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พฤติกรรมการเล่นในเด็กออทิสติก 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: PLAY BEHAVIOR 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

การเล่นช่วยส่งเสริมพฒันาการในทุกดา้นของเด็ก ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ ์สงัคม และคุณธรรม การ

เล่นจึงเป็นสิ่งสาํคญัมากต่อการพฒันาของเด็กทุกคน  

แต่ในเด็กออทิสติก การเล่นมกัไม่สามารถพฒันาเป็นไปตามขั้นตอนธรรมชาติ หรอืลาํดบัขั้นของพฒันาการดา้นการ

เล่น เช่นเดียวกบัเด็กทัว่ไป เด็กมกัขาดความสามารถในการเลน่ท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ และขาดจินตนาการ จึงทาํ

ใหมี้ขอ้จาํกดัในการเล่น เด็กมกัเล่นไม่ถูกวิธี มีรูปแบบการเล่นซํา้ ๆ ขาดความหลากหลาย เช่น สะบดัหรือหมุนของไป

มา เทของเล่นกลบัไปกลบัมา เรยีงของเล่นเป็นแถวยาว ฯลฯ เด็กไม่ค่อยเปลี่ยนรูปแบบการเล่น และไม่มีการ

เลียนแบบพฤติกรรมทางสงัคม มกัสนใจแต่รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ หมกมุ่นกบับางสิ่งบางอยา่งมากเกินความพอดี 

หรือเพ่งมองเฉพาะบางจุดนานเกินไป 

เป็นธรรมดาสาํหรบัเด็กออทิสติกท่ีมกัจะเลือกเล่นของเล่นตามชอ่งทางของระบบประสาทสมัผสัท่ีถูกกระตุน้ เช่น การ

ดม การชิม การฟัง การสมัผสั หรือนํามาจอ้งมองดู แต่เด็กมกัจะไม่ค่อยมีความผูกพนักบัของเล่นเฉพาะอยา่งเท่าท่ีควร 

ไม่มีตุ๊กตาหรือหุ่นยนตต์วัโปรด เด็กมกัจะชอบเล่นของอยา่งอื่นท่ีไม่ใช่ของเล่นดว้ยซํ้า มกัเป็นของใชท่ี้หยิบไดท้ัว่ ๆ ไป

ในบา้น เช่น ขวดยา ผา้พนัแผล แกว้น้ํา กระป๋องแป้ง ปฏิทิน แผ่นโฆษณา เป็นตน้ และในการเลน่ของเล่น เด็กก็มกั

ขาดจินตนาการในการเล่นท่ีควรมีตามวยั  

เด็กออทิสติกมีลกัษณะเฉพาะตวั ท่ีขดัขวางต่อพฒันาการดา้นการเล่น ดงัน้ี  

1. เด็กท่ีมีทกัษะทางดา้นภาษาและการสื่อสารบกพร่อง ทาํใหจ้าํกดับทบาทในการมีปฏิสมัพนัธท์างการเล่น  

2. เด็กมีความยากลาํบากในการตีความหมาย หรือคาดเดาความคิด ความรูส้ึก และพฤติกรรมของเด็กคนอื่น ๆ ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อการสรา้งมิตรภาพกบัเพื่อน 

3. เด็กมกัขาดความสนใจในสิ่งรอบตวั ขาดความยืดหยุน่ในการเปลี่ยนแปลง มกัจะต่อตา้นต่อการสาํรวจ หรือสรรหา

การเล่นใหม่ ๆ รว่มกบัเพื่อน 

4. เม่ือชกัชวนใหเ้ด็กมาเล่น แต่ระดบัการเล่นของเขาตํา่กวา่ของเด็กคนอื่น เด็กจึงไม่เขา้ใจในสิ่งท่ีจะเล่น และเพื่อนก็ไม่

สนใจท่ีจะเล่นดว้ยเช่นกนั  

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่นของเด็กออทิสติก ในระยะแรก ๆ เป็นการสงัเกตเด็กเล่นในหอ้งสงัเกตทดลอง

ซ่ึงไดจ้ดัเตรียมข้ึน ไม่ใช่การสงัเกตการเล่นตามธรรมชาติจริง ๆ พบวา่ การเล่นท่ีพบสว่นใหญ่มกัเป็น การเล่นสาํรวจ 

ทดลอง เพื่อดูวา่ของท่ีเล่นอยูใ่ชง้านอยา่งไร (exploratory play) และการเล่นรูปแบบเดิมซํ้าไปซํ้ามา แบบไรเ้ป้าหมาย 

(perseveration)  

แต่การศึกษาวิจยัในช่วงหลงั เป็นการสงัเกตการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก ผลการศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่ม พบวา่

พฤติกรรมการเล่นท่ีพบบอ่ยท่ีสุดคือ การเล่นจาํลองหน้าท่ีการทาํงานของสิ่งของท่ีอยูร่อบตวั (functional play) 

รองลงมาคือการเล่นแบบมีโครงสรา้ง มีรูปแบบ และเป้าหมายกาํหนดไวช้ดัเจน (constructive play) และการเล่น

สาํรวจ ทดลอง (exploratory play) และท่ีสาํคญัคือ แทบไม่เห็นการเล่นแบบจินตนาการเลย (make-believe play)  

การเล่นจาํลอง (functional play) ท่ีสงัเกตเห็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบต่างคนต่างเล่น รองลงมาคือ เล่นคนเดียว  
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เด็กออทิสติกจะมีทั้งเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่ม แต่มกัไม่ค่อยมีปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบกนั จากการศึกษาวจิยัพบวา่เด็ก

ออทิสติกเล่นกบัผูใ้หญ่เพียงรอ้ยละ 12 ของช่วงเวลา และเล่นกบัเพื่อนเพียงรอ้ยละ 7 ของชว่งเวลา ทั้ง ๆ ท่ีมีความ

พยายามเขา้ไปกระตุน้และเล่นดว้ยเป็นระยะแลว้ก็ตาม  
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