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ตัวอยางการเริม่ เลนสมมติ
ในเด็กทีม่ พี ฤติกรรมซ้าํ ๆ
คลินคิ พัฒนาการเด็ก
สถาบันแหงชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
เบน เด็กชายหนาตานารัก อายุ ๓ ป ยังพูดไมได เวลาอยากไดอะไรมากๆ เบนสามารถสื่อสารโดยใช
ภาษาทาทางแบบงายๆสั้นๆได ถาไมไดสิ่งที่ตองการ เบนก็ไมรองโวยวาย แตใชวิธีเดินหลบหนีไป คุณพอคุณ
แมของนองเบนไดรับคําแนะนําใหฝกการเลนตามแนวทาง Floortime โดยใหเนนการเลนสนุกแบบถึงเนื้อถึง
ตัว หรือการเลนที่มีการเคลื่อนไหว เชน จักกะจี้ วิ่งไลจับ เมื่อเบนเลนสนุกกับพอแมไดแลว พอแมก็ไดรับ
คําแนะนําเทคนิคการ ตื้อ ยื้อ และแกลงงงเพื่อกระตุนใหเบนสามารถสื่อสารบอกความตองการของตนเองได
อยางชัดเจนและสามารถมีปฏิสัมพันธกับคนไดอยางตอเนื่องและยาวนานมากขึ้น

เวลาผานไป ๖เดือน เบนติดพอและแมมากขึ้น มีอารมณสนุกและอยากเลนกับพอแมอยูตลอด เบน
สามารถสื่อสารไดซับซอนมากขึ้นโดยใชภาษาทาทาง กลับไปกลับมาได ๒๐-๓๐ รอบ อยางตอเนื่อง เบนเริ่ม
พูด เป น คํ า ๆ ได ป ระมาณ ๑๕ คํ า อย า งไรก็ ต ามคํ า พู ด ของเบนยั ง เป น ลั ก ษณะหมื อ นท อ งจํ า มา ไม เ ป น
ธรรมชาติ และยังมีการพูดตามแบบ echo ปญหาใหญของเบน คือ เบนยังติดพฤติกรรมซ้ําๆ ติดแบบแผน

และรูปแบบเดิมๆ ไมยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆงายๆในชีวิตประจําวัน
อยางไรก็ตามความกาวหนาที่ดีขึ้นมากในดาน ความรูสึกผูกพัน ติดพอแม และการสื่อสาร ดวยภาษา
ทาทางที่ตรงกับความตองการของตัวเองอยางตอเนื่องทําใหเบนสามารถกาวสูขั้นตอไป คือ การคิด การ
สื่อสารความรูสึกและความตองการของตัวเองอยางสรางสรรคและยืดหยุน แนวทางหลักสําหรับขั้นตอนนี้ คือ
การสอนใหเบนรูจักการเลนสมมติ
ความยากจึงอยูทีทําอยางไรเบนจึงจะยอมรับ ยอมรูจักและสนุกกับการเลนสมมติ เบนมีพฤติกรรม
ซ้ําๆยึดติดรูปแบบเดิมๆ ทําใหการเลนสมมติเปนเรื่องยาก เวลาที่เบนรูสึก “ลน” เบนจะวิ่งไปที่อีกฟากหนึ่ง
ของหองแลวทิ้งตัวลงนอนกับพื้น เบนจะนอนนิ่งอยูอยางนั้นเปนเวลานานประมาณ ๓ นาทีหรือบางครั้งก็เกือบ
ครึ่งชั่วโมง ไมมีใครทําใหเบนลุกขึ้นมาได จนเมื่อเบนรูสึกอยากลุก เบนก็จะลุกขึ้นมาเอง
คุณแมเริม่ เลนสมมติกบั เบนโดยเอาพฤติกรรมทีเกิดขึน้ ซ้าํ ๆบอยๆนีเ้ ปน
จุดเริม่ ตนในการเลนสมมติ ทุกครั้งที่เบนนอนลงกับพื้น ทุกคนจะสมมติวาเบนกําลัง
แกลงนอนหลับ
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บายวันนั้นเบนกําลังเลนลูกบอลกับคุณแม เมือเลนไดสนุกมากขึ้นเรื่อยๆ อยูดีๆเบนก็วิ่งไปทีอ่ กี ฟาก
ของหองแลวทิ้งตัวลงบนพื้นหอง นอนนิ่ง แทนที่คณ
ุ แมจะใชวิธเี ดิมที่เคยใชกับเบน คือ เรียก ดึง ใหเบนลุก
ขึ้นมาเลนตอ คุณแมแกลงพูดบอกทุกคนวา
“เบนกําลังนอน ทุกคนเงียบๆนะ !!!”
คุณพอเขามาชวยเลนดวยโดยเอาตุกตาหมีมานอนขางๆเบน แตทันทีทตี่ ุกตาหมีโดนตัวนองเบน เบนก็
ลุกขึ้น วิ่งไปอีกฟากของหองแลวลัมตัวลงนอนกับพื้นอีก (คุณพอคุณแมรูสึกตกใจกับความพยายามที่จะเลน
สมมติกับเบนในครั้งแรกนี้ เมื่อหยุดคิดสักครู คุณพอก็นึกขึ้นไดวาเขาอาจจะจูโจมเขาหาเบนเร็วหรือแรงเกินไป
ทําใหเบนรูสกึ “ลน” และปฏิเสธการเลนแบบนี้) คราวนี้คุณแมตั้งสติแลวลองพยายามใหมอกี ครั้ง
(เบนนอนนิ่งอยูที่พื้น) “เบนกําลังนอน ทุกคนเงียบๆนะ”
คุณแมคอยๆเอานองหมีเขาไปนอนขางๆเบนอีก
“นองหมีขอนอนดวยคะ”
เบนไมตอบ จับนองหมีแลวขวางใสคุณแม คุณแมยงั ไมหมดความพยายามแตลองทําซ้าํ อีกครัง้ หยิบ
เจาสิงโตมานอนดวยคราวนี้ใหนอนหางออกมาจากตัวเบนประมาณ ๓ ฟุต
“พี่สิงโตขอนอนดวยนะคะ นอนตรงนี้ก็แลวกัน”
เบนแอบมองคุณแมอยางไมคอยไวใจ (เหมือนกับอยากจะบอกวา อยาเขามาใกลนะ) คุณแมนั่งมอง
และรอคอยการตอบสนองจากเบน
๒-๓ นาทีผานไป เบนคอยๆลุกขึ้น เดินเขามาหาคุณแมแลวควาเจาสิงโตเอาไปโยนรวมไวกับตุกตาตัว
อื่นๆ คุณแมดใี จที่เห็นการตอบสนองจากเบน ถึงแมจะเปนการตอบสนองแบบปฏิเสธก็ตาม คุณแมเริม่
มองเห็นโอกาสที่จะเริ่มเลนกับเบน
“คุณแมเปนเจาสิงโตเองดีกวา” วาแลวคุณแมก็คุกเขาลงกับพื้นแลวทําทาคลานไปมา พรอมสงเสียง
รองเปนเจาสิงโต
เบนหันมามองคุณแมสกั พัก ทําทาลังเล.. แลวคอยๆปนขึ้นไปบนหลังคุณแม คุณแมเลนกับเบน
คลานไปมาจนเบนรูสึกสนุก เมื่อสนุกแลว คุณแมก็เริม่ เลนตออีกโดยแกลงหยุดคลานเปนพักๆ
เพื่อกระตุนใหเบนสื่อสาร โตตอบ บอก “เจาสิงโต” ใหเดิน หยุด ไปซายหรือขวา เบนเริม่
เขาใจบทบาทสมมติมากขึน้ และหัวเราะสนุกกับการที่สามารถจะสั่ง “เจาสิงโต” ใหทําอะไร
ก็ไดตามที่ตอ งการ
๔-๕ วันตอมา ทุกครั้งที่เบนแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ ทิ้งตัวลงนอนบนพื้น คุณแมจะ
เขาไปเลนดวยโดยเอาตุกตามานอนขางๆเบน เบนจะแอบมองคุณแมกลับไปกลับมาอยูสักพัก
สุดทายการเลนมักจะจบลงดวย คุณแมเลนเปนสัตวชนิดตางๆ ชี้ชวนใหเบนขึ้นขี่หลัง แลวเลน
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กันตออยางสนุกสนาน
๒ อาทิตยตอมา วันหนึ่งอยูด ีๆ เบนก็วิ่งไปหยิบนองหมี เบนมองหนาคุณแม แลวพูดกับนองหมี
“นอน นอน” เบนรับการเลนสมมติแลว คุณพอคุณแมดีใจและเริม่ เชือ่ มตอการเลนของเบนใหมคี วามซับซอน
มากขึน้ คุณพอหยิบผาหมผืนเล็กๆสงใหเบน คุณแมเดินไปปดไฟแลวรองเพลงกลอมนอง
สักพักเมือ่ เบนทําทาลุกขึ้น คุณแมก็พากยตาม
“เบนตื่นแลว เชาแลว เบนตื่นแลว”
คุณแมเดินไปเปดไฟ แลวพูดซ้ําอีก “เชาแลว เชาแลว ทุกคนตื่น ตื่น !!!” ……….…………
การเพิ่มเติมบทตางๆเขาไปในการเลนกับนองเบนไมไดเกิดขึ้นงายๆ ทุกครั้งที่ใสสิ่งใหมๆเขาไปจะ
ตามมาดวยการตอตาน รอง ไมยอมรับ หรือใชพฤติกรรมเดิมๆอีก คือวิ่งไปอีกฟากของหองแลวลมลงนอน
แตดวยความพยายามของคุณพอคุณแม อีกหลายๆครั้ง เบนจึงเริ่มที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
การลมตัวลงนอน ก็สั้นลง เบนลุกขึ้นเองไดเร็วกวาแตกอน และมองหาคุณพอคุณแมทุกครั้งที่ลุกขึ้น
๑ เดือนตอมา คุณแมเริ่มใสบทบาทเพิ่มขึ้นอีก ทุกครั้งที่เบนหยิบนองหมีมาอุมไว คุณแมจะเลนดวย
โดยเอาตุกตาอีกตัวมานอนดวยแลวหมผาให คุณแมหันมามองเบนแลวทําทาจุปาก “เงียบๆ นะ นองนอน”
เบนเริ่ ม รั บ มุ ข การเล น สมมติ เอาน อ งหมี ม านอนข า งๆตุ ก ตาของคุ ณ แม แ ล ว เลี ย นแบบห ม ผ า ให น อ ง
สักพัก เบนเริ่มสงเสียงและทําทาปลุกเจาตุกตา “ตื่น ตื่น” ....................
คุณแมก็คอยๆเพิ่มบทบาทใหเจาตุกตามากขึ้นเรื่อยๆ เชน ใหนองหมีนั่งโตะกินขาวกับ “พี่เบน” หรือ
ใหเจากระตายชวยเอาอาหารมาให เบนเริ่มเลนบทบาทสมมติกับคุณแม และคิดเชื่อมโยงเรื่องราวไดสั้นๆ
กิจกรรมที่คุณแมเลือกมาใชเลนสมมติ เปนฉากตางๆในกิจวัตรประจําวันที่เบนคุนเคยดีอยูแลว เบนเริ่มเรียนรู
การเลนสมมติ และคอยๆเพิ่มเรื่องราว ซึ่งนอกจากความสามารถในการเลนสมมติจะเพิ่มขึ้นแลว การพูดจา
โตตอบในชีวิตประจําวันของเบนก็คอยๆดีขึ้นไปดวยตามลําดับ ปญหาพฤติกรรมซ้ําๆของเบนยังมีบางแต
นอยลงอยางมาก คุณพอคุณแมและเบนเริ่มมีเรื่องพูดคุยและมีการเลนที่หลากหลายมากขึ้น
สรุปประเด็นที่นาสนใจในการเริ่มเลนสมมติสําหรับเด็กที่พฤติกรรมซ้ําๆ
1. การเริ่มเลนสมมติสามารถเริ่มไดในเด็กที่สามารถสื่อสารโตตอบกลับไปมาไดอยางตอเนื่องอยาง
นอย ๒๐-๓๐รอบ (อาจเปนภาษากาย หรือการพูด)
2. ใชพฤติกรรมซ้าํ ๆของเด็กใหเปนประโยชน โดยการใหความหมายในเชิงสมมติ
เชน พฤติกรรมทิ้งตัวลงนอนกับพื้นเปนการนอนหลับ
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3. การเลนสมมติเปนไปตามลําดับขั้นพัฒนาการ เด็กจะเขาใจและยอมรับการเลนสมมติจากตัวคน
จริงๆกอนแลวจึงจะเขาใจการสมมติจากตุกตา เชน สมมติคุณแมเปนสิงโต สมมติคุณพอเปน
ตํารวจ
4. เด็กที่เริ่มตนเลนสมมติใหมๆอาจจะยังไมยอมรับตุกตาที่เด็กไมคุนเคยหรือดูนากลัว เชน กลัว
ตุกตาที่เปนคนจริงๆ กลัวตุกตาสัตวที่ดุราย การเริ่มเลนจึงควรใชตุกตาที่เด็กรูจักดีจะทําให การ
ปฏิเสธการเลนสมมตินอยลง
5. ใชกิจวัตรประจําวันที่เด็กคุนเคยดีอยูแลวมาเปนบทในการเลนสมมติ เด็กจะเขาใจไดงายขึ้น
6. เสริมประสบการณในชีวิตใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเลนสมมติ
7. ความพยายามอยางตอเนื่องของคุณพอคุณแมมีความสําคัญ
อางอิง
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