
รูจักจิตวทิยาของชีวิตพัฒนาตั้งแตเกิดจนแก 
ไมนานมาน้ีผมไดแงคิดอันเกิดจากการสนทนากับเพ่ือนผูมีวิชาชีพเกี่ยวกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของบริษัทใหญแหงหน่ึง เขาบอกวา เขาอยากทําโปรแกรมการฝกอบรมอยาง
หน่ึงที่ทําใหแกพนักงานใหมที่เขาทํางานกับบริษัท ใหไดรูธรรมชาติของความคิด ความรูสึกของ
ตนเองในแตละวัยที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาในอนาคต เพ่ือจะใหเขามองอนาคต และเตรียมการ
สรางกรรมดีเตรียมตัวไวสําหรับอนาคตของเขาที่กําลังจะคืบคลานเขามาในไมชา 

ความคิดนี้ถือวานาชื่นชมมาก เปนแนวทางปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากร
ของบริษัทในเวลาที่ยังมาไมถึง ทําใหรักษาพรอมกับพัฒนาบุคลากรใหมีคุณคาตอบริษัทและ
สังคมตอไปเอาไวได 

ผมยอนคิดไปในอดีตวา เม่ือผมเริ่มเขาทํางานใหมๆ น้ัน ผมไมรูดวยซ้ําไปวา ผมชอบใน
งานที่ผมทําอยูหรือไม อนาคตของผมในอาชีพน้ันตอไปนาจะเปนอยางไรก็ไมทราบ เปาหมาย
ของชีวิตก็ไมชัดเจน ผมวาผมคงเหมือนกับคนรุนเดียวกันอีกเปนจํานวนมาก น่ันคือคนหนุมอายุ 
20-25 ขวบในยุคสีสิบปที่แลว ตางก็ไมไดคิดและไมไดรูวา เม่ือเราจะมีอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆ เรา
จะเปนอยางไร 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเรารูและเขาใจไวกอนวา ในแตละวัยแหงชวงชีวิตน้ัน ธรรมชาติ
ของคนเราเปนอยางไร มีความตองการอะไรเปนพิเศษ มีความคิดเห็นตอชีวิตอยางไร และมี
อะไรบางที่มีความสําคัญตองทํา สําเร็จแลวเปนอยางไร ลมเหลวแลวเปนอยางไร เราจะได
เตรียมตัวของเราไวกอน ใหเราไดมีโอกาสพบกับความสําเร็จในแตละวัย เพ่ือที่จะยืนอยูในสังคม
อยางสงาได  

ที่ผานมาในชีวิตจนเกษียณแลวของพวกคนรุน Baby Boomer หรือเด็กหลังสงครามโลก
ในเมืองไทยสวนใหญจึงไมไดมีการวางแผนชีวิตแตอยางใด ความจริงบางคนอาจจะสมควรไปทํา
อยางอ่ืน ซ่ึงทําแลวมีความสุขและประสบความสําเร็จมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ก็ได ถาเขารู
ลวงหนาวา อะไรบางจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาในอนาคต  
ธรรมชาติของคนในชวงชีวิตหรือวัยตางๆ 

 ความรูทางจิตวิทยาและประสบการณจริงจากชีวิตที่ผานมาทําใหระลึกไดวาในเชิง
จิตวิทยาพัฒนาการของคนนั้น มีทฤษฎีพัฒนาการของบุคลิกภาพของมนุษยตามวัยตางๆ ที่
อธิบายมนุษยไวอยางครอบคลุมตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งแกชรานั้น เทาที่ทราบมีเพียงทฤษฎี
ของอีริคสัน (Erikson) เพียงคนเดียวที่อธิบายอยางที่วานั้น  

ดังนั้นจึงหยิบเอาทฤษฎีของอีริคสันมาประมวลเปรียบเทียบกับประสบการณของชีวิตที่
ผานมา เพ่ือเปนตัวอยางสดๆ ใหทานผูอานไดทําความเขาใจงายขึ้นกวาการกลาวถึงแตเน้ือหา
ลวนๆ 

อีริคสันเปนนักจิตวิเคราะหที่เชื่อวา สิ่งที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของคนเรานั้นมาจาก
แหลงสําคัญ 3 แหลงดวยกันคือ พันธุกรรม วัฒนธรรมของกลุมคนที่เราอาศัยอยู และสภาพทาง



จิตใจ ซ่ึงทั้ง 3 แหลงนี้มีปฏิสัมพันธตอกันแลวกอใหเกิดการปรับตัว และการพัฒนาการของ
บุคลิกภาพในตัวบุคคล  

 อีริคสันมีความเห็นวา ในแตละชวงชีวิตซ่ึงเขาแบงเปน 8 วัย คนเราจะเรียนรูเพ่ือสราง
บุคลิกภาพเปนลักษณะประจําตัวของเราในแตละวัย และลักษณะของบุคลิกภาพดังกลาวมักจะ
มาเปนคูตรงกันขามกันซึ่งขัดแยงกันใหเราเลือกที่จะเปนในแตละวัยของชีวิต อยางไรก็ตามมิได
หมายความวาตองเลือกอันใดอันหนึ่งเพียงอยางเดียว เพียงแตอาจจะกลาวไดวา มีแนวโนมที่จะ
เปนอยางนั้นมากกวาอีกอยางหนึ่ง 

 1. วัยเปนทารก (Infancy) นับอายุเริ่มตั้งแตทารกแรกเกิดจนถึง 18 เดือน เปนการ
เลือกลักษณะประจําตัวในบุคลิกภาพระหวาง ความรูสึกไววางใจ (Trust) กับความไมไววางใจ 
(Mistrust)  

ในวัยน้ีอีริคสันยังคงใหความสําคัญกับการที่ทารกวุนอยูกับการหาความสุขสําราญทาง
ปากเหมือนฟรอยด (Oral Pleasure) เราจะเห็นเด็กวัยน้ีทุกคนชอบหยิบของเขาปาก ทั้งดูด ทั้ง
อม (ผมจําไดวาลูกสาวทั้งสองคนของผมอมแมกระทั่งหัวแมเทาของตนเองอยูบอยๆ จนบางที
ผมก็แกลงพวกเขาเหมือนกันคือ พออมเสียเองเลย)  

ประเด็นสําคัญที่ตองเนนกันมากในระยะนี้คือ การดูแลใหเด็กสุขสบายกาย คือ เม่ือหิวก็
ไดกิน เม่ือไมสบายตัวเพราะผาออมเปยกก็เปลี่ยนให และตองทําใหอยางทะนุถนอม ซ่ึงจะทําให
เด็กเกิดความรูสึกไวใจ (Trust) โลกรอบตัว ถาไมตอบสนองความตองการใหเปนที่พอใจ เชน 
หิวก็ตองรองไหเปนเวลานานกวาจะไดกิน ครั้นจะไดกินนมแมก็ใหนมอยางฉุนเฉียว
กระแทกกระทั้น เด็กจะเกิดความรูสึกวา ตัวแกไมมีคา (Worthlessness) ดังน้ันโลกนี้จึงไมนา
ไววางใจ (Mistrust) ความรูสึกเชนน้ีจะฝงลึกอยูในใจ 

แมวาเราตองตอบสนองความตองการของเด็กอยางถูกตองตามเวลาแลวเด็กจะเกิด
ความรูสึกไววางใจตอโลก แตเด็กทารกควรไดเรียนรูดวยวา ไมใชทุกความตองการของเขาจะ
ไดรับการตอบสนอง เพ่ือใหเขาไดเรียนรูวา เขาควรรูจักที่จะไมไววางใจ (Mistrust) ดวย
เหมือนกัน เพราะความรูสึกไมไววางใจจะชวยทําใหเขาระมัดระวังและเอาตัวรอดได 

เพียงแตเด็กควรเลือกที่จะมีความรูสึกไววางใจมากกวาไมไววางใจ จึงจะทําให
พัฒนาการในวัยตอไปของชีวิตในวัยตอไปเปนไปในทางสรางสรรค 

ตัวอยางของการเลือกที่จะไมไววางใจโลกคือ จากการศึกษากรณีการพยายามฆาตัว
ตายของบุคคลหลายรายทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จพบประเด็นพ้ืนฐานที่เปนสาเหตุอยางหนึ่งคือ 
ความเชื่อตั้งแตเด็กวาตนเองไมมีความหมายและโลกนี้ไมนาไววางใจ 

ลูกสาวทั้งสองคนของผมโชคดีที่ในวัยน้ีไดอยูกับแม ซ่ึงดูแลลูกอยางดี เพราะบานพัก
ของเราอยูในบริเวณเดียวกันกับที่ทํางาน ดังนั้นจึงมักจะหาเวลาวางจากทํางานมาดูลูกไดเปน
ระยะ นอกจากนั้นยังไดคุณยายชวยเลี้ยงใหเม่ือขาดคนเลี้ยง แถมดวยนาชายซึ่งยังไมได
แตงงานคอยชวยอีกแรงหนึ่งดวย  



ดังนั้นถาหากวาสัมผัสมีความสําคัญกับเด็กทารกแลว ลูกสาวทั้งสองคนของผมนั้นถูก
พวกเราอุม เรากอดกันไมมีหางมือเลยทีเดียว ทั้งสองคนไดกินนมจากเตาของแมจนหยานมเอง 
เพราะแมไมมีนํ้านมใหอีก แตดูดเปลาๆ เพราะแมไมมีนํ้านมใหเขาก็ยังเอาอีกนานกวาจะเลิก 

เทาที่ผมสังเกตจากเด็กๆ ลูกของเพื่อนรวมงานของผมซึ่งทุกคนก็จะเหมือนผม คือมี
บานพักอยูในที่ทํางาน มีแมกลับมาดูเปนระยะ ผมพบวา เด็กเหลานี้ทุกคนมีพัฒนาการดีกันทุก
คน ไมเห็นใครมีปญหาเรื่องความรูสึกวาตนเองไรคาเม่ือพวกเขาโตขึ้น 

ผมอยากแทรกเรื่องความสําคัญของสัมผัสในวัยน้ีวาสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
ความรูสึกไววางใจ (Trust) นักจิตวิทยาชื่อฮารโลว (Harlow) ไดทําการทดลองกับลิงตั้งแตเล็ก
อายุเพียงวันเดียวเปนตนไปจนอายุ 6 เดือน โดยแบงลิงเปน 2 กลุม 

กลุมหน่ึงใหอยูกับแมลิงปลอมทําดวยขดลวดติดขวดนมที่อก วางคูกับแมลิงปลอมที่พัน
ผาหมนุมไวรอบตัวและขางในยังติดหลอดไฟใหความอบอุนเอาไวดวย กลุมสองใหอยูกับลิง
ปลอมขดลวดกับแมลิงพันผาหมเหมือนกันแตมีขวดนมตรงหนาอกดวย 

พบวา ลูกลิงทั้ง 2 กลุมใชเวลาเคลียคลอกับแมลิงพันผาหมตลอดเวลา และในกลุมหน่ึง
ลิงจะไปหาแมปลอมที่มีนมเฉพาะเวลาตองการดูดนมเทานั้น 

เม่ือโตขึ้นนําเอาลิงไปไวในหองใหมซ่ึงมีของเลนที่ลิงกลัวหลายชิ้นวางไว โดยวางแมลิง
ปลอมทั้งสองไวดวย ปรากฏวา ลูกลิงวิ่งไปกอดแมพันผาหมเทานั้น ไมไปหาแมลิงขดลวด พอ
มองไปทั่วแลวก็วิ่งไปดูที่ตนอยากรูแลววิ่งกลับมากอดแมพันผาหมใหม ทําอยางนี้เปนระยะ  

ตอมานักทดลองไดลองนําลูกลิงเขามาในหองที่มีของเลนนากลัวเหลานั้นโดยไมไดนําแม
ลิงปลอมเขามาดวย พบวาลูกลิงหลายตัวจะวิ่งไปดมๆ ที่ที่เคยวางแมลิงพันผาหมเอาไว ที่นา
สงสารคือลูกลิงที่อยูในอีกกลุมหน่ึงของการทดลอง เม่ือนําออกมาพบกับหองใหม ลูกลิงบางตัว
ถึงกับมีอาการขดตัวน่ิงอยูกับพ้ืนดวยความกลัว  

ฮารโลวสรุปวา สัมผัสอันอบอุน (Contact Comfort) จากแมพันผาหมเปนพ้ืนฐานสําคัญ
ตอการกลาออกสํารวจโลกของลูกลิง คือเปนแหลงแหงความปลอดภัยที่ลูกลิงจะเกิดความรูสึก
ไววางใจ (Trust) ตามทฤษฎีของอีริคสัน ลูกลิงสามารถยึดเอาเปนที่พ่ึงไดเม่ือรูสึกกลัว ดังนั้น
สัมผัสอันอบอุน นุมนวลในตอนตนของชวงชีวิตตอนเปนทารกจึงสําคัญมาก 

มีรายงานเกี่ยวกับกรณีเด็กทารกในสถานเลี้ยงเด็กกําพราบางราย ซ่ึงขาดการสัมผัส
(Contact Comfort) จากผูเลี้ยงไดเสียชีวิตลงโดยแพทยไมพบความผิดปกติทางกายภาพของ
ทารก 

นักจิตวิทยาพัฒนาการคนอื่นๆ ไดขอสรุปจากการวิจัยในตอนหลังวา สําหรับคนนั้น 
Contact Comfort ทําใหเกิด Attachment หรือสายใยแหงความรักเม่ือทารกอายุประมาณ 3 
เดือน แปลวา เด็กทารกจะเริ่มมีสายใยแหงความรักกับผูเลี้ยงที่ใหความอบอุน (Contact 
Comfort) เม่ืออายุประมาณ 3 เดือน อันมีผลทําใหเกิดความไววางใจ (Trust) ม่ันใจวาตนเองจะ
ไดรับการชวยเหลือจากพอแม หรือผูเลี้ยงตอการเผชิญสิ่งใหมๆ ที่ไมคุนเคย ทําใหเด็กกลาที่จะ



สํารวจสิ่งใหมรอบตัว อันเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญตอพัฒนาการทางสติปญญาของเขาตอไปใน
อนาคต 

ความสัมพันธที่สําคัญสําหรับเด็กในวัยน้ีจึงอยูที่พอแม และคนเลี้ยงดูเด็ก 
2. ข้ันวัยเด็กตอนตน (Early Childhood) เปนการเลือกลักษณะประจําตัวใน

บุคลิกภาพระหวาง ความมีอํานาจในตัวเอง (Autonomy) กับความรูสึกสงสัยและละอาย (Doubt 
and Shame)  

ตั้งแต 18 เดือนไปจนถึง 3 ขวบ ชวงเวลานี้เปนระยะที่คนเราจะไดเรียนรูที่จะมีทักษะใน
การควบคุมการใชอวัยวะของรางกายเพื่อการเคลื่อนไหว เชน การหัดคลาน เดิน วิ่ง ตลอดจน
ทักษะสําคัญคือการฝกหัดขับถาย การทําการเคลื่อนไหวตางๆ เหลานี้ไดสําเร็จจะทําใหคนเรา
รูสึกวา เรามีอํานาจในตน (Autonomy) ที่จะทําอะไรไดดวยตนเอง อันจะกอใหเกิดความรูสึก
นับถือตนเอง (Self esteem) ขึ้นมา 

ในทางตรงกันขามถาระยะนี้ทารกเรียนรูจากการฝกหัดขับถายวา ตนเองโดนดุโดนตี
เพราะทําสกปรกเรี่ยราดไมเปนที่ทางนาอาย หรือเรียนรูจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของ
รางกายไดไมเปนที่นาพึงใจ เชน ผูเลี้ยงคอยหาม คอยตี คอยอุมตลอดเวลา ทารกจึงเอาแตรอง
ใหผูใหญอุม ไมยอมเดินเอง ไมยอมคลานเอง ทารกจะมีความรูสึกสงสัยและละอาย (Doubt 
and shame) กับความสามารถของตนเอง ตลอดจนมีผลทําใหความนับถือตนเองตกต่ําลงไป
ดวย 

การฝกหัดการควบคุมการขับถายนั้นเปนสิ่งสําคัญในวัยน้ี พอแมควรเนนวิธีละมุนละไม
ใหมาก ทําใหเปนเรื่องสนุกดวยการหาซื้อกระโถนรูปรางนารักสีสวย พอไดเวลาก็ชวนนั่ง
กระโถน ระหวางนั่งก็อาจจะหาอะไรมาใหเลนเพลินๆ ถาเด็กถายพอแมควรแสดงความยินดีดวย
การกอดจูบลูกพรอมชมเชยใหเด็กรูวา เราพอใจที่เขาทําได แตถาลูกทําไมไดก็ไมตองไปบังคับ
ใหน่ังนานๆ เพราะคราวหลังแกจะปฏิเสธการนั่งกระโถน เพราะจําไดวาคราวกอนโดนบังคับให
น่ังนานๆ 

งานสําคัญที่ทารกในวัยน้ีจะตองพัฒนาขึ้นมานั้นคือการสํารวจโลกรอบตัว เด็กทารกที่
รูสึกวาตนเองมีอํานาจในตัว (Autonomy) มีความมั่นใจในการทดลองสํารวจสิ่งรอบตัว จะ
คอนขางซน ตองคอยจับตาดูตลอดเวลา เน่ืองจากเขามีกลามเน้ือที่พัฒนาขึ้นมาจนสามารถ
เคลื่อนที่ไปไดดวยตนเอง จึงสะดวกที่จะเคลื่อนเขาหาสิ่งที่ดึงดูดใจเขาตลอดเวลา ผูเลี้ยงทารก
ระยะนี้มักจะบนวา ทารกซน ตองคอยจับตา จับตัวเอาไวเสมอ 

การฝกหัดคลาน น่ัง ยืน เดิน วิ่ง ก็สําคัญตอการมีความรูสึกวาตนเองมีอํานาจในตัว ถา 
ผูใหญแสดงอาการตกใจรองเสียงดังเม่ือเด็กหกลม จะทําใหเด็กตกใจกลัวเสียงและทาทางตกใจ
ของผูใหญ เลยหยุดการกระทํานั้นตอไป และเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเด็กเกิดความไมแนใจใน
ความสามารถของตนเอง (Doubt & Shame) ขึ้นมาได หนาที่ของผูใหญคือการแสดงสีหนา
อาการปกติ และปลอยใหเด็กฝกตอไป เม่ือทําไดดีขึ้นก็ควรใหรางวัล ดวยการหอมแกมบาง 
ชมเชยดวยคําพูดบาง เปนการพฒันาความรูสึกวาตนเองมีอํานาจควบคุมคนเองได (Autonomy) 



ผูอานทานจะเห็นไดเลยวา ชวงเวลาที่เด็กอายุประมาณ 2 ปน้ี ความสัมพันธระหวาง
ผูใหญที่เลี้ยงเด็กกับเด็กมีความสําคัญตอพัฒนาการทางจิตใจของเด็กเปนอยางมาก ในฐานะที่
เราเปนพอแม เราตองยอมสละเวลาอยูกับเขาใหมาก เพ่ือจะไดชวยเขาพัฒนาความรูสึกม่ันใจตอ
ตนเองวา ตนเองมีความสามารถ (Autonomy) ไมตองสงสัยและละอาย (Doubt and shame) ใน
ความสามารถของตนเอง  

ระยะเวลาอยางนี้จึงเปนเวลาที่พอแมควรสละความสุข ความเจริญกาวหนาสวนตัว ให
เวลากับลูกใหมาก คอยดูแลเปนแหลงที่พักใจของทารกเมื่อเขาพบวา การสํารวจสิ่งรอบตัวที่เขา
ทําไปแลวมีอันตราย เขาสามารถพนจากอันตรายไดเม่ือมีพอแมคอยดูแลชวยเหลือใหความ
อบอุนดวยการปลอบใจ และถาสํารวจแลวทําไดสําเร็จดี พอแมก็จะใหความชื่นชม เพ่ือสราง
เสริมความรูสึกม่ันใจในตนเองตั้งแตเล็ก ซ่ึงจะเปนรากฐานสําคัญสําหรับพัฒนาการในชวงชีวิต
ถัดมาคือวัยแหงการเลนอีกตอไป ถาทารกมีความมั่นใจในอํานาจของตนเองเขามักจะมีพ้ืนฐาน
มาจากขั้นที่ผานมาคือมีความไววางใจ (Trust) ตอโลก และถาเขาเกิดความสงสัยและละอายก็มา
จากฐานแหงความไมไววางใจ (Mistrust) 

ความสัมพันธที่สําคัญสําหรับเด็กในวัยน้ียังคงอยูที่พอแม และคนเลี้ยงดูเด็ก 
3. วัยแหงการเลน (Play Age) เปนการเลือกลักษณะประจําตัวในบุคลิกภาพระหวาง 

ความริเริ่มทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง (Initiative) กับความรูสึกผิด (Guilt)  
ชวงนี้เด็กอายุประมาณ 3-5 ขวบ ซ่ึงเปนวัยแหงการเริ่มตนสํารวจโลกไกลออกไปจาก

ครอบครัวของเด็ก เน่ืองจากเด็กสามารถเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนไดดวยตนเองไดแลว 
สามารถใชมือหยิบ คลํา ฉีก ฯลฯ ดังน้ันเราจึงมักจะเห็นเด็กวัยน้ีหยิบสิ่งของตางๆ มาสํารวจ ดึง 
ฉีก ดม ชิม ดวยความสนใจในการทํางานของสิ่งตางๆ เหลานั้น ทําใหขาวของแตกหักเสียหาย
เพราะความอยากสํารวจดวยตนเองของเด็กที่เรียกวาเปน ความริเริ่มทําดวยตนเอง 
(Initiative) ถาหากวาผูใหญควบคุมการทดลองดวยตนเองของเด็กดวยการลงโทษอยางรุนแรง
เสียจนเด็กขยาดจะทําใหเด็กเกิดความรูสึกผิด (Guilt) ขึ้นมาในใจ และติดยึดอยูกับความรูสึกนี้
มากเกินไปจนกลัวไมกลาทดลองทําสิ่งใหมๆ แปลกๆ 

ในชวงอายุน้ีเด็กปรารถนาที่จะเลียนแบบผูใหญที่อยูรอบตัวเด็ก เด็กพยายามสรางการ
เลนดวยตนเอง (Initiative) ในบทบาทของผูใหญในสังคม เชน เลนตุกตาดวยการสมมติเปนพอ
แม เลนสมมติเปนบทบาทพยาบาล ทหาร ฯลฯ การเลนเหลานี้จะทําใหเด็กเขาใจพฤติกรรม
ประจําบทบาทของผูใหญ ทําใหเด็กเลียนแบบบทบาทเหลานั้นไดใกลเคียง เชน บทบาทของการ
เปนเพศชาย หญิง ซ่ึงเปนความขัดแยงสําคัญในวัยน้ีพอดี ดังที่ฟรอยด (Freud) เรียกวาเปน 
Oedepus Complex แตอีริคสันอธิบายการแกความขัดแยงน้ีโดยใหความสําคัญในเชิงการ
เลียนแบบบทบาททางสังคม (Social role identification) มากกวาฟรอยดที่เนนไปทางแรงขับ
ทางเพศ 

ในวัยน้ีเชนกันความสัมพันธระหวางเด็กกับครอบครัวยังคงมีความสําคัญตอการพัฒนา
บุคลิกภาพของเด็กเปนอยางมาก พอแมยังคงมีหนาที่ที่จะตองสงเสริมใหเด็กไดใชความริเร่ิม



ดวยตนเอง (Initiative) ในการสํารวจโลกรอบตัวอยางเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็คอย
ระมัดระวังอยาใหการสํารวจนั้นทําดวยความกาวราว ไมรับผิดชอบความเสียหาย และที่สําคัญ
อยาไดควบคุมเด็กดวยการลงโทษเสียจนเด็กเกิดความรูสึกผิด (Guilt)  
 การเตรียมของเลนใหเด็กวัยน้ีจึงสําคัญ ควรใชของเลนที่ทนทานตอการดึงทึ้ง ของเลนที่
มีมาตรฐานความปลอดภัยเม่ือเด็กเอาใสปากอม ของเลนที่เด็กสามารถถอดเลนได ปาทิ้งได ถา
ทานอยูในสถานภาพที่จะซ้ือของเลนใหเด็กได ผมวาควรลงทุนซื้อใหเด็กมากๆ ชิ้น สวนเด็กจะ
เลนอยางไรก็ไมตองไปเสียดาย 

ผมมีประสบการณเรื่องน้ีพอควร เพราะผมชอบซื้อของเลนใหลูกไดเลนจนเหลือเฟอ จน
ผมสังเกตวา ลูกทั้งสองคนของผมนั้นไมเคยรองอยากใหซ้ือของเลนเลย เน่ืองจากยังไมทันได
รองก็ไดของเลนแลว สวนมากของเลนที่ผมซ้ือใหน้ันมักจะเปนของเลนฝกหัดปญญา และของ
เลนที่เหมาะสมกับการเปนเด็กหญิง ประเภทตุกตา หมอขาวหมอแกง กระทะ ตะหลิว ฯลฯ 
 สําหรับสังคมไทยในเมือง ผมคิดวาวัยน้ีเปนวัยที่เด็กไดเริ่มรูจักมีเพ่ือนบางแลว เพราะ
เรามักจะสงเขาเขาเรียนอนุบาลหรือการศึกษาปฐมวัย ถาเราสังเกตใหดีจะเห็นวา แมวาการเลน
ของเด็กจะดูเหมือนกับวาพวกเขาเลนดวยกัน แตเปนลักษณะเลนรวมกันมากกวา คือเด็กยังคง
เลนคนเดียว เพียงแตไปรวมกันเลน คือตางคนตางเลนคนเดียวในกลุมที่เขารวมกันอยูในที่เลน
น้ัน แตก็นับวาเปนการเริ่มขยายโลกของเด็กออกไปสูคนอ่ืนขยายออกไปจากคนในครอบครัว
ของเด็ก 
 จากวัยที่ผานมา ถาเด็กมีความมั่นใจในอํานาจของตนเอง (Autonomy) จากวัยเด็ก
ตอนตนตอนที่อายุกอน 3 ขวบ เขาจะเลือกพัฒนาความริเร่ิม (Initiative) ไดงายกวาเด็กที่มี
ความละอายสงสัยในตนเอง (Doubt & Shame) ซ่ึงมักพัฒนาไปในทิศทางของการมีความรูสึก
ผิด (Guilt) มากกวา 
 วัยน้ีความสัมพันธที่สําคัญน้ันอยูที่พอแม ผูใหญในครอบครัว ผูที่ดูแลเลี้ยงดูเด็ก 
 4. วัยเด็กเขาเรียน (School year) เปนการเลือกลักษณะประจําตัวในบุคลิกภาพ
ระหวางความขยัน (Industry) กับความรูสึกวาตนเองมีปมดอย (Inferiority)  

เด็กชวงนี้อายุ 6-11 ขวบโดยประมาณ เด็กอายุขนาดนี้คือเด็กที่กําลังเขาเรียน
ประถมศึกษา โลกของเด็กกวางขวางออกไปจากบานมากแลว ดังน้ันพอแมผูปกครองจึงไมใชตัว
ควบคุมที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จอีกตอไป มีครูและเพ่ือนซ่ึงเด็กสามารถสังเกตไดวามีอิทธิพลเปนที่
เกรงใจของพอแมเหมือนกัน  

ในวัยน้ีเด็กสามารถเรียนรูและประสบความสําเร็จกับการใชทักษะและความรูหลายอยาง 
การประสบความสําเร็จทําใหเด็กพัฒนาความรูสึกขยันหมั่นเพียร (Industry) อยากทํากิจกรรม
ตางๆ ไปเรื่อยๆ ในทางตรงกันขามถาเด็กไมประสบความสําเร็จเขาจะรูสึกวา ตนเองไมเกง มี
ปมดอย (Inferiority) ซ่ึงจะกลายเปนความรูสึกติดตัวเด็กไปในเชิงของการนับถือตนเองนอย 
เพราะคิดวาตนเองไมสามารถ 



ชวงเวลานี้ผมคิดวาเปนเวลาสําคัญยิ่งนัก ในฐานะของพอแม ผมคิดวาเราตองทุมเทให
เด็กเกิดความรูสึกวา ตนเองมีคุณคา มีความสามารถ ไมวาจะเปนในการเรียน การเลนกีฬา 
ดนตรี และสิ่งดีๆ ทั้งปวง เพราะการที่เด็กไดประสบความสําเร็จในดานตางๆ เหลานั้นจนเปนที่
รับรูกันทั่วไป การเกิดความรูสึกอยางนี้จะติดตัวไปทําใหเด็กมีแนวโนม (Orientation) ของนิสัย
ใจคอที่เหมาะสม และการมีแนวโนมอยางนี้เองจะกลายเปนทัศนคติที่กําหนดการเลือกคบเพื่อน
ในชวงเวลาตอไปในชีวิต อันไดแกวัยรุน 

เน่ืองจากตั้งแตวัยนี้เปนตนไป ลูกรักของเราจะเริ่มขยายขอบเขตของโลกของเขากวาง
ออกไปเรื่อยๆ แลว เราพอแมจะมีอิทธิพลตอลูกของเรานอยลงไปเรื่อยๆ เชนกัน แตแนวโนมที่
ไดสรางเอาไวจะทําใหลูกเราเลือกเพื่อนที่เหมาะกับรสนิยมของเขา และเม่ือเปนแนวโนมที่
เหมาะสม เขาก็จะไมสรางปญหาใหแกตัวเองจนพอแมตองปวดหัวเม่ือเขาสูวัยรุน ซ่ึงเพ่ือนมี
อิทธิพลตอเขามากกวาพอแม 

ดังน้ันพอแมและครูจึงตองยึดถือคติที่วา จับถูกใหบอย อยาคอยแตจับผิด เพราะการจับ
ถูกหมายถึงการทําใหเด็กรูวา สิ่งที่เขาทําไปน้ันถูกตอง ดีแลว ควรทําตอไป ซ่ึงขอมูลยอนกลับ
แบบนี้ตองทําในลักษณะคําชมและรางวัล การไดขอมูลอยางนี้จะมีผลทําใหเด็กเกิดการรับรู
ตนเอง (Self-perception) วา ตนเองมีความสามารถ ตนเองมีความหมายในสายตาคนอื่น
โดยเฉพาะพอแมและครู นอกจากนั้นยังจะทําใหอยากขยันทํา (Industry) ตอไป และขยายไปสู
สิ่งอ่ืนที่คลายกันนั้น (Generalization) ไปดวย และนี่จะกลายเปนความใฝดีกับนับถือตนเองไป
ในที่สุด 

พอแมบางคนมีมาตรฐานสูงเกินไป ไมคอยใหความยอมรับกับความสําเร็จเล็กๆ ที่ลูกทํา
ได แมจะตั้งใจใหรางวัลหรือคําชม แตก็มักจะตองรอความสําเร็จยิ่งใหญของเด็กเสียกอน อยาลืม
นะครับวา การขึ้นบันไดขั้นสูงสุดไดน้ันตองปนบันไดขั้นแรกเตี้ยๆ ใหสําเร็จเสียกอน เด็กนั้นไมมี
ความสามารถที่จะรอความชื่นชมจากพอแมนานเกินไป 

ในทางตรงกันขาม ถาพอแมและครูมัวแตไปเนนความสนใจลงโทษเด็กเม่ือทําผิด
มากกวาใหรางวัลเม่ือเด็กทําไดดี เพราะกลัววาเด็กจะเหลิง เด็กจะเกิดความรูสึกเปนปมดอยวา 
ตนเองไมเกง ทําอะไรก็ผิดไปหมด เด็กจะไมกลาทําอะไร นานเขาเด็กจะรูสึกตัววา ตนเองไมเกง 
ไมดี ไมสามารถที่จะเอาดีได จะมีแนวโนมทําใหหันเขาหากิจกรรมที่ไมเหมาะสมเมื่ออายุเขาสู
วัยรุน และคบหาสมาคมกับเพ่ือนที่มีปญหาคลายกัน ซ่ึงจะนําไปสูการใฝใจในทางที่ทําใหอนาคต
มืดมนตอไปในที่สุด 

การใหรางวัลชื่นชมกับเด็กมีผลตอความสัมพันธและบรรยากาศแหงความสุขใน
ครอบครัวอีกดวย และแนนอนการลงโทษก็ทําใหบรรยากาศความสัมพันธในครอบครัวมัวซัว
เครงเครียด แลวทําไมเราที่เปนพอแมจะไมเลือกใหรางวัลชื่นชมกับลูกเรา เม่ือเขาทําอะไรได
สําเร็จ แมเพียงเปนกาวเล็กๆ ของการขึ้นบันไดขั้นแรก 

หลักการอยางนี้ผมคิดวายิ่งจําเปนมากในหองเรียน ในโรงเรียน ครูตองคอยจับถูก
นักเรียนมากขึ้นกวาปจจุบัน ซ่ึงเนนที่การขู การบังคับใหเรียน 



ทําอยางนี้ทําใหเด็กนักเรียนมีปมดอย ไมเห็นคุณคาของตนเอง ไมขยันแสวงหาความรู 
ถาหากเขาจะทําการบาน อานหนังสือ แสวงหาความรู เขาก็ทําเพียงเพ่ือมิใหครูลงโทษ 

ตอไปเม่ือพนจากอํานาจของครู (อยูนอกโรงเรียนหรือจบแลว) เขาก็เลิกอานหนังสือ เลิก
แสวงหาความรู เพราะไมมีใครมาขูมาบังคับเขาอีกตอไป 

เพราะวาเขามีปมดอยวา เขามิใชคนชอบแสวงหาความรู บางทีผมสงสัยเหมือนกันวา 
การที่คนไทยมีสถิติการอานหนังสือเพียงปละ 7 บรรทัดนั้น สาเหตุจริงๆ นาจะมาจากครูและ
โรงเรียนกระทําตอนักเรียนในลักษณะขมขูบังคับใหอานหนังสือแทนที่จะชักจูงใหรักการอาน 

อีริคสันเชื่อวาการเปนคนขยัน (Industry) น้ันมาจากเมื่อขั้นที่ผานมาเขาไดรับการ
ปลูกฝงใหเปนคนริเริ่ม (Initiative) มากกวาความรูสึกผิด (Guilt) และการที่คนมีปมดอย 
(Inferiority) ในขั้นนี้ก็เพราะขั้นที่ผานมานั้นเขาเลือกที่จะเปนคนมีความรูสึกผิด (Guilt) มากกวา
การเปนคนคิดริเริ่ม 

ความสัมพันธที่สําคัญในวัยน้ีอยูที่โรงเรียน และเพ่ือนบานใกลเรือนเคียง แมวา
ครอบครัวยังคงสําคัญอยูแตก็นอยลงกวาเดิม 

5. วัยรุน (Adolescence) เปนการเลือกลักษณะประจําตัวในบุคลิกภาพระหวางการมี
เอกลักษณ (Identity) กับความรูสึกสับสนในบทบาท (Role Confusion) 

วัยน้ีมีอายุ 12-18 ขวบโดยประมาณ ถาเราจะพูดวา มาจนถึงบัดนี้ อะไรที่เด็กของเรา
เปนอยูน้ันเกิดจากการที่เราไดสรางขึ้นมาใหกับเขา (What is done to our children) แตตอจาก
น้ีไป อะไรที่เด็กของเราจะเปนตอไปน้ันขึ้นอยูกับ เขาทําใหกับตนเองหรือเขาทําของเขาเอง 
(What our children do) หมายความวา เด็กวัยรุนจะฟงเรานอยกวาเม่ือเขายังเด็กกวานี้ เขาถือ
วาเขามีอิสรภาพที่จะตัดสินใจทําอะไรเองได 

เน่ืองจากวัยรุนเปนวัยที่อยูระหวางความเปนเด็กกับผูใหญคือ จะเปนเด็กก็ไมใชจะเปน
ผูใหญเสียเลยก็ไมเชิง เรื่องของเขาจึงซับซอนและสับสนไปแทบทุกอยาง งานสําคัญที่สุดในชวง
น้ีของพวกเขาคือตองแสวงหาเอกลักษณ (Identity) ของตนเอง หาจุดที่เปนความเหมาะสม
ของปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูคนรอบตัว นอกจากนั้นเขายังตองคนหาคุณธรรมที่ควรยึดถือใน
ชีวิตของเขาตอไปภายหนา 

เม่ือผมเปนวัยรุนนั้นปญหาเอกลักษณเปนเรื่องที่ผมตองแสวงหาอยางแทจริง ผมนั้น
เปนลูกครึ่ง คนเมืองเหนือกับจีน คือแมผมเปนคนเมือง คือไมสามารถพูดภาษาไทยกลางได แต
ฟงรู สวนพอผมเปนจีนอพยพเขามาในเมืองไทยตั้งแตครั้งรัชกาลที่ 6 ครั้นมาถึงยุคจอมพล ป. 
พิบูลสงครามนั้นมีการรณรงคเร่ืองความเปนไทยกันเขมขนมาก มีการตอตานจีนคอมมิวนิสม
รุนแรง บรรยากาศทางสังคมตอนนั้นทําใหผมรูสึกวาผมเปนสวนเกินของสังคมไทยอยางแทจริง 
คือเปนจีนก็ไมใช เพราะพูดจีนไมได เปนไทยก็ไมได เพราะเพื่อนทุกคนรูจักพอแมผม มันก็วา
ผมเปนลูกเจก  

ตอนนั้นโรงเรียนประจําจังหวัดสามัคคีวิทยาคมไมคอยมีลูกจีนอยางผมเขาเรียน พวกลูก
จีนไปเขาโรงเรียนคริสเตียนชื่อเชียงรายวิทยาคมแทบทั้งน้ัน ดัวยเหตุน้ีพวกลูกจีนอยางผมจึง



เปนคนสวนนอย แมเพ่ือนในโรงเรียนจะไมไดแสดงความรังเกียจอะไร แตผมไมอยากคบหาสนิท
สนมกับใครในโรงเรียนทั้งน้ัน มีบางครั้งเหมือนกันที่รูสึกวา เบื่อมากทําไมเราจึงตองเปนอยางนี้ 
ดีที่วาในตลาดเชียงรายสมัยน้ันผมมีเพ่ือนรุนราวคราวเดียวกันหลายคนจึงยังคบกันสนิทสนม
ตามประสาวัยรุนได แตก็ไมวายทําใหรูสึกเหมือนกันวา ผมไมใชคนจีนเต็มตัวเหมือนเพ่ือน 

ที่สําคัญคือผมไมรูเหมือนกันวา อนาคตผมอยากจะเปนอะไร เพราะผมไมรูวาผมมีความ
ถนัดอะไร ที่ผมชอบน้ันมีแน แตความชอบที่มีก็เปนเพียงชั่วคราว ดูมันเปลี่ยนไปไดบอย รูอยาง
เดียววา ผมตองเปลี่ยนสถานภาพไปสูอะไรก็ไดที่ตองไดรับการยอมรับยกยองนับถือจากพวก
เพ่ือนๆ  ซ่ึงเปนจุดอันตรายที่เกือบทําใหผมเสียคน เพราะไดลองเขาไปรวมกิจกรรมฮิตของ
วัยรุนทุกสมัยในเมืองไทยคือ ด่ืมเหลา สูบบุหร่ี ยกพวกตีกัน เที่ยวผูหญิง ฯลฯ การรวมทํา
กิจกรรมเหลานี้ทําใหผมไดรับการยอมรับจากเพื่อนเปนอยางมาก โชคดีที่ผมไมไดลุมหลงกับมัน 
หลุดออกมาไดเพราะกลัววาพอแมจะเสียใจกับความประพฤติของเรา 

งานสําคัญในวัยน้ีผมวา นาจะเปนการหาปรัชญาชีวิตสําหรับไวยึดถือเปนแนวทางของ
ชีวิต ผมจําไดวา ผมมักจะคิดเสมอวา เราเกิดมาชาติหน่ึงตองเอาดีใหได แมจะยังมองไมออกวา 
จะไปเอาดีดานใด แตมันมีแนวทางแลววา เอาดีในดานที่ทําใหพอแมชื่นใจภูมิใจในตัวผม เพราะ
ความสงสารพอแมถาหากวาผมจะทําใหทานเสียใจ ทางหนึ่งที่จะทําไดคือตองตั้งใจเรียนใหดี ให
ไดผลการเรียนดีๆ ซ่ึงเปนทางเดียวที่ผมจะทําไดในตอนนั้น ผมจึงตั้งใจเรียนใหไดคะแนนดีๆ 
เพ่ือใหพอแมภูมิใจ นับวาผมไดเลือกเอกลักษณ (Identity) แลววา จะเปนลูกที่ทําใหพอแมภูมิใจ
ในดานการเรียนและการชวยงานทางบาน 

ถาหากผมไมสามารถแกปมในใจที่ไดกลาวมา ผมคิดวา ผมจะตองมีปญหาที่อีริคสัน
เรียกวา ความสับสนในบทบาท (Role Confusion) คือการแสดงพฤติกรรมที่สับสนเนื่องจาก
สับสนกับบทบาทของตน กลาวคือแทนที่จะชวยงานครอบครัวตามความรับผิดชอบที่พอแมมอบ
ใหคือชวยงานคาขายที่บาน และตั้งใจเรียนหนังสือ ผมอาจจะหาทางหนีไปจากบาน เพ่ือไป
แสวงหาการยอมรับจากกลุมเพ่ือนฝูงดวยการทํากิจกรรมที่นําไปสูทางต่ําดังที่ไดเลาไปแลว 

อยางไรก็ดีอิทธิพลของเพื่อนยังคงมีตอผมเปนอยางมากเหมือนกับวัยรุนทั่วไป เรามักจะ
คุยแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันมากกวาคุยกับพวกผูใหญ อะไรที่เปนความอยากรูและสังคม
มักจะซอนเรนมิใหถามไถกันอยางเปดเผย เชน เรื่องเพศ เรามักจะเรียนรูจากเพื่อนเทานั้น ใคร
ที่มีประสบการณทางเพศมักจะกลายเปนฮีโร ไดรับการยกยองมากจากพวกเรา อยางเพ่ือนคน
หน่ึงซ่ึงปนหนาตางเขาไปนอนกับแฟนทั้งคืน จนพอแมผูหญิงจับไดกลายเปนคดีความกัน พวก
เพ่ือนๆ ตางก็ยกนิ้วใหกับเขา โดยไมไดใสใจกับบทลงโทษที่เขาไดรับ 

เม่ือยอนกลับไปใครครวญดูชีวิตที่ผานมาของตนเอง ผมคิดวาระยะที่อยูในวัยน้ีเปน
ระยะเวลาที่มีความรูสึกวา สับสนในตนเอง (Role Confusion) วาจะเปนอะไรดี โชคดีอยูบาง
ตรงที่รับรูเอกลักษณ (Identity) สําคัญของตนเองวา ชอบเรียน รับผิดชอบตอตนเองและตอ
ครอบครัว ทําใหเดินทางไปในชีวิตไดดีพอควรตั้งแตวัยน้ีไป 



เม่ือตอนที่อายุของผมอยูในระหวาง 15-19 ป ผมจากครอบครัวไปศึกษาตอที่วิทยาลัย
ครูเชียงใหม เม่ือตอนที่ไปแรกๆ ก็ไมไดคิดอยางแนนอนวา ชอบเปนครูหรือไม แตตอนนั้นมี
ความจําเปนทางฐานะทางการเงินของครอบครัวของผม ทําใหไมแนใจวาจะสงเสียใหเรียน
มหาวิทยาลัยได ดวยความอยากเรียนผมจึงสมัครไปเรียนครู เพราะคิดวาถูกสตางคกวา เรียน
เพียง 2 ปก็ไดเงินเดือนแนนอน เพราะระยะนั้นมีความขาดแคลนครูขนาดหนัก 

การไปเปนนักเรียนฝกหัดครูที่วิทยาลัยครูเชียงใหมกลายเปนแหลงสงเสริมใหผมม่ันใจ
ในเอกลักษณของตนเองยิ่งขึ้น เพราะผมตองรับผิดชอบดูแลตนเองตลอดตั้งแตน้ันเปนตนมา 
และผมก็ทําไดอยางดี บรรดาอาจารยสวนใหญและเพื่อนฝูงยอมรับในความสามารถ ทั้งการเรียน 
การกีฬา ความประพฤติ พวกเขาคาดหวังตอผมวาจะมีอนาคตที่ดี ทําใหผมรูอยางชัดเจนวา ผม
ตองเรียนสูงกวาปริญญาตรี แมจะยังไมคอยรูชัดเจนนักวาจะประกอบอาชีพครู 

โดยสรุปแลววัยรุนเปนวัยที่คนเราอยูในความขัดแยงระหวาง การแสวงหาเอกลักษณ
ของตน (Identity) และความรูสึกสับสนในบทบาท (Role Confusion) ถาใครผานวัยเด็กมาดวย
การมีความริเริ่ม (Initiation) มากกวาการมีปมดอย (Inferiority) ก็มักจะพบกับเอกลักษณของตน
งายกวา พวกที่มีปมดอยมาจากขั้นที่แลวก็มักจะสับสนกับบทบาทมากกวา 

ความสัมพันธที่สําคัญในวัยน้ีอยูที่กลุมเพ่ือนสนิท 
6. วัยผูใหญตอนตน (Young adulthood) เปนการเลือกลักษณะประจําตัวใน

บุคลิกภาพระหวางการมีความรูสึกใกลชิดสนิทอยางลึกซึ้ง (Intimacy) กับการแยกตัวจากสังคม 
(Isolation) 

วัยน้ีอายุประมาณ 18-35 ขวบ  ในระยะเริ่มตนของวัยน้ีเรามักมองหาคนรักที่จะมาครอง
ชีวิตรวมกันเปนการสรางครอบครัวใหม ในขณะเดียวกันเราก็แสวงหาเพ่ือนสนิทจํานวนไมมาก
นักที่นาจะมีความสัมพันธคบหากันอยางใกลชิดกวาแบบคนรูจักกันทั่วไปในสังคม ถาหากวา
คนเราประสบความสําเร็จในการแสวงหาทั้ง 2 ประการนี้แลว เขายอมเกิดประสบการณในการมี
ความรูสึกใกลชิดสนิท (Intimacy) ในระดับลึกซึ้ง 

อยางไรก็ตามเมื่อไมประสบความสําเร็จในการมองหาคูรักหรือเพ่ือนสนิท ความรูสึกอีก
อยางหนึ่งคือ การแยกตัว (Isolation) ก็จะเกิดขึ้นกับเราทําใหเราทําตัวหางเหินจากคนอื่น โลก
รอบตัวเราดูจะแคบลง เพราะเราจะไมคอยไปมาหาสูกับใคร ในขณะเดียวกันเราเองก็จะเริ่มคิด
วา เราอยูในฐานะเหนือกวาคนอ่ืน เพ่ือเปนการปองกันอัตตาของเรามิใหตกต่ําลงไป เน่ืองจาก
เราไมสามารถยอมรับไดวา เปนเพราะความไมนาสนใจของเราที่ทําใหไมสามารถหาคูรักหรือ
เพ่ือนสนิทได 

อีริคสันมีความเชื่อวาถาใครผานวัยรุนมาโดยรูจักเอกลักษณของตนอยางชัดเจน
มากกวาที่จะสับสนในบทบาทก็มักจะพัฒนาความรูสึกใกลชิดสนิทใจกับผูคนไดดีกวาพวกที่ยัง
สับสนในบทบาทของตนอยู เน่ืองจากพวกหลังนี้ยังไมสามารถหาความเหมาะสมวา ตนเองจะ
สัมพันธกับผูคนรอบตัวอยางไรและขนาดใด 



การมีความรูสึกใกลชิดกันนั้นมีประโยชนทุกยาม การไดอยูใกลชิดกันกับเพ่ือนที่รูใจยอม
ทําใหมีความสุขอยูแลว แมยามที่เกิดทุกขกับเรา เรารูวาจะสามารถปรับทุกขกับคนใกลชิดได 
ทําใหเกิดความอบอุนใจวา อยางนอยเขาจะเปนที่พักพิงทางใจกับเราได แตถาเราไมมีใครเพราะ
เราแยกตัวออกมา เราจะรูสึกโดดเดี่ยว เหงา ยิ่งถาเราอาศัยอยูคนเดียวในเมืองใหญซ่ึงมี
ธรรมชาติวาผูคนไมมีใครสนใจใคร เราจะยิ่งเหงามากขึ้น 

วัยน้ีเปนวัยที่ผมแสวงหาคนที่จะทําใหเกิดความรูสึกใกลชิด (Intimacy) อยางลึกซึ้งจริง
อยางที่ทฤษฎีของอีริคสันวาไว เม่ือผมมาสอบเขาศึกษาตอที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน 
เปนฐานะนิสิตป 3 ผมไดรูจักนิสิตหญิงรุนนองคนหนึ่ง เราไดคอยๆ คบกันเรียนรูกันและกัน
ใกลชิดกันได 5 ปเศษ จึงตัดสินใจแตงงานกันในที่สุด 

เม่ือผมเริ่มคบเปนคูรักกับภรรยาของผมนั้น ผมมีความรูสึกวา ในเม่ือเราวาดอนาคตวา
จะแตงงานกันแลว ผมตองพยายามสรางหลักฐานเตรียมเอาไว ชีวิตของผมในระยะนั้นจึงมีแตหา
ชองทางสรางหลักฐานเพื่อสรางครอบครัวใหม ไมไดเที่ยวเตรอยางคนหนุมทั่วไปทํากัน วางแผน
เพ่ือใหเกิดความมั่นคงแกครอบครัว เวลาสวนมากจึงใชคลุกคลีกับคูรักเสียมาก ครั้นเม่ือแตงงาน
แลวก็ยิ่งตองรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีสมาชิกตัวนอยๆ เพ่ิมขึ้นมาในครอบครัว การคบ
เพ่ือนจึงมีวงแคบ ไมมีเพ่ือนใหม เหลือแตในระดับเพ่ือนสนิทจริงๆ เทานั้น 

ความสัมพันธที่สําคัญในวัยน้ีอยูที่คูชีวิตที่แตงงานกับเรา และเพื่อนสนิท 
7. วัยผูใหญกลางคน (Middle Adulthood) เปนการเลือกลักษณะประจําตัวใน

บุคลิกภาพระหวางความรูสึกอยากเผยแพรสิ่งดีๆ ใหแกผูอ่ืน (Generativity) กับความรูสึก
หมกมุนแตเรื่องตนเอง (Self-absorbed and stagnate) 

ชวงนี้อายุประมาณ 35 ถึง 55 หรือ 65 ขวบ  ระยะที่คนเราคิดวาการทํางานถือวาเปน
เรื่องสําคัญที่สุด จนคนที่อยูในวัยน้ีสวนมากมักจะวุนวายอยูกับการงาน แทบจะเรียกวาถูกงาน
ครอบครองเวลาไปหมด นอกเหนือไปจากเรื่องสําคัญของครอบครัวเทานั้นที่ยังพอมีคาที่จะแยง
ตัวออกมาจากงานไดบาง  

ระยะนี้เองที่เปนระยะซ่ึงคนเรามักจะไดเขาสูบทบาทของผูที่จะตองรับผิดชอบสิ่งตางๆ 
ไมวาจะเปนหนาที่การงานในฐานะหัวหนา หรือในครอบครัวของเราในฐานะหัวหนาครอบครัว 
อันเปนสิ่งที่เราเคยรูสึกมาตั้งแตเด็กวา นาอิจฉาเหมือนกันที่ใครๆ ก็ซูฮกใหกับคนในบทบาท
เหลานั้น 

ชวงเวลาตอนตนของวัยน้ีคือ ประมาณ 35-45 ป เปนระยะเวลาที่เราจะตั้งหนาทํางาน
เพ่ือสรางฐานะอยางเต็มกําลัง ดวยความที่รางกายเราแข็งแรง เราจึงไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย ครั้นถึง
ตอนเราอายุ 45 ปโดยประมาณ เราก็จะรูแลววา เราประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว
ตั้งแตเร่ิมเขาทํางานหรือเปลา ถาเราสรางฐานะทั้งทางการเงินและสังคมไดสําเร็จเราจะเริ่มลด
ความเห็นแกตัวลง เราจะเริ่มมองหาการใหกับสังคมรอบตัวมากขึ้น 

งานสําคัญสําหรับคนในวัยน้ีคือการรักษาตอยอดใหวัฒนธรรมหรือคานิยมตางๆ สงผาน
ไปยังคนรุนตอไป นอกเหนือไปจากการชวยกันทําใหสิ่งแวดลอมตางๆ มีความมั่นคง การได



ชวยกันสรางใหสังคมมีความเปนอยูที่ดีขึ้นนับเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนในวัยน้ี ความเห็นแกตัว
นอยลง อีริคสันเรียกวา การแพรขยายสิ่งที่ดีกวาแกสังคม (Generativity) คนที่อยูในวัยน้ี
มักจะกลัวความเฉื่อย กลัวไมไดทําอะไรที่มีความหมาย 

ในอีกมุมหน่ึงถาเรารูสึกวาลมเหลว หรือรูสึกวาที่เราเปนอยูทุกวันนี้ยังไมไดตอบสนอง
ความตองการที่แทจริงของเรา เราจะเริ่มมองหาแนวทางใหม เปนตนวา งานใหม ครอบครัวใหม 
เพ่ือแสวงหาตอไป ประจวบกับเม่ือคนมีอายุมาถึงขนาดนี้ คนเราอาจจะไดพบกับความ
เปลี่ยนแปลงขนาดใหญที่เรียกวา วิกฤติการณยามกลางคน (Midlife crisis) เชน ลูกกําลังจะออก
จากบานไปมีครอบครัวของตนเอง หรือเกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงความสัมพันธขึ้นกับคูครอง 
เพ่ือนสนิท เชน ตายจากกัน หยากัน หรือมีปญหาการทํางาน ทําใหคนเราตองตอสูกับการ
แสวงหาความหมายใหมหรือเปาประสงคใหมของชีวิต  

ถาเราไมสามารถผานขั้นตอนนี้ของชีวิตวัยน้ีไปไดอยางดีเราอาจจะหมกมุนอยูกับ
ตนเองหรือเฉยเมย (Self-absorbed and stagnate) ตอสังคมรอบตัว เพราะเราจะสนใจแต
เรื่องของตนเองเทานั้น 

ถาใครไดผานวัยที่ผานมาดวยการพัฒนาความรูสึกใกลชิดสนิทใจ (Intimacy) ไดดีกวา
การแยกตัว (Isolation) เขาจะมีโอกาสมากกวาที่จะเลือกการขยายสิ่งที่ดีกวาแกสังคม 
(Generativity) สวนพวกแยกตนเอง (Isolation) ตั้งแตวัยผูใหญตอนตน มาถึงตอนนี้คงตอง
กลายเปนพวกที่เฉยเมยหมกมุนอยูกับตนเอง (Self-absorbed and stagnate) 

ดวยประสบการณสวนตัวของผมซึ่งไดผานวัยน้ีมาแลว ผมคิดวาอีริคสันสรุปไดถูกตอง 
ผมสังเกตทั้งจากตนเองและคนรูจักกันหลายคนในวัยน้ี พวกที่ประสบความสําเร็จและผานมาถึง
วัยน้ีอยางสงางาม มักจะเปนพวกที่พยายามอุทิศตนเองใหแกคนอ่ืน(Generativity)  ทําบุญ 
สงเสริมกิจการศาสนาที่ตนนับถือมากขึ้นอยางมาก มีเมตตาธรรมมากขึ้น ใหอภัยกับคนหรือสิ่ง
ตางๆ ที่มากระทบในทางไมเหมาะสม ในที่ทํางานก็จะพยายามสงเสริมคนรุนหลัง เสียสละและ
ลดความเห็นแกตัว  

สวนพวกที่มาถึงวัยน้ีอยางลุมๆ ดอนๆ มักจะเปนอยางอีริคสันวาไวคือ มักเห็นแกตัว ยิ่ง
ถาในขั้นที่ผานมาเปนพวกแยกตัว (Isolation) ดวยแลวยิ่งพูดกับคนอื่นไมรูเร่ือง จะกลายเปนคน
ฟงความเห็นคนอ่ืนไมได ยึดความเห็นของตนเปนที่ตั้ง  

คนรูจักคนหนึ่งของผมกลายเปนเหมือนคนบา ชอบพูดแตเรื่องความเกงเกินมนุษยของ
ลูกชายตนเอง โดยไมรูกาลเทศะทั้งสิ้น เชน บังเอิญพบกันแทนที่จะถามไถสารทุกขสุกดิบกัน 
เขาจะเริ่มพูดถึงความเกงของลูกชายทันทีในประโยคแรกที่ทักกัน และจะพูดๆๆๆ อยูอยางนั้น
นานเปนชั่วโมง โดยไมถามผมแมแตคําเดียววา สบายดีหรือไม น่ีคือตัวอยางของคนที่หมกมุน
อยูกับตนเอง (Self-absorbed) ขนาดหนัก 

ในทางตรงกันขามเพ่ือนของผมหลายคนที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนเองตองการจะ
เปนมาตั้งแตวัยรุนจนมาถึงวัยผูใหญตอนตน คนพวกนี้มักชอบมองหาทางทําอะไรใหแกคนอ่ืน 



ตั้งใจทําเพื่อหนวยงานตนสังกัด และสังคมรอบตัว เพ่ือนพวกนี้มักจะสนใจคนอื่นมากกวาจะพูด
เรื่องของตนเอง ไมเคยไดยินคนพวกนี้พูดถึงครอบครัวของตนเองถาเราไมถาม 

ความสัมพันธที่สําคัญของคนในวัยน้ีจึงอยูที่ ที่ทํางาน ชุมชน และครอบครัว 
8. วัยผูใหญตอนปลาย (Late Adulthood) เปนการเลือกลักษณะประจําตัวใน

บุคลิกภาพระหวางความรูสึกสมบูรณภาคภูมิในตนเอง (Integrity) กับความรูสึกหมดหวัง 
(Despair) 

โดยทั่วไปอายุประมาณ 55 หรือ 65 ถึงสิ้นอายุ อีริคสันเชื่อวา เร่ืองราวในชีวิตของ
คนเราสวนมากมักเปนการเตรียมขึ้นมาเพื่อวัยผูใหญตอนกลางคนและวัยผูใหญตอนปลาย ชวง
วัยสุดทายนี้คือการชดเชยจากวัยอ่ืนที่ผานมาแลวทั้งหมด   

การที่คนในวัยน้ีไดมีโอกาสมองยอนไปในอดีตที่ผานมาในชีวิตอยางมีความสุขและความ
พอใจ รูสึกวาไดทําอะไรมาอยางเต็มที่ตามที่ชีวิตควรจะมีความหมายอยางไร เราไดมีสวนทํา
อะไรใหกับสังคมแลว ทําใหเขารูสึกสมบูรณในตนเอง (Integrity) ดวยปญญาที่เกิดความรูวา
โลกนี้ใหญเกินกวาที่มนุษยจะอหังการไปแกไขดวยกําลังเพียงกระจิริดของตนเอง การที่ตนเอง
ทํามาไดถึงขนาดนี้ก็ควรจะตองภูมิใจไดแลว และควรจะปลดปลอยความกังวลที่วายังมีสิ่งที่ควร
ตองทําอีกทิ้งไป ยอมรับในความตายวาเปนเรื่องธรรมดา 

ในทางตรงกันขาม คนแกบางคนมาถึงวัยน้ีอยางคนหมดหวัง (Despair) รูสึกวาตนเอง
ลมเหลวตอเหตุการณในชีวิตที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งลมเหลวในสิ่งที่เคยเปนความหวังใน
ตอนวัยรุนหรือวัยผูใหญตอนตน คนอยางนี้จะกลัวความตาย เพราะเขายังคงดิ้นรนเพื่อแสวงหา
เปาหมายในชีวิตอยู ยังรูสึกวา การเดินทางในชีวิตที่ผานมานั้นไมคุมคา แมบางคนอาจจะรูสึกวา
ตนเองมีคําตอบตอทุกเรื่องราวแลว แตเปนเพียงคําตอบที่ถูกตองในสายตาของเขาเทานั้น คน
อ่ืนไมเห็นดวยเปนเพราะวาพวกนั้นคิดผิด ทําใหกลายเปนคนยึดม่ันในความเห็นของตนเอง
อยางหนักที่เรียกวาดื้อร้ัน (Dogmatism) เพราะถาเขายอมรับก็เหมือนกับวาเขาผิดมาตลอด 

ความสัมพันธที่สําคัญน้ันคือการสัมพันธกับผูคนอ่ืนๆ ในฐานะมนุษยภาพอันเปนเหมือน
เพ่ือนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกัน (My-kind) 
 
รูธรรมชาติคนในวัยตางๆ แลวทําอะไรตอ 
 คําถามที่จ่ัวหัวขอเอาไวเปนสิ่งสําคัญ การจะทําอะไรตอไปยอมขึ้นอยูกับวา คุณผูอาน
เปนใคร  

ประเด็นแรก ถาคุณผูอานเปนคนตองการนําไปใชกับตนเอง ยอมสามารถคิดไว
ลวงหนาแลววา ทานอยูในวัยใด วัยของทานนั้นมีจุดหมายที่เปนความขัดแยงที่เปนคูอยู ความ
ขัดแยงนั้นคืออะไรที่ทานเผชิญอยู ตอไปจะไปพบกับจุดหมายที่เปนความขัดแยงอะไรในวัย
ตอไป ตัวอยางเชน ในวัย 30 ป ทานคงรูวา ความขัดแยงที่ทานเผชิญในวัยน้ีคือ การมีคน
ใกลชิด (Intimacy) กับ การแยกตัว (Isolation) 



ทานตองเรียนรูที่จะแกความขัดแยงในวัยของทานนั้น และแนนอนทานควรเลือก
จุดหมายดานบวกใหมากกวาที่จะเลือกดานลบ เพราะทานรูแลววา จุดหมายที่เปนดานบวกนั้น
สงผลดีใหกับทานในการกาวเขาไปเลือกจุดหมายดานบวกของวัยตอไป เน่ืองจากจุดหมายดาน
บวกยอมทําใหทานพบกับความสุขในชีวิตแตละวัย ตัวอยางเชน ถาตอนที่ทานอายุ 30 ทาน
เลือกที่จะมีเพ่ือนใกลชิด (Intimacy) ทานจะมีโอกาสสูงกวาเม่ือเติบโตสูวัย 40 ป ที่จะเลือกขั้ว
ของการแผขยายตนเองไปสูสังคม (Generativity)  

ประเด็นที่สอง ถาทานเปนผูที่มีหนาที่ดูแลคนอ่ืนๆ ไมวา จะเปน พอแม ครูอาจารย 
หัวหนางาน ทานคงทําความเขาใจพวกเขาไดในภาพกวางวา พวกเขาที่ทานตองดูแลอยูน้ัน
กําลังมีภารกิจทําอะไรในวัยของเขา 

ถาทานเปนพอแม ทานคงตองใหความชวยเหลือลูกของทานใหแกปญหาจุดหมายอัน
ขัดแยงกันในวัยของเขา และชวยใหเขาเลือกที่จะพบกับความสําเร็จในจุดหมายดานบวกของแต
ละวัย เชน วัยทารกพอแมสงเสริมใหเขาเลือกที่จะไววางใจ (Trust) มากกวาไมไววางใจ 
(Mistrust) วัยเด็กเลือกที่จะรูสึกวาตนเองมีอํานาจในตัว (Autonomy) มากกวาที่จะรูสึกสงสัยและ
ละอาย (Doubt & Shame) 

ความสําคัญอยูตรงที่วา พอแมตองใชความเขาใจนี้ยับยั้งอารมณ เม่ือเด็กทําสิ่งตางๆ 
เชน การขับถายไมเปนที่เปนทาง การสํารวจขาวของทั่วบาน ทําของแตกหัก ฯลฯ คิดเสียวาเด็ก
กําลังเรียนรูตองจายคาเลาเรียนเหมือนพอแมเขาเรียนมหาวิทยาลัยก็ตองจายคาหนวยกิต ที่
สําคัญคือการแสดงความชื่นชมกับความสําเร็จของเด็กดวยการใหรางวัล ซ่ึงอาจจะเปนการกอด 
การสัมผัส หรือขนมเล็กๆ นอยๆ จะทําใหเด็กมีกําลังใจและรูวาเขาไดรับความสนับสนุนและ
คอยชวยเหลือจากผูใหญ 

ถาทานเปนครูอาจารยทานคงตองสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนประถมใชความขยัน 
(Industry) สํารวจโลกรอบตัวมากกวาที่จะรูสึกวาตนเองมีปมดอย (Inferiority) ในวัยรุนสงเสริม
ใหเขาคนพบเอกลักษณ (Identity) ของเขามากกวาที่จะทําใหเขาสับสนในบทบาทของตนเอง 
(Role Confusion) 

ความสําคัญคือปฏิกิริยาของครูอาจารยตอพวกเขา ครูอาจารยควรตองทําหนาที่เปน
ผูใหกําลังใจ ผูแนะแนวทาง ผูบอกใหรูวาอะไรดีอะไรไมดี ผูชมเชยเม่ือเขาทําสําเร็จ ปญหา
สําคัญคืออยาไปเปนผูกําหนดใหเขาตองอยางนั้นอยางนี้ อยาทําตัวเปนผูตัดสิน เพราะเขาจะ
ตอตาน เปนผูใหคําปรึกษาดีกวา 

ถาเปนหัวหนางาน ทานคงตองสนับสนุนใหพนักงานที่เขางานใหมประสบความสําเร็จ
ในการสรางความสัมพันธที่ใกลชิดสนิทใจ (Intimacy) กับทานหรือผูคนในหนวยงานของเขา 
เพ่ือทําใหเขาเรียนรูงานไดเร็ว ไมตองเสียเวลากับการจัดระบบความสัมพันธกับคนรอบตัว 

ความสําคัญอยูที่ทานตองทําตัวเองใหเปนตัวอยางที่ดี สอนงานให สอนการครองชีวิตที่
เหมาะสมให คอยแสดงการยอมรับในความสําเร็จของสิ่งที่เขาทํา 



ถาเขาอยูในวัยผูใหญตอนกลาง ทานควรสงเสริมใหเขาไดทํางานตามที่เขาถนัด ได
เรียนรูเกี่ยวกับงานเพิ่มเติม ใหไดพบกับความสําเร็จของการทํางาน เพ่ือใหเขาเกิดความรูสึกที่
ตองแพรขยายสิ่งดีไปสูสังคม (Generativity) ไดมีโอกาสชวยสอนงานใหแกรุนนอง หรือไดมี
โอกาสเปนหัวหนางานเพื่อสอนงานใหลูกนอง 

ความสําคัญของทานนั้นคือการเปดโอกาสใหเขาไดทําในสิ่งที่ เปนประโยชนตอ
หนวยงาน และสังคมในวงกวาง 

ประเด็นที่สาม ทานที่เปนพอแม ครูอาจารย หัวหนางาน คงตองใหขอมูลแกผูอยู
ภายใตการดูแลของทานถึง ลักษณะสําคัญที่คนเราตองเผชิญในวัยตางๆ ที่เขาตองเตรียมตัว 
รับรูไวกอน เพ่ือวาเขาจะไดเขาใจธรรมชาติของคนในวัยตางๆ เปนการทําความเขาใจตนเอง
ดวยวา เขาจะมีพัฒนาการอยางนั้นเหมือนกัน ดังน้ันเขาควรเตรียมตัวอยางไรไวกอนลวงหนา
บางวากําลังจะเผชิญกับพัฒนาการทางบุคลิกภาพอะไรอยู 


