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พฤติกรรมการเล่นในเด็กออทิสติก
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้านของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
สังคม และจริยธรรม การเล่นจึงเป็ นสิ่งสําคัญมากต่อการพัฒนาของเด็กทุกคน
แต่การเล่นของเด็กออทิสติกไม่ได้พฒ
ั นาเป็ นไปตามขั้นตอนธรรมชาติ หรือลําดับขั้นของ
พัฒนาการด้านการเล่น เช่นเดียวกับเด็กทัว่ ไป เด็กมักขาดความสามารถในการเล่นที่เกิดขึ้ นเองโดย
ธรรมชาติ และขาดจินตนาการ จึงทําให้มีขอ้ จํากัดในการเล่น เด็กมักเล่นไม่ถกู วิธี มีรปู แบบการเล่นซํ้าๆ
ขาดความหลากหลาย หมุนไปหมุนมา เทกลับไปกลับมา ไม่ค่อยเปลี่ยนรูปแบบการเล่น และไม่มีการ
เลียนแบบพฤติกรรมทางสังคม สนใจแต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และหมกมุน่ กับบางสิ่งบางอย่างมาก
เกินความพอดี
เป็ นธรรมดาสําหรับเด็กออทิสติกที่มกั จะเลือกเล่นของเล่นตามช่องทางของระบบประสาทสัมผัส
ที่ถกู กระตุน้ เช่น การดม การชิม การฟั ง การสัมผัส หรือนํามาจ้องมองดู แต่เด็กมักจะไม่ค่อยมีความ
ผูกพันกับของเล่นเฉพาะอย่างเท่าที่ควร ไม่มีตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์ตวั โปรด เด็กมักจะชอบเล่นของอย่างอื่น
ที่ไม่ใช่ของเล่นด้วยซํ้า มักเป็ นของใช้ที่หยิบได้ทวั ่ ๆ ไปในบ้าน เช่น ขวดยา ผ้าพันแผล แก้วนํ้า กระป๋อง
แป้ง ปฏิทิน แผ่นโฆษณา เป็ นต้น และในการเล่นของเล่น เด็กก็มกั ขาดจินตนาการในการเล่นที่ควรมี
ตามวัย
เด็กออทิสติกมีลกั ษณะเฉพาะตัว ที่ขดั ขวางต่อพัฒนาการด้านการเล่น ดังนี้
1. เด็กที่มีทกั ษะทางด้านภาษาและการสื่อสารบกพร่อง ทําให้จาํ กัดบทบาทในการมีปฏิสมั พันธ์
ทางการเล่น
2. เด็กมีความยากลําบากในการตีความหมาย หรือคาดเดาความคิด ความรูส้ ึก และพฤติกรรม
ของเด็กคนอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างมิตรภาพกับเพื่อนๆ
3. เด็กมักขาดความสนใจในสิ่งรอบตัว ขาดความยืดหยุน่ ในการเปลี่ยนแปลง มักจะต่อต้านต่อ
การสํารวจ หรือสรรหาการเล่นใหม่ๆ ร่วมกับเพื่อนๆ
4. เมื่อชักชวนให้เด็กมาเล่น แต่ระดับการเล่นของเขาตํา่ กว่าของเด็กคนอื่น เด็กจึงไม่เข้าใจในสิ่ง
ที่จะเล่น และเพื่อนก็ไม่สนใจที่จะเล่นด้วยเช่นกัน
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การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นของเด็กออทิสติก ในระยะแรกๆ เป็ นการสังเกตเด็ก
เล่นในห้องสังเกตทดลองซึ่งได้จดั เตรียมขึ้ น ไม่ใช่การสังเกตการเล่นตามธรรมชาติจริงๆ พบว่า การเล่น
ที่พบส่วนใหญ่มกั เป็ น การเล่นสํารวจ ทดลอง เพื่อดูวา่ ของที่เล่นอยูใ่ ช้งานอย่างไร (exploratory play)
และการเล่นรูปแบบเดิมซํ้าไปซํ้ามา แบบไร้เป้าหมาย (perseveration)
แต่การศึกษาวิจยั ในช่วงหลัง เป็ นการสังเกตการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก ผลการศึกษาใน
โรงเรียนเรียนร่วม พบว่าพฤติกรรมการเล่นที่พบบ่อยที่สุดคือ การเล่นจําลองหน้าที่การทํางานของ
สิ่งของที่อยูร่ อบตัว (functional play) รองลงมาคือการเล่นแบบมีโครงสร้าง มีรปู แบบ และเป้าหมาย
กําหนดไว้ชดั เจน (constructive play) และการเล่นสํารวจ ทดลอง (exploratory play) และที่สาํ คัญคือ
แทบไม่เห็นการเล่นแบบจินตนาการเลย (make-believe play)
การเล่นจําลอง (functional play) ที่สงั เกตเห็นส่วนใหญ่จะเป็ นแบบต่างคนต่างเล่น รองลงมา
คือ เล่นคนเดียว
เด็กออทิสติกจะมีท้งั เล่นคนเดียวและเล่นเป็ นกลุ่ม แต่มกั ไม่ค่อยมีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบกัน จาก
การศึกษาวิจยั พบว่าเด็กออทิสติกเล่นกับผูใ้ หญ่เพียงร้อยละ 12 ของช่วงเวลา และเล่นกับเพื่อนเพียงร้อย
ละ 7 ของช่วงเวลา ทั้งๆ ที่มีความพยายามเข้าไปกระตุน้ เป็ นระยะแล้วก็ตาม
เอกสารอ้างอิง
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