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การปรับตัว 
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเผชิญปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคลน้ันเองหรือเป็น

ปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อม โดยทั่วไปบุคคลน้ันก็จะพยายามปรับตัวสภาพที่เป็นปัญหาที่เขาก าลัง
เผชิญน้ัน เพ่ือให้สภาวะของความกดดัน ความเครียดความว้าวุ่น วุ่นวายใจ หรือความกังวลใจค่อยๆ 
คล่ีคลายลง จนกระทั่งหมดไป หากไม่สามารถขจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้หมดส้ินไปได้ ความกังวลใจก็
ยังคงมีอยู่ต่อไป และอาจจะมีผลกระทบให้บุคคลน้ันต้องสูญเสียความสมดุลในตนเอง เกิดความ
เคร่งเครียด วิตกกังวล สับสน ว้าวุ่นใจ และความคับข้องใจ ท าให้ไม่มีความสุขในการด าเนินชีวิต   
 

โคลแมน ( Coleman) กล่าวว่าการปรับตัว หมายถึง ผลของความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ว่าปัญหาน้ันจะเป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพ ด้านความต้องการหรือด้าน
อารมณ์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่บุคคลน้ันอยู่ ส่วน เบอร์นาด ( Bernard) ให้ความหมายของการ
ปรับตัวว่าเป็นการที่บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับตนเองและโลกภายนอกได้อย่างดี ความพึงพอใจ 
ความแจ่มใสอย่างสูงสุด มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพสังคม มีความสามารถที่จะเผชิญและยอมรับ
ความจริงของชีวิต 
 

สรุปได้ว่าการปรับตัว หมายถึง การที่บุคคลพยายามปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตน และพยายาม
ปรับเปล่ียน พฤติกรรมของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตนเอง จนสามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุขปราศจากความคับข้องใจ  

 

กระบวนการปรับตัว 

กระบวนการปรับตัวจะอธิบายถึงระดับของกระบวนการปรับตัว และลักษณะของกระบวนการ
ปรับตัว และปัญหาการปรับตัว มี 2 ข้อ ดังน้ีคือ 

   1. ระดับของกระบวนการปรับตัว ส าหรับกระบวนการปรับตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
ของแต่ละบุคคลน้ัน แบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ 

    1.1 การปรับตัวระดับที่เรารู้ตัว ( Conscious Attempt of Adjustment ) การปรับตัว
แบบน้ีสามารถกระท าได้ 2 ทางคือ 

     1.1.1 โดยการเพ่ิมความพยายามให้มากขึ้น เพ่ือให้ชนะอุปสรรค หรือ
ความยุ่งยากต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
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     1.1.2 โดยการเปล่ียนแปลงเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สูง
มากเกินไป หรือเป้าหมายที่บุคคลน้ันทราบ หรือตระหนักว่าเขาไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายน้ันได้บุคคลก็
จะเปล่ียนเป้าหมายใหม่แทน  

     1.2 การปรับตัวระดับที่กระท าไปโดยไม่รู้ตัว ( Unconscious Attempt of 
Adjustment ) การปรับตัวแบบน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นทางออกอย่างหน่ึงของบุคคล เม่ือเกิดความคับข้องใจ 
ความขัดแย้ง หรือเม่ือเผชิญปัญหาแล้วแก้ปัญหาน้ันไม่ได้ บุคคลก็จะหาทางออกด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงโดยใช้ กล
วิธานในการป้องกันตัวในลักษณะต่างๆ เรียกว่า กลวิธานทางจิต ( Mental Mechanism ) หรือกลวิธานในการ
ป้องกันตนเอง ( Self - Defense Mechanism ) การใช้กลไกดังกล่าวน้ัน บุคคลใช้เพ่ือรักษา หรือคุ้มครอง “ 
หน้า ” หรือ “ ศักดิ์ศรี ” ของตนเอง หรือเพ่ือป้องกันไม่ให้ตนเองเกิดความวิตกกังวลมากจนเกินไป หรือเพ่ือ
ความสบายใจของตนเองส าหรับสถานการณ์น้ันๆ หรือเพ่ือต้องการจะหลบหลีกให้พ้นจากความวิตกกังวล
เม่ือเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ น้ัน  

   2. ลักษณะของกระบวนการปรับตัว ส าหรับกระบวนการปรับตัวดังกล่าวสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

    2.1 การปรับตัวที่สมบูรณ์ เป็นการปรับตัวที่บุคคลประสบปัญหา หรืออุปสรรค์
ต่าง ๆ แล้ว สามารถแก้ปัญหาได้ และเม่ือแก้ปัญหาได้แล้วท าให้ตนเอง เกิดความสบายใจ ไม่มีข้อขุ่นข้อง
หมองใจเหลืออยู่เลย บุคคลก็จะมีความสุข และสามารถกระท าส่ิงต่างๆ ได้เต็มศักยภาพ  

    2.2 การปรับตัวที่ไม่สมบูรณ์ เป็นการปรับตัวที่บุคคลประสบปัญหา หรืออุปสรรค
แล้ว ไม่สามารถแก้ปัญหาน้ัน ๆ ได้ แต่บุคคลก็มีวิธีการที่จะท าให้ความเครียดภายในจิตใจ หรือความกระวน
กระวายใจลดลงได้บ้าง แต่ร่องรอยของความไม่สบายใจยังคงมีอยู่ การปรับตัวแบบน้ี จึงเป็นการปรับตัวที่
ไม่สมบูรณ์ และการปรับตัวแบบน้ีจะอาศัยกลวิธานทางจิต หรือกลไกป้องกันตนเอง  

 

การมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตน ( Self - Concept ) 
  การรับรู้เก่ียวกับลักษณะของตน พัฒนาตั้งแต่วัยทารกโดยจะเรียนรู้เก่ียวกับตนเองตลอดเวลา การ
รับรู้ลักษณะของตนน้ีเกิดจากการตีความหมายข้อมูลที่ได้รับ ท าให้เกิดความ รู้สึกและเกิดทัศนคติต่อ 
ตนเองว่าตนเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี เม่ืออายุมากขึ้น การรับรู้ตนเอง หรืออัตมโนทัศน์จะม่ันคงขึ้น ไม่
เปล่ียนแปลงทัศนคติ ความรู้สึก ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเองจะเด่นชัดขึ้น ถ้าการรับรู้เก่ียวกับตนกับ
อุดมการณ์เก่ียวกับตน ( Self - Concept และ Self - Ideal ) แตกต่างกันมาก จะแสดงให้เห็นถึงการมีปัญหา
ในการปรับตัวคือ ปรับตัวไม่ดี ดังน้ันผู้ที่ยอมรับสภาพของตนในปัจจุบัน มีความรู้สึกที่ดี เป็นสุขต่อสภาพ
รอบตัว มีการรับรู้เก่ียวกับตนค่อนข้างคงที่จะเป็นผู้ที่จัดว่าเป็นผู้ที่รับรู้ตนอย่างเหมาะสม   
จากการวิจัย การยอมรับตนเอง ( Self - Acceptance ) มีผลในการสร้างบุคลิกภาพ ดังน้ี   
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   ก. ผู้ที่มีการยอมรับตนเองสูง แต่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนต่ ากว่า มักจะเป็นผู้ที่ประเมิน
การยอมรับตนจากผู้อ่ืนสูงเกินไป เป็นผลให้เขาลงโทษตนเองเพราะผู้อ่ืน   
   ข . ผู้ที่ยอมรับตนเองสูง และยอมรับผู้อ่ืนสูงจะเสริมสร้างให้เกิด ความม่ันใจในตนและ
ผู้อ่ืนในทางบวก และกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในส่ิงที่ตนปฏิบัติ  
   ค . ผู้ที่ยอมรับตนต่ า แต่ยอมรับผู้อ่ืนสูง ไม่สามารถที่จะเป็นผู้น าได้เลย   
   ง . ผู้ที่ยอมรับตนต่ า และการยอมรับจากผู้อ่ืนต่ า จะเป็นผู้ที่มีความกระวนกระวายในสูงอยู่
ภายใต้ความคุ้มครองของ ผู้อ่ืนมากเกินไปและมักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนเสมอ   
  จึงเห็นเด่นชัดว่า การรับรู้เก่ียวกับตนอย่างเหมาะสมจึงเป็นส่ิงที่จ าเป็น วิธีการเสริมสร้างการรับรู้
เก่ียวกับตนท าได้หลายสภาพการณ์ เช่น การสอนให้รู้จักการเรียนรู้ และวิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์
วิจารณ์ผู้อ่ืนอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา เป็นต้น  
 

กลวิธานในการปรับตัว 

กลวิธานในการปรับตัวมีมากมาย เราพอจะแบ่งประเภทของการปรับตัวออกได้เป็น 5 แบบ ด้วยกันคือ 

   1. การปรับตัวแบบสู้ (adjustment by defense) 
   2. การปรับตัวแบบหลบหนี (adjustment by isolation) 
   3. การปรับตัวในรูปความกลัวต่าง ๆ (adjustment involving local fear) 
   4. การปรับตัวในรูปความป่วยไข้ต่าง ๆ (adjustment by ailments) 
   5. ความวิตกกังวล (anxiety) 

1. การปรับตัวแบบสู้  

การปรับตัวแบบสู้เป็นการปรับตัวที่มีหลายวิธีมากกว่าแบบอ่ืนใดทั้งส้ิน การที่เราหาทางสู้เพ่ือเอาชนะ
อุปสรรคที่เป็นสาเหตุของความคับข้องใจ หรือความขัดแย้งได้แก่  

  1.1 การเรียกร้องความสนใจ ( attention - getting) 

   เน่ืองจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เราจึงต้องการเป็นที่ยอมรับ เป็นที่สนใจของกลุ่มชน
อยู่บางไม่มากก็น้อย จะเห็นได้ว่าความต้องการเป็นที่สนใจของผู้อ่ืนน้ีมีปรากฎให้เห็นได้แม้กระทั่งทารก 
เด็กทารกเม่ือถูกทิ้งให้อยู่ล าพังผู้เดียวจะเริ่มเปล่งเสียง และในทีสุดจกร้องไห้ การร้องไห้จะเปล่ียนเป็นหยุด
ยิ้มทันที่เม่ือมีผู้เข้าไปยิ้มเล่นด้วย วิธีการของเด็กแสดงถึงการปรุงปรับแบบเรียกร้องความสนใจได้เป็นอย่างดี  

ผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันการถูกเพิกเฉยละเลย การไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่ ความสนใจเท่าที่ควรย่อม
ก่อให้เกิดความคับข้องใจซ่ึงมักจะบ าบัดโดยการแสดงพฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจขึ้น พฤติกรรมน้ันจะ
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ดี หรือร้ายก็ได้เพราะอย่างน้อยการที่ตนถูกกล่าวขวัญถึงจะในแง่ดี หรือร้ายก็ตามก็ยังเป็นการท าให้ตนเป็น
จุดสนใจของคนทั่วๆ ไป 

  1.2 การอ้างเหตุผล ( rationalization ) 

   การอ้างเหตุผล คือ การยกเหตุผลนานาประการมาประกอบการกระท าของเราเพ่ือให้เห็นว่า
การกระท าของเราถูกต้อง หรือ “ ก็ไม่เลวจนเกินไปนัก ”เพ่ือรักษาชื่อเสียง หรือช่วยลดความคับข้องใจ หรือ
ภาวะความขัดแย้งในใจลง ซ่ึงคล้ายคลึงกับการหาเหตุผลอ้างเพ่ือแก้ตัวให้ตัวเองพ้นผิดจะได้หายกังวลใจ 
ตัวอย่างการอ้างเหตุผล เช่น อ้างว่าชอบ หรือไม่ชอบ ตัวอย่างนาย ก. ไม่ได้รับเชิญไปในงานเล้ียงรื่นเริงของ
ชมรมกีฬา ความจริงนาย ก. รู้สึกหงุดหงิด และเกิดความคับข้องใจมาก แต่เพ่ือรักษาหน้า นาย ก. จึงเปล่ียน
ใจตนเองว่าความจริงก็ไม่ชอบงานรื่นเริ่งเท่าใดนัก และพูดกับเพ่ือน ๆ ว่าไม่ชอบงานรื่นเริงเท่าใดนัก ถึงได้
เชิญก็จะไม่ไป เป็นต้น  

 

  1.3 โทษผู้อ่ืน หรือส่ิงอ่ืน ( projection) 

   โทษผู้อ่ืน หรือวิธีป้ายความชั่วให้ผู้อ่ืนเป็นวิธีการที่จะลดความตึงเครียดในจิตใจ เน่ืองจาก
ความกังวลใจจากความไม่ส าเร็จ หรือความส านึกผิดได้ดียิ่งวิธีหน่ึง ใน Projection ที่แท้จริง ผู้น้ันมักจะมี
ความโน้มเอียงสูงมากที่จะ Project ความผิดให้ผู้อ่ืน และมักเน้นเกินจริงไปมากโดยที่ในบางครั้งตนเองก็ลืม
ไปว่าน่ันคือส่ิงที่ตนต้องการอยากได้ อยากท าเช่นเดียวกัน  

  1.4 การเลียนแบบ (jdentification) 

   การเลียนแบบคือการเลียนคุณลักษณะ ที่ดีของผู้อ่ืนให้เป็นของเรา ตัวอย่างที่พบเห็นใน
ภาพยนต์โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์มักเป็นตัวอย่างที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลียนแบบของบุคคล  

  1.5 ปฏิกิริยาตรงข้าม ( reaction – formation ) 

   บุคคลมีพฤติกรรมแบบน้ีเม่ือบุคคลน้ันต้องการที่จะปิดบัง Motive ของตนโดยส านึกผิด 
และเกิดความละอายใน Motive หรือพฤติกรรมของตน จึงแสดงปฏิกิริยาต่อต้านกับความรู้สึกในใจของ
ตนเองอย่างรุนแรงในทางตรงข้าม ตัวอย่างเช่น แม่ที่ไม่รักลูก แต่ละอายเน่ืองด้วยผิดหลักสังคมนิยม และ
เพ่ือที่จะปิดบัง Motive ของตนจึงปรนเปรอลูกในทางที่ผิด  

  1.6 การชดเชย ( compensation ) 

   การชดเชยคือความพยายามสู้ความล้มเหลว หรือจุดอ่อนของตนเองโดยมุ่งความส าเร็จใน
เรื่องอ่ืน ตัวอย่างเช่น คนที่มีจุดอ่อนเก่ียวกับความอ่อนแอของร่างกาย อาจจะชดเชยโดยตั้งตนเป็นหัวโจกใน
หมู่เพ่ือนฝูง คนที่ไม่ใคร่จะสวยอาจจะเอาดีในทางการเรียน ซ่ึงถ้าสติปัญญาของเขามีส่วนส่งเสริมอยู่ด้วย
แล้ว เขาก็อาจจะประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่งก็ได้  
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2. การปรับตัวแบบหลบหนี  

  มีบุคคลเป็นจ านวนไม่น้อยที่ใช้การหลบหนีเป็นกลวิธีในการปรับตัวของตนเพ่ือหลบ ไม่ให้ต้อง
เผชิญกับสภาพความตึงเครียดอันเกิดจากความคับข้องใจ หรือสภาวะความขัดแย้งอีกต่อไป วิธีการน้ีแบ่ง
ออกเป็น  

   2.1 การถอยหนี ( withdrawal ) 

    ในกรณีของความขัดแย้งที่เรื้อรังมานาน บุคคลอาจจะหาทางออกโดยแยกตัวเอง
จากส่ิงเร้า หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งน้ัน ๆ โดยส้ินเชิง ท าคล้ายกับว่ามีก าแพงก้ันที่ตัดบุคคล
น้ันไม่ให้ต้องเผชิญสถานการณ์น้ันอีกต่อไป อย่างน้ีเรียกว่า การถอยหนี  

   2.2 การเพ้อฝัน ( fantasy ) 

    การเพ้อฝัน หรือการฝันกลางวัน ( day – dreaming ) เป็นวิธีการสร้างมโนภาพเพ่ือ
บ าบัดความต้องการซ่ึงมีไม่ได้ หรือไม่มีโอกาสที่จะมีได้ในชีวิตจริง การเพ้อฝันอย่างน้อยที่สุดก็ให้เกิด
ความสุขชั่วระยะหน่ึงซ่ึงก็ยังดีกว่าไม่มีการบ าบัดใด ๆ เลย  

   2.3 การปฏิเสธ ( negativism ) 

    เน่ืองจากความคับข้องใจอันเกิดจากการไม่ได้บ าบัดในส่ิงที่ตนต้องการอย่าง
รุนแรงบุคคลน้ันนอกจากจะหนีบุคคล หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความคับข้องใจแล้ว ยังท าให้เจตคติที่ไม่
ดีที่ขมขื่นต่อบุคคล หรือสถานการณ์น้ัน ๆ อีกด้วย บุคคลจึงเลือกวิธีการปฏิเสธ  

   2.4 การถดถอย ( regression ) 

    เม่ือบุคคลบางคนประสบความผิดหวังในชีวิต บุคคลจะเลือกการปรับตัววิธีน้ีคือ
การหวนกลับไปแสดงพฤติกรรมในอดีตซ่ึงเคยได้รับความส าเร็จมาแล้ว ตัวอย่างเช่น เด็กที่ได้รับความคับ
ข้องใจอย่างรุนแรง บุคคลจะหนีต่อสถานการณ์น้ันโดยการดูดอมมือ ในกรณีที่เด็กย้อนกลับไปมีพฤติกรรม
ในอดีตอีกน้ี นักจิตวิทยาหลายคนเชื่อกันว่าเน่ืองจากเด็กต้องการความม่ันคงทางจิตใจ เพ่ือต่อสู้กับความคับ
ข้องใจที่เกิดขึ้น 

   2.5 schizophrenic reaction 

    เป็นวิธีการปรับตัวที่รุนแรงที่สุด บุคคลที่มีการปรับตัวประเภทน้ีจะมีอาการรุนแรง
บางครั้งเรียกว่าโรคจิต หรือพวกวิกลจริตน่ันเอง เม่ือมีปัญหาคับข้องใจรุนแรงบุคคลจะเลือกวิธีหนีจากสังคม
โดยส้ินเชิงขาดความสนใจในส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ตัวโดยเด็ดขาด หมดความสามารถที่จะเข้าใจ และติดต่อกับ
บุคคลอ่ืนได้ แม้พฤติกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ก็กระท าด้วยความเชื่องช้า เล่ือนลอย และไม่
ติดต่อกัน 
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3. การปรับตัวในรูปของความกลัวต่าง ๆ  

  ความกลัวอันเกิดจากการเรียนรู้ต่อส่ิงเร้าเฉพาะ หรือโฟเบีย ความกลัวเป็นแรงผลักดันให้บุคคลมี
การกระท าที่สูงมาก เป็นความกลัวที่เกิดในจิตไร้ส านึก จากการศึกษาทดลองเก่ียวกับพฤติกรรมของสัตว์ต่อ
ความกลัว มีนักจิตวิทยาหลายท่านแสดงให้เห็นชัดว่า ความกลัวมีอ านาจชักน าให้อินทรีย์ขวนขวายที่จะ
หาทางขจัดสถานการณ์ที่เร้าให้เกิดความกลัวน้ัน เช่น การทดลองของ miller กับหนู เครื่องมือที่ท าการ
ทดลอง คือ กล่องซ่ึงสร้างพิเศษโดยมีกระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ บุอยู่ที่พ้ืนกล่อง และผู้ทดลองสามารถใช้ไฟฟ้า
อ่อน ๆ น้ี ช๊อดหนูได้เม่ือต้องการ เม่ือหนูถูกไฟฟ้าดูดเพียงสองสามครั้งเท่าน้ัน เม่ือจับหนูใส่ลงไปในกล่อง
หนูจะแสดงความกลัวกล่องน้ีอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการที่หนูเกร็งตัว งอตัว และปัสสาวะ หรือ
อุจจาระทันที เม่ือหนูอยู่ในกล่องแล้วไม้ช้าไม่นานนัก หนูจะเผอิญไปกดคันโยก และเม่ือดันประตูกล่อง
ทดลองจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ และหนูก็จะออกจากกล่องได้ และพ้นจากการถูกไฟฟ้าดูด จากการทดลอง
หลายๆ ครั้ง เม่ือหนูถูกจับใส่กล่องหนูจะเรียนรู้ที่จะกดคันโยกออกจากกล่องได้ทันที แสดงว่า ความกลัวอัน
เกิดจากการถูกไฟฟ้าดูดเป็นแรงจูงใจให้หนูต้องการที่จะเรียนรู้เพ่ือหนีจากกล่องให้ได้โดยเร็วที่สุด และโดย
ท านองเดียวกันน้ี มนุษย์เราก็เรียนรู้ที่จะมีความกลัวต่อส่ิงเร้า และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวตาม
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  

ตัวอย่างเช่น บุคคลที่เคยตกจากที่สูงอาจ จะกลัวที่สูง ไปตลอดชีวิตของเขา บุคคลที่เม่ือเด็กเคยหลง
หาบิดามารดาไม่พบในกลุ่มฝูงคนในงานประจ าเทศกาลต่าง ๆ หลังจากน้ันอาจกลัว หรือไม่ชอบที่จะอยู่
ท่ามกลางกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก บุคคลที่เคยถูกขังอยู่ในตู้เส้ือผ้าเม่ือเด็ก ๆ อาจจะกลัวที่จะอยู่ในห้องคน
เดียวมืด ๆ โดยปิดหน้าต่าง ประตูหมด จะเห็นได้ว่า แต่ละบุคคลก็มีความกลัวอันเกิดจากการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์หน่ึง ๆ ของคนซ่ึงไม่เหมือนกัน  

  โฟเบีย จึงเป็นความกลัวแต่ความกลัวในรูปของลักษณะพิเศษ คือ ความกลัวที่เกิดในวัยเด็ก อินทรีย์
เกิดความกลัวต่อส่ิงเร้าบางประการ ความกลัวน้ีมีส่ิงเร้าอ่ืน ๆ เก่ียวข้องกันอยู่ด้วยมากมาย เช่น ความอึดอัด 
ความวิตกกังกล ความกระวนกระวายใจ ความละอาย ความส านึกผิด เป็นต้น  

  เราอาจสรุปได้ว่า ความกลัวแบบโฟเบียเป็นความกลัวที่อินทรีย์มีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงมาก
ต่อส่ิงเร้าน้ัน ๆ  เน่ืองจากอินทรีย์เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับส่ิงเร้า หรือสถานการณ์น้ันโดยเหตุที่สถานการณ์
สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรง หรือเป็นตัวการสร้างความผิดหวัง อินทรีย์จึงไม่สามารถปล่อยให้ระลึกอยู่
ได้ และพยายามกดดันให้เก็บฝังอยู่ในจิตใต้ส านึกเสีย เม่ือกาลเวลาผ่านไปนาน ๆ เข้า สถานการณ์ หรือ
เหตุการณ์น้ันจึงถูกลืมไปสนิทโดยไม่มีทางที่จะระลึกกลับมาได้ใหม่อีก อย่างไรก็ดีเม่ืออินทรีย์อยู่ใน
สภาวะการณ์ที่เร้าเหมือนเดิม อินทรีย์จะเกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงไปอีก โดยที่เจ้าตัวก็หาสาเหตุไม่ได้
เลยว่าเป็นเพราะอะไรจึงได้มีปฏิกิริยาเช่นน้ัน  
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4. การปรับตัวในรูปความป่วยไข้ต่าง ๆ  

เม่ือบุคคลไม่สบายใจ อินทรีย์ที่ประกอบด้วยกาย และจิตเป็นของที่แยกจากกันไม่ได้ แยกจากกันไม่ขาด 
ดังน้ันเม่ือใจป่วยอันเน่ืองจากความคับข้องใจ ความอึดอัด ความวิตกกังวล ความกระวนกระวายใจ ร่างกายก็
จะจึงป่วยไปด้วย การปรับตัวโดยสร้างความป่วยไข้ หรือการสร้าง ความพิการทางกายน้ี มีชื่อเรียกว่า ไซโค
นิวโรซิส (psychoneurosis) วิธีการน้ีเป็นการปรับตัวที่ผิดปกติซ่ึงมีน้ าหนักไปในทางไม่ดีนัก แต่ก็ยังมี
น้ าหนักน้อยกว่าเป็นโรคจิต ( psychosis ) 

ลักษณะอาการของผู้ป่วยประเภทน้ี ได้แก่ ฮีสทีเรีย ( hysteria ) การเป็นใบ้ การติดอ่าง การเป็นอัมพาต การ
ชักกระตุก การเป็นลม การคล่ืนไส้ วิงเวียน การรักษาเป็นเทคนิคชั้นสูงซ่ึงควรจะได้รับการตรวจ และรักษา
จากแพทย์ที่เรียนทางจิตเวชมาโดยเฉพาะ  

5. ความวิตกกังวล 

  ความวิตกกังวลน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากสภาพความข้องคับใจที่ยังไม่ได้บ าบัดแก้ไข หรือสภาพความ
ขัดกันทางจิตใจที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ แก้ปัญหาให้เสร็จส้ินไป เม่ือเป็นเช่นน้ีสภาพความตึงเครียดทางใจจึง
ยังคงอยู่ 

  ความวิตกกังวลมีผลมาจากการกระทบกระเทือนต่อกายภาพของบุคคลมาก เพราะบุคคลน้ันจะ
หงุดหงิด อัตราการเผาผลาญภายในร่างกาย ( metabolism) สูง นอกจากน้ีความกระวนกระวายใจยังมี
ผลกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะบุคคลน้ันจะ งุ่นง่าน หมด
สมาธิ และคิดไม่ได้ถูกต้องเฉียบแหลมเท่าที่ควร การลดความวิตกกังวล ผู้น้ันควรหาที่ปรึกษาที่ตนเชื่อถือ
ศรัทธา เพ่ือที่จะได้ปรึกษาถึงวิธีแก้ปัญหา เม่ือแก้ปัญหา หรือตัดสินใจได้ความกระวนกระวายใจจะหมดส้ิน
ไปเอง 

  อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่จะใช้กลไกป้องกันตัวเองเพ่ือแก้ปัญหาของตนเอง หรือเพ่ือลดความวิตก
กังวล ความเครียด หรือความคับข้องใจ ดังน้ัน กลไกป้องกันตัวเองจึงสามารถน าไปใช้ได้หลาย ๆ ทางแต่
การน าไปใช้ก็จะต้องมีขอบเขตหากใช้บ่อยครั้งเกินไป และใช้โดยปราศจากเหตุผล ก็มักจะมีแนวโน้มที่จะ
เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ และจะมีผลกระทบต่อการปรับตัวของบุคคลน้ัน เพราะฉะน้ันหากน าไปใช้โดย
ยึดทางสายกลางเป็นหลัก โอกาสที่จะช่วยในการปรับตนให้อยู่รอด และอยู่ได้ด้วยความสุขก็จะมีมากขึ้น  

 

กลวิธานป้องกันตนเอง (Defense mechanism)  
  อย่างไรก็ตามปัญหาของมนุษย์มีหลายประการ แม้จะใช้วิธีการที่มีเหตุผลแต่ไม่สามารถแก้ได้
ส าเร็จ บางครั้งมนุษย์จึงต้องเลือกใช้กลวิธีการปรับตัว ( Defense mechanism) ซ่ึงฟรอยด์และบุตรีแอนนา 
ฟรอยด์ ได้แบ่งประเภทกลไกในการป้องกันตัวดังต่อไปน้ี  
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   1. การเก็บกด (Repression) หมายถึง การเก็บกดความรู้สึกไม่สบายใจ หรือความรู้สึก
ผิดหวัง ความคับข้องใจไว้ในจิตใต้ส านึก จนกระทั้งลืม กลไกป้องกันตัวประเภทน้ีมีอันตราย เพราะถ้าเก็บ
กดความรู้สึกไว้มากจะมีความวิตกกังวลใจมากและอาจท าให้เป็นโรคประสาทได้  
   2. การป้ายความผิดให้แก่ผู้อ่ืน (Projection) หมายถึง การลดความวิตกกังวล โดยการป้าย
ความผิดให้แก่ผู้อ่ืน   
   3. การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) หมายถึง การปรับตัวโดยการหาเหตุผล
เข้าข้างตนเอง โดยให้ค า อธิบายที่เป็นที่ยอมรับส าหรับคนอ่ืน ตัวอย่างเช่น พ่อแม่ที่ตีลูกมักจะบอกว่า การตี
เพ่ือเด็ก เพราะเด็กต้องการการท าโทษ เป็นบางครั้งจะได้เป็นคนดี พ่อแม่จะไม่ยอมรับว่าตีเพราะโกรธลูก   
   4. การถดถอย (Regression) หมายถึงการหนีกลับไปอยู่สภาพอดีตที่เคยท าให้ตนมี
ความสุข  
   5. การแสดงปฏิกิริยาตรงข้ามกับความปรารถนาที่แท้จริง (Reaction Formation) หมายถึง
กลไกป้องกันตน โดยการ ทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามกับความรู้สึกของตนเอง ที่ตนเองคิดว่า
เป็นส่ิงที่สังคมอาจจะไม่ยอมรับ  
   6. การสร้างวิมานในอากาศ หรือการฝันกลางวัน ( Fantasy หรือ Day Dreaming)  
กลไกป้องกันตัวประเภทน้ีเป็นการ สร้างจินตนาการหรือมโนภาพเก่ียวกับส่ิงที่ตนมีความต้องการ แต่
เป็นไปไม่ได้ ฉะน้ันจึงคิดฝัน หรือสร้างวิมานในอากาศขึ้นเพ่ือสนองความต้องการชั่วขณะหน่ึง  
   7. การแยกตัว (Isolation) หมายถึงการแยกตัวให้พ้นจากสถานการณ์ที่น าความคับข้องใจ
มาให้โดยการแยกตนออกไปอยู่ตามล าพัง   
   8. การหาส่ิงมาแทนที่ (Displacement) เป็นการระบายอารมณ์โกรธ หรือคับข้องใจต่อคน
หรือส่ิงของที่ไม่ได้เป็นต้น เหตุของความคับข้องใจ เป็นตนว่า บุคคลที่ถูกนายข่มขู่หรือท าให้คับข้องใจ 
เม่ือกลับมาบ้านอาจจะใช้ภริยา หรือลูกๆ เป็นแพะรับบาป   
   9. การเลียนแบบ (Identification) หมายถึงการปรับตัวโดยการเลียนแบบบุคคลที่ตนนิยม
ยกย่อง การเลียนแบบนอก จากจะเปล่ียนพฤติกรรมให้เหมือนบุคคลที่ตนเลียนแบบ แม้ยังจะยึดถือค่านิยม
และมีความรู้สึกร่วมกับผู้ที่เราเลียน แบบในความส าเร็จ หรือล้มเหลวของบุคคลน้ัน การเลียนแบบไม่
จ าเป็นจะต้องเลียนแบบจากบุคคลจริง ๆ แต่อาจจะ เลียนแบบจากตัวเอกในละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โดย
มีความรู้สึกร่วมกับผู้แสดง เม่ือประสบความทุกข์ ความโศก เศร้าเสียใจ หรือเม่ือมีความสุขก็พลอยเป็นสุข
ไปด้วย 
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ลักษณะของบุคคลท่ีมีการปรับตัวดี 

  ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพจิตเป็นปัญหาเฉพาะบุคคล เน่ืองจากว่าบุคคลน้ันมีปัญหา และจะต้อง
แก้ปัญหาเอง เรื่องการแก้ปัญหาน้ีเป็นเทคนิคเฉพาะตัว ซ่ึงแต่ละคนมักจะต้องค้นหาทดลองด้วยตัวเอง คลินิก 
ผู้เชียวชาญ จิตแพทย์ เพ่ือน ฯลฯ เป็นแต่เพียงผู้ช่วยเหลือให้เราช่วยแก้ปัญหาด้วยตนเองได้เท่าน้ัน อย่างไรก็
ตามเม่ือได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมาแล้ว ข้อแนะน าถึงวิธีการปรับตัวที่ถูกต้องเพ่ือที่จะมี
สุขภาพจิตที่ดีได้ จึงควรติดตามมา เพ่ือที่จะได้ทราบถึงวิธีการโดยทั่ว ๆ ไปที่นิยมปฏิบัติกัน  

   1. พยายามเข้าใจตนเอง  

     คุณลักษณะโดยทั่วไปของผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี และมีการปรับตัวที่ถูกต้องคือผู้ที่
กล้าเผชิญความจริงเก่ียวกับตนเอง ไม่หลอกตัวเอง เขาเป็นผู้ที่ยอมรับ และมีความอดทนต่อความวิตกกังกล 
ความว้าวุ่นใจ โดยเขายอมรับว่าความวิตกกังวล ความกลัว เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต หากเรากล้าเผชิญความ
จริงข้อน้ีได้ เราก็จะมีความม่ันคงในจิตใจ และสามารถแก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเองได้ ซ่ึงต้องพยายาม
เล่ียงการใช้กลวิธานในการป้องกันตนเอง และพยายามเข้าใจ ความต้องการของตน  

   2. เข้าใจจุดมุ่งหมาย และเข้าใจความต้องการของตัวเอง  

    การเข้าใจจุดมุ่งหมาย และเข้าใจความต้องการของตนเองเป็นของดีที่คนเราจะมี
จุดมุ่งหมายในชีวิต เช่น ต้องการเป็นแพทย์ วิศวกร เภสัขกร นักส่งเสริมการเกษตร มีอาชีพอิสระ ท าธุรกิจ 
ฟาร์มโคนม เหล่าน้ีล้วนเป็นจุดมุ่งหมายทั้งน้ัน แต่จุดมุ่งหมายไม่ใช่ของตายตัวที่อะลุ้มอะล่วยยืดหยุ่นกัน 
ไม่ได้เลยการตั้งจุดมุ่งหมายที่สูงเกินระดับความสามารถของเรามากนัก มักก่อให้เกิดความคับข้องใจ ความ
วิตกกังวลอยู่เสมอ การปรับจุดมุ่งหมายให้พอดี กับระดับที่เราสามารถท าให้ส าเร็จจะขจัดความคับข้องใจ
โดยไม่จ าเป็นให้หมดไปได้  

 

ลักษณะของบุคคลท่ีปรับตัวดี 

ลักษณะของคนที่มีสุขภาพจิตดี และสามารถปรับตนเองได้ ควรมีลักษณะดังต่อไปน้ี  

1. ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน และประกอบกับมีจิตใจที่เป็นสาธารณะ 
เป็นผู้ไม่เอาเปรียบสังคม เป็นผู้รู้จักประมาณตน มีจิตใจเอ้ือเผ่ือแผ่ พร้อมที่จะช่วยคนอ่ืนแบบไร้
เงื่อนไข ร่างกายที่สวยงามอยู่ในจิตใจที่งดงามเช่นกัน  

2. ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกได้ มนุษย์ทุกคนมีความรู้สึก มีเลือดเน้ือ มีชีวิต มีส่ิงเร้า
ใด ๆ มากระทบไม่ต้องตาต้องใจ ไม่ถูกหูถูกใจ หรือต้องตาต้องใจ เหล่าน้ีบุคคลต้องพิจารณา ต้องฟัง 
ต้องไม่เอาอารมณ์ และความรู้สึกรัก ชอบ เกลียด เข้าตัดสินส่ิงเร้าน้ันๆ หรือสถานการณ์น้ันๆ โดยใช้
เกณฑ์จากตนเองประเมินการกระท าเช่นน้ีเรียกว่า ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะ อารมณ์เป็น ความตึง
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เครียด ซ่ึงท าให้อินทรีย์พร้อมที่จะ แสดงออก เพ่ือตอบสนองความต้องการที่ตนรู้สึก การเป็นคนเจ้า
อารมณ์ไม่เกิดผลดีต่อบุคคลเลย บุคคลที่ต้องการมีสุขภาพจิตที่ดีต้อง พยายามควบคุมอารมณ์ และ
ความรู้สึกให้ได้ 

3. ต้องเป็นผู้มีความสามารถยอมรับความจริง มองโลกตามที่เป็น มองในแง่ดี มองอะไรดี ๆ ดังน้ันเรา
ทุกคนจึงควรอยู่อย่างรู้ตัว อยู่อย่างมีสติ และรู้ว่าที่น่ีขณะน้ี ฉันคือใคร และฉันจะท าอะไร เท่าน้ีชีวิตก็
สุขพอแล้ว แต่ในความเป็นจริงเราคงปฏิเสธ ไม่ได้ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลก เรายังมีเพ่ือน มี
ใครต่อใครที่เรารู้จัก ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และคนอ่ืนๆ รอบๆ 
ตัวเราล้วนแต่มีคนอยู่ใกล้ตัวเรา ทั้งน้ันแล้วจะท าอย่างไรให้ตัวเรา สามารถ เข้ากับคนอ่ืนๆได้ และจะ
ท าอย่างไรเม่ือต้องอยู่ใกล้ผู้คนหลายคนที่มีความแตกต่างกันแล้วมีความสุข สามารถยอมรับความจริง
ได้โดยสามารถสรุปแนวปฏิบัติไว้ดังน้ีคือ 

   1. จงรักเพ่ือนเสมือนหน่ึงรักตัวเราเอง คือการปฏิบัติกับคนอ่ืนเช่นเดียว กับปฏิบัติกับตัวเ รา 

   2. จงเป็นคนมองโลกในแง่ดี หรือการมองหลายส่ิงหลายอย่างในทางบวก มองอะไร
ทางบวก การ ฝึกมองเช่นน้ีบ่อยๆ ความคิดข้างในดีพฤติกรรมที่แสดงภายนอกดีด้วย  

   3. จงคิดเสมอว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่า และคนอ่ืนก็มีคุณค่าเช่นกัน หลายคนมองตนเอง
ต่ าต้อย มองตัวเองด้อยกว่าคนอ่ืน มักนึกน้อยใจในโชคชะตา วาสนา กลายเป็นคนไม่ชอบสังคม เก็บ
ตัว แยกตนเองจากสังคมมีโลกส่วนตัว ดีที่สุดส าหรับคนน้ีอาจไม่ดีที่สุดส าหรับอีกคนก็ได้ แต่ทุกคน
มีคุณค่า เท่ากัน เราจะต้องรู้จักรักตนเอง เคารพตนเอง และยอมรับตัวเราเองได้ รวมไปถึงการมองเห็น
คุณค่าของตนเอง 

   4. การรู้จักก้าวไปเผชิญโลกด้วยความม่ันใจ ปัจจุบันเทคโนโลยีล้ าหน้าไปมาก เราควรจะ
เป็นเปิดประตูใจออกไปสู่โลกภายนอกบ้าง เพ่ือให้วิสัยทัศน์กว้าง ความรู้ต่างๆส่งผ่านข้อมูลใยแก้ว
เป็นจ านวนมากเรา ควรท าความเข้าใจแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยศึกษา ความคับข้องใจก็จะไม่เกิด 
ข่าวสารต่างๆที่ได้มาต้อง น ามาพินิจพิเคราะห์แล้วเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับตัวเรามุมมอง ต่างๆใน
บางเรื่องอาจชัดเจนขึ้น แง่คิดต่างๆ ความคิดใหม่อาจเกิดขึ้นโดยที่ตัวคุณเองอาจไม่รู้ตัว เป็นการฝึก
รับข้อมูล ส่งผ่านข้อมูล รู้จักการเลือกสรร วิเคราะห์เรื่องต่างๆได้แม่นย าขึ้น  

   5. จงเป็นผู้ที่มีหน้าต่างใจเต็มกรอบ หมายถึง การมีจิตใจที่ดีงาม ใจมีคุณภาพ ใจน่ิง เรียบ 
เกิดสมาธิไม่รุ่มร้อน อย่างที่โบราณว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ฝึกให้ใจท างานด้วยสติ ฝึกคิด 
ไตร่ตรองก่อนลงมือท างาน ฝึกใจให้รับเรื่องราวต่างๆแล้ว ส่งผ่านข้อมูลออกไปโดย ไม่กลับมาท า
ร้ายตัวเราเอง ใจที่มีคุณภาพต้องไม่จับไม่ยึดไม่ติด ถ้าท าได้ ไม่ว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์ใดๆ คับ
ขันขนาดไหน เราก็ยังทนในสภาพน้ันได้  
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[อ.เบญญาพัชร์ วันทอง คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม] 

 

   6. รู้จักควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกที่เศร้าหมอง มนุษย์เรามักจะคาดหวังว่าเรื่องน้ันต้อง
เป็นอย่างน้ันอย่างน้ี คนน้ันต้องท ากับฉันอย่างน้ัน แต่พอเขาไม่ท าตามที่เราคิดความคาดหวังที่เรามี
มันกลับมาท าให้ตัวเราคับข้องใจเอง ท าให้เกิดอารมณ์ ท าให้เกิดความรู้สึกเศร้าหมอง ในเรื่องน้ีถ้าจะ
ให้ดีคือฝึกคิดฝึกมองอะไรโดยปราศจากอารมณ์ ฝึกการใช้เหตุผลมากๆ ท าส่ิงใดช้าๆแต่ให้ส าเร็จทัน
การ แลเม่ือมีส่ิงใดมากระทบ ก็ไม่ผันแปรไปตามเรื่องน้ันๆจนขาดการยับยั้งชั่งใจ เท่าน้ีอารมณ์ก็
สามารถถูกควบคุมได้ มีนักจิตวิทยาบางท่านแนะว่า ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้น มันไม่สามารถแก้ได้แต่ตัวเรา
ต้องเผชิญจะท าอย่างไรดี วิธีการหน่ึงที่อาจใช้ได้ผลคือ การมองแบบผ่านไปเหมือนมองผ่าอากาศธาตุ 
ฝรั่งเรียกว่ามองแบบ Transparency คือมองแบบทะลุไปเลยไม่มีอะไรกันเหมือนมองกระจกใส หรือ
พลาสติกใสน้ันเอง  

   7. จงฝึกเป็นคนมองย้อนกลับ เราท่านหลายคนมักท าอะไร คิดอะไร มักคิดไปตรงๆ คิดไป
ข้างหน้า คิดเข้าข้างตนเอง คิดในแง่มุมของเรา แต่ไม่เคยจะคิดในแง่มุมผู้อ่ืนบ้าง ถ้าเราจะเป็นผู้คิด
แบบย้อนกลับบ้างอย่าคิดเข้าข้างตนเองจนเกินความพอดี แค่น้ีเราก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้แล้ว  

การยอมรับกันเพ่ือให้เกิดการมุมมองดีๆมีให้กัน เริ่มวันน้ีเห็นวันน้ี ใครที่เริ่มมานานแล้วผลที่เกิดขึ้น
หลายท่านคงประจักษ์แล้วว่าดีอย่างไร ถ้าบุคคลช่วยกันสร้างความรู้สึกที่ดีๆมีให้ต่อกัน เม่ือน้ันส่ิงดีๆ
ก็จะเกิดกับตัวเราสุขภาพจิตของเรา การเป็นผู้มีความสามารถยอมรับความจริง มองโลกตามที่เป็น 
มองในแง่ดี มองอะไรดี ๆ ก็จะท าให้สุขภาพจิตดี  

   8. ต้องรู้จักใช้หลักธรรมทางศาสนาช่วยพัฒนาระดับจิต บางครั้งหลายอย่างที่เราพยายาม
ปรับ และแก้ไขที่ตัวเรา แต่สถานการณ์บางสถานการณ์อาจ ท าให้เราหมดก าลังใจ และตัวเราก็ไม่
สามารถหลีกหนีสถานการณ์น้ันๆได้ เม่ือต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ปวดร้าวน้ัน แนวทางที่
สามารถเลือกได้ แนวทางหน่ึงคือ การใช้หลักธรรมศาสนามายึดในการประคองชีวิตในช่วงวิกฤต 
หรือ น าหลักธรรมมาเป็นกรอบในการด าเนินความคิดเราอาจจะดีขึ้น ดีกว่าปล่อยให้ปัญหาต่างๆ
รุมเร้าจนท าให้สุขภาพจิตเราเส่ือมน่ันเท่ากันท่านก าลังท าร้ายตัวเอง และสกัดก้ันการพัฒนา
บุคลิกภาพที่จะด าเนินไปอย่างไม่รู้ตัว  

   9. ต้องยอมรับเรื่องมนุษย์มีความแตกต่างกัน ในส่วนน้ีถ้าเราเข้าใจยอมรับธรรมชาติของแต่
ละคน สุขภาพจิตท่านก็ดีด้วย อย่าคิดไปแก้ไขคนอ่ืนแต่ต้องแก้ไขที่ตัวเราเอง สุขภาพจิตเราก็ดี 
รับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบการกระท า และความคิด เข้าใจเรื่องความแตกต่างกันของบุคคล ท่านก็มี
สุขภาพจิตดีสามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้  

 


