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วัยผู้ใหญต่อนต้นหรอืวัยหนุม่สาว (young adult)

เป็นวัยของชว่งอายุ 18-35 ป ีโดยทัว่ไปคนจะมองวา่วัยรุน่และวัยหนุม่สาวน้ัน เป็นชว่งเวลาทีด่ ี
ท ีส่ดุชว่งหนึง่ของชวีติ วัยรุน่เป็นวัยท ีม่คีวามรับผดิชอบในขอบเขตจำกัด ชวีติมแีตค่วาม
สนุกสนานรืน่รมย์ สว่นวัยหนุม่สาวน้ัน แม้จะเริม่มภีาระความรับผดิชอบ แตก่็ยังไมม่ากเทา่กับ
ภาระของคนวัยกลางคน ทีส่ำคัญคอื ชว่งเวลานี้เป็นเวลาทีค่นเรามคีวามใฝฝั่นทะเยอทะยาน
และมุง่มัน่ในการสร้างจุดมุง่หมายให้กับชวีติของตนเอง ถ้าพิจารณาวัยนี้ โดยใช้กฎเกณฑ์อายุ
18 ป ีเป็นจุดเริม่ต้นในชว่ง 5 ปแีรก คอื อายุ 18-23 ป ีถอืเป็นระยะเริม่แรกทีค่นเริม่มองหา
อาชพีการงานของตนในอนาคต แสวงหารูปแบบของตนเองในแงมุ่มตา่งๆเชน่ เรือ่งของคา่นยิม
(value) หน้าท ี ่ภาพพจน์ของตนเอง ชว่งระยะ 10ปถัีดมาคอือายุ 24-34 ป ีเป็นการเริม่ต้นงาน
อาชพีอยา่งแท้จรงิ เริม่ต้นชวีติแตง่งาน และเริม่ต้นการเป็นพ่อแม ่สร้างฐานะครอบครัวตอ่
ไป6 ชว่งอายุ 18-23 ป ีเป็นระยะท ีเ่ริม่แยกออกจากครอบครัว อาจจะโดยการศกึษาในทีห่า่ง
ไกล หรอืการเริม่ต้นออกทำงาน เริม่ต้นมรีายได้สำหรับตนเอง พึ่งพาอาศัยพ่อแมค่รอบครัว
น้อยลง เริม่ท ีจ่ะเลอืกรูปแบบของชวีติท ีต่นพึงพอใจ เพื่อนหรอืภาวะแวดล้อม ทางสังคม
หน้าท ีก่ารงานจะมบีทบาทมากขึ้นแทนทีค่รอบครัว คนในวัยนี้จะเริม่สร้างมติรภาพกับผู้อ ืน่ใน
ระดับของความเป็นเพื่อน เป็นผู้ใหญต่อ่ผู้ใหญ ่เริม่มหีน้าท ีค่วามรับผดิชอบแบบผู้ใหญ ่ต้อง
เปลีย่นแปลงหรอืเอาชนะความรู้สกึตา่งๆท ีเ่คยมใีนวัยรุน่ซ ึง่ยดึมัน่ในอุดมการณ์ความสมบูรณ์
แบบบางอยา่ง จนกลายมาเป็นเหตุของความขัดแย้ง ความคับข้องใจได้ ถ้ายังยดึมัน่แบบน้ัน
อยูต่อ่ไปเมือ่เข้าสูภ่าวะของความเป็นผู้ใหญ ่ชว่งอายุ24-34 ป ีเป็นระยะท ีเ่ริม่ปักหลักเรือ่ง
หน้าท ีก่ารงาน และมคีรอบครัว รับภาระความรับผดิชอบตา่งๆ มคีวามมุง่มัน่กระตอืรอืร้นท ีจ่ะ
สร้างความสำเร็จในหน้าท ีก่ารงาน อันมคีวามหมายถงึการประสบความสำเร็จและความภาคภูมิ
ใจในตนเอง สว่นความเป็นพ่อแมน้ั่นก็นับวา่เป็นภาระหน้าท ีใ่หมท่ ีน่า่ตืน่เต้น นา่สนใจ และ
ท้าทายในชว่งปลายของวัยหนุม่สาวนี้ คนเราจะหยุดคดิพิจารณาตัวเองวา่ เราได้มาถูกทาง
หรอืยัง ยนือยูใ่นจุดท ีเ่ราต้องการหรอืไม ่พอใจหรอืไม ่ถ้าจะมกีารเปลีย่นแปลงในชวีติ
ครอบครัวหรอืหน้าท ีก่ารงาน ก็มักจะเกดิขึ้นในชว่งระยะนี้ กอ่นทีจ่ะเริม่เข้าสูวั่ยกลางคน สังคม
เองก็เริม่มองวา่ผู้ท ีอ่ายุ 30 ปขีึ้นไปน้ัน เป็นผู้ใหญเ่ต็มท ีแ่ละพร้อมจะรับภาระตา่งๆได้ตอ่ไป

วัยของการสร้างความสำเร็จ9

โดยทัว่ไป คนเราจะมองความสำเร็จในชวีติวา่ นอกจากการมสีขุภาพทีด่แีล้วก็นา่จะมคีวาม
สำเร็จในการงาน สัมพันธภาพระหวา่งตนเองกับผู้อ ืน่ และความสำเร็จในชวีติครอบครัว ท้ังหมด
นี้ยอ่มได้มาด้วยความมุง่มัน่ท ีจ่ะเอาชนะอุปสรรคตา่งๆ ความมานะพยายาม ความอดทนทีจ่ะ
ตอ่สู้แก้ไขปัญหาตา่งๆให้ได้ มนุษย์มแีรงจูงใจ (motivation) ทีจ่ะกระทำส ิง่เหลา่นี้ พฤตกิรรม
ตา่งๆยอ่มเกดิขึ้นจากแรงจูงใจและการเรยีนรู้8 แรงจูงใจนี้อาจจะเป็นสัญชาตญาณจากภาวะ
ทางสรรีวทิยาภายในรา่งกาย หรอืเกดิจากภาวะทางสังคม คอื สัมพันธภาพกับผู้อ ืน่ แรงจูงใจ
ยังมที ีม่าอกีประการหนึง่ คอื เกดิจากการรู้จักคดิรู้จักใช้ปัญญา ทำให้คดิอยา่งมเีหตุผลซ ึง่นับวา่
เป็นแรงจูงใจทีเ่ราสามารถควบคุมได้9เม ือ่เรามเีหตุผล รู้จักผดิชอบชัว่ด ีมจุีดมุง่หมาย ก็เกดิ
ความมานะพากเพียรไมท้่อถอย แตค่วามคดิเหตุผลนี้ จะเกดิขึ้นตอ่เม ือ่ได้มพัีฒนาการทาง
ด้านสตปัิญญาและอารมณ์อยา่งเหมาะสมถงึข้ันความคดิแบบใช้เหตุใช้ผล จงึจะสร้างแรงจูงใจ
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แบบนี้ได้สำเร็จ ซ ึง่ควรจะเกดิขึ้นในวัยผู้ใหญทุ่กคน แตก่็มไิด้เป็นเชน่น้ันทุกรายไป ผู้ใหญบ่าง
คนก็ยังมคีวามคดิแบบเด็กๆอยู ่ทำให้เกดิปัญหาในการปรับตัวตามมา

แรงจูงใจ (Motivation)

ความต้องการของมนุษย์ อาจจะพิจารณาแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ  กลุม่ท ี ่1 คอื

ความต้องการพื้ นฐาน (innate หรอื primary needs) เชน่ อาหาร เครือ่งนุง่หม่ น้ำ การนอน
หลับ พักผอ่น เป็นต้น สว่นมากเป็นพื้ นฐานความจำเป็นทางด้านสรรีวทิยาการตอบสนองความ
ต้องการพื้ นฐานเหลา่นี้ เป็นส ิง่สำคัญอยา่งย ิง่ยวดทีท่ำให้มนุษย์ดำรงชวีติอยูไ่ด้

ความต้องการ (needs) กลุม่ท ีส่องน้ัน ทีเ่กดิจากพัฒนาการและการเรยีนรู้ (acquired หรอื
secondary needs) ขึ้นอยูกั่บประสบการณ์การเรยีนรู้ของแตล่ะคนและมคีวามแตกตา่งกัน
ออกไป เชน่ เด็กท ีต้่องการแตง่กายให้เรยีบร้อย ก็เป็นเพราะเด็กต้องการให้ตนเป็นทีรั่กและ
ยอมรับของพ่อแม ่แรงจูงใจในการต้องการให้คนอืน่รัก หรอืเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่นี้ ก็พบได้ใน
ผู้ใหญเ่ชน่กัน A.H. Maslow นักจติวทิยา ได้เสนอทฤษฎเีรือ่งแรงจูงใจของมนุษย์ และได้
กำหนดความสำคัญของแรงจูงใจประเภทตา่งๆไว้ตามลำดับข้ันตอน8 Maslow ได้แบง่ความ
ต้องการนี้ออกเป็น 5 กลุม่ เรยีงตามลำดับกอ่นหลังจากความต้องการพื้ นฐานไปสูค่วามต้องการ
อันสงูสดุของมนุษย์ดังนี้

1. ความต้องการพื้ นฐานทางสรรีวทิยา (Physiological needs)

2. ความต้องการความมัน่คงปลอดภัย(Security,Safety,Stability)

3. ความต้องการมสีว่นรว่มและความรัก (Belongingness and Love)

4. ความต้องการศักดิ์ศร ีความภาคภูมใิจในตนเอง และผู้อ ืน่ ( self – esteem and the
esteem of others)

5. ความต้องการท ีจ่ะได้ทำเต็มความสามารถและเป็นตัวของตัวเอง(Self-actualization,
Self-realization)

Self-actualization

Needs

Esteem Needs

Belongingness & Love Needs

Safety Needs

Security Needs

Physiological Needs

แผนภาพแสดงความต้องการของมนุษย์ท้ัง 5 ข้ันตอน7

เม ือ่ความต้องการในข้ันต้นได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะแสวงหา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในข้ันตอ่ๆไป โดยมคีวามแตกตา่งกันในรายละเอยีดของแตล่ะคนตามประสบการณ์



และแม้แตใ่นคนคนเดยีวกัน ก็ยังมคีวามแตกตา่งกันไปแล้วแตก่าลเวลาความรู้สกึพึงพอใจ
เต็มท ีข่องการได้รับ acquired needs นี้ อาจจะเกดิขึ้นน้อยหรอืนานๆ จงึจะเกดิขึ้น ทำให้บาง
คนต้องมพีฤตกิรรมเพื่อจะตอบสนองความต้องการประเภทนี้อยูต่ลอดเวลา จนทำให้ต้อง
เผชญิกับความกดดัน และเป็นเหตุให้จำเป็นต้องมกีารปรับตัว (adjustment)ซ ึง่สว่นใหญผู้่ท ีม่ ี
พัฒนาการของบุคลกิภาพเหมาะสม มคีวามเป็นผู้ใหญ ่บรรลุวุฒภิาวะทางอารมณ์
(emotionally mature) ก็จะสามารถปรับตัวได้ด ีบุคคลเหลา่นี้จะมจุีดมุง่หมายในชวีติ มคีวาม
ยดืหยุน่และมพีฤตกิรรมการแก้ปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ ถ้ามอีุปสรรคเกดิขึ้นก็อาจจะยอมให้มี
การเปลีย่นแปลงจุดมุง่หมายได้บ้าง แตค่นทีม่ปัีญหาทางอารมณ์ หรอื มกีารปรับตัวท ีไ่ม ่
เหมาะสม ก็จะทำให้มพีฤตกิรรมของความหงุดหงดิ ความคับข้องใจ (frustration) ตามมา

กลไกการปรับตัว (Defense mechanism)

ในกรณที ีเ่กดิอุปสรรคตอ่การตอบสนองความต้องการ จะทำให้เกดิความคับข้องใจ ความวติก
กังวล ทำให้มนุษย์ต้องพยายามหาทางออกเพื่อคลีค่ลายปัญหาและปกป้องสภาพจติใจของ
ตนเอง โดยการหาทางออกในรูปแบบของพฤตกิรรมตา่งๆ การท ีค่นเราจำเป็นต้องใช้กลไกการ
ปรับตัวหรอื defense mechanism เป็นบางคร้ังบางคราวน้ัน ถอืวา่เป็นส ิง่ท ีป่กต ิแตถ้่าเมือ่ใด
ท ีใ่ช้กลไกการปรับตัวนี้เป็นประจำจนกลายเป็นพฤตกิรรมสว่นใหญใ่นชวีติ จงึจะพิจารณาวา่เป็น
มปัีญหาซ ึง่ควรได้รับการชว่ยเหลอืแก้ไข

defense mechanism ทีใ่ช้กันทัว่ๆไปน้ันพอจะแบง่ได้กว้างๆเป็น 4 กลุม่คอื8

1. Aggression

2. Withdrawal

3. Fixation

4. Compromise

ในแตล่ะกลุม่ก็จะมแีบง่ยอ่ยๆแตกตา่งกันออกไป สว่นทีใ่ครจะเลอืกใช้ defense mechanism
แบบไหนน้ัน ก็ขึ้นอยูกั่บบุคลกิภาพของคนๆน้ัน สถานการณ์ท ีเ่ขาเผชญิอยูแ่ละการรับรู้เก ีย่วกับ
อุปสรรคของคนๆน้ัน นอกจากนี้ ความสามารถในการอดทนตอ่ความคับข้องใจ (frustration) ก็
ยังแตกตา่งกันไปในแตล่ะคน บางคนก็ทนรับได้มากในสถานการณ์เดยีวกัน แตล่ะคนจะมี
ปฏกิริยิาแตกตา่งกันออกไปพฤตกิรรมการปรับตัวท ีพ่บบอ่ยทีส่ดุอันหนึง่ คอื ความก้าวร้าว
รุนแรง (Aggression) พบได้แทบจะทุกวันในชวีติประจำวันแม้ในเด็กๆ9 ซ ึง่มักจะเป็น
พฤตกิรรมทางกายภาพ เชน่ การทุบตเีด็กอืน่ท ีม่าแยง่ของของตน ในผู้ใหญ ่พฤตกิรรมก้าวร้าว
แบบนี้อาจจะเกดิขึ้นได้ อยา่งไรก็ตาม ด้วยการศกึษาอบรมทีไ่ด้รับ อาจทำให้ผู้ใหญเ่รยีนรู้ท ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงความรู้สกึก้าวร้าวรุนแรง (aggression) นี้ให้กลายไปอยูใ่นรูปแบบทีไ่ม ่
รุนแรง (nonviolent form) ได้ เชน่ ในรูปแบบของการให้ขา่วลอืในทางทีไ่มด่เีก ีย่วกับคนทีเ่รา
ไมช่อบหรอืการให้ออกจากงานให้พ้นจากหน้าท ีค่วามรับผดิชอบ หรอืการทำงานให้ช้าลงเพื่อ
เป็นการประท้วงหัวหน้างาน เป็นต้นพฤตกิรรม withdrawal มักจะเกดิขึ้นเม ือ่การพยายามหลกี
เลีย่งหรอืการเผชญิหน้ากับสถานการณ์โดยตรงก็ตาม อาจจะเส ีย่งตอ่อันตรายทีจ่ะเกดิขึ้น ท้ัง
ทางด้านกายภาพ และจติใจ เลยหลบไปใช้ความคดิฝัน สร้างจนิตนาการ (fantasy,
daydream) ขึ้นมาแทน ซ ึง่ก็ทำให้ได้รับความพึงพอใจจากการได้หลบเลีย่งสถานการณ์เป็น
จรงิชัว่คราว การใช้ physical escape หรอืการหยุดงาน หายตัวไปจากสถานการณ์น้ัน เป็นอกี
รูปแบบหนึง่ของ defense mechanism นอกจากนี้ ก็อาจจะแสดงออกเป็นพฤตกิรรมบางชนดิ
ท ีม่ลัีกษณะเป็นพฤตกิรรมแบบเด็กๆ เราเรยีก mechanism แบบนี้วา่ “การถดถอย”
หรอื regression บางคร้ังพฤตกิรรมนี้เป็นส ิง่ท ีบ่ง่บอกถงึความต้องการท ีจ่ะกลับไปสูภ่าวะความ
เป็นเด็กซ ึง่มคีวามมัน่ใจ มัน่คง และสบายใจกวา่ อาการแสดงออกของพฤตกิรรมถดถอย เชน่



การร้องไห้คดิถงึบ้าน ไมส่ามารถควบคุมอารมณ์ได้ การเฝ้ารำพึงครำ่ครวญถงึวันเกา่ๆ เป็นต้น
การท ีอ่ยูแ่ตกั่บชวีติในอดตีก็อาจจะเพราะชวีติในปัจจุบันไมม่คีวามสขุเลย อกีรูปแบบหนึง่ของ
พฤตกิรรม withdrawal คอืการยอมแพ้และหยุดการตอ่สู้ด ิ้นรน (resignation) หลังจากที่
ประสบความล้มเหลวหลายๆคร้ัง คนๆน้ันก็อาจจะหยุดความพยายาม และเลกิล้มความหวัง
ตา่งๆตอ่ไป

Fixation เป็นลักษณะการกระทำซ้ำๆของพฤตกิรรมซ ึง่ไมไ่ด้ทำให้บรรลุ

วัตถุประสงค์แตอ่ยา่งใด และก็ไมไ่ด้ลดความตงึเครยีดลงได้ด้วย คนๆน้ันเพียงแตพ่ยายาม

ดงึดันเอาหัวชนกำแพง โดยไมไ่ด้อะไรขึ้นมา ใช้แตว่ธิเีดมิซ้ำซากท้ังท ีไ่มไ่ด้ผลอะไร ท้ังนี้

อาจจะเป็นเพราะเขาไมรู้่วธิ ีหรอืไมม่ทีางเลอืกอยา่งอืน่อกีเลย หรอือาจเป็นเพราะ

หวาดกลัวเกนิกวา่จะทดลองหาวธิใีหม่ๆ

Compromisereactionหรอืการรอมชอม เป็นกลไกการปรับตัวท ีม่หีลาย

รูปแบบ เชน่ การหาส ิง่อ ืน่ทดแทน (sublimation) การพยายามหาเหตุผลมาอธบิาย

(rationalization)หรอืการยกให้เป็นเรือ่งของคนอืน่ไป (projection) พฤตกิรรม

การรอมชอม (compromise reaction)นี้จะประกอบด้วยการเปลีย่นแปลงวัตถุประสงค์

(objective) ของคนใดคนหนึง่ อาจจะเปลีย่นแปลงจรงิๆ หรอืเปลีย่นแปลงเพียงแต่

สัญลักษณ์ก็ได้ ดังเชน่ sublimation ซ ึง่คนจะสร้างเป้าหมาย (goal) ขึ้นมาใหมท่ด

แทนอันเดมิ ซ ึง่กอ่ให้เกดิความคับข้องใจหรอืทดแทนพฤตกิรรมเดมิ ซ ึง่พฤตกิรรมใหมน่ี้ เป็น

ท ีย่อมรับได้มากกวา่ ท้ังในด้านสังคมและคุณธรรม สว่น rationalization น้ัน นับวา่

เป็นการชว่ยปกป้องจติใจของคนๆน้ัน โดยเขาพยายามทีจ่ะบอกตัวเองวา่ จรงิๆแล้วเขา

ไมไ่ด้ต้องการอะไรอยา่งอืน่ อาจจะให้เหตุผลทีไ่มจ่รงิ หรอืพยายามใช้เหตุผลตา่งๆนานา

อธบิายพฤตกิรรมของเขาบางคร้ังความรู้สกึหรอืพฤตกิรรมบางอยา่งของตนเอง อาจจะ

เป็นส ิง่ท ีแ่ม้แตเ่จ้าตัวก็ยอมรับไมไ่ด้และก็จะพูดถงึมันในลักษณะทีอ้่างวา่เป็นความรู้สกึหรอื

พฤตกิรรมของคนอืน่ตา่งหาก เรยีกการกระทำแบบนี้วา่ projection เชน่ คนทีรู้่สกึ

หงุดหงดิ ก็อาจจะวา่คนน้ันคนนี้หงุดหงดิ ไมใ่ชเ่รา และเมือ่ใช้ defense mechanism

แบบนี้ เขาก็จะเช ือ่วา่มันเป็นเชน่น้ันจรงิๆ

ความหวาดกังวล

ในชวีติสมัยใหมท่ ีม่ภีาวะเศรษฐกจิและสังคมเชน่ปัจจุบัน ทำให้คนต้องดิ้นรน

ขวนขวาย ท้ังในด้านการทำมาหากนิ การหาความสขุสงบปลอดภัยให้กับตนเอง และครอบ



ครัว บอ่ยคร้ังต้องเผชญิกับการหวาดกลัว ความวติกกังวล (anxiety) ความอดึอัดคับ

ข้องใจ (frustration)ความขัดแย้งตา่งๆ(conflict) รวมท้ังความรู้สกึอ้างว้าง

เคยีดแค้น (hostility) นับคร้ังไมถ้่วน ความวติกกังวลในเรือ่งการทำมาหากนิน้ันมมีา

ต้ังแตส่มัยดกึดำบรรพ์ แตใ่นสภาพปัจจุบัน ท้ังท ีม่นุษย์มคีวามสะดวกสบายในทางด้านวัตถุ

แตส่ขุภาพจติทัว่ไปกลับแยล่ง สาเหตุของความหวาดกังวลสว่นใหญ ่คอื เรือ่งของความ

อ้างว้าง ความทอดอาลัย เห็นวา่ชวีติไร้ความหมาย ความกลุ้มใจเรือ่งเพศ และความ

เคอืงแค้นท้ังในตนเองและผู้อ ืน่ ความอ้างว้างน้ันเกดิขึ้นได้แม้อยูใ่นกลุม่คนมากๆ เชน่

ลักษณะที ่Erick Fromm เรยีกวา่ “Lonely Crowd” ซ ึง่ตา่งจากผู้ท ีอ่ยูโ่ดดเดีย่ว

เพราะแสวงหาความวเิวก9 และมคีวามรู้สกึสบายใจทีไ่ด้อยูต่ามลำพัง มตีนเป็นเพื่อน

สว่นผู้ท ีอ้่างว้างแม้จะห้อมล้อมด้วยผู้คน เป็นเพราะปราศจากเพื่อน แม้แตต่นก็เป็นเพื่อน

ของตนไมไ่ด้ ขาดความเช ือ่มัน่ในตนเอง ไมไ่ว้ใจวา่จะมคีนหวังดปีรารถนาดตีอ่ตน ความ

ไว้ใจ (trust) หรอืไมไ่ว้ใจ(mistrust) นี้เกดิขึ้นต้ังแตส่มัยเป็นทารก ถ้าเราคดิวา่

ตนมคีา่ เป็นท ีรั่กของคนอืน่ เราก็จะไว้วางใจวา่คนอืน่จะมคีวามรักและหวังด ีมคีวาม

ใยดตีอ่เรา ถ้าขาดความรู้สกึเชน่นี้มาต้ังแตวั่ยเด็ก เม ือ่มาถงึวัยหนุม่สาวก็ถงึเวลาแล้วท ี่

เราจะสร้างความนับถอืตนเองขึ้นมา ฝกึฝนตนเอง สร้างเจตคตทิ ีจ่ะมองผู้อ ืน่ในแงด่ ีมี

ความไว้วางใจคนอืน่ขึ้นมาบ้าง

วธิสีร้างความนับถอืตนเองน้ัน อาจทำได้ดังนี้ 9

1. ตระหนักในความจรงิท ีว่า่ ไมม่ใีครจะเพียบพร้อมสมบูรณ์ทุกประการ

ดังน้ันเราก็ควรจะหยุดมองหาความสมบูรณ์ในตัวเองเสยี คนดชีนดิท ีห่าท ีต่ไิมไ่ด้น้ันอาจมอียู ่

ในหนังสอื แตห่าไมไ่ด้ในชวีติจรงิ

2. ยุตกิารเปรยีบเทยีบตัวเรากับผู้อ ืน่ เพราะไมว่า่จะมองด้านใดก็มักจะ

พบความดกีวา่เราในด้านน้ันเสมอ การมองหาวา่เราเองมอีะไรท ีด่บ้ีาง แล้วมุง่ผดุงความ

ดน้ัีนให้ย ิง่ๆขึ้นเป็นพอ

3. อยา่ถอืเอาคำตัดสนิหรอืความคดิเห็นของคนอืน่เป็นเครือ่งช ี้ขาดสงูสดุ

เก ีย่วกับตัวเอง ถ้าฟังแตค่นอืน่ตลอดเวลาก็ขาดความเป็นตัวของตัวเอง และความคดิเห็น

น้ันเป็นธรรมดาทีต้่องมท้ัีงด้านบวกและด้านลบ จงึควรรับฟังเพื่อเป็นข้อสังเกตตัวเอง และ



ดำเนนิชวีติไปสูจุ่ดหมายปลายทางทีต้ั่งเอาไว้ด้วยตัวของตัวเอง

4. กล้าลองกล้าเส ีย่ง เม ือ่ได้คดิใครค่รวญดูแล้ววา่จะดำเนนิการอยา่งไร

แม้จะต้องเส ีย่งบ้างก็ควรลอง เพราะการลองเป็นการรับความผดิชอบอยา่งหนึง่ ถ้าประสบ

ความสำเร็จก็ได้รับความภูมใิจ ถ้าล้มเหลวก็ได้บทเรยีน ท้ังนี้จะเกดิความมัน่ใจและนับถอื

ตนเองได้

5. พิจารณาตนเองเรือ่ยๆไป อยา่ดว่นสรุปวา่เราเป็นคนฉลาด หรอืขี้ขลาด

หรอืคนด ีหรอืคนไมเ่อาไหน ควรดูวา่เรามลัีกษณะเฉพาะตนอยา่งไร และจะใช้ให้เป็น

ประโยชน์ได้อยา่งไร

วัยสร้างมติรภาพและการบรรลุวุฒภิาวะทางอารมณ์

เม ือ่เราเห็นตนเองมคีา่ ก็แสวงหาความต้องการข้ันตอ่ไปตามธรรมดาของ

มนุษย์ คอื ความต้องการมเีพื่อน แตก่ารมเีพื่อนน้ันทำอยา่งไรจงึจะมเีพื่อนได้โดยตัวเอง

ไมต้่องสญูเสยีความเป็นตัวของตัวเอง หรอือสิรภาพของตนไป9เชน่ บางคนแสวงหาเพื่อน

ด้วยการวางอำนาจ ก็ต้องแสวงหาอำนาจไว้เรือ่ยเพื่อรักษาบรวิารไว้ บางคนแสวงหา

เพื่อนด้วยการยอมออ่นให้ เชน่นี้ ก็ต้องอดึอัดระวังตัวกลัวเขาจะโกรธ ทำให้ขาดความรู้

สกึท ีเ่ป็นอสิระแกตั่ว Erick Fromm กลา่ววา่9 ผู้ท ีรั่กตนเอง เห็นตนเองมคีา่จงึสามารถ

บำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อ ืน่ได้ การได้เพื่อนโดยไมต้่องเสยีอสิรภาพน้ัน คอื การมคีวามรัก

ซ ึง่เป็นความรักแบบผู้ท ีม่วุีฒภิาวะทางอารมณ์ ทำให้เกดิความรู้สกึอบอุน่ใจ มคีวามคดิสร้าง

สรรค์ รู้จักความดงีามของชวีติ และมสีว่นหนึง่ของผู้อ ืน่มามชีวีติอยูใ่นตัวเรา ให้โอกาสซ ึง่

กันและกันทีจ่ะเจรญิเตบิโต และเป็นตัวของตัวเองอยา่งเต็มท ี ่มติรภาพเชน่นี้มไีด้ท้ัง

ระหวา่งพ่อแม ่ลูกหนุม่สาว บุคคลตา่งวัย ตา่งอาชพี มติรภาพน้ันเริม่ต้นในบ้าน ในครอบ

ครัว ถ้ามคีวามรัก การชว่ยเหลอืเก ื้อกูลกันในครอบครัว สง่เสรมิให้สมาชกิในครอบครัว

เป็นตัวของตัวเอง เป็นอสิระ พึ่งตนเอง กล้าออกไปเผชญิโลกภายนอก และสง่เสรมิให้

เกดิการสร้างมติรภาพกับผู้อ ืน่ตอ่ไป ผู้ท ีจ่ะสร้างมติรภาพกับผู้อ ืน่ได้ และมติรภาพน้ันมคีวาม

เจรญิงอกงามตอ่ไปจำเป็นต้องมคุีณสมบัตขิองการบรรลุวุฒภิาวะทางอารมณ์(emotionally

mature) เป็นคุณสมบัตสิำคัญหนุนหลังอยูด้่วย ไมว่า่บุคคลจะอายุมากหรอืน้อยก็ตาม ถ้ามี

คุณสมบัตติอ่ไปนี้ก็แสดงถงึการบรรลุวุฒภิาวะทางอารมณ์9



1. มคีวามอดทน พร้อมทีจ่ะรอวาระอันควร ดังสภุาษติวา่ “อดเปรี้ยวไว้

กนิหวาน” มคีวามคดิรอบคอบ ไมเ่ห็นแตค่วามสขุชัว่แลน่

2. สามารถควบคุมความโกรธ รู้ตัววา่โกรธตกลงกันได้ในเรือ่งความขัด

แย้งแตกตา่งกันด้วยความใจเย็น มากกวา่ท ีจ่ะวูว่าม

3. มคีวามมานะพยายาม สามารถตรากตรำทำงาน สามารถฟันฝา่สถาน-

การณ์ ท้ังๆท ีเ่กดิความผดิหวัง ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ตอ่ไปไมย่อ่ท้อ

4. สามารถเผชญิภาวะความคับข้องใจ ความไมส่บายกายตา่งๆ ความพ่าย

แพ้ โดยไมท่อดอาลัยท้อแท้

5. มคีวามออ่นน้อมถอ่มตน และยอมรับผดิโดยช ืน่ตาและเมือ่ตนเป็นฝา่ยถูก

ก็ไมส่ำทับถากถางฝา่ยตรงข้ามกับตน

6. มคีวามสามารถตัดสนิใจเอง แล้วยนืหยัดอยูกั่บการตัดสนิใจน้ัน แม้ผดิก็

รับเป็นบทเรยีน ไมก่ลัวเสยีหน้า

7. มกีารรักษาคำพูด เช ือ่ถอืได้ พึ่งพาได้ ฟันฝา่วกิฤตการณ์โดยไมโ่ทษใคร

มรีะเบยีบไมวุ่น่วายสับสน มคีวามต้ังใจด ีทำจรงิดังท ีพู่ดไว้

8. มศีลิปะในการอยูอ่ยา่งสงบ กับส ิง่ท ีส่ดุวสัิยไมส่ามารถจะเปลีย่นแปลงได้

การบรรลุวุฒภิาวะทางอารมณ์เป็นส ิง่ท ีต้่องเรยีนรู้ไมใ่ชเ่กดิเองตามธรรมชาติ

สว่นมากเป็นการเรยีนรู้จากในครอบครัว พ่อแมพ่ี่น้อง จากโรงเรยีน เม ือ่เป็นผู้ใหญม่คีวาม

รับผดิชอบตอ่ตัวเองแล้ว ก็เรยีนรู้ท ีจ่ะมคุีณสมบัตเิหลา่นี้ได้ด้วยตัวเอง

Erikson ได้กลา่วถงึชวีติในวัยหนุม่สาวไว้วา่ การพัฒนาในวัยนี้เป็นระยะ

ของพัฒนาการทางจติใจใน stage VI ซ ึง่เป็นระยะท ี ่Erikson9 กลา่ววา่ หลังจากที่

ผา่นพ้นระยะวัยรุน่จะมคีวามรู้สกึเป็นตัวของตัวเอง (sense of identity) แล้ว คนๆ

น้ันจงึจะสามารถพัฒนาไปถงึการมสัีมพันธภาพทีส่นทิชดิเช ื้อ (intimacy) กับผู้อ ืน่ได้ หรอื

กับเพศตรงข้ามได้ เป็นวัยท ีม่กีารสร้างสัมพันธภาพทีมั่น่คงเมือ่เทยีบกับสัมพันธภาพในวัยรุน่
ท ี่

เปลีย่นแปลงได้งา่ยกวา่ ความสามารถทีจ่ะรักผู้อ ืน่ได้นี้ เป็นวุฒภิาวะของการเป็นผู้ใหญ่

อยา่งหนึง่

คนบางคนจะเกดิความกลัวการผูกมัดตนเอง ถ้าม ีintimacy เกดิขึ้น ความ



กลัวนี้จะนำไปสูก่ารแยกตัว (isolation) อยูกั่บตัวของตัวเอง ในวัยหนุม่สาวนี้การรักษา

สมดุลระหวา่งเรือ่งของการรัก การให้ผู้อ ืน่ และการทำงานเป็นส ิง่สำคัญ ถ้ามุง่มัน่ในส ิง่ใด

ส ิง่หนึง่มากไประหวา่งความรักและการทำงาน ก็ยอ่มจะทำให้เกดิปัญหาขึ้นได้ การหาจุดที่

พอดทีำให้เกดิความสมดุลท้ัง2ด้าน บางคร้ังก็ทำได้ยาก สำหรับวัยหนุม่สาวแล้วภาวะทาง

จติใจทีส่ำคัญประการหนึง่ คอื การสร้างหรอืมคีวามสัมพันธ์ท ีส่นทิชดิเช ื้อ แตใ่นเวลาเดยีว

กันก็ไมส่ญูเสยีความเป็นตัวของตัวเองไป ซ ึง่ความรู้สกึนี้รวมไปถงึโอกาสในการเลอืกอาชพี

การงานและวถิชีวีติของตน วัยนี้พัฒนาการท ีส่ำคัญจงึเป็นเรือ่งของ intimacy และ

isolation

การแตง่งาน

การแตง่งานเป็นสถาบันหนึง่ในโลกทีม่มีานานแล้ว แม้จะมกีารเปลีย่นแปลงใน

รูปแบบ คา่นยิม ไปตามยุคสมัย ตามกาลเวลา แตค่นสว่นมากก็ยังนยิมทีจ่ะแตง่งานอยูทั่ว่

โลก การมคีวามสขุสงบในชวีติครอบครัว ในบ้านของเรา นับวา่เป็นข้อดอัีนหนึง่สำหรับ

การท ีจ่ะอยูไ่ด้ในโลกอันวุน่วายในปัจจุบัน การมคูีค่รองก็จะมสีว่นชว่ยสนับสนุน ให้กำลังใจ

ซ ึง่กันและกัน แตค่วามจรงิก็คอื ไมใ่ชว่า่ทุกคนจะเหมาะกับการแตง่งาน และไมใ่ชว่า่ทุก

คนจะเหมาะแกก่ารเป็นพ่อเป็นแม ่การท ีไ่มแ่ตง่งานก็สามารถมคีวามสำเร็จในชวีติได้มาก

มาย การท ีไ่มม่ลูีกก็อาจมคีวามสขุในการสร้างอนุชนรุน่หลัง บางคร้ังย ิง่กวา่คนเป็นพ่อเป็น

แมเ่สยีอกี9

การแตง่งานทีจ่ะได้ผลเป็นทีพ่อใจ ยอ่มต้ังอยูบ่นรากฐานแหง่ความปรารถนาที่

จะแบง่ปันท ีจ่ะไว้วางใจ และมกีารตดิตอ่เป็นท ีเ่ข้าใจกันท้ังสองฝา่ย ถ้าไมม่รีากฐานเหลา่

นี้ก็ยอ่มจะทำให้การปรับตัวเข้าหากันและการพัฒนาไปรว่มกันเกดิขึ้นได้ยาก รากฐานนี้ ถ้า

พิจารณาดูแล้วก็จะเห็นวา่เป็นคุณสมบัตหิลายประการท ีส่ำคัญในการบรรลุวุฒภิาวะทางอารมณ์

ซ ึง่ได้กลา่วไว้แล้ว

วัยกลางคน (Generativity VS Self Absorption)

Generativity เป็นความสามารถหรอื capacity ทีจ่ะรู้สกึอาทร (care)

เก ีย่วกับคนอืน่ เก ีย่วกับการอยูต่อ่ไปของสังคม (continuation of society) เป็น

พัฒนาการของคนๆน้ันไปสูก่ารมวุีฒภิาวะ (maturity)เขาไมไ่ด้มองตัวเองวา่เป็นเด็กท ีจ่ะ



ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง หรอืไมไ่ด้เป็นคนหนุม่สาวท ีแ่สวงหาการยอมรับจากครูหรอื
ผู้ใหญ่

อกีตอ่ไป การเตบิโตไปสูg่enerativity นี้ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยดายนัก มันหมายถงึการเปลีย่น

จากลักษณะการคดิในแบบ “ฉันและของฉัน” ไปสู ่“เธอและของเธอ”6 ภาวะการเป็นพ่อ

แมท่ ีต้่องคอยดูแลลูกเล็กๆ โดยลูกเล็กเกนิกวา่จะแสดงความช ืน่ชมขอบคุณได้น้ัน นับวา่เป็น

การเริม่ปูพื้ นฐานของ generativity อันหนึง่ ความรู้สกึตอ่ลูกของตนนี้ก็จะมที ีม่าสว่นใหญ่

จากประสบการณ์เดมิของผู้ท ีเ่ป็นพ่อแมท่ ีม่ตีอ่พ่อแมข่องตนในอดตี

ชวีติในวัยนี้ ยังพบกับความเปลีย่นแปลง ซ ึง่เป็นโอกาสทีเ่ปดิกว้างสำหรับการ

เลอืกวถิทีางเดนิชวีติตอ่ไป และได้เรยีนรู้ประสบการณ์ตา่งๆ ซ ึง่มผีลตอ่ความคดิ ความเช ือ่

ด้ังเดมิของตน มกีารยอมรับ เปลีย่นแปลงในเรือ่งของคา่นยิมตา่งๆ ความหลงผดิหรอืภาพ

ลวงตาตา่งๆจะถูกค้นพบและทำลายไป ยอมรับความเป็นจรงิในแงมุ่มตา่งๆของชวีติได้มากขึ้น

มองเห็นความแตกตา่งระหวา่งส ิง่ท ีเ่ราอยากมอียากเป็นและส ิง่ท ีเ่รามเีราเป็นได้ดขีึ้น เม ือ่

ขึ้นสูค่วามเป็นผู้ใหญเ่ต็มท ีใ่นวัยกลางคน จะถงึจุดยอดของความเข้มแข็งทางกาย ความมพีลัง

ทางเศรษฐกจิ ความมหีน้ามตีาทางสังคม หลายคนจะรู้สกึวา่ตนน้ันประสบความสำเร็จในชวีติ

หรอืไม ่ก็มักจะมองจากจุดนี้ของชวีติ

การ care คนอืน่หรอือนาคตของสังคมนี้ ถ้าไมเ่กดิขึ้นในคนๆน้ัน หากแตยั่งคง

หมกมุน่คดิถงึแตต่นเอง คดิถงึแตว่า่ตนไมไ่ด้รับอะไรจากผู้อ ืน่ หรอืคนอืน่ไมใ่ห้อะไรแกต่นบ้าง

เลยน้ัน Erikson กลา่ววา่ เป็นความล้มเหลวในการพัฒนาด้านจติใจในระยะนี้และเรยีก

การล้มเหลวนี้วา่เป็นself-absorptionหรอื stagnation

วัยสร้างสรรค์ส ิง่แวดล้อม9

ในวัยหนุม่สาวเรามคีวามรับผดิชอบตอ่ชวีติของตนเอง สามารถสร้างสขุภาพ

ความสำเร็จในการงาน สขุภาพจติ และมติรภาพ เป็นผู้ใหญพ่อทีจ่ะรู้วา่ส ิง่แวดล้อมมคีวาม

สำคัญย ิง่ตอ่การอยูร่อดของมนุษยชาต ิบัดนี้ถงึวาระท ีเ่รามคีวามสามารถจัดการกับส ิง่แวดล้อม

สบืตอ่จากบรรพบุรุษ โลกอยูใ่นมอืของคนรุน่เรา สดุแตจ่ะเสรมิสร้างหรอืชว่ยกันทำลาย

การม ีGenerativity สว่นหนึง่นอกจากเพื่อลูกหลาน คนอืน่ๆแล้ว ยังเพื่อ

สังคมและส ิง่แวดล้อมด้วย

การเปลีย่นแปลงจากวัยกลางคนสูวั่ยสงูอายุ



ในวัยกลางคน ความสนใจจะเปลีย่นแปลงไปจากการเตรยีมสำหรับชวีติสว่นตัว

(การแตง่งาน การทำงาน) ไปสนใจเก ีย่วกับสังคม หรอืกลุม่สังคม7 คนวัยนี้มคีวามเช ือ่มัน่

อยา่งสมบูรณ์ท้ังในตนเอง และหน้าท ีข่องตนตอ่สังคม ต้องการกระทำตนให้สมวัย มคีวามเข้า

ใจเก ีย่วกับเด็กและผู้สงูอายุถงึแม้ผู้ใหญส่ว่นมากจะปรับตัวได้อยา่งดกัีบปัญหาชวีติ แตจ่ำนวน

ผู้ปว่ยท ีเ่ข้ารักษาในโรงพยาบาลทางจติเวชก็จะมอีายุเฉลีย่สงูสดุคอื 35 ถงึ 45 ป7ี หลายๆ

คนล้มเหลวไมส่ามารถประสบความพอใจจากชวีติครอบครัว ชวีติการงานได้ สว่นหนึง่ของ

ปัญหาการปรับตัวนี้มาจากการเปลีย่นแปลงของครอบครัว เชน่ ลูกโตและเริม่แยกออกไป

กำลังจะต้องออกจากงาน สมรรถภาพตา่งๆของรา่งกายเริม่ลดลงเมือ่อายุใกล้ 60 ป ีโรค

ภัยไข้เจ็บตา่งๆ เชน่ เบาหวาน ข้ออักเสบ โรคหัวใจ ก็เป็นปัญหาสำหรับอายุ 60 ปขีึ้นไป

ปัญหาทางเพศ ปัญหาการหมดประจำเดอืนในผู้หญงิ ซ ึง่สว่นมากเกดิขึ้นในชว่งอายุ 45-55 ปี

กอ่ให้เกดิความไมส่บายใจรู้สกึสญูเสยีคุณสมบัตสิำคัญของตนไป สว่นผู้ชายก็เริม่มปัีญหาทาง

เพศเกดิขึ้น อกีเรือ่งหนึง่ท ีค่นในวัยเปลีย่นนี้ ต้องเผชญิ คอื การสญูเสยีความสามารถในเรือ่ง

ของการทำงาน การใช้ความคดิ (loss of cognitive skills)เม ือ่อายุมากขึ้นการเปลีย่นแปลง
สำคัญๆอยา่งหนึง่ก็ตามมา คอื ความทรงจำตา่งๆเริม่จะไมค่อ่ยด ีรวมท้ังความ

สามารถทีจ่ะเรยีนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ก็ลดลง อยา่งไรก็ตาม การเปลีย่นแปลงในเรือ่งเหลา่

นี้ก็มไิด้แสดงถงึการเปลีย่นแปลงของเชาวน์ปัญญาโดยทัว่ไปแตอ่ยา่งใด ผู้ท ีผ่า่นวัยกลางคนนี้

โดยมสีขุภาพทีแ่ข็งแรงพอควรมกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งการงาน ฐานะทางสังคมไปในทาง

ทีเ่ป็นท ีน่า่พอใจก็ยอ่มจะเข้าสูวั่ยสงูอายุได้อยา่งมคีวามรู้สกึพอใจในทุกอยา่งท ีเ่กดิขึ้นในชวีติ

ของตนทีผ่า่นมา เกดิความภาคภูมใิจในตัวเอง (integrity) มากกวา่ท ีจ่ะเต็มไปด้วย

ความหมดหวังท้อแท้ในชวีติ (despair)

ชว่งระยะของความเป็นผู้ใหญ ่ในวัย 18-60 ปนีี้ นับได้วา่เป็นระยะท ีร่า่งกาย

มพัีฒนาการเต็มท ีส่ ูค่วามมสีขุภาพทีส่มบูรณ์แข็งแรง เป็นวัยของการสร้างความสำเร็จ สร้าง

มติรภาพ และสร้างสรรค์ให้กับสังคมโดยแท้9
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