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ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) 

ซิกมันด ฟรอยด ไดรับการยกยองวาเปน บิดาแหงจิตวิทยา  

เขาเกิดวันที่ 6 พฤษภาคม 1856 ในครอบครัวที่มีอาชีพขายขนสัตว เมื่ออายุได 4 ขวบ 
ครอบครัวก็ไดยายจากเชโกสโลวะเกียไปอยูที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  

ฟรอยดชอบอานหนังสือตั้งแตเด็ก จึงทําใหเขาฉลาดและสอบไดที่ 1 ทุกครั้ง เมื่ออายุได 17 ป 
เขาสอบเขาศึกษาตอวิชาแพทยศาสตรที่มหาวิทยาลัยแหงกรุงเวียนนาได หลังจากเรียนจบเขา
ไดคนควาตอทางดานเซลลสมอง และไดไปศึกษาเกี่ยวกับโรคทางสมองและประสาทที่กรุง
ปารีสกับชารโก ซึ่งเปนหมอรักษาคนไขที่เปนอัมพาตอยูน่ัน ปรอยดไดพบวาคนไขบางรายปวย
เปนอัมพาตเน่ืองจากภาวะทางจิตใจไมใชทางรางกาย เมื่อกลับมายังกรุงเวียนนา เขาตัดสินใจ
ทํางานเปนแพทยทางดานสมองและประสาท และแตงงานกับมารธา เบิรนเนย จนมีลูกดวยกัน
ถึง 6 คน  

ฟรอยดไดพบคนไขที่เปนอัมพาตเนื่องจากปญหาทางจิตใจหลายราย เขาจึงใชวิธีการรักษาแบบ
จิตวิเคราะห คือใหผูปวยเลาถึงความคับของใจหรือความหวาดกลัวและพยายามใหผูปวยเขาใจ
เหตุการณน้ัน เพื่อลดความขัดแยงในใจ ปรากฎวามีผูปวยหลายรายหายจากการอัมพาตเมื่อ
รักษาดวยวิธน้ีี  

ในตอนแรก มีผูคัดคานไมยอมรับ แตฟรอยดก็ไดศึกษาและทดลอง จนผลงานของเขาเปนที่
ยอมรับทั่วไปในป 1930  

ฟรอยดเปนทั้งแพทยและนักจิตวิทยา เปนผูบุกเบิกการศึกษาทางดานจิตวิทยา ทฤษฎีตางๆ 
ของเขาที่คนพบยังคงนํามาใชรักษาโรคทางจิตอยูทุกวันน้ี เชน ทฤษฎีบุคคลิกภาพแบบจิต
วิเคราะห ซึ่งกลาววา พลังจิตใตสํานึกมีผลตอพฤติกรรมของแตละบุคคล และจําแนกบุคคลให
แตกตางกัน  

ในป 1938 กองทัพนาซีของเยอรมัน เขายึดครองออสเตรีย ฟรอยดตองหลบหนีไปอยูที่อังกฤษ
และถึงแกกรรมในวันที่ 27 สิงหาคม 1939 ดวยโรคมะเร็งและมีอายุได 83 ป  

ฟรอยดเช่ือวาจิตประกอบดวยพลังจิต 3 สวนคือ 
อิด (Id) = เปนแรงขับใหเกิดความตองการ เชน ความหิว ความรัก เปนตน 
อีโก (Ego) = เปนสวนที่ทําหนาที่ตัดสินใจ 
ซูเปอรอีโก (Super Ego) = เปนสวนที่ไดรับการอบรมแลว รูจักรับผิดชอบ รูจักควบคุมอารมณ
และความรูสกึ  
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จิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theories )  
ฟรอยด สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวียนนา และเน่ืองจาก

รายไดไมพอเลี้ยงครอบครัว เขาจึงไดไปศึกษาตอทางดานการแพทยที่เนนเรื่องระบบ
ประสาท และเริ่มตนการทํางานทางดานคลินิกรักษาโรค( Medical Clinic ) ดวยการชวยเหลือ
คนไขที่มีอาการทางโรคประสาทหรือโรคมจิตใหคลายจากอาการเจ็บปวย ใหสามารถหายและมี
ชีวิตอยูอยางปกติมากกวาที่จะพยายามคนควาทฤษฎีที่เกี่ยวกับคนปกติโดยทั่วไป หลังจาก
น้ัน ก็ไดศึกษาเรื่องของกลไกทางจิตที่มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษย ( 
Psychological Mechanism of Behavior ) ตอมาไดนําวิธีการสะกดจิต (Hypnosis) มาใชกับ
คนไข ซึ่งพบวาทั้งๆ ที่ ผูบําบัดไดรับทราบเรื่องราวตางๆที่เปนปญหาและอุปสรรคของคนไข
มากมาย แตก็ยังไมสามารถชวยเหลือผูปวยไดมากนัก ฟรอยด จึงเปลี่ยนมาใชวิธีการของจิต
วิเคราะห อยางมีหลักเกณฑ ดวยวิธีการที่เรียกวา การคิดอยางอิสระ (Free Association) โดย
วิธีการใหคนไขนอนเกาอี้นอน (Couch) แลวใหเลาถงึความรูสึกนึกคิดตางๆที่เกิดขึ้นภายใน
จิตใจ เปนการใหบุคคลระบายความในใจ ชวยในการผอนคลายความคับของใจ
ตางๆ (Frustration) และความวิตกกังวล (Anxiety) ภายในจิตใจ ในขณะที ่ผูบําบัดจะได
รับทราบถึงขอมูลตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงความคิด    ความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
คนไข ที่จะชวยใหผูบําบัดเขาใจถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในระดับจิตไรสํานึกของผูปวย เพื่อจะ
สามารถวิเคราะห (Analyze) และแปลความหมาย (Interpretation) ของสิ่งตางๆ ที่
เกิดขึ้น เพื่อใหผูปวยสามารถ เขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมที่ผิดปกติ ทําใหเกิดการเรียนรู
ใหม และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเอง ซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญในกระบวนการบําบัด 

แนวคิดทีส่ําคัญของทฤษฎี 
แนวคิดที่สําคัญ ฟรอยด เช่ือวาพฤติกรรมสวนใหญของมนุษย มีแรงจูงใจมาจากจิตไร

สํานึก ซึ่งมักจะผลักดันออกมาในรูปความฝน การพูดพล้ังปาก หรืออาการผิดปกตทิางดานจิตใจ
ในดานตางๆ เชน โรคจิต โรคประสาท เปนตน เขาเปนบุคคลแรกที่ไดอธิบายทฤษฎีจิตวิเคราะห
ที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยวามนุษยเกิดมาพรอมกับแรงขับ
ทางสัญชาตญาณ(Instinctual drive)และแรงขับดังกลาวเปนพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลง
และเคลื่อนที่ได อันเปนความเชื่อที่ไดรับอิทธิพลจากความรูทางฟสิกส จึงทําใหเช่ือวาจิตเปน
พลังงานรูปหนึ่ง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและไมหยุดน่ิง (Psycho-Dynamic) สัญชาตญาณ
ดังกลาว ไดแก 
สัญชาตญาณแหงการมีชีวิต (Eros or Life) เปนสัญชาตญาณที่แสดงออกมาในรูปแบบของ
สัญชาตญาณทางเพศ (Sexual Instinct) แตฟรอยดไมไดหมายถึงความตองการทางเพศตาม
ความเรียกรองทางดานสรีระเทาน้ัน แตยังรวมถึงสัญชาตญาณที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิดและ
เปนสัญชาตญาณ ที่แสดงใหเห็นถึงความปรารถนาและความตองการที่จะไดรับความพึงพอใจใน
รูปแบบตางๆ และสัญชาตญาณในการปองกันตนเอง อันเปนสัญชาตญาณที่ทําใหมนุษย
แสวงหาความพึงพอใจใหแกตนเองและสัญชาตญาณแหงความ
ตาย (Thanatos or Death instinct) ที่แสดงออกมาในรูปของสัญชาตญาณในการทําลายหรือ
ความกาวราว ( Destructive instinct or aggressive instinct ) ฟรอยดมองธรรมชาติในแง
ลบ (Pessimism) กลาวคือ มนุษยไมมีเหตุผล (Irrational) ไมมีการขัด
เกลา (Unsocialized) โดยมุงที่จะตอบสนองและแสวงหาความพึงพอใจใหกับตนเองเปน
สําคัญ (Self-gratification) นอกจากนี้ ฟรอยดยังไดอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องความหมายของ
สัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษยวาสัญชาตญาณ จะแสดงออกมาในรูปของพลังทางจิตที่
เกี่ยวของกับพลังขับทางเพศเรียกวา พลังลิบิโด (Libido)ที่ทําใหมนุษย มคีวามปรารถนาและ
ความตองการที่จะไดรับความพึงพอใจในรูปแบบตางๆ ที่สามารถเคลื่อนที่ เปล่ียนรูป และ
สามารถจะเคลื่อนที่ไปตามสวนตางๆ ของรางกาย ตามระยะเวลาของพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู
อีกขั้นหนึ่ง    และยังสามารถเคลื่อนที่ไปยังวัตถุ หรือบุคคลนอกตัวเราได เชน หากพลังลิบิ
โด เคล่ือนไปอยูที่แม ก็จะทําใหเด็กเกิดความรักและความหวงแหนแม เปนตน 
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การทํางานของจิตแบงเปน 3 ระดับ คือ  
1. จิตไรสํานึก ( Unconscious Mind ) เปนสวนที่มีบทบาทสําคัญในการแสดง

พฤติกรรมของมนุษยโดยเฉพาะพฤตกิรรมบางอยางที่บุคคลแสดงออกไปโดยไมรูตัว    ที่เกิดมา
จากพลังของจิตไรสํานึกซึ่งทําหนาที่กระตุนใหบุคคลแสดงออกไปตามหลักแหงความพึงพอใจ
ของตน และการทํางานของจิตไรสํานึกเกิดจากความปรารถนา หรือความตองการของบุคคลที่
เกิดขึ้นในวัยเด็ก ที่ไมไดรับการยอมรบั เชน การถูกหาม หรือถกูลงโทษ จะถูกเก็บกดไวในจิต
สวนนี้ ซึ่งเปนกระบวนการปรับตัวเมื่อเกิดความขัดแยงทางจิตที่มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรม
ของมนุษยที่แสดงออกมาโดยไมรูตัว เชน การพูดพล้ังปาก ความฝน เปนตน นอกจากนี้ สิ่งที่
เก็บกดไวในจิตไรสํานึกอาจมีอิทธิพลตอการทํางานของรางกาย ทําใหรางกายไมปฏิบัติหนาที่
ไปตามแรงกระตุน เชน เด็กที่เก็บกดความรูสึกมุงรายในเรื่องเพศในวัยเด็ก เมื่อเติบโตขึ้นก็อาจ
หมดความรูสกึทางเพศได สวนจิตไรสํานึกเปรียบเสมือนกอนน้ําแข็ง สวนใหญที่อยูใตผิว
นํ้า โดยมีจิตสํานึก (Conscious Mind) เปนสวนของน้ําแข็งที่อยูเหนือนํ้าที่มีอยูเพียงเล็กนอย 

 2. จิตสํานกึ ( Conscious Mind ) ซึ่งเปนสภาวะที่บุคคลรับรูตามประสาทสัมผัสทั้ง
หา ที่บุคคลจะมีการรูตัวตลอดเวลาวากําลังทําอะไรอยู คิดอะไรอยู คิดอยางไรเปนการรับรู
โดยท่ัวไปของมนุษย ที่ควบคุมการกระทําสวนใหญใหอยูในระดับรูตัว (Awareness) และเปน
พฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยมีเจตนาและมีจุดมุงหมายจิตสํานึกเปนสวนที่ทําใหบุคคลมี
พฤติกรรมสอดคลองกับหลักความเปนจริงในสถานการณตางๆ โดยอาศัยหลักแหงเหตุผล และ
ศีลธรรมที่ตนเองเชื่อถือเพื่อเปนแนวทางในการแสดงพฤติกรรม 

3. จิตกอนสํานึก ( Preconscious Mind ) เปนสวนของประสบการณที่สะสมไวแตมี
ลักษณะเลือนลาง เมื่อถูกสภาวะหรือสิ่งกระตุนที่เหมาะสม หรือเมื่อบุคคลตองการนํากลับมาใช
ใหมก็สามารถระลึกไดและสามารถนํากลับมาใชในระดับจิตสํานึกได และเปนสวนที่อยูใกลชิด
กับจิตรูสํานึกมากกวาจิตไรสํานึก  

จะเห็นไดวาการทํางานของจิตทั้ง 3 ระดับจะมาจากทั้งสวนของจิตไรสํานึกที่มี
พฤติกรรม สวนใหญเปนไปตามกระบวนการขั้นปฐมภูมิ (Primary Process)เปนไปตามแรงขับ
สัญชาตญาณ (Instinctual Drives) และเมื่อมีการรับรูกวางไกลมากขึ้นจากตนเองไปยังบุคคล
อื่นและสิ่งแวดลอม พลังในสวนของจิตกอนสํานึกและจิตสํานึก จะพัฒนาขึ้นเปนกระบวนการขั้น
ทุติยภูมิ (Secondary Process) 

โครงสรางของบุคลิกภาพ (Structure of Personality) 
 ฟรอยด เช่ือวาโครงสรางของบุคลิกภาพจะประกอบดวย อิด (Id) อีโก (Ego) และ

ซูเปอรอีโก (Superego)  ดังแสดงในรูปที่ 5 
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โครงสรางบุคลิกภาพ มีรายละเอียดดังน้ี 
1. อิด (Id)   จะเปนตนกําเนิดของบุคลิกภาพ และเปนสวนที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแต

เกิด Id ประกอบดวยแรงขับทางสัญชาตญาณ (Instinct) ที่กระตุนใหมนุษยตอบสนองความ
ตองการ ความสุข ความพอใจ ในขณะเดียวกันก็จะทําหนาที่ลดความเครียดที่เกิดขึ้น การทํางาน
ของ Id จึงเปนไปตามหลักความพอใจ (Pleasure Principle) ที่ไมคํานึงถึงความเหมาะสมตาม
ความเปนจริง  จะเปนไปในลักษณะของการใชความคิดในขั้นปฐม
ภูมิ (Primary Process of Thinking) เชน เด็กหิวก็จะรองไหทันที เพื่อตอบสนองความตองการ
ของเขา และสวนใหญที่อยูในระดับจิตไรสํานึก  

2. อีโก (Ego) จะเปนสวนของบุคลิกภาพท่ีทําหนาที่ประสาน อิด และ ซูเปอรอี
โก    ใหแสดงบุคลิกภาพออกมาเพือ่ใหเหมาะสมกับความเปนจริง และขอบเขตที่สังคมกําหนด
เปนสวนที่ทารกเริ่มรูจักตนเองวา ฉันเปนใคร Egoขึ้นอยูกับหลักแหงความเปนจริง
(Reality Principle)ที่มีลักษณะของการใชความคิดในขั้นทุติย
ภูมิ (Secondary Process of Thinking) ซึ่งมีการใชเหตุผล มีการใชสติปญญา และการรับรูที่
เหมาะสม และอีโก (Ego) เปนสวนที่อยูในระดับจิตสํานึกเปนสวนใหญ 

3. ซูเปอรอโีก(Superego)น้ันเปนสวนที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับศีลธรรมจรรยา บรรทัด
ฐานของสังคม คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ซึ่งทําหนาที่ผลักดันใหบุคคลประเมิน
พฤติกรรมตางๆ ทีเกี่ยวของกับมโนธรรม จริยธรรมที่พัฒนามาจากการอบรมเลี้ยงดู โดยเด็กจะ
รับเอาคานิยม บรรทัดฐานทางศีลธรรมจรรยา และอุดมคติที่พอแมสอนเขามาไวใน
ตนเอง โดยเฉพาะอยางยิง่ในระยะที่เด็กมีอายุประมาณ 3 –
 5 ขวบ (ระยะ Oedipus Complex) และเด็กจะพัฒนาความรูสึกเหลาน้ีไปตามวัย โดยมี
สภาพแวดลอมทางบุคคลเปนองคประกอบสําคัญการทํางานของ Superego จะขึ้นอยูกับหลัก
แหงจริยธรรม (Moral Principle) ที่หามควบคุม และจัดการไมให Id ไดรับการตอบสนองโดย
ไมคํานึงถึงความผิดชอบชั่วดี โดยมี Ego เปนตัวกลางที่ประสานการทํางานของแรงผลักดัน
จาก Id และ Superego 

โดยท่ัวไปแลว Superego จะเปนเรื่องของการมีมโนธรรม (Conscience) ที่พัฒนามา
จากการอบรมสั่งสอนของพอแม หรือผูอบรมเลี้ยงดู ซึ่งเปนคานิยมที่พอแมถายทอดใหลูกวาสิ่ง
ใดดีควรประพฤติปฏิบัติหรือไมอยางไร สวนนี้จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกผิด (Guilt Feeling) ที่
จะติดตามรบกวนจิตใจของบุคคลเมื่อกระทําสิ่งใดที่ขัดตอมโนธรรมของตนเองและสวนที่ 
เรียกวาอุดมคติแหงตน (Ego-Ideal) ที่พัฒนามาจากการเอาแบบอยาง (Identification) จาก
บุคคลที่เคารพรักเชน พอแม ผูอบรมเลี้ยงดู และคนใกลชิด ทําใหเด็กรับรูวาทําสิ่งใดควร
ประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะไดรับการยอมรับและความชื่นชมยกยองซึ่งทําใหเกิดความอิ่มเอิบใจ เมื่อ
ไดทําตามอุดมคติของตนบางสวนของ Superego จะอยูในระดับจิตสํานึกและบางสวนจะอยูใน
ระดับจิตไรสาํนึก 

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
ฟรอยด ไดอธิบายถึงการพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทาง

เพศ (Stage of Psychosexual Development) จากความเชื่อเกี่ยวกับสัญชาตญาณทางเพศใน
เด็กทารกที่แสดงออกมาในรูปพลังของ ลิบิโด (Libido) และสามารถเคลื่อนที่ไปยังสวนใดสวน
หน่ึงของรางกายและบริเวณท่ีพลังลิบิโดไปรวมอยูเรียกวา ที่ของความรูสึกพึง
พอใจ (Erogeneous Zone) เมื่อพลังลิบิโดไปอยูในสวนใดก็จะกอใหเกิดความตึง
เครียด (Tension) ขึ้นที่สวนนั้น วิธีการที่จะขจัดความตึงเครียด ไดก็โดยการเราหรือกระตุนสวน
น้ันอยางเหมาะสม เพื่อทําใหเกิดความพึงพอใจ (Gratification) บริเวณท่ีพลัง Libido เคล่ือน
ไปอยูสวนใดสวนหนึ่งที่ขึ้นอยูกับชวงอายุ หรือวัยตางๆ ของบุคคล จะทําใหเกิดการพฒันาการ
ไปตามขั้นตอนของวัยน้ันๆ ซึ่งฟรอยด แบงการพัฒนาบุคลิกภาพออกเปน 5 ขั้น ไดแก 

1. ขั้นปาก (Oral Stage) เริ่มตั้งแตแรกเกิดถึง 1 ขวบ ในวัยน้ี Erogenous Zone จะ
อยูบริเวณปาก การไดรับการกระตุน หรือเราที่ปากจะทําใหเด็กเกิดความพึงพอใจ ทําใหเด็ก
ตอบสนองความพึงพอใจของตนเองโดยการดูด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดูดนมแมจึงเปน
ความสุขและความพึงพอใจของเขาในขั้นน้ี ถาพอแมหรือผูใกลชิดใหการอบรมเลี้ยงดูอยาง
เหมาะสม มีการดูแลเอาใจใสใหความรักความอบอุนอยางเต็มที่จะทําใหเด็ก เกิดความไววางใจ
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และความรูสกึที่ดีเกี่ยวกับตนเองและสภาพแวดลอม เน่ืองจากเด็กวัยน้ีเริ่มพัฒนาความรัก
ตัวเอง (Narcissism) แตถาเด็กไมไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสม เชน ถูกปลอยใหรองไห
เพราะหิวเปนเวลานานๆ ไมไดรับประทานอาหารตามเวลาและไมไดรับการสัมผัสที่อบอุนหรือ
การแสดงความรักความอบอุนจากพอแมและผูใกลชิด จะทําใหเด็กพัฒนาความไม
ไววางใจ (Distrust) มีความรูสึกไมดีเกี่ยวกับตนเองและเกลียดชังสภาพแวดลอม ทําใหเกิดการ
ยึดติด (Fixatio) ของพัฒนาการในขั้นปาก พลัง Libido บางสวนไมไดรับการเราอยาง
เหมาะสม จะทําใหการยึดติดอยูบริเวณปาก และไมสามารถเคลื่อนที่ไปยังสวนอื่นของรางกาย
ตามความเหมาะสมของการพัฒนาการในขั้นตอไป กอใหเกิดความผิดปกติทางบุคลิกภาพในขั้น
ปาก และเมื่อบุคคลเขาสูวัยรุนบุคคลก็จะแสดงบุคลิกภาพที่ยึดติดในขั้นปากออกมาในรูปของ
พฤติกรรมตางๆ เชน การติดสุรา ติดบุหรี่ ยาเสพติด ชอบขบเคี้ยวไมหยุดปาก ชอบกินของคบ
เคี้ยวกรอบๆ กินอาหารแปลกๆ เชน กินกุงเตน หือ ชอบพูดจาเยาะเยยถากถาง กาวราว บา
อํานาจ พูดจาใสรายปายสีไดโดยขาดความละอาย และชอบทําตัวใหเปนจุดเดนในสังคมโดย
วิธีการใชปากหรือเสียงดังๆ เปนตน 

2. ขั้นทวาร (Anal Stage) เด็กจะมีอายุตั้งแต 1-3 ขวบ ในวัยน้ี Erogenous Zone จะ
อยูที่บริเวณทวาร โดยท่ีเด็กจะมีความพึงพอใจเมื่อมีสิ่งมากระตุน หรือเราบริเวณทวารในระยะนี้
เด็กเริ่มเปนตัวของตัวเอง เริ่มมีความพงึพอใจกับความสามารถในการควบคุมอวยัวะของ
ตนเอง โดยเฉพาะอวัยวะขับถาย กิจกรรมที่เด็กมีความสุขจะเกีย่วของกับการกลั้น
อุจจาระ (Anal Retention) และการถายอุจจาระ (Anal Expulsion) ความขดัแยงที่มักเกิดขึ้นใน
ขั้นน้ีคือ การฝกหัดการขับถาย (Toilet) Training ดังน้ัน ถาพอแมเล้ียงดูดวยความเอาใจ
ใส และฝกการขับถายใหเปนไปอยางเหมาะสมกับเวลา และสถานที่โดยไมบังคับ หรือเขมงวด
และวางระเบียบมากเกินไป เพราะไมเชนน้ัน เด็กจะเกิดความรูสึกไมแนใจในความมีอิสระ และ
ความสามารถในการบงัคับอวัยวะของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ไมไดหมายความวา พอแมจะ
ปลอยทุกอยางใหเปนไปตามความพึงพอใจของเด็กโดยไมสนใจใหการดูแลและฝกหัดใหเด็ก
เรียนรูการขับถายที่เหมาะสม ก็จะทําใหเด็กติดตรึงอยูกับความตองการของตนเอง ไมพฒันาการ
ยอมรับจากผูอื่น จะเห็นไดวาปฏิกิริยา กฎเกณฑ และเจตคติของพอแมในการฝกหัดการขับถาย
ของเด็ก จึงมีความสําคญัตอการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในขั้นทวารเพราะถาสัมพันธภาพ
ระหวางพอแมกับเด็กเปนอยางดีโดยเฉพาะเกี่ยวของกับการฝกการขับถายของเด็กจึงมี
ความสําคัญ ตอการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในขั้นทวาร เพราะถาสมัพนัธภาพระหวางพอ
แมกับเด็กเปนอยางดี โดยเฉพาะเกี่ยวของกับการฝกการขับถาย จะทําใหเด็กพัฒนาอารมณที่
มั่นคง เช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง เปนคนสงบเสงี่ยมออนโยน แตถาเด็กเกิดการติดตรึง
ในขั้นตอนนี้ จะทําใหไมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพตามความเหมาะสม เชน ถาเด็กพอใจกับการ
ถายอุจจาระมากเกินไป    เมื่อโตขึ้นก็จะเปนคนสุรุนสุราย แตถาเด็กพอใจกับการกลั้นอุจจาระไว
ไมยอมขับถาย ก็จะเปนคนขี้เหนียว ตระหนี่ หรือถาเด็กรูสึกโกรธหรือเกลียด พอแมที่เขมงวดใน
เรื่องขับถายก็จะทําใหเด็กมีนิสัยดื้อรั้น แตถาพอแมควบคุมเรื่องความสะอาดมากเกินไป ก็จะ
กลายเปนเจาระเบียบ จูจ้ีจุกจิก หรือถาพอแมที่เนนการขบัถายตรงเวลา ไมรูจักยืดหยุนก็จะ
กลายเปนคนเขมงวด ไมยืดหยุน แตถายึดติดในขั้นน้ีเปนไปอยางรุนแรง อาจทําใหเกิดเด็กมี
บุคลิกภาพแปรปรวน เชน ชอบทํารายใหผูอื่นเจ็บปวด (Sadism) หรือการรวมเพศดวยวิธีการ
ตาง ๆ เปนตน 

3. ขั้นอวัยวะเพศตอนตน (Phallic Stage) เริ่มตั้งแต 3 – 5 ขวบ ในขั้น
น้ี Erogenous Zone จะอยูที่อวัยวะเพศ โดยท่ีเด็กเกิดความรูสึกพงึพอใจกับการจับตองอวัยวะ
เพศ เพราะมคีวามพึงพอใจทางเพศอยูที่ตนเองในระยะแรก    ตอมาในชวง 4-
5 ขวบ พลัง Libido บางสวนจะเคลื่อนที่ออกจากตนเองไปรวมอยูที่พอแม ซึ่งเปนเพศตรงขาม
กับเด็ก ทําใหเด็กชายรักใคร และหวงแหนแมจึงเกิดความรูสึกอจิฉา และเปนปรปกษกับ
พอ ในขณะที่เด็กหญิงจะรักใครและหวงแหนพอ จึงรูสึกอิจฉาและเปนศัตรูกับแม ที่เรียก
ปรากฏการณน้ีวา เปนปมออดิพปุส (Oedipus Complex) ในเด็กชาย และปม
อีเลคตา (Electra Complex) ในเด็กหญิง  

ในขั้นน้ี นอกจากจะเกิด Oedipus Complex แลวเด็กชายจะเกิดความวิตกกังวลกลัววา
จะถูกตัดอวัยวะเพศ (Castration Anxiety) เพราะเด็กชายเริ่มมองเห็นความแตกตางทาง
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รางกายของเพศชายและเพศหญิง ทําใหเด็กชายเกิด จินตนาการวาเด็กหญิงก็มี
องคชาต (Penis) แตถูกตัดไป จึงเกิดความกังวลไมอยากใหเหตุการณน้ีเกิดขึ้นกับตนเอง ทําให
เริ่มเรียนรูอํานาจของพอที่มีเหนือเขา ความรูสึกเกลียดชัง และเปน ปรปกษกับพอ เพราะ
ตองการแยงชิงความรักจากแมคอยๆ หมดไป หันมาเปนมิตรและ
เลียนแบบ (Identification) พอจึงเอา (Introject) บทบาททางเพศชายของพอมาไวใน
ตนเอง ทําใหปรากฏการณของ Oedipus Complex หายไป และเด็กจะเลียนแบบบทบาทที่
เหมาะสมตามเพศของตนเอง 

ในระยะนี้ Superego ของเด็กจะเริ่มพัฒนาจากการรับเอาคานิยม คุณธรรมและบรรทัด
ฐานทางสังคมของพอแมมาไวในตัว ในขณะที่เด็กหญิง นอกจากจะ
เกิด Electra Complex แลว เด็กหญิงจะเกิดความอิจฉาของ องคชาต (Penis Envy) ใน
เด็กชาย และรูสึกต่ําตอยที่ตนเองไมมีองคชาตเหมือนเด็กชาย เมื่อเกิด
ปรากฏการณ Electra Complex แลวเด็กหญิงจะรักใครและหวงแหนพอในที่เกลียดชังและรูสึก
วาเปนคูแขงกับแม และเห็นวาพอไมสามารถใหองคชาตแกตนได จึงเกิดความรูสึกวาแมเปนผูที่
มีอํานาจเหนือกวาตนเอง และแมไมมีองคชาตเชนกัน ทําใหรูสึกวาเปนพวกเดียวกับแม หันมา
เลียนแบบแม ทําใหปมอีเลคตราหมดไป ในขณะที่สวนของ Superego เริ่มพัฒนาขึ้น 

ในขั้นน้ี ถาพฒันาการทางบุคลิกภาพเปนไปดวยดี จะทําใหเด็กแสดงบทบาทที่เหมาะสม
ตามเพศของตนเอง เมื่อโตขึ้นและมีเจตคติที่ดีในเรื่องเพศ แตถาพัฒนาการเปนไปอยางไม
เหมาะสมแลว จะเกิดการติดตรึง ทําใหบุคลิกภาพผิดปกติไป เชน ไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง
สมบูรณ อวัยวะเพศไมแข็งตัว(Impotence)ในเพศชาย และมีความรูสึกเยน็ชาเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ (Frigidity) ในเพศหญิง การรักรวมเพศ (Homosexuality) หรือชอบอวดอวัยวะ
เพศ (Exhibitionism) เปนตน จะเห็นไดวา ขั้นอวัยวะเพศตอนตน เปนขั้นตอนที่สําคัญมากใน
การพัฒนาบุคลิกภาพ พอแมและผูเล้ียงดูจะมีบทบาทสําคัญ ที่จะชวยใหบทบาททางเพศของ
เด็กเปนไปดวยดี พอแมจึงไมควรตําหนิหรือเขมงวดกับเด็กมากเกินไป เมื่อเด็กจับตองอวัยวะ
เพศของตน ในขณะเดียวกันเด็กควรไดรับช้ีแจง และการสั่งสอนเรื่องเพศ ตามความเหมาะสม
กับการอยากรูอยากเห็นของเขา และพอแมควรทําใหเปนแบบอยางที่ดีในการแสดงบทบาททาง
เพศ ใหความรัก ความอบอุน และความเอาใจใสแกเด็ก มีเวลาใกลชิดกับเด็ก ซึ่งทําใหเด็ก
เรียนรูถึงสัมพันธภาพที่ดีในการอยูรวมกันระหวางเพศเดียวกันและตางเพศ การใหขอมูลทาง
เพศ ควรใชเหตุผลและคานิยมของสังคมท่ีเหมาะสมในการอธิบายเพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีใน
เรื่องเพศแกเด็ก ทําใหเด็กยอมรับความรูสึกของตนเองและสามารถแสดงความรูสึกตางๆ 
ออกมาไดเหมาะสม กับบทบาททางเพศ ตามบรรทัดฐานของสังคมตอไป 

4. ขั้นแฝง (Latency Stage) เริ่มตั้งแต อายุ 6 – 11 ป ในขั้น
น้ี Erogenous Zone จะไมปรากฏอยูสวนใดสวนหนึ่งของรางกายโดยเฉพาะ เสมือนขั้นแฝงของ
พลัง Libido เปนระยะพักในเรื่องเพศ และจินตนาการทางเพศ เด็กจะเริ่มมีชีวิตสังคมภายนอก
บานมากขึ้นที่จะเรียนรูและปรับตัวใหเขากับเพื่อนๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในวัย
ดังกลาว เด็กหากเด็กมีพัฒนาการในวัยตนๆ อยางเหมาะสม ในขั้นน้ี เด็กจะมีความสามารถใน
การปรับตัวใหเขากับเพื่อนกลุมเดียวกัน  

5. ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย (Genital Stage) เริ่มจาก 12 ขวบเปนตนไป ในระยะนี้
เด็กจะเขาสูวัยรุน ไปจนถึงวัยผูใหญและวัยชรา โดยมี Erogonous Zone จะมาอยูที่อวัยวะ
เพศ (Genitel Area) เมื่อเด็กยางเขาสูวัยรุนจะมกีารเปลี่ยนแปลงทางรางกายทั้งหญิงและชาย
ตางๆ กัน และมีพัฒนาการทางรางกายตนมีความสามารถในการสืบพันธุ นอกจากนี้ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ มีความตองการตามสัญชาตญาณทางเพศอยางรุนแรง ตองการเปนตัว
ของตัวเอง ตองการเปนอิสระในขณะเดียวกับก็ตองการไดรับความอบอุน และการดูแลเอาใจใส
ทางจิตใจจากพอแม เมื่อบุคคลมีวุฒิภาวะทางเพศอยางสมบูรณแลว จะเกิดความพึงพอใจ
ทางดานเพศ มีการแสวงความสุขทางเพศระหวางชายหญิง บุคคลที่มีการพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพอยางปกติ ไมมีการติดตรึง ก็จะสามารถมีชีวิตทางสังคมท่ีถูกตองเหมาะสมคอืมี
ครอบครัว และสามารถแสดงบทบาททางเพศ และบทบาทของพอแมไดอยางเหมาะสม 

จะเห็นไดวา พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามความเชื่อของ ฟรอยด จะมีความสัมพันธกับ
พลังลิบิโด (Libido) กับลักษณะทางชีวภาพของบุคคลที่จะนําไปสูสภาวะทางสุขภาพจิต หาก
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การพัฒนาการแตละขั้นเปนไปดวยความเหมาะสม  ก็จะทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพที่ปกติ แตถา
พัฒนาการแตละขั้นเกิดการติดตรึง จะมีผลทําใหเกิดความผิดปกติทางบุคลิกภาพในรูปแบบ
ตาง เชน โรคจิตหรือโรคประสาทที่ถอืวา มีความแปรปรวนในทางบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในชวง 5 ปแรกของชีวิตจะเปนชวงการสรางพื้นฐานทางบุคลิกภาพของบุคคลประสบการณที่
รุนแรง ที่เกิดขึ้นในระยะนี้อาจมีผลกระทบกระเทือนตอบุคลิกภาพของเด็กไปตลอดชีวิต ซึ่งพอ
แมควรใหความสําคัญอยางยิ่งในการจัดบรรยากาศของการเลี้ยงดูลูกๆ ใหเหมาะสมที่จะสราง
พื้นฐาน ทางบุคลิกภาพที่มั่นคง และเหมาะสมเพื่อใหเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่สมบูรณอยาง
เต็มที่ 

กลวิธานในการปองกันตนเอง 
ตามแนวคิดของฟรอยดเช่ือวากลวิธานในการปองกันตนเองนั้นเปนกลวิธีทั้งหมดที่อีโก

ใชใหเปนประโยชนเมื่อตองตกในสภาวะที่เกิดความขัดแยงใจความคับของใจ ความวิตก
กังวล ความตึงเครียด กลวิธานในการปองกันตนเองนี้จะเปนการทํางานในระดับของจิตไรสํานึก
ที่แตละบุคคลเขาใจไดยาก ซึ่งนักจิตวิเคราะหเช่ือวา การตัดสินใจที่สําคัญที่สุดในชีวิตของ
บุคคลน้ันบุคคลจะไดรับอิทธิพลมาจากกลไกในระดับจิตไรสํานึกของแตละบุคคล
น่ันเอง เชน การเลือกคบเพื่อน การสรางศัตรู การเลือกอาชีพ การยอมรับในคานิยมตางๆ และ
การมองภาพพจนของตนเองและคนอื่นๆ เปนตน 

กลวิธานในการปองกันตัวเปนลักษณะของการตอบสนองที่คอนขางจะคงที่ทําใหบุคคล
รับรูผิดพลาดไปจากความเปนจริงเน่ืองจากวาไมมีความสามารถหรือทักษะหรือแรงจูงใจที่
เพียงพอสําหรับการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดจากภายใน หรือความขัดแยงใจที่เกิดจากการ
ถูกคุกคามความปลอดภัยจากภายนอก โดยท่ีบุคคลจะสรางกลวิธานในการปองกันตนเองขึ้นมา
น้ันเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือประการแรกบุคคลมีความวิตกกังวลสูงมากในเรื่องหน่ึง
เรื่องใดและอีโก ( ego ) หาวิธีลดหรือแกไขไมไดดวยวิธีการที่มีเหตุผลและประการทีส่องอีโก
ไมสามารถประนีประนอมแรงขับระหวางความตองการของอิดและแรงหักหามของซุปเปอรอีโก
ได อีโกจึงตกอยูในภาวะตึงเครียด จึงจําเปนตองหาวิธีการลดความตึงเครียด 

ความวิตกกังวลกับการใชกลวิธานในการปองกันตน ความวิตกกังวลเกี่ยวของกับกลวิธาน
ในการปองกันตนกลาวคือ เมื่อมีความวิตกกังกลเกิดขึ้น วิธีการหนึ่งที่จะใชเพื่อลดความวิตก
กังวลและทําใหรางกายอยูในสภาพที่สมดุล ฟรอยดเช่ือวาเรื่องความวิตกกังวลเปนสภาวะทาง
อารมณที่เกิดขึ้นจากการไมไดรับความพึงพอใจ มคีวามรูสึกวาตนเองไมปลอดภัย จะไดรับ
อันตรายจากสิ่งที่อยูรอบตัวซึ่งฟรอยดเช่ือวาความวิตกกังวลนั้นเปนผลมาจากการที่อีโก ( ego ) 
ไมสามารถทาํหนาที่ประนีประนอม อิด( id ) และซุปเปอรอีโก(superego) ไดอยางเหมาะสม จะ
ทําใหบุคคลเกิดความวิตกกังวล ความคับของใจ 

ความวิตกกังวล ( anxiety ) 
 ความวิตักกังวล มี 3 ประเภท คือ ความวิตกกังวลตอสิ่งที่เปนจริง ( 

objective anxiety or reality anxiety ) ความวิตกกังวลแบบโรคประสาท ( neurotic anxiety 
)และ ความวิตกกังวลเชิงศีลธรรม ( moral anxiety ) 

1.      ความวิตกกังวลตอสิ่งที่เปนจริง เปนความวิตกกังวลที่เกิดจากความกลัวอันตราย
จากภายนอกที่เผชิญอยูจริงๆ 

2.      ความวิตกกังวลแบบโรคประสาท เปนความวิตกกังวลที่มีสาเหตุใหบุคคลแสดง
อาการบางอยางออกมา เน่ืองจากกลัวการถูกลงโทษที่ไมสามารถควบคุมพลังของสัญชาตญาณ
ไวได 

3.      ความวิตกกังวลเชิงศีลธรรม เปนความวิตกกังวลเมื่อเกิดขึ้นแลว และไมสามาร
แกไขไดดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ จะเปนความวิตกกังวลที่กระทบกระเทือนจิตใจอยาง
รุนแรง บุคคลจะลดตัวลงมาสูภาวะเหมือนทารกที่ชวยตนเองไมได เมื่ออีโกไมสามารถจะตอสู
กับความวิตกกังวล โดยวิธีการอันมีเหตุผลก็จําตองถอยกลับไปใชวิธีการอันไมตรงกับความเปน
จริงที่เรียกวา กลไกปองกันตน 

ความคับของใจ ( frustration ) 
เมื่อบุคคลมีปญหาหรืออุปสรรคเกิดขึน้ บุคคลจะความรูสึกคับของใจ (frustration) และ

มีความวิตกกังวล ( anxiety ) บุคคลจึงพยายามหาวิธีลดความคับของใจโดยใชกลวิธานในการ
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ปองกันตนเอง (defense mechanism) ความคับของใจกับการใชกลวิธานในการปองกันตนเอง
จะทําให สถานการณที่ทําใหเกิดความคับของใจเม่ือพิจารณาตามที่มา คือ จากภายนอกและ
ภายในรางกายของแตละบุคคลน้ันมีสาเหตุมาจาก 3 ประการคือ ความขาดแคลน ความสูญเสีย
และความขัดแยง โดยอธิบายสรุปคือ 
1. ความขาดแคลน (privations) 

1.1 ความขาดแคลนจากภายนอก (external privation) เปนสถานการณของความ
คับของใจที่เกิดจากความตองการ (needs) อยากไดในสิ่งที่ปกติแลวจะสามารถหาไดจากโลก
ภายนอก แตในขณะนี้กลับพบวาไมมสีิ่งที่ตองการอยูในนั้น เชน คนหิว แตพบวา ไมมีอาหาร
ตามที่ตองการ 

1.2 ความขาดแคลนจากภายใน (internal privation) เปนสถานการณของความคับ
ของใจที่เกิดจากบุคคลผูน้ันขาดแคลนบางสิ่งบางอยางที่ควรจะมีในตนเองไป เชน ชายคนหนึ่ง
ไมมีเสนห เพียงพอที่จะสรางความพงึพอใจใหเกิดกับเพื่อนหญิงของเขา 
2. ความสูญเสีย (deprivations)  

2.1 ความสูญเสียจากภายนอก (external deprivation) เปนสถานการณของความ
คับของใจที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งของบางอยาง หรือการตายจากไปของบุคคลที่มีความผูกพัน
กันมากอน เชน สามีสูญเสียภรรยาสุดที่รักตายจากไป หรือบานที่เคยอาศัยมานานหลายปถูกไฟ
ไหมไป เปนตน 

2.2 ความสูญเสียจากภายใน (internal deprivation) เปนสถานการณของความคับ
ของใจที่เกิดจากการสูญเสียที่ไมเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม แตบุคคลถือวาสิ่งที่สูญเสียไป
น้ัน เมื่อกอนนี้เขามีอยูและไมสามารถหลีกเล่ียงความเคยชินกับสภาพเชนน้ัน
ได เชน นาย ก. เคยไวผมยาว แตตองตัดทิ้งไป ทําใหเขาสูญเสียจุดเดนในตัวเขาไป 
3. ความขัดแยง (conflicts) 

3.1 ความขัดแยงจากภายนอก (external conflicts) เปนสถานการณของความคับ
ของใจที่เกิดจากความพิการทางรางกายของตนและความพิการน้ันไดขัดขวางพฤติกนนมตนเอง 

3.2 ความขัดแยงจากภายใน (internal conflicts) เปนสถานการณของความคับของ
ใจอันเน่ืองมาจากการยึดมั่นในคุณงามความดีซึ่งเปนอุปสรรคขัดขวางไมใหพบบุคคลประสบ
ความสําเร็จที่นําไปสูความพึงพอใจของตน 

ความขัดแยงทําใหบุคคลตองเผชิญกับสภาพแวดลอมรอบตัวทั้งในสวนที่เกี่ยวของ
กับตัวบุคคล สิ่งของ และเหตุการณ สิ่งที่ดึงดูดใจยอมทําใหเราอยากเขาหาและเลือกสิ่งน้ัน สิ่ง
ใดไมดึงดูดใจหรือไมตอสิ่งใดหรือสถานการณใดนั้น มิไดขึ้นอยูกับสิ่งน้ันหรือสถานการณน้ัน แต
เกิดจากความรูสึกและเจตคติของตนเองที่มีตอสิ่งน้ันๆ  

ความขัดแยงมี 3 ประเภท ไดแก 
1.      ความขัดแยงชนิดบวก-บวก (approach-approach conflict) เกิดขึ้นเมื่อ

สถานการณหรือเปาหมายหลายๆ อยางดึงดูดใจพรอม ๆ กัน แตเราจําเปนตองเลือกอันใด
อันหนึ่ง 

2.      ความขัดแยงชนิดลบ-ลบ (avoidance-avoidance conflict) เกิดขึ้นเมื่อ
สถานการณหรือเปาหมายทั้งสองอยางไมดึงดูดใจ และตองการหลบหลีก แตจําเปนตอง
ตัดสินใจเลือกอันใดอันหนึ่ง 

3.      ความขัดแยงชนิดบวก-ลบ (approach-avoidance conflict) เกิดขึ้นจาก
สถานการณหรือเปาหมายเดียวกัน ซึ่งมีแรงดึงดูดใจใหเขาหากัน และแรงผลักดันใหหลีกเล่ียง
ในเวลาเดียวกัน  

การแกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงคือ บุคคลมักอดทนกับความขัดแยงที่เกิดขึ้น หรือไม
ก็ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงความตองการน้ันเสียใหม หรือใชวิธีการหลอกตัวเองใหบังเกิดความ
สบายใจ ซึ่งเปนลักษณะของการใชกลวิธานในการปองกันตนเอง   นิภา นิธยายน (2530 : 84) 

กลวิธานในการปองกันตนเอง ที่สําคัญ มี 2 ชนิด คือ 
1.      กลวิธานในการพัฒนาบุคลิกภาพ บุคลิกภาพพัฒนาเนื่องมาจากการ

ตอบสนองความเครียดที่เกิดจากกระบวนการเจริญเติบโตของรางกาย ความคับของใจ ความ
ขัดแยงใจ และความหวาดหวั่น(threats) เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น บุคคลจึงแสวงหาวิธีการที่จะ



เทอม 1/2553 

หนา  | 9  
 

100-102   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 
บทที่  4 ……………………………………………….. 

ลดความเครียด ทําใหบุคลิกภาพเกิดการพัฒนาวิธีการที่บุคคลเรียนรู ไดแก การ
เลียนแบบ (identification) การยายแหลงทดแทน (displacement) และการทด
เทิด (sublimation) 

2.      กลวิธานในการปองกันตนเองของอีโก บุคคลจะสรางกลไกปองกันตนเองขึ้น
เมื่อไมสามารถคลี่คลายความวิตกกังวลที่กําลังคุกคามได กลไกปองกันตนเองที่
สําคัญ มี 5 ชนิด ไดแก การเก็บกด (repression) การตรึงแนน (fixation) การกลาวโทษ
ผูอื่น (projection) การถดถอย (regression) และการแสดงปฏิกิริยาตรง
ขาม (reaction formation) 

จะเห็นไดวาความวิตกกังวล ความคับของใจ และความขัดแยง เปนสภาวะที่ทําใหบุคคล 

ตองพบอยูเสมอดังน้ันกลวิธานในการปองกันตนเอง มีไวเพื่อรักษาสภาพจติใจใหอยูสภาวะ
สมดุลและสามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นไวไดดวย  

การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การพัฒนาบุคลิกภาพของตามแนวทฤษฎีน้ีสิ่งสําคัญคือ ครอบครัว เปนสถาบันทางสังคม

แหงแรกที่ทุกคนตองเกี่ยวของ ชีวิตครอบครัวที่มีความรักใคร ความกลมเกลียว และอบอุนมั่นคง
ในวยัเยาวยอมเปนรากฐานสําคัญของบุคลิกภาพที่ดีในภายหนา เด็กจะมีความมั่นคงในจิตใจ มี
ความไววางใจในผูอื่น มองโลกในแงดี สามารถปรบัตัวใหเขากับสังคมและเผชิญชีวิตดวยความ
มั่นใจ แตในทางตรงขามหากชีวิตเริ่มแรกไดรับแตประสบการณซึ่งสรางความรูสึกหวาดระแวง
และหวั่นกลัว ขาดผูใหความรักและการอุมชู เด็กประเภทนี้มักจะมีพฤติกรรมโดด
เดี่ยว พัฒนาการทางรางกายและจิตใจไดรับการกระทบกระเทือนอยางหนักจนถึงขั้นมีความ
ผิดปกติทางจิตใจไดในที่สุด 
และบุคคลที่มีครอบครัวประเภทบานแตก (broken home) หมายถึง บิดาและหรือมารดาตอง
จากเด็กไป จะดวยการหยาราง หรือความตายก็ตาม เด็กยอมไดรับความกระทบกระเทือนอยาง
หนัก จากความสูญเสียบุคคลที่ตนรักและยึดถือเปนเจาของ   ยิ่งถาฝายที่ยังอยูกับเด็กแสดง
ความรูสึกหงุดหงิด กาวราวจะเกิดผลรายแกจิตใจเด็กอยางมากและเปนแผลใจจนกระทั่งมา
แสดงออกตอนวัยรุน 
 
 


