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แนวทางส่งเสริมการเล่นในเด็กออทิสติก 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: PLAY PROMOTION 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

สิ่งสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีชว่ยส่งเสรมิพฒันาการเด็กออทิสติกไดเ้ป็นอยา่งดี คือ การส่งเสริมการเล่นใหเ้หมาะสมตามวยั 

ช่วยใหเ้ด็กสามารถพฒันาการเล่นจากขั้นท่ีหยุดชะงกัได ้พฒันาการของการเล่นเริ่มจากการเลน่สมัผสัและเคลื่อนไหว 

(sensorimotor play) การเล่นจดัระบบ (organizing play) การเล่นจาํลอง (functional play) จนถึงการเล่นสมมติ 

(pretend play) 

เริ่มตน้ดว้ยการสรา้งโอกาสในการเล่นท่ีหลากหลาย ใหเ้ด็กไดมี้โอกาสเล่นของเล่นท่ีหลากหลาย หรือของเล่นเดิมใน

วิธีการเล่นท่ีแตกต่างจากเดิม โอกาสในการเล่นกบัเด็กวยัเดียวกนั และเพื่อนเล่นท่ีหลากหลาย  

ในการเล่นกบัเด็ก ตอ้งจาํไวเ้สมอวา่ เรากาํลงัรว่มเล่นกบัเขา เลน่ไปดว้ยกนั แนะนําได ้ทาํเป็นตวัอยา่งใหดู้ได ้แต่ไม่ใช่

เราไปสอนเขาเล่นอยา่งท่ีเราตอ้งการเสมอไป ควรใชก้ารสมัผสัและน้ําเสียงท่ีนุ่มนวลรว่มดว้ย เม่ือเด็กมีการเล่นท่ี

พฒันาข้ึน ควรใหค้าํชม หรือรางวลั เพื่อเป็นกาํลงัใจแก่เด็กท่ีจะพฒันาการเล่นท่ีหลากหลายต่อไป เช่น ย้ิม พยกัหน้า 

โอบกอด ชมเชย ใหข้นม ฯลฯ 

โดยใหเ้ด็กเล่นสิ่งของท่ีเขากาํลงัสนใจอยูใ่นขณะน้ัน เริ่มแนะนําวิธีการเล่นของเล่นชิ้ นน้ันใหเ้ด็กดู ถา้เขาเล่นไม่เป็น ใน

ระยะแรกอาจตอ้งชว่ยโดยจบัมือใหเ้ด็กเล่นตามตน้แบบท่ีทาํใหดู้ แลว้ค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือลงเป็นแค่แตะมือใน

บางครั้ง พูดบอกใหท้าํตามคาํสัง่ ใชภ้าษาท่าทางโดยไม่ใชเ้สียง จนเด็กเล่นเป็นในท่ีสุด  

ถา้เด็กมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมระหวา่งการเล่น เช่น การทุบ ทาํลาย ขวา้งปาของเล่น ควรใหเ้ด็กหยุดเล่นทนัที แลว้

นําเด็กมานัง่อยูค่นเดียวในมุมสงบ ประมาณ 2-3 นาที โดยไม่จาํเป็นตอ้งดุวา่ หรือตะโกนเสียงดงัใส่เด็ก เม่ือ

สงัเกตเห็นเด็กมีท่าทีสงบลง จึงค่อยใหเ้ด็กเล่นใหม่ พรอ้มทั้งเล่นใหดู้หรือเล่นดว้ยกนั และบอกใหเ้ด็กรบัรูว้า่ควรทาํ

อยา่งไรในขณะท่ีเล่นของเล่นน้ัน  

ในขณะเดียวกนัควรฝึกวินัยควบคู่กนัไปดว้ย ควรสอนใหเ้ด็กเล่นของเล่นทีละชิ้ นหรือทีละชุด เม่ือตอ้งการเปลี่ยนไปเล่น

ของเล่นชิ้ นใหม่ ใหเ้อาของเล่นเดิมท่ีเล่นแลว้ ไปเก็บเสียก่อน  

ความปลอดภยัในการเล่นก็เป็นสิ่งสาํคญัท่ีมองขา้มไม่ไดเ้ช่นกนั อุบติัเหตุเกิดข้ึนไดเ้สมอ ไม่ควรปล่อยใหเ้ด็กเล่นตาม

ลาํพงัโดยไม่มีใครดูแล ควรเฝ้าดูในระยะห่างท่ีพอเหมาะ และควรเขา้ไปเล่นดว้ยเป็นระยะ  

การส่งเสริมการเล่นในเด็กออทิสติก ควรมีการกาํหนดเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนใหช้ดัเจน และเม่ือผ่านขั้นหน่ึงแลว้ก็

ส่งเสริมพฒันาต่อไปอีกขั้น จนเด็กสามารถเล่นสมมติเป็น ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งการส่งเสริมการเล่น เพื่อเป็นแนวทางใน

การประยุกตใ์ชต่้อไป ดงัน้ี  

 

การเล่นของเล่นประเภทยานพาหนะ (vehicle play)  

ของเล่นประเภทยานพาหนะ เชน่ รถยนต ์รถไฟ เครือ่งบิน เรือ ฯลฯ กาํหนดเป้าหมายเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 เด็กสามารถเข็นรถยนต ์รถไฟ และทาํเสียงประกอบท่ีเหมาะสมได ้สอนใหเ้ล่นโดยทาํตน้แบบใหดู้ก่อน 

(modeling) จากน้ันใหเ้ด็กเล่นเลียนแบบ เช่น เข็นรถไฟแลว้ส่งเสียงประกอบ “ปู๊ นๆ กระฉึก กระฉกั” กระตุน้ใหเ้ด็ก

ทาํตามแบบ 
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ขั้นท่ี 2 เด็กสามารถจดัการกบัสิง่กีดขวางท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเล่นได ้โดยใหนํ้าของเล่นชิ้ นอื่น เช่น สตัว ์หรือรถคนัอื่น มา

กีดขวางทางเดินรถของเด็ก กระตุน้ใหเ้ด็กขบัชนแลว้ทาํเสียงประกอบ “ตูม้” หรือกระตุน้ใหเ้ด็กตะโกนบอก “หลบ

หน่อย” “หลีกทางดว้ย” 

ขั้นท่ี 3 เด็กสามารถสือ่สารกบัสิง่กีดขวางท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเล่นได ้โดยนําสตัวม์าพูดคุยกบัเด็ก กระตุน้ใหเ้กิดการ

โตต้อบ เช่น เอาววัมาเดินใกล ้ๆ รอ้ง “มอมอ” แลว้ถามวา่ “เล่นดว้ยไดไ้หม” “ฉนักาํลงัหิว จะมาหาหญา้กินแถวน้ี”  

ขั้นท่ี 4 เด็กสามารถสมมติของเล่นของตนเอง กาํลงัคุยกบัของเล่นอื่นได ้ใหเ้สียงรถรอ้ง บึ้ น ๆ ในขณะท่ีกาํลงัคุยกบั

ของเล่นชิ้ นอื่น ทาํท่าเคลื่อนไหวรถไปมาขณะท่ีพูดคุย หน้ารถของเด็กหนัหน้าไปทางดา้นหน้าของเล่นชิ้ นอื่น บท

สนทนาในการเล่น เช่น  

ผูส้อน  “สวสัดีเจา้รถน้อย”  

 เด็ก  “สวสัดีครบัแม่ววั สบายดีไหม”  

 ผูส้อน  “สบายดี จะไปเท่ียวไหนหรือเจา้รถน้อย”  

 เด็ก  “ผมจะไป......... ครบั”  

 ผูส้อน  “เท่ียวใหส้นุกนะ”  

 

การเล่นชุดทาํครวั (kitchen)  

ของเล่นชุดทาํครวั เช่น กระทะ เตา หมอ้ เขียง จาน ชาม ฯลฯ เป็นของเล่นท่ีเด็กส่วนใหญส่นใจ และสนุกกบัการ

รบัประทานอาหารไดอ้ีกหลงัจากเล่นทาํครวัเสร็จแลว้ กาํหนดเป้าหมายเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 เด็กมีประสบการณใ์นการทาํครวัของจริง โดยใหเ้ด็กเขา้มามีสว่นรว่มในการทาํครวัของจริงก่อน เช่น ป้ันแป้ง 

ใสส่่วนผสม เครื่องปรุงต่าง ๆ เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 2 เด็กเล่นชุดทาํครวัของเล่นดว้ยของใชจ้ริงบางอยา่ง เช่น หมอ้ จาน ชาม ชอ้น หรืออาหารจริงบางอยา่ง รว่มกบั

การสมมติ โดยสมมติใส่อาหารปลอมลงในกระทะของเล่น เปิดเตาแลว้ทาํท่าผดัแบบสมมติ พอเสร็จแลว้เทใส่จาน

อาหารจริง ๆ ท่ีเด็กคุน้เคยหรือใชอ้ยูป่ระจาํ แลว้สมมติการรบัประทานอาหารอยา่งเอร็ดอร่อย 

ขั้นท่ี 3 เด็กเล่นสมมติทาํครวัดว้ยอาหารปลอม ๆ ตามจนิตนาการได ้โดยกระตุน้ใหเ้ด็กเปิดฝาหมอ้ ใส่อาหารปลอม ๆ 

ลงไป แกลง้ทาํเป็นดม หรือชิมรสชาติอาหาร สมมติผา้เช็ดหมอ้ใหส้ะอาด โดยทาํใหเ้ด็กดูเป็นตวัอยา่งก่อน แลว้ใหเ้ด็ก

ทาํตามบทท่ีบอกใหท้าํ ช่วยกนัทาํ อยา่เผลอปล่อยใหเ้ด็กมองดูอยา่งเดียว 

ขั้นท่ี 4 เด็กเล่นบทบาทสมมติกบัเพื่อน ในการทาํครวัได ้โดยนําเด็กคนอื่นเขา้มาเล่นทาํครวัดว้ย กระตุน้ใหเ้ด็กเขา้ไป

มีส่วนร่วมในการเล่นกบักลุ่มแทนการเล่นกบัผูส้อนโดยตรง 
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