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ศาสตราจารย์แพทย์หญงินงพงา ลิ้มสุวรรณ

ภาควชิาจติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธบิดี

พัฒนาการทางจติใจเป็นขบวนการท ีส่ำคัญย ิง่ในชวีติมนุษย์ ทีค่วบคูม่ากับการพัฒนาการทาง
รา่งกาย มนุษย์แตล่ะคนทีเ่กดิขึ้นมาควรมโีอกาสได้พัฒนาท้ังรา่งกายและจติใจ ให้เต็ม
ศักยภาพทีไ่ด้รับมาตามธรรมชาต ิอะไรท ีเ่ป็นธรรมชาตเิรายังมคีวามสามารถไปแก้ไขได้น้อย
มากในขณะนี้ เชน่ พันธุกรรมด้านตา่งๆท ีต่ดิตัวมาเนือ่งจากได้ถา่ยทอดมาจากพ่อแมข่องตน
เชน่ สผีม รูปรา่ง ความฉลาด โรคบางชนดิ แตส่ว่นท ีเ่ราสามารถทำได้ดคีอื สว่นทีเ่ป็น
พัฒนาการต้ังแตอ่ยูใ่นครรภ์มารดาและหลังจากเด็กคลอดออกมาแล้วโดยจัดส ิง่แวดล้อม ให้
เหมาะสมทีส่ดุท ีเ่ด็กจะพัฒนาไปอยา่งเต็มท ีเ่พื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลทีม่คุีณภาพตอ่ตนเอง
และสังคมสว่นรวมตอ่ไป

พัฒนาการท ีเ่หมาะสมจะเป็นการป้องกัน จติพยาธสิภาพ (psychopathology) ตา่งๆ ได้
มากมาย 1เชน่ บุคลกิภาพปรวนแปรตา่งๆท ีม่คีวามร้ายแรงไมแ่พ้โรคร้ายๆทางกาย คล้ายโรค
มะเร็ง เบาหวานและโรคอืน่ๆ ตัวอยา่ง เชน่ ผู้ท ีม่บุีคลกิภาพออ่นแอต้องพึ่งพิงผู้อ ืน่เสมอ ชว่ย
ตัวเองไมไ่ด้ ตัดสนิใจไมไ่ด้เอง อารมณ์ปรวนแปรเสมอ ก็มสีภาพไมต่า่ง

กับผู้ท ีม่โีรคร้ายทีท่ำให้เป็นอัมพาตจนเดนิไมไ่ด้ ทำงานไมไ่ด้ ปว่ยทางใจแบบนี้ก็เปรยีบ
เสมอืนมอีาการ “อัมพาต” ทางจติคอื รา่งกายสมบูรณ์ทุกอยา่ง แตไ่มส่ามารถปฏบัิตหิน้าท ีต่าม
วัย แตก่ลับต้องเป็นภาระของผู้อ ืน่อกี ฉะน้ัน พัฒนาการทางจติใจทีด่จีงึจะชว่ยให้คนๆ น้ันเตบิ
โต มาแล้วมคีวามปกตสิขุตอ่ไป

ปัจจัยท ีม่อีทิธพิลตอ่พัฒนาการทางจติใจ

เมือ่แรกเกดิมนุษย์มสีภาพทีช่ว่ยเหลอืตัวเองไมไ่ด้เลย2,3 ตา่งจากสัตว์โลก อืน่หลายชนดิ
เชน่ เตา่ออกจากไขจ่ะสามารถคลานลงทะเลไปหากนิเองได้เลยโดยไมต้่อง พึ่งพ่อแม ่สภาพ
ชว่ยตัวเองไมไ่ด้ของทารกนีเ่องท ีท่ำให้พัฒนาการของมนุษย์เราขึ้นกับปัจจัยส ิง่แวดล้อมมาก
ส ิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสมจงึจะสามารถทำให้ทารกมพัีฒนาการท ีด่ที ีเ่หมาะสม

ถงึอยา่งไรก็ตามปัจจัยทางชวีภาพก็มคีวามสำคัญเชน่กัน แตก่็ยังเป็นรองกวา่ปัจจัยจาก
ส ิง่แวดล้อม เนือ่งจากพัฒนาการทางจติใจมปัีจจัยหลายอยา่งมาก แตพ่อจัดเป็นกลุม่ใหญ่ๆ
ได้ 2 กลุม่ คอื

1. ปัจจัยทางชวีภาพ (Biological factors) คอืส ิง่ท ีต่ดิตัวเด็กมาแต ่แรกเกดิ

2. ปัจจัยทางส ิง่แวดล้อม (Environmental factors) ส ิง่แวดล้อมคอื สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก
ท ีเ่ด็กมาปรับตัวเพื่อให้มชีวีติอยูร่อดและพัฒนาตนเอง จนกระทัง่ม ีลักษณะเฉพาะของตัวเอง

ท้ัง 2 ปัจจัยนี้มปีฏสัิมพันธ์กันอยา่งมากตามแผนภูมข้ิางลา่งนี้

 

ปัจจัยทางชวีภาพ <–> สิง่แวดล้อม <–> บุคลกิภาพเฉพาะตน

 

ปัจจัยทางชวีภาพ ประกอบด้วย

1. พันธุกรรม
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2. ฮอร์โมน

3. เพศ

4. ลักษณะรูปรา่ง

5. พื้ นฐานของอารมณ์

6. สภาพรา่งกาย

ปัจจัยทางส ิง่แวดล้อม ประกอบด้วย

1. สภาพแวดล้อมขณะอยูใ่นครรภ์มารดา

2. การอบรมเลี้ยงดู

3. เจตคตขิองพ่อแม่

4. บุคลกิภาพของพ่อแม่

5. คา่นยิมของพ่อแม่

6. สภาพครอบครัว

7. สภาพเพื่อนบ้าน

8. สภาพสังคม

9. วัฒนธรรม

10. ศาสนา

พันธุกรรม

เด็กจะได้รับพันธุกรรมจากพ่อแมม่าแล้วต้ังแตเ่ด็กเกดิ
จะเห็นได้ชัดในสภาพรา่งกาย เชน่ สผีวิ สผีม ระดับเชาวน์ปัญญา
ถ้าเด็กมลัีกษณะเป็นทีถู่กใจของพ่อแมก่็ทำให้เกดิเป็นท ีย่อมรับและต้องการมากขึ้น
ถ้าเด็กมลัีกษณะไมต่รงตามความต้องการก็อาจ
ทำให้เด็กไมเ่ป็นท ีรั่กและต้องการเทา่ท ีค่วร ก็อาจทำให้ได้รับการเลี้ยงดูท ีต่า่งกัน
ก็จะพัฒนาไปตา่งกัน
ลักษณะทางพันธุกรรมนี้จงึมอีทิธพิลทำให้เด็กได้รับการตอบสนองจากส ิง่แวดล้อมผดิแผกกัน
ได้

ฮอร์โมน

พบวา่ระดับฮอร์โมนทีแ่ตกตา่งกันมอีทิธพิลทำให้เด็กพัฒนาไปตา่งกัน
เชน่ในเด็กท ีม่รีะดับฮอร์โมน androgen มาก จะจากทีแ่มไ่ด้รับ progestin หรอืจาก
androgenic syndrome ก็ตาม จะมพีละกำลังมาก ชอบเลน่กลางแจ้ง
ชอบเลน่กับเพศชายมากกวา่เพศหญงิ ไมช่อบของเลน่ของเด็กหญงิ เชน่ ตุ๊กตา
และมพีฤตกิรรมแบบเด็กชาย (tomboy behavior)
บางการศกึษาพบวา่นักโทษทีม่พีฤตกิรรมก้าวร้าวและกระทำความผดิทางเพศมรีะดับ
testosterone สงูกวา่คนทัว่ไป

เพศ

บทบาทของเพศหญงิและเพศชายทีแ่ตกตา่งกันจนเป็นทีย่อมรับกันมานาน
ก็จะถูกถา่ยทอดจากพ่อแมไ่ปสูเ่ด็ก
และผู้ใหญเ่องก็จะมพีฤตกิรรมตอ่เด็กหญงิและเด็กชายตา่งกันเชน่
แมมั่กจะให้ความสนใจลูกชายมากกวา่ลูกสาว
และพ่อซ ึง่มักจะเป็นคนแข็งกร้าวกวา่แมน้ั่นก็มักจะปฏบัิตติอ่ลูกสาวอยา่งออ่นโยนกวา่ปฏบัิติ



ตอ่ลูกชาย

ลักษณะรูปรา่ง

Kretschmer
พบวา่รูปรา่งคนบางแบบมคีวามสัมพันธ์กับบุคลกิภาพบางลักษณะ และโรคทางจติเวชบางชนดิ
เชน่

- คนอ้วนเตี้ย (Pyknic type) สัมพันธ์กับลักษณะชอบแสดงออก
อารมณ์ปรวนแปรขึ้นลง(Cyclothymic) และโรค Manic-depressive illness

- คนผอมสงู (Asthenic type) สัมพันธ์กับลักษณะไมช่อบแสดงออก
schizoid และโรคจติเภท

พื้นฐานของอารมณ์

เด็กมักมพีื้ นฐานของอารมณ์แตกตา่งกันต้ังแตแ่รกเกดิและมักจะคงลักษณะทัว่ไปจนโต
เชน่ เด็กบางคนปรับตัวงา่ย เด็กบางคนปรับตัวยาก บางคนอารมณ์ด ีบางคนอารมณ์ ไมด่ี
บางคนชอบอยูเ่ฉยๆเป็นสว่นใหญแ่ตบ่างคนไมช่อบอยูเ่ฉย ชอบเลน่มชีวีติชวีา
พื้ นฐานของอารมณ์นี้อาจกระตุ้นให้ได้รับการตอบสนองจากส ิง่แวดล้อมตา่งกัน เชน่
แมบ่างคนชอบ ลูกท ีเ่ฉยๆหรอืเลี้ยงงา่ยแตลู่กกลับมรีะดับพลังงานสงู ชอบเลน่
ไมอ่ยูเ่ฉย ก็อาจทำให้แมไ่มช่อบ เหนือ่ยและบน่วา่เด็ก
ทำให้มปัีญหาความสัมพันธ์ระหวา่งแมกั่บลูก
ซ ึง่ก็อาจสง่ผลกระทบถงึการพัฒนาบุคลกิภาพของเด็ก

สภาพรา่งกาย

ความบกพรอ่งของสภาพรา่งกายของเด็กมผีลอยา่งมากตอ่พัฒนาการ เชน่
เด็ก ทีหู่หนวกโดยกำเนดิก็ทำให้พัฒนาการทางภาษาเสยีไปด้วย
หรอืเด็กท ีม่สีมองพิการก็จะ หงุดหงดิ ควบคุมอารมณ์ไมไ่ด้ ไมอ่ยูน่ ิง่
ซนมากและก้าวร้าวทำให้เลี้ยงยาก นอกจากน้ัน
แล้วพ่อแมเ่องก็จะมปีฏกิริยิาตอ่ความพิการของลูก เชน่
เด็กตาบอดโดยกำเนดิพ่อแมอ่าจรังเกยีจเด็กทำให้เด็กเตบิโตมาอยา่งเงยีบเหงาขาดการ
กระตุ้นมักจะมอีาการเคลือ่นไหว
ซ้ำๆ เพื่อกระตุ้นตัวเอง เชน่ โยกหัว โยกตัว และก็พูดช้า
ไมส่ามารถสร้างความผูกพันกับคนอืน่ได้

สภาพแวดล้อมในครรภ์มารดา

มหีลายส ิง่หลายอยา่งท ีส่ง่ผลกระทบถงึทารกขณะอยูใ่นครรภ์มารดา
ตัวอยา่ง เชน่ ภาวะขาดเลอืดเลี้ยงจากรก
โรคหัดเยอรมันในแมอ่าจทำให้ทารกคลอดมาพิการหลายอยา่ง
นอกจากน้ันสภาพอารมณ์และจติใจของแมข่ณะท้องอาจสง่ผลกระทบถงึเด็กได้ เชน่
แมท่ ีด่ ืม่เหล้าจัดก็อาจทำให้เด็กพิการ แมข่าดสารอาหารขณะท้อง
ก็อาจทำให้เด็กเกดิมามรีะดับสตปัิญญาตำ่กวา่ท ีค่วรจะเป็นตามพันธุกรรมจากพ่อและแม่

วัฒนธรรม

ทันทที ีเ่ด็กเกดิมาก็จะได้รับการถา่ยทอดวัฒนธรรมของชนชาตตินทีไ่ด้สะสมมา
หลายชัว่คนแล้ว
วัฒนธรรมเหลา่นี้เปรยีบเสมอืนเบ้าท ีจ่ะหลอ่หลอมให้บุคลกิภาพของเด็กจะเป็นอยา่งไรตาม
วัฒนธรรมน้ันๆ
เชน่พบวา่ชาวบาหลจีะตามใจเด็กของตนอยา่งมากแล้วพอหยา่นมเด็กก็จะเริม่ขัดใจเด็ก
และล้อเลยีนเด็กท ียั่งตดิแม ่ซ ึง่เป็นการสง่เสรมิให้เด็กมลัีกษณะแยกตัว
และอจิฉาน้องได้งา่ย

สภาพครอบครัวและวธิเีล ี้ยงดูเด็ก

ลักษณะครอบครัว



การเลี้ยงดูและทา่ทขีองพ่อแมท่ ีม่ตีอ่เด็กจะมอีทิธพิลตอ่การ
พัฒนาบุคลกิภาพมากกวา่คุณสมบัตทิางชวีภาพของเด็ก เพราะเด็กจะพยายามปรับตัวและ
มอง
ตัวเองตามทีผู้่ใหญม่องตน เด็กจะเรยีนรู้จากผู้ใหญท่ ีต่นรักโดยการเอาอยา่ง
เด็กจะคอยสังเกตและซมึซับส ิง่รอบๆ ตัวไว้ เป็นคุณสมบัตขิองตนด้วย
สรุปคอืเด็กจะดูจากพ่อแมผู้่เลี้ยงดูวา่การจะเป็นคนน้ันเขาเป็นกันอยา่งไรนัน่เอง
สภาพครอบครัวและการเลี้ยงดูมคีวาม สำคัญมากกวา่ปัจจัยอืน่
ถ้าเด็กเตบิโตในครอบครัวท ีส่ขุภาพจติด ีอบอุน่ เด็กก็จะพัฒนาอยา่ง
มจีติใจท ีแ่ข็งแรงสามารถปรับตัวได้ในสถานะการณ์ตา่งๆ
หรอืคล้ายมภูีมคุ้ิมกันตอ่ปัญหาทาง อารมณ์และพฤตกิรรมเบีย่งเบนได้

สภาพสังคม

ลักษณะสังคมทีเ่ด็กอยูก่็มผีลมากตอ่พัฒนาการของเด็ก
เด็กท ีเ่ตบิโตในสังคมที ่สงบสขุ ยุตธิรรมก็จะรู้สกึมัน่คง เช ือ่มัน่ มองโลกในแงด่ี
เด็กท ีเ่ตบิโตในสังคมทีว้่าวุน่ยุง่เหยงิ เชน่
ภาวะสงครามก็ยอมรับได้ผลเสยีนอกจากน้ันระดับความเป็นอยูข่องครอบครัว
ท ีต่า่งกันในสังคมก็มักจะปฏบัิตติา่งกันตอ่เด็ก เชน่ครอบครัวคนข้ันกรรมกร(working
class)มักจะสอนให้ลูกเช ือ่ฟังกฎเกณฑ์จากภายนอกและจะทำโทษลูกเมือ่ลูกทำผดิโดยดู
จากการกระทำเป็นหลัก
สว่นครอบครัวชนช้ันกลางจะสอนให้ลูกมคีวามเช ือ่ในการกระทำของตนเอง (self direction)
และการรับผดิชอบตอ่ตนเอง การทำโทษของชนช้ันกลางทีจ่ะดูเจตนาของการกระทำผดิเป็น
หลัก
และมักใช้วธิใีห้กำลังใจและชมเชยมากกวา่คนช้ันกรรมกร

ระยะของการพัฒนาบุคลกิภาพ(Stages of Personality
Development)

พัฒนาการทางจติใจหรอืพัฒนาการบุคลกิภาพของมนุษย์น้ันคอ่ยเป็นคอ่ยไป
เราจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาตขิองเด็กวัยตา่งๆ เพื่อจะได้ชว่ยให้เขาพัฒนาได้เต็มท ี่
และเหมาะสม 4,5 ส ิง่จำเป็นและธรรมชาตขิองพัฒนาการของเด็กอาจแบง่ได้เป็นระยะๆ
ตามอายุ เพื่อความเข้าใจงา่ยดังนี้ 6,7,8,9

 

วัยทารก (Infant stage, อายุ 0-9 ป)ี

การกระตุ้น

การท ีเ่ด็กจะสามารถดำรงชวีติอยูไ่ด้ในสังคมทีส่ลับซับซ้อนน้ัน
เป็นความ

สามารถทีต้่องพัฒนาขึ้นอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป
ตอนแรกเกดิเด็กจะอยูใ่นสภาพต้องพึ่งพา

คนอืน่โดยส ิ้นเชงิท ีจ่ะดูแลเด็ก เด็กไมส่ามารถชว่ยตัวเองได้เลย
ความสามารถตดิตัวมามี

เพียงก้านสมองควบคุมการทำงานของรา่งกายบางอยา่งเชน่ การหายใจ
อุณหภูม ิการดูด

การกลนื การไหลเวยีนของเลอืด
การพัฒนาของระบบประสาทและสรรีะก็ต้องการการ

กระตุ้นอยา่งเหมาะสม
ไมใ่ชจ่ะเกดิขึ้นเองโดยอัตโนมัตแิตจ่ะต้องได้รับการเลี้ยงดูท ี่

เหมาะสม



จากการทดลองพบวา่ลงิชมิเพนซที ีเ่ลี้ยงไว้ในทีม่ดื 5 – 7 เดอืน
ไมไ่ด้รับการ

กระตุ้นจากแสงเลยจะทำให้มกีารเส ือ่ม (atrophy) ของ retinal cell
มคีวามผดิ

ปกตขิองการมองเห็น
นอกจากน้ันการได้แสงอยา่งเดยีวน้ันก็ไมพ่อต้องม ีactive

exploration
ด้วยจงึจะสามารถพัฒนาให้ระบบการมองเห็นและระบบกล้ามเนื้อทำงานได้

อยา่งประสานกัน (visual motor coordination)
เด็กต้องได้รับการกระตุ้นโดยการ

อุ้มสัมผัส พูดด้วย เลน่ด้วย มขีองทีเ่ด็กสนใจให้เลน่บ้าง สสีวย
มเีสยีง สรุปคอื ต้องมกีาร

เลี้ยงดูท ีใ่กล้ชดิให้ความรักความอบอุน่และตอบสนองตอ่ความต้องการของเด็กอยา่งเหมาะสม

และสมำ่เสมอเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ

พื้นฐานอารมณ์เด็ก (Temperament)

เด็กจะมคีวามแตกตา่งกันในพื้ นฐานของอารมณ์ต้ังแตเ่กดิมา
ความแตกตา่งนี้

มหีลายด้าน คอื

1. activity – passivity

2. regularity – irregularity

3. intensity

4. approach – withdrawal

5. adaptive – nonadaptive

6. high – low threshold to stimuli

7. positive – negative mood

8. high – low selectivity

9. high – low distractibility

ถ้าเด็กและแมเ่ข้ากันได้ในพื้ นฐานของอารมณ์ก็จะชว่ยให้ความสัมพันธ์ราบรืน่ขึ้น
ถ้าเด็ก

เฉยๆ แตแ่มเ่ป็นคนกระตอืรอืร้นก็อาจไมช่อบเด็ก
หรอืในทางกลับกันถ้าเด็กกระตอืรอืร้น

มาก (active มาก) แมท่ ีไ่มก่ระตอืรอืร้นก็อาจหาวา่เด็กซกุซนมากไป
พาลไมช่อบเด็กด้วย

ความผูกพัน (Attachnment, bonding, object relationship)

เด็กพอเข้าเดอืนที ่5 – 6 จะเริม่จำหน้าแมไ่ด้
และแสดงอาการตดิแมเ่ป็น



การแสดงวา่มขีบวนการผูกพันเกดิขึ้น
แตค่วามผูกพันจะเกดิได้ก็ตอ่เม ือ่ผู้เลี้ยงดูหรอืแมต้่อง

เลึ้ยงดูใกล้ชดิสมำ่เสมอ โดยการให้เวลาและมปีฏสัิมพันธ์กันซ้ำๆ
ความผูกพันอาจไม่

พัฒนาเลย ถ้าเลยระยะวกิฤต (critical period) ในชว่ง 5 – 12 เดอืน
แม้การ

ศกึษาบางอันคดิวา่อาจจะยังเกดิขึ้นได้หลังอายุ 1 ปี
แตก่็ยังไมเ่ป็นท ีแ่นใ่จวา่จะเป็นไปได้

เสมอ
คุณสมบัตนิี้มคีวามสำคัญตอ่มนุษย์ท ีจ่ะทำให้มมีนุษยสัมพันธ์ท ีป่กตใินตอนโตและเป็น

พื้ นฐานทีจ่ะเกดิคุณธรรมตอ่ไปด้วย
เด็กท ีม่คีวามผูกพันแล้วอาจจะมอีาการกลัวคนแปลกหน้า

สรุปแล้วเมือ่เด็กอายุครบ 1 ปี
ควรจะมคีวามสัมพันธ์กับแมอ่ยา่งใกล้ชดิและมัน่คง

ถ้าคุณสมบัตนิี้บกพรอ่งไปจากเลี้ยงดูท ีไ่มเ่หมาะสมอาจนำไปสูปั่ญหาใหญข่องสังคมเรา
คอื

เด็กมบุีคลกิภาพแบบอันธพาล (antisocial personality) ได้
ซ ึง่สร้างปัญหาทำผดิ

กฎหมายร้ายแรง
แม้แตก่ารฆาตกรรมผู้อ ืน่ได้โดยไมรู้่สกึผดิเลยเมือ่โตเป็นผู้ใหญ(่ภาพที ่1)

การพลัดพราก

ในชว่งอายุท ีพั่ฒนาการผูกพันยังไมถ่าวรหรอืสมบูรณ์ (อายุ 5 เดอืน
ถงึ

4 – 5 ป)ี ถ้ามกีารพลัดพรากจากแมห่รอืมอีาการขาดแม ่(maternal
deprivation)

คอืถงึแมจ่ะอยูแ่ตห่ยุดเลี้ยงดูเด็กด้วยเหตุอันใดก็ตามจะทำให้เด็กมอีาการของเด็กขาดแม่

หรอืทำให้มคีวามบกพรอ่งของความผูกพันและกระทบกระเทอืนถงึการพัฒนาบุคลกิภาพ
และ

การพัฒนาสตปัิญญาของเด็กด้วย Spitz ในป ีพ.ศ. 2495
ได้พบวา่เด็กท ีพ่ลัดพราก

จากแมม่าอยูส่ถานเลี้ยงเด็ก จะมอัีตราการตายสงูถงึ 37%
แม้จะให้การเลี้ยงดูอยา่งดี

ในเรือ่งอาหารการกนิและสขุภาพอนามัย
การพลัดพรากถ้ายาวนานพอจะทำให้ความผูกพัน

ทียั่งพัฒนาไมถ่าวรขาดลง (break of bonding)
เด็กก็จะมปัีญหาความบกพรอ่งของ

ความผูกพันและอาจนำไปสูบุ่คลกิภาพแบบอันธพาลได้เชน่กัน

 

วัยเตาะแตะ (Toddler stage, อายุ 1 – 3 ป)ี



วัยนี้เด็กเริม่เดนิได้ พูดได้
ก็เริม่จะอยากรู้อยากเห็นและอยากสำรวจส ิง่ตา่งๆ

มากขึ้น ส ิง่แวดล้อมก็เรยีกร้องจากเด็กมากขึ้น เชน่
การควบคุมการขับถา่ย

การตอ่ต้าน (Negativism)

วัยเด็กนี้เริม่อยากเป็นตัวของตัวเองบ้าง
ฉะน้ันจะตอ่ต้านคำสัง่คำบอกของ

ผู้ใหญจ่ะปฏเิสธวา่ “ไม”่ เกอืบตลอด
ซ ึง่เป็นวธิที ีเ่ด็กใช้เพื่อการพัฒนาความเป็นตัวของ

ตัวเอง (autonomy)
ผู้ใหญค่วรเข้าใจและหาวธิลีะมุนละมอ่มลอ่ใจเด็กให้ทำตามไมใ่ช ่

บังคับเรือ่ยๆไป ซ ึง่จะเพิ่มความขัดแย้งได้ (ภาพที ่2 )

ความก้าวร้าว (Aggression)

เวลาเด็กถูกห้ามปรามหรอืมข้ีอจำกัดในการเลน่ เชน่ การเลน่ไฟ
วิง่เลน่ไป

ในถนน หรอืการขัดใจจากพี่หรอืน้องก็อาจแสดงออกอยา่งรุนแรง เชน่
ร้องดิ้นอาละวาด

หรอืทำลายของด้วยความโกรธ หรอือาจรุนแรงกับตัวเอง เชน่ โขกหัว
ตตัีวเอง

พฤตกิรรมอาละวาดจะมไีปได้อกีระยะหนึง่
แล้วคอ่ยๆน้อยลงและควรจะหายไปเมือ่เข้า

 

วัยเรยีน

การตดิส ิง่ของ (Transitional object)

เด็กวัยเตาะแตะมักจะตดิส ิง่ของบางอยา่ง เชน่ ผ้าหม่ ตุ๊กตา หมอน
ข้อศอกแม่

ซ ึง่เป็นพฤตกิรรมปกตทิ ีม่ไีด้ และจะคอ่ยๆ หายไปเมือ่โตขึ้น

การฝึกการขับถา่ย (Toilet training)

ขบวนการฝกึการขับถา่ยให้เด็กมคีวามสำคัญ
เด็กควรรู้สกึภูมใิจในตนเองที่

สามารถควบคุมการขับถา่ยได้โดยการหัดอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป
ถ้าบังคับมากบน่วา่มากหรอื

ทำโทษรุนแรงเด็กอาจรู้สกึจำใจต้องยอมตอ่ผู้ใหญ่
และรู้สกึสงสัยในคุณคา่ของตนเอง หรอื

ไมก่็จะใช้วธิดี ื้อเงยีบตอ่ต้านเรือ่ยไป

Separation anxiety

วัยนี้ ถ้ามกีารพลัดพรากจะมปีฏกิริยิารุนแรงได้ เชน่



วัยนี้ ถ้ามกีารพลัดพรากจะมปีฏกิริยิารุนแรงได้ เชน่
การต้องมาอยูใ่น

โรงพยาบาลตามลำพังโดยขาดแม่
ถ้าขาดนานปฏกิริยิาก็ย ิง่รุนแรงมากขึ้นเรือ่ยๆ

จนอาจถงึมผีลเสยีตอ่บุคลกิภาพได้ ปฏกิริยิามดัีงนี้

1. Stage of protest เด็กจะร้องไห้มาก ไมย่อมกนิ ไมย่อมนอน

ไมย่อมให้ปลอบโยนจะกอดของทีน่ำตดิตัวมาจากบ้านไมย่อมปลอ่ย

เรยีกหาแตแ่มเ่ป็นวันๆ ระยะนี้อาจมอียูน่าน 2-3 ชัว่โมง
หรอืนานถงึหนึง่สับดาห์

2. Stage of despair เด็กจะร้องเสยีงออ่นลง หยุดร้องเป็นระยะๆ
แยกตัว ซมึเศร้า

3. Stage of detachment ถ้ายังไมไ่ด้พบแมเ่ป็นเวลานานตอ่ไปอกีจะ

ทำให้มกีารสญูเสยีความผูกพันระหวา่งแมแ่ละเด็กท ีไ่ด้สร้างมาแล้ว

(break of normal bonding) ซ ึง่เป็นผลเสยีอยา่งมากตอ่เด็ก

แมม่าอกีก็ไมส่นใจ จำไมไ่ด้ และเด็กอาจไมส่ามารถรู้สกึผูกพันกับ

ใครได้อกี
ซ ึง่เป็นผลให้เด็กเตบิโตไปไมส่ามารถมมีนุษยสัมพันธ์ท ีด่ไีด้

 

วัยกอ่นเรยีน (Preschool age, 3 – 6 ป)ี

จะมกีารพัฒนาทางภาษาและสตปัิญญามากขึ้นตามลำดับทำให้เด็กย ิง่สนใจและ

อยากรู้อยากเห็นในส ิง่แวดล้อมเพิ่มขึ้น
ทำให้เด็กชอบถามคำถามอยูเ่รือ่ยๆ วา่อะไร

ทำไม เพราะอะไร ในส ิง่ตา่งๆ รอบตัว เชน่ ทำไมถงึมต้ีนไม้
ทำไมพระจันทร์ถงึเดนิ

ตามเรา ดวงดาวคอือะไร กลางคนืทำไมมดื คนคนแรกมาจากไหน ฯลฯ
ผู้ใหญค่วรตอบ

งา่ยๆ
พอทีเ่ด็กจะเข้าใจไมค่วรแสดงความรำคาญหรอืดุวา่เด็กเป็นอันขาด

การเลน่

เด็กวัยนี้จะเลน่มากและการเลน่มคีวามสำคัญตอ่การพัฒนาทางจติใจอยา่งมาก

การเลน่มผีลดหีลายอยา่งตอ่เด็ก (ภาพที ่4 )

- สนุกเพลดิเพลนิ

- ได้ฝกึความสามารถทีไ่ด้มาใหม ่เชน่ การวิง่ การใช้มอื

- คลายเครยีด ระบายอารมณ์ท ีเ่ก็บกดไว้

- ใช้กำลังงานไปในทางสร้างสรรค์

- ทดลองบทบาทตา่งๆ ทีเ่ด็กจะต้องเป็นตอ่ไป เชน่ การเลน่พ่อแมลู่ก



พัฒนาความเป็นหญงิหรอืชาย (Sexual identity)

เด็กเริม่รู้วา่มนุษย์น้ันแยกเป็นเพศหญงิและเพศชาย
โดยอาจดูจากความ

แตกตา่งของเส ื้อผ้า วธิพูีดจา
กริยิาทา่ทางและเห็นความแตกตา่งของอวัยวะเพศ

การพัฒนาเกดิได้โดยเด็กมักจะดูจากพ่อแมแ่ละผู้ใหญร่อบข้างเป็นตัวอยา่งแล้วเริม่

บทบาททีเ่หมาะสมสำหรับเพศของตน

ความอยากรู้อยากเห็นเรือ่งเพศ

จะมคีำถามเกีย่วกับเพศ การท้อง การคลอด และจะมกีารเลน่อวัยวะ

เพศได้ในวัยนี้ซ ึง่พบได้บอ่ยมาก
ขณะเดยีวกันก็อาจมคีวามกลัวในการท ีอ่าจสญูเสยี

อวัยวะเพศในใจ
หรอืความกังวลใจในเด็กหญงิท ีต่นเองไมม่อีวัยวะเพศแบบชายให้

เห็น (Castration anxiety)

การอจิฉากันระหวา่งพีน่อ้ง (Sibling rivalry)

ในวัยนี้เด็กอยากจะได้ความรักของแมแ่ละพ่อไว้แตเ่พียงผู้เดยีว
การมน้ีอง

อาจทำให้มกีารอจิฉากัน พ่อแมจ่ะต้องให้ความรักเทา่ๆกัน
ให้ความสนใจพี่เทา่กับน้อง

และสง่เสรมิบทบาทของพี่ตอ่น้องจะชว่ยให้เด็กเรยีนรู้การอยูร่ว่มกัน
แบง่ปันกัน จะได้

ไมม่ปัีญหาทีจ่ะมนีสัิยขี้อจิฉา แขง่ขันมากกับเพื่อนและคนรักตอ่ไป

จนิตนาการ (Fantasy)

ชว่งอายุนี้ เด็กมคีวามคดิและจนิตนาการมากจะมกีารเลน่สมมุตติา่งๆ
นาๆ

พูดเลา่อะไรเป็นความคดิฝันของตนมาก
จนผู้ใหญอ่าจเข้าใจผดิวา่เป็นการพูดปดหรอื

เป็นการป้ันน้ำเป็นตัว อาจกลัวเด็กจะมนีสัิยไมด่ ีและอืน่ๆ
เด็กท ีไ่มม่พีี่น้องหรอืเพื่อน

เลน่คนอืน่อาจถงึกับสมมุตเิพื่อนขึ้นแล้วพูดด้วยก็ได้ (imaginary
friend) บางที

การสมมุตขิองเด็กก็เพื่อชดเชยกับความเป็นจรงิท ีเ่ด็กอยากให้เป็นแตเ่ป็นไปไมไ่ด้
หรอื

อยากได้แล้วไมไ่ด้

ความกลัว (Phobic organization)

วัยนี้อาจรู้สกึกลัวส ิง่ตา่งๆ เชน่ ความมดื



กลัวการบาดเจ็บของรา่งกายและ

รวมท้ัง Castration anxiety

 

วัยเรยีน (School age, 6 – 12 ป)ี

เด็กมคีวามสามารถในการคดิ การจำ การพูด และการรับรู้ดขี ึ้นมาก

ทำให้เด็กเริม่รู้ความเป็นจรงิในชวีติหลายๆ อยา่ง การเกดิ การตาย
ความแตกตา่ง

ของเพศหญงิและชายชัดขึ้น ความคดิก็มเีหตุผลมากขึ้น

การควบคุมอารมณ์ (Impulse control)

ระยะแรกเกดิจนถงึอายุ 5 – 6 ป ีเด็กจะควบคุมอารมณ์ไมไ่ด้ด ีอยาก

ได้อะไรต้องเอาให้ได้ทันท ีรู้สกึอยา่งไรแสดงทันที
จงึสามารถเห็นวา่บางคร้ังเด็กเล็ก

จะมพีฤตกิรรมสลับไปมาในการแสดงออกของความรัก ความโกรธ ความเกลยีด

อาละวาดเสมอๆ พอถงึวัยนี้เด็กสามารถมคีวามคดิได้มากขึ้น
จงึสามารถทีจ่ะลองคดิดู

ลองเอาอยา่งคนอืน่ดูบ้าง ไมต้่องแสดงออกเป็นพฤตกิรรมทันที
ภาวะสงบของอารมณ์

ได้ทำให้เด็กพร้อมทีจ่ะเรยีนหนังสอืได้

การพัฒนาจรยิธรรม (Superego development)

การสร้างน้ันอาศัยพ่อแมเ่ป็นตัวอยา่ง
กอ่นหน้าวัยนี้เด็กไมไ่ด้รู้จรงิวา่

อะไรถูกอะไรผดิแตก่็ทำตามพ่อแมไ่ป
พอถงึวัยเรยีนเด็กจะรู้สกึจรงิๆวา่อะไรถูกต้อง

อะไรไมถู่กต้อง
คอืเด็กเริม่การยอมรับเรือ่งความถูกผดิให้เป็นคุณธรรมของตัว

เด็กเอง (internalised)
ฉะน้ันในวัยนี้เด็กจะไมท่ำผดิเพียงเพื่อเอาใจพ่อแมแ่ต่

เพราะเด็กเองเห็นวา่ผดิจงึไมท่ำ

การเลน่และการทำงาน

เม ือ่รู้วา่มคีวามแตกตา่งระหวา่งการเลน่
การทำงานควรให้เด็กรู้สกึสนุก

ทีจ่ะทำงาน รู้สกึวา่ตัวเองมคีวามสามารถทำได้ การเลน่ก็เปลีย่นไป
วัยนี้ชอบเลน่

เป็นหมูเ่ป็นกลุม่ ชอบเลน่อยา่งมกีฎมกีตกิา

ความสัมพันธ์กับพอ่แมแ่ละเพือ่น

เด็กชอบทีจ่ะเลน่กับเพื่อน และคนนอกบ้านมากขึ้น จะเอาอยา่งเพื่อน



เด็กชอบทีจ่ะเลน่กับเพื่อน และคนนอกบ้านมากขึ้น จะเอาอยา่งเพื่อน
บางที

เด็กอาจรู้สกึผดิหวังในพ่อแมข่องตนวา่ไมเ่กง่เทา่ท ีต่นเคยคดิ
(disillusioned)

บางทมีคีวามเพ้อฝันเก ีย่วกับชาตกิำเนดิของตนไปตา่งๆ (family
romance) สนใจ

ผู้ใหญน่อกบ้านมากกวา่พ่อแม ่เชน่ ครู
ซ ึง่เป็นวธิที ีเ่ด็กจะทำให้ตัวเองแยกจากพ่อแมเ่ป็น

อสิระมากขึ้นตามลำดับ

ความพร้อมทีจ่ะเรยีน

ความคดิของเด็กพร้อมเมือ่อายุ 6 ป ีเพราะสามารถคดิย้อนกลับไปมาได้

เชน่รู้วา่ 6 + 4 = 10 และก็รู้วา่ 10 – 4 = 6
รู้ความคงทีข่องปรมิาตร แยกแยะ

น้ำหนัก สว่นสงูตา่งๆได้
การพัฒนาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อก็สมบูรณ์มากขึ้น

เชน่ การเห็น การได้ยนิ
การทำงานประสานกันของประสาทรับรู้สว่นตา่งๆ เชน่

eye-hand coordination เป็นต้น

 

วัยรุน่ (Adolescence, 12 – 18 ป)ี

เนือ่งจากวัยรุน่เป็นวัยท ีม่กีารเปลีย่นแปลงมาก
วัยรุน่จงึต้องมกีารปรับตัว

มากกับส ิง่เร้าภายในตัวและส ิง่เร้าจากภายนอก
จงึอาจทำให้วัยรุน่มปีฏกิริยิาตอ่การ

เปลีย่นแปลงของรา่งกายและอารมณ์ตา่งๆ
บางคร้ังปฏกิริยิาเหลา่นี้อาจมองเผนิๆ

เหมอืนความผดิปกตทิ ีต้่องการความชว่ยเหลอืได้
แตโ่ดยทัว่ไปแล้วปฏกิริยิาบางอยา่งจะ

เป็นอยูชั่ว่คราวแล้วหายไปเองได้

การเปล ีย่นแปลงทางกาย

รา่งกายสว่นตา่งๆ จะมกีารเจรญิเตบิโตในเกอืบทุกๆ
ระบบท้ังหญงิและชาย

เชน่ ความสงูและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว แขนขายาวขึ้น
ฮอร์โมนมกีารเปลีย่นแปลงเพื่อ

กระตุ้นการเตบิโตของอวัยวะระบบสบืพันธ์ุท้ังภายในและภายนอก
มกีารเจรญิของรา่งกาย

ในสว่นทีเ่ป็นลักษณะประจำเพศ (secondary sex characteristics)
เชน่



เด็กชายมเีสยีงห้าวขึ้น มหีนวดขึ้น
ในเด็กหญงิมกีารเจรญิเตบิโตของเต้านมเกดิขึ้น ใน

เด็กหญงิก็จะมปีระจำเดอืนเกดิขึ้น
การเปลีย่นแปลงสองอยา่งหลังนี้จะทำให้เกดิความรู้สกึ

วา่ตนเองเป็นผู้ชายหรอืผู้หญงิ (gender identity)
การเปลีย่นแปลงมากๆ แบบนี้อาจ

เป็นสาเหตุของความกังวล หรอืความลำบากใจในการปรับตัวของวัยรุน่ได้

การเปล ีย่นแปลงทางจติใจและความคดิ

ความเปลีย่นแปลงตอ่ไปนี้ ผู้ปกครองหรอืผู้ใหญท่ ีใ่กล้ชดิควรทราบไว้
จะได้ไม่

รู้สกึวา่บุตรหลานของตนเริม่เปลีย่นแปลงไปเป็นคนทีด่ ื้อร้ัน
ไมเ่ช ือ่ฟังหรอืเกดิความวติก

กังวลวา่อาจมปัีญหาร้ายแรงตามมาจากการเปลีย่นแปลงเหลา่นี้
ถ้าผู้ใหญไ่มเ่ข้าใจถงึ

การเปลีย่นแปลงนี้ก็อาจพยายามขัดขวาง
ไมผ่อ่นปรนหรอืกลับเพิ่มการควบคุมมากขึ้นก็จะ

กอ่ให้เกดิความขัดแย้งระหวา่งผู้ใหญแ่ละวัยรุน่ได้
และอาจทำให้วัยรุน่ย ิง่มปีฏกิริยิา

ตอบโต้ท ีรุ่นแรงได้

ความสนใจในตัวเอง (Narcissism)

วัยรุน่จะสนใจตัวเองมาก รักสวย รักงาม
การแตง่กายก็ต้องพิถพีิถันหรอื

ให้เป็นท ีย่อมรับของเพื่อนฝูง หรอืสะดุดตา
โดยเฉพาะให้เพศตรงข้ามสนใจ

ความนบัถอืผู้ใหญ ่(Authority figure)

วัยรุน่จะให้ความสำคัญผู้ใหญน้่อยลง
มักมคีวามคดิวา่ผู้ใหญม่คีวามคดิท ีล้่าหลัง

ไมทั่นสมัย และอืน่ๆ และเห็นวา่ความคดิของตนดกีวา่ถูกต้องกวา่
ถ้าผู้ใหญไ่มเ่ข้าใจ

ถงึธรรมชาตนิี้ของวัยรุน่ก็อาจโกรธ เชน่ หาวา่ดูถูกพ่อแม ่ครู
อาจารย์ อาจดุวา่รุนแรง

แล้วเกดิปัญหาความขัดแย้งตามมาทีรุ่นแรงได้

ความเป็นตัวของตัวเอง (Independence)

วัยรุน่เป็นวัยท ีต้่องการเป็นตัวของตัวเองมาก
และมคีวามต้องการรับผดิชอบ

ตัวเอง ผู้ใหญค่วรคอ่ยๆ
ปลอ่ยให้วัยรุน่มอีสิระมากขึ้นอยา่งเหมาะสม ไมบั่งคับหรอืมกีฏ

ระเบยีบมากเกนิไป



ควรให้วัยรุน่สามารถหัดตัดสนิใจในขอบเขตทีเ่หมาะสม วัยรุน่ต้อง

การความรู้สกึภาคภูมใิจในตนเองอยา่งมาก
บางคร้ังจะแยกตัวไปจากบดิามารดาเพื่อ

ไปสูค่วามเป็นตัวของตัวเอง
จนบางคร้ังมกีารตอ่ต้านความคดิและการกระทำของผู้ใหญ่

แสวงหาเอกลักษณ์ของตน (Identity)

เนือ่งจากต้องเตรยีมตัวเป็นผู้ใหญใ่นวันหน้า
วัยรุน่จะมองหาวา่ตัวเองต้อง

การเป็นคนอยา่งไรในอนาคต จะมอีาชพีอะไร
บทบาทของตัวเองในฐานะผู้ใหญจ่ะ

เป็นอยา่งไร
ความรู้สกึมัน่ใจในตนเองจะเกดิขึ้นได้เม ือ่วัยรุน่รู้สกึวา่ตัวเองมี

ความสามารถในงานทีไ่ด้รับมอบหมายหรอืรับผดิชอบ (experiencing
success)

ฉะน้ัน วัยรุน่ไมค่วรได้รับมอบหมายงานทีย่ากเกนิความสามารถ
เพราะเมือ่ทำไม่

สำเร็จแล้วจะเกดิความรู้สกึวา่ตนเป็นคนไร้ความสามารถได้
ซ ึง่อาจเป็นปมด้อยตดิตัว

ไปถ้าประสบความล้มเหลวบอ่ยๆ

การคบเพือ่น

ในวัยรุน่เพื่อนมอีทิธพิลมาก
เพราะวัยรุน่ต้องการเป็นท ีย่อมรับของเพื่อน

จงึมักเอาอยา่งและคา่นยิมของเพื่อน
ถ้าคบเพื่อนดมีกีจิกรรมทีเ่หมาะสมก็จะเป็นผลดี

ตอ่ตัววัยรุน่และสังคม
ถ้าคบเพื่อนท ีเ่กเรมคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมก็อาจพาไปให้เสยีได้

ความประพฤตขิองวัยรุน่

วัยรุน่มักมคีวามประพฤต ิทีเ่ปลีย่นแปลงเร็ว
เป็นผลจากความพยายามทีจ่ะ

แสดงถงึความสามารถพึ่งตนเองและไมต้่องการพึ่งผู้อ ืน่
บางคร้ังอาจดูเป็นผู้ใหญม่ากแต่

อาจกลับเป็นเด็กในเวลาไมน่านนัก
ความประพฤตทิ ีก้่าวร้าวอาจเป็นผลจากความเครยีด

ทางอารมณ์ เชน่ ความรู้สกึในความไมแ่นใ่จตนเอง ความกดดันทางเพศ
ความรู้สกึตอ่

เพศตรงข้าม ความกังวลเกีย่วกับชวีติอนาคต และอืน่ๆ

ชอบเพ้อฝัน (Fantasy)

วัยรุน่มักมคีวามเพ้อฝันคอ่นข้างมาก



เด็กหญงิมักเขยีนบันทกึประจำวัน

เด็กชายมักพูดโทรศัพท์บอ่ยๆ นานๆ

สนใจในสังคม

วัยรุน่จะมคีวามคดิเก ีย่วกับสว่นรวมและสังคม ชอบการเสยีสละและเห็น

ประโยชน์ของคนอืน่เป็นท ีต้ั่ง
และมักเกดิความรู้สกึไมพ่อใจในสังคมทีไ่มส่มบูรณ์แบบ

อยา่งท ีค่วรจะเป็น (idealism)

ความสนใจในเร ือ่งเพศ

การเปลีย่นแปลงทางกายของระบบสบืพันธ์ุ ทำให้เกดิความสนใจทางเพศ

และสนใจเพศตรงข้าม
ความประพฤตทิางเพศของวัยรุน่ได้รับอทิธพิลจากครอบครัวท ี่

วัยรุน่น้ันเตบิโตมาวา่ครอบครัวเป็นแบบอยา่งท ีด่แีละเหมาะสมเพียงไร
วัยรุน่ควรจะมี

ความรู้สกึวา่ตนเองมคีวามปกตมิคีวามสามารถ
รู้สกึอสิระเรือ่งทางเพศ และควรมี

ความรู้สกึวา่เรือ่งเพศเป็นเรือ่งความสขุตามธรรมชาติ
รวมท้ังสามารถพูดคุยหาความรู้

เก ีย่วกับธรรมชาตทิางเพศเมือ่ต้องการ
อกีท้ังเข้าใจวา่ความสัมพันธ์ทางเพศน้ัน เป็น

ความสัมพันธ์อยา่งใกล้ชดิพิเศษระหวา่งมนุษย์ท ีม่คีวามรักตอ่กัน
เป็นการแสดงออกของ

ความรักระหวา่งชายหญงิ จะชว่ยป้องกันพฤตกิรรมสำ่สอ่นทางเพศได้

 

บทสรุป

พัฒนาการทางจติใจเป็นเรือ่งสำคัญอยา่งย ิง่ท ีจ่ะทำให้คนเราเป็นคนทีม่ ี

คุณภาพด ีมจีติใจปกต ิสามารถมคีวามสขุ มคีวามรับผดิชอบ
ปรับตัวได้ในสถานการณ์

ตา่งๆ สามารถทำหน้าท ีข่องตนได้ในครอบครัวและสังคมทีต่นอยู ่
อกีท้ังไมส่ร้าง

ความเดอืดร้อน เบยีดเบยีนตนเองและผู้อ ืน่
พัฒนาการท ีด่ต้ีองอาศัยปฏสัิมพันธ์

ระหวา่งปัจจัยทางชวีภาพของเด็กกับประสบการณ์จากส ิง่แวดล้อมทีเ่ด็กเตบิโตมา

ผู้เก ีย่วข้องในการเลี้ยงดูเด็กจงึมคีวามจำเป็นต้องมคีวามรู้ความเข้าใจบทบาทของ

ตนทีจ่ะชว่ยพัฒนาเด็ก และป้องกันปัญหาทางจติใจ อารมณ์
และพฤตกิรรมอันไมพ่ึง

ประสงค์ หรอืเม ือ่พบวา่มคีวามเบีย่งเบนของพัฒนาการก็ควรรบีแก้ไข



ทำเองหรอื

ขอความชว่ยเหลอืจากจติแพทย์เด็ก หรอืบุคลากรทางสขุภาพจติอืน่ๆ
แตถ่งึอยา่งไร

การป้องกันยอ่มดกีวา่รอให้ปัญหาเกดิขึ้นเสยีกอ่นเสมอ
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