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กลไกการปอ้งกนัตวัเอง (Defense Mechanism) 

ไมใ่ชค่วามผิดปกติเพราะเป็นการปรับตัวของ Ego (หน่งในโครงสรา้ง
ทางจิตใจ มีหน้าท่จัดการ ประนีประนอมแรงผลักดัน ความตอ้งการตา่งๆ 
กับ ระเบียบ ความถูก-ผิด ขอ้จํากัดจากสภาพขอ้เท็จจริงภายนอก)   
เพ่อใหจ้ิตใจกลับสู่ภาวะสมดุล  แตถ่า้ใชก้ลไกทางจิตแบบเดิมๆ อยูเ่สมอ 

วนเวียนจํากัดอยูเ่พียงไมก่่ชนิดไมม่ีความยืดหยุน่ตามสถานการณห์รือไม ่
เหมาะสมตามวัย  ก็มักจะกอ่ใหเ้กิดปัญหา หรือจิตพยาธิสภาพตามมาได ้



กลไกการปอ้งกนัตวัเองแบบมวีฒุภิาวะ (Mature Defenses)

เป็นระดับสูงท่สุด ถือวา่ถา้ใชก้ลไกกลุม่น้แลว้จะนําไปสู่การปรับตัว และ
มีสุขภาพจิตดี ซง่ตามความเป็นจริงกลไกเหลา่น้ก็มีส่วนเปล่ยนแปลง หรือ
บิดเบือนความรูส้ึกอยูบ่า้งเหมือนกัน แตเ่ม่อใชแ้ลว้ผลท่ไดม้ักกอ่ใหเ้กิด
ศักดิศรีและความภาคภูมิใจแหง่ตน ก็เลยนับวา่เป็นกลไกการป้องกันตัวเอง
ท่ดีท่สุดในท้งหมด มีอยู ่9 แบบ  แตข่อยกตัวอยา่งมาเพียง 3 แบบ ดังน้

1



การทดเทดิ (Sublimation) 

การเปล่ยนความรูส้ึกหรือแรงผลักดันใหเ้ป็นรูปแบบท่สังคมยอมรับ 
เชน่ นายดําชอบความรุนแรงกา้วรา้วเลยไปเรียนชกมวย หรือกระเทย
ชอบสรา้งความสามารถดา้นใดดา้นหน่งท่โดดเดน่เพราะรูส้ึกวา่ไมค่อ่ย
ไดร้ับการยอมรับจากสังคม

ตวัอยา่งที ่1



การระงบัยบัยัง้หรือขม่จติ (Suppression) 

จัดการกับความขัดแยง้ท่เกิดข้นโดยการใชว้ิธีเก็บปัญหาเอาไวก้อ่นในระดับ
จิตสํานึก เชน่ กังวลใจหลังสอบเพราะรูส้ึกวา่ทําไมไ่ด ้แตบ่อกกับตัวเองวา่ถึง
กังวลไปก็ทําอะไรไมไ่ด ้รอผลสอบออกมาแลว้คอ่ยมาวา่กันอีกที

ตวัอยา่งที ่2



การแสดงอารมณข์นั (Humor) 

การใชอ้ารมณข์ันเพ่อแสดงความรูส้ึกหรือความคิดออกมาโดยท่ตนก็ไมรู่ส้ึกอึดอัด และ 
เป็นผลดีตอ่ผูอ่้น บางคร้งความตลกขบขันก็ชว่ยผอ่นคลายสถานการณแ์ละทนตอ่สภาพ 
ท่น่าหวาดกลัวไดดี้ย่งข้น ตัวอยา่งเชน่ นักเรียนบอกครูวา่ “ครูครับสอนผิดบทเรียนครับ”  
ครูตอบกลับวา่ “ครูตอ้งการดูวา่มีใครฟังครูอยูบ่า้งหรือเปลา่” นักเรียน และครู   
ตา่งหัวเราะไปพรอ้มกัน

ตวัอยา่งที ่3



กลไกการปอ้งกนัตวัเองแบบมวีฒุภิาวะ (Mature Defenses)

นอกจากน้ยังมีการแสดงออกอ่นๆ อีก เชน่  
• การคาดการณ ์(Anticipation) 
• การเห็นประโยชน์ของผูอ่้น (Altruism) 
• การยืนหยัดดว้ยตัวเอง (Self-Assertion) 
• การบําเพ็ญตบะ (Ascetism) 
• การเป็นสมาชิก (Affilliation) และ  
• การสังเกตตัวเอง (Self-Observation)

1



กลไกการปอ้งกนัตวัเองแบบโรคประสาท (Neurotic Defenses)2

เป็นกลไกทางจิตท่ปรับตัวไมดี่เทา่กลุม่แรก และมักทําใหเ้กิด
ความไมส่บายใจบางอยา่ง โดยเฉพาะอาการของโรคประสาท  
มีอยู ่14 แบบ แตข่อยกตัวอยา่งเพียง 3 แบบ ดังน้



การเกบ็กด (Repression) 

การเก็บกดความคิด ความรูส้ึกหรือความตอ้งการท่ตนเองไมย่อมรับไว ้
ในระดับจิตไรส้ํานึก ผลของการเก็บกดคือ “ลืม” เชน่ ผูป่้วยไมท่ราบวา่
ตนเคยถูกขม่ขืนตอนอยูช้่นประถมฯ จนกระท่งไดอ้า่นไดอาร่ของแม ่

ตวัอยา่งที ่1



การแทนที ่(Displacement) 

การเปล่ยนเป้าหมายท่ตนเองเกิดความรูส้ึก ไปยังสง่อ่นซง่มีผล
เสียน้อยกวา่ เชน่ ถูกหัวหน้าตําหนิรูส้ึกโกรธแตทํ่าอะไรไมไ่ด ้
กลับมาฉุนเฉียวกับคนหรือสัตวเ์ล้ยงท่บา้น

ตวัอยา่งที ่2



การใชเ้ชาวป์ญัญา (Intellectualization) 

หันเหความสนใจไปสู่การใชค้วามคิดปรัชญาตา่งๆ เพ่อเล่ยงการเผชิญ
กับสง่ท่ไมส่บายใจ เชน่ ศูนยห์น้าทีมฟุตบอลท่แพม้ักหลีกเล่ยงความรูส้ึก
วา่ตนเองแย ่โดยการหันมาสนใจรายละเอียดเร่องการวางแผนและข้น
ตอนท่บกพรอ่ง กลไกแบบน้ดูเหมือนวา่จะเป็นสง่ดี แตถ่า้ใชบ้อ่ยๆ           
ก็จะทําใหเ้กิดการบิดเบือนความจริง และไมก่ลา้เผชิญกับความเป็นจริงได ้

ตวัอยา่งที ่3



กลไกการปอ้งกนัตวัเองแบบโรคประสาท (Neurotic Defenses)2

แบบอ่นๆ ท่เหลือก็ เชน่  
• การกระทําท่ตรงกันขา้ม (Reaction - Formation) 
• การปลดเปล้อง (Undoing) 
• การกําหนดรูภ้ายนอก (Externalization) 
• การยับย้งจุดหมาย (Aim Inhibition) 
• การแตกแยก (Dissociation) 
• การแยกอารมณ ์(Isolation of Affect) 
• การควบคุม (Controlling) 
• การใหค้วามสําคัญทางเพศ (Sexualization)  
• การแปรเปล่ยน (Conversion) 
• การเลียนแบบ (Identification) และ  
• การทําใหเ้ป็นสัญลักษณ ์(Symbolization)



กลไกการปอ้งกนัตวัเองแบบขาดวฒุภิาวะ (Immature Defenses)3

เป็นกลไกท่นําไปสู่ความไมส่บายใจอยา่งรุนแรง และมักกอ่ใหเ้กิด
ผลเสียตอ่ผูอ่้นดว้ย มีอยู ่19 แบบ แตข่อยกตัวอยา่งมาเพียง 3 แบบ ดังน้



การปฏเิสธ (Denial) 

หลีกเล่ยงการรับรูค้วามเป็นจริงท่ทนรับไมไ่ดโ้ดยปฏิเสธการรับรู ้
เชน่ แพทยแ์จง้วา่เป็นมะเร็ง ผูป่้วยไมเ่ช่อและไมส่นใจในสง่ท่
แพทยแ์นะนํา

ตวัอยา่งที ่1



การโทษผู้อ่ืน (Projection) 

การโยนความรูส้ึกหรือความตอ้งการท่ตนเองรับไมไ่ดใ้หเ้ป็นของผูอ่้น เชน่ 
มาทํางานสายเพราะตน่สาย แตก่ลับบอกหัวหน้าวา่รถสตารท์ไมต่ิด หรือนักเลง
สนุ้กเกอรเ์ลน่แพก้็บอกวา่เป็นเพราะสักหลาดช้นและฝดเกินไปทําใหลู้กไมว่ง่

ตวัอยา่งที ่2



การหาเหตผุลเขา้ขา้งตนเอง (Rationalization) 

การหาสง่ท่เป็นเหตุเป็นผลมาอธิบายความคิด หรือการกระทําของตนเอง
ท่จิตใจยอมรับไมไ่ด ้บางคร้งก็เพ่อรักษาช่อเสียงของตนเอาไวไ้มใ่หเ้สีย
หน้าหรืออับอาย เชน่ ผูห้ญิงท่ไมย่อมแตง่งาน ก็บอกกับเพ่อนๆ วา่  
อยูค่นเดียวสบายใจกวา่ ชีวิตแตง่งานไมเ่ห็นมีความสุขอะไรเลย

ตวัอยา่งที ่3



กลไกการปอ้งกนัตวัเองแบบขาดวฒุภิาวะ (Immature Defenses)3

แบบอ่นๆ ก็ เชน่  
• การทําใหคุ้ณคา่ลดลง (Devaluation) 
• ความย่งใหญ ่(Omnipotence) 
• เพอ้ฝัน (Fantasy) 
• การแบง่แยก (Spiltting) 
• การพุง่เขา้หาตัวเองหรือโทษตนเอง (Introjection) 
• การถดถอย (Regression) 
• การบน่วา่ไมม่ีใครยอมชว่ยเหลือ (Help-Prejecting Complaining)  
• ฯลฯ



กลไกการปอ้งกนัตวัเองแบบโรคจิต (Psychotic Defenses)4

เป็นกลไกแบบแยท่่สุด เม่อใชแ้ลว้มักทําใหเ้กิดการปฏิเสธ และ
บิดเบือนความจริง มี 3 แบบ คือ  
• การโทษผูอ่้นแบบหลงผิด (Delusional Projection) 
• การปฏิเสธแบบโรคจิต (Psychotic Denial) และ 
• การบิดเบือนแบบโรคจิต (Psychotic Distortion)  
ขอยกตัวอยา่ง 1 แบบ คือ



การโทษผู้อ่ืนแบบหลงผิด (Delusional Projection) 

การใชก้ลไกแบบโทษผูอ่้นอยา่งรุนแรงจนเกิดการสูญเสียไมอ่ยู ่
ในโลกของความเป็นจริงและมีอาการหลงผิดรว่มดว้ย เชน่ ผูป่้วยคิดวา่

ตัวเองเป็นบุคคลสําคัญท่ย่งใหญจ่นระแวงวา่มีคนลอบสังหารและติดตาม
ตัวเขาอยูต่ลอด เน่องจากมีผูก้ระจายขา่วอยูร่อบตัวเขา (ซง่ไมม่ีจริง)

ตวัอยา่งที ่1



กลไกการป้องกันตัวเองที่บุคคลมักใชก้ันบ่อยจนเป็นนิสัย ซ่ึงอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้มาก

1. Repression : การเก็บกด หากใชบ้อ่ยๆ จะกลายเป็นคนข้ลืม และไมรู่จ้ักการแกไ้ขปัญหา 
2. Fantasy : เพอ้ฝัน หากใชบ้อ่ยๆ จะทําใหเ้ป็นคนเฉ่อยชา ไมข่วนขวาย 
3. Rationalization : การอา้งเหตุผล (แถ) ถา้ใชบ้อ่ยๆ จนชินมีโอกาสพัฒนาเป็น     
    Projection (โทษผูอ่้น)ได ้
4. Displacement : การเปล่ยนเป้าหมายไปสู่สง่ท่มีผลเสียน้อยกวา่ กลไกชนิดน้มักพบบอ่ย 
  ในผูป่้วย Phobic Neurosis (โรคประสาทกลัวท่รุนแรงเกินกวา่เหตุและ 
  ไมส่มเหตุผล) 
5. Projection : การโทษผูอ่้น หากใชบ้อ่ยๆ จะเป็นคนกา้วรา้ว ไมรู่จ้ักแกไ้ขปัญหา 
         และขาดความรับผิดชอบ

ตวัอยา่งเชน่



จะเห็นวา่กลไกการป้องกันตัวเองมท้ีงดา้นบวกและดา้นลบ และบางคร้งก็อาจจะมีการใชร้ว่มกัน 
มากกวา่ 1 แบบ ตอ่ 1 สถานการณ ์ 
    ดา้นบวก คือ ทําใหจ้ิตใจหายวิตกกังวล  
    ดา้นลบ คือ ส่วนใหญไ่มไ่ดช้ว่ยแกไ้ขปัญหา และหากใชบ้อ่ยๆ จนเป็นนิสัย ก็จะทําใหเ้กิดปัญหา
ตามมาไดม้าก  
    ดังน้นเราจึงควรใชก้ลไกการป้องกันตัวเองเทา่ท่จะไมก่อ่ใหเ้กิดปัญหาแกต่นเอง และควร ลด ละ เลิก  
การใชก้ลไกการป้องกันตัวเองท่จะกอ่ใหเ้กิดปัญหาตามมาใหม้ากท่สุด


