บทที่ 4
การขัดเกลาทางสังคม
SOCIALIZATION
การขัดเกลาทางสังคมหมายถึง กระบวนการในการถายทอดความรู ความคิด ทัศนคติ อุดมการณ บุคลิก
ภาพ ของสมาชิกสังคมจากรุน หนึง่ ไปสูอ กี รุน หนึง่ ซึง่ เปนไปทัง้ ทางตรงและทางออม โดยผานตัวแทนของสังคม
(agent) เชน ครอบครัว สถานศึกษา สือ่ สารมวลชน กลุม เพือ่ น สถานทีท่ ํางาน และองคกรทางสังคมตาง ๆ เพื่อจะ
ไดทาหน
ํ าที่ทั้งในสวนตัวและตอสังคมได
สมาชิกของสังคมจะไดรับการขัดเกลาตั้งแตเริ่มออกจากครรภมารดา โดยเฉพาะในชวง 5 ปแรกของ
ชีวติ เปนชวงทีส่ าคั
ํ ญที่สุดในการสรางบุคลิกภาพที่คอนขางถาวรใหแกบุคคล เมือ่ พน 5 ปนี้ไปแลว กระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมก็ยังคงดําเนินตอไปเรื่อย ๆ แมจนกระทัง่ เราเขาสูว ยั ชราแลวก็ตาม เพียงแตปริมาณความเขมขน
ในการขัดเกลาจะไมเทากันตลอดชวงชีวติ
การขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น ภายใตสถานการณทเ่ี ราเจตนาใหเกิดขึน้ ก็ได เชน การที่
พอแมพยายามสอนลูกใหแปรงฟน สอนลูกใหยกมือไหวทกั ทายผูใ หญ ซึง่ เราเรียกวาการขัดเกลาทางตรง ในบาง
กรณีกระบวนการเรียนรูก็เกิดขึ้นโดยที่ไมมีใครคาดหวังใหเกิดขึ้น เชน การพูดคุยในกลุม เพือ่ นเราสามารถเรียนรู
ทัศนคติแนวคิดของเพื่อน ๆ เราได เมือ่ เรารูว า เพือ่ นเราไมชอบสิง่ ใด เราก็มแี นวโนมทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการแสดงพฤติ
กรรมนั้น ซึง่ เราเรียกกระบวนการตรงนีว้ า การขัดเกลาทางออม

เปาหมายของการขัดเกลาทางสังคม
1. เพื่อใหไดรบั การอบรมใหเรียนรู ทักษะ ทีจ่ าเป
ํ นสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคม เพือ่ เอาตัวรอดและ
สามารถมีชวี ติ ปกติทเ่ี ปนสุขได
2. เพือ่ ใหบคุ คลสามารถติดตอสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาความสามารถในการ
พูด การอาน และการเขียน
3. เพือ่ ใหบคุ คลรับเอาความเชือ่ พืน้ ฐาน คานิยม ของสังคม และกลายเปนสวนหนึง่ ของสังคมไดอยาง
กลมกลืน
4. เพื่อใหบคุ คลพัฒนา “ตัวตน” (self) ใหเกิดขึ้น เพื่อเปนพื้นฐานแหงการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล

ประโยชนของการขัดเกลาทางสังคม
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เปนกระบวนการทีจ่ าเป
ํ นตอสังคมมนุษยมาก เพราะถาไมมกี ารขัดเกลา
สมาชิกรุน ใหมใหสงั คมแลว สังคมก็ไมสามารถพัฒนาหรืออยูร อดได เราสามารถจําแนกประโยชนของการขัด
เกลาทางสังคมไดดังนี้คือ
1. สรางระเบียบวินยั ใหแกสมาชิกในสังคม ทําใหสมาชิกสามารถดํารงอยูร ว มกันไดอยางปกติสขุ องค
กรทางสังคมจะทําหนาทีข่ ดั เกลาอบรมสัง่ สอนใหสมาชิกรูว า เราควรมีพฤติกรรมอยางไร และเราสามารถคาด

หวังไดวา ผูอ น่ื จะมีพฤติกรรมอยางไรในแตละสถานการณ ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติตนสอดคลองกับความคาดหวัง
ของผูอื่น
2. สรางแรงบันดาลใจ อุดมการณ ทัศนคติ ความเชือ่ แกสมาชิก เพือ่ ใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียว
กัน ทําใหสมาชิกทํางานรวมกัน มีอดุ มการณรว มกัน และมีเปาหมายรวมกัน ทําใหสงั คมเกิดความกาวหนาขึน้
ได
3. สรางความรู ทักษะ อันจําเปนตอการดําเนินชีวติ ใหเกิดขึน้ แกสมาชิกสังคม

ตัวแทนการขัดเกลาทางสังคม (Agent of Socialization)
ตัวแทนการขัดเกลาทางสังคม (Agent) หมายถึง กลุมที่ทําหนาทีใ่ นการขัดเกลาสมาชิก สรางสมาชิกให
มีความรู ความสามารถ มีทักษะ ทัศนคติ อุดมการณ ฯลฯ ในแบบที่สังคมตองการ ตัวแทนทางสังคมที่สาคั
ํ ญได
แก
1. ครอบครัว (Family)
ครอบครัว หมายถึง กลุมเครือญาติ ทีผ่ กู พันกันทางสายเลือด การแตงงาน และการรับมาเลีย้ งดู ครอบ
ครัวจะทําหนาที่ที่สาคั
ํ ญทีส่ ดุ คือ สรางบุคลิกภาพขัน้ พืน้ ฐานใหแกสมาชิกสังคมจากรุน หนึง่ ไปสูอ กี รุน หนึง่ นัก
จิตวิทยาหลายทาน เชน ซิกมันด ฟรอยด ,จอรจ เฮอรเบิรต มีด้ กลาววาชวงชีวติ ทีส่ าคั
ํ ญที่สุดของมนุษย อยูใน
ระหวาง 0-5 ปแรกของเด็ก หากพัฒนาการในชวงนีม้ คี วามบกพรอง อาจทําใหบคุ คลมีบคุ ลิกภาพที่ไมเหมาะสม
ตลอดชวงชีวติ ทีเ่ หลือได
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับมนุษยครั้งแรกจะเกิดในครอบครัว ซึง่ ทารกจะไดรบั อาหาร
นํา้ เสื้อผา ความอบอุน อันเปนการตอบสนองทางรางกาย และที่สาคั
ํ ญคือ ความรัก ความใสใจ การสัมผัส อันเปน
การตอบสนองทางจิตใจ จากแมหรือคนเลี้ยง สําหรับทารกครอบครัวคือโลกทั้งใบของเขา การรับรูเ กีย่ วกับตัว
ตนของตัวเอง สิง่ ตาง ๆ รอบตัว ผูคนที่เขาไดพบ จะไดรับอิทธิพลโดยตรงจากคานิยม ความเชื่อของครอบครัวที่
เลีย้ งดูเขามา พอแมจะสอนลูก ๆ เกี่ยวกับทัศนคติ คานิยม ขอมูลบางสวนทีเ่ กีย่ วกับสังคม ผานภาษาพูดและกิรยิ า
ทาที บุคคลมักจะเรียนรู คานิยม ความคาดหวังในบทบาทตาง ๆ จากครอบครัวของเขากอนเปนเบื้องตน
นอกจากนั้นลําดับชัน้ ทางสังคมของครอบครัวก็มอี ทิ ธิพลตอกระบวนการขัดเกลาดวย มีการศึกษาตาง
ๆ ทีช่ ใี้ หเห็นวาครอบครัวในระดับชนชั้นกลาง และระดับชนชัน้ ลาง มีวธิ สี อนลูก และมีเปาหมายในการสอนลูก
ไมเหมือนกัน ตัวอยางหนึ่งของการศึกษาในประเทศตะวันตกพบวาผูปกครองที่เปนชนชั้นแรงงานจะใชการลง
โทษทางกาย ในขณะที่ผูปกครองจากชนชั้นกลางจะมีวิธีการลงโทษทางจิตใจ เชน ทําใหรูสึกผิดหรืออึดอัดใจ
แทน พอแมชนชั้นแรงงานจะเนนความสําคัญทีก่ ารเชือ่ ฟง การอยูในระเบียบ ความสะอาด การเคารพ และการ
ปฏิบัติตามประเพณี สวนพอแมชนชัน้ กลางจะพยายามสรางแรงจูงใจใหเด็กแสดงพฤติกรรมทีต่ อ งการมากกวา
ควบคุมบังคับใหทําตาม เด็กจากชนชั้นกลางจะถูกกระตุนใหมีความคิดใหม ๆ และเปนอิสระมากกวายอมตาม
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เพราะฉะนั้นครอบครัวซึ่งเปนกลุมสังคมกลุมแรกที่มนุษยตองเขาเปนสมาชิก เปนกลุมที่ไดทาหน
ํ าที่ขัด
เกลาวางพืน้ ฐานทางดานจิตใจ สรางแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล และมีสว นเปนอยางมากในการ
กําหนดวาเด็กคนนั้นจะประสบความสําเร็จในชีวติ หรือไมดว ย
2. กลุม เพือ่ น (peer group)
ตัวแทนทางสังคมที่ไมเปนทางการแตมีอิทธิพลอยางสูง คือ กลุม เพือ่ น โดยเฉพาะในสังคมสมัยใหม ที่
มีสถานศึกษาเปนที่รวมเด็กและวัยรุนใหอยูรวมกันเปนเวลานาน ๆ จนเกิดวัฒนธรรมเฉพาะของกลุม วัยรุน ขึน้
กลุม เพือ่ น หมายถึง กลุม สมาชิกทีม่ อี ายุอยูใ นชวงเดียวกัน มีการศึกษาอยูใ นระดับเดียวกัน มีทัศนคติ
ความคิดใกลเคียงกัน สมาชิกทีอ่ ยูใ นกลุม เดียวกันมีแนวโนมจะใหและรับการขัดเกลาซึง่ กันและกัน มีแนวความ
คิด ทัศนคติ ความเชือ่ ที่ใกลเคียงกันในหมูสมาชิก กลุม เพือ่ นมักจะมีวฒ
ั นธรรมเฉพาะของกลุม เอง
กลุม เพือ่ นจะมีอทิ ธิพลตอบุคคลมากโดยเฉพาะในชวงวัยรุน เพราะวัยรุน มักจะใชเวลาสวนใหญอยูด ว ย
กันเปนกลุม พวกเขามักจะสรางวัฒนธรรมเฉพาะกลุม ขึน้ มา เชน ภาษาแปลก ๆ ทีเ่ รียกวา ศัพทแสลง หรือคา
นิยมทีแ่ ตกตางไปจากวัฒนธรรมของผูใหญ เปาหมายของวัยรุน มักจะเปนเรื่องความตองการเปนที่สนใจ ทันสมัย
ในหมูเ พือ่ น วัยรุน คนใดมีบคุ ลิกภาพหรือสามารถปฏิบตั ติ วั ไดสอดคลองกับคานิยมของกลุม เขาจะเปนคนที่
เพือ่ น ๆ ยอมรับมากทีส่ ดุ
3. โรงเรียน (school)
ในสังคมสมัยใหม โรงเรียนไดเขามาทําหนาทีช่ ว ยเหลือครอบครัวในการขัดเกลาสมาชิกรุน ใหม โรง
เรียนจะรับผิดชอบในสวนของการถายทอดความรูที่สะสมอยูของสังคมใหแกสมาชิก และยังสอนแนวทางที่
สังคมตองการ ใหแกคนรุน ใหมตอ ไป
โรงเรียน เปนแหลงที่จะสรางทักษะ องคความรูแกสมาชิกของสังคม และเปนตัวที่กาหนดอาชี
ํ
พ ความ
สําเร็จในหนาที่การงาน แกสมาชิก นอกจากนีย้ งั มีอทิ ธิพลแกสมาชิกในดานการสรางอุดมการณ ความมุง มัน่
ตลอดจนถายทอดวัฒนธรรมหลักของสังคมใหแกเด็กดวย ในสังคมทีม่ กี ลุม วัฒนธรรมหลากหลาย เด็ก ๆ ที่เกิด
มาในครอบครัวทีม่ วี ฒ
ั นธรรมตาง ๆ กันยอมเรียนรูวัฒนธรรมยอยจากครอบครัวของเขากอนเปนอันดับแรก เมื่อ
เขาเขาสูร ะบบโรงเรียน โรงเรียนจะสอนมาตรฐานวัฒนธรรมหลักของสังคมระดับประเทศใหกับเด็ก เชน ภาษา
ทึใ่ ชเปนทางการ การไหวการทักทายที่เปนทางการใหแกเด็ก เปนตน การไดเรียนรูว ฒ
ั นธรรมทีเ่ ปนมาตรฐาน
หลักของสังคม ทําใหเด็ก ๆ จากทุกกลุม สังคมยอยในสังคมสามารถกลมกลืนเขาเปนหนึง่ เดียวกับสังคมได
4. กลุม อางอิง (reference group)
กลุม อางอิง หมายถึง กลุม ทีเ่ ราไมไดเปนสมาชิกอยูภ ายในกลุม นัน้ แตไดใชบรรทัดฐานของกลุมนั้นใน
การประพฤติปฏิบัติ การขัดเกลาของกลุม อางอิงจะมีอยู 2 ลักษณะ ไดแก
4.1. anticipatory socialization
กลุมของบุคคลที่เรามีความชื่นชอบ ชืน่ ชม อยากเปนอยางที่เขาเปน เชน กลุม ดารานักรอง เปนที่ชื่น
ชอบของวัยรุน กลุมวิศวกรที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ เปนที่ชื่นชมและตองการเอาเปนแบบอยางของนัก

ศึกษาวิศวฯ เปนตน บุคคลที่มีความชื่นชมในกลุมตาง ๆ จะพยายามเลียนแบบพฤติกรรมตาง ๆ
คิดของกลุม ทีต่ วั เองชืน่ ชม

รวมทั้งความ

4.2 retrospective socialization
กลุม ทีเ่ ราเคยเปนสมาชิกแตปจจุบันเราไมไดเปนสมาชิกอีกแลว การทีเ่ คยเปนสมาชิกของกลุม หนึง่ กลุม
ใดมากอน ทําใหเรายึดติดกับบรรทัดฐานของกลุมนั้น เมือ่ เราเขาเปนสมาชิกของกลุม ใหม เราก็ยังคงนําเอาบรรทัด
ฐานของกลุมเดิมมาปฏิบัติในกลุมใหม ถาหากบุคคลสามารถปรับตัวได เริ่มเรียนรูบรรทัดฐานใหม และปฏิบัติ
ตามกลุม ใหม ปญหาก็ไมเกิดขึ้น แตถาบุคคลไมยอมเรียนรูบรรทัดฐานใหมยังคงใชบรรทัดฐานของกลุมเดิมอยู
ซึง่ ถาบรรทัดฐานเดิมนั้นขัดกับบรรทัดฐานใหมก็จะทําใหบุคคลไมสามารถเขากับสมาชิกกลุม ใหมได

ตัวตน (self)
การที่บุคคลจะเรียนรูอารมณความรูสึก มีความรูส กึ ชอบ ไมชอบ รัก เกลียด มีคุณคา ไมมคี ณ
ุ คา รวม
ตลอดถึงการพยายามเพิ่มคุณคาใหแกตนเอง ดวยการเรียนรู สรางทักษะ สรางความ ชํานาญใหแกตนเองได
บุคคลจะตองตระหนักในความเปน ตัวตน ของตนเองเสียกอน เพราะความรูสึกในตัวตนของบุคคล เปนการที่
บุคคลไดจําแนกตนเองออกจากสิ่งแวดลอม ตระหนักวา เราไมไดเปนสิ่งเดียวกับสิ่งแวดลอม ตระหนักวาเรา
สามารถที่จะเปนเจาของ ไมสามารถเปนเจาของสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ ตระหนักถึงการไดมาหรือการสูญเสียของของเรา
ตระหนักวาเราเปนที่รักหรือไมไดเปนที่รักของผูอื่น รวมทั้งตระหนักถึง ผูอื่น ทีม่ ไิ ดเปนตัวของเรา แตมคี วาม
สัมพันธกับเรา สามารถใหความรัก ความอบอุน หรือทําใหเราโกรธ เกลียด โดดเดีย่ วอางวาง หรือเฉย ๆ ได
นักจิตวิทยาบางทานกลาววา ตัวตน ของบุคคล ไมไดเกิดขึ้นตั้งแตแรกเกิด แตเกิดจากการเรียนรูที่เกิด
ขึน้ ในชวงแรกของชีวติ คือ ชวง 0-5 ขวบ แตนักจิตวิทยาบางคน เชน ซิกมันด ฟรอยด กลาววาบุคคลกําเนิดขึ้นมา
พรอมกับตัวตน ซึง่ เรียกวา id

ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud)
(1856-1939)
ซิกมันด ฟรอยด เปนผูท ก่ี ลาววา ตัวตน ของบุคคลมีมาตัง้ แตแรกเกิด มิไดเกิดขึ้นภายหลัง เขาเปนจิต
แพทยและนักประสาทวิทยาชาวออสเตรียผูพ ฒ
ั นาจิตวิเคราะห (Psychoanalysis) เดิมเขาเปนแพทย แตสนใจ
ศึกษาระบบประสาทเปนอยางมาก หลังจากเขาไดศึกษากรณีคนไขฮิสทีเรีย และไมคอ ยพอใจกับวิธกี ารรักษาคน
ไขแบบสะกดจิต และการใชไฟฟาของผูร ว มงาน เขาจึงหันมาศึกษาระบบจิตดวยตนเอง และเสนอทฤษฎีวา การ
เก็บกดทางเพศในวัยเด็กกอใหเกิดอาการทางจิตประสาทในวัยผูใหญ การรักษาคนไขของเขามุงใหคนไขมีความ
ตระหนักถึงความขัดแยงที่มีอยูใตจิตสํานึกของตนเอง งานเขียนของเขามีอาทิเชน Studies in Hysteria, The
Interpretation of Dreams2
ฟรอยด เชื่อวามนุษยเปนผูที่กระทําการตาง ๆ ลงไปเพราะมีพลังผลักดันใหกระทําพลังที่ผลักดันให
มนุษยกระทําการตาง ๆ นี้เปนพลังที่มีอยูในตัวมนุษยทุกคน พลังดังกลาว คือ Eros กับ Thanatos3
Eros หมายถึงพลังทางเพศ
2
3

วิทยากร เชียงกูล, คนควาเรียบเรียง. พจนานุกรม:นักคิดนักเขียนคนสําคัญของโลก. รุง แสงการพิมพ:กรุงเทพฯ,2536. หนา66-67.
ยศ สันตสมบัต,ิ ศจ.ดร.,ฟรอยดและพัฒนาการของจิตวิเคราะห:จากความฝนสูทฤษฎีสังคม,โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร;กรุงเทพฯ,ป2538,หนา 30-73.

Thanatos หมายถึงพลังแหงการทําลายลาง
พลังทัง้ 2 ดานนี้จะมีอยูในตัวคนทุกคน ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ฟรอยดกลาววาความเปนหญิงเปนชาย
ของมนุษยไมไดเปนไปตามธรรมชาติ แตเกิดจากการเรียนรูก ารอบรมสัง่ สอนของสังคม เพราะฉะนั้นเพศหญิง
และเพศชายจึงมีพลัง Eros และ Thanatos เทากัน ฟรอยดเชื่อวามนุษยเปน Bisexsual สามารถมีความรูส กึ ทางเพศ
ไดทงั้ กับเพศเดียวกันและตางเพศ ทารกเพศหญิงสามารถมีความรูส กึ ทางเพศกับมารดาซึง่ เปนเพศเดียวกัน เชน
เดียวกับทารกเพศชายซึง่ สามารถมีความรูส กึ ทางเพศกับมารดาของตน ซึ่งความรูสึกทางเพศที่เกิดขึ้นกับมารดา
ของตนนีใ้ นทีส่ ดุ จะถูกบรรทัดฐานของสังคมหรือทีเ่ รียกวา superego ในตัวมนุษย กดดันใหเปลี่ยนแปลงหันเหไป
สูส ง่ิ อืน่ ในเพศชายและเพศหญิงจะถูกกดดันไมเหมือนกัน เพศชายจะไดรับการขัดเกลาดวยบรรทัดฐานชุดหนึ่ง
ซึง่ ไมเหมือนกับเพศหญิง และนั่นคือจุดที่ทาให
ํ เกิดความแตกตางในความเปนชาย และในความเปนหญิง
สังคมจะอบรมสั่งสอนใหเพศหญิงเก็บกดความตองการของตัวเองเอาไว ภายใตบรรทัดฐานที่เขมงวด
เพศหญิงทีไ่ มสามารถซอนเรนความตองการของตัวเองไดอยางมิดชิด จะถูกสังคมประณามวาเปนหญิงเลว สวน
เพศหญิงทีส่ ามารถเก็บกดความตองการเอาไวไดอยางดี จะไดรบั การยกยองวาเปนกุลสตรี ในสวนของเพศชายจะ
ไดรับการเลี้ยงดูที่เขมงวดนอยกวา และไดรับการยอมรับมากกวาหากจะเปดเผยความตองการในสวนของ Eros
และ Thanatos ออกมา สังคมจะสรางความเชือ่ วาความตองการทางเพศและความกาวราวเปนธรรมชาติทป่ี กติของ
เพศชาย การแสดงพฤติกรรมทีก่ า วราว เจาชูจ งึ เปนพฤติกรรมทีไ่ มเสียหาย แตอาจเปนเสนหของผูชาย นอกจากนี้
สังคมยังเปดโอกาสใหเพศชายนําพลัง Eros และ Thanatos ไปใชในทางสรางสรร เชน เพศชายบางคนอาจนําพลัง
Eros เปลี่ยนไปเปนพลังสรางสรรในงานศิลปะ บางคนอาจจะปลดปลอยพลัง Thanatos ในวิชาชีพ เชนเปนหมอ
ผาตัด สําหรับเพศหญิงสังคมไดสรางบรรทัดฐานที่เขมงวดในการควบคุมพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความตองการ
ภายในของตัวเอง และไดสรางความเชื่อวาเพศหญิงเปนเพศที่ออนแอ ไมสามารถทีจ่ ะทํางานสรางสรรได ไม
สามารถเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดดกี วาเพศชาย หนาที่ที่ผูหญิงจะตอบแทนสังคมที่เลี้ยงดูปกปองผูหญิงได คือ เลีย้ งลูก
และดูแลงานภายในบาน เพราะฉะนั้นโอกาสที่เพศหญิงจะปลดปลอยพลัง Eros และ Thanatos จึงนอยมาก
ฟรอยดเชือ่ วานีค่ อื สาเหตุทเ่ี พศหญิงเปนโรคประสาทมากกวาเพศชาย
ฟรอยดกลาววาโครงสรางจิตของมนุษยจะมีลักษณะเปนภูเขานําแข็
้ ง คือมีสวนที่ปรากฎใหผูอื่นเห็น
เพียงเล็กนอย แตมีสวนที่ผูอื่นไมรูและตนเองก็ไมรูอีกเปนปริมาณมาก ซึง่ ฟรอยดเรียกวา จิตใตสานึ
ํ ก
(unconscious mind) จิตใตสํานึกจะเปนสวนที่มนุษยเก็บความตองการในดานตาง ๆ ตลอดจนเก็บกดความทรงจํา
และความรูสึกที่เจ็บปวดเอาไว เพื่อที่จะไดไมตองกังวลหรือเจ็บปวดกับความนึกคิดที่ไมตองการ จิตใตสํานึก
เหลานีเ้ ปนสวนทีก่ ระตุน พฤติกรรมของเราใหแสดงออกโดยทีไ่ มรตู วั เหนือจิตใตสํานึกขึน้ มา ฟรอยดเรียกวา จิต
เหนือสํานึก (predominantly conscious) เปนสวนทีเ่ ราระลึกถึงไดเมือ่ ตองการ และสวนบนสุดทีม่ ปี ริมาณนอย
มาก เรียกวา จิตสํานึก (conscious) เปนสวนทีเ่ รารูส กึ ตัวอยูเ สมอ
ฟรอยด จําแนก ตัวตน ของมนุษยออกเปน 3 สวน คือ id ego และ superego ตัวตนทัง้ สามอยูภ ายในตัว
เรา และเปนตนเหตุแหงพฤติกรรมที่มนุษยแสดงออก4
id เปนตัวตนที่มีความตองการไดรับการตอบสนองอยางทันทีทันใด ฟรอยดเนนความตองการทีส่ ําคัญ
ของ id คือความตองการทางเพศ และความกาวราว id เปนตัวตนที่ไมสนใจเหตุผล หรือศีลธรรมใด ๆ จะสนใจ
4

Robert L.Crooks,PsychologyScience,Behavior and Life,Holt,Rinehart and Winston,Inc.;U.S.A.,1988,p.432.

เฉพาะใหความตองการของตัวเองไดรบั การตอบสนองเทานัน้ ตัวตน id ของมนุษยจะอยูในโครงสรางจิตสวนที่
เรียกวาจิตใตสํานึก (unconscious)
ego เปนตัวตนที่ทาหน
ํ าทีป่ ระสานความตองการของ id และความตองการตองการของ superego เปนตัว
ตนทีพ่ ยายามใชเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมเพือ่ ใหไดมาซึง่ สิง่ ทีต่ อ งการภายใตสถานการณทเ่ี หมาะสม ตัวตน
ego ของเราจะอยูใ นสวนทีเ่ รียกวา จิตเหนือสํานึก (predominantly conscious)
superego เปนตัวตนทีพ่ ยายามตอบสนองความตองการของสังคม ซึง่ หมายถึง กฏระเบียบ วินัย จารีต
ประเพณี อุดมการณของสังคม ในสวนนีเ้ ราเรียกวาจริยธรรม มโนธรรมของบุคคล ตัวตน superego จะอยูใน
สวนของจิตสํานึกและจิตใตสานึ
ํ ก
ในตัวบุคคลคนหนึ่งจะมีตัวตน 3 แบบอยูร ว มกัน ซึง่ ตัวตนทัง้ สามจะทําหนาทีป่ ระสานกันโดยมี id
เปนแรงกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมตาง ๆ เชน มีความตองการอาหาร ความสุขสบายเนื้อตัว ความเปนทีร่ กั ความ
ตองการทางเพศ ความตองการทําลายลางผูอ น่ื แตความตองการดังกลาวไมสามารถแสดงออกไดเต็มที่ เนื่องจาก
ขัดกับบรรทัดฐานของสังคม เชน ความตองการทางเพศถาแสดงออกใหบุคคลรับรูอยางเต็มที่ยอมเปนที่รังเกียจ
ของสังคม โดยเฉพาะในสังคมที่มีกฎจารีตที่เขมงวด ดังนัน้ มนุษยจงึ ตองแสวงหาวิธกี ารแสดงออกทีส่ งั คมยอม
รับ เชน แตงงานและมีเพศสัมพันธกับคูแตงงานของตน
ตัวตน id ego และ superegoของบุคคลมีพัฒนาการ 5 ขั้นตอน คือ
1. oral stages (0-1 ป) เปนขั้นที่ทารกมีความสุขทางเพศที่เกิดขึ้นกับการใชอวัยวะบริเวณ ปาก ทารกจะ
มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับปากเพื่อปลดปลอยพลังทางเพศของตัวเอง ในพัฒนาการขั้นนี้ถามีเหตุการณที่ทําให
พัฒนาการหยุดชะงัก เชน ทารกไมสามารถปลดปลอยพลังทางเพศของตัวเองได หรือ ปลดปลอยมากเกินไป จะ
เกิดภาวะทีเ่ ราเรียกวา Fixation ซึง่ จะติดตัวทารกไปตลอดชีวติ และมีผลตอการแสดงพฤติกรรมของเขาตลอดไป
ตัวอยางของพฤติกรรมทีเ่ กิดจากภาวะ Fixation เชน การกินจุบจิบตลอดเวลา ขี้บน เปนตน
2. anal stages (2-3 ป) เปนขั้นที่เด็กเลื่อนจุดที่มีความไวตอความตองการทางเพศไปอยูที่อวัยวะทวาร
หนัก เด็กจะมีความสุขกับการขมิบทวาร การควบคุมอวัยวะบริเวณทวารหนัก ในขัน้ นีห้ ากมีภาวะ Fixation เกิด
ขึน้ เชน มารดาหรือผูเลี้ยงดูควบคุมเด็กหรือปลอยเด็กเกินไปในการขับถาย จะสงผลตอเด็กตอไปในอนาคตทําให
มีพฤติกรรมเจาระเบียบ ยําคิ
้ ดยําทํ
้ า เปนตน
3. phallic stages (4-5 ป) เปนขั้นที่เด็กเลื่อนความตองการทางเพศไปไวที่บริเวณอวัยวะเพศ ในขั้นนี้เด็ก
จะมีความรักตอมารดาผูท ท่ี ําหนาทีเ่ ลีย้ งดูอยางใกลชดิ เปนแหลงแหงความรัก ความอบอุน การสัมผัส และอาหาร
ในเด็กชายจะเกิดปมออดิปุส ซึง่ ฟรอยดหมายถึงความรูส กึ ทีเ่ ด็กชายเกิดความรูส กึ ผิดทีไ่ ดหลงรักมารดาของตน
เอง และไดทรยศตอบิดาของตน ในเด็กหญิงจะเกิดปม Electra complexซึ่งหมายถึงความรูสึกที่เด็กหญิงอิจฉาบิดา
ทีม่ อี วัยวะเพศในขณะที่ตนไมมี ทัง้ เด็กหญิงและเด็กชายถาสามารถผานปมทัง้ สองนีไ้ ด จะสามารถพัฒนาความ
สัมพันธที่ปกติกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมได แตถาพัฒนาการในขั้นนี้หยุดชะงัก ซึง่ เราเรียกวาเกิด Fixation เด็กชาย
จะไมสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของบิดาตัวเองไดและไมสามารถพัฒนาความสัมพันธกบั บุคคลอืน่ ไดอยางเปน
ปกติได ในขณะทีเ่ ด็กผูห ญิงจะเกิดความรูส กึ อิจฉาและตองการแขงดีกบั เพศชาย

4. latency period (6-11 ป) เปนชวงที่เราเรียกวา ชวงแอบแฝง เนื่องจากในชวงนี้เด็กจะสนใจแตการเขา
กลุม เพือ่ นทีอ่ ยูใ นวัยเดียวกัน และสนใจการทํากิจกรรมรวมกัน ปญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาขั้นตาง ๆ จะยังไม
เปดเผยตัวออกมา
5. genital stages (12 ปขึ้นไป) เปนขั้นที่เด็กเขาสูวัยรุน มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายมากทั้งเพศหญิง
และเพศชาย ทําใหทั้งเพศชายและเพศหญิง มีปญหาในการปรับตัวเพิ่มขึ้น ชวงนีป้ ญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ จากภาวะชะงัก
งันในวัย 0-5 ปจะเริม่ ปรากฎใหเห็นในขั้นนี้
จากแนวคิดของฟรอยด สรุปไดวาตัวตนเดิมแทของมนุษยมีความเห็นแกตัว กาวราว แตเมื่อมนุษยได
ผานกระบวนการขัดเกลาของสังคมแลว ทําใหมนุษยเกิดมโนธรรมและจริยธรรมขึ้น ความตองการอันเปน
สันดานดิบของมนุษยจึงถูกยับยั้งไมใหแสดงออกหรือแสดงออกในรูปแบบที่สังคมยอมรับได

ชารล ฮอรนตัน คูลี่ (Charles Horton Cooley)
(1864-1929)
ชารล เอช คูลี เปนนักสังคมวิทยาชาวอเมริกนั ไดรบั การยกยองมากในยุคปจจุบัน เปนคนแรกที่ใหแนว
ความคิดเกีย่ วกับกลุม ปฐมภูมิ (Primary Group) และ เรือ่ ง Self ผลงานทีส่ าคั
ํ ญของคูลีไดแก The Human Nature
and Social Order (1922) The Social Organization (1919) Social Process (1918) Sociological Theory and
Research (1930)5
เขาไดสรางทฤษฎี กระจกสองตน Looking-Glass-Self คูลี่ กลาววาตัวตนของบุคคลเกิดจากการติดตอ
สัมพันธกบั ผูอ น่ื โดยผูอื่นเปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนใหเห็นวาเราเปนคนอยางไร
เมือ่ เราพูดหรือคิดถึงตัวตนของเรา เรามักจะไมหมายถึง ลักษณะทางกายภาพของเรา แตเราจะหมายถึง
ความคิดเห็น ความตองการ แนวคิด ความรูส กึ ของเรา เราจะเชือ่ มโยงตัวเราเขากับ บทบาท หรือสิ่งที่เรากระทํา
เรารูส กึ พอใจเมือ่ เราทํางานไดดี รูส กึ คับของใจเมื่อเราไมสามารถทําอะไรไดตามทีเ่ ราตองการ นอกจากนัน้ เรายัง
เอาตัวของเราเขาไปผูกพันผูอื่นดวย เราจะเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่น ๆ และความเปนตัวของเราก็จะขึ้นอยูกับ
การเปรียบเทียบนั้น ๆ คูลก่ี ลาววา เปนเรื่องยากมากที่เราจะคิดถึง ตัวเรา โดยไมผูกพันกับใคร ๆ หรือสิ่งใด หรือ
การกระทําใด ๆ เลย คําวา “ฉัน” เปนคําที่เราตองเรียนรูจากคนอื่น ๆ ในสังคม
คูลส่ี รุปวาตัวตนของเราพัฒนามาจากความสัมพันธหรือความเกีย่ วของกับผูอ น่ื เขาไดอธิบายกระบวน
การที่เราสรางตัวตนของเราขึ้น ดังนี้
1. วิธที เ่ี ราคิดวาพฤติกรรมของเราทีแ่ สดงออกตอหนาผูอ น่ื เปนเชนไร
( how we think our behaviour appears to others
2. วิธีที่เราคิดวาผูอื่นคิดหรือตัดสินเกีย่ วกับพฤติกรรมที่เราแสดงออกนั้นเปนเชนไร
( how we think others judge our behaviour )
3. เรารูส กึ อยางไรตอความคิดทีค่ ดิ วาผูอ น่ื ไดตดั สินเราเชนนัน้
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( how we feel about their judgments)
จากกระบวนการดังกลาวทําใหเราสรางภาพพจนของตัวเราขึน้ มาวา เราเปนอยางไร สวย นาเกลียด มี
เสนห ซึ่งทัง้ หมดเปนสิ่งที่เราคิดวาเราเปน ไมใชเพราะเรารูจ ริง ๆ วาเขาคิดวาเราเปนเชนไร แลวเราถึงคิดเชน
นั้น หรือเรารูจริง ๆ วาเราเปนเชนไร ทั้งหมดเกิดจากวิธีการประเมินคุณคาของตัวเราผานการคาดคะเนวาผูอื่นคิด
เกีย่ วกับตัวเราอยางไร

สรุป
การขัดเกลาทางสังคมหมายถึงกระบวนการในการสรางสมาชิกใหมใหแกสงั คม ซึ่งเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม ในการสรางสมาชิกใหมนน้ั จําเปนตองถายทอดทั้งองคความรู ทักษะ คานิยมอุดม
คติ ความเชือ่ แกสมาชิก โดยการถายทอดจะมีการถายทอดเปนรุนๆ ไป ในกระบวนการขัดเกลาสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ตัวตน (self) ตัวตนทําใหเกิดการจําแนกตัวเองออกจากบุคคลอืน่ ทําใหสามารถจําแนกสิง่ ตาง ๆ ออกจากกัน และ
เปนจุดใหเกิดความสามารถในการเรียนรูส ง่ิ ตาง ๆ ตอไป
ซิกมันด ฟรอยด ไดอธิบายวาตัวตนของบุคคลมีอยู 3 สวน สวนแรกเรียกวา id เปนตัวตนที่มีมาแต
กําเนิด ตัวตนอีก 2 สวน ไดแก ego superego เกิดจากการขัดเกลาของสังคม โดยเฉพาะในชวง 5 ปแรกของชีวิต
และในการพัฒนาใหเกิดตัวตนขึ้นนั้น มนุษยอาจจะตองเผชิญกับภาวะ Fixation ซึ่งเปนตนเหตุของพฤติกรรมที่
เปนปญหาของมนุษยดว ย
สวน ชารล ฮอรตนั คูลี่ ไดอธิบายวาตัวตนของบุคคลเกิดจากการติดตอสัมพันธกบั บุคคลอืน่ เรารับ
ทราบและตระหนักในความเปน เรา จากการคิดวิเคราะหการแสดงออกของผูอ น่ื ทีม่ ตี อ เรามากกวาการตระหนักวา
จริง ๆ แลวเราเปนเชนไร

