
Articles from Ramamental
สภาพจติใจของเด็ก
2011-10-09 23:10:01   admin

แพทย์หญงิศรปีระภา ชยัสนิธพ

สภาพชวีติในปัจจุบัน ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของภาวะส ิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ
และสังคม
เป็นยุคของวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีทีม่ท้ัีงผลดแีละผลเสยี ทำให้เราทุกคนต้องพยายาม
ปรับตัวตอ่สู้ด ิ้นรนเพื่อจะได้อยูกั่บความเปลีย่นแปลงเหลา่นี้ได้ แตเ่นือ่งจากความสามารถของ
แตล่ะคนมขีอบขดีจำกัด บางคร้ังเมือ่ประสบปัญหา จงึทำให้เกดิความวติกกังวล ท้อแท้ ส ิ้น
หวัง เบือ่หนา่ย นักสังคมวทิยาบางคนให้สมญายุคนี้วา่

“ยุคแหง่ความวติกกังวล”1

การมสีขุภาพทีด่น้ัีน ยอ่มหมายถงึ ภาวะท ีส่มบูรณ์ของรา่งกายและจติใจ ไมม่คีวามเจ็บไข้ได้
ปว่ย และดำรงชวีติอยูใ่นสังคมได้อยา่งด ีไมม่คีวามหวาดหวัน่พรัน่พรงึ1 ศาสตราจารย์นาย
แพทย์ฝน แสงสงิแก้ว ได้กลา่ววา่2 “สขุภาพจติ คอื สภาพชวีติท ีเ่ป็นสขุมอีารมณ์มัน่คง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับส ิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงมากๆได้ มสีมรรถภาพในการทำงาน และ
อยูร่ว่มกับผู้อ ืน่ได้ด้วยความพอใจ”

การเรยีนรู้เรือ่งของจติใจ ก็จะชว่ยให้เข้าใจชวีติ เข้าใจตนเอง และผู้อ ืน่มากขึ้น สภาพจติใจ
ของแตล่ะคนจะเป็นอยา่งไร ปกตหิรอืไม ่พอทีจ่ะประเมนิได้ โดยการพิจารณาองค์ประกอบตอ่
ไปนี้1

1. ความต้องการ ความต้องการนี้แตกตา่งกันไปในแตล่ะบุคคล แล้วแตส่ภาพแวดล้อม ถ้า
ความต้องการได้รับการตอบสนอง ก็จะทำให้เกดิความพึงพอใจ ถ้าไมไ่ด้ก็เกดิความคับ
ข้องใจ ซ ึง่อาจจะทำให้เกดิปัญหาท้ังด้านรา่งกายและจติใจได้

2. เป้าหมายของชวีติ ทุกคนมคีวามคาดหวัง ต้ังเป้าหมายชวีติของตนไว้ทำให้มกีำลังใจ
ทำกจิกรรมการงานตา่งๆ ถ้าเป้าหมายนี้เป็นจรงิ ก็จะทำให้รู้สกึพอใจ เป็นสขุ ถ้าไมเ่ป็นไป
ตามน้ันก็จะผดิหวังและเป็นทุกข์ เป้าหมายนี้อาจจะมากจนทำให้เกดิความยากลำบากใน
การปรับตัวได้

3. การรู้จักตัวเองและยอมรับตัวเอง รู้ความสามารถ ความต้องการความสนใจ บุคลกิภาพ
ปมเดน่ปมด้อยของตน ยอมรับตัวเอง มคีวามเช ือ่มัน่ มคีวามหวังและรู้จักหาวธิแีก้ไข
ปรับปรุงตนเอง อดทนตอ่ปัญหา อุปสรรคตา่งๆ

4. การเจรญิเตบิโต และพัฒนาการทางรา่งกาย ทีเ่ป็นไปตามปกต ิทำให้มพัีฒนาการทาง
จติควบคูกั่นไปอยา่งสมดุล ถ้าเกดิความผดิปกตทิางกาย ก็อาจมปัีญหาทางจติใจได้

5. การควบคุมอารมณ์ พฤตกิรรมของบุคคลแทบจะทุกพฤตกิรรมได้รับอทิธพิลจาก
อารมณ์ นอกจากนี้ ยังมผีลตอ่การทำงานของรา่งกายด้วย ผู้ท ีส่ามารถรักษาและควบคุม
อารมณ์ให้อยูใ่นสภาพปกตใิห้ได้มากทีส่ดุ จงึนับวา่มสีขุภาพจติดี

6. ความรัก ความรักมอีทิธพิลตอ่การแสดงออกทีด่ ีตอ่ตนเองและตอ่บุคคลอืน่ ทำให้เกดิ
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ความคดิสร้างสรรค์ ความเสยีสละ เอ ื้อเฟื้อเผือ่แผ ่ความเมตตากรุณา ทำให้บุคคลมี
คุณคา่และเจรญิขึ้น ทำให้สามารถอยูใ่นสังคมได้อยา่งมคีวามสขุ

7. ความสขุ ลักษณะของคนทีม่คีวามสขุ คอื การชอบตดิตอ่กับคนอืน่ ให้ความรว่มมอื
รว่มแสดงความคดิเห็น ย ิ้มแย้มแจม่ใส ประพฤตปิฏบัิตตินอยูใ่นบรรทัดฐานของสังคม
สามารถดำเนนิชวีติไปกับผู้อ ืน่ได้ดี

8. การยอมรับความจรงิ เหตุการณ์ตา่งๆท ีเ่กดิขึ้น ทำให้คนเรารู้สกึเป็นสขุเป็นทุกข์ได้ ผู้ท ี่
ยอมรับความจรงิทำให้สามารถยอมรับความผดิหวัง การสญูเสยีได้ โดยไมต่โีพยตพีาย
กล้าท ีจ่ะเผชญิเหตุการณ์ตา่งๆ และยอมรับผลทีเ่กดิขึ้นอยา่งหน้าช ืน่ตาบานลักษณะของ
ผู้ท ีม่สีขุภาพจติดผู้ีท ีม่สีขุภาพจติด ีมลัีกษณะหลายประการ ดังนี้1

1. เป็นผู้มคีวามสามารถและความเต็มใจทีจ่ะรับผดิชอบอยา่งเหมาะสมกับระดับอายุ

2. มคีวามพอใจในความสำเร็จ จากการได้เข้ารว่มกจิกรรมตา่งๆของกลุม่โดยไม่
คำนงึถงึวา่ การเข้ารว่มกจิกรรมน้ัน จะมกีารถกเถยีงกันมากอ่นหรอืไมก่็ตาม

3. เต็มใจทีจ่ะทำงานและรับผดิชอบอยา่งเหมาะสมกับบทบาท หรอืตำแหนง่ในชวีติ
ของเขา แม้วา่จะทำไปเพื่อต้องการตำแหนง่ก็ตาม

4. เม ือ่เผชญิกับปัญหาทีจ่ะต้องแก้ไข เขาก็ไมห่าทางหลบเลีย่ง

5. รู้สกึสนุกตอ่การขจัดอุปสรรคทีขั่ดขวางตอ่ความสขุหรอืพัฒนาการ หลังจากทีเ่ขา
ค้นพบด้วยตนเองวา่ อุปสรรคน้ันเป็นความจรงิ ไมใ่ชอุ่ปสรรคในจนิตนาการ

6. สามารถตัดสนิใจ โดยมคีวามกังวลน้อยทีส่ดุ มคีวามขัดแย้งในใจน้อยทีส่ดุหลบ
หลกีปัญหาน้อยทีส่ดุ

7. สามารถอดได้ รอได้ จนกวา่จะพบส ิง่ใหมห่รอืทางเลอืกใหม ่ทีม่คีวามสำคัญหรอื
ดกีวา่

8. เป็นผู้ท ีป่ระสบความสำเร็จด้วยความสามารถทีแ่ท้จรงิ

9. เป็นผู้คดิกอ่นจะทำ หรอืมโีครงการแนน่อนกอ่นทีจ่ะปฏบัิต ิไมม่กีารถว่งหรอืหลกี
เลีย่งการกระทำตา่งๆ

10. เรยีนรู้จากความล้มเหลวของตนเอง แทนทีจ่ะหาข้อแก้ตัวด้วยการหาเหตุผลเข้า
ข้างตนเอง หรอืโยนความผดิให้แกค่นอืน่

11. เม ือ่ประสบผลสำเร็จ ก็ไมช่อบคุยโอ้อวดจนเกนิความเป็นจรงิ

12. ปฏบัิตตินได้สมบทบาท รู้วา่จะปฏบัิตอิยา่งไรเมือ่ถงึเวลาทำงาน หรอืเม ือ่ถงึ
เวลาเลน่

13. สามารถจะปฏเิสธการเข้ารว่มกจิกรรมทีใ่ช้เวลามากเกนิไป หรอืกจิ-กรรมทีส่วน
ทางกับทีเ่ขาสนใจ แม้วา่กจิกรรมน้ันจะทำให้เขาพอใจได้ในชว่งเวลาหนึง่ก็ตาม

14. สามารถตอบรับทีจ่ะเข้ารว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์สำหรับเขา แม้วา่กจิกรรมน้ัน
จะไมท่ำให้เขาพึงพอใจก็ตาม

15. สามารถแสดงความโกรธออกมาโดยตรง และมคีวามเหมาะสมกับเรือ่งท ีเ่กดิขึ้น



เม ือ่เขาได้รับความเสยีหาย หรอืถูกรังแก และจะแสดงออกเพื่อป้องกันความถูกต้อง
ของเขาด้วยเหตุด้วยผล

16. สามารถแสดงความพอใจออกมาโดยตรงและแสดงออกอยา่งเหมาะสม

17. สามารถอดทนหรอือดกล้ันตอ่ความผดิหวังและภาวะคับข้องใจทางอารมณ์ได้ดี

18. มลัีกษณะนสัิยและเจตคตทิ ีด่เีม ือ่เผชญิกับส ิง่ยุง่ยากตา่งๆ ก็สามารถ
ประนปีระนอมนสัิยและเจตคตเิข้ากับสถานการณ์ท ียุ่ง่ยากได้

19. เป็นผู้ท ีส่ามารถระดมพลังงานทีม่อียูใ่นตัวออกมาใช้ได้อยา่งทันท ีและ
พร้อมเพรยีง เพื่อเป้าหมาย และความสำเร็จของเขา

20. เป็นผู้ท ีย่อมรับความจรงิวา่ บุคคลจะต้องตอ่สู้กับตนเอง จะมคีวามเข้มแข็ง และ
ใช้วจิารณญาณทีด่ที ีส่ดุมกีารศกึษาเรือ่งราวตา่งๆเก ีย่วกับความรู้สกึนกึคดิ และ
พฤตกิรรมของมนุษย์มากมาย ศกึษาเกีย่วกับพัฒนาการของบุคลกิภาพในแงมุ่ม
ตา่งๆ จนมทีฤษฎบุีคลกิภาพหลายทฤษฎเีก ีย่วกับจติใจ ส ิง่แวดล้อม และสังคม ทุก
ทฤษฎกี็พยายามอธบิายเรือ่งของความรู้สกึนกึคดิ และการแสดงพฤตกิรรมของ
มนุษย์

ทฤษฎบุีคลกิภาพของอรีคิสัน1

Erik Erikson จำแนกพัฒนาการของมนุษย์ออกเป็น 8 ระยะหรอื 8 ข้ัน เริม่ต้ังแตวั่ยแรกเกดิ
จนถงึวัยสงูอายุ ดังนี้

ข้ันท ี1่ ความไว้วางใจหรอืความไมไ่ว้วางใจ(TrustVS Mistrust) ในชว่งขวบปแีรกของ
ชวีติ ถ้าเด็กได้รับความรักความอบอุน่ ความเอาใจใสจ่ากพ่อแม ่เด็กจะพัฒนาความรู้สกึ
ไว้วางใจคนอืน่ แตใ่นทางตรงกันข้าม ถ้าเด็กไมไ่ด้รับในส ิง่ท ีเ่ขาต้องการ เด็กจะเกดิ
ความสงสัย ความกลัว และความไมไ่ว้วางใจคนอืน่

ข้ันท ี ่2 ความเป็นตัวของตัวเองหรอืความสงสัย (Autonomy VS Doubt & Shame)

ในชว่งขวบปที ี ่2 ถ้าเด็กได้มโีอกาสสำรวจและลงมอืกระทำตามความอยากรู้อยากเห็น
ความสามารถของตน เด็กก็จะพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักควบคุมตนเอง แตถ้่า
เด็กถูกขัดขวางหรอืไมม่โีอกาส เขาจะเกดิความไมก่ล้าทำส ิง่ใด เกดิความสงสัยในความ
สามารถของตัวเอง เกดิความละอายวา่ไมม่คีวามสามารถแตอ่ยา่งใด

ข้ันท ี ่3 ความคดิรเิริม่ หรอืความสำนกึผดิ (Initiative VS Guilt)

ในชว่ง 3-5 ขวบ ถ้ามกีารกระตุ้นให้เด็กได้แสดงความสามารถอยา่งมเีป้าหมาย และ
ทศิทางทีแ่นน่อน เด็กก็จะพัฒนาการมคีวามคดิรเิริม่ แตถ้่าเด็กถูกตำหน ิถูกห้ามก็จะรู้สกึ
ผดิหวัง รู้สกึกลัววา่ตัวเองจะทำอะไรผดิๆลงไป ไมก่ล้าตัดสนิใจ

ข้ันท ี ่4 ความเอาการเอางาน หรอืความรู้สกึมปีมด้อย (Industry VS Inferiority)

ในชว่ง 6-11 ขวบ เด็กจะยุง่อยูกั่บการศกึษาเลา่เรยีน การปฏบัิตตินตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ
การฝกึฝนระเบยีบวนัิย ทำให้เกดิความขยันขันแข็ง ความเอาการเอางานอยา่งไรก็ตาม
ถ้าเด็กประสบความล้มเหลวในการเรยีนหรอืในการคบเพื่อน เด็กจะเกดิความรู้สกึมี
ปมด้อย ผลทีต่ามมาอาจเป็นการหนเีรยีน หรอืไมต้ั่งใจเรยีน



ข้ันท ี ่5 ความมเีอกลักษณ์แหง่ตน หรอืความไมเ่ข้าใจตนเอง (Identity VS Identity
diffusion)

ในชว่งวัยรุน่หรอื 12-19 ป ีเป็นชว่งท ีเ่ด็กมบีทบาทตา่งๆกับเพื่อน กับครูผู้ท ีต่นช ืน่ชม เชน่
ดารา เด็กจะเรยีนรู้ท ีจ่ะมแีบบอยา่งหรอืเอกลักษณ์ของตนเอง ไมว่า่จะเป็นการแตง่กาย
กริยิาทา่ทางการพูดจา ถ้าเด็กไมส่ามารถสร้างเอกลักษณ์ให้ตนเองได้ก็จะทำให้เกดิ
ความสับสน ความไมเ่ข้าใจ เกดิการเลยีนแบบผู้อ ืน่

ข้ันท ี6่ ความสนทิชดิชอบหรอืความเปลา่เปลีย่ว(IntimacyVS Isolation)

ในชว่งวัยผู้ใหญต่อนต้น เป็นระยะของการมเีพื่อนรว่มงาน เพื่อนตา่งเพศ การแสดงความ
รัก ทำให้เกดิความสนทิชดิชอบ แตถ้่าไมม่เีพื่อนสนทิ หรอืคนรักท ีจ่ะแตง่งานด้วย จะมี
ความรู้สกึว้าเหว ่หงอยเหงา เปลา่เปลีย่ว

ข้ันท ี ่7 ความเสยีสละ หรอืความเห็นแกตั่ว (Generativity VS Self Absorption)

ในชว่งวัยกลางคน ชวีติจะผูกพันกับครอบครัว สังคม และทรัพย์สมบัต ิการพัฒนา
บุคลกิภาพจะเป็นไปในด้านใดด้านหนึง่ คอืการเห็นแกส่ว่นรวม การเสยีสละ เอ ื้อเฟื้อ
เผือ่แผ ่หรอืในทางตรงกันข้าม คอื การคำนงึถงึแตตั่วเองเป็นใหญ ่การเห็นแกตั่ว การไม่
รว่มมอืกับคนอืน่

ข้ันท ี8่ ความมัน่คงทางจติใจ หรอื ความส ิ้นหวัง (Integrity VS Despair)

ในชว่งวัยสงูอายุตอนปลาย จะคดิถงึอดตีท ีผ่า่นมา ความสมหวังหรอืความล้มเหลวใน
หลายๆด้าน ถ้ามคีวามสมหวังมากกวา่ความล้มเหลว จะมคีวามรู้สกึมัน่คงในจติใจ แตถ้่ามี
ความล้มเหลวมากกวา่จะมคีวามรู้สกึส ิ้นหวัง ท้อแท้ ซ ึง่อาจนำไปสูปั่ญหาทางจติใจในวัย
สงูอายุได้

สภาพจติใจของเด็ก

ในทีน่ ี้ เด็ก หมายถงึ วัยแรกเกดิจนถงึ 12 ป ีซ ึง่เป็นชว่งกอ่นทีจ่ะเข้าสูวั่ยรุน่ ท้ังนี้อาจจะ
พิจารณาเป็น 3 ระยะ คอื วัยทารก วัยกอ่นเรยีน และวัยเรยีนในแตล่ะวัยมนุษย์เรามคีวาม
ต้องการตามธรรมชาตแิตกตา่งกันไป ถ้าได้บรรลุความต้องการก็จะเกดิความพึงพอใจ เช ือ่มัน่
ในตนเอง มานะพยายาม และเกดิการพัฒนาบุคลกิภาพในทางทีเ่หมาะสมตอ่ไปถ้าผดิหวังก็
เกดิขัดเคอืง หมดความมัน่ใจ ท้อถอยรู้สกึเป็นผู้แพ้3 ส ิง่เหลา่นี้เป็นเรือ่งท ีเ่กดิขึ้นตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ เด็กเล็กมคีวามต้องการทางรา่งกาย ได้แกอ่าหาร อากาศ น้ำ สัมผัส ฯลฯ เม ือ่โตขึ้น
มกีารเรยีนรู้มากขึ้นก็เกดิความต้องการทางอารมณ์ สังคม ความต้องการของเด็กเล็กแบง่ได้
เป็น 4 อยา่ง คอื3

1. ความต้องการความรัก (Need for Affection) เม ือ่เด็กจำความได้จะรู้สกึวา่ความรัก
ความอบอุน่น้ันเป็นของสำคัญอยากให้คนอืน่รักและได้รักคนอืน่ เด็กท ีม่คีวามอบอุน่ได้รับ
ความรักจากพ่อแม ่พี่น้อง จะมอีารมณ์แจม่ใสคงที ่ไมม่กีารเอาเปรยีบอจิฉารษิยา ซ ึง่ตรง
ข้ามกับเด็กท ีข่าดความรัก ความอบอุน่

2. ความต้องการความปลอดภัย (Need for Security) เด็กต้องการความเสมอต้นเสมอ
ปลาย หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึ้น เด็กไมส่ามารถปรับตัวได้ทัน จะทำให้รู้สกึวา่ตัวเอง
อยูใ่นฐานะไมป่ลอดภัย

3. ความต้องการสถานะในสังคม (Need for Status) เด็กทุกคนต้องการให้ผู้อ ืน่รับรู้วา่ตน
เป็นสว่นหนึง่ของสังคม อยากให้คนอืน่เอาใจใส ่และชมเชย



4. ความต้องการอสิรภาพ (Need for Independence) เด็กต้องการรับผดิชอบการงาน
ต้องการทำงานเป็นอสิระตามความสามารถของตนความต้องการเหลา่นี้เป็นแรงผลักดัน
ให้เด็กเกดิมกีารกระทำตา่งๆหรอืแสดงพฤตกิรรมตา่งๆออกมา เพื่อสนองความต้องการท ี่
เกดิขึ้นอารมณ์ของเด็ก อารมณ์ท ีเ่กดิขึ้นในวัยเด็ก และมกีารพัฒนาไปสูค่วามเป็นผู้ใหญ่
จนกระทัง่มวุีฒภิาวะทางอารมณ์ (Emotional maturity) ได้แก ่ความโกรธ ความกลัว
ความรักและความรษิยา3

ความโกรธของเด็ก

ความโกรธเป็นอารมณ์ท ีเ่กดิขึ้นเม ือ่มสี ิง่ใด หรอืบุคคลใดมาขัดขวางความปรารถนาไว้ ทำให้
เกดิความคับข้องใจ (Frustration) ถ้าผดิหวังมากก็จะโกรธมากสำหรับเด็กเล็กความโกรธจะ
ปรากฎให้เห็นเมือ่เด็กไมส่ามารถทำส ิง่หนึง่ส ิง่ใดท ีต้่องการได้หรอืเม ือ่การกระทำของเด็กถูก
ขัดขวาง การแสดงอาการโกรธจะแตกตา่งกันไปตามอายุของเด็กแตล่ะคน3 ในวัยทารก เม ือ่
การกระทำของเด็กถูกขัดขวาง เด็กทารกจะแสดงการร้องไห้ แสดงอาการไมเ่ป็นสขุ แตเ่มือ่
อายุประมาณ 2 ขวบ จะแสดงออกโดยการเตะถบีส ิง่ของตา่งๆ ลงมอืลงเท้า ร้องไห้ ดา่ ขว้าง
ปาข้าวของ หรอือาการก้าวร้าวอืน่ๆ เม ือ่โตขึ้นอาจจะแสดงออกในลักษณะตา่งๆกันเชน่
แสดงออกทางสหีน้า การไมยุ่ง่เก ีย่วด้วยจนถงึการทำร้ายผู้อ ืน่ ในสถานการณ์เดยีวกันอาจกอ่
ให้เกดิความกลัวในระดับอายุหนึง่ โกรธในอกีระดับอายุหนึง่ และอกีระดับอายุหนึง่อาจมกีาร
ขบขันก็ได้

ความกลัวของเด็ก

ความกลัวเกดิขึ้นเม ือ่เด็กรู้สกึวา่ตนเองขาดความปลอดภัย (insecurity) ซ ึง่จะเกดิตอ่เม ือ่มสี ิง่
ใดส ิง่หนึง่มาทำให้เกดิขึ้น เด็กจะแสดงความกลัวโดยการร้องและแสดงอาการกระเถบิหนตีาม
ธรรมชาต ิความกลัวมักมสีาเหตุจากการท ีเ่ด็กต้องเผชญิกับส ิง่แปลกๆใหม่ๆ โดยทันททัีนใด
หรอืไมค่าดฝัน เด็กอายุ 1-3 ขวบ จะแสดงอาการกลัวความมดื กลัวฝันร้าย ความกลัวของเด็ก
อาจเนือ่งมาจากผู้ใหญก่็ได้ถ้าผู้ใหญแ่สดงอาการกลัวตอ่ส ิง่ใดส ิง่หนึง่ เด็กก็จะพลอยกลัวไป
ด้วย หรอื เกดิจากการท ีผู้่ใหญห่ลอกให้เด็กกลัวส ิง่ท ีไ่มม่เีหตุสมควร ส ิง่ตา่งๆท ีเ่ด็กกลัว พอจะ
แบง่ได้เป็น 4 ประเภท คอื3

1. สัตว์ ต้ังแตสั่ตว์เล็กไปจนถงึสัตว์ใหญ่

2. สถานการณ์นา่กลัว

3. ธรรมชาตทิ ีเ่ด็กกลัว เชน่ ฟ้าผา่

4. ส ิง่นอกเหนอืธรรมชาต ิเชน่ ผ ียักษ์ ฯลฯ

โดยทัว่ไปความกลัวของเด็กขึ้นกับอายุและการเรยีนรู้ วัยทารกน้ันยังมคีวามกลัวไมม่าก แต่
เม ือ่โตขึ้น รับรู้แยกแยะได้มากขึ้น ความกลัวก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น ย ิง่เริม่จนิตนาการได้บางที
เด็กก็จะมคีวามกลัวจากจนิตนาการของตนเองเพิ่มขึ้น อยา่งไรก็ตาม เด็กก็จะสามารถใช้
สตปัิญญาความรู้ความเข้าใจตา่งๆ ขจัดความกลัวในบางส ิง่บางอยา่งท ีเ่คยกลัวลงได้ สว่น
อทิธพิลของการเรยีนรู้ท ีม่ตีอ่ความกลัวของเด็กน้ัน มองเห็นได้คอ่นข้างชัดเจน การเรยีนรู้นี้
อาจมาจากประสบการณ์ของเด็กโดยตรง เชน่ เคยถูกสนัุขกัด ทำให้กลัวสนัุข หรอืมาจากคำ
บอกเลา่ของคนอืน่ หรอืมาจากจนิตนาการของเด็กเอง เม ือ่เด็กเกดิความกลัว ปฏกิริยิาตอบ
สนองโดยทัว่ไป คอื พยายามหนสี ิง่ท ีก่ลัวสว่นการเผชญิหน้าหรอืกำจัดส ิง่ท ีก่ลัวน้ัน เด็กไม่
คอ่ยจะทำ แตถ้่าหนทีุกคร้ังไป ก็ทำให้ขาดประสบการณ์บางอยา่งท ีเ่ป็นประโยชน์ตอ่
พัฒนาการได้ การหนสี ิง่ท ีก่ลัวโดยไมม่เีหตุผลอันควรแสดงวา่เด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจ



บางคร้ังผู้ใหญก่็ไมค่อ่ยอธบิายเทา่ท ีค่วร มักตัดปัญหาด้วยการบอกให้เด็กหลบหลกีส ิง่ท ีก่ลัว
เสยี เม ือ่โตขึ้นก็กลายเป็นคนหวาดกลัวส ิง่ตา่งๆ ทีไ่มม่เีหตุผลอยูเ่สมอ ถ้าเด็กรู้จักส ิง่ตา่งๆมาก
ขึ้น ควบคุมสถานการณ์ตา่งๆได้มากขึ้นเด็กก็จะคอ่ยๆหายกลัว เด็กท ีต่กใจต้องการคนปลอบใจ
มากกวา่การดุดา่ เด็กต้องการท ีจ่ะเอาชนะสถานการณ์น้ันๆด้วยตัวของเขาเอง ถ้าเด็กได้พบ
เห็นเหตุการณ์ตา่งๆมากและพ่อแมค่อยชว่ยแนะนำอธบิาย เด็กก็จะมเีหตุผลเกดิความเช ือ่มัน่
ในตนเอง ความกลัวตา่งๆก็จะคอ่ยๆหายไป

ความรักของเด็ก

ความรัก (Affection) เป็นอารมณ์อยา่งหนึง่ตอ่บุคคลหรอืส ิง่ของ ความรักของเด็กจะเป็นไป
ตามธรรมชาต ิเกดิจากสถานการณ์ทางสังคมและการเรยีนรู้ของเด็ก เด็กจะรักผู้ท ีดู่แลและให้
ความเอ็นดูแกเ่ขาต้ังแตใ่นวัยทารก และการแสดงความรักของเด็กก็จะพัฒนาขึ้นเรือ่ยๆ เม ือ่
เด็กรู้จักเก ีย่วข้องกับคนมากขึ้น เม ือ่โตขึ้นก็จะรู้จักรักส ิง่ของ เชน่ ตุ๊กตา จากน้ันเด็กก็จะรัก
บุคคลนอกบ้านทีรั่กและสนใจตน เด็กจะแสดงความรักตอ่ผู้อ ืน่เพียงใดน้ันขึ้นอยูกั่บความรักท ี่
เด็กได้รับจากพ่อแม ่ครอบครัว ถ้าได้รับแตค่วามจงเกลยีดจงชังอารมณ์รักของเด็กจะไมพั่ฒนา
ขึ้นมาเทา่ท ีค่วร ท้ังเด็กยังต้องออกไปแสวงหาความรักจากบุคคลภายนอกบ้าน เด็กเล็กๆถ้ารัก
ใครจะแสดงออกมาให้เห็นโดยการกอดรัด อยากอยูใ่กล้กับคนหรอืส ิง่ของทีต่นรักตลอดเวลา
นอกจากนี้เด็กยังเต็มใจทีจ่ะชว่ยงานของคนทีต่นรัก ทำงานเล็กๆน้อยๆเทา่ท ีจ่ะทำได้ เม ือ่โต
ขึ้นเข้าโรงเรยีนการแสดงออกก็เปลีย่นไป จะกลายเป็นชอบอยูใ่กล้คนทีเ่ด็กรัก ทำงานรว่มกัน
แทนทีจ่ะแสดงความรักแบบวัยเด็กเล็กๆ ความรักเป็นส ิง่จำเป็นสำหรับชวีติ คนทีข่าดความรัก
ไมว่า่จะเป็นผู้ให้หรอืผู้รับยอ่มขาดความสขุใจรวมท้ังเกดิปมด้อยได้ ดังน้ัน การเป็นผู้ท ีม่คีวาม
รักท ีด่แีละเหมาะสมจงึเป็นประโยชน์ตอ่พัฒนาการทางจติใจอยา่งมากมาย

ความรษิยาของเด็ก

ความรษิยา (Jealousy) เกดิขึ้นเม ือ่เด็กต้องสญูเสยีความรักไป หรอืเม ือ่เด็กพบวา่มคีนอืน่มา
เอาส ิง่ท ีเ่ขาคดิวา่เป็นสมบัตพิิเศษของเขาไป3 อารมณ์รษิยานี้จะแสดงออกมาในลักษณะของ
ความโกรธ อาจจะโกรธบุคคลหรอืส ิง่ของก็ได้ อาจจะมคีวามโกรธและความกลัวผสมกัน ผู้ท ี่
เกดิอารมณ์รษิยาจะรู้สกึวา่ตนเองได้รับการขม่ขู ่ขาดความมัน่คงมัน่ใจในการท ีจ่ะตดิตอ่
สัมพันธ์กับบุคคลทีต่นรัก เพราะเกดิความกลัววา่คนทีต่นรักจะไมรั่กตน สาเหตุและการ
แสดงออกของอารมณ์รษิยาของเด็กๆน้ันขึ้นอยูกั่บการฝกึฝน การเรยีนรู้ของเด็ก และการปฏบัิติ
ของคนอืน่ตอ่เด็ก อารมณ์นี้ทำให้เด็กมคีวามรู้สกึมองโลกไปในแงร้่ายแม้ในวัยผู้ใหญ ่ส ิง่เร้าท ี่
ทำให้เกดิอารมณ์รษิยามักจะเป็นบุคคลและสถานการณ์ทางสังคม พ่อแมห่รอืคนทีเ่ลี้ยงดูเด็ก
มักเป็นผู้ท ีท่ำให้เด็กเกดิอารมณ์รษิยา เนือ่งจากเด็กต้องการความรัก ความสนใจจากผู้ใหญ่
เด็กมักรู้สกึวา่ตนต้องแขง่ขันกับเด็กอืน่อยูเ่สมอ ความรษิยาในเด็กจะแสดงออกในรูป
พฤตกิรรมตา่งๆ เชน่ ปัสสาวะรดทีน่อน กัดเล็บ ทำลายข้าวของ หรอืเรยีกร้องให้ผู้อ ืน่สนใจตน
เมือ่โตขึ้นความรษิยาบุคคลในบ้านจะลดลง เด็กจะเบนความสนใจไปสูส่ ิง่แวดล้อมนอกบ้าน
หันไปรษิยาเพื่อนๆ อาการท ีเ่ด็กแสดงออกบอ่ยๆเมือ่เกดิอารมณ์รษิยา คอื

1. แสดงความเป็นศัตรู หรอืก้าวร้าวกับคูแ่ขง่ของตน

2. พยายามทำตัวให้เหมอืนคูแ่ขง่

3. ยอมแพ้

4. พยายามเก็บกดไว้ คดิวา่เป็นเรือ่งไมส่ำคัญ

5. หาทางออกไปในการหาช ือ่เสยีงอ ืน่



ในเด็กโต การแสดงออกจะมาในรูปทางอ้อมมากกวา่ทางตรงความรษิยาของเด็กเริม่กอ่ตัวจาก
ครอบครัวกอ่น และเป็นผลจากการเลี้ยงดูการแสดงออกของพ่อแม ่ถ้าพ่อแมแ่สดงความสนใจ
เด็ก เด็กยอ่มไมเ่กดิความรษิยามากนัก อยา่งไรก็ดอีารมณ์นี้ในเด็กเล็กถอืวา่เป็นเรือ่งธรรมดา3
เพราะเด็กเล็กยอ่มต้องการความรัก ความสนใจ เอาใจใส ่ยังไมไ่ด้เรยีนรู้ถงึการเอ ื้อเฟื้อตอ่กัน
พ่อแมผู้่มหีน้าท ีเ่ลี้ยงดูเด็กจงึควรฝกึให้เด็กมคีวามรษิยาน้อยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย เม ือ่เตบิโตเป็น
ผู้ใหญจ่ะได้เป็นคนมจีติใจเยอืกเย็น หนักแนน่ ดำรงชวีติอยูใ่นสังคมได้อยา่งมคีวามสขุ
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