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 เรื่องพิเศษ ส ำหรับคนพิเศษ เล่ม 2…หนังสือเล่มนี้ ตั้งใจจะออกมำเพ่ือเป็นของขวัญส่งท้ำยปีเก่ำ 2562 
และต้อนรับปีใหม่ 2563 เรื่องรำวในเล่มนี้เป็นเรื่องที่จะเสริมอำรมณ์ ควำมรู้สึกในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมให้ควำมส ำคัญและควำมสนใจ จำกกำรก้ำวหน้ำทำงควำมรู้ทำงวิชำกำรในรูปแบบ
ต่ำง ๆ ที่ถูกทดแทนโดยปัญญำประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเรื่องของ hard skill แต่สิ่งที่ยังต้องเติมเต็มคือ soft skill ซึ่ง
ปัญญำประดิษฐ์ยังท ำไม่ได้ ทฤษฏีควำมผูกพันจึงมีเนื้อหำสำระที่จะท ำให้ท่ำนมีควำมสุขในกำรเข้ำใจและกำร
แสวงหำค ำตอบของควำมสุข ซึ่งเป็นพรปีใหม่ที่เรำต่ำงแสวงหำและมอบให้แก่กัน ขอขอบคุณ อำจำรย์ 
ประเสริฐ ตันสกุล ที่กรุณำเรียงร้อยเนื้อหำในเรื่องนี้ เพ่ือให้มูลนิธิเพ่ือกำรศึกษำพิเศษฯได้มอบให้แก่ท่ำน      
ในวำระปีใหม่นี้  สวัสดีปีใหม่ "...ควำมผูกพัน..." เหนือกว่ำค ำว่ำ "วิชำกำร" 
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ยามเมื่อยังเยาว์วัยไร้เดียงสา 
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ทางข้างหน้ามองไม่เห็นเป็นอย่างไร 

   เพียงพ่อแม่แนะทางให้ลูกไม่กลัว 
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ทฤษฎีควำมผูกพัน Attachment Theory 

 
Courtney E. Ackerman MSc. ได้เขียนบทความวิชาการเรื่องความผูกพันของเด็ก 
ไว้ให้อ่านเข้าใจง่าย และมีสาระที่เป็นประโยชน์มากส าหรับผู้สนใจ และโดยเฉพาะผู้ที่
ท างานเกี่ยวกับเด็กๆ โดยที่ ผู้เขียนเริ่มต้นด้วยการตั้งค าถาม และพยายามหาค าตอบ  
มาอธิบายโดยละเอียด ซึ่งจะขอน ามาเล่าพอสังเขป 

 

“ที่เด็กเป็นแบบนี ้ก็เพรำะแม่ใช่หรือเปล่ำ” 

ค ำถำมนีถ้้ำถำมนักจิตวิทยำที่ชื่อซิกมันด์ ฟรอยด์ในยุคโน้น ท่ำนคงจะตอบว่ำ “ใช่” 

แต่ในยุคปัจจุบันนี้ เรำมีข้อมูลควำมรู้ทำงจิตวิทยำ โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูเด็ก และ
ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์เพ่ิมขึ้นมำก ท ำให้ทรำบว่ำ ปัญหำพฤติกรรมเด็กที่เกิดขึ้นทุกเรื่อง ใช่ว่ำจะโยงไปให้  
พ่อแม่ทั้งหมดได้ ก็หำไม่ เพรำะยังมีคนอ่ืนเข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงดูเด็ก และมีส่วนในกำรช่วยหล่อหลอม
ปั้นเด็กขึ้นมำด้วย อยู่อีกจ ำนวนมำก 

ในจ ำนวนนั้น มีหลำยคนที่มีอิทธิพลส ำคัญต่อชีวิตของเด็ก อำทิเช่น พ่ีน้องท้องเดียวกัน ปู่ย่ำตำยำย 
ลุงป้ำน้ำอำ ทวด เพื่อนบ้ำน พ่ีเลี้ยง ผู้ดูแลเด็ก ครู เพื่อน และคนอื่น ๆ ที่ไดเ้ข้ำมำมีส่วนสัมพันธ์กับ เด็ก ๆ เป็น
ประจ ำ เป็นต้น 

เรำจะเห็นว่ำค ำถำมข้ำงต้นนั้น เป็นค ำถำมง่ำย ๆ แต่มันมีประเด็นส ำคัญทำงจิตวิทยำอยู่หลำยประเด็น
ที่จะต้องหำค ำตอบ เช่น อะไรล่ะที่ท ำให้เด็กเป็นอย่ำงที่เป็น มีอะไรบ้ำงที่เป็นอุปสรรคท ำให้เด็กไม่สำมำรถ
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้ำงตำมท่ีเขำต้องกำรได้ 

มีอะไรบ้ำงที่ท ำให้เด็กที่จะต้องสัมพันธ์กับคนอ่ืน เกิดควำมวิตกกังวล จนต้องหลบเลี่ยง หรือท ำอย่ำง
อ่ืนแทนสิ่งที่น่ำจะต้องท ำ เป็นต้น 

นักจิตวิทยำอำจสรุปได้เลยว่ำ มันไม่ใช่ควำมผิดของคนที่เป็นแม่ไปทั้งหมด หรือเป็นควำมผิดของพ่อ
กับแม่สองคนหรอก แต่ก็มั่นใจได้ว่ำ ประสบกำรณ์แรก ๆ ที่เด็กได้รับจำกพ่อแม่มีผลส ำคัญต่อทักษะ
ควำมสัมพันธ์ กับคนอื่นของเด็กเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ด้วยอย่ำงแน่นอน 

ผู้เขียนท่านนี้เห็นว่า ทฤษฎีความผูกพัน attachment theory ที่พัฒนำขึ้นในช่วงปี 1950s ช่วยให้
เรำมีควำมรู้เรื่องนี้มำกขึ้น จึงน ำมำเล่ำสู่กันฟังว่ำมันคืออะไร กล่ำวถึงรำยละเอียดของพฤติกรรมไว้อย่ำงไร 
และจะน ำไปใช้ประโยชน์ในโลกแห่งควำมเป็นจริงได้เพียงใด 

 

 

 
Courtney E. Ackerman 

“ที่เด็กเป็นแบบนี ้ก็เพรำะแม่ใช่หรือเปล่ำ” 
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 ค ำจ ำกัดควำม ของทฤษฎีควำมผูกพัน 
 

ผู้ที่น ำทฤษฎีทำงจิตวิทยำเรื่องควำมผูกพันนี้ มำอธิบำยเป็นครั้งแรก คือจิตแพทย์ชื่อ John 
Bowlby ที่ได้ท ำกำรวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของกำรแยกทำรกกับพ่อแม่ออกจำกกัน 
(Fraley, 2010) 

Bowlby ตั้งทฤษฎีว่ำ พฤติกรรมสุดโต่งที่เด็กกระท ำ เพ่ือไม่ให้ถูกพรำกจำกพ่อแม่ หรือเมื่อ
ได้กลับมำสู่อ้อมอกของพ่อแม่หลังถูกพรำกไปแล้ว เช่นร้องไห้ กรีดร้อง และกอดรัด นั้น 

เป็นกลไกของวิวัฒนำกำร ซ่ึงเขำคิดว่ำ พฤติกรรมเหล่ำนี้ น่ำจะเกิดขึ้นโดยได้รับแรงเสริมจำกระบบคัดสรรของ
ธรรมชำติ ที่มีต่อเนื่องมำช้ำนำนหลำยยุคแล้ว เพื่อเพ่ิมโอกำสกำรอยู่รอดให้กับเด็ก 

  พฤติกรรมเกำะเกี่ยวผูกพันนี้ เป็นปฏิกิริยำตอบสนองตำมสัญชำตญำณ ซึ่งเด็กแสดงออกเพ่ือ
สนองตอบต่อภำวะคุกคำมที่จะท ำให้สูญเสียควำมได้เปรียบในกำรอยู่รอด ที่ได้รับจำกกำรปกป้องคุ้มครองและ
กำรดูแลช่วยเหลือของผู้เลี้ยงดูคนแรก เป็นปฏิกริยำที่จะช่วยท ำให้เด็กทำรกที่แสดงพฤติกรรมนี้ มีทำงที่จะอยู่
รอดได้มำกกว่ำ สัญชำตญำณนี้ เป็นสิ่งที่ธรรมชำติเลือกไว้ และได้รับกำรเสริมแรงอย่ำงต่อเนื่องติดต่อกันมำ
หลำยชั่วคนแล้ว  

 พฤติกรรมเหล่ำนี้  ได้สร้ำงสิ่งที่ โบลบี เรียกว่ำ “ระบบพฤติกรรมควำมผูกพัน” (Attachment 
behavioral system) เป็นระบบที่ก ำหนดแบบแผนและลักษณะนิสัยของคนเรำ ในด้ำนกำรสร้ำงและรักษำไว้
ซึ่งควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (Fraley, 2010)    

         งำนวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีควำมผูกพันของโบลบีนี้ ได้ข้อสรุปว่ำ โดยทั่วไปแล้วเด็กที่ตกอยู่ในสถำนกำรณ์
ที่ไม่คุ้นเคย และถูกแยกออกจำกพ่อแม่ ครั้นเมื่อได้กลับมำพบพ่อแม่ใหม่อีก  ก็จะแสดงอำกำรตอบสนอง  
แบบใดแบบหนึ่งในสำมรูปแบบต่อไปนี้ 

รูปแบบท่ี ๑ แบบมีควำมผูกพันอย่ำงท่ีมั่นคง (secure attachment) 

– เด็กกลุ่มนี้ จะแสดงควำมทุกข์ใจที่พ่อแม่จำกไป แต่เมื่อกลับมำก็จะวิ่งเข้ำหำและปลอบโยนได้ง่ำย  

รูปแบบท่ี ๒ แบบขัดขวำง-ไม่ให้ท ำอีก (Anxious-resistant) 

– เป็นเด็กอีกกลุ่มหนึ่งจ ำนวนไม่มำกนัก ที่จะมีควำมทุกข์ใจไม่สบอำรมณ์มำกกว่ำกลุ่มแรก เมื่อพ่อแม่กลับมำ
สมใจแล้ว ก็จะกระท ำทั้งวิ่งเข้ำหำเพ่ือควำมอบอุ่นไปด้วยและพยำยำมลงโทษที่พ่อแม่จำกไปด้วย  

รูปแบบท่ี ๓ แบบหลบหลีกปลีกตัว (avoidant attachment) 

– เด็กกลุ่มที่สำมนี้ จะไม่แสดงอำกำรเครียดใด ๆ ให้เห็นตอนที่พ่อแม่จำกไป และเมื่อพ่อแม่กลับมำก็จะแสดง
อำกำรเฉื่อยเฉย ไม่สนใจ ทั้งอำจแสดงอำกำรหลบเลี่ยงไม่ยอมพบหน้ำอีกด้วย (Fraley, 2010)  

         ในหลำย ๆ ปีต่อจำกนั้นมำ นักวิจัยก็ได้ก ำหนดรูปแบบของควำมผูกพันเพ่ิมขึ้นอีกแบบหนึ่ง เป็นแบบ
ที่สี่ คือควำมผูกพันนอกแบบ-ไร้ระบบ ซึ่งหมำยถึงกรณีที่เด็กแสดงพฤติกรรมผูกพันในรูปแบบที่ทำยไม่ออก
บอกไม่ถูก (Kennedy & Kennedy, 2004)  

 
John Bowlby 

 



เรื่องพิเศษ ส ำหรับคนพิเศษ เล่ม 2: ทฤษฎีควำมผูกพัน Attachment Theory | 5 

 

มูลนิธิเพื่อกำรศึกษำพิเศษในพระรำชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กล่ำวได้ว่ำ รูปแบบพฤติกรรมกำรเกำะติดผูกพันของเด็กนั้น ส่วนใหญ่มีผลมำจำกกำรเลี้ยงดูใน
ช่วงแรก ๆ นั่นเอง เด็กที่ได้รับควำมรักควำมเอำใจใส่จำกผู้เลี้ยงดูอย่ำงสม่ ำเสมอ มักจะมีควำมรู้สึกมั่นใจ ส่วน
เด็กที่ไม่ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ตลอดเวลำ หรือถูกทอดทิ้ง มักจะมีอำกำรวิตกกังวลในควำมผูกพันกับพ่อแม่
มำกกว่ำ  

จะอย่ำงไรก็ตำม ทฤษฎีควำมผูกพันในวัยเด็กนี้ ได้ขยำยขอบเขตออกไปอีกก้ำวหนึ่งโดยที่มีกำรน ำเอำ
สิ่งที่เรำรู้เกี่ยวกับควำมผูกพันในวัยเด็กไปประยุกต์ใช้กับควำมสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่ของเรำด้วยแล้ว นั่นคือ
ควำมสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่ที่ว่ำนี้ (โดยเฉพำะควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดและหรือควำมผูกสมัครรักใคร่ ) ก็มีส่วนเกี่ยว
โยงโดยตรงกับรูปแบบควำมผูกพันในวัยเด็ก และกำรเลี้ยงดูเอำใจใส่ที่เรำได้ รับจำกผู้เลี้ยงดูในวัยเด็กด้วย
เช่นกัน (Firestone, 2013)  

กำรพัฒนำทฤษฎีนี้ขึ้น จึงเป็นกำรช่วยให้เรำมีแนวทำงที่ส ำคัญส ำหรับกำรศึกษำวิเครำะห์เรื่อง
พัฒนำกำรเด็ก เพ่ิมขึ้นอีกทำงหนึ่ง  

 ประวัติควำมเป็นมำและจิตวิทยำว่ำด้วยทฤษฎีควำมผูกพันของโบลบกีับเอนสเวิร์ต 
(Bowlby and Ainsworth: The History and Psychology of Attachment Theory) 

ควำมสนใจเรื่องพัฒนำกำรเด็ก ของโบลบี เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เขำได้ไปท ำงำนนอกรั้วมหำวิทยำลัยเป็น
ครั้งแรก ตอนที่เขำไปท ำงำนเป็นอำสำสมัครดูแลเด็กที่ปรับตัวไม่ได้ ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง เขำเล่ำว่ำ มีเด็กสองคน
จุดประกำยให้เขำเกิดควำมสงสัย ใคร่รู้ ที่เป็นรำกฐำนของทฤษฎีควำมสัมพันธ์ของเขำ 

ปฐมเหตุคือมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นเด็กที่โดดเดี่ยว อ้ำงว้ำง ในชีวิตของเขำไม่รู้ว่ำใครเป็นแม่ เพ่ิงถูก  
ไล่ออกจำกโรงเรียนเมื่อไม่นำนมำนี้เพรำะเหตุลักขโมย กับเด็กอีกคนหนึ่ง ที่อยำกรู้อยำกเห็นไปหมดทุกเรื่อง  
อำยุประมำณ ๗-๘ ขวบ ซึ่งคอยตำมติดเขำไปทุกหนทุกแห่ง จนใคร ๆ ยกให้เขำเป็น“เงำ” ของโบลบี 
(Bretherton, 1992) 

  กำรที่โบลบีได้ท ำงำนกับเด็ก ๆ มีส่วนท ำให้เขำเชื่ออย่ำงแน่วแน่ในผลกระทบของประสบกำรณ์ใน
ครอบครัวของเด็ก ทีมี่ต่อสุขภำวะด้ำนอำรมณ์ และพฤติกรรมของเด็กด้วย 

  ในตอนเริ่มต้นท ำงำนอำชีพ เขำได้เสนอว่ำ จิตแพทย์ (นักจิตวิเครำะห์ psychoanalyst) ที่ท ำงำนกับ
เด็ก ๆ ควรจะมองภำพรวมให้รอบด้ำน ทั้งสิ่งแวดล้อมด้ำนควำมเป็นอยู่ ครอบครัว และพฤติกรรมอ่ืน  ๆ ที่
นอกเหนือจำกตัวพฤติกรรมใด ๆ ที่เด็กแสดงออกมำให้เห็นอีกด้วย  

  ควำมคิดนี้ได้งอกเงยขึ้นเป็น แผนกำรให้ควำมช่วยเหลือเด็ก ๆ ด้วยกำรช่วยเหลือพ่อแม่ของเด็ก
เหล่ำนั้น ซึ่งเป็นแผนยุทธศำสตร์ที่มีประสิทธิภำพ ที่ให้ควำมส ำคัญกับควำมสัมพันธ์ของเด็กกับพ่อแม่(หรือพ่ี
เลี้ยง)  

ต่อมำ โบลบี ก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิตำมทฤษฎีของเขำขึ้น และในช่วงเวลำที่ใกล้เคียงกันนั้น 
แมรี่ เอนสเวิร์ธ (Mary Ainsworth) ซึ่งส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ด้ำนทฤษฎีควำม
มั่นคงปลอดภัย ก็ได้เสนอแนวคิดที่ว่ำ เด็ก ๆ จ ำเป็นต้องมีควำมรู้สึกเชื่อมั่นว่ำ สำมำรถพ่ึงพิง
พ่อแม่ได้อย่ำงมั่นคงแน่นอน ก่อนที่จะก้ำวไปเผชิญสถำนกำรณ์ท่ีไม่คุ้นเคยได้ 

 
Mary Ainsworth 
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  ในปี 1950 เส้นทำงของสองคนนี้ก็มำบรรจบกัน ตอนที่ เอนสเวิร์ธ เข้ำไปรับต ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ 
ในหน่วยวิจัยของโบลบี ที่ Tavistock Clinic ที่กรุงลอนดอน ภำรกิจเบื้องต้นที่เธอต้องรับผิดชอบคือ วิเครำะห์
ประวัติพฤติกรรมของเด็ก ๆ ซึ่งเป็นตัวจุดชนวนให้เธอท ำกำรศึกษำของตัวเธอเอง ในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็ก ๆ ใน
สถำนกำรณ์ท่ีเป็นตำมธรรมชำติ ด้วย 

 ทั้งสองคนได้อ่ำนเอกสำรหลำยฉบับ มีทั้งผลกำรวิจัยจ ำนวนมำก กับทฤษฎีต่ำง ๆ อีกมำกมำย ที่อ่ำน
แล้วทิ้งไปก็มี ทีน่ ำมำปรับปรุง หรือควบรวมกันก็มี จำกนั้นก็น ำมำจัดท ำขึ้นให้เป็นหลักฐำนรองรับทฤษฎีควำม
ผูกพัน ท ำให้ค ำบรรยำยและอธิบำยของสองคนนี้ ในเรื่องพฤติกรรมผูกพัน เป็นค ำอธิบำยที่ชัดเจนมีน้ ำหนัก
มำกกว่ำของคนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในช่วงนั้น ซึ่งรวมถึงค ำอธิบำยต่อมำที่มีผู้พัฒนำขึ้นจำกฐำนแนวคิดของ ฟรอยด์ 
และท่ีพัฒนำขึ้นโดยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ ฟรอยด ์ด้วย (Bretherton, 1992) 

 งำนศึกษำวิจัย (Research and Studies) 
 

   ในช่วงต้น ๆ ปรำกฏมีงำนศึกษำวิจัยเกิดขึ้นหลำยชิ้นที่ช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำทฤษฎีนี้ก็มี ที่ช่วย
ยืนยันควำมถูกต้องของทฤษฎีก็มี หนึ่งในจ ำนวนนั้น ก็คืองำนศึกษำวิจัยที่ได้น ำมำกล่ำวในตอนต้น ที่ท ำกำร
แยกเด็กทำรกออกไปจำกผู้เลี้ยงดู แล้วสังเกตพฤติกรรมของเด็กเหล่ำนั้น ซึ่งได้ข้อสรุปว่ำ พฤติกรรมควำม
ผูกพันที่เด็กแสดงออก จะตรงกับข้อใดข้อหนึ่งของ “รูปแบบ (style)” ที่กล่ำวมำนั้น  

 ต่อมำได้มีกำรค้นพบเรื่องควำมผูกพันทำงอำรมณ์ จำกแหล่งที่น่ำประหลำดใจด้วย นั่นคือจำกลิง 
rhesus monkeys   

เรื่องมีอยู่ว่ำ ในปี 1950s, Harry Harlow ได้ท ำกำรทดลองเรื่องควำมรักและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อ
แม่กับลูก เน้นเฉพำะพ่อแม่ลิงกับลูกลิง 

งำนของเขำได้ข้อสรุปว่ำ ควำมรักของแม่ เป็นเรื่องของอำรมณ์มำกกว่ำสรีรวิทยำ นั่นคือสมรรถนะ
ของควำมผูกพันขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ที่ได้รับในวัยเด็กตอนต้นมำกกว่ำ และเมื่ออยู่ตัวแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง
มำกนัก (Herman, 2012)  

ฮำร์โลว์ ได้พบสิ่งที่น่ำสนใจนี้ จำกกำรทดลองเบื้องต้นสองครั้ง  

ครั้งแรก เขำแยกลูกลิงกลุ่มหนึ่ง ออกจำกแม่ลิง 
ในช่วงสองสำมชั่วโมงหลังคลอด แล้วน ำลูกลิง
แต่ละตัวไปเลี้ยงโดยใช้อุปกรณ์ไม่มีชีวิตที่มีอยู่
สองแบบ ที่ท ำหน้ำที่ให้นมกับลูกลิงแทนแม่ลิง
ได้เหมือนกัน แต่แบบหนึ่งท ำด้วยเส้นลวดล้วนๆ 
ส่วนอีกแบบหนึ่งหุ้มเส้นลวดด้วยผ้ำขนนุ่ม ๆ 
อีกชั้นหนึ่ง  

เมื่อเปิดโอกำสให้ลูกลิงเลือกได้โดยอิสระว่ำจะ
กินนมจำกแม่ลิงตัวใดผลปรำกฏว่ำลูกลิงก็จะ

เลือกกินนมจำกแม่ลิงที่หุ้มด้วยผ้ำขนนุ่ม ๆ เสมอเกือบทุกครั้ง ผลกำรทดลองนี้แสดงว่ำ ควำมผูกพันของลูกลิง
ทำรก มิได้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่ได้นมกินเท่ำนั้น – ยังมีองค์ประกอบอื่นเข้ำมำเก่ียวข้องด้วย 

  
Harry Harlow, Monkey Love Experiments  
(Images via: https://pages.uoregon.edu/adoption/studies/HarlowMLE.htm) 
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ในกำรทดลองครั้งท่ีสอง ฮำร์โลว์ได้ปรับรูปแบบกำรทดลองเสียใหม่ โดยให้ลูกลิงส่วนหนึ่งอยู่กับแม่ลิง
ที่เป็นลวดล้วน ๆ กับอีกส่วนหนึ่งให้อยู่กับแม่ลิงลวดที่มีผ้ำนุ่ม ๆ หุ้ม แม่ลิงทั้งสองแบบนี้มีนมให้ลูกลิงกิน
เหมือน ๆ กัน 

ผลปรำกฏว่ำ ลูกลิงทั้งสองกลุ่มมีชีวิตรอด และแข็งแรงหมดทุกตัว แต่ลักษณะของพฤติกรรมที่
แสดงออกมีแนวโน้มที่จะแตกต่ำงกัน โดยกลุ่มที่อยู่กับแม่ลิงปลอมที่มีผ้ำหุ้ม จะวิ่งไปหำแม่ทุกครั้งที่พบกับ
สิ่งของรูปร่ำงประหลำด และมีเสียงดัง ส่วนลูกลิงที่อยู่กับแม่ลิงปลอมที่เป็นลวด จะทิ้งตัวลงนอนขดตัวคุดคู้อยู่
บนพื้น หรือเกลือกกลิ้งไปมำ หรือบำงทก็ี “หวีดร้องเสียงหลงด้วยควำมกลัวลนลำน” 

ข้อค้นพบนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นได้ชัดว่ำ ควำมผูกพันทำงอำรมณ์ในวัยทำรกของลูกลิง ที่ได้มำจำกกำร
เคล้ำเคลีย มีผลต่อกำรแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อควำมเครียด และกำรควบคุมอำรมณ์ในช่วงชีวิตต่อมำ 
(Herman.201)  

กำรทดลองสองครั้งนี้ได้วำงรำกฐำนให้กับกำรศึกษำ เกี่ยวกับควำมผูกพันของเด็ก ๆ และผลกระทบ
ของประสบกำรณ์ในวัยเด็ก ที่จะมีต่อชีวิตอนำคต  

แนวทำงกำรวิจัยของ Erik Erikson ก็เป็นไปในแนวเดียวกับของ Bowlby และ Ainsworth แต่ทว่ำมำ
จำกต่ำงมิติกันเท่ำนั้น  

งำนของ อีริคสัน อำศัยทฤษฎีดั้งเดิมของ ฟรอยด์ เรื่องบุคลิกภำพ ที่ดึงมำจำกแนวคิดเรื่อง ego     
แตท่ว่ำ อีริคสัน จะเน้นควำมส ำคัญในเรื่องของวัฒนธรรม และสังคมมำกกว่ำ ฟรอยด์ ที่เน้นเรื่องควำมขัดแย้ง
ระหว่ำง id กับ superego   

นอกจำกนั้นแล้ว ขั้นตอนของกำรพัฒนำของอีริคสัน ก็ยังจะยึดอยู่กับประเด็นเรื่อง 
เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอย่ำงไร และมันมีผลกระทบต่อควำมรู้สึกเป็นตัวตนของต่อตนเอง
อย่ำงไร มำกกว่ำเรื่องพัฒนำกำรทำงเพศ 

พัฒนำกำรทำงสังคมจิตวิทยำแปดช่วงชั้น ของอีริคสัน มีดังต่อไปนี้ 

  ๑. วัยทารก–ไว้ใจ กับ ไม่ไว้ใจ ในช่วงนี้ ทำรกต้องกำรกำรดูแลเอำใจใส่ และควำมอบอุ่นอย่ำงมำก
จำกพ่อแม่ ซึ่งจะช่วยท ำให้เขำพัฒนำควำมรู้สึกแรกของเขำขึ้นมำ นั่นคือควำมรู้สึกไว้วำงใจ (หรือบำงคนก็ไม่
ไว้วำงใจ)  
  ๒. วัยเด็กตอนต้น–ความเป็นเอกเทศ กับ ความเหนียม และไม่แน่ใจ เด็กเล็ก และวัยเตำะแตะ    
จะเริ่มแสดงควำมเป็นอิสระของตัวเอง และพัฒนำบุคลิกเฉพำะตัวของตัวเองขึ้น กำรอำละวำดและกำรขัดขืน
ของเด็กวัยนี้จึงเป็นเรื่องปกติ 
  ๓. เด็กก่อนวัยเรียน–การริเริ่มแสดงออก กับ ความรู้สึกผิด เด็กในวัยนี้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับบทบำท
ทำงสังคม และกติกำของสังคม ควำมคิดจินตนำกำรของเด็กจะเริ่มขึ้น ณ จุดนี้ โดยที่กำรอำละวำดและขัดขืน 
ที่มีมำก่อนจะยังคงอยู่ วิธีกำรที่ผู้ใหญ่ที่เด็กไว้วำงใจปฏิสัมพันธ์กับเด็กจะช่วยกระตุ้นให้เด็กสำมำรถท ำกำรโดย
อิสระได้ หรือช่วยพัฒนำควำมรู้สึกผิดในกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสมได้  
  ๔. วัยเข้าโรงเรียน–ขยัน (มีสมรรถนะ) กับ ปมด้อย ในวัยนี้เด็กจะสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ส ำคัญกับ
เพ่ือน และน่ำจะเริ่มรู้สึกถึงภำระรับผิดชอบต่อกำรเรียน ประเด็นเรื่องสุขภำพทำงจิตอำจเริ่มขึ้น ณ ช่วงนี้ 
รวมทั้งจะมีเรื่องควำมเก็บกด ควำมวิตกกังวล อำกำรหลุกหลิกสมำธิสั้น และ ปัญหำอื่น ๆ อีกด้วย 

 
Erik Erikson 
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  ๕. วัยรุ่น–บุคลิกภาพ กับ ความสับสนเรื่องบทบาท วัยรุ่นเป็นช่วงที่ควำมรู้สึกเป็นอิสระพุ่งสูงขึ้นถึง
อีกระดับหนึ่ง และเป็นช่วงของกำรทดลอง และหลอมรวมบุคลิกภำพของตัวเอง ในวัยนี้ ปัญหำด้ำนกำรสื่อสำร
คมนำคม กับกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำยและอำรมณ์ จะปรำกฏขึ้นเป็นเรื่องปกติ (Wells, Sueskind, & 
Alcamo, 2017)  
  ๖. วัยหนุ่มสาว–ความใกล้ชิด กับ ความโดดเดี่ยว วัยนี้ (อำยุระหว่ำง ๑๘-๔๐ โดยประมำณ) จะเริ่ม
มีส่วนร่วมและแบ่งปันกับคนอ่ืนมำกขึ้น ทั้งกับคนนอกและคนในครอบครัว ถ้ำประสบควำมส ำเร็จในชีวิตช่วงนี้ 
เขำก็จะมีควำมสัมพันธ์กับคนอ่ืนในลักษณะที่มีควำมรับผิดชอบ ไม่มีภัย และเอ้ืออำทรด้วย แต่ถ้ำไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ เขำก็จะไม่กล้ำรับผิดชอบ จะแยกตัวออก จะอยู่คนเดียว และเก็บกด (McLeod, 2017)  
  ๗. วัยกลางคน–ขยันการ กับ เฉื่อยแฉะ เป็นวัยก่อนสุดท้ำย (อำยุ ๔๐-๖๕ โดยประมำณ) คนในวัยนี้
มักจะมีอำชีพเป็นหลักเป็นฐำนแล้ว มีควำมสัมพันธ์โยงใย มีครอบครัวแล้ว ถ้ำหำกว่ำเขำไม่มีควำมมั่นคง และ
ไม่ได้ท ำประโยชน์ให้สังคมเลย เขำก็จะรู้สึกเฉื่อยแฉะ และจะอยู่ไปวัน ๆ ไม่ท ำประโยชน์อะไรให้ใครเลย 
  ๘. วัยชรา–ภูมิใจในตนเอง กับ สิ้นหวังทอดอาลัย วัยสุดท้ำยคือวัยชรำ (อำยุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป) 
ปกติเป็นวัยที่ประสิทธิภำพด้ำนกำรผลิตลดลง ซึ่งเจ้ำตัวอำจมองได้เป็นสองทำง คือทำงหนึ่งมองว่ำยังท ำ
ประโยชน์ได้อยู่ กับอีกทำงหนึ่งคือไม่พอใจหรือรู้สึกผิด กำรช่วยประคับ ประคองให้กำรด ำเนินชีวิตในช่วงนี้
ประสบควำมส ำเร็จ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดควำมรู้สึกเครียด หรือสิ้นหวัง ทั้งจะเป็นกำรช่วยให้เขำเกิดปัญญำ
ฉลำดคิดอีกด้วย (McLeod, 2017) 

ถึงแม้ว่ำจะไม่ได้ผนวกรวมข้อค้นพบของอีริคสันเข้ำไว้ในทฤษฎีควำมผูกพันด้วยอย่ำงชัดเจน แต่ข้อ
ค้นพบของเขำ ก็เกี่ยวโยงสอดคล้องกับรูปแบบและพฤติกรรมผูกพัน ที่ทั้งโบลบี เอนสเวิร์ธ และฮำร์โลว์ได้
ค้นพบด้วย 

 ทฤษฎีควำมผูกพันในเด็ก  
(Attachment Theory in Babies, Infants, and Early Childhood Development) 

 

 โบลบี กับเอนสเวอร์ธ กล่ำวไว้ว่ำ กำรติดพ่ีเลี้ยงจะพัฒนำขึ้นในช่วงอำยุประมำณ ๑๘ เดือนแรกของ
เด็ก เริ่มจำกพฤติกรรมที่เป็นไปตำมสัญชำตญำณ ดุจเดียวกับกำร ร้องไห้ และกอดรัด (Kennedy & 
Kennedy, 2004) พฤติกรรมนี้จะพุ่งเป้ำไปที่พ่ีเลี้ยงคนหนึ่งหรือสองสำมคน เป็นกำรเฉพำะ จำกนั้นพออำยุได้ 
๗ หรือ ๘ เดือน เด็กก็จะเริ่มแสดงกำรต่อต้ำนไม่ให้พ่ีเลี้ยงจำกไปไหน และเมื่อพ่ีเลี้ยงจำกไปไม่อยู่ด้วย เขำก็จะ
ร้องไห้เสียใจ  

เมื่อเดก็โตเข้ำสู่วัยเตำะแตะ เด็กก็จะสร้ำงรูปแบบควำมสัมพันธ์เกำะติดของตัวเองขึ้นมำในใจ รูปแบบ
ที่สร้ำงขึ้นในใจนี้จะเป็นตัวก ำหนดกรอบควำมเชื่อของเด็กที่ เกี่ยวกับคุณค่ำของตัวเขำเอง และก ำหนดว่ำเขำ
สำมำรถพ่ึงพำให้คนอ่ืนช่วยได้มำกน้อยเพียงใด  

ในทัศนะของโบลบี กับเอนสเวอร์ธ เขำเชื่อว่ำรูปแบบควำมผูกพันที่เด็กสร้ำงขึ้นนั้น มำจำกปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงเด็กกับพ่ีเลี้ยงในกำรก ำกับอำรมณ์ในทั้งสองปลำยขั้ว คือแบบขัดขวำงไม่ให้ท ำอีก ขั้วหนึ่ง กับอีกขั้ว
หนึ่งคือแบบหลบหลีกปลีกตัว โดยที่ควำมสัมพันธ์ที่มั่นคงจะอยู่ตรงช่วงกลำงระหว่ำงสองขั้ว คือจะอยู่ตรง
กึ่งกลำงระหว่ำงวิธีกำรสะกดอำรมณ์เพ่ิมกำรควบคุมแบบเข้มสุด ๆ กับอีกขั้วหนึ่งคือไม่มีกำรควบคุม ไม่มีระบบ 
และควบคุมอำรมณไ์ม่ได ้ 
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ในระยะหลังได้มีกำรจ ำแนกเพ่ิมเติมขึ้นอีกแบบหนึ่ง คือลักษณะ ไร้รูปแบบ-ไร้ทิศทำง ซึ่งอำจแสดง
พฤติกรรมและวิธีกำรในทุกรูปแบบ กลุ่มนี้มักจะควบคุมอำรมณ์ตัวเองไม่ได้ อำจระเบิดควำมโกรธรุนแรง และ
ก้ำวร้ำวด้วย (Kennedy & Kenney, 2004)  

กำรศึกษำวิจัยที่ผ่ำนมำได้แสดงให้เห็นว่ำ นอกเหนือจำกกำรควบคุมอำรมณ์ แล้วยังมีพฤติกรรม
รูปแบบอ่ืนอีกมำกที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของควำมผูกพันของเด็กด้วย ในจ ำนวนนั้น ปรำกฏกำรเชื่อมโยงตำม
กลุ่มต่ำง ๆ ดังข้ำงล่ำงนี้  

  - กลุ่มผูกพันมั่นคง – เด็ก ๆ กลุ่มนี้มักจะมองเห็นคนอ่ืนเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ มองตนเองเป็นผู้มี
ศักยภำพและควรได้รับกำรยอมรบันับถือ พวกเขำจะสัมพันธ์กับคนอ่ืนในทำงบวก และแสดงควำมยืดหยุ่นผ่อน
ปรน ร่วมกำรเล่นที่ซับซ้อนได้ และจะประสบควำมส ำเร็จ ทั้งในกำรเรียนในห้องเรียน และในกำรปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือน ๆ ด้วยกัน เข้ำใจควำมคิดของคนอ่ืนได้ดกีว่ำ และไว้ใจเพ่ือน ๆ มำกกว่ำ 

- กลุ่มหลบหลีกปลีกตัว – ปกติเด็กกลุ่มนี้จะควบคุมสถำนกำรณ์ที่เคร่งเครียดไม่ค่อยได้ พวกเขำ
มักจะหลบหลีกไม่เผชิญหน้ำปัญหำ และไม่ต้องกำรให้ใครช่วย ซึ่งเป็นกำรปิดกั้น โอกำสที่เขำจะได้สร้ำง
สัมพันธภำพที่ดีกับเพ่ือน ๆ ขึ้น พวกเขำจะแสดงอำกำรก้ำวร้ำว และพฤติกรรมปฏิปักษ์กับสังคม เช่น โกหก 
แกล้งเพื่อน และจะพยำยำมแยกตัวให้ห่ำงจำกเพ่ือน ๆ เพ่ือลดควำมเครียดทำงอำรมณ์ของตัวเอง 
  - กลุ่มขัดขวาง-ไม่ให้ท าอีก – เด็กกลุ่มนี้อยู่ตรงปลำยคำนฝั่งตรงกันข้ำมกับกลุ่มหลบหลีกปลีกตัว 
พวกเขำจะขำดควำมเชื่อมั่นในตนเอง และเกำะติดอยู่กับพ่ีเลี้ยงตลอดเวลำ อำจแสดงอำรมณ์มำกเกินเหตุและ
วำงตัวห่ำงจำกเพ่ือน ๆ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรเป็นคนที่ถูกโดดเดี่ยวในสังคม  
  - กลุ่มผูกพันไร้รูปแบบ – เด็กกลุ่มที่ผูกพันไร้รูปแบบมักจะไม่สำมำรถพัฒนำหรือก ำหนดมำตรกำรที่
จะรับมือกับควำมชอกช้ ำที่เกิดจำกกำรถูกพรำก จะแสดงอำกำรก้ำวร้ำว อำละวำด ทุบท ำลำย และแยกตัวออก
จำกสังคม มักจะมองคนอ่ืนเป็นศัตรูมำกกว่ำเป็นผู้ช่วยเหลือ ซึ่งเป็นเหตุให้เขำแสดงพฤติกรรมทำงเลือกที่สลับ
ไปมำระหว่ำงกำรแยกตัวอยู่คนเดียว กับกำรแสดงพฤติกรรมก้ำวร้ำวเพ่ือปกป้องตัวเอง (Kennedy & 
Kennedy, 2004) 
  จึงเป็นเรื่องไม่ยำกที่เรำจะมองจำกค ำอธิบำยพฤติกรรมและอำรมณ์ตำมที่กล่ำวมำนี้ ให้เห็นว่ำรูปแบบ
ควำมผูกพันของเด็ก จะท ำให้เกิดปัญหำด้ำนควำมสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่ได้อย่ำงไร 

 ทฤษฎีควำมผูกพันในผู้ใหญ่  
(Attachment Theory in Adults: Close Relationships, parenting, Love, and Divorce) 

    ที่ว่ำรูปแบบควำมผูกพันในวัยเด็กจะน ำไปสู่รูปแบบควำมผูกพันในวัยผู้ใหญ่นั้น เป็นเรื่องจริง ข้ำงทำ้ย
นี้เป็นค ำอธิบำยลักษณะควำมผูกพันสี่แบบ ในควำมสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ 

Examples: The Types, Styles, and Stages (Secure, Avoidant, Ambivalent, and Disorganized)  
ควำมผูกพันของผู้ใหญ่ จะเป็นไปตำมรูปแบบทั่วไป ที่ได้กล่ำวมำแล้วในตอนต้นคือ  

   - กลุ่มมีความผูกพันมั่นคง ผู้ใหญ่กลุ่มนี้มักพอใจกับควำมสัมพันธ์ของพวกเขำ จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
และมีควำมผูกพันกับคู่ครอง โดยไม่รู้สึกว่ำจ ำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลำ ควำมสัมพันธ์ของพวกเขำมักจะมี
ลักษณะซื่อสัตยต์่อกัน เกื้อหนุนกัน มีอิสรภำพ และผูกพันกันทำงอำรมณ์อย่ำงลึกซึ้ง 
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  - กลุ่มหลบหน้า-ไม่สนใจใยดี (หรือกลุ่มหลบหลีกปลีกตัว) เป็นหนึ่งในสองแบบของควำมผูกพันแบบ
ไม่เผชิญหน้ำ คนกลุ่มที่มีควำมผูกพันในรูปแบบนี้ โดยทั่วไปมักจะวำงตัวห่ำงจำกคนอ่ืน อำจรู้สึกว่ำตัวเอง
สำมำรถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องกำรติดต่อสัมพันธ์กับมนุษย์เลย และเน้นที่จะอยู่คนเดียวอย่ำงอิสระและตัดขำดไม่
ติดต่อกับใครเลย ในภำวะที่มีสิ่งท ำให้เจ็บปวดเกิดข้ึน คนกลุ่มนี้มักจะสำมำรถปิดกั้นระงับอำรมณ์ของตัวเองได้ 
เช่นเมื่อมีกำรทะเลำะโต้เถียงรุนแรงกับคู่ครอง หรือมีปัญหำที่ถึงกับจะต้องหย่ำร้ำงกัน เป็นต้น 

- กลุ่มหมกมุ่นหวาดระแวง-(กลุ่มขัดขวางไม่ให้ท าอีก) คนที่มีควำมสัมพันธ์ไม่ค่อยรำบรื่นกับคู่ครอง 
อำจรู้สึกขำดควำมรักควำมอบอุ่น และรู้สึกว่ำคู่ครองของตนจะต้องเป็นคนเติมเต็ม หรือเป็นผู้แก้ปัญหำ ซึ่ง
ควำมต้องกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนรักนี้ อำจผลักดันให้เขำท ำในทำงที่ยิ่งจะท ำให้
อีกฝ่ำยหนึ่งถอยห่ำงออกไปอีกแทนที่จะเข้ำมำใกล้ขึ้น พฤติกรรมที่กระท ำไปด้วยควำมกลัว อำจได้แก่ กำร
เกำะติดแจ บังคับเรียกร้อง หึงหวง และโกรธง่ำยในเรื่องไม่เป็นเรื่อง เป็นต้น 

  - กลุ่มหลบหน้าเพราะกลัว-(หรือกลุ่มผูกพันไร้รูปแบบ) ประเภทที่สองของกลุ่มหลบหลีกปลีกตัวนี้ จะ
แสดงพฤติกรรมที่ก ำกวมไม่ชัดเจนว่ำเป็นกำรอยำกอยู่คนเดียว คนที่มีควำมผูกพันลักษณะนี้ จะถูกอำรมณ์
ครอบง ำโดยง่ำย จึงพยำยำมสลัดอำรมณ์ของตัวเอง ส่งผลให้อำจมีปัญหำควำมแปรปรวนทำงอำรมณ์ที่คำดเดำ
ไม่ไดเ้กิดขึ้น ทั้งอำจกลัวว่ำคู่ครองของตนจะท ำให้เจ็บช้ ำด้วย คนกลุ่มนี้ ใจหนึ่งอยำกจะเข้ำใกล้ชิดคู่ของตนให้
มำกขึ้นอีก แต่ใจหนึ่งก็กลัวที่จะเข้ำใกล้ชิดเกินไปด้วย จึงไม่น่ำแปลกใจเลยว่ำ ควำมผูกพันลักษณะนี้ ท ำให้ยำก
ที่จะคงควำมสัมพันธ์ที่ดีและมีควำมหมำยกับคนอื่นไว้ได้ (Firestone, 2013)  

รูปแบบของควำมสัมพันธ์ที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ ไม่ใช่ประเภทของบุคคล เรำต้องมองว่ำมันเป็นเพียง
พฤติกรรมผูกพันที่ติดมำเท่ำนั้น คนที่เคยมีพฤติกรรมผูกพันแบบมั่นคง ในบำงสถำนกำรณ์ก็อำจแสดง
พฤติกรรมผูกพันที่เหมำะจะเป็นกลุ่มอ่ืนได้ หรือว่ำกลุ่มพฤติกรรมหลบหน้ำ-ไม่ใยดี อำจแสดงควำมผูกพันแบบ
มั่นคงกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพำะก็ได ้

ดังนั้นรูปแบบที่จ ำแนกไว้นี้ ควรจะถือว่ำเป็นเพียงวิธีอธิบำยและท ำควำมเข้ำใจกับพฤติกรรมของ
บุคคล มำกกว่ำจะเป็นกำรค ำบรรยำยลักษณะบุคลิกภำพของคนใดคนหนึ่ง 

โดยนัยยะแห่งรูปแบบควำมผูกพันของบุคคลนี้ วิธีกำรที่บุคคลไม่ว่ำชำยหรือหญิงใช้ในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่ำงกันก็ดี สมรสกันก็ดี และเลี้ยงดูบุตรก็ดี อำจจะแตกต่ำงกันมำกได้ 

ส่วนแนวทำงหลำกหลำยที่จะน ำทฤษฎีนี้ไปใช้ในทำงปฏิบัติหรือใช้อธิบำยพฤติกรรมนั้น ได้มีกำรน ำมำ
สรุปรวบรวมและเพ่ิมเติมเสริมแต่งตำมข้อเท็จจริงที่ว่ำ ควำมสัมพันธ์นั้นจะต้องอำศัยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
และพฤติกรรมผูกพันใด ๆ ที่ใครคนหนึ่งแสดงออก ย่อมจะไปกระทบ หรือรับผลกระทบ จำกพฤติกรรมผูกพัน
ของบุคคลอีกฝ่ำยหนึ่ง 

เนื่องจำกมีควำมหลำกหลำยมำกทั้ง ตัวบุคคล พฤติกรรม และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน กำรที่จะมี
ควำมยุ่งเหยิงสับสนและข้อขัดแย้งมำกมำย จึงเป็นเรื่องธรรมดำที่ไม่น่ำแปลกใจเลย  

และจะเป็นเรื่องธรรมดำ แม้จะเป็นโชคไม่ดี ที่ควำมสัมพันธ์หลำยกรณีต้องจบลงด้วยกำรหย่ำร้ำง หรือ
เลิกรำ อันเป็นเหตุกำรณ์ที่อำจต่อวงจรควำมอ่อนแอของควำมผูกพันไปสู่สมำชิกรุ่นเยำว์ของพวกเขำด้วย  
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 ทฤษฎีควำมผูกพันในกรณีเสียใจและเจ็บปวด  
(Attachment Theory in Grief and Trauma) 

ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นเพรำะโชคไม่ดี ท ำให้เกิดควำมโศกเศร้ำเสียใจและเจ็บปวดจำกกำร
สูญเสีย ทฤษฎีควำมผูกพันก็มีแนวทำงที่ช่วยให้เข้ำใจเรื่อง ควำมเสียใจ และควำมรู้สึก
เจ็บปวดทีเ่กิดจำกกำรสูญเสียนั้นได ้ 

แม้ว่ำบำงท่ำนอำจคุ้นเคยกับ ลักษณะอำกำรควำมเศร้ำโศกเสียใจห้ำระดับของ 
Kubler-Ross มำก แต่ทว่ำโบลบี ได้ระบุไว้ก่อนหน้ำนั้นแล้วว่ำมันมีอยู่สี่ขั้นตอน คือในช่วงที่
โบลบีท ำกำรศึกษำเรื่องควำมผูกพันอยู่ ตัวเขำกับเพ่ือนร่วมงำนของเขำ ชื่อโคลิน เมอเรย์ 
ป๊ำร์ค (Colin Murray Parkes) ได้สังเกตเห็นสี่ขั้นตอนของควำมเศร้ำโศกเสียใจ ซึ่งได้แก่ 

๑. ตกใจจังงัง (ตกใจและตลึงงัน) ในขั้นแรกนี้ ผู้สูญเสียอำจไม่เชื่อว่ำควำมสูญเสียนั้นเป็นเรื่องจริง 
หรือเป็นเรื่องท่ียอมรับไม่ได้ อำจจะมีอำกำรสิ้นหวัง และไม่เข้ำใจ ทั้งไม่สำมำรถบอกได้ว่ำรู้สึกอย่ำงไร 

  ๒. โหยหำ และไขว่คว้ำ ในขั้นนี้ ผู้สูญเสียได้รู้ชัดถึงควำมสูญเสียที่เกิดขึ้นในชีวิต และพยำยำมหำสิ่ง
อ่ืนหรือบุคคลอื่นมำทดแทนควำมสูญเสียนั้น แต่พวกเขำจะยังคงมีควำมผูกพันที่แนบแน่นและอำจฝังใจอยู่กับผู้
ที่จำกไปด้วย 

  ๓. สิ้นหวังและระส่ ำระสำย ตอนนี้ผู้สูญเสียยอมรับว่ำทุกอย่ำงเปลี่ยนไปแล้วไม่มีทำงที่จะกลับมำ
เหมือนเดิม อำจรู้สึกหมดอำลัย สิ้นหวัง โกรธแค้น และไม่อยำกเชื่อว่ำเป็นจริง และพยำยำมมุ่งเน้นที่จะท ำ
ควำมเข้ำใจกับสถำนกำรณ์ ในขั้นนี้เขำอำจเก็บตัวไม่สัมพันธ์กับใครเลย 

  ๔. กำรปรับตัว และปรับใจ ในขั้นตอนสุดท้ำยนี้ ควำมเชื่อมั่นในชีวิตของผู้สูญเสียอำจเริ่มกลับคืนมำ 
จะเริ่มตั้งตัวและต้ังเป้ำหมำยใหม่ ก ำหนดแนวทำงใหม่ และนิสัยใหม่ส ำหรับชีวิต ผู้สูญเสียจะเริ่มวำงใจอีกครั้ง
หนึ่ง ควำมเศร้ำโศกที่เคยอยู่ข้ำงหน้ำหรือตรงกลำง จะถอยห่ำงออกไปอยู่ข้ำงหลังแทน (Williams & Haley, 
2017)     

  แน่นอนที่สุด รูปแบบควำมผูกพันของบุคคลจะมีส่วนก ำหนดลักษณะอำกำรของควำมเศร้ำโศกด้วย 
ดังเช่นคนที่มีควำมผูกพันแบบมั่นคง จะก้ำวผ่ำนขั้นตอนต่ำง ๆ เหล่ำนั้นไปได้เร็ว หรืออำจข้ำมทุกขั้นตอนไปได้ 
ส่วนบำงคนที่อยู่ในกลุ่มหมกมุ่นเกำะติด หรือกลุ่มหลบหลีกปลีกตัว ก็อำจจะติดกับอยู่ ณ ขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งได ้

  เรำทุกคนต่ำงก็ได้ผ่ำนประสบกำรณ์เศร้ำโศกมำต่ำง ๆ กัน แต่ถ้ำเรำย้อนไปมองดูผ่ำนแว่นขยำยของ
ทฤษฎีควำมผูกพัน ก็อำจจะเห็นภำพใหม่ และจะเข้ำใจเรื่องของควำมเศร้ำโศกของเรำมำกขึ้น และเข้ำใจได้ว่ำ
ท ำไมบำงคน เมื่อประสบกับควำมสูญเสียจึงท ำอะไรไม่ถูก 

 

 

 

 
Colin Murray Parkes 
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 กำรน ำทฤษฏีควำมผูกพันไปใช้ในห้องเรียน 
(Using Attachment Theory in the Classroom (Worksheet and PDF)) 

  เนื่องจำกทฤษฎีควำมผูกพัน มีควำมส ำคัญต่อพัฒนำกำรของเด็ก ดังนั้น กำรใช้ประโยชน์จำกทฤษฎีนี้ 
ส่วนใหญ่จึงเป็นกำรใช้ในห้องเรียน และหนึ่งในหลำย ๆ เรื่อง ที่ได้น ำหลักกำรและแนวคิดของทฤษฎีควำม
ผูกพันนี้ไปใช้แล้วได้ผลดี ก็คือกำรชี้ทำงควบคุมอำรมณ์ (emotion coaching)   

         Emotion coaching (การชี้ทางควบคุมอารมณ์) เป็นเรื่องของการช่วยให้เด็กรู้เท่าทันอารมณ์ของ
ตัวเอง และสามารถควบคุมความรู้สึก โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ “ท าไม่ถูกต้อง” ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถ
สร้างแนวทางของพฤติกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวก และช่วยให้มีความมั่นใจในการปรับลดความรุนแรงของ
สถานการณ์ลง ในกรณีที่ถูกยั่วยุ (National College for Teaching and Leadership, 2014)  

 กำรชี้ทางควบคุมอำรมณ์ เป็นกำรช่วยเหลือสนับสนุนเด็ก ๆ ให้เรียนรู้ และท ำกำรควบคุมอำรมณ์และ
พฤติกรรมของตัวเองให้ได้ มำกกว่ำจะเป็นกำร “ชี้แนะ” ตำมควำมหมำยปกติที่เข้ำใจกัน ในกำรชี้ทางควบคุม
อำรมณ์นี้ ไม่จ ำเป็น และไม่ต้องสนับสนุน ให้ครูใช้มำตรกำรท ำโทษหรือให้รำงวัล เป็นเครื่องมือ เพ่ือให้เด็กท ำ
พฤติกรรมที่เหมำะสมใด ๆ เลย 

  เพียงแตว่่ำ กำรก ำกับอำรมณ์ จะเกี่ยวข้องกับกำรท ำสิ่งต่อไปนี้ 

 กำรสอนให้เด็กรู้จัก โลกของอำรมณ์ “ชั่ววูบ” 
 กำรแสดงให้เด็กได้เห็นวิธีควบคุมควำมแปรปรวนขึ้นลงของอำรมณ์ 
 กำรสอนให้รู้จักเห็นใจ และยอมรับว่ำอำรมณ์ทำงลบและไม่น่ำรักนั้นเป็นเรื่องปกติ 

แต่ไม่ได้ให้ยอมรับพฤติกรรมทำงลบ 
 กำรน ำโอกำสช่วงที่เกิดพฤติกรรมที่มีปัญหำ มำใช้ท ำกำรสอน 
 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ เชื่อถือและไว้วำงใจกัน กับเด็ก ๆ 

(National College for Teaching and Leadership, 2014)  

Dr. John Gottman ผู้เชี่ยวชำญเรื่องทฤษฎีควำมผูกพัน ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรชี้ทางควบคุมอำรมณ์ มีอยู่
ห้ำขั้นตอนด้วยกัน ที่พ่อแม่ ครู หรือผู้ปกครองที่มีควำมส ำคัญกับชีวิตเด็กสำมำรถท ำได้ คือ 

    ๑. ปรับคลื่นให้ตรงกัน (tune in) คือให้สังเกต และตรวจสอบให้รู้ถึงลักษณะอำรมณ์ของตัวเรำเอง
และอำรมณ์ของเด็กในขณะนั้น ให้แน่ใจว่ำตัวเรำใจเย็นพอที่จะท ำกำรชี้ทางควบคุมอำรมณ์ให้กับเด็กได้ ถ้ำยัง
ไม่แนใ่จ ก็อำจให้เวลำสักอึดใจหนึ่งส ำหรับทั้งสองฝ่ำยได้ตั้งสติ 
   ๒. ท ำกำรเชื่อมต่อ (connect) ใช้สถำนกำรณ์เป็นโอกำสที่เรำเองได้ฝึกหัดและเด็กได้เรียนรู้ ระบุให้
แน่ชัด (ซึ่งส ำคัญมำก) ว่ำเด็กก ำลังมีอำรมณ์อะไรอยู่ เพ่ือจะได้ช่วยให้เขำโยงอำรมณ์ขณะนั้นเข้ำกับพฤติกรรม
ที่แสดงออกได้  
   ๓. รับรู้และรับฟัง (Accept and Listen) เป็นกำรแสดงควำมเห็นใจ เอำตัวเองเข้ำไปอยู่ใน
สถำนกำรณ์ของเด็ก นึกถึงสถำนกำรณ์ที่ตัวเรำมีอำรมณ์แบบเดียวกันนี้ และนึกทบทวนว่ำตอนนั้นควำมรู้สึก
เป็นอย่ำงไร 

 
Dr. John Gottman 
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   ๔. แสดงควำมคิดเห็น (Reflect) เมื่อทุกคนเย็นลงแล้ว ให้ย้อนกลับไปดูว่ำเด็กพูดว่ำอะไร หรือท ำ
อะไรลงไป ให้พูดเฉพำะที่เห็นกับตำ ได้ยินกับหู หรือตำมเหตุกำรณ์ที่เรำเข้ำใจ แล้วแสดงควำมคิดเห็นว่ำ เกิด
อะไรขึ้น และเกิดข้ึนเพรำะเหตุใด 
   ๕. สรุปด้วยกำรแก้ปัญหำ/ทำงเลือก/ก ำหนดขอบเขต (End with Problem Solving/ 
Choices/Setting Limits) เมื่อสบโอกำสให้พยำยำมยุติสถำนกำรณ์ด้วยกำรแนะน ำ หรือเข้ำช่วย หรือชักน ำ
ให้เด็กเข้ำมำร่วมในกำรแก้ปัญหำ (Somerset Children & Young People, n.d.) 
ผู้ชีท้ำงควบคุมอำรมณ์ ควรท ำอะไรบ้ำง (What Would an Emotion Coach Do?)  

  รำยละเอียดกิจกรรมประมำณสองหน้ำกระดำษ ที่คัดมำจำกโครงกำร  Somerset Emotion 
Coaching ที่เสนอต่อไปนี้ จะช่วยให้เข้ำใจได้ว่ำ กำรชี้ทำงควบคุมอำรมณ์ (Emotion Coaching) นั้น อะไรคือ
ใช่ และอะไรที่ไม่ใช่ 

ต่อไปนี้ จะขอน ำสถำนกำรณ์ห้ำอย่ำงมำเสนอพร้อมรูปแบบของกำรตอบสนองจ ำนวนหกรูปแบบ ให้
ท่ำนพิจำรณำ ขอให้ท่ำนเพียงแต่อ่ำนค ำอธิบำยสถำนกำรณ์ แล้วตัดสินใจว่ำ ค ำตอบข้อไหน เป็นวิธีกำรชี้ทำง
ควบคุมอำรมณ์ ที่เหมำะสมที่สุด 

สถำนกำรณ์แรกคือ “เด็กแสดงอำกำรโมโห โกรธ เนื่องจำกไม่อยำกเข้ำเรียนชั่วโมงที่บังคับให้เข้ำ
เพื่อทบทวนวิชำที่เรียนมำแล้ว” 

ค ำตอบทีใ่ห้ท่ำนเลือกคือ 

 โกรธตอบ เพรำะเด็กแสดงกริยำที่ไม่ดี 

 ย้ ำกับเด็กว่ำ จ ำเป็นต้องเข้ำเรียนในชั้นที่จัดพิเศษนั้น เพรำะเหตุว่ำเด็กท ำไม่ดี 

 ช่วยให้เด็กคิดว่ำ เขำจะท ำอย่ำงไรกับปัญหำนั้นได้บ้ำง 

 บอกกับเด็กว่ำแค่อยู่หลังเลิกเรียนนิดเดียว อย่ำเรื่องมำก 

 ช่วยชี้แนะข้อดีข้อเสียของกำรแสดงควำมโกรธและขัดเคืองที่เด็กแสดงออก 

 ท ำกำรปลอบโยนพวกเขำ  

กิจกรรมที่เสนอนี้ถ้ำท ำเป็นกลุ่มได้จะดีมำกเพรำะได้อภิปรำยแต่ละตัวเลือกระหว่ำงกัน ท ำให้ได้ฟัง
ควำมคิดที่ต่ำงกันในมุมมองของคนอ่ืนด้วย นอกจำกนั้นแล้ว ในกำรเลือกค ำตอบเรื่องวิธีกำรชี้ทำงควบคุมของ
เรำ เรำยังได้อภิปรำยในประเด็นที่ว่ำข้อใดเป็น เรื่องควำมผูกพันประเภทไหน เป็นแบบ หลีกหนี หลบหลีกปลีก
ตัว หรืออะไรอีกด้วย  

โจทย์สถำนกำรณ์ส ำหรับ กำรชี้ทำงควบคุมอำรมณ์ (Emotion Coaching Scripts) 

  ข้อมูลที่มีค่ำอีกส่วนหนึ่งที่ได้จำก Somerset Emotion Coaching Project ได้แก่กิจกรรมต่อไปนี้   
ที่จะช่วยให้ท่ำนฝึกกำรระดมสมองเพ่ือหำค ำตอบเกี่ยวกับวิธีกำรชี้ทำงควบคุมอำรมณ์ ซึ่งผลพลอยได้ที่จะ
เกิดขึ้นคือท่ำนสำมำรถน ำขั้นตอนที่ได้ท ำขึ้นนั้นไปใช้เป็นแนวทำงด ำเนินกำรเมื่อพบกับสถำนกำรณ์แบบ
เดียวกนัได้ด้วย 
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สถำนกำรณห์กอย่ำงทีข่อให้ท่ำนท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติมีดังนี้  

๑. นักเรียนหญิงคนหนึ่งมำสำย แล้วปฏิเสธที่จะอธิบำยเหตุผลกับครู บอกว่ำ “ครูไม่ต้องมำถำม 
อย่ำมำยุ่งกับหนู”  

๒. เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งไม่ยอมไปนั่งใกล้กลุ่มเพ่ือน ๆ ที่เคยนั่งด้วยกันที่ศูนย์กิจกรรม อ้ำงว่ำคนพวกนั้น
ชอบมำติเรื่องรูปร่ำงของเธอ  

๓. นักเรียนชำยคนหนึ่งท ำงำนเองคนเดียวไม่เคยเสร็จ ชอบนั่งเหม่อลอย และไม่ค่อยจะร่วมท ำอะไร
กับเพ่ือนในชั้นเลย เขำไม่ได้ก่อควำมร ำคำญอะไร แต่ท ำงำนเสร็จน้อยมำก และดูเหมือนจะไม่
ค่อยเข้ำกลุ่มกับเพ่ือน ๆ  

๔. นักเรียนชั้นเด็กเล็กร้องไห้เวลำมำโรงเรียน กอดพ่อแม่แน่นไม่ให้ไปท ำงำน 

๕. มีแม่ท่ำทีก้ำวร้ำวรำยหนึ่ง มำต่อว่ำด้วยควำมโกรธแค้นร ำคำญเพรำะเธอถูกเชิญให้แวะมำคุยกับ
ครูเรื่องพฤติกรรมของลูกชำย เธอเข้ำมำหำแล้วเปิดกำรสนทนำขึ้นว่ำ “พวกคุณนี่ ท ำไมชอบมำ
โทษพวกเรำเสมอ ๆ เลย”  

๖. ระหว่ำงช่วงเวลำพัก นักเรียนชำยกลุ่มหนึ่งทะเลำะชกต่อยกัน มีนักเรียนคนหนึ่งบำดเจ็บเล็กน้อย 
ท่ำนเดินไปหำเด็กกลุ่มนั้น และพวกเขำต่ำงก็จ้องมองมำท่ีท่ำน ด้วยท่ำทีกังวล  

ในแต่ละสถำนกำรณ์ข้ำงต้นนั้น สิ่งที่ขอให้ท่ำนท ำคือ 

๑. ระบุให้ได้ว่ำเด็กก ำลังแสดงอำรมณ์อะไร 

๒. วิเครำะห์ตรวจสอบอำรมณ์ชนิดนั้นว่ำเหมำะสมหรือไม่ 

๓. ระบุชื่อ หรือตั้งชื่อให้กับอำรมณ์ท่ีเด็กก ำลังรู้สึกตอนนั้น 

๔. ท ำควำมเข้ำใจ เพื่อให้ควำมเห็นใจเด็ก 

๕. ก ำหนดขอบเขต เท่ำท่ีควรท ำ และด ำเนินกำรแก้ปัญหำ  

รำยกำรข้ำงบนนี้ จะช่วยให้เรำได้คิด วำงแผน และตระเตรียมกำรชี้ทำงควบคุมอำรมณ์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 ทฤษฎีควำมผูกพันส ำหรับงำนสังคมสงเครำะห์  
(Attachment Theory in Social Work) 

กำรชี้ทำงควบคุมอำรมณ์นี้ นักสังคมสงเครำะห์ก็อำจน ำไปใช้ไดใ้นระดับหนึ่ง แต่ในกำรน ำทฤษฎีควำม
ผูกพันไปใช้กับงำนสังคมสงเครำะห์นั้น มสีิ่งส ำคัญที่เก่ียวข้องอยู่สำมอย่ำง คือ  

๑. กำรท ำให้เด็กและครอบครัวมีที่พ่ึงพิงที่มั่นคงปลอดภัย เป็นภำระที่ส ำคัญมำกที่นักสังคมสงเครำะห์
จะต้องท ำ ในที่นี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำต้องท ำให้ครอบครัวของเขำอบอุ่น จนต้องหันมำพ่ึงพิงนักสังคม
สงเครำะห์ตลอดไป แต่ก็ควรให้ครอบครัวได้รู้ว่ำ นักสังคมสงเครำะห์สำมำรถเป็นที่พ่ึงพิงได้ในยำมที่
เขำเดือดร้อน และจะช่วยสนับสนุนให้เขำก้ำวเดินออกไปภำยนอกได ้
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๒. นักสังคมสงเครำะห์จะต้องตระหนักรู้ ถึงประสบกำรณ์ที่มีอยู่ภำยในตัวของเด็ก (และครอบครัว) และ
ท ำกำรคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง หรือที่เรียกว่ำ “ถลกกลับในออกนอก”ด้วย องค์ประกอบที่มี
ควำมส ำคัญมำกที่สุดอย่ำงหนึ่ง ในกำรค้นหำ เยียวยำ และปรับปรุงควำมสัมพันธ์ในครอบครัว  คือ 
ต้องรู้ให้ชัดว่ำพ่อแม่รู้ว่ำอะไรก ำลังเกิดข้ึนในหัวสมองของเด็ก เด็ก ๆ คิดอย่ำงไร รู้สึกอย่ำงไร เกี่ยวกับ
พ่อแม่ของเขำ 

๓. เครื่องมือที่มีประโยชน์มำกที่สุด ในบรรดำเครื่องมือของนักสังคมสงเครำะห์ คือกำรบันทึกภำพพ่อแม่
ตอนที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูก ๆ แล้วใช้วิดีโอนั้นประกอบกำรให้ค ำแนะน ำแก่พ่อแม่ กำรที่ได้ดูวิธีที่ตัวเอง
เลี้ยงดูเด็กจะช่วยให้เกิดแรงบันดำลใจที่มีค่ำ และจะช่วยให้นักสังคมสงเครำะห์ใช้โอกำสที่ท ำกำร
ชี้แนะนั้นยกย่องชมเชยควำมเก่งกล้ำของพ่อแม่ไปพร้อม ๆ กับให้ค ำแนะน ำให้ปรับปรุงด้วย 
(Shemmings, 2015) 

  กำรน ำทฤษฎีควำมผูกพันไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนกับเด็ก ๆ นั้นมีอยู่หลำกหลำยวิธี โดยเฉพำะ
ส ำหรับคนที่ตกอยู่ท่ำมกลำงภำวะวิกฤติของครอบครัว แต่จะอย่ำงไรก็ตำมถ้ำหำกได้ใส่ใจในสำมเรื่องที่กล่ำวมำ
นี้ด้วย ก็เท่ำกับว่ำได้ด ำเนินกำรครอบคลุมรำกฐำนที่ส ำคัญที่สุดแล้ว  

  ส ำหรับนักสังคมสงเครำะห์ที่ท ำงำนกับผู้ใหญ่นั้น จะมียุทธศำสตร์และประเด็กหลัก ๆ ที่จะต้อง
ค ำนึงถึง ที่แตกต่ำงออกไป โดยเฉพำะคือ 

 ต้องระลึกไว้ว่ำทฤษฎีควำมผูกพัน ใช้ได้ตลอดช่วงชีวิต ทั้งพฤติกรรมและกระบวนกำรหลำย
อย่ำงในชีวิต ก็เป็นสิ่งที่ถูกหล่อหลอมมำจำกควำมผูกพันแต่ก่อนเก่ำ ซึ่งรวมถึงกำรอยู่อย่ำงปลอดภัย กำรหำ
ควำมอบอุ่น กำรจัดระยะควำมใกล้ชิดกับบุคคล ต่ำง ๆ และกำรแสวงหำควำมแน่นอนทีพึ่งม ี

 ต้องระลึกไว้ด้วยว่ำกระบวนกำรของควำมผูกพันมิได้เกิดมำจำกช่วงเวลำหลัก ๆ บำงช่วงบำง
ตอน แต่เกิดจำกโอกำสนับเป็นพัน ๆ ครั้งตลอดชีวิตในวัยเยำว์ ผนวกกับรูปแบบของกำรตอบสนอง (หรือไม่
ตอบสนอง) จำกบุคคลที่ผูกพันด้วย ที่เป็นส่วนที่ก ำหนดต้นแบบของควำมผูกพันของเด็กในอนำคตด้วย ซึ่ง
ต้นแบบที่ก ำหนดขึ้นนี้จะมีผลต่อกำรก ำหนดวิธีกำรที่เด็กรับรู้และตอบสนองต่ออำรมณ์ของตัวเอง และวิธีที่ตน
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ผูกพันด้วยอย่ำงไร 

 ต้นแบบที่เกิดขึ้นตอนแรก ๆ นี้จะฝังรำกลึกลงในสมองของเด็ก มันจึงมีผลกระทบส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถควบคุมก ำกับอำรมณ์ ตลอดจนกำรติดต่อและเชื่อมสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ในวัยผู้ใหญ่ด้วย  ซึ่ง
เรื่องนีอ้ำจท ำใหผู้้ใหญ่ที่เคยถูกละเมิดในวัยเด็ก ไม่รู้เลยว่ำตัวเองก ำลังถูกผู้ใกล้ชิดกระท ำละเมิดอยู่ หรือถึงขั้นที่
จะท ำให้เขำไปแสวงหำควำมสุขและควำมม่ันคงท่ีคำดว่ำจะได้ตำมแบบของเขำ  

 ต้องจ ำไว้ว่ำพฤติกรรมผูกพันนั้นจะปรับตำมสถำนกำรณ์ที่ท ำให้มันเกิดขึ้น ซึ่งตำมหลัก
ธรรมชำติของวิวัฒนำกำรแล้ว อำจจะกลำยเป็นพฤติกรรมในวัยผู้ใหญ่ ที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ และเป็นโทษก็ได้  

 ข้อสุดท้ำย นักสังคมสงเครำะห์ต้องไม่คิดว่ำตัวเองก ำลังแก้ไขพฤติกรรมชุดหนึ่ง และต้องระลึก
ไว้ด้วยว่ำ ยุทธศำสตร์ของแต่ละบุคคลนั้นจะถูกก ำหนดขึ้นด้วยเหตุผลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีกำรที่น่ำจะ
ช่วยให้เขำเอำตัวรอดได้ในสถำนกำรณ์ยำกล ำบำกในวัยเด็ก บทบำทของนักสังคมสงเครำะห์คือกำรช่วยให้ผู้รับ
ควำมช่วยเหลือไม่ใช้ยุทธศำสตร์เหล่ำนั้นพร่ ำเพรื่อเกินไป และช่วยชี้ทำงให้พวกเขำเพ่ิมสมรรถนะ หรือเพ่ิม
ยุทธศำสตร์ใหม่ ๆ ไว้ใช้งำนด้วย (Hardy, 2016) 
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 ข้อติติงส ำหรับทฤษฎีควำมผูกพัน (Criticisms of Attachment Theory) 
 

ทฤษฎีนี้ มีผู้ต ำหนิติติงมำกมำย เช่นเดียวกับทฤษฎีอ่ืน ๆ ทำงด้ำนจิตวิทยำด้วยเหมือนกัน 

ข้อติติงหลัก ๆ ส ำหรับทฤษฎีนี้ สรุปได้ดังนี้ 

 เน้นธรรมชาติมากเกินไป  ข้อติติงนี้มำจำกนักจิตวิทยำท่ำนหนึ่งชื่อ J.R. Harris ที่เชื่อว่ำพ่อแม่
ไม่ได้มีอิทธิพลเหนือบุคลิกภำพ หรือคุณลักษณะของเด็กมำกมำยอย่ำงที่คนส่วนใหญ่เชื่อกัน เธอ
ติงว่ำ บุคลิกภำพส่วนใหญ่ของแต่ละคน จะถูกก ำหนดโดยพันธุกรรมมำกกว่ำจะเป็นสิ่งแวดล้อม 
(Harris, 1998; Lee, 2003) 

 ข้อจ ากัดของทฤษฎีนี้ คือ    
o ผู้ต ำหนิติติงเรื่องเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ควำมเครียดของทฤษฎีควำมผูกพันนี้ตั้งข้อสังเกต

ว่ำ เป็นกำรศึกษำปฏิกิริยำตอบสนองของเด็กในสถำนกำรณ์คับขันชั่วครำวในช่วงสั้น ๆ 
เท่ำนั้น (ตอนที่ถูกพรำกจำกพ่อแม)่ และไม่ได้ช่วยให้เข้ำใจได้เลยว่ำ ในสถำนกำรณ์ที่ไม่
มีควำมเครียดเด็กกับพ่อแม่ได้ปฏิสัมพันธ์กันอย่ำงไร 

o นอกจำกนั้น ทฤษฎีนี้ในช่วงแรก ๆ ยังไม่ได้พิจำรณำถึงข้อเท็จจริงที่ว่ำเด็กจะผูกพันกับ
บุคคลต่ำง ๆ  ในรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน รูปแบบควำมผูกพันกับคนที่เป็นแม่ อำจไม่
เหมือนกันควำมผูกพันกับคนอ่ืนที่ไม่ใช่แม่  

o ข้อสุดท้ำยคือ ในรูปแบบที่ก ำหนดในช่วงต้น ๆ ถือว่ำ แม่เป็นบุคคลตัวหลักของควำม
ผูกพันโดยอัตโนมัติ โดยที่ตำมควำมเป็นจริง พ่อ พ่อเลี้ยง พ่ีน้อง ปู่ย่ำตำยำย ลุงป้ำน้ำ
อำ อำจเป็นคนที่มีควำมผูกพันใกล้ชิดมำกกว่ำก็ได้ (Field,1996; Lee, 2003) 

  ถึงแม้นว่ำ ข้อติติงเหล่ำนี้ จะจำงไปบ้ำงในช่วงหลัง ๆ เพรำะว่ำมีข้อมูลหลักฐำนใหม่ ๆ และแนวคิด
ใหม ่ๆ มำยืนยันทฤษฎีนี้เพ่ิมมำกข้ึน แตก่ำรที่เรำพิจำรณำทฤษฎีใด ๆ ด้วยเหตุ ด้วยผล ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์  

ตอนท้ำยของข้อเขียนนี้ ผู้เขียนได้แนะน ำรำยชื่อหนังสือ บทควำม และข้อเขียน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ไว้หลำยรำยกำร พร้อมกับรำยชื่อเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยในหัวข้อ  Recommended Books, Articles, 
and Essays ดังนี้ 

 Attached: The new Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find-and Keep-
Love by Levine and Rachel Heller (Amazon); 

 Attachment in Psychology by David J. Wallin (Amazon); 
 Handbook of Attachment:  theory, Research and Clinical Applications (3rd Edition) by Jude 

Cassidy and Phillip R. Shaver (Amazon); 
 Theories of Attachment: The Introduction to Bowlby, Ainsworth, Gerber, Brazelton, 

Kennell, & Klaus by Carol Garhart Mooney (Amazon); 
 Insecure in Love: How Anxious Attachment an Make You Feel Jealous, Needy, and 

Worried and What You Can Do About It by Leslie Becker-Phelps (Amazon); 
 Wired of Love: How understanding Your Partner’s Brain and Attachment Style Can Help 

You Defuse Conflict and Build a Secure Relationship by Dr. Stan Tatkin (Amazon). 
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นอกจากนั้นยังมีเว็บไซต์ ที่เผยแพร่บทความเรื่องการใช้ทฤษฎีความผูกพันอยู่อีกมาก เช่น  

 W.W.W. Communitycare.co.uk: เสนอหลำยเรื่องทำงสังคมสงเครำะห์ ทฤษฎีควำมผูกพัน และกำร
ท ำงำนกับเด็กและครอบครัวที่ก ำลังมีปัญหำ 

 “Attachment Theory” by Saul McLeod: บทควำมนี้อธิบำยย่อ ๆ ถึงทฤษฎีควำมผูกพัน และกำร
ทดลองของฮำร์โลว์ ขั้นตอนของควำมผูกพัน และทฤษฎีของ Lorenz เร่ืองกำรก ำหนดรูปแบบด้วย  Levine 
and Rachel Heller (Amazon); 

 “A Brief Overview of Adult Attachment Theory Research” by R. Chris Frayley: ข้อเขียนชิ้นนี้ R. 
Chris Fraley ได้พยำยำมอธิบำยควำมเบื้องต้นเพื่อให้รู้จักทฤษฎีมำกข้ึนด้วย 

 Attachment Style at Work: Measurement, Collegial Relationships, and Burnout” by Michael 
P. Leiter, Arla Day, and Lisa Price: บทควำมนี้พิมพ์ในวำรสำร Burnout Research ในปี 2015 เน้น
เร่ืองกำรน ำทฤษฎีควำมผูกพันไปใช้ในสถำนประกอบกำร ที่ไม่เก่ียวกับเร่ืองนี้  
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