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ความกลัว : เร่ืองที่ไม่น่ากลัว 

                  สุธีรา นิมติรนิวัฒน์* 

 

บทคัดย่อ 

 ความกลวั:เร่ืองท่ีไม่น่ากลวั บทความเร่ืองนีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อแสดงให้เห็นธรรมชาติของความกลวั  

การก่อก าเนิดและเส้นทางการพฒันาความกลวัในมนษุย์  รวมถึงเสนอแนะกลวิธีเอาชนะความกลวัเพื่อให้

บคุคลบรรเทาความกลวัและขจดัลงได้ด้วยตนเอง โดยความเช่ือท่ีว่าความกลวัมีสาเหตหุลกัอยู่ท่ีตวับคุคล   

ซึ่งอาจเกิดขึน้โดยธรรมชาติของพฒันาการ หรือเกิดจากอิทธิพลของบุคคลรอบข้าง ครอบครัว ผู้ปกครอง 

เพื่อน สื่อมวลชน และเหตกุารณ์ตา่ง ๆ องค์ประกอบเหลา่นีเ้ป็นข้อมลูท่ีหลอมรวมเข้าในความคิด ความจ า 

สัง่สมในสมองแล้วกลายเป็นประสบการณ์ความกลวัท่ีติดตวัผู้นัน้ เหตกุารณ์หลายเร่ืองท่ีเกิดขึน้อยู่เหนือ

การควบคมุของตวัเรา จึงต้องหากลวิธีในการด าเนินชีวิตควบคู่ไปกบัความกลวันัน้อย่างผู้ชนะ และหลาย

เร่ืองราวเราอาจเป็นส่วนหนึ่งท่ีสร้างประสบการณ์ท่ีไม่น่าพึงปรารถนากับผู้ อ่ืน จึงจ าเป็นต้องระแวดระวงั 

ตระหนกัถึงสิง่ท่ีกระท าตอ่ผู้ อ่ืน    

 ความกลวัเป็นสว่นหนึ่งของอารมณ์ด้านลบ เม่ือเกิดขึน้ในระดบัท่ีพอเหมาะพอดีและสอดคล้องกบั

บุคลิกภาพก็สามารถท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกท้าทาย ตื่นเต้นได้  แต่โดยส่วนใหญ่เม่ือบุคคลเกิดความ

กลวัแล้วมกัน าไปสู่ความไม่สบายใจ การหลีกหนี ปฏิเสธหรือยตุิการกระท า การเข้าร่วมภารกิจท่ีก่อให้เกิด

ความกลวั  ซึง่ท าให้ผู้นัน้สญูเสียโอกาสหลายอย่างในชีวิต ขาดความมัน่ใจในตนเอง รวมถึงขาดความเป็น

ปกติสุขในชีวิตประจ าวนั หากบุคคลสามารถข้ามผ่านความกลวัได้ด้วยตนเอง ก็ย่อมเป็นอีกหนึ่งความ

ภมูิใจของเขา  แล้วความกลวัก็จะไมใ่ช่เร่ืองท่ีน่ากลวัอีกตอ่ไป 

 

ค าส าคัญ  :  ความกลวั 
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Fear : it’ s not scary story 
Sutheera Nimitniwat 

 

Abstract  

   Fear : it’ s not scary story, the purposes of this article are to demonstrate the nature of 

fear, initiative and the development path of fear in human being, including the suggestions on 

strategies to overcome that fear by oneself. By the beliefs that the primary causes of fear 

caused by oneself and the influences of nearby persons: parents, family, friends, including 

media, and events. These elements are organized and stored in persons’ thoughts and  

memories and become the fear experience in those persons. Thus, it is essential to practice 

self-help strategies to continue living alongside with fear as the winner, meanwhile people need 

to aware of their actions which effect to others’ experiences.  

 Fear is part of the negative mood. It can make people feel challenges and more exciting 

when it occurs in the proper level. But the majority of people often feel scary, suffering, 

avoidable including refusing to participate in any activities causing fear. Consequently, those 

persons lose the good opportunities in their life, lack of self-confidence as well as waste a 

normal happiness in daily life. If people can conquer their fear, it makes them feel quite proud of 

themselves, and fear is not scary anymore.  

 

Keywords  :  Fear 

 

 แต่ละคนย่อมต้องเคยเผชิญกับสิ่งท่ีไม่ต้องการ หรือสิ่งท่ีเราไม่ได้ปรารถนาท่ีจะเผชิญกับเร่ืองเช่นนัน้เป็น

ประสบการณ์อย่างน้อยเร่ืองหนึ่งหรือมากกว่านัน้  สิ่งเหล่านีอ้าจส่งผลในหลายแง่มมุ  ท าให้ชีวิตดมีูสีสนั ตื่นเต้น น่า

มหัศจรรย์ หรือส่งผลกระทบต่อกลไกทางความคิดท าให้เรารู้สึกกลวั เข็ดขยาด สูญเสียความมั่นใจหรืออ านาจในการ

ควบคมุต่อเร่ืองนัน้ หรืออาจไม่มีผลอะไรเกิดขึน้เลย  บางคนโชคดีท่ีแม้มีเหตวุิกฤตหรือเร่ืองสะเทือนใจในชีวิตก็สามารถ

รับมือ ท าให้เบาบางลงและเรียนรู้อย่างเข้าใจ จนไม่รู้สึกกลวัและด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสขุ ในขณะท่ีหลายคนต้องใช้
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ความพยายามอย่างมากในการจัดการและขจัดความกลัวเหล่านัน้ และบางคนก็ตกเป็นเหยื่อท่ีทุกข์ทรมานจาก

ประสบการณ์ดงักลา่วนัน้จนชีวิตผนัผวนไป 

 ความกลวัเป็นอารมณ์ทัว่ไปท่ีมีความส าคญัต่อมนุษย์ เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าท่ีเราคิดว่าจะท าร้ายหรือ

คกุคามตอ่ร่างกายหรือจิตใจของเรา ถ้ามนษุย์ไม่มีความกลวั เราอาจจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้นาน  ความกลวัสง่ผล

ต่อระดบัอารมณ์ความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในร่างกาย จึงเป็นเหตผุลส าคญัท่ีท าให้เกิดการตอบสนอง

อย่างอตัโนมตัิในลกัษณะเตรียมพร้อมท่ีจะต่อสู้  บุคคลจะมีการโต้ตอบและป้องกันตนเองจากอนัตรายในช่วงวิกฤตได้

ทนัท่วงที ถ้าเราไม่กลวัสถานท่ีท่ีเสี่ยงอนัตราย สตัว์มีพิษหรือเหตภุยัพิบตัิต่าง ๆ  เราก็คงไม่มีการระมดัระวงั หลีกเลี่ยง 

หรือเตรียมพร้อมเผชิญสถานการณ์นัน้  ความกลวัจึงดเูหมือนเป็นลกัษณะการปรับตวัของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด แต่

หากมองในอีกมมุหนึ่ง ความกลวัก็มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์เสมอไป  ประสบการณ์ความกลวัท่ีผสานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิตเรา  อาจสร้างความทกุข์ทรมาน  บัน่ทอนสขุภาพกายและสขุภาพจิตของเราให้ออ่นแอลง  เกิดการชะงกัหรือสบัสน

ในการปฏิบตักิิจกรรมประจ าวนั  หลกีเลี่ยงหรือหลบหนีจากวตัถ ุสิง่ของหรือเหตกุารณ์ท่ีเป็นต้นเหตขุองความกลวั รวมถึง

ขดัขวางไมใ่ห้เราท าสิง่ท่ีอยากท า 

 

แหล่งก าเนิดความกลัว 

 หลายคนเช่ือว่าความกลวัเกิดจากความคิดของมนษุย์ นัน่คือ ความกลวัมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบั

การท างานของสมอง สมองมีการท างานท่ีซบัซ้อน เส้นใยประสาทจ านวนมากกว่าพนัล้านเซลมีโครงข่าย

สื่อสารท่ีท าให้มนษุย์เกิดความรู้สกึ การสื่อสารเหลา่นีน้ าไปสูค่วามคิดและการกระท าในขณะท่ีเรารู้ตวัพืน้ท่ี

ของสมองประมาณ 12 ส่วน เช่ือมโยงกับความกลวั   ซึ่งบางส่วนก็ท างานในลกัษณะตอบสนองอย่าง

อัตโนมัติ อาจกล่าวได้ว่าการตอบสนองต่อความกลวัเกือบทัง้หมดมีลักษณะเป็นไปโดยอัตโนมัติ จาก

รายงานการวิจยัพบวา่สมองหลายสว่นมีบทบาทส าคญัในเร่ืองความกลวั เช่น 

o Thalamus ท าหน้าท่ีตดัสนิวา่จะสง่ข้อมลูท่ีได้รับจากประสาทสมัผสัไปท่ีใด  

o Sensory Cortex ท าหน้าท่ีแปลข้อมลูจากประสาทสมัผสั 

o Hippocampus  ท าหน้าท่ีเก็บสะสมข้อมลูและดงึขึน้มาใช้  กระบวนการก าหนดสิ่งเร้าท่ี

จะสร้างเนือ้หาในสมอง 

o Amygdala ท าหน้าท่ีใสร่หสัของอารมณ์ เช่น ประเมินวา่การคกุคามนัน้เป็นไปได้เพียงใด  

เก็บหน่วยความจ าเร่ืองความกลวั 

o Hypothalamus  ท าหน้าท่ีกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองแบบ เตรียมพร้อมสู้  (fight-0r-fight)    
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 ผลจากปฏิกิริยาลกูโซ่ในสมองท่ีเกิดจากความกลวั สามารถส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของเราได้หลายลกัษณะ 

เช่น หวัใจเต้นแรง หายใจถ่ีเร็ว  หน้าซีด เหง่ือออกท่ีมือ ปวดมวนในช่องท้อง แน่นหน้าอก มือเท้าสัน่ กล้ามเนือ้อ่อนแรง  

ปวดปัสสาวะ อาเจียน รวมถึง การเตรียมพร้อมสู้ในสถานการณ์ฉกุเฉิน ฯลฯ  ประการส าคญั คือ กระบวนการเกิดความกลวั

เกิดขึน้ในสมองและอยูใ่นระดบัจิตใต้ส านกึ 

 

เส้นทางการพัฒนาความกลัว 

  คนสว่นใหญ่มีการพฒันาความกลวัตามวิถีชีวิตท่ีตา่งกนั  มีการค้นพบวา่หลายรูปแบบเป็นเส้นทาง

ท่ีพฒันาความกลวัขึน้ในบคุคล  ลองพิจารณาจากเส้นทาง ดงันี ้

 1. เส้นทางการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม Rachman  (1977)  เสนอว่าความกลวัเป็นการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการแบบหนึ่งหรือหลายแบบรวมกนั คือ  ประสบการณ์ตรง  ประสบการณ์จากการสงัเกต และข้อมลูหรือการสอน

ด้านลบ ซึง่เป็นแนวคิดในทิศทางเดียวกบั Whitehead (1983 : 18) ท่ีเช่ือว่าความกลวัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ท่ีผิดพลาด 

ตวัอยา่งเช่น  การเรียนรู้ของหนนู้อยอลัเบริต์ท่ีกลวัหนขูาวอนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้ท่ีได้รับการวางเง่ือนไข  

  1.1 ประสบการณ์ตรง เป็นการเรียนรู้จากเง่ือนไขท่ีว่า หากบุคคลพบเจอสิ่งหนึ่งท่ีเป็นสญัลกัษณ์ท่ี

เก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ท่ีอยากหลีกหนีมาก  ๆกลวัมากๆ มนัสามารถเป็นสาเหตใุห้คนรู้สกึกลวักบัสญัญาณนัน้ได้  

การกลวัสนุขัเป็นการตอบสนองท่ีต้องวางเง่ือนไข  บุคคลอาจมีประสบการณ์ท่ีถกูสนุขัดรุ้ายกัดในวยัเด็ก 

ท าให้ได้รับการความเจ็บปวดทัง้บาดแผลและการฉีดยา  สมองของเขายงัคงจ าภาพสนุขัและความเจ็บปวด

เหล่านัน้อยู่ ความกลวัท่ีเกิดขึน้เป็นผลมาจากการวางเง่ือนไข (CR) กล่าวได้ว่า เม่ือมีการจบัคู่สิ่งเร้าท่ีต้อง

วางเง่ือนไข (CS) คือ สนุขั เข้ากบัสิง่เร้าท่ีไม่ต้องวางเง่ือนไข(UCS) คือความเจ็บปวด แล้วเกิดความสมัพนัธ์

ระหว่าง CS และ UCS  แต่ละคนจะเกิดความกลวัต่อสิ่งของ วตัถหุรือเหตกุารณ์นัน้ (CR) เพราะเรียนรู้ว่า

เม่ือพบเจอกบัสิ่งเร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS) แล้ว จะได้รับความเจ็บปวด ทกุข์ทรมาน (UCS) ประสบการณ์ตรง

จงึพอเป็นเหตผุลอธิบายได้วา่ เพลงประกอบภาพยนตร์สยองขวญัท่ีน่ากลวัไม่ได้ท าให้คนรู้สกึกลวั แตเ่ม่ือน า

เพลงเหล่านีม้าวางเง่ือนไขพร้อมกันกับภาพสยองขวญัหรือความรุนแรงในภาพยนตร์ท่ีกระทบต่อสญัชาตญาณมนุษย์  

หลายตอ่หลายครัง้  คนก็จะเกิดการตอบสนองท่ีวางเง่ือนไข หลงัจากนัน้ แคเ่พียงได้ยินเสียงเพลงประกอบ

ภาพยนตร์ก็จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้เรารู้สึกกลวัได้  แต่สิ่งหนึ่งท่ีควรให้ความสนใจ ก็คือ ความ

กลวัท่ีมากเกินไปอนัเป็นผลจากประสบการณ์ตรงนี ้ มกัคงอยู่ถาวรและท าให้คนมีพฤติกรรมการหลีกหนี  

(Mowrer. 1960) 
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  1.2 ประสบการณ์จากการสงัเกต  เป็นอีกหนทางหนึ่งท่ีพฒันาความกลวัในช่วงชีวิตมนุษย์การ

เรียนรู้เร่ืองความกลวัเกิดขึน้โดยการสงัเกตการตอบสนองตอ่ความกลวัของผู้ อ่ืน โดยไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ตรงเลย  

เช่น  ขณะท่ีดูภาพยนตร์ท่ีตวัละครถูกนกจิกตี รุมท าร้าย หรือได้รับบาดเจ็บจากแมงป่องมีพิษ แล้วได้รับความทุกข์

ทรมานจากบาดแผล ก็สามารถท าให้คนกลัวนกหรือสัตว์ต่าง ๆ  ได้ การเสนอข่าวผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความ

เดือดร้อน ไม่สะดวกสบาย ทกุข์ทรมานจากภยัก็สามารถสร้างความกลวัตอ่เหตกุารณ์นัน้โดยท่ีผู้ชมบางคน

ไม่เคยมีประสบการณ์นัน้เลยก็ได้ 

  1.3 การได้รับข้อมูลทางลบ ข้อมูลทางลบเก่ียวกับสิ่งเร้าอาจออกมาในรูปแบบการต าหนิ  บ่นว่า

ลกัษณะการพฒันาความกลวั  และการแสดงความกลวัตอ่สถานการณ์หรือวตัถสุิ่งของนัน้มาก ๆ บคุคลจึง

อาจเกิดความกลัวโดยไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ตรง ข้อมูลทางด้านลบจะเพิ่มความเช่ือเก่ียวกับ

อนัตรายท่ีเกิดขึน้จากสิ่งเร้านัน้ๆ ถ้าผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้สัมพนัธ์กับสิ่งเร้านัน้จริง ๆ มันจะท าให้คนรู้สึกกลวั 

(Davey. 1992 : 24-40;  Muris et al..  2003 : 195-208)  ข้อมลูท่ีมีแนวโน้มกระตุ้นให้เกิดความกลวัจะมี

ผลให้บุคคลหลีกเลี่ยงจากสิ่งเร้าเฉพาะอย่างนัน้หรือสถานการณ์นัน้  ผลท่ีตามมาก็คือ มนัจะลดโอกาสท่ี

บุคคลจะพิสูจน์ด้วยตนเองว่าสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์นัน้มิได้คุกคามมากมายอย่างท่ีคิด บางครอบครัวท่ี

ผู้ปกครองกลวัสตัว์บางประเภท  เขาก็จะมีพฤติกรรมปกปอ้งเด็ก ๆ  หลายวิธีอนัเน่ืองมาจากความกลวั รวมถึงการให้ข้อมลู

ด้านลบกบัเด็ก ๆ   เด็กจึงได้รับความกลวัท่ีสืบทอดจากผู้ปกครอง เด็กจะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สตัว์นัน้ เขาจึง

ไม่มีโอกาสพิสจูน์วา่สตัว์หลายชนิด ๆ นัน้  ไม่ได้น่ากลวัอยา่งที่คิด   

 2. เส้นทางที่ไม่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนโดยหลกัใหญ่เก่ียวข้องกบัความพร้อมทางร่างกาย (Biological 

Preparedness) หลายคนเช่ือว่าความกลวับางอย่างมีมาแต่ก าเนิด  ถือเป็นความกลัวธรรมดาและเป็น

ปกติในมนษุย์  โดยแบง่ประเภทคร่าว ๆ คือ ระยะ 0-2 ปีแรก เด็กกลวัเสียงดงั คนแปลกหน้า การแยกจาก

พอ่แม่ หรือวตัถท่ีุมีขนาดใหญ่  ระยะอายุ 3-6 ปี เด็กกลวัสิ่งท่ีเกิดจากความคิด จินตนาการ กลวัผี กลวัตวั

ประหลาด กลวัความมืด กลวัการนอนคนเดียว และระยะอายุ 7-16 ปี ความกลวัเร่ิมสอดคล้องกบัความ

เป็นจริง กลวัการบาดเจ็บ กลวัผลการเรียน กลวัความตาย กลวัภยัธรรมชาตซิึง่ความกลวัเหลา่นี ้เม่ือมนษุย์

มีวฒุิภาวะมากขึน้ก็จะมีการปรับตวัมากขึน้  จึงพบวา่คนสว่นใหญ่เม่ืออายเุพิ่มขึน้ไม่รู้สกึกลวับางเร่ืองแล้ว 

เช่นเดียวกบัข้อค้นพบในการวิจยัท่ีวา่ปริมาณความกลวัลดลงในกลุม่ผู้ ท่ีอายเุพิ่มขึน้ (โสภิดา นนัทพรภิรมย์.  

2548 : ง) แตอ่ย่างไรก็ตาม ความกลวัอยา่งท่วมท้นจากประสบการณ์ในวยัเด็กก็อาจฝังแน่นในจิตใต้ส านึก

และมีผลตอ่การกระท าเมื่อเวลาผา่นไป 
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 3. สัญลักษณ์ บางคนเช่ือว่าความกลวัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีฝังแน่นอยู่ในจิตใต้ส านึก เม่ือบคุคลได้รับ

ประสบการณ์ความไม่พอใจ ความขดัแย้ง หรือความเจ็บปวดจากวตัถ ุสิ่งของ เหตกุารณ์ใดก็ตาม หรือจาก

บคุคลท่ีส าคญัส าหรับเขาและมีอิทธิพลเหนือกว่าเขา เขาจะเก็บกดความไม่พอใจ ความเจ็บปวดเหล่านัน้

ลงในระดบัจิตใต้ส านึกแล้วแปรสภาพออกมาเป็นความกลวัในวิถีทางท่ีได้รับการยอมรับมากกวา่ เช่น คนท่ี

กลวับิดาในระดบัจิตใต้ส านึกย้ายความกลวัท่ีมีต่อบิดามาเป็นการกลวัหนูหรือกลวัสตัว์อ่ืน ๆ แทน ดงันัน้ 

การสืบหาต้นเหตขุองความกลวับางครัง้จ าเป็นต้องอ้างอิงกลบัไปยงัความสมัพนัธ์ในครอบครัวหรือประสบการณ์

ในชีวิตท่ีผา่นมา แม้วา่คนสว่นใหญ่จะอธิบายต้นเหตขุองความกลวัได้ แตค่วามกลวัท่ีฝังแน่นในจิตใต้ส านึก 

บางครัง้บคุคลก็ไม่สามารถย้อนระลกึถึงเหตกุารณ์ท่ีเป็นต้นเหตขุองความกลวัหรือให้ค าอธิบายท่ีสมเหตสุมผลได้ 

 

ธรรมชาตขิองความกลัว  

ลกัษณะธรรมชาติของความกลวัของบุคคลมีความซบัซ้อน การอธิบายลกัษณะและสาเหตคุวาม

กลัวคงต้องอาศัยข้อมูลหลายส่วนประกอบกัน (Whitehead, T.  1983 : 18-19; Layton,  J. 2005; Smith, M., 

Segal, R., and Segal, J.  2010) ดงันี ้

 1. สถานการณ์เฉียบพลนัรุนแรง หรือวิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึน้กบับคุคลอาจไมใ่ช่สาเหตท่ีุท าให้เขาเป็น

โรคกลวัเสมอไป ขณะท่ีสถานการณ์ปกติทัว่ไปอาจเป็นสาเหตใุห้บคุคลคนหนึง่เกิดโรคกลวัได้ 

 2. ความกลวัท่ีเกิดขึน้ในวยัเด็กมีแนวโน้มพฒันาดีขึน้  เม่ือเขาอายเุพิ่มขึน้หรือมีวฒุิภาวะแล้วแต่

ความกลวับางลกัษณะยงัฝังลกึในจิตใต้ส านึกจนบุคคลผู้นัน้โตขึน้ บางครัง้บคุคลผู้นัน้ก็ไม่สามารถอธิบาย

เหตผุลของความกลวัได้    

 3. การเรียนรู้ท่ีผิดพลาดท าให้เกิดความกลวั กลวิธีขจัดความกลวัวิธีหนึ่ง คือ ใช้การเรียนรู้ท่ีจะ

เผชิญกบัความกลวั 

 4. ความกลวัเป็นเร่ืองเฉพาะส่วนบคุคล  สิ่งของ วตัถหุรือเหตกุารณ์บางอย่างก่อให้เกิดความกลวั

ในบคุคลหนึง่แตอี่กบคุคลหนึง่อาจไม่รู้สกึอะไรเลย 

 5. ความกลวัท่ีถือเป็นปัญหา คือ ความกลวัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตปกติ  หากมิได้ส่งผล

กระทบใด ๆ หรือนาน ๆ ครัง้จะต้องเผชิญกบัสิ่งของ วตัถ ุหรือเหตกุารณ์นัน้ ก็ยงัไมถื่อเป็นปัญหา 

 6. ความกลวัมีทัง้ลกัษณะท่ีคนส่วนใหญ่กลวักนั และความกลวัท่ีเฉพาะเจาะจงในสงัคม ศาสนา

หรือวฒันธรรมนัน้  การอธิบายต้นเหตขุองความกลวัต้องอาศยัข้อมลูจากหลายสว่นประกอบกนั 
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 7. ความกลวัท่ีจบัคู่กบัความตื่นเต้นตามสญัชาตญาณมนษุย์ อาจเป็นความท้าทายท าให้บางคน

รู้สึกสนุกท่ีจะรู้สกึกลวั เพราะสิ่งเร้าเป็นท่ีน่าพอใจและกระตุ้นการตอบสนองปฏิกิริยาในร่างกายแบบเตรียมพร้อมสู้   

จงึเป็นค าอธิบายวา่ เหตใุดบคุคลจงึชอบดภูาพยนตร์สยองขวญั หรือเลน่กีฬาท่ีโลดโผน 

 

รูปแบบและลักษณะความกลัว  

 รูปแบบความกลวัทีพ่บกนัโดยทัว่ไป   

  รูปแบบความกลวัท่ีพบกนัทัว่ไป ผู้ เช่ียวชาญหลายท่านได้พยายามแบง่ประเภทรูปแบบของความ

กลวัเพื่อให้เห็นภาพต้นเหตขุองความกลวั (Whitehead, T.  1983 : 76-77 ;  Smith, M. et al..  2010) ได้แก่ 

 1. การกลวัวตัถเุฉพาะ เช่น กลวัหน ูกลวัแมงมมุ กลวัง ูกลวัสนุขั  ฯลฯ 

 2. การกลวัต่อเหตกุารณ์  สามารถแบ่งเป็น การกลวัสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เช่น กลวัความสูง 

กลวัพายุ กลวัน า้ กลวัท่ีมืด ฯลฯ  และการกลวัสถานการณ์เฉพาะ เช่น กลวัท่ีแคบ กลวัการขึน้เคร่ืองบิน  

กลวัการอยู่ในท่ีโลง่แจ้ง กลวัการขบัรถ กลวัโรงเรียน กลวัสะพาน กลวัอโุมงค์หรือทางใต้ดิน กลวัการพดูใน

ท่ีสาธารณะ ฯลฯ 

 3. การกลวัการเจ็บป่วย เช่น กลวัวา่ก าลงัจะตาย กลวัความตาย ฯลฯ 

 4. การกลวัเลือด เข็มฉีดยา การบาดเจ็บ  เช่น กลวัเลือด กลวัการบาดเจ็บ กลวัเข็ม กลวัการรักษา

ทางการแพทย์ ฯลฯ 

5. ความกลวัอ่ืน ๆ เช่น กลวัการหายใจไมอ่อก กลวัเชือ้โรค  ฯลฯ 

 ความกลวั - ความวิตกกงัวล  

 ความวิตกกงัวลกบัความกลวั 2 ค านี ้มีความใกล้เคียงกนั ความวิตกกงัวลคล้ายความกลวั แตบ่างเบากวา่

ความกลวั  ความแตกต่างมีหลายประการ คือ ประการแรก ความกลวัเกิดขึน้จากวตัถ ุสิ่งของเฉพาะอย่าง

หรือเหตกุารณ์เฉพาะอยา่งท่ีระบไุด้ บคุคลมกัรู้วา่ตนเองกลวัอะไร  ในขณะท่ีความวิตกกงัวลเกิดขึน้อยา่งไมค่อ่ย

มีเหตผุล   เป็นผลจากสถานการณ์ท่ีไมใ่ช่ตวัมนัเองท่ีไปกระตุ้นให้เกิด บางทีบคุคลก็ไม่รู้วา่ตนเองกลวัอะไร ประการท่ีสอง 

ความวิตกกงัวลเป็นอารมณ์ความรู้สกึท่ีอยู่ระหว่างความสงบเงียบกบัความกลวั มีระดบัท่ีตา่งกนัและความหลากหลาย

ของสิ่งเดียวกนั ความวิตกกงัวลน้อย ๆ เป็นสิ่งท่ีไม่คอ่ยเห็นความแตกตา่งมากนกั บางสถานการณ์ความวิตก

กงัวลก็ไม่เกิดขึน้ แตใ่นบางสถานการณ์ความวิตกกงัวลก็เพิ่มระดบัมากขึน้จนถึงความกลวั คนส่วนใหญ่มี

ความวิตกกงัวลในบางเหตกุารณ์ แตร่ะดบัความกลวัมากน้อยแตกตา่งกัน  
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 ความกลวั – ความกลวัอย่างมากหรือโรคกลวั 

 ความกลวัเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ วตัถ ุสิ่งของเฉพาะอยา่งหรือเหตกุารณ์เฉพาะอยา่ง สว่นโรคกลวั

เป็นความกลวัท่ีไม่มีเหตผุลต่อวตัถ ุสิ่งของหรือเหตกุารณ์ท่ีชดัเจน  ความกลวันีมี้ระดบัมากกว่าความไม่มี

เหตผุลเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเพียงแคค่วามรังเกียจ สิ่งท่ีกลวัดเูหมือนรุนแรงเกินจริงหรืออาจไม่มีอยู่จริง มนัจะ

ขดัขวางการด าเนินชีวิตหรือกิจกรรมประจ าวนั คงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเราจะกลวัสนุขัท่ีเห่ากรรโชก แต่เป็น

เร่ืองไร้เหตุผลท่ีเราจะกลัวสุนัขพูดเดิล้ท่ีแสนจะเป็นมิตร อาการของโรคกลัวจะมีระดับตัง้แต่หวาดหวั่น

เล็กน้อย จนถึงโรคประสาทตื่นตระหนก ยิ่งถ้าบุคคลอยู่ใกล้สิ่งท่ีกลวั เขาจะยิ่งกลวัมากขึน้ ความกลวัจะ

สงูขึน้อีกถ้าเขาคดิวา่หนีออกจากสภาพการณ์นัน้ได้ยาก    

 สญัญาณทางร่างกายและอารมณ์ของผู้ ท่ีมีอาการกลวัอย่างหนกัจะขดัขวางการปฏิบตัิภารกิจของเขา  

สญัญาณทางกาย ได้แก่ การหายใจล าบาก เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก อาการสัน่ เวียนศีรษะหรือตาลาย  

ฯลฯ สญัญาณทางอารมณ์  ได้แก่  รู้สกึวิตกกงัวลรุนแรงหรือมีอาการประสาทตื่นกลวั  รู้สึกว่าจ าเป็นต้องหนีออกจาก

ตรงนัน้โดยเร็ว รู้สึกก าลงัจะบ้าคลัง่  รู้สึกเหมือนกบัว่าก าลงัจะตายหรือเสียชีวิตไปแล้ว รู้สึกว่าตนเองมีการ

กระท าอะไรมากเกินไปและตนเองออ่นก าลงัท่ีจะควบคมุความกลวั ฯลฯ   จากข้อมลูดงักลา่วจงึเป็นเหตผุล

อธิบายวา่ ผู้ ท่ีมีความกลวัท่ีโลง่แจ้งไม่กล้าก้าวขาออกจากบ้าน หรือมีความรู้สกึไมป่ลอดภยัเม่ือเดินพ้นจาก

บริเวณบ้านตนเอง 

 รูปแบบการโต้ตอบตอ่สถานการณ์บางลกัษณะอาจท าให้เราเห็นวิธีการตอบสนองท่ีตา่งกนัของคน

ท่ีมีความกลวัธรรมดาและคนท่ีมีความกลวัอย่างมาก เช่น ในสถานการณ์กลวัความสงู คนท่ีมีความกลวั

ธรรมดามกัมีความรู้สกึอยากกระโดดลงมาเม่ือมองลงมาจากตกึสงูหรือปีนบนัไดสงู บางคนเวียนศีรษะ มือ

เท้าเย็น แต่คนท่ีมีความกลัวอย่างมาก เลือกปฏิเสธงานส าคัญเพราะสถานท่ีท างานอยู่บนตึกสูง ในสถานการณ์

โรงพยาบาล คนท่ีมีความกลวัธรรมดารู้สกึคลื่นไส้ วิงเวียนเล็กน้อยเม่ือเห็นเลือด ในขณะท่ีคนกลวัอย่างมาก

หลีกเลี่ยงการรับการรักษาท่ีจ าเป็นทัง้หลายหรือการตรวจเช็คร่างกาย ฯลฯ 

 จะเห็นได้ว่าระหวา่งความกลวักบัความวิตกกงัวล ความกลวักบัความกลวัอย่างมากหรือโรคกลวัมี

ความแตกตา่งกนัอยู ่บางสว่นบคุคลมีอาการคล้ายกนัเหลื่อมกนัอยูแ่ละบางสว่นอาการก็แตกตา่งกนั แตใ่น

บทความนีข้อน าเสนอความกลวัท่ีเกิดขึน้ในชีวิตและวิธีการบ าบดัรักษาเพื่อมิให้ฝังลกึจนกลายเป็นโรคกลวั

ท่ีขดัขวางการด าเนินชีวิตตอ่ไป 
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ข้อควรพจิารณาของความกลัว 

 ความกลวัท่ีเกิดขึน้ในมนษุย์ถือเป็นเร่ืองธรรมดา มนัไม่ใช่สาเหตขุองความเครียดหรือสิ่งท่ีขดัขวาง

การท างานในชีวิตทกุคนเสมอไป แล้วความกลวัลกัษณะใดบ้างที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไข   

 - ความกลวัท่ีเกิดขึน้เป็นความกลวั ความวิตกกงัวลหรือโรคประสาทตื่นกลวัท่ีรุนแรงหรือผิดปกติ 

 - เราตระหนกัวา่ความกลวันีม้ากเกินไปและไมมี่เหตผุล 

 - เราหลีกเลี่ยงเหตกุารณ์ หรือสถานท่ีเพราะความกลวัของเรา 

 - การหลีกเลี่ยงของเราสง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิชีวิตประจ าวนั หรือเป็นต้นเหตสุ าคญัของความทกุข์ 

 -  เราเกิดอาการกลวัอยา่งมากอยา่งน้อย 6 สปัดาห์แล้ว 

 

กลวิธีการเอาชนะความกลัว  

  เบือ้งต้นท่ีต้องกระท าในการรักษาโรคกลัว คือ การรู้จักว่าเรากลัวอะไร ท าความเข้าใจเร่ืองท่ีเรากลัว  

ยอมรับกบัตนเองว่าเรากลวัสิ่งนัน้   ในการรักษาความกลวัมีความเช่ืออยู่ 2 สว่นใหญ่ คือ สว่นแรก ผู้ ท่ีกลวั

เป็นผู้ถกูกระท า (Passive role) ลกัษณะนีเ้รายอมรับการบ าบดัรักษาหรืออะไรก็ตามท่ีผู้บ าบดัจดักระท าให้เรา  

ส่วนท่ีสอง ผู้ ท่ีกลวัเป็นผู้กระท า (Active role)   ลกัษณะนีส้ าหรับผู้ ท่ีมีอาการป่วยทางร่างกายและความผิดปกติทาง

จิตใจ โดยเขาจะต้องเป็นผู้ มีบทบาทส าคญั  และจะมีประสิทธิภาพมากถ้านกับ าบดักบัผู้ ท่ีกลวัร่วมมือและ

ท างานด้วยกัน ซึ่งตามปกติแล้ว  หลายคนสามารถหายจากความกลัวหรือเอาชนะมันได้โดยไม่ต้องอาศัยความ

ช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน อาจจะด้วยเทคนิคต่าง ๆ  เช่น การเผชิญหน้า  การฝึกผ่อนคลาย ฯลฯ หากมองในแง่การควบคมุ การ

แก้ปัญหาความกลวัด้วยตนเองอาจสร้างความพึงพอใจ และเหมาะสมกบัตนเองมากกว่าการขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน 

อยา่งน้อยท่ีสดุผู้ ท่ีกลวัก็จะรับรู้วา่ตนเองมีความสามารถควบคมุตนเองเพิ่มระดบัมากขึน้ไปสูก่ารควบคมุได้ระดบัสงู     

  ถึงแม้ว่าเป็นการยากท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกกลวั แต่ก็มีบางวิถีทางท่ีจะท าให้เกิดความกลวั

ระดบัต ่า อธิเช่น  วิธีที่หน่ึง  เราต้องท าสิ่งท่ีจ าเป็นต้องท า ถึงแม้ว่าอาจไม่มีเหตกุารณ์ท่ีท าให้กระทบความรู้สึกกลวั

พดูง่าย ๆ คือ การปอ้งกนัเบือ้งต้น เราอาจไม่อนญุาตให้เด็กดภูาพสยดสยองจากอบุตัิเหตเุคร่ืองบินตกเพื่อ

ปอ้งกนัมิให้เด็กกลวัการขึน้เคร่ืองบิน หรือมิให้เด็กดภูาพหรือสื่อท่ีแสดงการฉีดยาท่ีผิดพลาด เข็มแหลมคม

หกัคาอยู่ท่ีแขนของผู้ ป่วยเพื่อมิให้เด็กกลวัการฉีดยา วิธีที่สอง หากเจอสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความกลวั เรา

จ าเป็นต้องเผชิญกับมันอีกครัง้ให้เร็วท่ีสุดพร้อมกับคนใครสักคนท่ีเราไว้ใจได้ เด็กท่ีได้รับการโจมตีจากสุนัข     

อาจจ าเป็นต้องพบกบัสนุขัตวัอ่ืน ๆ อีกเร็วท่ีสดุพร้อมด้วยผู้ ใหญ่ท่ีเขาไว้ใจได้  วิธีที่สาม การตดัโซ่ของความ

กลวั ความกลวัหลายประการได้รับการสืบทอดมาจากผู้ปกครอง ดงันัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ปกครองต้องเอาชนะหรือหา
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วิธีการรักษาให้ความกลวันีห้ายไปก่อนท่ีเด็กๆจะซมึซาบและเรียนรู้ความกลวัจากผู้ปกครอง  และวิธีสดุท้าย การท าให้

เด็กมีความสขุ  ผู้ปกครองหรือบุคคลแวดล้อมควรสนบัสนุนและให้ค าแนะน าท่ีสมเหตสุมผล  อย่าหลอกให้เขากลวัหรือ

น าความกลวัใสล่งในความคิดของเขา  

  ส าหรับวิธีการเก่ียวข้องกับความกลวัในเชิงรุกหรือเป็นผู้ควบคุมนัน้ ประการส าคญัก็คือ ผู้ ท่ีกลวั

จ าเป็นต้องเป็นผู้ปรารถนาจะหายจากความกลวันัน้ เน่ืองจากในแต่ละขัน้ตอนวิธีการจ าเป็นต้องใช้การ

วางแผน ความอดทน และการฝึกฝน มนัอาจเป็นสิ่งท่ีไม่ยากนกัและใช้เวลาไม่นานส าหรับบางคน ในขณะท่ี

บางคนต้องใช้ความพยายามอยา่งมากและกินเวลานานกวา่ความกลวัจะเบาบางลง ลองพิจารณาวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 1. เผชิญกับความกลัว เป็นเร่ืองปกติท่ีบคุคลจะหลีกเลี่ยงสิ่งของ วตัถหุรือสถานการณ์ท่ีรู้สกึกลวั 

แตถ้่าต้องการเอาชนะความกลวั การเผชิญกบัความกลวัเป็นกญุแจส าคญั การหลีกหนีท าให้เรารู้สกึดีขึน้ใน

เวลาสัน้ ๆ แตม่นัจะกนัเราจากการเรียนรู้ว่าความกลวัท่ีมีอยูอ่าจไม่ได้ท าร้ายหรือน่ากลวัมากมายอย่างท่ีเราคิด เราไม่

มีโอกาสเรียนรู้วา่จะจดัการกบัความกลวัอยา่งไรหรือไม่มีประสบการณ์ท่ีจะควบคมุสถานการณ์นัน้   

  การเผชิญหนา้ : เปิดเผยกบัความกลวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปและกระท าซ ้า ๆ  

  วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุท่ีจะข้ามผา่นความกลวั คือ   การคอ่ยเป็นคอ่ยไปและการกระท าซ า้ ๆ   นัน่

ก็คือ  การเผชิญหน้าหรือเปิดเผยกับสิ่งท่ีเรากลวัในสภาพท่ีปลอดภยัและเราควบคมุได้ เม่ือมีการเผชิญกับ

ความกลวัซ า้ๆ  เราก็จะเร่ิมเข้าใจว่าความเลวร้ายอย่างท่ีคิดไม่ได้เกิดขึน้ เราไม่ตายหรือสญูเสียอะไร ด้วยการเผชิญหน้านี ้

จะสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองและเรียนรู้ว่าควบคมุได้ จากกระบวนการเผชิญหน้านีเ้ราจะเรียนรู้ท่ีจะค่อย ๆ ขจัด

ความวิตกกังวลและความกลวัจนกระทัง่จางหายไป แต่การเผชิญหน้ากับความกลวัให้ส าเร็จจ าเป็นต้อง

วางแผน  ฝึกปฏิบตัิ และอดทน  วิธีการดงัตอ่ไปนีจ้ะช่วยให้กระบวนการเผชิญหน้าของเราดีขึน้ 

  ขัน้ตอนที่ 1 ท ารายการสิ่งท่ีกลวั  หมายถึง ท ารายการสถานการณ์ สถานท่ี เหตกุารณ์ วตัถ ุสิ่งของท่ีเรา

รู้สกึกลวั  หากเรากลวัอะไรหลายอยา่ง ให้แยกความกลวัแตล่ะชนิดก่อน  แล้วท ารายการความกลวัแตล่ะชนิดแยกกนั  เช่น 

ถ้าเรากลวัการเข้าสงัคม  ในรายการท่ีเขียนอาจมีข้อมลู ได้แก่ พดูทกัทายกบัเพื่อน  สบตาและถามค าถามคนแปลกหน้า  

สนทนาสัน้ ๆ  กบัพนกังานเก็บเงิน  คยุโทรศพัท์กบัเพื่อน  ฯลฯ   

  ขัน้ตอนที่ 2  การสร้างบนัไดข้ามความกลวั หมายถึง การจดัล าดบัข้อกระทงในรายการ ความ

กลัวจากสิ่งท่ีกลัวน้อยท่ีสุดไปสู่สิ่งท่ีกลัวมากท่ีสุด ขัน้แรก ๆ ควรเป็นการกระท าท่ีท าให้รู้สึกวิตกกังวล

เล็กน้อยแล้วจึงเพิ่มระดบัให้สงูขึน้ในบนัไดขัน้ถดัไป สิ่งส าคญัก็คือ ขณะท่ีท าบนัไดข้ามความกลวัต้องระบุ

เป้าหมายพฤติกรรมท่ีชดัเจนและควรเขียนขัน้ตอนท่ีจ าเป็นเพื่อให้ท าภารกิจได้ส าเร็จ  ในบนัไดข้ามความกลวั 

ควรมีความกลัวทุกระดับในเหตุการณ์นัน้ นั่นคือ ในบันไดควรประกอบด้วยบางขัน้ท่ีกระท าได้ด้วยความรู้สึกกังวล
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เล็กน้อย บางขัน้ท่ีสามารถกระท าได้ด้วยความรู้สึกกงัวลระดบัปานกลาง  และสดุท้ายขัน้ท่ีท าได้ยากมาก ๆ  ตอนนี ้ เรา

จ าเป็นต้องก้าวจากขัน้เล็กๆขึน้สู่ก้าวท่ีสงูขึน้  หากเป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะก้าวไปในแต่ละขัน้ของบนัได  ก็มีหลายสิ่งท่ี

สามารถใช้เป็นสว่นประกอบในการพิจารณาให้ง่ายหรือยากขึน้  ได้แก่  ระยะเวลา การพดูกบัผู้ อ่ืน 30 วนิาที จะท าให้กลวั

น้อยกว่าการพดู  5-8 นาที  ช่วงเวลาของวนั  ขบัรถไปกลางสะพานตอนเท่ียงวนัหรือจะขบัรถไปท่ีเดียวกนัช่วงจราจรแออดั   

สภาพแวดล้อม ว่ายน า้ในสระหรือว่ายน า้ในแม่น า้ถึงจะท าให้เราไม่กลวั กระท ากิจกรรมนัน้กับใคร ไป

ห้างสรรพสนิค้าคนเดียว กบัเพื่อนหรือกบัแฟน ฯลฯ 

  ขัน้ตอนที่ 3 การเผชิญความกลวัหรือการเปิดเผย หมายถึง การท าตามขัน้บนัไดของตน โดย

เร่ิมจากสถานการณ์ท่ีเป็นต้นเหตขุองความกลวัน้อยท่ีสดุ ท าซ า้ ๆ  ในกิจกรรมดงักลา่ว  เช่น พดูทกัทายกบัเพื่อน  ๆ

ทกุวนั จนกระทัง่รู้สกึกงัวลน้อยลงในการกระท า หรือรู้สกึปลอดภยัขึน้ในการท าสิ่งนัน้  ถ้าเป็นไปได้ อยู่ในสถานการณ์ให้

นานพอจนกว่าความวิตกกงัวลจะลดลง  ยิ่งเราอยู่กบัสิ่งท่ีกลวัมากเท่าใด เราจะยิ่งคุ้นเคยกบัมนัมากขึน้เท่านัน้  เม่ือเจอ

กบัสิ่งท่ีกลวัในคราวหน้าเราจะวิตกกงัวลน้อยลง  การเผชิญความกลวัมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น  ถ้าสถานการณ์ท่ีเรากลวั

เป็นสถานการณ์สัน้ ๆ  เช่น ข้ามสะพานสงู  การขบัรถไป-กลบับนสะพาน  ให้กระท าซ า้ ๆ   ครัง้แล้วครัง้เล่าจนกว่าเราจะ

เรียนรู้  ถ้าขัน้บนัไดท่ีก าหนดขึน้ยากมากนกั  ให้แบ่งขัน้นัน้ออกเป็นขัน้ย่อย ๆ  หรือไปอย่างช้า ๆ   ถ้าสถานการณ์ท่ีกลวั

เป็นสิง่ท่ีเรายืดเวลาของการท าสิง่นัน้ได้ เช่น การยืนอยูบ่นระเบียง  ก็ให้อยูใ่นสถานการณ์นัน้นานเพียงพอท่ีความกลวัของ

เราจะลดน้อยลง เช่น ยืนอยูบ่นระเบียงประมาณ 15-30 นาที   สิง่ส าคญัก็คือ  อยา่รีบร้อนเพราะอาจท าให้เรารู้สกึกลวัมาก

ขึน้  ต้องอดทนและให้เวลากบัตนเอง   

  ขัน้ตอนที่ 4 การฝึกปฏิบตัิ มีหลกัการส าคญั ประการท่ีหนึ่ง คือ การฝึกปฏิบตัิควรกระท าเป็น

ประจ า ถ้าเราฝึกปฏิบตัิบ่อยครัง้เท่าใดเราก็จะยิ่งมีความคืบหน้าเร็วขึน้เท่านัน้ เราอาจรู้สึกไม่สบายใจนกั

และวิตกกังวลขณะท่ีเผชิญสิ่งท่ีกลวั  แต่ความรู้สึกนัน้จะเกิดขึน้ชั่วคราวเท่านัน้  ประการท่ีสอง ต้องรักษาระดบั

ความสามารถในการเอาชนะความกลวัของเราเอาไว้ ถือเป็นเร่ืองส าคญั  เม่ือใดก็ตามท่ีเราสบายใจขึน้ในการกระท าเร่ืองท่ี

เราเคยกลวั  เราก็ควรรักษาระดบัการเผชิญหน้าไว้เสมอ  ๆ ความกลวัเดิมจะได้ไม่กลบัมาอีก อย่าลืมว่า กว่าเราจะเอาชนะ

ความกลัวแต่ละขัน้ได้ไม่ง่ายนัก ประการสุดท้าย ลองจัดอันดับรายการความกลัวของเราอีกครัง้ จะเป็นสิ่งแสดง

ความก้าวหน้าของเรา  ให้ระบขุัน้ตอนท่ีจ าเป็นท่ีช่วยให้เราเอาชนะความกลวัในขัน้นัน้ไว้ด้วย 

  ขัน้ตอนที่ 5 ให้รางวลักบัความกล้าหาญของตนเอง  เป็นเหมือนการจงูใจให้เราทะยานสูเ่ปา้หมายเพื่อชนะ

ความกลวัได้   แต่ต้องหลงัจากเราเอาชนะความกลวันัน้ ไๆด้แล้ว  สิ่งหนึ่งท่ีควรใช้ประกอบกนั คือ การเลือกใช้ค าพดูด้าน

บวกกบัตนเองเสมอ เช่น  ฉนัท าได้  ฉนัมีความสามารถ  ฉนัเข้มแข็ง ฯลฯ   
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เรียนรู้เทคนิคผ่อนคลาย 

 เม่ือเรารู้สึกกลวัหรือวิตกกังวล  ย่อมส่งผลต่อปฏิกิริยาทางร่างกายและอารมณ์หลายอย่าง  หลายคนจึงรู้สึก

ทกุข์ทรมานจากความกลวั   แต่ถ้าเราเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิเทคนิคการผ่อนคลาย  จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใจว่าจะอดทน

กบัสิง่ท่ีกลวัได้มากขึน้และเราก็จะสงบเยือกเย็นขึน้ 

  เทคนิคการผ่อนคลายมีหลายวิธี  วิธีหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าช่วยพฒันาสภาวะทางปัญญา

และจิตวิญญาณให้สงบเยือกเย็นได้  คือ  การพฒันาคลื่นสมอง  โดยความเช่ือวา่  ความกลวั ความเกลียด ความรู้สกึด้อย

ค่า ความอิจฉาริษยา การท าลายล้าง ฯลฯ  เป็นอารมณ์ด้านลบในจิตใจมนษุย์ ผู้ ท่ีมีอารมณ์ประเภทนีม้กัมีจิตใจสบัสน

วุ่นวายสงู มีความเครียดมาก จดัเป็นผู้ ท่ีมีคลื่นสมองสงูซึง่จะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางไม่ดีนกั รวมถึงเกิดอารมณ์ทกุข์

ทรมานขึน้ในบุคคลนัน้   ในขณะท่ีเม่ือมนุษย์ได้รับการปรับคลื่นสมองให้ต ่าลง จนเข้าสู่สภาวะท่ีเรียกว่า คลื่นอลัฟา  

(Alpha Wave)   ซึง่เป็นคลื่นท่ีมีความสงู กว้าง  ลึก ช้าและสงบ เราจะเกิดการผ่อนคลายอย่างล า้ลกึ ไม่มีความวิตกกงัวล

ใด  สมองซีกซ้ายและซีกขวาของเราจะท างานอย่างสมดลุ   สภาวะเช่นนี ้บคุคลจึงมีความสงบ  เยือกเย็น มีอารมณ์สดช่ืน 

มีจินตภาพ  มีพลงัความคิดด้านบวกสงู  มีการผ่อนคลายสงู มีพลงัความคิดท่ีน าไปสูค่วามเป็นจริงสงู ฯลฯ  จะเห็นได้ว่า 

คลื่นสมองต ่าท าให้บุคคลมีความสมดุล และมีความสุขมากขึน้  ส าหรับเทคนิคการเข้าสู่คลื่นอลัฟานัน้ เกียรติวรรณ  

อมาตยกลุ  (2545)  เสนอแนะไว้ ดงันี ้

 1. เปิดเพลงท่ีจะท าให้คลื่นสมองต ่า เช่น  Awakening เพื่อสร้างบรรยากาศ ปลอ่ยจิตใจให้ลอ่งลอย

ไปกบัเสียงเพลงสกั 2-3 นาที คลื่นสมองของเราก็จะคอ่ยๆปรับระดบัต ่าลงจนสงบ 

 2. นัง่สบาย ๆ บนเก้าอี ้ไมต้่องกอดอก ไมไ่ขวห้่าง 

 3. หายใจลกึ ๆ เข้าออกช้า ๆ หายใจเข้าให้ลกึจนนบัถึงแปด หายใจออกจนสดุนบัถึงแปด ประมาณ 

10-12 รอบ 

 4. สัง่ให้ทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลาย  เร่ิมจากใบหน้า สัง่ให้หน้าผากของเราผ่อนคลาย ลกูตา อวยัวะภายใน  

แก้ม ปาก คาง คอ  ฯลฯ  เร่ือยไปจนถึงปลายเท้า  ระหว่างท่ีสัง่จิตของเรา  เราจะหายใจลกึ ช้า สม ่าเสมอ ใช้เวลาประมาณ 5-

10 นาที   

 5. จินตนาการวา่นัง่อยูใ่นท่ีท่ีเป็นธรรมชาต ิสวยงาม เช่น ท้องทุ่งท่ีสวยงาม ชายทะเล ล าธาร มีเสียง

นกร้อง ฯลฯ 

 6. ปลอ่ยจิตใจเราให้อยูใ่นสภาวะอลัฟา 5- 10 นาที 

 7. เม่ือต้องการกลบัสู่สภาวะปกติ  บอกตวัเองว่าจะนบัหนึ่งถึงสิบ เม่ือนบัถึงสิบเราจะตื่นขึน้มาอีก

ครัง้ รู้สกึผอ่นคลายเหมือนกบัได้รับการพกัผอ่นมานาน 
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  มีรายงานการวิจยัหลายเร่ืองน าเทคนิคการผ่อนคลายด้วยการเข้าสู่คลื่นอลัฟาเป็นกระบวนการหนึ่งในการลด

อารมณ์ด้านลบอย่างได้ผลในหลายกลุ่มเป้าหมาย  เช่น ผู้ มีความเครียด ความวิตกกังวล ความก้าวร้าว ความรู้สึกด้อย

คณุคา่ในตนเอง ฯลฯ  จะเห็นได้วา่เทคนิคการผอ่นคลาย เช่น หายใจลกึ ๆ   ท าสมาธิ  ผอ่นคลายกล้ามเนือ้เป็นเหมือนยาแก้

พิษส าหรับความวิตกกงัวล ตื่นกลวั และความกลวั  ถ้ามีการฝึกปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ  เราจะสามารถควบคมุสภาวะทาง

ร่างกายเม่ือเกิดความวิตกกงัวล หรือความกลวัได้ดีขึน้ 

 3. ท้าทายความคิดด้านลบ   

 การเรียนรู้ท่ีจะท้าทายความคิดท่ีไม่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะข้ามพ้นความกลัว เม่ือเรา

เผชิญกบัความกลวั เรามีแนวโน้มประเมินความเลวร้ายของเหตกุารณ์ท่ีเรากลวัมากเกินไป แตก่ลบัประเมิน

ความสามารถในการจดัการความกลวัของตนเองต ่าอยา่งมาก 

  ความคิดวิตกกงัวลท่ีเป็นตวักระตุ้นและเชือ้เพลงิของความกลวันัน้เป็นความคิดด้านลบและมกัเป็นเร่ืองท่ีไมจ่ริง   

หลายต่อหลายครัง้รูปแบบความคิดถกูจดัเป็นขอบข่ายกว้าง ๆ  หลายลกัษณะ  เช่น การพยากรณ์หรือการคาดเดาในทาง

ร้าย เช่น  สะพานสูงนีจ้ะพังครืนลงมา  เราอาจหายใจไม่ออกถ้าประตูลิฟท์ปิดลง  ฯลฯ   การคิดแผ่ขยายเกินจริง  เช่น   

สนุขัทกุตวัเป็นอนัตราย   แมงมมุทุกตวัมีพิษ ฯลฯ  ความคิดในทางหายนะ  เช่น  ถ้าคนนัง่ข้าง ๆ  ไอจาม  เขาอาจเป็นวณั

โรคหรือโรคติดเชือ้  เราก็ต้องติดโรคจากเขาแน่นอน ฯลฯ 

  การท้าทายความคิดด้านลบจ าเป็นต้องใช้ค าถามหลายรูปแบบเพื่อช่วยประเมินความคิดด้านลบว่าสอดคล้อง

กบัความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด ตวัอย่างเช่น  มีเหตกุารณ์ใดบ้างท่ีเป็นข้อโต้แย้งความคิดด้านลบนัน้  หากเหตกุารณ์

นัน้เกิดขึน้ เราสามารถท าอะไรบ้างเพื่อแก้ปัญหาในเหตกุารณ์นัน้  เราสร้างความคิดผิด ๆ  ขึน้มาเองใช่ไหม  เราจะพดูกบั

เพื่อนท่ีมีความกลวัลกัษณะนีว้า่อะไร  ฯลฯ 

 นอกจากนี ้ยงัมีผู้ เช่ียวชาญหลายท่านเสนอเคล็ดลบัท่ีจะคอ่ย ๆ สลายความกลวัให้จางไป เรียกว่า 

8 วิธีฝึกปฏิบตัิขจดัความกลวั  ดงันี ้  

 1. ความจริงท่ีปรากฏ คือ  ไม่มีอะไรเกิดขึน้ ท าไมเราต้องกลวั เรารู้ว่าเราพฒันาความกลวัจากสาเหตใุด  อย่าท า

อะไรมากเกินไปท่ีจะเอาชนะความกลวั  จดัสภาพการณ์ให้ตนเองอยูใ่นสภาพท่ีกลวัน้อยแล้วคอ่ย ๆ  เพิ่มระดบัสภาพการณ์

นัน้  ไมค่วรเร่งรีบเกินไป   

 2. เรียนรู้เก่ียวกับสิ่งท่ีเรากลัว  มีสิ่งอ่ืนท่ีประกอบขึน้เป็นความกลัวของเราหลายอย่าง  พัฒนาความเข้าใจ

เก่ียวกบัสิง่ท่ีเรากลวั  แล้วมุง่ตรงไปในทิศทางท่ีจะคอ่ย  ๆลบความกลวันัน้ 

 3. ฝึกฝน  ถ้าสิ่งท่ีก าลงัฝึกท าให้เรากลวัหรือมนัยากเกินไป  เร่ิมต้นจากสิ่งเล็กน้อยก่อนแล้วค่อย ๆ  ท าทีละขัน้    

คอ่ย ๆ  สร้างความคุ้นเคยกบัสิง่ท่ีท าให้กลวั    ท าให้เรารู้สกึวา่ควบคมุมนัได้ 
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 4. หาใครสกัคนท่ีไม่กลวัสิ่งนัน้  ถ้าเรากลวับางอย่าง  หาใครสกัคนท่ีไม่กลวัสิ่งนัน้  ใช้เวลาอยู่กบัเขา  ชวนเขาไป

ด้วยเม่ือเราพยายามเอาชนะความกลวันัน้  ทกุอยา่งจะง่ายขึน้ 

 5. พดูถึงสิง่ท่ีกลวั  พดูคยุเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรากลวัออกมาบ้างจะท าให้ดีขึน้ 

 6. เล่นเกมกบัตนเอง  ถ้าเรากลวัการพูดต่อหน้ากลุ่มคน  อาจเป็นเพราะคิดว่าผู้ ฟังจะวิพากษ์วิจารณ์  พยายาม

จินตนาการ เร่ิมต้นจากเราเข้ามาในห้องท่ีมีผู้ ฟังนัง่อยู่ เรายืนอยู่ในจดุท่ีเขาจะวิจารณ์เรา เราโต้ตอบกบัเขา  ด้วยวิธีการนี ้

เราจะได้เรียนรู้วิธีควบคมุตนเองและคุ้นเคยกบัความกลวัของเรา 

 7. ถ้ากลวัความสงู  อย่ามองลงมาด้านลา่ง  คิดแตเ่พียงวา่เราก้าวแตล่ะขัน้ส าเร็จแล้ว  อยา่คิดวา่เราอยูใ่นตกึสงู 

40  ชัน้  ให้เพียงแตค่ิดวา่เรายืนอยูบ่นลอ็บบีด้้านลา่ง 

 8. แสวงหาความช่วยเหลือ ถ้าเราประสบปัญหาในการเอาชนะความกลวัด้วยตนเอง ให้หามืออาชีพมาช่วยมีการ

บ าบดัรักษาหลายวิธีควรอยูภ่ายใต้การดแูลของนกับ าบดั  

 หลายวิธีข้างต้น  เป็นวิธีการท่ีผู้ ท่ีกลวัสามารถเป็นผู้กระท าเพื่อช่วยเหลือตนเองให้หายจากความกลวัได้ แตผู่้ ท่ี

กลวับางคนมีอาการกลวัวตัถุ สิ่งของหรือเหตกุารณ์บางอย่างมาก อาจจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน เช่น   

จิตแพทย์  การบ าบดัโดยกลุ่ม  นักพฤติกรรมบ าบดั  การให้ยา การฝึกจิตวิญญาณ  ฯลฯ ซึ่งผู้ ให้ความช่วยเหลือแต่ละ

กลุ่มก็จะความเช่ือและวิธีการบ าบดัรักษาแตกต่างกัน  เช่น นักจิตวิทยาบ าบดั  เช่ือว่าต้องให้ผู้ ท่ีกลวัเห็นสาเหตุของ

ปัญหา  มองลึกลงไป  เข้าใจตวัตนด้วยการจัดการความขัดแย้งและความซบัซ้อนของเร่ืองให้เป็นหมวดหมู่  ตามด้วย

วิธีการรักษาการพดูคยุ อาจเป็นรายบคุคล รายกลุม่ หรือใช้วิธีการจดักระท า (treatment)  สว่นนกัพฤติกรรมบ าบดั เช่ือว่า 

ต้องให้บคุคลนัน้ค้นหาสาเหตหุรือตวัต้นเหตขุองความกลวั   นกัพฤติกรรมบ าบดัมองวา่ความกลวัเกิดจากการเรียนรู้และ

สามารถเกิดขึน้โดยไมเ่รียนรู้ก็ได้   วิธีบ าบดัรักษามีหลายวิธีท่ีน ามาใช้อย่างได้ผล  เช่น  การลดความรู้สกึอยา่งเป็นระบบ 

(Desensitization) เป็นเทคนิคหนึ่งท่ีใช้ลดความกลวัหรือความวิตกกงัวลท่ีถกูวางเง่ือนไข  ผู้ ท่ีกลวัไม่สามารถจดัการกบัสิ่ง

เร้านัน้ได้หรือเป็นความกลวัอย่างไม่มีเหตผุล  ขัน้ตอนการบ าบดัรักษาโดยย่อเร่ิมจากการประเมินผลการวินิจฉยัหรือการ

สมัภาษณ์  การจัดท ามาตรวดัระดบัความวิตกกังวลหรือความกลวั การฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ลึก และการสร้าง

ล าดบัของความวิตกกังวล   การเผชิญสิ่งเร้าท่ีกลวัโดยตรง (Flooding)  บุคคลผู้นัน้ต้องเผชิญกบัสิ่งเร้าท่ีกระตุ้นให้กลวั

โดยตรง ทันทีทันใด อาจเป็นสภาพจริงหรือในจินตนาการก็ได้  ในขณะเดียวกันก็จะจัดสภาพการณ์มิให้บุคคลผู้นัน้

สามารถหลบหนีจากสภาพการณ์ท่ีกลวัได้  วิธีการนีจ้ะเป็นผลดีถ้าบุคคลนัน้เข้าใจถึงสิ่งท่ีก าลงัท าและยอมรับวิธีการ

บ าบัดจริง ๆ   การเสนอตัวแบบ (Modeling)  วิธีการนีน้ักบ าบัดจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีผู้ รับการบ าบัดกลัวและ

ช่วยเหลือโดยให้เลียนแบบการกระท าของตนเอง หรืออาจใช้ตวัแบบในลกัษณะสื่อต่างๆ   ภาพยนตร์ การ์ตนูเพื่อให้ผู้ชม

เรียนรู้จากการสงัเกตพฤติกรรมของตวัแบบ และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมจากการเลียนแบบตวัแบบ ในวิธีการบ าบดั 
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รักษาความกลวันัน้บางกรณีก็ให้บุคคลผู้นัน้จินตนาการ และบางกรณีก็ให้เขาได้เผชิญกับสิ่งท่ีกลวัจริง ๆ   ขึน้อยู่กับ

แนวคิดพืน้ฐานของการบ าบดัรักษา 

 ธรรมชาติความคิดของมนษุย์เป็นสิง่ท่ียากท่ีจะควบคมุให้เกิดขึน้หรือให้จางหายไป  เพราะสิง่นีเ้กิดจากการหลอ่

หลอมของหลายองค์ประกอบในชีวิต  ความกลวัก็เช่นเดียวกนั  หากจะสืบหาความแน่นอนชดัเจนว่าเกิดจากต้นเหตใุด มี

ผลเป็นอย่างไร และเกิดจ าเพาะในช่วงใดของชีวิต  บางทีอาจหาค าอธิบายท่ีชดัเจนได้ยาก  เหตขุองการเกิดความกลวัใน

บคุคลๆหนึ่งก็อาจไม่ใช่สาเหตขุองความกลวัในผู้ อ่ืน  แม้ในเหตกุารณ์เดียวกนัแตล่ะคนก็อาจเกิดความกลวัหรือไม่กลวัก็

ได้  แต่ผลท่ีตามมา เม่ือมนุษย์เกิดความกลวัจะมีปฏิกิริยาทางร่างกายและอารมณ์ความรู้สกึเหมือนกนั แม้จะในระดบั

ตา่งกนั   สิง่เหลา่นีจ้ะสง่ผลตอ่พฤติกรรมการโต้ตอบตอ่สิ่งท่ีกลวัทัง้ในแง่มมุท่ีก่อให้เกิดความมีชีวิตชีวา ท้าทายหรือเกิด

ความหวาดผวา ทกุข์ทรมานจนสญูเสียวิถีการด าเนินชีวิตปกติ   ส าหรับในกรณีหลงั  การบ าบดัรักษาถือเป็นเร่ืองจ าเป็น

เพื่อคืนความสขุ ความมีคณุคา่ในตนเอง ความเป็นตวัของตวัเองกลบัมา  ทัง้ยงัสามารถปฏิบตัิภารกิจเฉกเช่นท่ีเคยเป็นมา

ก่อนความกลวัเข้าคกุคาม โดยท่ีการบ าบดัรักษาท่ีเกิดโดยความสามารถของผู้ ท่ีกลวั  ก าหนดวางแผนขัน้ตอน อดทนและ

ฝึกฝนจนผ่านพ้นความกลวัไปได้  น่าจะเป็นวิธีการท่ีท าให้ผู้นัน้เรียนรู้ว่าตนเองมีอ านาจและสามารถควบคมุความกลวั

ด้วยตนเองได้อยา่งถาวร        
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