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ตวัอยางการเริม่เลนสมมต ิ

ในเดก็ทีม่พีฤตกิรรมซ้าํๆ 

คลินคิพฒันาการเดก็ 

           สถาบนัแหงชาติเพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

เบน เด็กชายหนาตานารัก อายุ ๓ ป ยังพูดไมได เวลาอยากไดอะไรมากๆ เบนสามารถส่ือสารโดยใช

ภาษาทาทางแบบงายๆสั้นๆได ถาไมไดส่ิงที่ตองการ เบนก็ไมรองโวยวาย แตใชวิธีเดินหลบหนีไป คุณพอคุณ

แมของนองเบนไดรับคําแนะนําใหฝกการเลนตามแนวทาง Floortime โดยใหเนนการเลนสนุกแบบถึงเนื้อถึง

ตัว หรือการเลนที่มีการเคลื่อนไหว เชน จักกะจี้ วิ่งไลจับ เม่ือเบนเลนสนุกกับพอแมไดแลว พอแมก็ไดรับ

คําแนะนําเทคนิคการ ต้ือ ย้ือ และแกลงงงเพ่ือกระตุนใหเบนสามารถส่ือสารบอกความตองการของตนเองได

อยางชัดเจนและสามารถมีปฏิสัมพันธกับคนไดอยางตอเน่ืองและยาวนานมากข้ึน  

เวลาผานไป ๖เดือน เบนติดพอและแมมากข้ึน มีอารมณสนุกและอยากเลนกับพอแมอยูตลอด เบน

สามารถส่ือสารไดซับซอนมากข้ึนโดยใชภาษาทาทาง กลับไปกลับมาได ๒๐-๓๐ รอบ อยางตอเน่ือง เบนเริ่ม

พูดเปนคําๆ ไดประมาณ  ๑๕ คํา อยางไรก็ตามคําพูดของเบนยังเปนลักษณะหมือนทองจํามา ไมเปน

ธรรมชาติ และยังมีการพูดตามแบบ echo ปญหาใหญของเบน คือ เบนยังติดพฤติกรรมซ้ําๆ  ติดแบบแผน

และรูปแบบเดิมๆ ไมยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆงายๆในชีวิตประจําวัน 

อยางไรก็ตามความกาวหนาที่ดีข้ึนมากในดาน ความรูสึกผูกพัน  ติดพอแม และการส่ือสาร ดวยภาษา

ทาทางที่ตรงกับความตองการของตัวเองอยางตอเน่ืองทําใหเบนสามารถกาวสูข้ันตอไป คือ การคิด การ

ส่ือสารความรูสึกและความตองการของตัวเองอยางสรางสรรคและยืดหยุน แนวทางหลักสําหรับขั้นตอนนี้ คือ 

การสอนใหเบนรูจักการเลนสมมติ  

ความยากจึงอยูทีทําอยางไรเบนจึงจะยอมรับ ยอมรูจักและสนุกกับการเลนสมมติ เบนมีพฤติกรรม

ซํ้าๆยึดติดรูปแบบเดิมๆ ทําใหการเลนสมมติเปนเรื่องยาก  เวลาที่เบนรูสึก “ลน” เบนจะวิ่งไปที่อีกฟากหน่ึง

ของหองแลวทิ้งตัวลงนอนกับพ้ืน เบนจะนอนน่ิงอยูอยางน้ันเปนเวลานานประมาณ ๓ นาทีหรือบางครั้งก็เกือบ

ครึ่งชั่วโมง ไมมีใครทําใหเบนลุกข้ึนมาได จนเม่ือเบนรูสึกอยากลุก เบนก็จะลุกข้ึนมาเอง  

คณุแมเริม่เลนสมมตกิบัเบนโดยเอาพฤตกิรรมทเีกดิขึน้ซ้าํๆบอยๆนีเ้ปน 

จดุเริม่ตนในการเลนสมมติ ทุกครั้งที่เบนนอนลงกับพ้ืน ทุกคนจะสมมติวาเบนกําลัง 

แกลงนอนหลับ  
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บายวันน้ันเบนกําลังเลนลูกบอลกับคุณแม เมือเลนไดสนุกมากข้ึนเรื่อยๆ อยูดีๆเบนก็วิ่งไปทีอ่กีฟาก

ของหองแลวทิ้งตัวลงบนพ้ืนหอง นอนนิ่ง แทนที่คุณแมจะใชวิธเีดมิที่เคยใชกับเบน คือ เรียก ดึง ใหเบนลุก

ข้ึนมาเลนตอ  คุณแมแกลงพูดบอกทุกคนวา 

  “เบนกําลังนอน ทุกคนเงียบๆนะ !!!” 

  คุณพอเขามาชวยเลนดวยโดยเอาตุกตาหมีมานอนขางๆเบน แตทันทีทีตุ่กตาหมีโดนตัวนองเบน เบนก็

ลุกข้ึน วิ่งไปอกีฟากของหองแลวลัมตัวลงนอนกับพ้ืนอีก (คุณพอคุณแมรูสึกตกใจกบัความพยายามที่จะเลน

สมมติกับเบนในครั้งแรกน้ี เม่ือหยุดคิดสักครู คุณพอกนึ็กข้ึนไดวาเขาอาจจะจูโจมเขาหาเบนเร็วหรือแรงเกินไป 

ทําใหเบนรูสึก “ลน” และปฏิเสธการเลนแบบน้ี) คราวน้ีคุณแมต้ังสติแลวลองพยายามใหมอกีครั้ง  

  (เบนนอนนิ่งอยูที่พ้ืน) “เบนกําลังนอน ทกุคนเงียบๆนะ”   

  คุณแมคอยๆเอานองหมีเขาไปนอนขางๆเบนอีก 

  “นองหมีขอนอนดวยคะ”  

  เบนไมตอบ จับนองหมีแลวขวางใสคุณแม  คณุแมยงัไมหมดความพยายามแตลองทาํซ้าํอกีครัง้ หยิบ

เจาสิงโตมานอนดวยคราวน้ีใหนอนหางออกมาจากตัวเบนประมาณ ๓ ฟุต 

  “พ่ีสิงโตขอนอนดวยนะคะ นอนตรงนี้ก็แลวกัน” 

  เบนแอบมองคุณแมอยางไมคอยไวใจ (เหมือนกับอยากจะบอกวา อยาเขามาใกลนะ)  คุณแมน่ังมอง

และรอคอยการตอบสนองจากเบน 

  ๒-๓ นาทีผานไป เบนคอยๆลุกข้ึน เดินเขามาหาคุณแมแลวควาเจาสิงโตเอาไปโยนรวมไวกับตุกตาตัว

อื่นๆ คุณแมดใีจที่เห็นการตอบสนองจากเบน ถึงแมจะเปนการตอบสนองแบบปฏิเสธก็ตาม คุณแมเริม่

มองเห็นโอกาสที่จะเริ่มเลนกับเบน 

  “คุณแมเปนเจาสิงโตเองดกีวา”  วาแลวคุณแมก็คุกเขาลงกับพ้ืนแลวทําทาคลานไปมา พรอมสงเสียง

รองเปนเจาสิงโต 

  เบนหันมามองคุณแมสักพัก ทําทาลังเล.. แลวคอยๆปนข้ึนไปบนหลังคุณแม  คุณแมเลนกับเบน 

คลานไปมาจนเบนรูสึกสนุก  เม่ือสนุกแลว คุณแมก็เริม่เลนตออีกโดยแกลงหยุดคลานเปนพักๆ  

เพ่ือกระตุนใหเบนสื่อสาร โตตอบ บอก “เจาสิงโต” ใหเดิน หยุด ไปซายหรอืขวา เบนเริม่ 

เขาใจบทบาทสมมตมิากขึน้และหัวเราะสนุกกับการที่สามารถจะส่ัง “เจาสิงโต” ใหทําอะไร 

ก็ไดตามที่ตองการ   

  ๔-๕ วันตอมา ทุกครั้งที่เบนแสดงพฤติกรรมซํ้าๆ ทิ้งตัวลงนอนบนพื้น คุณแมจะ 

เขาไปเลนดวยโดยเอาตุกตามานอนขางๆเบน เบนจะแอบมองคุณแมกลับไปกลับมาอยูสักพัก 

 สุดทายการเลนมักจะจบลงดวย คุณแมเลนเปนสัตวชนิดตางๆ ชี้ชวนใหเบนขึ้นข่ีหลัง แลวเลน 
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กันตออยางสนุกสนาน   

  ๒ อาทิตยตอมา วันหน่ึงอยูดีๆ เบนก็วิ่งไปหยิบนองหม ีเบนมองหนาคุณแม แลวพูดกับนองหมี 

“นอน นอน”  เบนรับการเลนสมมติแลว คุณพอคุณแมดีใจและเริม่เชือ่มตอการเลนของเบนใหมคีวามซบัซอน

มากขึน้ คุณพอหยิบผาหมผืนเล็กๆสงใหเบน คุณแมเดนิไปปดไฟแลวรองเพลงกลอมนอง 

  สักพักเม่ือเบนทําทาลุกข้ึน คุณแมก็พากยตาม  

  “เบนต่ืนแลว เชาแลว เบนต่ืนแลว” 

  คุณแมเดินไปเปดไฟ แลวพูดซํ้าอีก “เชาแลว เชาแลว ทุกคนต่ืน ต่ืน !!!” ……….………… 

การเพิ่มเติมบทตางๆเขาไปในการเลนกับนองเบนไมไดเกิดขึ้นงายๆ ทุกครั้งที่ใสสิ่งใหมๆเขาไปจะ

ตามมาดวยการตอตาน รอง ไมยอมรับ หรือใชพฤติกรรมเดิมๆอีก คือวิ่งไปอีกฟากของหองแลวลมลงนอน 

แตดวยความพยายามของคุณพอคุณแม อีกหลายๆครั้ง เบนจึงเริ่มที่จะยอมรับความเปล่ียนแปลง พฤติกรรม

การลมตัวลงนอน ก็ส้ันลง เบนลุกข้ึนเองไดเร็วกวาแตกอน และมองหาคุณพอคุณแมทุกครั้งที่ลุกข้ึน 

๑ เดือนตอมา คุณแมเริ่มใสบทบาทเพิ่มขึ้นอีก ทุกครั้งที่เบนหยิบนองหมีมาอุมไว คุณแมจะเลนดวย

โดยเอาตุกตาอีกตัวมานอนดวยแลวหมผาให คุณแมหันมามองเบนแลวทําทาจุปาก  “เงียบๆ นะ นองนอน” 

เบนเริ่มรับมุขการเลนสมมติ เอานองหมีมานอนขางๆตุกตาของคุณแมแลวเลียนแบบหมผาใหนอง 

  สักพัก เบนเริ่มสงเสียงและทําทาปลุกเจาตุกตา “ต่ืน ต่ืน” .................... 

คุณแมก็คอยๆเพ่ิมบทบาทใหเจาตุกตามากข้ึนเรื่อยๆ  เชน ใหนองหมีน่ังโตะกินขาวกับ “พ่ีเบน” หรือ

ใหเจากระตายชวยเอาอาหารมาให เบนเริ่มเลนบทบาทสมมติกับคุณแม และคิดเช่ือมโยงเร่ืองราวไดส้ันๆ 

กิจกรรมที่คุณแมเลือกมาใชเลนสมมติ เปนฉากตางๆในกิจวัตรประจําวันที่เบนคุนเคยดีอยูแลว เบนเริ่มเรยีนรู

การเลนสมมติ และคอยๆเพ่ิมเรื่องราว ซ่ึงนอกจากความสามารถในการเลนสมมติจะเพ่ิมข้ึนแลว การพูดจา

โตตอบในชีวิตประจําวันของเบนก็คอยๆดีข้ึนไปดวยตามลําดับ ปญหาพฤติกรรมซํ้าๆของเบนยังมีบางแต

นอยลงอยางมาก คุณพอคุณแมและเบนเริ่มมีเรื่องพูดคุยและมีการเลนที่หลากหลายมากข้ึน 

สรุปประเด็นที่นาสนใจในการเริ่มเลนสมมติสําหรับเด็กที่พฤติกรรมซ้ําๆ 

1. การเริ่มเลนสมมติสามารถเริ่มไดในเด็กที่สามารถสื่อสารโตตอบกลับไปมาไดอยางตอเนื่องอยาง

นอย ๒๐-๓๐รอบ  (อาจเปนภาษากาย หรือการพูด)  

2. ใชพฤตกิรรมซ้าํๆของเด็กใหเปนประโยชน โดยการใหความหมายในเชิงสมมต ิ 

เชน พฤติกรรมทิ้งตัวลงนอนกับพ้ืนเปนการนอนหลับ 
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3. การเลนสมมติเปนไปตามลําดับข้ันพัฒนาการ เด็กจะเขาใจและยอมรับการเลนสมมติจากตัวคน

จริงๆกอนแลวจึงจะเขาใจการสมมติจากตุกตา เชน สมมติคุณแมเปนสิงโต สมมติคุณพอเปน

ตํารวจ 

4. เด็กที่เริ่มตนเลนสมมติใหมๆอาจจะยังไมยอมรับตุกตาที่เด็กไมคุนเคยหรือดูนากลัว เชน กลัว

ตุกตาท่ีเปนคนจริงๆ กลัวตุกตาสัตวที่ดุราย การเริ่มเลนจึงควรใชตุกตาท่ีเด็กรูจักดีจะทําให การ

ปฏิเสธการเลนสมมตินอยลง 

5. ใชกิจวัตรประจําวันที่เด็กคุนเคยดีอยูแลวมาเปนบทในการเลนสมมติ เด็กจะเขาใจไดงายข้ึน  

6. เสริมประสบการณในชีวิตใหมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการเลนสมมติ 

7. ความพยายามอยางตอเนื่องของคุณพอคุณแมมีความสําคัญ   
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