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บทคัดย่อ

	 สภาพสังคมในปัจจุบันท�าให้เราต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และสิ่งแวดล้อมที่
เป็นพิษ	 ตลอดจนปัญหาภาวะโลกร้อน	 สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์	 กลายเป็นความเครียด	(Stress)	 ความวิตกกังวล	
(Anxiety)	 ความคับข้องใจ	(Frustration)	 ความขัดแย้งในใจ	(Conflicts)	 ท�าให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสุข	การปรับตัวถือเป็นกระบวนการหนึ่ง	ที่มนุษย์ใช้ความพยายามในการปรับตนเอง	เมื่อต้องเผชิญกับสภาพปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	
จนสามารถอยูก่บัสภาพหรอืปัญหานัน้ได้	แต่ถ้าการปรบัตวันัน้ยงัมอิาจคลีค่ลายปัญหาได้ทัง้หมด	ก่อให้เกดิความกงัวลใจ	หรอืไม่สบายใจ	
มนุษย์ยังสามารถใช้กลไกพิเศษที่มีอยู่ในตนเอง	 กลไกนี้มนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและน�ามาใช้ปกป้องความรู้สึกของตน	
เป็นกลไกทางจิตวิทยาที่มนุษย์น�ามาใช้	กลไกนี้เรียกว่า กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanisms)

Abstract

	 In	society	today,	we	have	many	problems	such	as	environmental,	economic,	political,	and	global	warming,	etc.,	
which	these	affect	the	emotion	to	be	stress,	anxiety,	frustration,	and	conflicts	in	mind.	Therefore,	people	try	to	find	ways	to	
adjust	for	living	happily.	The	adjustment	is	one	way	to	be	used	for	solving	problems,	and	enable	people	to	live	with	these	
situations.	In	case	that	the	problems	cannot	be	possible	to	achieve,	we	present	a	special	mechanism	which	gains	learning	
from	experience	to	protect	their	feelings	as	known	Defense	Mechanisms.

บทน�า

	 มนุษย์มีความต้องการหลายอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความต้องการของตนเองหรือความต้องการทางสังคม	 จากความต้องการ
เหล่านี	้มนษุย์จงึจ�าเป็นต้องหาทางทีจ่ะตอบสนองความต้องการของตนเองและของสงัคม	ซึง่ความต้องการทีส่�าคญัของมนษุย์	ได้แก่	ความ
ต้องการทางกาย	เช่น	เสื้อผ้า	อาหาร		ที่อยู่อาศัย		ความต้องการทางใจ	เช่น	ความรัก	ความปลอดภัย		ความต้องการทางสังคม	เช่น	การ
ได้รับการยกย่อง	การเป็นที่ยอมรับ	ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล	หากความต้องการเหล่านี้ได้รับการตอบสนอง	มนุษย์ก็สามารถด�าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข	แต่ในความเป็นจริง	การได้รับการตอบสนองความต้องการเหล่านี้	บางครั้งต้องมีอุปสรรคท�าให้มนุษย์ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ทั้งหมด	มนุษย์จึงต้องเผชิญปัญหาและเกิดความไม่สบายใจ	จนกลายเป็นความเครียด	ความกังวลใจ	
ความคับข้องใจ	ความขัดแย้งในใจ	จึงเป็นสาเหตุให้มนุษย์ต้องอาศัยการปรับตัว	เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการด�าเนินชีวิต	โดยลักษณะ
การปรับตัวของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ	สภาพแวดล้อม	หรือสถานการณ์ที่บุคคลก�าลังเผชิญอยู่	ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้บุคคลเกิด
การปรับปรุงพฤติกรรมของตนที่เรียกว่าการปรับตัว	โดยมีจุดประสงค์ว่า	บุคคลต้องการอยู่ในสภาวะสมดุลระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม
หรือปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็มีอิทธิพลเหนือจิตใจมนุษย์	แต่ในบางกรณีมนุษย์ก็สามารถเอาชนะสิ่งแวดล้อมหรือปัญหา
นั้นได้	(กันยา		สุวรรณแสง,	2533,	61)
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 การปรับตัวโดยการใช้กลไกป้องกันตนเอง	เป็นการปรับ
ตวัรปูแบบหนึง่ทีป่กป้องมนษุยใ์ห้พน้จากความเครียด	ความกงัวล
ใจ	ความคับข้องใจ	ความขัดแย้งในใจ	ในขณะนั้น	เป็นกลไกทาง
ธรรมชาติที่มนุษย์ได้จากประสบการณ์	และน�ามาใช้โดยไม่รู้ตัว	
ความหมายของการปรับตัว
	 วิไลวรรณ		ศรีสงคราม	และคณะ	(2549)	ได้ให้ความ
หมายของการปรับตัว	(Adjustment)	 ว่าหมายถึงความพยายาม
ของบุคคลในการที่จะหาวิธีลดสภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์	
ซึ่งเกิดจากความไม่สมปรารถนาในสิ่งที่ตนหรือสังคมแวดล้อม 
คาดหวัง	 ทั้งยังเกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมต่างๆ	 เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งความพยายาม
ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้มีความสามารถในการด�าเนินชีวิต	 
โดยสาเหตุที่ก่อให้เกิดการปรับตัว	 เกิดจากการที่บุคคลมีความ
ต้องการสิง่ใดสิง่หนึง่	แล้วไม่สามารถบรรลถุงึเป้าหมายทีต่ัง้ไว้หรอื
บรรลไุด้ช้ากว่าทีค่าดหวงั	ในสภาพการณ์เช่นนี	้บคุคลจะเกดิความ
กดดนัทางจติใจ	หากบคุคลไม่สามารถปรบัหรอืลดความกดดนัทาง
จิตใจนี้ให้หมดไปได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม	อาจท�าให้บุคคลนี้เกิด
ปัญหาทางสขุภาพจติตามมาได้	โดยสาเหตทุีท่�าให้เกดิการปรบัตวั
สามารถแสดงแผนผังตามรูปที่	1	 ดังนี้	(วิไลวรรณ	 	 ศรีสงคราม	
และคณะ,	2549,	238-239)

 

	 นอกจากนี้ยังมีแรงผลักดันที่เป็นสาเหตุท�าให้มนุษย์เกิด
การปรับตัวอีก	2	ประการคือ	(ชูทิตย์		ปานปรีชา,	2551,	หน้า	499)
	 1.	 สิ่งเร้าภายใน เป็นความต้องการทางใจ	 ซึ่งมีอยู่ใน 
ตวับคุคล	ได้แก่	ความรกั	ความอบอุน่	ความปลอดภยั	ความส�าเรจ็
ในชวีติ	ท�าให้บคุคลต้องมกีารปรบัตวั	เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทีต้่องการ	
 2.	 สิ่งเร้าภายนอก เป็นความต้องการของสังคมและ
สภาพแวดล้อม	ซึง่ได้แก่	วฒันธรรม	จารตีประเพณ	ีค่านยิม	ศาสนา	
กฎระเบยีบของสงัคม	ท�าให้บคุคลต้องปรบัตวัเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการต่างๆ	และอยู่ได้โดยไม่มีความกดดันทางจิตใจ	

ก่อให้เกิด เป้าหมายการปรับตัวความต้องการ

การปรับตัวมีจุดมุ่งหมายส�าคัญ 2 ประการคือ (กันยา	 สุวรรณ
แสง,	2533,	64)

1.	 ปรับตัวเพื่อเอาชนะสิ่งแวดล้อมหรือปัญหา	 เพื่อถ่วง
ดุลสิ่งที่ตนเองยังขาดอยู่

2.	 ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือปัญหา	 เมื่อไม่
สามารถเอาชนะได้	 จึงปรับตนเองให้สอดคล้องตามสิ่งแวดล้อม
และปัญหานั้น	เพื่อรักษาสมดุลนั้นไว้
กระบวนการปรับตัวสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะดังนี้

1.	การปรบัตวัทีส่มบรูณ์	หรอืการปรบัตวัแบบบรูณาการ	
(Integrating	Adjustment)	 เป็นลักษณะการปรับตัวเมื่อเผชิญ
กับสภาพปัญหาหรืออุปสรรค	 แล้วสามารถแก้ไขปัญหาหรือขจัด
อุปสรรคนั้นได	้ โดยไม่มีข้อขุ่นข้องหมองใจเหลืออยู	่ การปรับตัว
ลกัษณะนี	้บางครัง้ปัญหาทีเ่กดิขึน้อาจจะไม่ได้รบัการแก้ไขจนเสรจ็
สิ้น	 หากแต่บุคคลที่เผชิญกับปัญหาสามารถยอมรับสภาพปัญหา	
และท�าใจได้	พร้อมปรับสภาพความคิด	ความรู้สึกนั้นได้	

2.	 การปรับตัวแบบไม่สมบูรณ์	 หรือการปรับตัวแบบไม่
บูรณาการ	(Non-integrative	Adjustment) เป็นการปรับตัวที่
บุคคลไม่สามารถเผชิญกับปัญหา	หรือไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้	
บางครั้งบุคคลพอจะมีวิธีคลายความตึงเครียดลงได้บ้าง	แต่ยังคง
มีความไม่สบายใจหลงเหลืออยู่	 การปรับตัวแบบนี้	 ยังคงมีความ 

อุปสรรคขัดขวาง

·	 ความเครียด
·	 ความวิตกกังวล
·	 ความคับข้องใจ
·	 ความขัดแย้งในใจ

ทกุข์ค้างคาใจ	ถอืเป็นการปรบัตวัทีไ่ม่สมบรูณ์	จงึจ�าเป็นต้องอาศยั 
กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanisms)	 มาใช้เพื่อช่วย 
ผ่อนคลายหรือลดความตึงเครียด	(วราภรณ์		ตระกูลสฤษดิ์,	2544.	
อ้างใน	ผ่องพรรณ		เกิดพิทักษ์,	2533,	3)			

กลไกป้องกันตัวเอง (Defense Mechanisms) 

เป็นกระบวนการทางจติซึง่เกดิขึน้ในบคุคลโดยอตัโนมตัิ	
ส่วนใหญ่น�ามาใช้โดยไม่รู้ตัว	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับตัว	
และแก้ปัญหาที่มีอยู่	 และรักษาความสมดุลหรือความปกติของ

รูปที่ 1 สาเหตุที่ท�าให้เกิดการปรับตัว
ที่มา:	วิไลวรรณ		ศรีสงคราม	และคณะ,	2549,	239
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จติใจไว้	กลไกป้องกนัตนเองเป็นวธิกีารของจติใจทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาติ	 มักเกิดขึ้นหรือแสดงออกทันทีโดยบุคคลไม่สามารถ
ควบคุมได้		ทั้งนี้เนื่องจากเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์	ที่จะต้อง
ป้องกันหรือต่อสู้	 และปรับตัวเองเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด	ปลอดภัย	มี
ความสขุ	เพือ่สามารถรกัษาสภาพเดมิของจติใจไว้ได้	(ชทูติย์		ปาน
ปรีชา,	2551,	504)

ซิกมันด์		ฟรอยด์	(Sigmund	Freud)	และนักจิตวิทยา
ในกลุ่มจิตวิเคราะห์	(Psychoanalysis)	เชื่อว่ากลไกป้องกันตนเอง
เกิดขึ้นในระดับจิตไร้ส�านึก	(Unconscious)	(เติมศักดิ์		คทวณิช,	
2547,	298)	โดยในทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์		ฟรอยด์	
ได้แบ่งการท�างานของจิตมนุษย์ออกเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	

จิตส�านึก (Conscious Mind)	 เป็นสภาวะที่บุคคลรับรู้
ตามประสาทสมัผสัทัง้ห้า	เป็นจติทีบ่คุคลรูต้วัตลอดเวลาว่าก�าลงัท�า
อะไร	และคิดอย่างไร	เป็นการรับรู้โดยทั่วไปของมนุษย์	ที่ควบคุม
การกระท�าส่วนใหญ่ให้อยู่ในระดับรู้ตัว	 (Awareness)	 และเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยมีเจตนาและมีจุดมุ่งหมาย	จิตส�านึก
เป็นส่วนทีท่�าให้บคุคลมพีฤตกิรรมสอดคล้องกบัหลกัความเป็นจรงิ
ในสถานการณ์ต่างๆ	 โดยอาศัยหลักเหตุและผลรวมทั้งศีลธรรมที่
ตนเองเชื่อถือเพื่อเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรม	(สุภวรรณ		
พันธ์จันทร์,	ม.ป.ป.)

จิตก่อนส�านึก (Preconsicous Mind) เป็นจิตระดับ 
ที่รู้ตัว	เพียงแต่ควบคุมไม่ให้แสดงพฤติกรรมออกมา	เมี่อใดก็ตาม
ที่ต้องการแสดงออก	 ก็สามารถเปิดเผยได้ในทันที	 (เติมศักดิ์		 

คทวณิช,	2547,	24)
จิตไร้ส�านึก (Unconscious Mind)	เป็นจิตที่ฟรอยด์เชื่อ

ว่าท�าให้เกิดกลไกป้องกันตนเอง	 เป็นส่วนที่มีบทบาทในการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์	 โดยเฉพาะพฤติกรรมบางอย่างที่บุคคล
แสดงออกโดยไม่รู้ตัว	 จิตไร้ส�านึกท�าหน้าที่กระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมไปตามหลักแห่งความพึงพอใจของตน	 การท�างานของ
ระดับจิตไร้ส�านึกเกิดจากความปรารถนา	 หรือความต้องการของ
บุคคลที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก	 และเป็นความต้องการที่ไม่ได้รับการ
ยอมรบั	เช่น	ถกูห้าม	หรอืถกูลงโทษ	จะถกูเกบ็กดไว้ในจติไร้ส�านกึ	
ซึง่บางครัง้สิง่ทีถ่กูเกบ็กดไว้จะแสดงออกมาในรปูของความฝัน	การ
ละเมอ	หรือการพูดพลั้งปาก		(สุภวรรณ		พันธ์จันทร์,	ม.ป.ป.)

ฟรอยด์	เปรียบเทียบจิต	3	ระดับเหมือนภูเขาน�้าแข็งใน
มหาสมทุร	โดยยอดภเูขาน�า้แขง็ทีโ่ผล่พ้นน�า้คอื	จติส�านกึ	ภเูขาทีอ่ยู่
ผวิน�า้คอื	จติก่อนส�านกึ	และภเูขาทีอ่ยูใ่ต้มหาสมทุรคอื	จติไร้ส�านกึ	
นอกจากนีต้ามหลกัทฤษฎขีองฟรอยด์เชือ่ว่าพฤตกิรรมต่างๆ	ของ
บุคคลที่แสดงออกมาเกี่ยวข้องกับการท�างานของจิต	3	ส่วน	ซึ่งถือ
เป็นโครงสร้างหลักของบุคลิกภาพในบุคคล	 เพราะถ้าการท�างาน
ของจิต	3	 ส่วนนี้	 สามารถท�างานประสานหรือประนีประนอมกัน
ได้อย่างราบรืน่	พฤตกิรรมของบคุคลจะแสดงออกมาแบบปกตแิละ
เป็นผู้มีสุขภาพจิตดี	แต่ถ้าเกิดความขัดแย้งกัน	จะมีผลท�าให้เกิด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก่อให้เกิดปัญหาด้านบุคลิกภาพและการ
ปรับตัว	ซึ่งพลังจิต	3	ส่วน	ได้แก่		Id	(อิด)	Ego	(อีโก้)	Superego	
(ซูเปอร์อีโก้)	(เติมศักดิ์		คทวณิช,	2547,	25)	ดังแสดงในรูปที่	2

รูปที่ 2	การเปรียบจิต	ทั้ง	3	ระดับเหมือนภูเขาน�้าแข็ง	รวมทั้งการท�างานของอิด	อีโก้	ซูเปอร์อีโก้
ที่มา: http://www.simoleonsense.com/visualizing-freuds-model-of-personality-structure/
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Id (อิด)	 เป็นแรงผลักดันของจิตใจหรือแรงขับทาง
สัญชาตญาณ	(Instinct	Drive)	 ที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด	 กระตุ้นให้
มนุษย์ตอบสนองตามความต้องการ	 และความพอใจ	 ในขณะ
เดยีวกนั	อดิจะท�าหน้าทีล่ดความเครยีดทีเ่กดิขึน้	Id จะยดึหลกัของ
ความพอใจ (Pleasure Principles) และเป็นไปเพื่อตอบสนองตาม
ความต้องการโดยไม่ค�านงึถงึเหตผุล	ความถกูต้องและความเหมาะ
สมตามความเป็นจริง	การท�างานของอิดจะเป็นไปในลักษณะการ
ใช้ความคดิในขัน้ปฐมภมู	ิ(Primary	Process	of	Thinking)	เช่น	เดก็หวิ	
กจ็ะร้องไห้ทนัท	ีเพือ่ตอบสนองความต้องการ	เมือ่บคุคลเตบิโตขึน้	 
อิดจะถูกเก็บลงสู่จิตไร้ส�านึก		(ปฏิรพ		ปองประพฤทธ์,	ม.ป.ป.)

Ego (อีโก้)	 เป็นพลังที่พัฒนาจากการเรียนรู้โลกตาม
ความเป็นจริง	 ตั้งแต่วัยเด็กเพื่อสนองความต้องการของอิด	 โดย
การน�า	Super	ego	(ซูเปอร์อีโก้)	ให้เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาใน
การตอบสนองความต้องการ	พลังนี้จะรับรู้โลกตามความเป็นจริง	
แสดงให้เหน็ว่า	 Ego คอืหลกัแห่งความเป็นจรงิ	(Reality	Principle)	
(จริาภา		เตง็ไตรรตัน์	และคณะ,	2550,	324)	ดงันัน้จงึพบว่าอโีก้คอื
ตวับรหิารจติให้เกดิความสมดลุ	โดยอโีก้จะอยูใ่นส่วนของจติส�านกึ	
(เติมศักดิ์		คทวณิช,	2547,	26)

จากค�ากล่าวนี้ อีโก้จึงเปรียบเสมือนตัวที่เป็นเหตุเป็นผล	
ชี้น�าให้บุคคลมาสู่สภาพการรับรู้ที่เป็นจริง	อิดกับอีโก้มีความแตก
ต่างกันตรงที่	อิดจะรับรู้ความจริงที่ตอบสนองความต้องการเพียง
อย่างเดยีว	แต่การท�างานของอโีก้จะต้องขึน้อยูก่บัข้อเทจ็จรงิอย่าง
มีเหตุผล	ตัวอย่างเช่น	คนที่กระหายน�้า	 เมื่อพบแก้วน�้าที่มีน�้าอยู่
เตม็	กจ็ะยกดืม่ทนัทตีามแรงผลกัดนัของอดิเพือ่ลดความกระหายน�า้ 
ในขณะนั้น	 แต่ถ้าเขาไม่ยกแก้วน�้าดื่มในทันที	 เนื่องจากคิดว่าน�้า
นัน้อาจสกปรกและมเีชือ้โรค	นัน่คอืการท�างานของอโีก้ทีม่คีวามคดิ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลที่เป็นไปตามหลักของความเป็นจริง	(ถวิล		
ธาราโภชน์,	2545,	250-251)	

Superego (ซูเปอร์อีโก้) เป็นพลังทางจิตที่ก่อตัวขึ้นจาก
การเรียนรู้ระเบียบ	กฎเกณฑ์	รวมทั้งศีลธรรมของสังคม	เป็นส่วน
ที่เตือนให้บุคคลรู้ว่าสิ่งใดถูก	และสิ่งใดผิด	ซึ่งถือได้ว่าซูเปอร์อีโก้
คือส่วนของคุณธรรมและจริยธรรม	(Moral)	ของแต่ละบุคคล	และ
ในแต่ละบุคคลจะมีพลังในส่วนของซูเปอร์อีโก้แตกต่างกัน	 ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูและการขัดเกลาทางสังคมที่บุคคลนั้น
เติบโตมา	 ดังนั้นซูเปอร์อีโก้จึงมีอยู่ทั้งในจิตส�านึก	 จิตก่อนส�านึก	
และจิตไร้ส�านึก	(เติมศักดิ์		คทวณิช,	2547,	26)
	 อย่างไรก็ตาม	การท�างานของจิต	3	ส่วน	ได้แก่	อิด	อีโก้	
ซูเปอร์อีโก้	ถ้าสามารถท�างานประสานกันเป็นอย่างดี	บุคคลนั้นก็
จะมีสุขภาพจิตดี	มีความสบายใจ	แต่ถ้าการท�างานของจิต	3	ส่วน
นี้ท�างานขัดแย้งกัน	 และอีโก้ไม่สามารถท�าหน้าที่ประนีประนอม	

อิดและซูเปอร์อีโก้	 ให้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	บุคคลนั้นจะมี
ปัญหาในการปรับตัว	และก่อให้เกิดความเครียด	ความวิตกกังวล	
ความคับข้องใจ	 ความขัดแย้งในใจ	 อีโก้จึงต้องแก้ปัญหาแบบ
บิดเบือนจากความเป็นจริงและไม่ชอบด้วยเหตุผล	 ด้วยเหตุนี้อีโก้
จึงต้องสร้างเกราะป้องกันตนเอง	 โดยการใช้กลไกป้องกันตนเอง
ในการปรับตัว	 เพื่อช่วยลดความเครียด	 ความวิตกกังวล	 ความ
คับข้องใจ	ความขัดแย้งในใจ	ในขณะนั้น	ซึ่งการใช้กลไกป้องกัน
ตนเองมีจุดมุ่งหมายดังนี้	(ชูทิตย์		ปานปรีชา,	2551,	504-505)
	 1.	 เพื่อคงไว้หรือเพิ่มพูนความภาคภูมิใจของตนเอง	 
โดยกลไกป้องกันตนเองจะท�าให้บุคคลรู้สึกว่าตนมีคุณค่า	 ไม่ผิด	
ไม่บาป	และไม่ได้เป็นผู้สร้างปัญหา
	 2.	เพือ่ลดความวติกกงัวล	ซึง่มกีลไกป้องกนัตนเองหลาย
ชนิดเมื่อใช้แล้วท�าให้ความรู้สึกวิตกกังวลลดลงหรือหายไป	 และ
ท�าให้ชีวิตประจ�าวันมีความสุขมากกว่าเดิม
	 3.	 เป็นวิธีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า	 โดยน�ากลไก
ป้องกันตนเองมาใช้	เพื่อทดแทนการแก้ปัญหาโดยตรง	ท�าให้เกิด
ความรูส้กึสบายใจขึน้	หรอืผ่อนคลายความเครยีดลงได้	แม้ปัญหา
ยังคงอยู่หรือยังแก้ไขให้หมดไปไม่ได้ก็ตาม
	 4.	 ใช้เป็นเกราะก�าบังป้องกันอีโก้	 จากอันตรายหรือ 
สิ่งที่จะมาคุกคาม	ซึ่งได้แก่	อิด	ซูเปอร์อีโก้	และโลกภายนอก	ที่จะ
มาท�าให้อโีก้เสยีความมัน่คง	อ่อนแอลง	หรอืท�าให้เกดิความทกุข์ใจ

การปรับตัวโดยการใช้กลไกป้องกันตนเอง

 เป็นกลยุทธ์ที่บุคคลน�ามาใช้เพื่อลดสภาวะทางอารมณ์
ต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ด้วยการบดิเบอืน	ปฏเิสธ	และหลกีเลีย่งสถานการณ์
ต่างๆ	 นอกจากนี้การปรับตัวโดยการใช้กลไกป้องกันตนเองยังมี
จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะยกย่องตนเอง	ท�าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า	มี
ศักดิ์ศรีและขจัดความกลัวต่างๆ	ที่มารบกวนจิตใจให้หมดไป	ดัง
นั้นเมื่อได้ใช้แล้วบุคคลนั้นจะรู้สึกสบายใจขึ้น	ถึงแม้ว่าการปรับตัว
โดยการใช้กลไกป้องกันตนเองนี้จะสามารถรักษาความสมดุลของ
จติใจไว้ได้ในระดบัหนึง่กต็าม	แต่ถ้าน�าไปใช้กบัทกุเรือ่งจนเคยชนิ
เป็นนสิยัแล้ว	จะส่งผลให้เป็นผลเสยีต่อบคุลกิภาพของบคุคลนัน้ได้	
เพราะการปรับตัวโดยการใช้กลไกป้องกันตนเองเป็นการต่อสู้และ
ป้องกันตนเองจากสถานการณ์ความเป็นจริงที่ไม่สามารถยอมรับ
ได้	 ดังนั้นถ้าใช้บ่อยอาจท�าให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่ไม่สามารถ
ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตนเอง	 และอาจน�าไปสู่อาการ
ของโรคประสาทได้ในที่สุด	(เติมศักดิ์		คทวณิช,	2547,	298)	การ
ปรับตัวโดยการใช้กลไกป้องกันตนเองตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ
ฟรอยด์ที่นิยมใช้ในชีวิตประจ�าวัน	มีดังต่อไปนี้	
 1.  การเก็บกด (Repression)	เป็นกลไกป้องกันตนเอง
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ขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญที่สุดในการปกป้องตนเองจากความวิตกกังวล	 
ทีเ่กดิจากความขดัแย้ง	ความคบัข้องใจ	การเกบ็กด	เป็นการท�าให้
สภาวะทีก่่อให้เกดิความขมขืน่	ความรูส้กึผดิหวงั	และประสบการณ์
บางอย่างที่ตนไม่พอใจถูกเก็บไว้ในจิตไร้ส�านึก	 เพื่อไม่ให้จดจ�า
ความรู้สึกเหล่านี้และเปลี่ยนเป็นการลืม	 แต่แท้จริงแล้วความรู้สึก
นั้นยังคงอยู่	 เพียงแต่หายไปจากจิตส�านึก	 แต่จะยังคงอยู่ในส่วน
ของจติไร้ส�านกึ	การใช้กลไกป้องกนัตนเองชนดินี	้จะช่วยให้บคุคล
สามารถป้องกนัการกระทบกระเทอืนทางจติใจ	ส่งผลให้บคุคลนัน้
ไม่สามารถจ�าเหตกุารณ์ทีก่่อให้เกดิความขมขืน่	หรอืความรูส้กึผดิ
หวงั	ตวัอย่างเช่น	โกรธเพือ่นสนทิอย่างรนุแรงจนจ�าชือ่เพือ่นคนนัน้
ไม่ได้หรือนึกหน้าไม่ออก	 กลไกป้องกันตนเองชนิดนี้หากใช้บ่อย 
จะส่งผลให้กลายเป็นคนที่ไม่ยอมรับความเป็นจริง	 (ประนอม		 
สโรชมาน,	2535,	307)
 2. การแสดงปฏิกิริยาตรงกันข้ามกับความรู้สึกที่แท้จริง 
(Reaction Formation)	 เป็นการเก็บกดความรู้สึกที่แท้จริงของ
ตนเอง	 ซึ่งสังคมไม่ยอมรับแล้วแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ตรงข้าม
กบัความรูส้กึของตน	เพือ่ไม่ให้ถกูบคุคลในสงัคมต�าหน	ิรวมทัง้เพือ่
รกัษาศกัดิศ์รขีองตนเอง	กลไกป้องกนัตนเองชนดินีต้รงกบัส�านวน
ไทย	ได้แก่	หน้าเนือ้ใจเสอื	ปากหวานก้นเปรีย้ว	ปากปราศรยัน�า้ใจ
เชือดคอ	 ตัวอย่างเช่น	 การรู้สึกอิจฉาเพื่อนที่ได้เลื่อนต�าแหน่งเร็ว
กว่าตนเอง		แต่จ�าต้องแสดงความยนิดจีนออกนอกหน้า	เพือ่ปกปิด
ความรูส้กึทีอ่จิฉาของตนเอง	กลไกป้องกนัตนเองชนดินีห้ากใช้บ่อย
จะท�าให้ดูเป็นคนที่ไม่จริงใจ	(วิไลวรรณ		ศรีสงคราม	และคณะ,	
2549,	243)
 3. การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) 
เป็นการหาค�าอธิบายหรือเหตุผลมาอ้างอิงการกระท�าของตน
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ	 การหาเหตุผลต่างๆ	 มาอ้างอิงนี้	 ก็เพื่อ 
ลดความเครียด	 ความวิตกกังวล	 ความไม่สบายใจและเป็นการ
รักษาหน้าและศักดิ์ศรีของตนเอง	 การอ้างเหตุผลมี	2	 แบบ	 คือ	 
(วราภรณ์		ตระกูลสฤษดิ์,	2544,	4-5)
  3.1 แบบองุน่เปรีย้ว (Sour Grape)	เป็นการอ้าง
เหตุผลเมื่อบุคคลพลาดจากสิ่งที่ตนเองหวังหรือต้องการตัวอย่าง
เช่น	อยากเรยีนแพทย์แต่สอบเข้าไม่ได้	แต่สอบเข้าวศิวกรรมศาสตร์
ได้	 อาจบอกว่าสอบแพทย์ไม่ได้ก็ดีแล้ว	 เพราะอาชีพแพทย์เป็น
อาชีพที่เสียสละ	ไม่มีเวลาเป็นของตนเอง	เป็นวิศวกรดีกว่าเพราะ
มรีายได้ดี	การอ้างเหตผุลแบบองุน่เปรีย้วเป็นการอ้างเพือ่ปลอบใจ
ตนเอง	และท�าให้ความรู้สึกของตนเองดีขึ้น	
  3.2 แบบมะนาวหวาน (Sweet Lemon) 
เป็นการอ้างเหตุผลเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับภาวะที่ตนไม่อยากพบ	
และไม่อยากกระท�า	หรือไม่อยากได้ในสิ่งนั้น	แต่ไม่สามารถหลีก

เลี่ยงได้	จึงต้องอ้างเหตุผล	แบบมะนาวหวาน	ตัวอย่างเช่น	 เมื่อ
มีแฟนหน้าตาไม่สวย	ก็จะพยายามอ้างให้ผู้อื่นเห็นว่า	“เธอนิสัยดี	
เป็นแม่ศรีเรือนที่ดี	การอ้างเหตุผลแบบมะนาวหวาน	เป็นการอ้าง
เพื่อให้ตนเองเกิดความมั่นใจ	สบายใจ	และรู้สึกดีแก่ตนเอง
 4. การแสดงพฤติกรรมถอยหลัง (Regression) เป็นการ
แสดงพฤติกรรมย้อนกลับไปมีลักษณะเหมือนพฤติกรรมที่เคยท�า
มาในอดีต	 โดยเฉพาะพฤติกรรมในวัยเด็กเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ	
และไม่รู้ตัว	 พฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อประสบความไม่มั่นคงทาง
จิตใจ	มีความคับข้องใจ	การแสดงพฤติกรรมถอยหลังนี้พบได้ทั้ง
ในวยัเดก็และผูใ้หญ่	ถ้าเป็นในวยัเดก็จะพบในลกัษณะทีค่รอบครวั
มสีมาชกิใหม่	ตวัอย่างเช่น	เดก็ทีม่น้ีองใหม่	เมือ่เหน็พ่อแม่เอาใจใส่
กบัน้องมากกว่าตวัเอง	ท�าให้เกดิความไม่มัน่คงทางจติใจและคดิว่า
พ่อแม่ไม่รักและไม่สนใจ	จึงแสดงพฤติกรรมกลับไปเป็นเด็กทารก
อีกครั้ง	 เพื่อให้พ่อแม่กลับมาสนใจตนเอง	 ในส่วนพฤติกรรมถอย
หลังในวัยผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้รับความสนใจจากคนรอบข้าง	
หรือถูกขัดใจ	โดยพฤติกรรมที่พบได้บ่อย	ได้แก่	 เอาแต่ใจตนเอง	
จู้จี้	 หงุดหงิด	 ขี้งอน	 การแสดงพฤติกรรมแบบนี้ก็เพื่อเรียกร้อง
ความสนใจจากคนรอบข้าง	กลไกป้องกนัตนเองชนดินีห้ากใช้บ่อย
ในวัยเด็กจะท�าให้เป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตและช่วยเหลือตนเองไม่ได้	 
ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่จะมีผลท�าให้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะไม่เหมาะสม
กับวัย	(ชูทิตย์		ปานปรีชา,	2551,	509)
 5. การปฏิเสธความจริง (Denial)	เป็นการปฏิเสธความ
จริงที่มีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างรุนแรงจนไม่สามารถ
ยอมรับได้	 จึงท�าให้บุคคลนั้นไม่ยอมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตน	 เพื่อ
เป็นการหลอกตวัเองให้คลายทกุข์	การใช้กลไกป้องกนัตนเองชนดิ
นีจ้ะพบได้บ่อยเมือ่บคุคลสญูเสยีคนรกั	การปฏเิสธโรคร้ายแรงบาง
ชนดิ	หรอืกระท�าความผดิบางอย่าง	กลไกชนดินีห้ากใช้บ่อยอาจจะ
ท�าให้เป็นโรคประสาทได้	(วไิลวรรณ		ศรสีงคราม	และคณะ,	2549,	
242)
 6. การระบายไปที่อื่น (Displacement)	เป็นการระบาย
ความคับข้องใจ	 หรืออารมณ์โกรธที่มีอยู่ขณะนั้น	 ไปสู่คนหรือ
สิ่งของที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของความโกรธ	 หรือความคับข้องใจ	 
การใช้กลไกชนิดนี้ท�าเพื่อเป็นการระบายและท�าให้ความรู้สึกดี
ขึ้นโดยไม่มีผลกระทบต่อตนเองและสังคม	ตัวอย่างเช่น	 โกรธพ่อ
แม่	 แต่ไม่สามารถท�าอะไรท่านได้	 จึงหันไปเตะสุนัข	 หรือมีการ 
ขัดแย้งกันในที่ประชุม	 แล้วระบายด้วยการทุบโต๊ะ	 กลไกชนิดนี้ 
เข้ากับส�านวนไทยในเรื่อง	 แพะรับบาป	 หรือตีวัวกระทบคราด	 
(แพรภัทร		ยอดแก้ว,	ม.ป.ป.)
 7. การโทษผู้อื่น (Projection) การโทษผู้อื่นเป็นกลไก
ป้องกันตนเองที่นิยมใช้กันมาก	 เกิดจากการที่บุคคลเกิดความ
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ผิดพลาดจากสิ่งที่ตนกระท�าและท�าให้เกิดความรู้สึกผิด	 แต่เพื่อ
ให้ความรู้สึกผิดนั้นลดน้อยลงจึงซัดทอดความผิดไปให้ผู้อื่น	 เช่น	
ผู้ใหญ่เดินเตะแก้วน�้าที่วางอยู่	 แต่กลับไปโทษว่าเด็กวางไม่ถูกที่	
กลไกป้องกนัตนเองชนดินีห้ากใช้บ่อยอาจส่งผลเสยีต่อสมัพนัธภาพ
ระหว่างบคุคลอืน่ได้	(วไิลวรรณ		ศรสีงคราม	และคณะ,	2549,	243)
 8. การชดเชย (Compensation)	 เป็นกลไกป้องกัน
ตนเองที่บุคคลน�ามาใช้เมื่อพบว่าตนเองมีข้อบกพร่องบางอย่างอยู่
ในตวั	และท�าให้เกดิเป็นปมด้อยจงึพยายามสร้างปมเด่นมาชดเชย
ปมด้อย	ตัวอย่างเช่น	นักศึกษาเรียนไม่เก่งจึงหันไปเล่นกีฬาจนได้
เป็นทมีชาติ	หรอืหน้าตาไม่ดแีต่เรยีนเก่ง	กลไกป้องกนัตนเองชนดิ
นี้ถือเป็นการปรับตัวไปในทางบวกมากกว่าวิธีอื่น	เนื่องจากเป็นรูป
แบบของการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทางจิตใจของ
บุคคลผู้นั้น	(วิไลวรรณ		ศรีสงคราม	และคณะ,	2549,	243)
 9. การถอยหนี (Withdrawal)	เป็นกลไกป้องกันตนเอง
ที่ใช้ลดความกลัว	ความวิตกกังวล	และความเครียด	โดยการหลีก
เลี่ยงออกจากสถานการณ์	 ตัวบุคคล	 และสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิด
ความรู้สึกดังกล่าว	 การใช้กลไกป้องกันตนเองชนิดนี้ก่อให้เกิดผล
เสียมากกว่าผลด	ี เนื่องจากบุคคลจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ในแบบเผชิญหน้า	 และถ้าน�ามาใช้บ่อยจะกลายเป็น
คนไม่ชอบเข้าสังคม	ไม่ชอบพูดคุย	และไม่สามารถอยู่ในโลกของ
ความเป็นจรงิ	ก่อให้เกดิอาการทางจติได้	(ชทูติย์		ปานปรชีา,	2551,	
510)
	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าลักษณะการปรับ
ตัวโดยการใช้กลไกป้องกันตนเองมีรูปแบบที่แตกต่างกัน	 โดย
การน�าไปใช้จะขึน้อยูก่บัแต่ละบคุคลและสถานการณ์ในขณะนัน้	ไม่
สามารถควบคุมได้	เพราะเป็นกลไกที่เกิดจากการท�างานในระดับ
จิตไร้ส�านึก	
 การปรบัตวัโดยการใช้กลไกป้องกนัตนเองนี้	ส่วนใหญ่ไม่
ได้แก้ปัญหาทีม่อียูจ่รงิให้หมดไป	แต่ท�าให้ความรูส้กึหรอือโีก้	(Ego)	
ดีขึ้น	 เนื่องจากอีโก้ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางหรือผู้ประนีประนอม
ระหว่างความต้องการ	3	ปัจจัย	ได้แก่	สัญชาตญาณหรืออิด	(Id)	
คุณธรรมหรือซูเปอร์อีโก้	(Superego)	และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
หรอืโลกภายนอก	โดยปัจจยัทัง้	3	ชนดินี	้ถ้าปัจจยัชนดิใดชนดิหนึง่
มคีวามรนุแรงขึน้มา	กจ็ะมผีลกระตุน้ความรูส้กึของบคุคลหรอือโีก้
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ	คอืท�าให้บคุคลเสยีความรูส้กึทีด่ไีป	อโีก้ก็
จะใช้กลไกป้องกนัตนเอง	ท�าหน้าทีป่รบัตวัหรอืปรบัความรูส้กึให้คนื
สู่ภาพเดิมหรือดีเหมือนเดิมเพื่อลดความวิตกกังวล	 และความคับ
ข้องใจท�าให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติ	(ชูทิตย์	ปานปรีชา,	
2551,	504)	 ซึ่งการปรับตัวโดยการใช้กลไกป้องกันตนเองนี้มีทั้ง
ข้อดีและข้อเสียดังนี้

 ข้อดีของการปรับตัวโดยการใช้กลไกป้องกันตนเอง  
(วราภรณ์		ตระกูลสฤษดิ์,	2544,	4)
 1.	 ช่วยลดความวิตกกังวล	 คลายความทุกข์	 ลด
ความเครียด
	 2.	 ช่วยให้บุคคลสามารถยืนหยัด	 และเห็นคุณค่าใน
ตนเอง
	 3.	ช่วยให้ตนเองเข้มแขง็มากขึน้	รูจ้กัปกป้องตนเองจาก
สิ่งคุกคามภายนอก

ข้อเสียของการปรับตัวโดยการใช้กลไกป้องกันตนเอง 
(เติมศักดิ์		คทวณิช,	2547,	304)
 1.	 ถ้าใช้บ่อยอาจก่อให้เกิดโรคประสาทหรืออาการทาง
จิต
	 2.	 ถ้าใช้บ่อยจะส่งผลต่อบุคลิกภาพ	 ท�าให้เป็นคนไม่
ยอมรับความเป็นจริง	อ่อนแอ	
	 3.	ท�าให้หลกีเลีย่งการแก้ไขปัญหาด้วยเหตผุลตามความ
เป็นจริง
	 4.	ก่อให้เกิดผลเสียต่อการท�างานร่วมกับผู้อื่น

สรุป

		 การปรับตัวโดยการใช้กลไกป้องกันตนเอง	เมื่อได้ศึกษา
แล้ว	 บางคนอาจจะเกิดความวิตกกังวลว่า	 หัวข้อที่กล่าวมาข้าง
ต้น	บางหัวข้อเป็นสิ่งที่ตนเคยน�าไปใช้	และวิตกกังวลว่าเป็นเรื่อง
ผดิปกต	ิความจรงิแล้วการน�ากลไกป้องกนัตนเองไปใช้ในการปรบั
ตัวถือเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถน�าไปใช้ได้ตามสถานการณ์ที่
เกดิกบัตนในขณะนัน้	ส�าคญัอยูต่รงทีว่่าบคุคลนัน้ได้ปล่อยให้กลไก
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตในขอบเขตใด	 เนื่องจากกลไก
ป้องกันตนเองเป็นวิธีที่ช่วยผ่อนคลายสภาวะความกดดันต่างๆ	
ได้ชั่วคราว	 เพราะเมื่อบุคคลผ่อนคลายจากปัญหาและความวิตก
กงัวลต่างๆ	แล้ว	บคุคลกจ็ะมสีตแิละพจิารณาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาด้วยเหตผุลมากขึน้	ถงึแม้ว่ากลไกป้องกนัตนเองจะช่วยผ่อน
คลายปัญหาและความวติกกงัวลต่างๆ ได้ชัว่คราว แต่กเ็ป็นการแก้
ปัญหาที่บิดเบือนความเป็นจริง คนที่ติดอยู่กับการใช้กลไกป้องกัน
ตนเองจะไม่รู้จักจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกต้อง ในที่สุดก็จะเกิด
ปัญหาในการปรับตัวด้านบุคลิกภาพ ท�าให้ขัดขวางการด�ารงชีวิต
ทีส่มบรูณ์ ขณะเดยีวกนับคุคลทีเ่ข้าใจถงึหลกัการของการใช้กลไก
ป้องกันตนเอง อาจท�าให้บุคคลนั้นมองตนเองได้ลึกซึ้ง และหยั่ง
เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของตน ท�าให้สามารถหาทางแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีเหตุผล
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