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ความกลัว : เรื่องที่ไม่ น่ากลัว
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บทคัดย่ อ
ความกลัว:เรื่ องที่ไม่น่ากลัว บทความเรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงให้ เห็นธรรมชาติของความกลัว
การก่อกาเนิดและเส้ นทางการพัฒนาความกลัวในมนุษย์ รวมถึงเสนอแนะกลวิธีเอาชนะความกลัวเพื่อให้
บุคคลบรรเทาความกลัวและขจัดลงได้ ด้วยตนเอง โดยความเชื่อที่ว่า ความกลัวมีสาเหตุหลักอยู่ที่ตวั บุคคล
ซึ่งอาจเกิดขึ ้นโดยธรรมชาติของพัฒนาการ หรื อเกิดจากอิทธิพลของบุคคลรอบข้ าง ครอบครัว ผู้ปกครอง
เพื่อน สื่อมวลชน และเหตุการณ์ตา่ ง ๆ องค์ประกอบเหล่านี ้เป็ นข้ อมูลที่หลอมรวมเข้ าในความคิด ความจา
สัง่ สมในสมองแล้ วกลายเป็ นประสบการณ์ ความกลัวที่ติดตัวผู้นนั ้ เหตุการณ์ หลายเรื่ องที่เกิดขึ ้นอยู่เหนือ
การควบคุมของตัวเรา จึงต้ องหากลวิธีในการดาเนินชีวิตควบคู่ไปกับความกลัวนันอย่
้ างผู้ชนะ และหลาย
เรื่ องราวเราอาจเป็ นส่วนหนึ่งที่ สร้ างประสบการณ์ ที่ไม่น่าพึงปรารถนากับผู้อื่น จึงจาเป็ นต้ องระแวดระวัง
ตระหนักถึงสิง่ ที่กระทาต่อผู้อื่น
ความกลัวเป็ นส่วนหนึ่งของอารมณ์ด้านลบ เมื่อเกิดขึ ้นในระดับที่พอเหมาะพอดีและสอดคล้ องกับ
บุคลิกภาพก็สามารถทาให้ บุคคลเกิดความรู้ สึกท้ าทาย ตื่นเต้ นได้ แต่โดยส่วนใหญ่เมื่อบุคคลเกิดความ
กลัวแล้ วมักนาไปสู่ความไม่สบายใจ การหลีกหนี ปฏิเสธหรื อยุติการกระทา การเข้ าร่วมภารกิจที่ก่อให้ เกิด
ความกลัว ซึง่ ทาให้ ผ้ นู นสู
ั ้ ญเสียโอกาสหลายอย่างในชีวิต ขาดความมัน่ ใจในตนเอง รวมถึงขาดความเป็ น
ปกติสุขในชีวิตประจาวัน หากบุคคลสามารถข้ ามผ่านความกลัว ได้ ด้วยตนเอง ก็ย่อมเป็ นอีกหนึ่งความ
ภูมิใจของเขา แล้ วความกลัวก็จะไม่ใช่เรื่ องที่น่ากลัวอีกต่อไป
คาสาคัญ : ความกลัว
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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
แต่ละคนย่อมต้ องเคยเผชิญกับสิ่งที่ ไม่ต้องการ หรื อสิ่งที่ เราไม่ได้ ปรารถนาที่ จะเผชิญกับเรื่ องเช่นนัน้ เป็ น
ประสบการณ์ อย่างน้ อยเรื่ องหนึ่งหรื อมากกว่านัน้ สิ่งเหล่านี ้อาจส่งผลในหลายแง่มมุ ทาให้ ชีวิตดูมีสีสนั ตื่นเต้ น น่า
มหัศจรรย์ หรื อส่งผลกระทบต่อกลไกทางความคิดทาให้ เรารู้ สึกกลัว เข็ดขยาด สูญเสียความมั่นใจหรื ออานาจในการ
ควบคุมต่อเรื่ องนัน้ หรื ออาจไม่มีผลอะไรเกิดขึ ้นเลย บางคนโชคดีที่แม้ มีเหตุวิกฤตหรื อเรื่ องสะเทือนใจในชีวิตก็สามารถ
รับมือ ทาให้ เบาบางลงและเรี ยนรู้ อย่างเข้ าใจ จนไม่ร้ ู สึกกลัวและดารงชีวิตอย่างเป็ นปกติสขุ ในขณะที่หลายคนต้ องใช้
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ความพยายามอย่ างมากในการจัดการและขจัดความกลัวเหล่ านัน้ และบางคนก็ ตกเป็ นเหยื่ อที่ ทุ กข์ ทรมานจาก
ประสบการณ์ดงั กล่าวนันจนชี
้ วิตผันผวนไป
ความกลัวเป็ นอารมณ์ ทวั่ ไปที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ เป็ นการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่เราคิดว่าจะทาร้ ายหรื อ
คุกคามต่อร่างกายหรื อจิตใจของเรา ถ้ ามนุษย์ไม่มีความกลัว เราอาจจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ นาน ความกลัวส่งผล
ต่อระดับอารมณ์ ความรู้ สึกและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในร่ างกาย จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ เกิดการตอบสนอง
อย่างอัตโนมัติในลักษณะเตรี ยมพร้ อมที่จะต่อสู้ บุคคลจะมีการโต้ ตอบและป้องกันตนเองจากอันตรายในช่วงวิกฤตได้
ทันท่วงที ถ้ าเราไม่กลัวสถานที่ที่เสี่ยงอันตราย สัตว์มีพิษหรื อเหตุภยั พิบตั ิต่าง ๆ เราก็คงไม่มีการระมัดระวัง หลีกเลี่ยง
หรื อเตรี ยมพร้ อมเผชิญสถานการณ์ นนั ้ ความกลัวจึงดูเหมือนเป็ นลักษณะการปรับตัวของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด แต่
หากมองในอีกมุมหนึ่ง ความกลัวก็มิได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์เสมอไป ประสบการณ์ ความกลัวที่ผสานเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตเรา อาจสร้ างความทุกข์ทรมาน บัน่ ทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราให้ ออ่ นแอลง เกิดการชะงักหรื อสับสน
ในการปฏิบตั กิ ิจกรรมประจาวัน หลีกเลี่ยงหรื อหลบหนีจากวัตถุ สิง่ ของหรื อเหตุการณ์ที่เป็ นต้ นเหตุของความกลัว รวมถึง
ขัดขวางไม่ให้ เราทาสิง่ ที่อยากทา
แหล่ งกาเนิดความกลัว
หลายคนเชื่อว่าความกลัวเกิดจากความคิดของมนุษย์ นัน่ คือ ความกลัวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
การทางานของสมอง สมองมีการทางานที่ซบั ซ้ อน เส้ นใยประสาทจานวนมากกว่าพันล้ านเซลมีโครงข่าย
สื่อสารที่ทาให้ มนุษย์เกิดความรู้สกึ การสื่อสารเหล่านี ้นาไปสูค่ วามคิดและการกระทาในขณะที่เรารู้ตวั พื ้นที่
ของสมองประมาณ 12 ส่วน เชื่ อมโยงกับความกลัว ซึ่งบางส่วนก็ท างานในลักษณะตอบสนองอย่าง
อัตโนมัติ อาจกล่าวได้ ว่า การตอบสนองต่อความกลัวเกื อบทัง้ หมดมี ลักษณะเป็ น ไปโดยอัตโนมัติ จาก
รายงานการวิจยั พบว่าสมองหลายส่วนมีบทบาทสาคัญในเรื่ องความกลัว เช่น
o Thalamus ทาหน้ าที่ตดั สินว่าจะส่งข้ อมูลที่ได้ รับจากประสาทสัมผัสไปที่ใด
o Sensory Cortex ทาหน้ าที่แปลข้ อมูลจากประสาทสัมผัส
o Hippocampus ทาหน้ าที่เก็บสะสมข้ อมูลและดึงขึ ้นมาใช้ กระบวนการกาหนดสิ่งเร้ าที่
จะสร้ างเนื ้อหาในสมอง
o Amygdala ทาหน้ าที่ใส่รหัสของอารมณ์ เช่น ประเมินว่าการคุกคามนันเป็
้ นไปได้ เพียงใด
เก็บหน่วยความจาเรื่ องความกลัว
o Hypothalamus ทาหน้ าที่กระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองแบบ เตรี ยมพร้ อมสู้ (fight-0r-fight)
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ผลจากปฏิกิริยาลูกโซ่ในสมองที่เกิดจากความกลัว สามารถส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของเราได้ หลายลักษณะ
เช่น หัวใจเต้ นแรง หายใจถี่เร็ ว หน้ าซีด เหงื่อออกที่มือ ปวดมวนในช่องท้ อง แน่นหน้ าอก มือเท้ าสัน่ กล้ ามเนื ้ออ่อนแรง
ปวดปั สสาวะ อาเจียน รวมถึง การเตรี ยมพร้ อมสู้ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน ฯลฯ ประการสาคัญ คือ กระบวนการเกิดความกลัว
เกิดขึ ้นในสมองและอยูใ่ นระดับจิตใต้ สานึก
เส้ นทางการพัฒนาความกลัว
คนส่วนใหญ่มีการพัฒนาความกลัวตามวิถีชีวิตที่ตา่ งกัน มีการค้ นพบว่าหลายรูปแบบเป็ นเส้ นทาง
ที่พฒ
ั นาความกลัวขึ ้นในบุคคล ลองพิจารณาจากเส้ นทาง ดังนี ้
1. เส้ นทางการเรี ยนรู้ จากสภาพแวดล้ อม Rachman (1977) เสนอว่าความกลัวเป็ นการเรี ยนรู้ ผ่าน
กระบวนการแบบหนึ่งหรื อหลายแบบรวมกัน คือ ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์จากการสังเกต และข้ อมูลหรื อการสอน
ด้ านลบ ซึง่ เป็ นแนวคิดในทิศทางเดียวกับ Whitehead (1983 : 18) ที่เชื่อว่าความกลัวเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู้ที่ผิดพลาด
ตัวอย่างเช่น การเรี ยนรู้ของหนูน้อยอัลเบิรต์ที่กลัวหนูขาวอันเนื่องมาจากการเรี ยนรู้ที่ได้ รับการวางเงื่อนไข
1.1 ประสบการณ์ ตรง เป็ นการเรี ยนรู้ จากเงื่อนไขที่ว่า หากบุคคลพบเจอสิ่งหนึ่งที่เป็ นสัญลักษณ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ที่อยากหลีกหนีมากๆ กลัวมากๆ มันสามารถเป็ นสาเหตุให้ คนรู้สกึ กลัวกับสัญญาณนันได้
้
การกลัวสุนขั เป็ นการตอบสนองที่ต้องวางเงื่อนไข บุคคลอาจมีประสบการณ์ ที่ถกู สุนขั ดุร้ายกัดในวัยเด็ก
ทาให้ ได้ รับการความเจ็บปวดทังบาดแผลและการฉี
้
ดยา สมองของเขายังคงจาภาพสุนขั และความเจ็บปวด
เหล่านันอยู
้ ่ ความกลัวที่เกิดขึ ้นเป็ นผลมาจากการวางเงื่อนไข (CR) กล่าวได้ ว่า เมื่อมีการจับคู่สิ่งเร้ าที่ต้อง
วางเงื่อนไข (CS) คือ สุนขั เข้ ากับสิง่ เร้ าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไข(UCS) คือความเจ็บปวด แล้ วเกิดความสัมพันธ์
ระหว่าง CS และ UCS แต่ละคนจะเกิดความกลัวต่อสิ่งของ วัตถุหรื อเหตุการณ์ นนั ้ (CR) เพราะเรี ยนรู้ ว่า
เมื่อพบเจอกับสิ่งเร้ าที่วางเงื่อนไข (CS) แล้ ว จะได้ รับความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน (UCS) ประสบการณ์ตรง
จึงพอเป็ นเหตุผลอธิบายได้ วา่ เพลงประกอบภาพยนตร์ สยองขวัญที่น่ากลัวไม่ได้ ทาให้ คนรู้สกึ กลัว แต่เมื่อนา
เพลงเหล่านีม้ าวางเงื่อนไขพร้ อมกันกับภาพสยองขวัญหรื อความรุ นแรงในภาพยนตร์ ที่กระทบต่อสัญชาตญาณมนุษย์
หลายต่อหลายครัง้ คนก็จะเกิดการตอบสนองที่วางเงื่อนไข หลังจากนัน้ แค่เพียงได้ ยินเสียงเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ ก็จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้ เรารู้ สึกกลัวได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรให้ ความสนใจ ก็ คือ ความ
กลัวที่มากเกินไปอันเป็ นผลจากประสบการณ์ ตรงนี ้ มัก คงอยู่ถาวรและทาให้ คนมีพฤติกรรมการหลีกหนี
(Mowrer. 1960)
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1.2 ประสบการณ์ จากการสังเกต เป็ นอีกหนทางหนึ่งที่พฒ
ั นาความกลัวในช่วงชีวิตมนุษย์การ
เรี ยนรู้เรื่ องความกลัวเกิดขึ ้นโดยการสังเกตการตอบสนองต่อความกลัวของผู้อื่น โดยไม่จาเป็ นต้ องมีประสบการณ์ตรงเลย
เช่น ขณะที่ ดูภาพยนตร์ ที่ตวั ละครถูกนกจิกตี รุ มทาร้ าย หรื อได้ รับบาดเจ็บจากแมงป่ องมีพิษ แล้ วได้ รับความทุกข์
ทรมานจากบาดแผล ก็ สามารถทาให้ คนกลัวนกหรื อสัตว์ ต่าง ๆ ได้ การเสนอข่าวผู้ประสบภัยพิ บัติได้ รับความ
เดือดร้ อน ไม่สะดวกสบาย ทุกข์ทรมานจากภัยก็สามารถสร้ างความกลัวต่อเหตุการณ์นนโดยที
ั้
่ผ้ ชู มบางคน
ไม่เคยมีประสบการณ์นนเลยก็
ั้
ได้
1.3 การได้ รับ ข้ อ มูล ทางลบ ข้ อ มูล ทางลบเกี่ ยวกับสิ่ งเร้ าอาจออกมาในรู ปแบบการต าหนิ บ่นว่า
ลักษณะการพัฒนาความกลัว และการแสดงความกลัวต่อสถานการณ์หรื อวัตถุสิ่งของนันมาก
้
ๆ บุคคลจึง
อาจเกิ ด ความกลัวโดยไม่จาเป็ น ต้ องมี ป ระสบการณ์ ต รง ข้ อมูล ทางด้ านลบจะเพิ่ ม ความเชื่ อ เกี่ ยวกับ
อันตรายที่เกิดขึ ้นจากสิ่งเร้ านัน้ ๆ ถ้ าผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นสัมพันธ์ กับสิ่งเร้ านัน้ จริ ง ๆ มันจะทาให้ คนรู้ สึกกลัว
(Davey. 1992 : 24-40; Muris et al.. 2003 : 195-208) ข้ อมูลที่มีแนวโน้ มกระตุ้นให้ เกิดความกลัวจะมี
ผลให้ บุคคลหลีกเลี่ยงจากสิ่งเร้ าเฉพาะอย่างนันหรื
้ อสถานการณ์ นนั ้ ผลที่ตามมาก็คือ มันจะลดโอกาสที่
บุค คลจะพิ สูจ น์ ด้ วยตนเองว่าสิ่งเร้ าหรื อ เหตุก ารณ์ นัน้ มิ ได้ คุก คามมากมายอย่างที่ คิ ด บางครอบครั วที่
ผู้ปกครองกลัวสัตว์บางประเภท เขาก็จะมีพฤติกรรมปกป้องเด็ก ๆ หลายวิธีอนั เนื่องมาจากความกลัว รวมถึงการให้ ข้อมูล
ด้ านลบกับเด็ก ๆ เด็กจึงได้ รับความกลัวที่สืบทอดจากผู้ปกครอง เด็กจะหลีกเลี่ยงการเข้ าใกล้ สตั ว์นนั ้ เขาจึง
ไม่มีโอกาสพิสจู น์วา่ สัตว์หลายชนิด ๆ นัน้ ไม่ได้ น่ากลัวอย่างที่คิด
2. เส้ นทางที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับผู้อ่ นื โดยหลักใหญ่เกี่ยวข้ องกับความพร้ อมทางร่างกาย (Biological
Preparedness) หลายคนเชื่อว่า ความกลัวบางอย่างมีมาแต่กาเนิด ถื อเป็ นความกลัวธรรมดาและเป็ น
ปกติในมนุษย์ โดยแบ่งประเภทคร่าว ๆ คือ ระยะ 0-2 ปี แรก เด็กกลัวเสียงดัง คนแปลกหน้ า การแยกจาก
พ่อแม่ หรื อวัตถุที่มีขนาดใหญ่ ระยะอายุ 3-6 ปี เด็กกลัวสิ่งที่เกิดจากความคิด จินตนาการ กลัวผี กลัวตัว
ประหลาด กลัวความมืด กลัวการนอนคนเดียว และระยะอายุ 7-16 ปี ความกลัวเริ่ มสอดคล้ องกับความ
เป็ นจริง กลัวการบาดเจ็บ กลัวผลการเรี ยน กลัวความตาย กลัวภัยธรรมชาติซงึ่ ความกลัวเหล่านี ้ เมื่อมนุษย์
มีวฒ
ุ ิภาวะมากขึ ้นก็จะมีการปรับตัวมากขึ ้น จึงพบว่าคนส่วนใหญ่เมื่ออายุเพิ่มขึ ้นไม่ร้ ูสกึ กลัวบางเรื่ องแล้ ว
เช่นเดียวกับข้ อค้ นพบในการวิจยั ที่วา่ ปริมาณความกลัวลดลงในกลุม่ ผู้ที่อายุเพิ่มขึ ้น (โสภิดา นันทพรภิรมย์.
2548 : ง) แต่อย่างไรก็ตาม ความกลัวอย่างท่วมท้ นจากประสบการณ์ในวัยเด็กก็อาจฝังแน่นในจิตใต้ สานึก
และมีผลต่อการกระทาเมื่อเวลาผ่านไป
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3. สัญลักษณ์ บางคนเชื่อว่าความกลัวเป็ นสัญลักษณ์ที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใต้ สานึก เมื่อบุคคลได้ รับ
ประสบการณ์ความไม่พอใจ ความขัดแย้ ง หรื อความเจ็บปวดจากวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ใดก็ตาม หรื อจาก
บุคคลที่สาคัญสาหรับเขาและมีอิทธิพลเหนือกว่าเขา เขาจะเก็บกดความไม่พอใจ ความเจ็บปวดเหล่านัน้
ลงในระดับจิตใต้ สานึกแล้ วแปรสภาพออกมาเป็ นความกลัวในวิถีทางที่ได้ รับการยอมรับมากกว่า เช่น คนที่
กลัวบิดาในระดับจิตใต้ สานึกย้ ายความกลัวที่มีต่อบิดามาเป็ นการกลัวหนูหรื อกลัวสัตว์อื่น ๆ แทน ดังนัน้
การสืบหาต้ นเหตุของความกลัวบางครัง้ จาเป็ นต้ องอ้ างอิงกลับไปยังความสัมพันธ์ในครอบครัวหรื อประสบการณ์
ในชีวิตที่ผา่ นมา แม้ วา่ คนส่วนใหญ่จะอธิบายต้ นเหตุของความกลัวได้ แต่ความกลัวที่ฝังแน่นในจิตใต้ สานึก
บางครัง้ บุคคลก็ไม่สามารถย้ อนระลึกถึงเหตุการณ์ที่เป็ นต้ นเหตุของความกลัวหรื อให้ คาอธิบายที่สมเหตุสมผลได้
ธรรมชาติของความกลัว
ลักษณะธรรมชาติของความกลัวของบุคคลมีความซับซ้ อน การอธิบายลักษณะและสาเหตุความ
กลัว คงต้ องอาศั ย ข้ อมู ล หลายส่ ว นประกอบกั น (Whitehead, T. 1983 : 18-19; Layton, J. 2005; Smith, M.,
Segal, R., and Segal, J. 2010) ดังนี ้
1. สถานการณ์เฉียบพลันรุนแรง หรื อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ ้นกับบุคคลอาจไม่ใช่สาเหตุที่ทาให้ เขาเป็ น
โรคกลัวเสมอไป ขณะที่สถานการณ์ปกติทวั่ ไปอาจเป็ นสาเหตุให้ บคุ คลคนหนึง่ เกิดโรคกลัวได้
2. ความกลัวที่เกิดขึ ้นในวัยเด็กมีแนวโน้ มพัฒนาดีขึ ้น เมื่อเขาอายุเพิ่มขึ ้นหรื อมีวฒ
ุ ิภาวะแล้ ว แต่
ความกลัวบางลักษณะยังฝั งลึกในจิตใต้ สานึกจนบุคคลผู้นนโตขึ
ั ้ ้น บางครัง้ บุคคลผู้นนก็
ั ้ ไม่สามารถอธิบาย
เหตุผลของความกลัวได้
3. การเรี ยนรู้ ที่ผิดพลาดทาให้ เกิดความกลัว กลวิธีขจัดความกลัววิธีหนึ่ง คือ ใช้ การเรี ยนรู้ ที่จะ
เผชิญกับความกลัว
4. ความกลัวเป็ นเรื่ องเฉพาะส่วนบุคคล สิ่งของ วัตถุหรื อเหตุการณ์บางอย่างก่อให้ เกิดความกลัว
ในบุคคลหนึง่ แต่อีกบุคคลหนึง่ อาจไม่ร้ ูสกึ อะไรเลย
5. ความกลัวที่ถือเป็ นปั ญหา คือ ความกลัวที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตปกติ หากมิได้ ส่งผล
กระทบใด ๆ หรื อนาน ๆ ครัง้ จะต้ องเผชิญกับสิ่งของ วัตถุ หรื อเหตุการณ์นนั ้ ก็ยงั ไม่ถือเป็ นปั ญหา
6. ความกลัวมีทงลั
ั ้ กษณะที่คนส่วนใหญ่กลัวกัน และความกลัวที่เฉพาะเจาะจงในสังคม ศาสนา
หรื อวัฒนธรรมนัน้ การอธิบายต้ นเหตุของความกลัวต้ องอาศัยข้ อมูลจากหลายส่วนประกอบกัน
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7. ความกลัวที่จบั คู่กบั ความตื่นเต้ นตามสัญชาตญาณมนุษย์ อาจเป็ นความท้ าทายทาให้ บางคน
รู้สึกสนุกที่จะรู้ สกึ กลัว เพราะสิ่งเร้ าเป็ นที่น่าพอใจและกระตุ้นการตอบสนองปฏิกิริยาในร่ างกายแบบเตรี ยมพร้ อมสู้
จึงเป็ นคาอธิบายว่า เหตุใดบุคคลจึงชอบดูภาพยนตร์ สยองขวัญ หรื อเล่นกีฬาที่โลดโผน
รูปแบบและลักษณะความกลัว
รู ปแบบความกลัวทีพ่ บกันโดยทัว่ ไป
รูปแบบความกลัวที่พบกันทัว่ ไป ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ พยายามแบ่งประเภทรูปแบบของความ
กลัวเพื่อให้ เห็นภาพต้ นเหตุของความกลัว (Whitehead, T. 1983 : 76-77 ; Smith, M. et al.. 2010) ได้ แก่
1. การกลัววัตถุเฉพาะ เช่น กลัวหนู กลัวแมงมุม กลัวงู กลัวสุนขั ฯลฯ
2. การกลัวต่อเหตุการณ์ สามารถแบ่งเป็ น การกลัวสภาพแวดล้ อมธรรมชาติ เช่น กลัวความสูง
กลัวพายุ กลัวนา้ กลัวที่มืด ฯลฯ และการกลัวสถานการณ์ เฉพาะ เช่น กลัวที่แคบ กลัวการขึ ้นเครื่ องบิน
กลัวการอยู่ในที่โล่งแจ้ ง กลัวการขับรถ กลัวโรงเรี ยน กลัวสะพาน กลัวอุโมงค์หรื อทางใต้ ดิน กลัวการพูดใน
ที่สาธารณะ ฯลฯ
3. การกลัวการเจ็บป่ วย เช่น กลัวว่ากาลังจะตาย กลัวความตาย ฯลฯ
4. การกลัวเลือด เข็มฉีดยา การบาดเจ็บ เช่น กลัวเลือด กลัวการบาดเจ็บ กลัวเข็ม กลัวการรักษา
ทางการแพทย์ ฯลฯ
5. ความกลัวอื่น ๆ เช่น กลัวการหายใจไม่ออก กลัวเชื ้อโรค ฯลฯ
ความกลัว - ความวิ ตกกังวล
ความวิตกกังวลกับความกลัว 2 คานี ้ มีความใกล้ เคียงกัน ความวิตกกังวลคล้ ายความกลัว แต่บางเบากว่า
ความกลัว ความแตกต่างมีหลายประการ คือ ประการแรก ความกลัวเกิดขึ ้นจากวัตถุ สิ่งของเฉพาะอย่าง
หรื อเหตุการณ์เฉพาะอย่างที่ระบุได้ บุคคลมักรู้วา่ ตนเองกลัวอะไร ในขณะที่ความวิตกกังวลเกิดขึ ้นอย่างไม่คอ่ ย
มีเหตุผล เป็ นผลจากสถานการณ์ที่ไม่ใช่ตวั มันเองที่ไปกระตุ้นให้ เกิด บางทีบคุ คลก็ไม่ร้ ูวา่ ตนเองกลัวอะไร ประการที่สอง
ความวิตกกังวลเป็ นอารมณ์ความรู้สกึ ที่อยู่ระหว่างความสงบเงียบกับความกลัว มีระดับที่ตา่ งกันและความหลากหลาย
ของสิ่งเดียวกัน ความวิตกกังวลน้ อย ๆ เป็ นสิ่งที่ไม่คอ่ ยเห็นความแตกต่างมากนัก บางสถานการณ์ความวิตก
กังวลก็ไม่เกิดขึ ้น แต่ในบางสถานการณ์ความวิตกกังวลก็เพิ่มระดับมากขึ ้นจนถึงความกลัว คนส่วนใหญ่มี
ความวิตกกังวลในบางเหตุการณ์ แต่ระดับความกลัวมากน้ อยแตกต่างกัน
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ความกลัว – ความกลัวอย่างมากหรื อโรคกลัว
ความกลัวเกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ วัตถุ สิ่งของเฉพาะอย่างหรื อเหตุการณ์เฉพาะอย่าง ส่วนโรคกลัว
เป็ นความกลัวที่ไม่มีเหตุผลต่อวัตถุ สิ่งของหรื อเหตุการณ์ที่ชดั เจน ความกลัวนี ม้ ีระดับมากกว่าความไม่มี
เหตุผลเล็ก ๆ น้ อย ๆ หรื อเพียงแค่ความรังเกียจ สิ่งที่กลัวดูเหมือนรุนแรงเกินจริ งหรื ออาจไม่มีอยู่จริ ง มันจะ
ขัดขวางการดาเนินชีวิตหรื อกิจกรรมประจาวัน คงเป็ นเรื่ องธรรมดาที่เราจะกลัวสุนขั ที่เห่ากรรโชก แต่เป็ น
เรื่ องไร้ เหตุผลที่ เราจะกลัวสุนัขพูดเดิล้ ที่แสนจะเป็ นมิตร อาการของโรคกลัวจะมีร ะดับตัง้ แต่ห วาดหวั่น
เล็กน้ อย จนถึงโรคประสาทตื่นตระหนก ยิ่งถ้ าบุคคลอยู่ใกล้ สิ่งที่กลัว เขาจะยิ่งกลัวมากขึ ้น ความกลัวจะ
สูงขึ ้นอีกถ้ าเขาคิดว่าหนีออกจากสภาพการณ์นนได้
ั ้ ยาก
สัญญาณทางร่ างกายและอารมณ์ ของผู้ที่มีอาการกลัวอย่างหนักจะขัดขวางการปฏิบตั ิภารกิจของเขา
สัญญาณทางกาย ได้ แก่ การหายใจลาบาก เจ็บหน้ าอกหรื อแน่นหน้ าอก อาการสัน่ เวียนศีรษะหรื อตาลาย
ฯลฯ สัญญาณทางอารมณ์ ได้ แก่ รู้ สกึ วิตกกังวลรุ นแรงหรื อมีอาการประสาทตื่นกลัว รู้ สึกว่าจาเป็ นต้ องหนีออกจาก
ตรงนันโดยเร็
้
ว รู้ สึกกาลังจะบ้ าคลัง่ รู้ สึกเหมือนกับว่ากาลังจะตายหรื อเสียชีวิตไปแล้ ว รู้ สึกว่าตนเองมีการ
กระทาอะไรมากเกินไปและตนเองอ่อนกาลังที่จะควบคุมความกลัว ฯลฯ จากข้ อมูลดังกล่าวจึงเป็ นเหตุผล
อธิบายว่า ผู้ที่มีความกลัวที่โล่งแจ้ งไม่กล้ าก้ าวขาออกจากบ้ าน หรื อมีความรู้สกึ ไม่ปลอดภัยเมื่อเดินพ้ นจาก
บริเวณบ้ านตนเอง
รูปแบบการโต้ ตอบต่อสถานการณ์บางลักษณะอาจทาให้ เราเห็นวิธีการตอบสนองที่ตา่ งกันของคน
ที่มีความกลัวธรรมดาและคนที่มีความกลัวอย่างมาก เช่น ในสถานการณ์ กลัวความสูง คนที่มีความกลัว
ธรรมดามักมีความรู้สกึ อยากกระโดดลงมาเมื่อมองลงมาจากตึกสูง หรื อปี นบันไดสูง บางคนเวียนศีรษะ มือ
เท้ าเย็น แต่คนที่ มี ความกลัวอย่างมาก เลือกปฏิเสธงานสาคัญเพราะสถานที่ ท างานอยู่บนตึกสูง ในสถานการณ์
โรงพยาบาล คนที่มีความกลัวธรรมดารู้สกึ คลื่นไส้ วิงเวียนเล็กน้ อยเมื่อเห็นเลือด ในขณะที่คนกลัวอย่างมาก
หลีกเลี่ยงการรับการรักษาที่จาเป็ นทังหลายหรื
้
อการตรวจเช็คร่างกาย ฯลฯ
จะเห็นได้ ว่าระหว่างความกลัวกับความวิตกกังวล ความกลัวกับความกลัวอย่างมากหรื อโรคกลัวมี
ความแตกต่างกันอยู่ บางส่วนบุคคลมีอาการคล้ ายกันเหลื่อมกันอยูแ่ ละบางส่วนอาการก็แตกต่างกัน แต่ใน
บทความนี ้ขอนาเสนอความกลัวที่เกิดขึ ้นในชีวิตและวิธีการบาบัดรัก ษาเพื่อมิให้ ฝังลึกจนกลายเป็ นโรคกลัว
ที่ขดั ขวางการดาเนินชีวิตต่อไป
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ข้ อควรพิจารณาของความกลัว
ความกลัวที่เกิดขึ ้นในมนุษย์ถือเป็ นเรื่ องธรรมดา มันไม่ใช่สาเหตุของความเครี ยดหรื อสิ่ งที่ขดั ขวาง
การทางานในชีวิตทุกคนเสมอไป แล้ วความกลัวลักษณะใดบ้ างที่ควรนามาพิจารณาเพื่อหาทางแก้ ไข
- ความกลัวที่เกิดขึ ้นเป็ นความกลัว ความวิตกกังวลหรื อโรคประสาทตื่นกลัวที่รุนแรงหรื อผิดปกติ
- เราตระหนักว่าความกลัวนี ้มากเกินไปและไม่มีเหตุผล
- เราหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ หรื อสถานที่เพราะความกลัวของเรา
- การหลีกเลี่ยงของเราส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน หรื อเป็ นต้ นเหตุสาคัญของความทุกข์
- เราเกิดอาการกลัวอย่างมากอย่างน้ อย 6 สัปดาห์แล้ ว
กลวิธีการเอาชนะความกลัว
เบื อ้ งต้ น ที่ ต้ อ งกระท าในการรั ก ษาโรคกลัว คื อ การรู้ จักว่าเรากลัวอะไร ท าความเข้ าใจเรื่ องที่ เรากลัว
ยอมรับกับตนเองว่าเรากลัวสิ่งนัน้ ในการรักษาความกลัวมีความเชื่ออยู่ 2 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนแรก ผู้ที่กลัว
เป็ นผู้ถกู กระทา (Passive role) ลักษณะนีเ้ รายอมรับการบาบัดรักษาหรื ออะไรก็ตามที่ผ้ บู าบัดจัดกระทาให้ เรา
ส่วนที่สอง ผู้ที่กลัวเป็ นผู้กระทา (Active role) ลักษณะนี ส้ าหรับผู้ที่มีอาการป่ วยทางร่ างกายและความผิดปกติทาง
จิตใจ โดยเขาจะต้ องเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญ และจะมีประสิทธิภาพมากถ้ านักบาบัดกับผู้ที่กลัวร่วมมือและ
ทางานด้ วยกัน ซึ่งตามปกติแล้ ว หลายคนสามารถหายจากความกลัวหรื อเอาชนะมันได้ โดยไม่ต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น อาจจะด้ วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การเผชิญหน้ า การฝึ กผ่อนคลาย ฯลฯ หากมองในแง่การควบคุม การ
แก้ ปัญหาความกลัวด้ วยตนเองอาจสร้ างความพึงพอใจ และเหมาะสมกับตนเองมากกว่าการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
อย่างน้ อยที่สดุ ผู้ที่กลัวก็จะรับรู้วา่ ตนเองมีความสามารถควบคุมตนเองเพิ่มระดับมากขึ ้นไปสูก่ ารควบคุมได้ ระดับสูง
ถึงแม้ ว่าเป็ นการยากที่จะป้องกันไม่ให้ เกิดความรู้ สึกกลัว แต่ก็มีบางวิถีทางที่จะทาให้ เกิดความกลัว
ระดับต่า อธิเช่น วิธีท่ ีหนึ่ง เราต้ องทาสิ่งที่จาเป็ นต้ องทา ถึงแม้ ว่าอาจไม่มีเหตุการณ์ ที่ทาให้ กระทบความรู้สึกกลัว
พูดง่าย ๆ คือ การป้องกันเบื ้องต้ น เราอาจไม่อนุญาตให้ เด็กดูภาพสยดสยองจากอุบตั ิเหตุเครื่ องบินตกเพื่อ
ป้องกันมิให้ เด็กกลัวการขึ ้นเครื่ องบิน หรื อมิให้ เด็กดูภาพหรื อสื่อที่แสดงการฉีดยาที่ผิดพลาด เข็มแหลมคม
หักคาอยู่ที่แขนของผู้ป่วยเพื่อมิให้ เด็กกลัวการฉี ดยา วิธีท่ ีสอง หากเจอสถานการณ์ ที่ทาให้ เกิดความกลัว เรา
จาเป็ น ต้ องเผชิ ญ กับมัน อี กครัง้ ให้ เร็ วที่ สุดพร้ อมกับ คนใครสักคนที่ เราไว้ ใจได้ เด็กที่ ได้ รับการโจมตีจากสุนัข
อาจจาเป็ นต้ องพบกับสุนขั ตัวอื่น ๆ อีกเร็ วที่สดุ พร้ อมด้ วยผู้ใหญ่ที่เขาไว้ ใจได้ วิธีท่ ีสาม การตัดโซ่ของความ
กลัว ความกลัวหลายประการได้ รับการสืบทอดมาจากผู้ปกครอง ดังนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ปู กครองต้ องเอาชนะหรื อหา
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วิธีการรักษาให้ ความกลัวนี ้หายไปก่อนที่เด็กๆจะซึมซาบและเรี ยนรู้ความกลัวจากผู้ปกครอง และวิธีสดุ ท้ าย การทาให้
เด็กมีความสุข ผู้ปกครองหรื อบุคคลแวดล้ อมควรสนับสนุนและให้ คาแนะนาที่สมเหตุสมผล อย่าหลอกให้ เขากลัวหรื อ
นาความกลัวใส่ลงในความคิดของเขา
สาหรับวิธีการเกี่ยวข้ องกับความกลัวในเชิงรุ กหรื อเป็ นผู้ควบคุม นัน้ ประการสาคัญก็คือ ผู้ที่กลัว
จาเป็ นต้ องเป็ นผู้ปรารถนาจะหายจากความกลัวนัน้ เนื่องจากในแต่ละขันตอนวิ
้
ธีการจาเป็ นต้ องใช้ ก าร
วางแผน ความอดทน และการฝึ กฝน มันอาจเป็ นสิ่งที่ไม่ยากนักและใช้ เวลาไม่นานสาหรับบางคน ในขณะที่
บางคนต้ องใช้ ความพยายามอย่างมากและกินเวลานานกว่าความกลัวจะเบาบางลง ลองพิจารณาวิธีการดังต่อไปนี ้
1. เผชิญกับความกลัว เป็ นเรื่ องปกติที่บคุ คลจะหลีกเลี่ยงสิ่งของ วัตถุหรื อสถานการณ์ ที่ร้ ูสกึ กลัว
แต่ถ้าต้ องการเอาชนะความกลัว การเผชิญกับความกลัวเป็ นกุญแจสาคัญ การหลีกหนีทาให้ เรารู้สกึ ดีขึ ้นใน
เวลาสัน้ ๆ แต่มนั จะกันเราจากการเรี ยนรู้ว่าความกลัวที่มีอยูอ่ าจไม่ได้ ทาร้ ายหรื อน่ากลัวมากมายอย่างที่เราคิด เราไม่
มีโอกาสเรี ยนรู้วา่ จะจัดการกับความกลัวอย่างไรหรื อไม่มีประสบการณ์ ที่จะควบคุมสถานการณ์นนั ้
การเผชิ ญหน้า : เปิ ดเผยกับความกลัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและกระทาซ้ า ๆ
วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ที่จะข้ ามผ่านความกลัว คือ การค่อยเป็ นค่อยไปและการกระทาซ ้า ๆ นัน่
ก็คือ การเผชิญหน้ าหรื อเปิ ดเผยกับสิ่งที่เรากลัวในสภาพที่ปลอดภัยและเราควบคุมได้ เมื่อมีการเผชิญกับ
ความกลัวซ ้าๆ เราก็จะเริ่ มเข้ าใจว่าความเลวร้ ายอย่างที่คิดไม่ได้ เกิดขึ ้น เราไม่ตายหรื อสูญเสียอะไร ด้ วยการเผชิญหน้ านี ้
จะสร้ างความเชื่อมัน่ ในตนเองและเรี ยนรู้ ว่าควบคุมได้ จากกระบวนการเผชิญหน้ านี เ้ ราจะเรี ยนรู้ ที่จะค่อย ๆ ขจัด
ความวิตกกังวลและความกลัวจนกระทัง่ จางหายไป แต่การเผชิญหน้ ากับความกลัวให้ สาเร็ จจาเป็ นต้ อง
วางแผน ฝึ กปฏิบตั ิ และอดทน วิธีการดังต่อไปนี ้จะช่วยให้ กระบวนการเผชิญหน้ าของเราดีขึ ้น
ขัน้ ตอนที่ 1 ทารายการสิ่งที่กลัว หมายถึง ทารายการสถานการณ์ สถานที่ เหตุการณ์ วัตถุ สิ่งของที่เรา
รู้สกึ กลัว หากเรากลัวอะไรหลายอย่าง ให้ แยกความกลัวแต่ละชนิดก่อน แล้ วทารายการความกลัวแต่ละชนิดแยกกัน เช่น
ถ้ าเรากลัวการเข้ าสังคม ในรายการที่เขียนอาจมีข้อมูล ได้ แก่ พูดทักทายกับเพื่อน สบตาและถามคาถามคนแปลกหน้ า
สนทนาสัน้ ๆ กับพนักงานเก็บเงิน คุยโทรศัพท์กบั เพื่อน ฯลฯ
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างบันไดข้ ามความกลัว หมายถึง การจัดลาดับข้ อกระทงในรายการ ความ
กลัวจากสิ่งที่ กลัวน้ อยที่ สุดไปสู่สิ่งที่ กลัวมากที่ สุด ขัน้ แรก ๆ ควรเป็ นการกระท าที่ ท าให้ ร้ ู สึกวิตกกังวล
เล็กน้ อยแล้ วจึงเพิ่มระดับให้ สงู ขึ ้นในบันไดขันถั
้ ดไป สิ่งสาคัญก็คือ ขณะที่ทาบันไดข้ ามความกลัวต้ องระบุ
เป้าหมายพฤติกรรมที่ชดั เจนและควรเขียนขัน้ ตอนที่จาเป็ นเพื่อให้ ทาภารกิจได้ สาเร็ จ ในบันไดข้ ามความกลัว
ควรมี ความกลัวทุกระดับในเหตุการณ์ นัน้ นั่นคือ ในบันไดควรประกอบด้ วยบางขัน้ ที่ กระทาได้ ด้วยความรู้ สึกกังวล
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เล็กน้ อย บางขันที
้ ่สามารถกระทาได้ ด้วยความรู้ สึกกังวลระดับปานกลาง และสุดท้ ายขันที
้ ่ทาได้ ยากมาก ๆ ตอนนี ้ เรา
จาเป็ นต้ องก้ าวจากขันเล็
้ กๆขึ ้นสู่ก้าวที่สงู ขึ ้น หากเป็ นเรื่ องที่ยากที่จะก้ าวไปในแต่ละขันของบั
้
นได ก็มีหลายสิ่งที่
สามารถใช้ เป็ นส่วนประกอบในการพิจารณาให้ ง่ายหรื อยากขึ ้น ได้ แก่ ระยะเวลา การพูดกับผู้อื่น 30 วินาที จะทาให้ กลัว
น้ อยกว่าการพูด 5-8 นาที ช่วงเวลาของวัน ขับรถไปกลางสะพานตอนเที่ยงวันหรื อจะขับรถไปที่เดียวกันช่วงจราจรแออัด
สภาพแวดล้ อม ว่ายนา้ ในสระหรื อ ว่ายนา้ ในแม่นา้ ถึงจะทาให้ เราไม่กลัว กระทากิจกรรมนัน้ กับใคร ไป
ห้ างสรรพสินค้ าคนเดียว กับเพื่อนหรื อกับแฟน ฯลฯ
ขัน้ ตอนที่ 3 การเผชิญความกลัวหรื อการเปิ ดเผย หมายถึง การทาตามขันบั
้ นไดของตน โดย
เริ่มจากสถานการณ์ที่เป็ นต้ นเหตุของความกลัวน้ อยที่สดุ ทาซ ้า ๆ ในกิจกรรมดังกล่าว เช่น พูดทักทายกับเพื่อนๆ
ทุกวัน จนกระทัง่ รู้ สกึ กังวลน้ อยลงในการกระทา หรื อรู้สกึ ปลอดภัยขึ ้นในการทาสิ่งนัน้ ถ้ าเป็ นไปได้ อยู่ในสถานการณ์ให้
นานพอจนกว่าความวิตกกังวลจะลดลง ยิ่งเราอยู่กบั สิ่งที่กลัวมากเท่าใด เราจะยิ่งคุ้นเคยกับมันมากขึ ้นเท่านัน้ เมื่อเจอ
กับสิ่งที่กลัวในคราวหน้ าเราจะวิตกกังวลน้ อยลง การเผชิญความกลัวมีอยู่หลายรู ปแบบ เช่น ถ้ าสถานการณ์ ที่เรากลัว
เป็ นสถานการณ์ สนั ้ ๆ เช่น ข้ ามสะพานสูง การขับรถไป-กลับบนสะพาน ให้ กระทาซ ้า ๆ ครัง้ แล้ วครัง้ เล่าจนกว่าเราจะ
เรี ยนรู้ ถ้ าขันบั
้ นไดที่กาหนดขึ ้นยากมากนัก ให้ แบ่งขันนั
้ นออกเป็
้
นขันย่
้ อย ๆ หรื อไปอย่างช้ า ๆ ถ้ าสถานการณ์ ที่กลัว
เป็ นสิง่ ที่เรายืดเวลาของการทาสิง่ นันได้
้ เช่น การยืนอยูบ่ นระเบียง ก็ให้ อยูใ่ นสถานการณ์นนนานเพี
ั้
ยงพอที่ความกลัวของ
เราจะลดน้ อยลง เช่น ยืนอยูบ่ นระเบียงประมาณ 15-30 นาที สิง่ สาคัญก็คือ อย่ารี บร้ อนเพราะอาจทาให้ เรารู้สกึ กลัวมาก
ขึ ้น ต้ องอดทนและให้ เวลากับตนเอง
ขัน้ ตอนที่ 4 การฝึ กปฏิบตั ิ มีหลักการสาคัญ ประการที่หนึ่ง คือ การฝึ กปฏิบตั ิควรกระทาเป็ น
ประจา ถ้ าเราฝึ กปฏิบตั ิบ่อยครัง้ เท่าใดเราก็จะยิ่งมีความคืบหน้ าเร็ วขึ ้นเท่านัน้ เราอาจรู้ สึกไม่สบายใจนัก
และวิตกกังวลขณะที่ เผชิญสิ่งที่กลัว แต่ความรู้ สึกนัน้ จะเกิดขึ ้นชั่วคราวเท่านัน้ ประการที่สอง ต้ องรักษาระดับ
ความสามารถในการเอาชนะความกลัวของเราเอาไว้ ถือเป็ นเรื่ องสาคัญ เมื่อใดก็ตามที่เราสบายใจขึ ้นในการกระทาเรื่ องที่
เราเคยกลัว เราก็ควรรักษาระดับการเผชิญหน้ าไว้ เสมอๆ ความกลัวเดิมจะได้ ไม่กลับมาอีก อย่าลืมว่า กว่าเราจะเอาชนะ
ความกลัวแต่ ละขัน้ ได้ ไม่ ง่ ายนัก ประการสุดท้ าย ลองจัดอันดับรายการความกลัวของเราอี กครั ง้ จะเป็ นสิ่ งแสดง
ความก้ าวหน้ าของเรา ให้ ระบุขนตอนที
ั้
่จาเป็ นที่ช่วยให้ เราเอาชนะความกลัวในขันนั
้ นไว้
้ ด้วย
ขัน้ ตอนที่ 5 ให้ รางวัลกับความกล้ าหาญของตนเอง เป็ นเหมือนการจูงใจให้ เราทะยานสูเ่ ป้าหมายเพื่อชนะ
ความกลัวได้ แต่ต้องหลังจากเราเอาชนะความกลัวนันๆได้
้ แล้ ว สิ่งหนึ่งที่ควรใช้ ประกอบกัน คือ การเลือกใช้ คาพูดด้ าน
บวกกับตนเองเสมอ เช่น ฉันทาได้ ฉันมีความสามารถ ฉันเข้ มแข็ง ฯลฯ
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เรียนรู้เทคนิคผ่ อนคลาย
เมื่อเรารู้ สึกกลัวหรื อวิตกกังวล ย่อมส่งผลต่อปฏิกิริยาทางร่ างกายและอารมณ์ หลายอย่าง หลายคนจึงรู้ สึก
ทุกข์ทรมานจากความกลัว แต่ถ้าเราเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคการผ่อนคลาย จะช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ ใจว่าจะอดทน
กับสิง่ ที่กลัวได้ มากขึ ้นและเราก็จะสงบเยือกเย็นขึ ้น
เทคนิคการผ่อนคลายมีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่ได้ รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายว่าช่วยพัฒนาสภาวะทางปั ญญา
และจิตวิญญาณให้ สงบเยือกเย็นได้ คือ การพัฒนาคลื่นสมอง โดยความเชื่อว่า ความกลัว ความเกลียด ความรู้สกึ ด้ อย
ค่า ความอิจฉาริ ษยา การทาลายล้ าง ฯลฯ เป็ นอารมณ์ด้านลบในจิตใจมนุษย์ ผู้ที่มีอารมณ์ประเภทนี ้มักมีจิตใจสับสน
วุ่นวายสูง มีความเครี ยดมาก จัดเป็ นผู้ที่มีคลื่นสมองสูงซึง่ จะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางไม่ดีนกั รวมถึงเกิดอารมณ์ทกุ ข์
ทรมานขึ ้นในบุคคลนัน้ ในขณะที่เมื่อมนุษย์ ได้ รับการปรับคลื่นสมองให้ ต่าลง จนเข้ าสู่สภาวะที่เรี ยกว่า คลื่นอัลฟา
(Alpha Wave) ซึง่ เป็ นคลื่นที่มีความสูง กว้ าง ลึก ช้ าและสงบ เราจะเกิดการผ่อนคลายอย่างล ้าลึก ไม่มีความวิตกกังวล
ใด สมองซีกซ้ ายและซีกขวาของเราจะทางานอย่างสมดุล สภาวะเช่นนี ้บุคคลจึงมีความสงบ เยือกเย็น มีอารมณ์สดชื่น
มีจินตภาพ มีพลังความคิดด้ านบวกสูง มีการผ่อนคลายสูง มีพลังความคิดที่นาไปสูค่ วามเป็ นจริ งสูง ฯลฯ จะเห็นได้ ว่า
คลื่นสมองต่าทาให้ บุคคลมีความสมดุล และมีความสุขมากขึน้ สาหรับเทคนิคการเข้ าสู่คลื่นอัลฟานัน้ เกี ยรติวรรณ
อมาตยกุล (2545) เสนอแนะไว้ ดังนี ้
1. เปิ ดเพลงที่จะทาให้ คลื่นสมองต่า เช่น Awakening เพื่อสร้ างบรรยากาศ ปล่อยจิตใจให้ ลอ่ งลอย
ไปกับเสียงเพลงสัก 2-3 นาที คลื่นสมองของเราก็จะค่อยๆปรับระดับต่าลงจนสงบ
2. นัง่ สบาย ๆ บนเก้ าอี ้ ไม่ต้องกอดอก ไม่ไขว่ห้าง
3. หายใจลึก ๆ เข้ าออกช้ า ๆ หายใจเข้ าให้ ลกึ จนนับถึงแปด หายใจออกจนสุดนับถึงแปด ประมาณ
10-12 รอบ
4. สัง่ ให้ ทุกส่วนของร่ างกายผ่อนคลาย เริ่ มจากใบหน้ า สัง่ ให้ หน้ าผากของเราผ่อนคลาย ลูกตา อวัยวะภายใน
แก้ ม ปาก คาง คอ ฯลฯ เรื่ อยไปจนถึงปลายเท้ า ระหว่างที่สงั่ จิตของเรา เราจะหายใจลึก ช้ า สม่าเสมอ ใช้ เวลาประมาณ 510 นาที
5. จินตนาการว่านัง่ อยูใ่ นที่ที่เป็ นธรรมชาติ สวยงาม เช่น ท้ องทุ่งที่สวยงาม ชายทะเล ลาธาร มีเสียง
นกร้ อง ฯลฯ
6. ปล่อยจิตใจเราให้ อยูใ่ นสภาวะอัลฟา 5- 10 นาที
7. เมื่อต้ องการกลับสู่สภาวะปกติ บอกตัวเองว่าจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อนับถึงสิบเราจะตื่น ขึ ้นมาอีก
ครัง้ รู้สกึ ผ่อนคลายเหมือนกับได้ รับการพักผ่อนมานาน
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มีรายงานการวิจยั หลายเรื่ องนาเทคนิคการผ่อนคลายด้ วยการเข้ าสู่คลื่นอัลฟาเป็ นกระบวนการหนึ่งในการลด
อารมณ์ ด้านลบอย่างได้ ผลในหลายกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้มีความเครี ยด ความวิตกกังวล ความก้ าวร้ าว ความรู้ สึกด้ อย
คุณค่าในตนเอง ฯลฯ จะเห็นได้ วา่ เทคนิคการผ่อนคลาย เช่น หายใจลึก ๆ ทาสมาธิ ผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อเป็ นเหมือนยาแก้
พิษสาหรับความวิตกกังวล ตื่นกลัว และความกลัว ถ้ ามีการฝึ กปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ เราจะสามารถควบคุมสภาวะทาง
ร่างกายเมื่อเกิดความวิตกกังวล หรื อความกลัวได้ ดีขึ ้น
3. ท้ าทายความคิดด้ านลบ
การเรี ยนรู้ ที่ จะท้ าทายความคิดที่ ไม่เป็ นประโยชน์ เป็ นสิ่ง สาคัญ ที่ จะข้ ามพ้ นความกลัว เมื่อเรา
เผชิญกับความกลัว เรามีแนวโน้ มประเมินความเลวร้ ายของเหตุการณ์ที่เรากลัวมากเกินไป แต่กลับประเมิน
ความสามารถในการจัดการความกลัวของตนเองต่าอย่างมาก
ความคิดวิตกกังวลที่เป็ นตัวกระตุ้นและเชื ้อเพลิงของความกลัวนันเป็
้ นความคิดด้ านลบและมักเป็ นเรื่ องที่ไม่จริง
หลายต่อหลายครัง้ รูปแบบความคิดถูกจัดเป็ นขอบข่ายกว้ าง ๆ หลายลักษณะ เช่น การพยากรณ์ หรื อการคาดเดาในทาง
ร้ าย เช่น สะพานสูงนี จ้ ะพังครื นลงมา เราอาจหายใจไม่ออกถ้ าประตูลิฟท์ ปิดลง ฯลฯ การคิดแผ่ขยายเกินจริ ง เช่น
สุนขั ทุกตัวเป็ นอันตราย แมงมุมทุกตัวมีพิษ ฯลฯ ความคิดในทางหายนะ เช่น ถ้ าคนนัง่ ข้ าง ๆ ไอจาม เขาอาจเป็ นวัณ
โรคหรื อโรคติดเชื ้อ เราก็ต้องติดโรคจากเขาแน่นอน ฯลฯ
การท้ าทายความคิดด้ านลบจาเป็ นต้ องใช้ คาถามหลายรูปแบบเพื่อช่วยประเมินความคิดด้ านลบว่าสอดคล้ อง
กับความเป็ นจริ งมากน้ อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น มีเหตุการณ์ใดบ้ างที่เป็ นข้ อโต้ แย้ งความคิดด้ านลบนัน้ หากเหตุการณ์
นันเกิ
้ ดขึ ้น เราสามารถทาอะไรบ้ างเพื่อแก้ ปัญหาในเหตุการณ์ นนั ้ เราสร้ างความคิดผิด ๆ ขึ ้นมาเองใช่ไหม เราจะพูดกับ
เพื่อนที่มีความกลัวลักษณะนี ้ว่าอะไร ฯลฯ
นอกจากนี ้ ยังมีผ้ เู ชี่ยวชาญหลายท่านเสนอเคล็ ดลับที่จะค่อย ๆ สลายความกลัวให้ จางไป เรี ยกว่า
8 วิธีฝึกปฏิบตั ิขจัดความกลัว ดังนี ้
1. ความจริงที่ปรากฏ คือ ไม่มีอะไรเกิดขึ ้น ทาไมเราต้ องกลัว เรารู้ว่าเราพัฒนาความกลัวจากสาเหตุใด อย่าทา
อะไรมากเกินไปที่จะเอาชนะความกลัว จัดสภาพการณ์ให้ ตนเองอยูใ่ นสภาพที่กลัวน้ อยแล้ วค่อย ๆ เพิ่มระดับสภาพการณ์
นัน้ ไม่ควรเร่งรี บเกินไป
2. เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับสิ่งที่ เรากลัว มี สิ่งอื่นที่ ประกอบขึน้ เป็ นความกลัวของเราหลายอย่าง พัฒนาความเข้ าใจ
เกี่ยวกับสิง่ ที่เรากลัว แล้ วมุง่ ตรงไปในทิศทางที่จะค่อยๆ ลบความกลัวนัน้
3. ฝึ กฝน ถ้ าสิ่งที่กาลังฝึ กทาให้ เรากลัวหรื อมันยากเกินไป เริ่ มต้ นจากสิ่งเล็กน้ อยก่อนแล้ วค่อย ๆ ทาทีละขัน้
ค่อย ๆ สร้ างความคุ้นเคยกับสิง่ ที่ทาให้ กลัว ทาให้ เรารู้สกึ ว่าควบคุมมันได้
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4. หาใครสักคนที่ไม่กลัวสิ่งนัน้ ถ้ าเรากลัวบางอย่าง หาใครสักคนที่ไม่กลัวสิ่งนัน้ ใช้ เวลาอยู่กบั เขา ชวนเขาไป
ด้ วยเมื่อเราพยายามเอาชนะความกลัวนัน้ ทุกอย่างจะง่ายขึ ้น
5. พูดถึงสิง่ ที่กลัว พูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องที่เรากลัวออกมาบ้ างจะทาให้ ดีขึ ้น
6. เล่นเกมกับตนเอง ถ้ าเรากลัวการพูดต่อหน้ ากลุ่มคน อาจเป็ นเพราะคิดว่าผู้ฟังจะวิพากษ์ วิจารณ์ พยายาม
จินตนาการ เริ่ มต้ นจากเราเข้ ามาในห้ องที่มีผ้ ฟู ั งนัง่ อยู่ เรายืนอยู่ในจุดที่เขาจะวิจารณ์เรา เราโต้ ตอบกับเขา ด้ วยวิธีการนี ้
เราจะได้ เรี ยนรู้วิธีควบคุมตนเองและคุ้นเคยกับความกลัวของเรา
7. ถ้ ากลัวความสูง อย่ามองลงมาด้ านล่าง คิดแต่เพียงว่าเราก้ าวแต่ละขันส
้ าเร็ จแล้ ว อย่าคิดว่าเราอยูใ่ นตึกสูง
40 ชัน้ ให้ เพียงแต่คิดว่าเรายืนอยูบ่ นล็อบบี ้ด้ านล่าง
8. แสวงหาความช่วยเหลือ ถ้ าเราประสบปั ญหาในการเอาชนะความกลัวด้ วยตนเอง ให้ หามืออาชีพมาช่วยมีการ
บาบัดรักษาหลายวิธีควรอยูภ่ ายใต้ การดูแลของนักบาบัด
หลายวิธีข้างต้ น เป็ นวิธีการที่ผ้ ทู ี่กลัวสามารถเป็ นผู้กระทาเพื่อช่วยเหลือตนเองให้ หายจากความกลัวได้ แต่ผ้ ทู ี่
กลัวบางคนมีอาการกลัววัตถุ สิ่งของหรื อเหตุการณ์ บางอย่างมาก อาจจาเป็ นต้ องได้ รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น
จิตแพทย์ การบาบัดโดยกลุ่ม นักพฤติกรรมบาบัด การให้ ยา การฝึ กจิตวิญญาณ ฯลฯ ซึ่งผู้ให้ ความช่วยเหลือแต่ละ
กลุ่มก็จะความเชื่อและวิธีการบาบัดรักษาแตกต่างกัน เช่น นักจิตวิทยาบาบัด เชื่อว่าต้ องให้ ผ้ ูที่กลัวเห็นสาเหตุของ
ปั ญหา มองลึกลงไป เข้ าใจตัวตนด้ วยการจัดการความขัดแย้ งและความซับซ้ อนของเรื่ องให้ เป็ นหมวดหมู่ ตามด้ วย
วิธีการรักษาการพูดคุย อาจเป็ นรายบุคคล รายกลุม่ หรื อใช้ วิธีการจัดกระทา (treatment) ส่วนนักพฤติกรรมบาบัด เชื่อว่า
ต้ องให้ บคุ คลนันค้
้ นหาสาเหตุหรื อตัวต้ นเหตุของความกลัว นักพฤติกรรมบาบัดมองว่าความกลัวเกิดจากการเรี ยนรู้และ
สามารถเกิดขึ ้นโดยไม่เรี ยนรู้ก็ได้ วิธีบาบัดรักษามีหลายวิธีที่นามาใช้ อย่างได้ ผล เช่น การลดความรู้สกึ อย่างเป็ นระบบ
(Desensitization) เป็ นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ ลดความกลัวหรื อความวิตกกังวลที่ถกู วางเงื่อนไข ผู้ที่กลัวไม่สามารถจัดการกับสิ่ง
เร้ านันได้
้ หรื อเป็ นความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล ขันตอนการบ
้
าบัดรักษาโดยย่อเริ่ มจากการประเมินผลการวินิจฉัยหรื อการ
สัมภาษณ์ การจัดทามาตรวัดระดับความวิตกกังวลหรื อความกลัว การฝึ กการผ่อนคลายกล้ ามเนือ้ ลึก และการสร้ าง
ลาดับของความวิตกกังวล การเผชิญสิ่งเร้ าที่กลัวโดยตรง (Flooding) บุคคลผู้นนต้
ั ้ องเผชิญกับสิ่งเร้ าที่กระตุ้นให้ กลัว
โดยตรง ทันที ทันใด อาจเป็ นสภาพจริ งหรื อในจินตนาการก็ได้ ในขณะเดียวกันก็จะจัดสภาพการณ์ มิให้ บุคคลผู้นัน้
สามารถหลบหนีจากสภาพการณ์ ที่กลัวได้ วิธีการนี ้จะเป็ นผลดีถ้าบุคคลนันเข้
้ าใจถึงสิ่งที่กาลังทาและยอมรับวิธีการ
บาบัดจริ ง ๆ การเสนอตัวแบบ (Modeling) วิธีการนี น้ ักบาบัดจะเข้ าไปอยู่ในสถานการณ์ ที่ ผ้ ูรับการบ าบัดกลัวและ
ช่วยเหลือโดยให้ เลียนแบบการกระทาของตนเอง หรื ออาจใช้ ตวั แบบในลักษณะสื่อต่างๆ ภาพยนตร์ การ์ ตนู เพื่อให้ ผ้ ชู ม
เรี ยนรู้ จากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมจากการเลียนแบบตัวแบบ ในวิธีการบาบัด
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รักษาความกลัวนัน้ บางกรณี ก็ให้ บุคคลผู้นนั ้ จินตนาการ และบางกรณี ก็ให้ เขาได้ เผชิญกับสิ่งที่กลัวจริ ง ๆ ขึ ้นอยู่กับ
แนวคิดพื ้นฐานของการบาบัดรักษา
ธรรมชาติความคิดของมนุษย์เป็ นสิง่ ที่ยากที่จะควบคุมให้ เกิดขึ ้นหรื อให้ จางหายไป เพราะสิง่ นี ้เกิดจากการหล่อ
หลอมของหลายองค์ประกอบในชีวิต ความกลัวก็เช่นเดียวกัน หากจะสืบหาความแน่นอนชัดเจนว่าเกิดจากต้ นเหตุใด มี
ผลเป็ นอย่างไร และเกิดจาเพาะในช่วงใดของชีวิต บางทีอาจหาคาอธิบายที่ชดั เจนได้ ยาก เหตุของการเกิดความกลัวใน
บุคคลๆหนึ่งก็อาจไม่ใช่สาเหตุของความกลัวในผู้อื่น แม้ ในเหตุการณ์เดียวกันแต่ละคนก็อาจเกิดความกลัวหรื อไม่กลัวก็
ได้ แต่ผลที่ตามมา เมื่อมนุษย์เกิดความกลัวจะมีปฏิกิริยาทางร่ างกายและอารมณ์ ความรู้ สกึ เหมือนกัน แม้ จะในระดับ
ต่างกัน สิง่ เหล่านี ้จะส่งผลต่อพฤติกรรมการโต้ ตอบต่อสิ่งที่กลัวทังในแง่
้ มมุ ที่ก่อให้ เกิ ดความมีชีวิตชีวา ท้ าทายหรื อเกิด
ความหวาดผวา ทุกข์ทรมานจนสูญเสียวิถีการดาเนินชีวิตปกติ สาหรับในกรณีหลัง การบาบัดรักษาถือเป็ นเรื่ องจาเป็ น
เพื่อคืนความสุข ความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง ความเป็ นตัวของตัวเองกลับมา ทังยั
้ งสามารถปฏิบตั ิภารกิจเฉกเช่นที่เคยเป็ นมา
ก่อนความกลัวเข้ าคุกคาม โดยที่การบาบัดรักษาที่เกิดโดยความสามารถของผู้ที่กลัว กาหนดวางแผนขันตอน
้ อดทนและ
ฝึ กฝนจนผ่านพ้ นความกลัวไปได้ น่าจะเป็ นวิธีการที่ทาให้ ผ้ นู นเรี
ั ้ ยนรู้ ว่าตนเองมีอานาจและสามารถควบคุมความกลัว
ด้ วยตนเองได้ อย่างถาวร
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