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แนวทางส่งเสริมการเล่นในเด็กออทิสติก
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สิ่งสําคัญอย่างหนึ่ งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกได้เป็ นอย่างดี คือ การส่งเสริมการเล่น
ให้เหมาะสมตามวัย ช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาการเล่นจากขั้นที่หยุดชะงักได้
เริ่มต้นด้วยการสร้างโอกาส ในการเล่นที่หลากหลาย ให้เด็กได้มโี อกาสเล่นของเล่นที่
หลากหลาย หรือของเล่นเดิมในวิธีการเล่นที่แตกต่างจากเดิม โอกาสในการเล่นกับเด็กวัยเดียวกัน และ
เพื่อนเล่นที่หลากหลาย
ในการเล่นกับเด็ก ต้องจําไว้เสมอว่า เรากําลังร่วมเล่นกับเขา เล่นไปด้วยกัน แนะนําได้ แต่ไม่ใช่
เราไปสอนเขาเล่นอย่างที่เราต้องการเสมอไป ควรใช้การสัมผัสและนํ้าเสียงที่นุ่มนวลร่วมด้วย
โดยให้เด็กเล่นสิ่งของที่เขากําลังสนใจอยูใ่ นขณะนั้น เริ่มแนะนําวิธีการเล่นของเล่นชิ้ นนั้นให้เด็ก
ดู ถ้าเขาเล่นไม่เป็ นในระยะแรกๆ อาจต้องช่วยโดยจับมือให้เด็กเล่นตามต้นแบบที่ทาํ ให้ดู แล้วค่อยๆ ลด
การช่วยเหลือลงเป็ นแค่แตะมือบางครั้ง บอกให้ทาํ ตามคําสัง่ ใช้ภาษาท่าทางโดยไม่ใช้เสียง จนเด็กเล่น
เป็ นในที่สุด
เมื่อเด็กมีการเล่นที่พฒ
ั นาขึ้ น ควรให้คาํ ชม หรือรางวัล เพื่อเป็ นกําลังใจแก่เด็กที่จะพัฒนาการ
เล่นที่หลากหลายต่อไป เช่น ยิ้ ม พยักหน้า โอบกอด ชมเชย หรือให้ขนม เป็ นต้น
ถ้าเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเล่น เช่น การทุบ ทําลาย ขว้างปาของเล่น ควรให้เด็ก
หยุดเล่นทันที แล้วนําเด็กมานัง่ อยูค่ นเดียวในมุมสงบ ประมาณ 2-3 นาที โดยไม่จาํ เป็ นต้องดุวา่ หรือ
ตะโกนเสียงดังใส่เด็ก เมื่อสังเกตเห็นเด็กมีท่าทีสงบลง จึงค่อยให้เด็กเล่นใหม่ พร้อมทั้งเล่นให้ดหู รือเล่น
ด้วย และบอกให้เด็กรับรูว้ า่ ควรทําอย่างไรในขณะที่เล่นของเล่นนั้น
ในขณะเดียวกันควรฝึ กวินัยไปควบคู่กนั ด้วย ควรสอนให้เด็กเล่นของเล่นทีละชิ้ น เมื่อต้องการ
เปลี่ยนไปเล่นของเล่นชิ้ นใหม่ ให้เอาของเล่นเดิมที่เล่นแล้ว ไปเก็บเสียก่อน
ความปลอดภัยในการเล่นก็เป็ นสิ่งสําคัญที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน อุบตั ิเหตุเกิดขึ้ นได้เสมอ ไม่ควร
ปล่อยให้เด็กเล่นตามลําพังโดยไม่มใี ครดูแล ควรเฝ้ าดูในระยะห่างที่พอเหมาะ และควรเข้าไปเล่นด้วย
เป็ นระยะ
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การส่งเสริมการเล่นในเด็กออทิสติก ควรมีการกําหนดเป้าหมายในแต่ละขั้นให้ชดั เจน และเมื่อ
ผ่านขั้นหนึ่ งแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาต่อไปอีกขั้น จนเด็กสามารถเล่นสมมติเป็ น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการ
ส่งเสริมการเล่น เพื่อเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไป ดังนี้
การเล่นของเล่นประเภทยานพาหนะ (Vehicle Play)
ขั้น ดังนี้

ของเล่นประเภทยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ ฯลฯ กําหนดเป้าหมายเป็ น 4

ขั้นที่ 1 เด็กสามารถเข็นรถ รถไฟ และทําเสียงประกอบที่เหมาะสมได้ สอนให้เล่นโดยทํา
ต้นแบบให้ดกู อ่ น (Modeling) จากนั้นให้เด็กเล่นเลียนแบบ เช่น เข็นรถไฟแล้วส่งเสียงประกอบ “ปู๊ นๆ
กระฉึก กระฉัก” กระตุน้ ให้เด็กทําตามแบบ
ขั้นที่ 2 เด็กสามารถจัดการกับสิ่งกีดขวางที่เกิดขึ้ นระหว่างเล่นได้ โดยให้นําของเล่นชิ้ นอื่น เช่น
สัตว์ หรือรถคันอื่น มากีดขวางทางเดินรถของเด็ก กระตุน้ ให้เด็กขับชนแล้วทําเสียงประกอบ “ตูม้ ” หรือ
กระตุน้ ให้เด็กตะโกนบอก “หลบหน่ อย” “หลีกทางด้วย”
ขั้นที่ 3 เด็กสามารถสื่อสารกับสิ่งกีดขวางที่เกิดขึ้ นระหว่างเล่นได้ โดยนําสัตว์มาพูดคุยกับเด็ก
กระตุน้ ให้เกิดการโต้ตอบ เช่น เอาวัวมาเดินใกล้ๆ ร้อง “มอมอ” แล้วถามว่า “เล่นด้วยได้ไหม” “ฉัน
กําลังหิว จะมาหาหญ้ากินแถวนี้ ”
ขั้นที่ 4 เด็กสามารถสมมติของเล่นของตนเอง กําลังคุยกับของเล่นอื่นได้ ให้เสียงรถร้อง บึ้ นๆ
ในขณะที่กาํ ลังคุยกับของเล่นชิ้ นอื่น ทําท่าเคลื่อนไหวรถไปมาขณะที่พดู คุย หน้ารถของเด็กหันหน้าไป
ทางด้านหน้าของเล่นชิ้ นอื่น บทสนทนาในการเล่น เช่น
ผูส้ อน “สวัสดีเจ้ารถน้อย”
เด็ก “สวัสดีครับแม่ววั สบายดีไหม”
ผูส้ อน “สบายดี จะไปเที่ยวไหนหรือเจ้ารถน้อย”
เด็ก “ผมจะไป......... ครับ”
ผูส้ อน “เที่ยวให้สนุ กนะ”
การเล่นชุดทําครัว (kitchen)
ของเล่นชุดทําครัว เช่น กะทะ เตา หม้อหุงข้าว เขียง ฯลฯ เป็ นของเล่นที่เด็กส่วนใหญ่สนใจ และ
สนุ กกับการรับประทานอาหารได้อีกหลังจากทําครัวเสร็จแล้ว กําหนดเป้าหมายเป็ น 4 ขั้น ดังนี้
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ขั้นที่ 1 เด็กมีประสบการณ์ในการทําครัวของจริง โดยให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการทําครัวของ
จริงก่อน เช่น ปั้ นแป้ง ใส่ส่วนผสม เครื่องปรุงต่างๆ เป็ นต้น
ขั้นที่ 2 เด็กเล่นชุดทําครัวของเล่นด้วยของใช้จริงบางอย่าง เช่น หม้อ จาน ชาม ช้อน หรือ
อาหารจริงบางอย่าง ร่วมกับการสมมติ โดยสมมติใส่อาหารปลอมลงในกะทะของเล่น เปิ ดเตาแล้วทําท่า
ผัดแบบสมมติ พอเสร็จแล้วเทใส่จานอาหารจริงๆ ที่เด็กคุน้ เคยหรือใช้อยูป่ ระจํา แล้วสมมติการทาน
อาหารอย่างเอร็ดอร่อย
ขั้นที่ 3 เด็กเล่นสมมติทาํ ครัวด้วยอาหารปลอมๆ ตามจินตนาการได้ โดยกระตุน้ ให้เด็กเปิ ดฝา
หม้อ ใส่อาหารปลอมๆ ลงไป แกล้งทําเป็ นดม หรือชิมรสชาติอาหาร สมมติผา้ เช็ดหม้อให้สะอาด โดย
ทําให้เด็กดูเป็ นตัวอย่างก่อน แล้วให้เด็กทําตามบทที่บอกให้ทาํ ช่วยกันทํา อย่าเผลอปล่อยให้เด็กมองดู
อย่างเดียว
ขั้นที่ 4 เด็กเล่นบทบาทสมมติกบั เพื่อน ในการทําครัวได้ โดยนําเด็กคนอื่นเข้ามาเล่นทําครัว
ด้วย กระตุน้ ให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่นกับกลุ่มแทนการเล่นกับผูส้ อนโดยตรง
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