในแง่ของการดูแล
รับผิดชอบความเจ็บป่วยของคนในสังคม, มีบทบาทต่อการเยียวยาเด็กออทิสติก ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 
บทบาทด้านร่างกาย, บทบาทด้านพฤติกรรม, บทบาทด้านจิตใจ และบทบาทด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม นอกจากนั้นโครงการอาชาบ าบัดยังมบีทบาทต่อการเยียวยาจิตใจของผู้ปกครองใน 2 ด้าน ได้แก่ 
บทบาทท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  และบทบาทท่ีเกิดจากบุคลากรของโครงการ
และกิจกรรมที่ทางโครงการเป็นผู้จัดขึ้น โดยที่บทบาทเหล่านี้ไม่ว่าจะต่อเด็กหรือผู้ปกครองนั้นจะไม่
สัมฤทธิ์ผลเลย ถ้าปราศจากบุคลากรที่มีความทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจ ในการช่วยเหลือเด็กออทิ
สติกและผู้ปกครองอย่างจริงจังนั่นเอง 
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