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เด็กออทิสติกกับการเล่นสมมติ 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: PRETEND PLAY 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

การเล่นสมมติ (pretend play) เป็นการสมมติการเล่นต่าง ๆ ตามจินตนาการ ไดแ้ก่ การสมมติบล็อกไมเ้ป็นรถยนต ์

สมมติเชือกเป็นรถไฟ สมมติกลอ่งเป็นเรือ หรือเล่นตุ๊กตา สมมติเป็นครอบครวัมี พอ่ แม่ ลูก ป้อนอาหารใหตุ๊้กตา เด็ก

จะเล่นสมมติเป็นเม่ือมีพฒันาการทางสติปัญญาเพียงพอท่ีจะเขา้ใจไดว้า่ คนรอบขา้งคิดอยา่งไร แลว้จินตนาการตาม

ความคิดน้ัน  

การท่ีเด็กจะเล่นสมมติเป็น จะตอ้งค่อย ๆ พฒันาผ่านลาํดบัพฒันาการดา้นการเล่นทีละขั้น ดงัน้ี  

 1. การเล่นสมัผสัและเคลื่อนไหว (sensorimotor play)  

 2. การเล่นจดัระบบ (organizing play)  

 3. การเล่นจาํลอง (functional play)  

 4. การเล่นสมมติ (pretend play)  

โดยทัว่ไปเด็กจะเริ่มเขา้ใจการเลน่สมมติและเล่นใหเ้ห็นบา้ง ตั้งแต่ช่วงอายุ 12-18 เดือน และค่อย ๆ พฒันาจนเล่น

สมมติไดเ้อง หรือเล่นสมมติรว่มกบัเพื่อนได ้ภายในอายุ 3 ปี แต่การเล่นของเด็กออทิสติกมกัพฒันามาไม่ถึงการเล่น

สมมติ เด็กบางคนสามารถเล่นสมมติได ้แต่อาจพฒันาลา่ชา้กวา่เด็กวยัเดียวกนั และคุณภาพของการเล่นสมมติไม่ค่อย

มาก จะจาํกดัการสมมติอยูไ่ม่ก่ีเรื่อง และเป็นรูปแบบซํ้า ๆ  

เด็กออทิสติกมกัจะทาํไดเ้พียงแค่การเล่นจาํลอง ตามหนา้ท่ีการทาํงานของสิ่งรอบตวัเท่าน้ัน และดูคลา้ยจะเล่นสมมติ

เป็นบา้งในกรณีท่ีเล่นเลียนแบบจากรายการโทรทศัน์หรือช่องยูทูปท่ีเด็กสนใจมากเป็นพิเศษ แต่ก็ยงัถือเป็นเพียงการ

เลียนแบบ ไม่ใช่การสมมติข้ึนมาเอง  

ในเด็กออทิสติกบางคน พฒันาการดา้นการเล่นหยุดชะงกัแค่ขั้นของการเล่นสมัผสัและเคลื่อนไหว คือ หยิบจบัอะไรได้

ก็จะเอามาดม เอามาใสป่าก หรอืเคาะใหมี้เสียงดงั เด็กบางคนก็จะหยุดชะงกัท่ีการเล่นจดัระบบ คือ ชอบเอาของมา

เรียงเป็นแถว ซ่ึงพบไดค่้อนขา้งบ่อยเช่นกนั  

ปัญหาการเล่นสมมติในเด็กออทิสติก มีงานวจิยัท่ีใหค้าํอธิบายเก่ียวกบัเรื่องน้ีหลายการศึกษา ท่ีสาํคญัคือ  

1. Leo Kanner (1943) ไดบ้รรยายถึงกลุ่มอาการออทิสติก วา่มีลกัษณะสาํคญัขอ้หน่ึงคือ มีขอ้จาํกดัดา้น

ความสามารถในการเล่น  

 2. Lorna Wing และคณะ (1979) ชี้ ใหเ้ห็นวา่ มีเด็กออทิสติกน้อยมากท่ีเล่นสมมติเป็น ส่วนเด็กท่ีมีปัญหา

พฒันาการอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ออทิสติก จะสามารถเล่นสมมติไดเ้หมาะสมตามระดบัอายุของพฒันาการ  

 3. Simon Baron–Cohen และคณะ (1985) ผูนํ้าเสนอทฤษฎีท่ีเรียกวา่ “Theory of Mind” กล่าววา่การเล่น

สมมติมีความเชื่อมโยงกบัความสามารถในการคิดวา่ “คนอืน่มีความคิด และการรบัรู ้ท่ีแตกต่างไปจากตนเอง”  

คาํถามท่ียงัไม่มีความชดัเจนในคาํตอบ คือ การเล่นสมมติไม่เป็นในเด็กออทิสติก เกิดจากความบกพร่องในการ

ตอบสนองทางอารมณ ์หรอืเกิดจากความบกพร่องในการคิดจินตนาการ ซ่ึงมีสมมติฐานท่ีกล่าวถึง ดงัน้ี  
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สมมติฐานดา้นแรงจูงใจ (Motivational Hypothesis) ชี้ ใหเ้ห็นวา่ ถา้ปลอ่ยใหเ้ด็กออทิสติกเล่นแบบอสิระ เด็กจะไม่ค่อย

เล่น แต่จะมีพฒันาการดา้นการเล่นดีข้ึน ถา้มีการใหแ้รงเสริม แรงจูงใจ หรอื จดัรปูแบบการเล่น เป็นโครงสรา้งท่ี

ชดัเจนให ้ 

สมมติฐานดา้นสมรรถนะ (Competence Hypothesis) ชี้ ใหเ้ห็นวา่ เด็กออทิสติกจะดอ้ยความสามารถในการ

จินตนาการ ไม่สามารถจินตนาการไดว้า่ ตุ๊กตาชอบทานไอศกรมี ตุ๊กตาอยากไปซ้ือของเล่น ซ่ึงเกิดจากการท่ีสมองไม่

สามารถส่งผ่านความคิด ความตอ้งการของตนเอง สมมติออกมาเป็นการเล่นไดเ้หมือนเด็กทัว่ไป  

การเล่นสมมติจะช่วยเพิ่มความสามารถทางสติปัญญาและทกัษะทางสงัคมใหก้บัเด็ก ช่วยในเรือ่งการคิดจินตนาการ 

และความจาํ ชว่ยใหส้ามารถคิดเก่ียวกบัอดีต ปัจจบุนั และอนาคตได ้นอกจากน้ียงัพบวา่ทกัษะในการใชภ้าษาเพื่อสื่อ

ความหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม ถกูกาลเทศะ (pragmatic language skills) จะพฒันาไดดี้เพียงไร ข้ึนอยูก่บั

ความสามารถในการสมมติ และการใชส้ญัลกัษณต่์าง ๆ ท่ีเด็กแสดงใหเ้ห็นในการเล่น 

การเล่นของเด็กออทิสติกท่ีพฒันามาไม่ถึงการเล่นสมมติ จึงส่งผลต่อความสามารถทางสติปัญญา ทกัษะทางสงัคม 

และทกัษะการสื่อความหมาย ดงัน้ัน การส่งเสริมศกัยภาพเด็กออทิสติกผ่านการเล่น ฝึกฝนจนสามารถเขา้ใจและเล่น

สมมติเป็น จึงเป็นเรื่องสาํคญัท่ีไม่ควรละเลย 
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