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บทนํา 
ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยาเปนวิชาที่วาดวยเรื่องราวประวัติความเปนมาของแนวคิด

เก่ียวกับระบบและทฤษฎีตาง ๆ  ทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอแนวคิดทางจิตวิทยาในปจจุบัน   
ขอบขายของเนื้อหา  วิธีการศึกษาและผลสรุปของแนวคิดตาง ๆ  ทางจิตวิทยาวาเร่ิมตนจาก
จุดใดมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาเปนเนื้อหาและทฤษฎีที่ทานรูจักในปจจุบันไดอยางไร  แตละ
ทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันมากนอยแคไหนและแนวโนมตอไปของ
แนวคิดทาง จิตวิทยาควรจะเปนอยางไร 

จิตวิทยา  :  วทิยาศาสตรแหงพฤติกรรม 
   :  การศึกษาพฤติกรรมของมนุษยและสตัว 

 โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งวิทยาศาสตรเปนความรูที่ไดมาจากการสังเกต มีการ
ทดลอง และพิสูจนขอเท็จจริงตาง ๆ แลวสรุปเปนทฤษฎีเพื่อนําไปอธิบายปรากฏการณ  
ควบคุม และพยากรณเหตุการณที่เกิดขึ้น 

 
ทฤษฏีและแนวคิด (Theories and Systems) 
 ในกลุมของวิทยาศาสตรธรรมชาติ จิตวิทยาจัดวาเปนสาขาที่ใหมที่สุด ที่แยกออกมา
จาก ปรัชญา ฟสิกส และชีววิทยา จิตวิทยาแยกตัวออกมาโดยมีอายุประมาณ 100 ป ซึ่งมีสิ่ง
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แนวคิดของจิตวิทยา (Systems in Psychology) 
 ตลอดศตวรรษที่ผานมาไดมีคนจํานวนมากซึ่งเรียกตนเองวา “นักจิตวิทยา” ไดพยายาม
รวบรวมความคิดตาง ๆ เพื่ออธิบายเก่ียวกับจิตวิทยา ซึ่งในกลุมคนกลุมใดที่มีความคิดและ
แบงปนความคิดซ่ึงกันและกันไปในทางเดียวกันจะกลายเปน “school” ของจิตวิทยาที่ถูกจัดตั้ง
ขึ้น  ซึ่งในศตวรรษที่ผานมา “school”  ลักษณะนี้ไดเกิดขึ้นอยางมากมาย จนมาถึงสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ “school” เหลานี้ไดรวมกันและผนึกความคิดเขาดวยกันและในแตละ 
“school” ไดถูกบงชี้ในฐานะของแนวคิด ของจิตวิทยา “systems” ขึ้น 
 McGeoch ไดใหคําจํากัดความของ “system in psychology” วา “By the term psychological 
system is implied a coherent and inclusive , yet flexible , organization and interpretation of the facts 
and special theories of the subject” ในระยะเริ่มตนของศตวรรษที่ผานมามีคนที่เรียกตัวเอง
วานักจิตวิทยาไมมากนัก แตมีคนเพ่ิมขึ้นมาเร่ือย ๆ โดยใชวิธีการศึกษาดวยการสังเกต  
ทดลอง และพัฒนาทฤษฏีตาง ๆ มากมายและผลคือมีทฤษฏีที่เฉพาะเร่ืองตาง ๆ เกิดขึ้นอยาง
มาก  เชน  การเรียนรู  การรับรู  แรงจูงใจ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  และอ่ืน ๆ ซึ่งเฉพาะเจาะจง
มากยิ่งขึ้น  แมแตในปจจุบันนี้ทฤษฎีเหลาน้ียังมีขอบขายที่กวางขวางที่สามารถจะบอกขอบเขต
ของแตละทฤษฏีได  เชน  พฤติกรรมนิยม  จิตวิเคราะหหรือเกสตัลล  ซึ่งไมไดหมายความวา  
แนวคิดใหม ๆ จะไมเกิดขึ้นอีกแตเกิดขึ้นในระดับที่คนในกลุมจะแบงปนแนวคิดหรือพัฒนา
แนวคิดใหม ๆ ขึ้น  ซึ่งอาจจะเรียกวาเปน “การเคลื่อนไหว”  เชน เจตคติเก่ียวกับจิตวิเคราะห
ของกลุมพฤติกรรมนิยมคอนขางจะไมเห็นดวย  แตทั้งสองทฤษฏีนี้ยังคงมีอิทธิพลตอทฤษฏี
และงานวิจัยทางจิตวิทยา 
ทฤษฏี  สมมติฐาน  และกฎ  (Theories , Hypothesis , and Laws)  
   ถาเปรียบเทียบกับแนวคิดทั้งหมดของจิตวิทยาแลว “ทฤษฏี” จะมีขอจํากัดตามธรรม-
ชาติทั้งน้ีเพราะทฤษฏีมีแนวโนมที่จะมีเน้ือหาท่ีเฉพาะเจาะจง เชน การเรียนรู การคิด อารมณและ
อ่ืน ๆ ทฤษฏีจะวางอยูบนพื้นฐานของขอมูลหรือความจริงซ่ึงไดมาจาการสังเกต แตความรู
ความจริงที่ไดมาน้ันไมไดบอกเร่ืองราวทั้งหมด  ดังน้ันทฤษฏีจึงพยายามที่จะเติมสวนที่ขาด
หายไปน้ัน ทฤษฏีจึงอาจจะมีบางสวนของการอนุมานเขามาเกี่ยวของดวย เพราะฉะน้ันอาจพูด
ไดวาทฤษฏีคือเน้ือหาของความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางส่ิงที่สังเกตเห็นจริงกับทฤษฏีหรืออีก
นัยหน่ึง เพ่ือการเสนอความเชื่อมโยงระหวางทฤษฏีกับประสบการณหรือส่ิงที่เกิดขึ้นขณะ
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 ในการกําหนดหรือสรางเปนทฤษฏีนั้น เร่ิมจากการสังเกตแลวสรุปเปนขอสมมติฐาน  
และจะยังคงเปนสมมติฐานไปจนกวาจะสามารถพิสูจนได ทฤษฏีทางจิตวิทยาหลายทฤษฏีที่
ยังคงเปนทฤษฏีอยูอยางน้ันเพราะยังไมไดมีการพิสูจน ทฤษฏีที่ไมสามารถทดสอบไดจัดวาเปน
ทฤษฏีไมดีและขณะเดียวกันทฤษฏีที่ถือวาเปนทฤษฏีที่ดีคือ ทฤษฏีที่ผานการทดสอบดวยการ
ทดลองหรือดวยวิธีการสังเกตวิธีอ่ืน ๆ บางทฤษฏีสามารถพิสูจนไดดวยการอนุมาน หรือสรุป
จากขอคิดเห็นเทาน้ัน  ซึ่งทฤษฎีลักษณะนั้นอาจมีการทดลองหรือทดสอบ แตผลที่ไดจะบอกแต
เพียงวาเน้ือหาของทฤษฏีเปนอยางน้ันจริง แตไมใชการพิสูจนทฤษฏีโดยตรง เพราะฉะน้ัน
ทฤษฏีที่ดีนั้นควรจะเปนการคนหาความจริงโดยวิธีปฏิบัติ (heuristic) นั่นคือมีการวิจัยเพ่ือ
นําไปสูการยอมรับความจริงนั้น 
 ทฤษฏีสวนใหญจะเปนเรื่องตามธรรมชาติบางครั้งอาจจะทดลองทดสอบไดในเรื่องหน่ึง
แตบางคร้ังไมใช เชน ทฤษฏีการเรียนรู  ซึ่งจะมีหลายแงมุมดวยกัน โดยอาจพิจารณาวาการ
เรียนรูเกิดขึ้นไดอยางไร หรือทําไมการเรียนเกิดขึ้น เกิดขึ้นในเง่ือนไขใด อะไรเปนตัวทําใหเกิด 
อะไรเปนตัวขัดขวางไมใหเกิด การเรียนรูเปนเร่ืองของภาษาหรือไมใช และอ่ืน ๆ นั่นคือ การ
ตองตั้งสมมติฐานที่เจาะจงลงไป  สมมติฐาน (hypothesis) เหมือนกับทฤษฏีเพราะเปนการสัน
นิฐานเหมือนกันแตใกลเคียงกับสิ่งที่เปนจริงมากกวา  หรืออาจมองวาสมมติฐานเปนลางบอก
ถึงขอมูลเบื้องตน  ซึ่งจากตัวอยางของการเรียนรูตามความเห็นของทอลแมน (Tolman) ซึ่ง
บอกวาการเรียนรูในหนูอาจเกิดขึ้นไดโดยไมตองมีรางวัล โดยทอลแมนไดเปรียบเทียบระหวาง
หนูที่ไดรางวัลทุกคร้ังหลังการทดลอง หนูที่ไมไดรับรางวัลเลยและหนูที่ไดรับรางวัลเม่ือทําครึ่ง
ทางของการทดลอง ทอลแมนพบวาบางคร้ังการเรียนรูเกิดขึ้นในกลุมที่ไดรบัรางวัลเปนบางคร้ัง 
 ในชวงของการศึกษาเรื่องจิตวิทยาบางครั้งเคร่ืองมือตาง ๆ ที่จะใชในการทดลองยังไม
มีประสิทธิภาพพอ  เชน งานของวัตสัน ซึ่งพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมนิยมในฐานะเปนแนวคิด
หนึ่งของจิตวิทยา  โดยวัตสันไดพูดถึงเร่ืองของจิตวิทยาในฐานะของความสัมพันธเชื่อมโดย
ระหวางสิ่งเรา และการตอบสนอง และทุกอยางสามารถสังเกตเห็นได สําหรับวัตสันแลวการ
ตอบสนองเปนผลมาจากการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือและการหลั่งของสารจากตอมตาง ๆ ซึ่ง
ทําใหวัตสันตองเผชิญกับปญหาในการอธิบาย “ความคิด” (thinking)  ซึ่งเปนการกระทําที่ไม
สามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา  สมมติฐานของวัตสันคือ การคิดไมไดเปนอะไรมากไปกวา 
“subvocal speech” หรือการพูดกับตัวเอง นั่นคือวัตสันเอาเรื่องความคิดไปสูเรื่องของการ
เคลื่อนไหวของกลามเน้ือที่เก่ียวกับการพูด ซึ่งในชวงเวลานั้นของวัตสันยอมไมมีทางที่จะวัด
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 เม่ือสมมติฐานไดรับการทดสอบและพบวาเปนความจริงจะมีการประกาศวาขอกําหนด
พ้ืนฐานหรือกฎ (law) ไดถูกคนพบแลว เพราะฉะนั้นกฎจะถูกมองวาเปนความสัมพันธเชื่อมโยง
ที่ดีกับเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  เม่ือ “กฎ” เกิดขึ้นแลวการที่จะตองทดสอบตาง ๆ ถึงไม
จําเปนอีกตอไป 
 ในฐานะที่เปนวิทยาศาสตรใหม  จิตวิทยาพึ่งจะพัฒนากฎตาง ๆ ขึ้นมา  เปนเวลานาน
มาแลวฟสิกส  เคมี  และดาราศาสตรไดพัฒนากฎตาง ๆ ขึ้น  เชน กฎการเคลื่อนไหว  ความ
ถวงจําเพาะ  การหมุนเวียนของดวงดาว  พลังงานและความรอน  แตอยางไรก็ตามจนถึง
ปจจุบันน้ี  จิตวิทยายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  เน่ืองจากความคิดเห็นที่แตกตางกัน  
เชน  เรื่อง Law of effect ของธอรนไดร  ซึ่งบอกวาถามีการตอบสนองเปนที่พอใจ  เม่ือใดก็
ตามที่เกิดสิ่งเราน้ีอีกการตอบสนองนี้จะกลับมา ซึ่งตอมาสกินเนอรบอกวาส่ิงน้ันเรียกวา 
principle of positive  reinforcement  เม่ือการตอบสนองตามมาดวยสิ่งเรา (รางวัล)  ซึ่งจะเปน
การเพิ่มการตอบสนองขึ้นใหมและเขมแข็งขึ้น  ซึ่งส่ิงเราตรงน้ีจะถูกเรียกวา positive 
reinforcers  
 

การเร่ิมตนจิตวิทยาในฐานะที่เปนวิทยาศาสตร 
 ถาสืบสาวเรื่องราวตาง ๆ ถึงรากฐานของแตละวิชาแลวจะพบวาทุกสาขาวิชาลวนแตมี
จุดเริ่มตนจากปรัชญาในสมัยโบราณและพัฒนาเรื่อยมาจนเปนจิตวิทยาในปจจุบัน  
เพราะฉะนั้นการศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาในปจจุบัน  จึงมีลําดับความเปนมาเกี่ยวเนื่องกับ
ปรัชญาและวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  วิชาปรัชญา  เริ่มจากนักคิดในศตวรรษแรก ๆ ซึ่งคิดเก่ียวกับความจริง  ธรรมชาติ  
และสนใจใครรูในความคิดและจิตของมนุษย  พยายามคนหาคําตอบตางๆ กันที่เปนที่รูจักไดแก 
ซาเลส  โสกราตีส  พลาโต  อริสโตเติ้ล  เคคารต  เปนตน  ตนกําเนิดของวิชาการดานตาง ๆ 
เริ่มตนจากความคิดของนักปรัชญาเหลาน้ี 
 2.  วิชาฟสิกซและดาราศาสตร  จัดวาเปนวิชาการทางวิทยาศาสตรแนวแรกที่แยกตัว
มาจากปรัชญาธรรมชาติในศตวรรษที่ 3 เปนตนมา ซึ่งนักวิทยาศาสตรสมัยนั้นไดคนพบกฎ
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 3.  วิชาชีววิทยา  เริ่มจากฮิปโปเครตีสซ่ึงเปนบิดาทางการแพทย  เชน  ฮาวี่ (Harvey)  
คนพบระบบหมุนเวียนโลหิต ดารวิน-ทฤษฎีวิวัฒนาการของสัตวและมนุษย 
 4.  สรีรวิทยา  เริ่มศตวรรษที่ 18  นับแตมุลเลอรเร่ิมเขียนหนังสือเก่ียวกับการทํางาน
ของเสนประสาทจนถึงแฮมโฮล (Helmholt)  ไดทดลองศึกษาการวัดกระแสประสาทและสราง
ทฤษฎีเก่ียวกับการไดยินและการมองเห็น 
 5.  จิตวิทยาสมัยเริ่มแรก  เริ่มปลายศตวรรษที่  17  เม่ือวีเบอร (Weber)  และเฟรชเนอร 
(Fechner)  สองนักฟสิกซซึ่งคนพบกฎความรูความสัมพันธระหวางจิตและกายในการรับรูทาง
ประสาทสัมผัส  กัลตันไดนําความรูทางสถิติมาสูปญหาความแตกตางระหวางบุคคลและวุนด
กอตั้งหองทดลองทางจิตวิทยาเปนแหงแรกของโลกที่มหาวิทยาลัยไลซซิก 
จิตวทิยาที่ไมใชวิทยาศาสตร 
 เปนเวลานานมาแลวที่ไดมีการพยายามอธิบายถึงเรื่องของการควบคุมพฤติกรรม  โดย
ที่ไมรูเก่ียวกับวิทยาศาสตรโดยสิ้นเชิงนักจิตวิทยาใหความสนใจเปนพิเศษอยู  2 อยางไดแก 
 1.  dualism  ซ่ึงวางอยูบนรากฐานของศาสนาในการอธบิายเนื้อหาของพฤติกรรม 
 2.  Folk Psychology  ซึ่งเปนทฤษฎีที่มีอิทธิพลมาก  ใชในการอธิบายพฤติกรรมของ
เราเชนเดียวกับเรื่องของพฤติกรรมของคนอ่ืน ๆ  
Dualism 
 เปนจิตวิทยาของศาสนาโดยพยายามอธิบายถึงโลกของธรรมชาติ (natural material world)  
ไปสูเร่ืองของสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ (supernatural world)  โดยส่ิงซ่ึงเปนสิ่งที่ไมใชวัตถุทาง
ธรรมชาติ (nonmaterial being) ซึ่งไดแกเร่ืองของพระเจา หรือพระเจาหลาย ๆ องค (god or 
gods) นางฟาหรือปศาจ (demons) คนหรือสัตวถูกมองวาเกิดหรือถูกสรางโดยมีสิ่งที่อยูเหนือ
ธรรมชาติ (supernatural soul) เปนผูควบคุม (control) รางตามธรรมชาติ (natural body) พวก 
dulists จะอธิบายประสบการณและพฤติกรรมในฐานะที่เปนผลทางการปฏิสัมพันธ (interaction) 
ระหวางรางกายกับวิญญาณ (body and soul)   
 Dualism จะแตกตางจากวิทยาศาสตรเพราะวิทยาศาสตรจะอธิบายในรูปของวิธีการ
(method) หรือกฎเกณฑอันใดอันหนึ่ง (naturalism) แตศาสนาจะอธิบายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นใน
โลกของสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ (supernatural) วาทุกอยางเปนผลมาจากความตองการของ
พระเจา (god) ปศาจหรือการติดสินบนวิญญาณ (soul) ซึ่งแตกตางจากวิทยาศาสตรที่พยายาม
อธิบายส่ิงตาง ๆ ในฐานะวิทยาศาสตร อธิบายเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนผลจากธรรมชาติ 
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Folk Psychology 
 อีกวิธีหน่ึงที่ใชในการอธิบายพฤติกรรมซ่ึงอธิบายอยางงาย ๆ  แตมีอิทธิพลคือ Folk Psychology  
ในชีวิตประจําวันอธิบายพฤติกรรมในกรอบของความเชื่อ (Beliefs) และความปรารถนา (Desires)  
เพราะฉะน้ันนักศึกษาจะอธิบายการมาเรียนวิชา PC 460 โดยการพูดวาเขาปรารถนา (desires) ที่
ทําใหไดผลสอบ (grade) ดี ๆ ในวิชานี้และเชื่อวา (believes) เรียนวิชานี้แลวจะไดความรู
เก่ียวกับเรื่องราวของที่มาที่ไปของจิตวิทยา 
 เพราะฉะน้ัน Folk Psychology ดูเหมือนจะอธิบายได แตพบวามีบางอยางที่อธิบาย
ไมได ซึ่งทําใหเกิดความไมแนใจวาเปนวิทยาศาสตร  หรือแมแตวามีความสามารถในฐานะของ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่อธิบายพฤติกรรม   
 เหตุผลขอที่ 2 ที่สงสัยเกี่ยวกับ Folk Psychology คือเหตุผลที่จะมุงไปยังความหมาย 
(meaning) ของเหตุการณมากกวาตัวโครงสรางของเหตุการณหรือสาเหตุของพฤติกรรม นั่นคือ
การตัดสินพฤติกรรม (justifying behavior) มากกวา อธิบายพฤติกรรม (explaining behavior)  
ถาคุยกันถึงเหตุผลของพฤติกรรมของตนเองหรือของคนอื่นมักจะตัดสินวาจากพฤติกรรมนั้น
ถูกตองตามหลักศีลธรรมหรือไม เม่ือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได (natural causes)   
 Folk Psychology  จะอธิบายในรูปของขอยกเวน (excuses) ของพฤติกรรมหรือมอง
วาสิ่งน้ันอยูเหนือการประเมินโดยศีลธรรม  เชนคนที่ทําความผิดโดยไมรูสึกผิด จะบอกวาเปน
เพราะสภาวะจิตไมปกติหรือโง (insanity) คือยอมรับวาพฤติกรรมเกิดขึ้นแตอธิบายโดยไมใช
หรือไมใชเหตุผล (irrational) ทางวิทยาศาสตรใหคุณคากับความเปนกลาง (neutral)มองดูสิ่งที่
เราคนพบ  มองในกฎของเหตุที่ทําใหสิ่งน้ันเกิดขึ้นมากกวามองในกฎของศีลธรรม (Moral 
Laws) แทนการตัดสิน (justify) หรือการแจกแจงการกระทําน้ัน นั่นคือ  Folk Psychology จะ
ใหความสนใจในการมองวาถูกหรือผิด ซึ่งตางจากวิทยาศาสตร   
 ปญหาสุดทายของ Folk Psychology คือเรื่องของความตั้งใจ (purposes) ซึ่งใชคําวา  
teleology (มาจากคําวา telos) หมายถึงจุดมุงหมาย (goal) หรือที่สุดของความตองการความ
ปรารถนา (desire) เชน การที่นักศึกษาเรียนในปจจุบัน (มาเรียน PC 460 เพ่ือเอาปริญญา)  
เปนตัวบอกพฤติกรรมที่มาเรียนในปจจุบัน (มาเรียน PC 460 เพ่ือจะจบตามหลักสูตร) แต
อยางไรก็ตามทางวิทยาศาสตรยังคงเชื่อวาเหตุ (causes) เปนตัวทําใหเกิดผล (effects) 
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 ในสมัยของอริสโตเติ้ลบอกวาเหตุ (causes) สามารถจะอธิบายไมใชแตเพียงเรื่องของ
พฤติกรรมของคนเทาน้ัน แตเรื่องพฤติกรรมของสัตว การเจริญเติบโตของตนไม หรือแมแตการ
ที่หินตกลงมายังโลก คือการพยายามจะแสวงหาความสมบูรณแบบ (striving for perfection)  
และหลังจากสมัยของนิวตันแลวการอธิบายเรื่องของวิทยาศาสตรจะเปนเรื่องของเคร่ืองกลไก 
(mechanical ones) ซึ่งอธิบายถึงเหตุ (causes)  ทําใหเกิดผล (effects)  รวมทั้งการอธิบาย
เรื่องของพฤติกรรมของมนุษยในรูปของ  teleology 
 

การเกิดขึ้นของจิตวิทยาในสมัยกรีกโบราณ (The Birth of Psychology in 
Ancient Greece) 
 นับจากที่จิตวิทยาแยกตัวเองออกจากปรัชญาและวิทยาศาสตรสาขาอ่ืน ๆ จิตวิทยา
ไมไดมีการพัฒนามาจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 อาจจะมีคนสงสัยวาทําไมจึงมาเริ่มตนกันในสมัย
กรีก อริสโตเติล (Aristotle) จัดวาเปนนักปรัชญาชาวกรีกที่มีแนวคิดที่จัดวาเก่ียวของกับ
จิตวิทยาและไมมีใครที่พูดถึงจิตวิทยาอยางมีระบบอยางแทจริง มีคนมากมายที่เชื่อวาจิตวิทยา
เปน natural and objective science of behavior based on experimentation and observation.  
วิทยาศาสตรจิตวิทยาในสมัยศตวรรษที่ 20  ไดมองตัวเองกับ real activity of living organism  
ถึงแมวานักจิตวิทยาในสมัยตอ ๆ มาจะไมไดมองจิตวิทยาในฐานะของวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
(natural science) เทาน้ัน  แตอยางไรก็ตาม พวกพฤติกรรมนิยมยังวางอยูบนพ้ืนฐานของ 
naturalistic approach  ซึ่งเทากับวาเปนการมีแนวคิดรวมกับพวกนักเขียนกรีก ซึ่งอาจกลาวได
วาอริสโตเติ้ลเปนคนแรกที่เปน “behaviorist”  (นักพฤติกรรมนิยม) 
 กรีกในสมัยแรกจาก Hellennic period จนถึงเวลาของอริสโตเติ้ลเชื่อในโลกที่สามารถ
สังเกตเห็นได  โลกที่อาศัยอยูเปนโลกที่รูจักโดยผานทางประสาทสัมผัส กรีกไมไดพูดถึงโลก
ของวิญญาณหรือการเปลี่ยนวิญญาณ (Transspatial Soul) (ซึ่งมีการคิดแบบนั้นในปจจุบัน)กรีก 
สนใจที่จะเรียนเก่ียวกับโลกในฐานะของธรรมชาติ (nature) ในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งในปจจุบันนั้น
จิตวิทยาสนใจเกี่ยวกับ natural of behavior and how an organism reacts to its environment  
ซึ่งจากแนวคิดของกรีกน้ันไมมีใครคิดอีกจน 200 ปตอมา กอนที่จิตวิทยาจะมาอธิบายส่ิงตางๆ 
ใหมโดยไมไดพูดถึงสิ่งที่ไมสามารถสังเกตเห็นได 
The Hellennic Period (600 – 322 B.C.) 
 กรีกในสมัยศตวรรษที่ 6 B.C. ไดแบงแยกเปนแควนเล็กแควนนอยโดยวิถีทางการเมือง
เอเธนสก็เปนเชนเดียวกันแตเอเธนสเปนศูนยกลางของนักปรัชญา นักวิทยาศาสตรและนักศิลปะ
ชาวกรีก ในระยะแรกถูกพูดถึงในฐานะ cosmological period (cosmology = จักรวาล) จะพูด
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 นอกจากน้ีดิโมคริตัส (Democitus 460-370 B.C.) ซึ่งเชื่อและอธิบายวาทุกส่ิงในธรรม-
ชาติเปนส่ิงที่ทํามาจากสวนเล็ก ๆ (tiny particles atoms) และเคลื่อนไหวได ซึ่งชิ้นสวนเล็ก ๆ 
นี้จะมีรูปแบบตาง ๆ กันทั้งขนาด รูปราง มุมและอ่ืน ๆ และจากการที่มันเคลื่อนไหวทําใหมัน
เกาะเขาหากันและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไดและเปนกรีกคนแรกที่อธิบายประสาทสัมผัส  
ประสาทสัมผัส  เปนตัวแรกที่สัมผัสกับสิ่งตาง ๆ  เชน รส (taste) จะเกี่ยวกับ Atoms ที่เล็กมี
มุมบางและมีลมพัดผานได  หรือสีจะเก่ียวกับรูปรางของ atoms การมองเห็น (seeing) ก็คือ
การสง atoms ผานอากาศและสัมผัสกับตา  ซึ่งจะเปนตัวรับวัตถุที่เห็นน้ันไมมีอะไรในความคิด
ที่ไมไดผานประสาทสัมผัส สําหรับดิโมคริติสไมมีdualism ไมมีการแบงระหวางจิตใจ (mental) 
และรางกาย (physical) mind หรือ body ทุกอยางที่เกิดขึ้นเกิดจากสิ่งเดียวกัน “the atoms” 
และตัวอยางสุดทายเก่ียวกับงานเขียนของพวกกรีกคือ  ฮิปโปเครตีส (Hppocrates 460-370 
B.C.) ซึ่งพูดถึง Theory of humors within the body . 
 blood sanguine temperament (cheerful) 
 yellow bile choleric temperament  (fiery) 
 phlegm phlegmatic temperament  (slow) 
 black bile melancholic temperament (sad) 
 ซึ่งนํ้า (humors) จะเห็นไดเม่ือหมอตรวจคนไขที่มีหัวเย็นหรือตัดลงไปที่หนัง ถานํ้าเกิด
สภาวะไมสมดุลยขึ้นจะเกิดปญหาหรือความยากลําบากทางจิตใจ อาจจะทําใหเกิดอาการเศรา-
โศก (depression)นอกจากนี้แลวฮิปโปเครตีส ยังอธิบายการเกิดของลมบาหมูวาเกิดจากผล
ของการจัดระบบการทํางานที่ไมเหมาะสมของอวัยวะ ซึ่งทําใหน้ําในรางกายโดยเฉพาะในสวน
ของอากาศและดิน (blood and Phlegm) ไมสมดุลยถึงแมวาการอธิบายจะคอนขางโบราณ แต
ฮิปโปเครตีสไมไดคิดวาลมบาหมูเปนผลจากสิ่งที่เปนพลังเหนือธรรมชาติเหมือนที่คนในสมัย
ตอมาคิด 
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โสเครตีส (Socrates 469 - 399 B.C.)  
 ในยุคน้ันเปนยุคที่นักปรัชญาเริ่มใหความสนใจกับคน (humans) มากกวาวัตถุ 
(matter) และสนใจกับธรรมชาติ (nature)  ความรู (knowledge) และศีลธรรม (morality) ที่       
โสเครตีสใหความสนใจคือเร่ืองของพฤติกรรมทางการเมือง (political behavior) จริยธรรม 
(ethics) เศรษฐศาสตร (economics) และศิลปะ (aesthetics) โสเครตีสพูดถึง “Psyche” ซึ่งหมายถึง 
spirit หรือ soul  ซึ่งวัตสัน (Watson) บอกวาแนวคิดน้ีเหมือนกับแนวคิดใหมในสมัยตอมาซ่ึง
เก่ียวกับการมีชีวิตของมนุษย ซึ่ง soul จะออกจากรางกายไปเมื่อตายและโสเครตีสยังพูดถึง 
“Know thyself” ซึ่งตรงกับวิธีการสํารวจทางจิต (Introspective method = looking into oneself 
and analyzing one’s own experiences.) ถึงแม วาในสมัยของโสเครตีสไมไดหมายถึงการ
สํารวจทางจิต (Introspection) ก็ตามเพราะการสํารวจทางจิตยังไมไดเปนที่รูจักในแงของ
จิตวิทยาจนถึงสมัยของเซนตออกุสตีน (St.Augustine A.D. 345 – 430)  
เพลโต  (Plato 427 – 347 B.C.) 
 เปนคนที่มากอนอริสโตเติ้ล  ซึ่งเปนยุคที่ปรัชญาของกรีกขึ้นสูจุดสูงสุด  เปนลูกศิษย
ของโสเครตีส 
Plato’s theory of Ideas  
 อาจเรียกเพลโตวาเปน dualist เพราะแยกความคิด (idea) ออกจากวัตถุ (matter) 
พ้ืนฐานของความจริงคือ  ความคิดซ่ึงเปนสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลงแยกออกจากวัตถุ (matter) 
สมบูรณแบบ (perfect) และไมมีกาลเวลา (timeless)  ในขณะที่วัตถุ (matter) ไมสมบูรณแบบ 
(Imperfect) และสามารถรับรูมันไดโดยผาน imperfect senses ซึ่งอีกทางของการที่จะรับรู
ความคิดของเพลโตคือในรูปของ Forms and Contents ซึ่ง Ideas = form  Contents = matter   
Idea สามารถที่จะคิดถึงในฐานะของ formulas หรือ patterns 
 ดูตัวอยางจากความคิดเก่ียวกับวงกลมที่สมบูรณแบบในโลกของวัตถุ (matter) ใน
ความเปนจริงสามารถวาดรูปวงกลมไดในรูปแบบที่ตางกัน บางรูปอาจจะกลมแบบเบี้ยวไป
จนถึงเกือบจะกลมอยางสมบูรณ  แตในโลกของความคิด (ideas) สามารถที่จะทําใหวงกลมท่ี
สมบูรณแบบจริงๆ เกิดขึ้นได (the real perfect circle exist) ซึ่งถามองในแงของจิตวิทยาสมัย 
ใหมจะเห็นวาทฤษฎีของเพลโตเก่ียวกับเร่ืองของความคิด (idea) จะเนนในโครงสราง (constructs) 
และการประมาณคาที่เกินจริงในเรื่องของนามธรรม (overevaluation of the process of 
abstraction) เพราะฉะนั้นแนวคิดของทฤษฏีจะเก่ียวกับการที่สิ่งตาง ๆ จะเก่ียวของกับ pattern 
หรือ model และ pattern เปนสวนที่แยกจากวัสดุ จิตวิทยาสมัยปจจุบันจะมี models มากมาย
ไมวาจะเปนภาษา (verbal) คณิตศาสตร (mathematic) หรือรูปภาพ (pictorial) นั่นคือเนน impressions 



10                                                                                                      PC 460 

อริสโตเติ้ล  (Aristotle 384 – 322 B.C.) 
 ในชวงเวลานี้ Greek Hellenic มีแนวคิดที่จิตวิทยาขึ้นสูจุดสูงสุดซ่ึงเปนผลมาจากงาน
เขียนของอริสโตเติ้ลมีผลทําใหจิตวิทยาสมัยปจจุบันมาเปนวิทยาศาสตรธรรมชาติของ
พฤติกรรม (natural science of behavior) อริสโตเติ้ลเปนลูกศิษยของเพลโต  อริสโตเติ้ลเกิดที่
เอเซียไมเนอร  เม่ืออายุ 17 ป  มาเปนลูกศิษยของเพลโตที่เอเธนสและอยูจนเพลโตตาย  
ตอมาภายหลังอริสโตเติ้ลมาเปนครูของอเล็กซานเดอรมหาราช และมีโรงเรียนของตัวเองแต
เม่ืออเล็กซานเดอรมหาราชตาย  เกิดการตอตานอริสโตเติ้ลและเขาถูกบังคับใหไปอยูที่ Island 
of Euboea และตายในป 322 B.C. งานของอริสโตเติ้ลมีอยู 2 คํา คําที่หน่ึงคือ DeAnima ซึ่ง
แปลวา Concerning the Psyche or Soul คําที่สองไดแก Parva Naturalia ซึ่งเปนเรียงความ
ในเรื่องที่ตาง ๆ กันออกไปรวมทั้งจิตวิทยาและชีววิทยาซึ่งไมเปนที่สนใจ 
 อริสโตเติ้ลเชื่อใน 4 ชนิดของเหตุ (4 kinds of causes) 1. material  2. efficient             
3. formal  4. final   

Material causes  หมายถึงสิ่งที่สิ่งน้ันทําดวย (the matter of which a thing is made)  
เชน  ไมเปนวัตถุที่ทําใหเกิดโตะ (the material cause of a table is wood)  อนุสาวรียทําจาก
บรอนซ  

The efficient cause คือ an immediate source  or change of motion ตัวอยางไดแก 
“Why did you go into the woods ? ” คําตอบ “To pick some daisies”  ซึ่งคําตอบน้ีเปน 
Final cause ดวยเพราะหมายถึงความตั้งใจของการกระทําน้ัน (the purpose of the trip)  final 
cause จะหมายถึง form of a thing ซึ่ง form ไมสามารถแยกออกจาก matter ได ของอยาง
เดียวอาจจะสามารถเปนตัวการที่ทําใหมี cause มากกวา  1 อยางได 
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Aristotle’s Metaphysics 
 สําหรับอริสโตเติ้ลสิ่งของ (things) มาจาก form และ matter และไมเหมือนเพลโตที่        
2 อยางน้ีแยกกันได form เปนตัวที่ทําใหมีความเปนมนุษยมากกวาสุนัขหรือแมว แต matter 
ทําใหเราเปนอยางที่เราเปน (the particular individuals that we were.)  Form ไมสามารถ
เกิดขึ้นไดถาปราศจาก matter และจะไมมี matter ถาไมมี form-matter เปนสิ่งที่ทําใหสิ่งตาง ๆ 
เปนไปได และ form เปนส่ิงที่ทําใหไปถึงศักยภาพ (actualizing of potentiality) ตัวอยางเชน 
สังกะสี (ดีบุก+ทองแดง) เปน matter ที่ทําใหเกิด form ของ bronze (ทองสัมฤทธิ์) และจาก 
bronze เปน matter for actualizing of the form of a status. ทุกส่ิงสามารถเปน pure form to 
pure matter ขึ้นอยูกับระดับ (degree) ของ form ที่จะทําใหเกิดขึ้น (actualized) 
De Anima  
  ในตอนแรกที่รูวาคือ psyche หรือ soul อนุสาวรียทําจาก form และ matter แต form 
ไมใช psyche แต psyche ไมเคยแยกออกจาก organism แตเปนการกระทํานของ (function) 
psyche สามารถที่จะเปรียบไดกับการทํางานของเครื่องมือ เชน การตัด (cutting) เปนการกระทํา
ของขวานหรือการมองเห็น เปนผลจากการทํางานของตา psyche ไมใชทั้งที่เปนสิ่งที่มีชีวิตหรือ
จิตใจ เราสามารถคิดถึง psyche ในฐานะของรูปแบบหนึ่งของ organism คือ its action และไม
มีการแบงแยกระหวางการทํางานของชีววิทยาและจิตวิทยา โดยที่ psyche นั้นมี hierarchy of 
psyche หรือ functions hierarchy ต่ําสุดคือ nutritive หรือ vegetative psyche ซึ่งมีในสัตวและ
พืช มีหนาที่แตเพียงรับอาหารเจริญเติบโตและขยายพันธุ 
 ขั้นตอมาคือ การทํางานของประสาทสัมผัสและการรับรู (sensingหรือ perceiving 
functions) ซึ่งจะมีในสัตวและมนุษยแตไมมีในพืช คือการรับรูดวยประสาทสัมผัส ตาสําหรับ
การมองเห็น หูสําหรับการไดยิน เปนสวนที่เปนเหมือนที่รับขอมูลของสิ่งตาง ๆ ซึ่งการสัมผัส
แตละอยางขึ้นอยูกับอวัยวะสัมผัส (sense organs) ของรางกาย เชนตาสําหรับการมองเห็น หู
สําหรับการไดยิน เปนตน และสวนที่ 3 คือการเชื่อมโยงระหวาง sensing organism กับสิ่งเรา
ซึ่งเรียกวาเปนตัวกลางในการติดตอ (the media of contact)  นั่นคือ ประสาทสัมผัส (sensing)  
ไมใชแตเพียงเปนตัวรับสัมผัสเทาน้ันแตมีศักยภาพในการที่จะรับรูถึงวัตถุและการสัมผัสเทาน้ัน  
แตยังสามารถบอกไดถึงวาส่ิงนั้นเปนอะไร เชน ถึงแมจะหลับตา ก็สามารถจะบอกไดวาส่ิงที่
เห็นน้ันเปนสีอยูภายนอกวัตถุนั้นเทาน้ันไมใชอยูในเนื้อวัตถุ เปนตน 
 อริสโตเติ้ลยังพูดถึงเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง 5 วัตถุ และ media of contact ที่เชื่อม-
โยงสิ่งตาง ๆ รสหรือการสัมผัส (taste and touch) เน้ือ (flesh)  เปน media of contact กลิ่น – 
ตัวกลาง คืออากาศและน้ํา  ในขณะที่การมองเห็นการไดยินคืออากาศ และในการประสานกัน



 สิ่งมีชีวิตสามารถที่จะเคลื่อนไหว “motion”  ไดดวยตนเองโดยมี self-moving และ self 
directing คือสิ่งมีชีวิตไมจําเปนที่จะตองเคลื่อนที่ดวยแรงผลักจากส่ิงภายนอกเทาน้ัน แตอาจจะ
เหมือนกับการยอยอาหาร (appetite) ทั้งมนุษยและสัตวมีการยอยสิ่งถูกกําหนดโดยส่ิงที่ (image 
of) ทําใหเกิดความพอใจหรือความตองการทันทีทันใด (immediate pleasure) เพราะมนุษยเอง
มีเหตุผลที่ถูกกระตุนดวยความคิดที่วาถูกหรือผิด  มนุษยสามารถมองไปขางหนาเพ่ือหาส่ิงที่
ดีกวา ซึ่งอริสโตเติ้ลเรียกการกระตุนน้ีวาความปรารถนา (wish)  
 ในระดับของ hierarachy of function  “imagination” อยูตรงกลาง  ซึ่งใกลกับประสาท
สัมผัสและใกลเคียงมากกับความคิด (thinking)  และการมีเหตุผล (reasoning)  

สวนในเรื่องของ remembering กับ recollection remembering จะเก่ียวกับปฏิกิริยา
แรกของประสาทสัมผัส-การที่จะจําอะไรไดตองเริ่มจากประสาทสัมผัสกอนบวกกับเวลา 
(passage of time)  เวลาในอดีตบวกเวลาปจจุบัน 

Recollection-บางครั้งเรียกวา “recall” คือการเก่ียวของกับอดีต  การที่จะบรรลุ recall 
หรือ recollection คือการปลุกกระบวนการตาง ๆ ในการที่จะใหมาถึงซึ่งประสบการณเฉพาะ
บางอยางในอดีต (จากประสบการณ) บางครั้งอาจจะตองเร่ิมจากการมองหาของหรืออะไร
บางอยางกอนเพ่ือที่จะ recall มาสูปจจุบัน  ปจจุบันน้ีเรียกวา “association” ถึงจุดน้ีอริสโตเติ้ล
ไดพูดถึงกฎของการสัมพันธเชื่อมโยง  3 ขอ คือ 

1.  ความเหมือนของสิ่งของ  (similarity of things)   
2.  ความตอเน่ืองหรือรวมกัน  (contiguity or togetherness) 
3.  ความตรงขาม  (opposite) 
ซึ่งแนวคิดของความสัมพันธเชื่องโยง (association) กลายมาเปนเร่ืองสําคัญของ

นักจิตวิทยาในสมัยศตวรรษที่ 18, 19 และเปนที่รูจักในฐานะของทฤษฏีการเรียนรูใหม (modern 
learning theories) ในปจจุบันนั่นเอง ในสวนสูงสุดของ hierarachy คือการมีเหตุผล (reasoning)  
ซึ่งเปนสวนที่มีจํากัดอยูแต “มนุษย” เทาน้ัน  เหตุผลจะเกี่ยวของกับนามธรรม (abstract) และ
ความคิดเก่ียวกับสิ่งของตาง ๆ (ideal aspect of things) ขณะที่ sensing จะเก่ียวกับลักษณะ
รูปธรรมของสิ่งตาง ๆ เพราะฉะนั้นการมีเหตุผลจะเกี่ยวของกับการรูและสะทอนกลับ (know 
and reflect)   
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จะเห็นวา De Anima เปนเรื่องที่นาสนใจเพราะทําใหแยกจิตวิทยาธรรมชาติ (Naturalistic 
Psychology) ออกจากเร่ืองของ dulism เหมือนกับที่จิตวิทยาสมัยปจจุบันเปนอยู  
จิตวิทยาของอริสโตเติ้ล 
 ในทัศนะของอริสโตเติ้ลสรรพสิ่งในโลกแบงออกเปน  2 ประเภท 
 1.  อนินทรียสาร  (Inorganic matter) เปนส่ิงไมมีชีวิตทั้งหลาย  ไดแก  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย 
 2.  อินทรียสาร (Organic matter)  เปนสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  ไดแก  วิญญาณ (Soul) 
และแบงออกเปน  3 ระดับ 
      2.1  Vegetative Soul  ระดับต่ําสุด  คือพืช-รับอาหาร  เจริญเติบโตและขยายพันธุ 
      2.2  Sensitive Soul  ระดับกลาง  สัตว  เหมือนพืชแตรับรูทางประสาทสัมผัสได 
      2.3  Intellective Soul เหมือนพืชและสัตว แตสามารถคิดอยางมีเหตุผลดวยปญญา 
 หนังสือ  “On the Soul”  เปนการกลาวถึงวิญญาณ (Soul) หมายถึงหลักการของชีวิต
ที่สามารถเจริญเติบโตและเสื่อมสลายไป  วิญญาณของมนุษยมีสมรรถภาพในการรับรูและคิด
แบงเปน  4 ระดับ  ดังนี้ 
 1.  ประสาทสัมผัส (Senses) เปนความสามารถในการรับรูโลกภายนอกดวยประสาท
สัมผัสทั้ง  5 
 2.  สัมผัสรวม (Common Senses)  การรับรูของประสาทสัมผัสทั้ง 5  มีศูนยกลางอยูที่
หัวใจ-หัวใจเปนที่ตั้งของวิญญาณ 
 3.  จินตนาการ (Phantasia) คือจินตนาการที่มนุษยสรางภาพเลียนแบบหรือเพ่ิมเติม
จากส่ิงที่ตนรับรู 
 4.  เหตุผล (Reason) คือสมรรถภาพในการคิดอยางมีเหตุผล  เหตุผลจะรูจักส่ิงสากล
หรือแบบมี  2 ระดับคือ 
      4.1  เหตุผลแฝง  (Potential Reason) 
      4.2  เหตุผลจริง  (Actual Reason) 
 หลังการตายของอริสโตเติ้ลแนวคิดเปลี่ยนไปอันเปนผลมาจากการที่ดินแดนอ่ืนๆเจริญ
มากขึ้นพวกกรีกหันมามอง psyche ในรูปของอัตนัย (subjective) และวิญญาณ (spiritual) และ
เปลี่ยนแนวความสนใจจากทางดานจิตวิทยาไปสูรัฐศาสตรและเรื่องศีลธรรมอ่ืน ๆ ไดมีการ
เขียนของ Stoics Skeptics Epicureans and Cynics จะกลาวถึงการแยกมนุษยออกจาก
ธรรมชาติ 
 ในกลุมอิพิคูเร่ียน(Epicureans) ผูนําคือ อิปคูลัส (Epicurus 341 – 270 B.C.) เชื่อวา
มนุษยตองมองหาความสุข (happiness) การท่ีจะใหมีความสุขคือการหลีกหนีจากความ
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 สวนสแคปติก (Skeptics) ผูนําคือ ฟโล ออฟแอลิส (Pyrrho of Elis 360 - 270 B.C.) 
ไมเชื่อในเรื่องของประสาทสัมผัสการรับรู (sensory perception-เหมือนเพลโต) แตไมเหมือนที่
ไมเชื่อในเรื่องของ pure form-การที่จะเช่ืออะไรก็ตามจากประสบการณของประสาทสัมผัส
อาจจะผิดในตอนหลังก็ได 

สโตอิก (Stoics)  ผูนําคือ อิพิคทีทัส  (Epictetus) (A.D. 50-120) ซึ่งจิตวิทยาในกลุมน้ี
คือ “accept all things in a spirit of content” ปจจุบันน้ีสโตอิกคือกลุมที่ยอมรับทุกส่ิงที่เกิดขึ้น
โดยไมตองอุทธรณ  เน่ืองมาจากความเชื่อที่วาจักรวาลจัดทุกอยางใหและเปนส่ิงที่ดี (universe 
was orderly and good)  คือ ความเชื่อเร่ืองของ determinism วาอะไรจะเกิดก็ตองเกิด (What 
will be will be) ทุกส่ิงเกิดขึ้นตามที่จักรวาลกําหนด  เพราะฉะนั้นคนเราตองยอมรับชะตาชีวิต
ของตัวเองในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของจักรวาล (one must accept one’s fate as part of that 
order)  
The Mind Route - The Rise of Spirit  
 หลังจากกรีกแลวจิตวิทยาสามารถที่แบงออกเปน 2 สาย คือ จิต (mind) ซึ่งมาจาก
ศาสนา (theology) และปรัชญา อีกสายคือรางกาย (body) ซึ่งจะผานมาทางชีววิทยาและ
วิทยาศาสตรอ่ืนๆ  พวกนักจิตวิทยาที่ศึกษาเร่ืองของจิตใจหรือความจริงของจิตใจ (mental 
phenomena) หรือ mental life จะเรียกวา “mentalistic” หรือ “dualistic” สําหรับพวกที่ตางจาก
กลุมแรกซึ่งจะสนใจทั้งจิตใจและรางกาย  ไมวาจะในแงของการทํางานที่แยกออกจากกันหรือมี
ปฏิสัมพันธกัน 
 ในตอนตนแนวคิดจะเก่ียวกับนักการศาสนาแลวไดมีการแยกรางกายในฐานะของสวน
หน่ึงของธรรมชาติของโลก (world of nature) และวิญญาณ (spirit) หรือวิญญาณเปนอีกสวนหนึ่ง
ที่แยกออกจากรางกายโดยเด็ดขาด (แนวคิดตอไปน้ีเปนแนวคิดที่มีอิทธิพลมาจนถึงศตวรรษที่ 
19) เม่ือเวลาผานไปการอธิบายแนวคิดซ่ึงปจจุบันเรียกวาเปนจิตวิทยาก็เปลี่ยนไปดวย 
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การเกิดข้ึนของจิตใจ วิญญาณ (Spirit) 
 จากการที่ศาสนาคริสตไดเขามามีบทบาทตอจิตวิทยาและอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนการเมือง  
ศาสนาและกลายมาเปนศาสนาประจําของจักรวรรดิโรมัน  วิถีชีวิตและแนวคิดเก่ียวกับความ 
สัมพันธของคนกับโลกเปลี่ยนไปมนุษยไมใชเปนแตเพียงสิ่งมีชีวิต (physical being) เทาน้ัน  
แตมี จิตวิญญาณ (spiritual entity) ดวย  วิญญาณเขามาเกี่ยวของกับธรรมชาติเปนส่ิงที่มองไม
เห็นจับตองไมไดแตเชื่อวาสิ่งน้ีมี  แนวคิดของศาสนามามีอิทธิพลตอซีกโลกตะวันตกในขณะนี้
คือ  
 1.  การเกิดขึ้นของพระเจา (god)  ซึ่งหมายถึง  a personing being , creator of the 
Universe and all that was in it  
 2.  ปญหาของนักการศาสนาที่เกิดขึ้นเม่ือพระเจาสรางโลก สรางมนุษย  พวกคริสตเปน
ลูกของพอ (Son of the Father) 
 3.  Holy Spirit  มี 3 สวนไดแก God the Father  God the Son และ God the Holy 
Ghost ซึ่งเทากับ 3ใน1 (three in one) ซึ่งมีปญหามากตอมาในศตวรรษที่ 4 เร่ืองของ Trinity  
ปรองดองกันโดยเกิดพระเจา (God) และวิญญาณศักด์ิสิทธิ์ (The Holy Spirit)  เกิดขึ้นในโลก
โดยพระเจาสามารถท่ีจะแนะนําคน  ทําใหคนรูจักกับสวรรคและไดยินหรือตอบคําขอหรือคนที่
สวดมนต 
โปรตินัส  (Plotinus A.D. 205 – 270) 
 ถึงแมจะไมใชคริสเตียนแตแนวคิดของโพรตินัสเปนที่ยอมรับและถูกพัฒนามาเปนเวลา
หลายป  โดยโพรตินัสพูดถึงวิญญาณ (soul) ในฐานะส่ิงมีชีวิต (soul as substance) เกิดขึ้น
และแยกออกจากรางกาย  เปนจุดหน่ึงที่พูดวาวิญญาณแยกจากรางกาย  ซึ่งตอมาวิญญาณคือ
จิตใจ (mind)  ซึ่งแนวคิดน้ีมีอิทธิพลตอจิตวิทยาในศตวรรษตอมา 
 โพรตินัสเร่ิมจาก the One (God) จากหน่ึงแบงหรือกระจายออกเปนโลกของวิญญาณ 
(world soul) และอยางที่ 3 คือ วิญญาณ (the soul) เปนสวนที่สูงสุดของมนุษย วิญญาณ เปน
สิ่งที่ไมใชวัตถุสิ่งของ (immaterial) ที่ครอบคลุม (ปกปด)รางกายแตแยกออกจากรางกาย มี
ชีวิตเปนของตัวเอง โดยแยกระดับของการมีชีวิต (grade of being) โดยวิญญาณเปนสิ่งที่อยู
เหนือรางกาย (superior to the body) ซึ่งจะทําหนาที่ 
 1.  รับรูโลก (perceiving the world) 
 2.  สะทอนและคิดเก่ียวกับสิ่งที่ไดรูมากอน (reflecting and thinking about what was 
known) 
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 3.  เปนสิ่งที่พิจารณาสิ่งตาง ๆ ผานทางรางกายอยูตลอดเวลาและไมมีการกําหนดเวลา 
(pure contemplation, transcending the physical to dwell on eternal and timeless matter)  
 และที่สูงสุดในการทํางานคือสามารถท่ีจะรับรูพระเจา  เพราะฉะน้ันจะเห็นวาแนวคิด
ของโพรตินัสไมไดบอกอะไรในแงจิตวิทยา  แตเปนการบอกวามีจริง ๆ  (เกิดขึ้นit existed) 
เซนต ออกูสติน (St. Augustine A.D. 354 - 430) 
 ความรูมาจากพระเจาไมใชมาจากโลกธรรมชาติ (world of nature) และวิญญาณตรง
ขามกับรางกาย  พระเจาเปนผูสรางมนุษย  สวรรคและโลก  พระเจาอยูในคนและคนอยูในพระ
เจา  เพราะฉะนั้นวิญญาณของมนุษยเปนรูปลักษณหรือมโนภาพของพระเจาและสามารถที่จะ
ขยายใหญขณะที่รางกายทําใหเล็กลงได 
 เซนตออกูสตินเปนนักปรัชญาที่ยิ่งใหญคนสุดทายแตเปนนักปรัชญาศาสนาที่ยิ่งใหญ
คนแรก  ซึ่งจากการมองมนุษยตามแนวคิดของเซนตออกูสตินน้ีมีอิทธิพลตอปรัชญาจนถึงป 
1300 จากปรัชญาของเซนตออกูสตินไมพูดถึงเรื่องของความเจ็บปวดทางรางกาย (Physical 
world of pain) แตแทนที่โลกของวิญญาณหรือสวรรค (spiritual world heaven) และผานการ
สํารวจวิญญาณ (Introspection soul) สามารถที่จะรูวาอะไรจริงและโดยโชคชะตา 
จิตหรือวิญญาณ (The Soul) 
 วิญญาณเปน simple, self-contained, noncorporal substance without matter, having no 
physical dimension. Soul was spaceless and known only by inner awareness and introspection.  
และทํางาน 3 อยางคือ 1. memory  2. intelligences (understanding)  3. will และเหมือนกับ
เปน trinity คือ 3 in 1 และวิญญาณเปนหนวยเดียว (single unity) ไมสามารถแบงเปนสวน ๆ 
ได  วิญญาณเกิดขึ้นโดยพระเจาในเวลาเดียวกับที่รางกายเกิดขึ้นผานทางความเขาใจ 
(understanding) ที่ทําใหจิตวิญญาณรูจักพระเจา งานของเซนตออกูสตินที่มีตอจิตวิทยา
สมัยใหมคือเร่ืองของ introspection principle ซึ่งตอมาในตนศตวรรษที่ 20 เปนสิ่งที่กลุม
โครงสรางทางจิต (Structuralism) ใชเปนวิธีการในการวิเคราะหจิต (mind) หรือประสบการณ
ของจิตสํานึก (conscious experience) และกลุมเกสตัลลใชในการศึกษาการรับรู  เพราะทั้ง
ประสาทสัมผัสและการรับรู มีลักษณะที่ เปนสวนตัวที่อยู ในประสบการณของแตละคน  
เพราะฉะนั้นการที่จะเขาใจไดตองผานทางการสํารวจทางจิต (Introspection) หรือจิตวิเคราะห
ใหมใชเปนวิธีการที่จะหาขอมูล ซึ่งกลายเปน Free-Association ซึ่งหมายถึง “Tell me anything 
that come to your mind” และสุดทาย (Humanistic Psychology) กลุมมนุษยนิยมและ
จิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิล (Existential Psychology) ใชการสํารวจทางจิต (Introspection) ดวย
เชนกัน 
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ยุคอาราบิค (Arabic period)  
 หลังจากเซนตออกูสติน  อาณาจักรโรมันลมสลายมีการแบงแยกอาณาจักรและเกิด
ศาสนาใหมขึ้นคืออิสลาม (Islam) โมฮาหมัดเปนผูคนพบ (Islam = surrender to God) ผูนํา
ศาสนาของอิสลามกลายเปนศูนยกลางของการเรียนรูและไดมีการนําเอาวิทยาศาสตรและ
ปรัชญาของกรีกมาใช  การท่ีผูนําไดปกครองประเทศตาง ๆ ในทางแอฟริกาเหนือ คาบสมุทร
ไอบีเรีย (สเปน) และเกิดสงครามการคาในสมัยศตวรรษที่ 8 ถึง 10 ทําใหความสัมพันธแนน 
แฟนยิ่งขึ้นและรวมถึงสงครามครูเซส (Crusades) ดวย 
ยุคกลาง (The Middle Age) 
 ในศตวรรษที่ 11 จัดวาเปนยุคกลางมีการเกิดขึ้นของชนชั้นตาง ๆ 3 ชนชั้น พระ 
(clergy) ขุนนาง (aristocracy) และชาวนา (peasants) แตศาสนายังคงมีอิทธิพลตอแนวคิด
เรื่องวิญญาณและยังมีอิทธิพลทางการเมืองอีกดวย ในชวงนี้มหาวิทยาลัยตาง ๆ เกิดขึ้นโดย
การอุปถัมภของสถาบันทางศาสนา แตมีมหาวิทยาลัยที่เปดสอนดานอ่ืน ๆ เชน กฎหมายไมวา
จะเปนมหาวิทยาลัยโบลอดนาในอิตาลี  มหาวิทยาลัยแหงปารีสซ่ึงสอนเร่ืองศาสนาและอ่ืน ๆ 
ในศตวรรษที่ 13 มหาวิทยาลัยในเยอรมัน ออสเตรีย เวียนนา ไฮเดนเบอรก  โคโลญจ และใน
อังกฤษมีออกฟอรด  เคมบริจด ซึ่งมหาวิทยาลัยเหลาน้ีกลายเปนศูนยกลางของความรูตาง ๆ 
ทางวิทยาศาสตรและอ่ืนๆ ไดแก โหราศาสตร การเลนแรแปรธาตุ กฎหมาย ปรัชญาและ
ศาสนา 
เซนต โทมัส อควิเนส (St.Thomas Aquinas ค.ศ. 1225 - 1274) 
 จิตวิทยาของเซนต โทมัสดัดแปลงมาจาก De Anima  ของอริสโตเติ้ลโดยไดอธิบาย
มนุษยในฐานะของ highly specialize animal who moved, sensed, reasoned and remembered 
และมีวิญญาณ  สิ่งที่เปนสวนของเหตุผล (reasoning body) ของอริสโตเติ้ลคือ Christian soul  
ของเซนต โทมัสคนมีรางกายและวิญญาณ = double being  ซึ่งวิญญาณจะพบแตในมนุษย
เทาน้ัน  ซึ่งจะเปนสวนที่เขาใจในพระเจา  สิ่งที่เซนต โทมัสใหกับจิตวิทยาคือ dualistic 
psychology  โดยการสอนวาแตละคนจะมี internal world of private experience unique and 
known only to the beholder มีโลกของประสบการณสวนตัวและโลกของการสังเกตอริสโตเติ้ล
พูดถึง one real organism interacting with real object แตเซนต โทมัสรวมเรื่องของวิญญาณ
ซึ่งจากงานเขียนของเซนต โทมัสปญหาเร่ืองจิตใจ และรางกาย (mind-body problem)  เกิดขึ้น
เต็มรูปแบบและอยูมาจนทุกวันนี้ 
 งานของเซนต โทมัสซ่ึงไดปรับเอางานของอริสโตเติ้ลเขามาในเรื่องการทํางานของ 
psyche และรวมเขากับหลักศาสนาของคริสตทําใหเกิดเปน 
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 1.  Aristotle’s reasoning or rational function คือวิญญาณหรือ soul และแยกออก
จากรางกายอยางเด็ดขาดวิญญาณเปนสิ่งที่มีอยูนิรันดรตลอดกาลของมนุษย (เหมือนวิญญาณ
ของศาสนา) ซึ่งเปนทั้งผูทําและถูกกระทําในจักรวาล (active and passive knowledge of 
universe) 
 2.  วิญญาณจะมองหาสิ่งที่ดีและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด (locomotive soul sought good 
and avoided pain) และตอสูการถูกขัดขวาง 
 3.  รับสัมผัสหรือรับรูวาวญิญาณมีปฏิกริยา 2 ทางคือ  
      1) inner sense involved imagination, memory and estimation and commonsense 
(ของอริสโตเติ้ล) 
      2) external sense included  Aristotle’s senses sight, hearing, touch, taste 
and smell  
 4.  วิญญาณของพืช (the vegetative soul) ซึ่งรวมการเลี้ยงดู  การเจริญเติบโตและ
การสืบพันธุ 
การส้ินสุดของยุคกลาง (The End of the Middle Ages) 
     นักประวัติศาสตรใหยุคกลางจบลงประมาณศตวรรษที่ 11 ถึงศตวรรษที่ 15 และเริ่ม
เปนยุคเรเนอซองค  มีเหตุการณหลายอยางเกิดขึ้น  เชน  การเจริญของเมือง  อิทธิพลของยุค
ขุนนางลดลงและมีเหตุการณเศราสลดเกิดขึ้นไมวาจะเปนโรคระบาด  อาชญากรรมและอ่ืน ๆ  
 

แนวความคิดของจิตวิทยาในศตวรรษที่ 17 
 ในศตวรรษที่ 17 เร่ิมตนศตวรรษที่เร่ิมเปนคนแรกคือ เดอการด (Descartes) แตกอนทีจ่ะ
ไปถึงเดอการดจะพูดถึงกาลิเลโอ (Galileo ค.ศ. 1564-1642) ฮารวี่ (Harvey ค.ศ.1578-1657) 
และเคปเลอร (Kepler ค.ศ. 1571-1630) กอนเพราะเปนผูมีอิทธิพลตอความคิดของเดอการด 

กาลิเลโอ  เปนที่รูจักในฐานะของการเปนผูคนพบ 
 -  โลกหมุนรอบดวงอาทิตย 
 -  กลองโทรทัศน (telescope)  
 -  จุดดับบนดวงอาทิตย (Sun spot)  
 -  ภูเขาบนดวงจันทร 
 -  ดาวพระเคราะหที่อยูรอบดาวพฤหัส (Satellites of Jupiter) 
 และความจริงที่วาทางชางเผือกเปนผลรวมของดาวดวงเล็ก ๆ มากมายที่ไมใชเปน
เรื่องธรรมดาที่จะมองเห็นดวยตาเปลา 
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 งานของกาลิเลโอเกี่ยวของกับจิตวิทยา  2 ดานคือ 
 1.  ระดับของเสียงขึ้นอยูกับความถี่ของความส่ันสะเทือนของสิ่งของที่ทําใหเกิดเสียง  
ซึ่งจากแนวคิดน้ีที่เปนจุดเร่ิมตนในการพัฒนาการในการเขาใจในเรื่องของเสียงและการไดยิน  
ซึ่งจะมาเกี่ยวของกับจิตวิทยาในเรื่องของการรับรู 
 2.  ขอเขียนในหนังสือ The Assayer ที่บอกวาส่ิงของทั้งหลายมีคุณภาพ 2 อยางคือ  
      2.1  primary quality ที่จะสามารถจะวัดไดซึ่งสวนนี้นําไปสูดานรางกาย-กายภาพ  
ซึ่งเก่ียวของกับสิ่งของอันไดแกเรื่องของขนาด ตําแหนง รูปราง ความเร็ว และจํานวน 
      2.2  Secondary quality  ซึ่งรูจักโดยประสาทสัมผัส (senses) แตไมสามารถจะวัด
ได  เชน สี  กลิ่น รส และเสียง   
 ซึ่งในสวนที่ 2 นี้สมัยปจจุบันสามารถที่จะวัดไดแตในตอนตนในประวัติศาสตรของ   
วิทยาศาสตรนั้นเปนส่ิงสําคัญในการที่จะแยกความแตกตางระหวางโลกของนักฟสิกส (ทาง
กายภาพ) ซึ่งสนใจ primary quality และโลกของนักจิตวิทยาซึ่งขอมูลพ้ืนฐานคือเร่ืองของ 
Mental (จิต) ซึ่งเกิดจากประสบการณจากประสาทสัมผัส (Sensory Experience) ซึ่งตอมา
ภายหลังล็อคและเบอรคเลย (Locke and Berkeley) ไดพยายามจะอธิบายความสัมพันธระหวาง 
primary กับ secondary  quality ในฐานะของจิตวิทยาในรูปของวิทยาศาสตร 
 วิลเลี่ยม ฮารวี่ (William Harvery) เปนที่รูจักในฐานะที่พูดถึงเร่ืองของการหมุนเวียน
ของโลหิต  ในความคิดของฮารวี่นั้นการทํางานของหัวใจไมใดเปนตัวผลิตวิญญาณ (Spirit) 
พิเศษอะไรเลย  เชนเดียวกับตับไมไดเปนตัวผลิตเลือดแตคิดวาหัวใจเปนเหมือนปมอันใหญที่
สงเลือดไปยังสวนตาง ๆ โดยผานเสนเลือดแดงและเวลากลับจะกลับมาทางเสนเลือดดํา  แลว
สงไปยังปอดเม่ือปอดฟอกแลวจะกลับมายังเสนเลือดแดงอีก 
 ผลงานของฮารวี่โดยครูฟาบิซิอุส (Fabricius) เนนความสําคัญของ Valves (ตัวปดเปด) 
ในเสนเลือดดําที่ใหเลือดไหลไปทางเดียวและการหมุนเวียนของเลือดจะตองผานปอด และฮารวี่
ไดสาธิตใหเห็นวาเปนจริง หลังจากฮารวี่ตายไปแลว 4 ป มัลพิจี (Malpighi) ไดใชกลองจุล-
ทรรศนสองดูและแสดงใหเห็นถึงทอเล็ก ๆ ที่เปนทางเดินของเลือดตามที่ฮารวี่พูดไว ฮารวี่เปน
ผูที่มีบทบาทในประวัติศาสตรของจิตวิทยาเพราะพูดในเรื่องของชีวิตของคนและวิญญาณของ
สัตว (animal spirit) มากกวาการจินตนาการและจากงานของฮารวี่ ซึ่งพูดถึงเรื่องของการหมุน-
เวียนของโลหิต (circulation of blood) ทําใหโรงเรียนแพทยยอมรับงานของฮารวี่ใน 3 ดาน 
 1.  Natural Spirits  ผานเสนเลือดดํา 
 2.  Vital  Spirits  ผานเสนเลือดแดง 
 3.  Animal Spirit  ผานทางประสาท 
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 แตตอมาไมมีทั้ง 3 อยางในเสนเลือดดํา แดง หรือเสนประสาทหรือในสิ่งที่มีชีวิต ถา
ทดลองโดยการตัดขวาง   

เคปเลอร (Kepler) มีชื่อเสียงในดานการชี้ใหเห็นถึงดาวพระเคราะหที่อยูรอบดวง
อาทิตย 
 เคปเลอร  ทํางานเกี่ยวกับการแยกแสงจากดวงอาทิตยและดวงจันทรและเรื่องตาของ
มนุษย ตามทฤษฏีเกา แสงจะกระจายออกเหมือนกรวยไอศกรีม (cone) แตเคปเลอรบอกวา
สิ่งของตาง ๆ สามารถจะมองเห็นเหมือนรูปฐานพีรามิด  ซึ่งยอดแหลมจะอยูที่ตาและคนจะเห็น
รูปภาพในเลนส (lens) ของตา ซึ่งจะแปลโดย animal spirit จากเลนสไปสูศูนยกลางของสามัญ
สํานึก 
 เคปเลอรไดโตแยงวาเลนส ทําหนาที่เปนตัวแยกและรวมแสงเทาน้ันและอยูในสวนลึก
ของกระบอกตาเลนสตาอยูบนกระบอกตาและรวมแสงของภาพผานโดยนํ้าเลี้ยงตา  ซึ่งอยูหลัง
ของลูกตาปจจุบันนี้เรียกวา retina แสงจะเขาสูเลนส โดยผานรูเล็ก ๆ ของมานตาและภาพที่
ปรากฏบน retina จะกลับหัว (แตเวลาเราเห็นจะไมกลับหัว) และจากการที่มีตา 2 ตาทําให
สามารถกะระยะของวัตถุได (เม่ือกอนทฤษฏีของดีโมครีตุสซ่ึงเคยบอกไววาวัตถุใหภาพออกมา
จากตัวมันเองแลวไปปรากฏที่อวัยวะสัมผัสภาพมีหัวตั้งเชนเดียวกับวัตถุ)  
 เคปเลอรยังกลาวตอไปอีกวาภาพตาง ๆ ผาน animal spirit จาก retina ไปยังสวนของ 
Commonsense ในสมอง  งานของเคปเลอรเปนจุดเร่ิมตนของการศึกษาเรื่องเก่ียวกับการเห็น  
ซึ่งตอมามีคนสนใจมากขึ้นและทําใหเกิดทฤษฏีการรับรู  โดยเนนวาการเห็นมีผลตอ
ประสบการณการรับรู 
เรอเน  เดอการด (Réné Decartes ค.ศ. 1595 – 1650)  
  งานของเดอการดทําใหจัดวาเดอการดเปนผูบุกเบิกทางดานคณิตศาสตรและเรขาคณิต
วิเคราะหและยังถูกเรียกวาเปนบิดาทางปรัชญาสมัยใหมพอ ๆ กับเปนบิดาของจิตสรีรวิทยา 
(Physiological Psychology) และ reflexology งานสําคัญที่เปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาการ
ของ จิตวิทยาคือความพยายามในการหาขอยุติเก่ียวกับเร่ืองของจิตและรางกาย  มีขอโตแยง
มานานแลวเก่ียวกับจิตหรือคุณสมบัติของจิตสามารถแยกออกจากรางกาย (body) หรือ
คุณสมบัติของรางกายกอนจะพูดถึงเดอการด มาดูกันกอนวาสมัยกอนน้ันจิตหรือวิญญาณถูก
มองอยางไร คนเราเชื่อวาของทุกอยางในโลกจะตองประกอบดวยวิญญาณ (spirit) หรือ soul และ
มองทุกส่ิงทุกอยางที่พบในธรรมชาติและธรรมชาติในฐานะของ Conscious Living force ซึ่ง
ความคิดน้ีถูกเรียกวา animism และยังเชื่ออีกวาส่ิงน้ีจะเปนตัวทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตสิ่งตอมา 
(second being = soul) ซึ่งจะตางจากสวนอ่ืนของรางกายและเชื่อวาวิญญาณสามารถที่จะออก
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 อริสโตเติ้ลมองวาเปนเรื่องของความเปนอยูและจิตใจของมนุษยและมองในรูปของ
กระบวนการของชีวิต  เพราะฉะนั้นในความเห็นของอริสโตเติ้ลจะมีการแยกวิญญาณออกเปน
หลายอยาง เชน vegetative soul ซึ่งมีในพืช sensitive soul ซึ่งมีในสัตวและ Intellective soul 
ซึ่งมีในมนุษยเทาน้ัน ที่มีเพราะมนุษยสามารถคิดไดอยางมีเหตุผล 
 ในสมัยกลาง (middle age) จะมองวาวิญญาณเปนเรื่องของความเปนอมตะของมนุษย  
วิญญาณจะแยกออกจากรางกายและพยายามเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา เดอการดเปนคนแรกท่ี
พูดถึงปญหานี้โดยใหความสนใจวารางกายและจิตใจเปนของคูกัน (Physical psychological 
dualism)  ดังนั้นเดอการดจึงหันมาสนใจจิตใจและการทํางานของจิต 
 ในความเห็นของเดอการดไมมีอะไรที่เหมือนกันเลยของรางกายและจิตใจ รางกาย
สามารถอธิบายในรูปของเคร่ืองจักรกล (mechanical principle) สวนจิตใจจะถูกอธิบายในฐานะ
ไมมีขอบเขต เปนอิสระไมมีตัวตน ถึงแมวาจิตใจกับรางกายจะแยกออกจากกันแตมีปฏิสัมพันธ
ในตัวมนุษย (human organism) จิตใจสามารถจะมีอิทธิพลตอรางกายและรางกายสามารถที่จะ
มีอิทธิพลตอจิตใจ ซึ่งเรียกวา mind-body theory of interactionism รางกายในฐานะกายภาพ
สามารถที่จะเคลื่อนไหวไดและเกิดคําวา Zeitgeist (=person) คือการยอมรับการทํางานประสาน 
กันของรางกายมนุษย (mechanical interaction of the working of the human body) และผล
จากการคนพบของฮารวี่เก่ียวกับการหมุน เวียนของโลหิต กระบวนการในการยอยอาหาร การ
เคลื่อนไหวของกลามเนื้อ การเคล่ือนไหวของรางกาย ประสาทสัมผัสจะเกี่ยวของกับเสนประสาท 
ซึ่งจากงานการวิจัยทางสรีรวิทยานี้เองที่ทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องของรางกายมนุษย ซึ่งจาก
สมัยกอนที่เขาใจวาเสนประสาทเปนทอซ่ึง animal spirit ไหลผาน 
 เดอการดยังมองเห็นเก่ียวกับเร่ืองของการเคลื่อนไหวของรางกายที่บางครั้งเกิดขึ้นโดยไม
รูตัว Undulatio Reflexa การเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ ซึ่งตอมารูจักในเรื่องของ Reflex 
Action รางกายเปนเหมือนเคร่ืองจักร สวนสัตวถูกมองวาไมมีวิญญาณ เพราะฉะน้ันการ
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 ลักษณะที่สําคัญของจิตใจคือความสามารถในการคิด (capacity to think) ซึ่งเปนส่ิงที่
เปนอิสระไมมีตัวตนและไมมีขอบเขตจํากัด เดอการดยังไดอธิบายปฏิกิริยาของจิตและรางกาย  
โดยมองวาวิญญาณเปน being unitary คือเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  ซึ่งหมายความวามันอาจมี
ปฏิกิริยากับสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ซึ่งจุดที่มีปฏิสัมพันธกันนั้นจะอยูที่สมอง เดอการดเชื่อ
วาสมองเปนจุดสําคัญในการทํางานของจิตและโครงสรางของสมองเปนลักษณะเฉพาะเปนส่ิงที่
มีอยูเพียงอยางเดียวโดยผาน pineal gland (= relating to the seat of the soul) หรือ
conarium ซึ่งเปนจุดที่เดอการดมองวาเปนที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธซึ่งเปน singular structure at 
the base of the brain  เดอการดเชื่อวาวิญญาณเปนหนึ่ง (unite) ที่อยูในทุกสวนของรางกาย
และรางกายเปนที่อยูของวิญญาณ (seat of the soul) นั่นเอง   
 เดอการดเชื่อวา  “All other parts of the brain are double, and …the organ of external 
sense are also double – two eyes, two ears, and so on … the pineal gland is also termed 
the common sense…(and) may be regarded as the central agency which receives sensory 
impressions from various organs, coordinates them and sends out their impression so as to 
enable the adaptive functioning of the body. Descartes (regarded) many (of these) 
...coordinations…as purely reflexive or automatic.” (Pastore, 1971 pp. 20-21, emphases 
added) 

จิตใหความคิด 2 อยางไดแก derived และ innate idea  
 1.  Derived ideas ไดรับจากส่ิงที่พิเศษเปนผลมาจากสิ่งเราภายนอกไดแกประสบ-
การณจากประสาทสัมผัส (experience of senses) เชน เสียงของกระด่ิง ขนาดของตนไม ซึ่ง
จะเปนตัวผลิตประสบการณของการสัมผัส 
 2. Innate ideas มาจากจิตหรือจิตสํานึก (consciousness) เทาน้ันไมขึ้นอยูกับประสบ-
การณจากประสาทสัมผัส  ถึงแมวาบางครั้ง innate idea อาจจะรับโดยผานประสาทสัมผัสแต
เปนอิสระไมขึ้นอยูกับประสบการณจากประสาทสัมผัส เชน  idea of self, god, perfection หรือ 
infinity  
 อาจสรุปไดวางานที่สําคัญของเดอการดไดแก 
 1.  ความคิดเก่ียวกับเรื่องของรางกายซ่ึงไดแก Mind-Body Theory of Interactionism  
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 2.  ที่ตั้งที่จิตใจทํางานจะอยูที่สมอง (Localization of the mind’s function in the 
brain) 
 3.  แนวคิดเก่ียวกับความคดิที่มีมาแตกําเนิด (Doctrine of Innate Ideas) 
ไอแซค นิวตนั (Isaac Newton ค.ศ. 1642 – 1727)  
 สิ่งที่นิวตันคิดเรียกวา Law of Motion มาเก่ียวของกับจิตวทิยาอยางไรจาก Law of 
Motion  
 1.  ของทุกอยางจะอยูนิ่ง ๆ และจะเปลี่ยนแปลงเม่ือมีแรงกดหรือแรงผลัก “Everybody 
continues in a state of rest or of uniform motion in a straight line, unless it is compelled 
to change that stage by forces impressed upon it” 
 2.  ตัวกระตุน “Acceleration” “Acceleration is the resultant of all the external 
forces exerted” 
 (จาก Sear และ Zemansky, 1970, P. 13,15)   

นั่นคือการเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นไดมากหรือนอย  เร็วหรือชาขึ้นอยูกับแรงผลัก (forces) 
ที่มากระทบดวย 

คิมเบิล (Kimble, 1990) ไดชี้ใหเห็นวากฎเดียวกันนี้สามารถที่จะนําไปใชในหลายวิชา
ดวยกัน  ไมวาจะเปนวิทยาศาสตรธรรมชาติ  เชน  ฟสิกส หรือในสังคมศาสตร  เชน  จิตวิทยา     
กฎของนิวตันไดประยุกตมาใชกับจิตวิทยาเชนเดียวกับที่ใชในฟสิกส  นั่นคือการพยายามมอง
สิ่งมีชีวิต (Organism) เหมือนเปน Physics System คือประยุกตมาสู mental life และพยายาม
อธิบาย “mind” ในแบบเดียวกับกายภาพ (physics) ที่สามารถทดลองได  ซึ่งตอมาจิตวิทยามี
การนําการทดลองมาใชเชนกัน 
 ซึ่งจากกฎของนิวตัน “motion of object” นักฟสิกสพยายามศึกษาวาจะตองใชแรง 
ผลักดันเทาไหรในการทําใหวัตถุเคลื่อนที่ (how much force is required to move an object, 
how fast things move if force is applied to them) และวัตถุจะเคลื่อนที่ไดเร็วแคไหนถามีแรง
ผลัก  โดยคิมเบิลบอกวาการเคลื่อนไหว (motion) คือ subject matter of psychology but it is the 
motion of organism คือพฤติกรรม (behavior) นั่นเอง ซึ่งจากของนิวตันจะเห็นวาส่ิงของจะอยู
นิ่ง ๆ จนกวาจะมีอะไรมาบังคับหรือผลักดัน  ซึ่งทางจิตวิทยาคือส่ิงมีชีวิต (organism) จะไม
เคลื่อนไหวถาไมมีอะไรมาผลักดันนั่นคือกฎขอ 2 ที่วาแรงผลักดันน้ันตองอยูในระดับหน่ึงจึงจะ
มีผลให organism กระทํา (the force acting on the organism must above a certain level 
before the organism will act)  
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 ตัวอยาง ถาผลักถวยกาแฟเบา ๆ ถวยจะไมเคลื่อนที่ ตองเพ่ิมแรงผลักขึ้น  ถวยกาแฟ
ถึงจะเลื่อนไปยังอีกดานของโตะ นั่นคือตองเปลี่ยนระดับแรงผลักจึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยน-
แปลงได Organism will remain at rest until the forces acting on it are sufficient to make 
it move. Once the organism begins to move, then it will only change its behavior if the 
forces acting on it change.  ซึ่งจากเร่ืองน้ีคือเรื่องของ “Threshold” นั่นเอง 
 งานการทดลองอีกอยางของนิวตันที่เปนที่รูจักคือเรื่องการฉายแสงผาน Prism ทําให
เกิดสีของ spectrum และเอาสีผสมของ spectrum ผาน prism ทําใหเกิดแสงสีขาวน่ันคือการ
คนพบเรื่องของแมสี (แดง, เหลือง, เขียว, น้ําเงิน)  ซึ่งเม่ือเอามาผสมกันจะทําใหเกิดสีอ่ืนๆ ขึ้น
ไดอีก  แตนิวตันไมเชื่อวาแสงจะมีสีในตัวของมันเองแตเปนเพียงตัวที่ทําใหสามารถมองเห็นสี
พ้ืนสีนี้ได นิวตันแยกระหวาง stimulus for color กับ subjective experience of color แสงที่มี
คลื่น (wavelength) ตางกันใหสีของสิ่งเราตางกัน  ซึ่งสีของสิ่งเราที่ตางกันนั้นเปนตัวทําใหเกิด
ประสบการณของสีที่ตางกัน  ซึ่งงานของนิวตันเก่ียวกับเร่ืองของสีนี้ที่มีผลตอเร่ืองของจิตวิทยา
ตอมา 
 หลังจากเดอการดแลวการพัฒนาการในแงของวิทยาศาสตรสมัยใหมและจิตวิทยามีการ
พัฒนาอยางรวดเร็วและเฟองฟูมาก  มาถึงตอนกลางศตวรรษที่ 19 เปนระยะของการเริ่มตน
วิทยาศาสตรในจิตวิทยาก็จบลง  โดยที่ระยะนั้นความคิดของนักปรัชญาชาวยุโรปไดเริ่มมี
อิทธิพลโดยสามารถที่จะจัดกลุมเปน 3 พวก คือ 
 1.  positivism หมายถึงกลุมที่วางอยูบนความคิดที่เก่ียวกับความจริงที่สามารถสังเกต 
เห็นไดและโตแยงไมได นั่นคือนักปรัชญาในสาขานี้จะสนใจกับสิ่งที่สามารถจะรูไดโดยผานทาง
ประสบการณ 
 2.  materialism จะเปนกลุมที่เชื่อในเรื่องของสิ่งที่สามารถอธิบายในรูปของกายภาพ
และในรูปของพลังงานตาง ๆ และเชื่อวาจิตสํานึกสามารถอธิบายในฐานะของกายภาพและเคมี
และ สรีระของโครงสรางของสมองจะใชในการอธิบายจิต (Mental phenomena)  
 3.  Empiricism กลุมน้ีอยูในประเทศอังกฤษซึ่งจะสนใจแตสิ่งที่ไดรับโดยผานทาง
ประสบการณจากประสัมผัส 
 ซึ่งทั้ง 3 นี้เปนจุดเร่ิมตนของจิตวิทยาสมัยใหมในศตวรรษที่ 19 ความคิดเห็นของ
คนเราเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  การอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของ
จิตวิทยาจะเริ่มจากการสังเกตโดยผานทางประสาทสัมผัสและทางดานสรีรวิทยาที่เก่ียวกับการ
ทํางานของจิต อาจกลาวไดวากลุมประจักษนิยม (Empiricism) มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
จิตวิทยาในฐานะวิทยาศาสตรสมัยใหม (New Science of Psychology) 



ประจักษนิยม (English Empiricism) ศตวรรษที่ 18  
 กลุมประจักษนิยมจัดเตรียมจิตวิทยาใหมทั้งวิธีการและทฤษฏี  วิธีการของประจักษ
นิยม  ไดแกการสังเกตและการทดลองโดยทําใหการสังเกตเปนปรนัย (objective) และเปน
วิทยาศาสตรมากขึ้น 
 ทางดานทฤษฏีจะเก่ียวของกับการเจริญเติบโตของจิตใจวาจิตใจรับรูสิ่งตาง ๆ ได
อยางไร  ประจักษนิยมบอกวาจิตใจเจริญเติบโตโดยผานทางประสบการณของประสาทสัมผัส  
ซึ่งแตกตางจากเดอการดที่บอกวาความคิด (ideas) บางอยางในปจจุบันมีมาแตเกิด (innate 
ideas) 
จอหน ร็อค (John Locke ค.ศ. 1632 – 1704)  
 งานที่มีอิทธิพลตอจิตวิทยาไดแก An Essay Concerning Human Understanding 
(1690)  ซึ่งรอคใหความสนใจกับคําถามที่วา “mind” รูสิ่งตาง ๆ ไดอยางไร 
   โดยรอคไดปฏิเสธเรื่องของ innate ideas รอคเชื่อวาความคิดทั้งหลายของผูใหญที่
เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการถูกสอนมาตั้งแตเด็กแตลืมไปเม่ือไมไดสนใจ  นั่นคือทําใหเกิดความเชื่อ
วาคนเรารูหรือมีความคิด (idea) เก่ียวกับสิ่งน้ันมาแตเกิด (เร่ืองพระเจา-พระเจาทั้งหลาย) แต
สิ่งทั้งหลายท่ีเกิดขึ้นมาน้ันถูกอธิบายโดยประสบการณในเรื่องของการเรียนรูและอุปนิสัย 
(habit) และจากประสบการณคือที่ ๆ ความรูทั้งหมดของคนเราถูกคนพบและเช่ือวาประสบ-
การณมี 2 ชนิด  คือ 
 1.  ไดรับโดยตรงจากประสาทสัมผัส 
 2.  จาก reflection     (turning one’s mind upon experiences, percepts, ideas with 
a view of discovery of new relations.) 
 ความคิดบางอยางเกิดขึ้นจากประสบการณโดยตรงจากสิ่งของตาง ๆ ที่อยูใน
สิ่งแวดลอมสวน reflection เปนผลของความคิดซ่ึงขึ้นอยูกับประสบการณจากประสาทสัมผัส  
ในการพัฒนาการของแตละคนนั้นจะผานทางประสาทสัมผัสซ่ึงเม่ือมีประสบการณแลวจะเก็บ
สะสมไวและ reflect จากประสบการณที่ผาน ๆ มา รอคแบงความคิด (ideas) ออกเปน 2 อยาง
คือ Simple และ Complex ideas โดยบอกวา simple ideas เกิดจากที่ไดรับโดยตรงจาก
ประสาทสัมผัสและ reflect จากจิตโดยผานทางกระบวนการของ reflection จะสามารถสราง
ความคิดใหม ๆ ขึ้นมาผสมกับความคิดอ่ืน ๆ ซึ่งความคิดน้ีรอคเรียกวาเปน complex ideas 
เพราะเกิดขึ้นจากทั้งประสาทสัมผัสและ reflection และสามารถท่ีจะวิเคราะหและแกไขใหเปน 
simple ideas ได ความคิดหลาย ๆ อยางที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากความสัมพันธเชื่อมโยง 
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 ในเรื่องของการรับรู รอคกลาววาในคนตางกันอาจจะรับรูสิ่งเราตางกัน ถึงแมจะอยูในสถาน- 
การณเดียวกันซึ่งเปนผลมาจากความคิดของรอคเก่ียวกับเรื่องของ primary และ secondary 
qualities ซึ่งจะเกี่ยวของกับ simple ideas primary qualities เกิดขึ้นในสิ่งของอะไรก็ตามที่เรา
รับรู  เชน ขนาด รูปราง สวน secondary qualities เชน สี กลิ่น เสียง รส ซึ่งไมไดอยูในสิ่งของ
ตาง ๆ แตเกิดขึ้นในการรับรูสิ่งของแตละคนในการทํางานของการรับรู นั่นคือ ถาเราไมกัดกิน
ผลไมเราจะไมรูรสของผลไมนั้น สวน primary นั้นมีอยูแลวในรูปรางของผลไม ไมวาจะรับรู
หรือไมก็ตาม  เร่ืองของ secondary qualities นั้นไมจําเปนวาในโลกทางการกับการรับรูของแต
ละคนจะตองเปน one-to-one เสมอไป เชน เห็นมะมวงก็ไมจําเปนวาจะตองเปรี้ยวหรือหวาน
เสมอไป พอชิมจะรับรูไดวามันเปนอยางที่เห็นหรือไม เชน สับปะรด-ฉ่ํา-อาจ เปร้ียว (เห็นผลไม
วาเปนมะมวงหรือสับปะรดเปน primary qualities การรูรสวาหวาน-เปรี้ยวเปน secondary 
qualities)    
ยอรจ เบอคเลย  (George Berkeley ค.ศ. 1685 – 1753) 
 เบอคเลยเห็นดวยกับร็อคที่วาความรูทั้งหลายของโลกภายนอกมาจากประสบการณ แต
ไมเห็นดวยกับร็อคเก่ียวกับ primary และ secondary qualities โดยบอกวาไมมี primary มีแต 
secondary เทาน้ัน ความรูทั้งหมดเปนผลของการทํางานของประสบการณหรือการรับรูของ
บุคคล ซึ่งแนวคิดของเบอคเลยไดรับการเรียกวา “Mentalism” เพราะเนนเกี่ยวกับ mental 
phenomena  
 เบอคเลยบอกวาการรับรูเปนความจริงเพียงอยางเดียวที่สามารถที่จะแนใจได  สิ่งที่
สามารถจะรู ไดคือการรับรูสิ่งตาง ๆไดอยางไร  แตละบุคคลตางมีการรับรู เฉพาะตัว  
เพราะฉะนั้นโลกภายนอกหรือสิ่งของตาง ๆ (กายภาพ) ไมไดเปนอะไรมากไปกวาผลรวมของ
ประสาทสัมผัสที่มีประสบการณรวมกันเทาน้ัน ซึ่งยังคงไปเชื่อมโยงกับจิตใจ (mind) ประสบ-
การณในโลกเปนผลรวมของประสาทสัมผัส ถาไมมีการรับรูก็ไมมีอะไรเลย สิ่งของตางๆ ที่เกิด 
ขึ้นหรือมีเพราะมีการรับรู 
 เบอคเลยยังโตแยงเก่ียวกับการที่รับรูมิติที่  3 วาไมเก่ียวกับเรื่องของ retina แต
เก่ียวกับความลึก ซึ่งเปนผลจากประสบการณ  เปนผลจากการเกิดขึ้นอีกคร้ังของความสัมพันธ
ระหวางความจําเก่ียวกับการมองเห็นกับประสาทสัมผัสที่เก่ียวกับการสัมผัส (touch) และการ
เคลื่อนไหวท่ีทําใหเห็นวัตถุในระยะทางที่ตางกัน  (จากการที่เคลื่อนไหว-เดินหรือขยับใหถึง
วัตถุนั้น) ประสาทสัมผัสจากกลามเน้ือตาจะสัมพันธกันทําใหเกิดการรับรูความลึก (perception 
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จากแนวคิดของเบอคเลยนั้นเปนคร้ังแรกที่กระบวนการทางจิตวิทยาไดถูกอธิบายใน
เรื่องของความสัมพันธของประสาทสัมผัส 
เดวิด ฮูม  (David Hume ค.ศ. 1711 – 1776)  
 ฮูมเนนความคิดของรอคเก่ียวกับเร่ืองของ Simple idea และ complex idea และเห็น
ดวยกับเรื่องของความสัมพันธเชื่อมโยง (Association) และเห็นดวยกับเบอคเลยที่พูดถึงสิ่ง   
ตาง ๆ ในโลกจะไมมีเกิดขึ้น  ถาไมมีการรับรูและพูดถึงจิตใจในฐานะท่ีเปนส่ิงที่มีตัวตนและเปน 
secondary quality เหมือนกับสิ่งของอ่ืนๆ  สังเกตเห็นไดโดยผานทางการรับรู  ฮูมคิดวาจิต
ไมไดเปนอะไรมากไปกวากระแสของความคิด สามารถสังเกตเห็นไดโดยผานการรับรู  ความ 
รูสึก จินตนาการ (imagination) ความจําและอ่ืน ๆ และที่สําคัญในแงของจิตวิทยาคือการที่ฮูม
พูดถึงเรื่องของจิตใจไว 2 อยาง  ไดแก  impression และ ideas 
 Impression เปนหนวยพ้ืนฐาน (basic elements) ของ mental life และเกี่ยวของกับ
ประสาทและการรับรูเปนสวนที่มีชีวิตชีวากวา idea  2 คําน้ีตางกันไมใชแตเพียงที่มาเทาน้ัน  
แตในลักษณะของความเขมแข็งมีชีวิตชีวาหรือแมแตที่มาของมันอีกดวย 
 Idea เปน mental experience ที่มีตอสิ่งเราที่เคยกระตุนแลวหายไป (ปจจุบัน = คําวา 
image) ซึ่งฮูมบอกวา idea เปนสวนที่ออนแอ (weak copies) ของ impression ซึ่งคลายกับ simple 
idea หรือ complex idea ซึ่งมีทั้งที่เปน simple, complex idea และเปนทั้ง simple และ complex 
impression ในความเห็นของฮูมแลวคิดวา complex idea ไมจําเปนตองคลายคลึงกับ simple 
idea ตราบใดที่ complex idea มาจากการรวมกันของ simple idea หลายๆอัน complex idea 
เปนผลมาจากความสัมพันธเชื่อมโยง (Association) หรือคลายคลึงหรือตอเน่ือง (contiguity) 
กันในเรื่องของเวลาหรือสถานที่ของ simple idea ยิ่งสอง ideas เหมือนกันหรือเกิดติดตอ 
เน่ืองกันเทาใด จะยิ่งทําใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันมากเทาน้ัน 
เดวิด ฮารดเลย (David Hartley ค.ศ. 1705 – 1757) 
  เปนผูที่พัฒนาใหแนวคิดเก่ียวกับเร่ืองของความสัมพันธเชื่อมโยง(Associationism) 
เปนระบบขึ้นมา กฎความสัมพันธเชื่อมโยงของฮารดเลยเปนเรื่องของความตอเน่ืองของความ 
จําการมีเหตุผล  อารมณ  การกระทําที่สมัครใจหรือไมสมัครใจและยังบอกอีกวา ideas หรือ 
ประสาทสัมผัสที่เกิดขึ้นมาดวยกันไมวาจะเกิดขึ้นพรอมกันหรือประสบความสําเร็จหรือไม จะ
สัมพันธเชื่อมโยงกัน  ดังน้ันในอนาคตจะเกิดขึ้นไดอีก  ซึ่งการเกิดขึ้นซ้ําอีกเปนเรื่องของความ
ตอเน่ือง  ซึ่งเปนสวนสําคัญของความสัมพันธเชื่อมโยง ฮารดเลยเห็นดวยกับรอคเก่ียวกับเร่ือง
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มิลล  พอ – ลูก (The Mill : Father and Son) 
เจมส  มิลล (James Mill ค.ศ. 1773 – 1836) 
 หนังสือที่มีชื่อเสียงไดแก  Analysis of the Phenomena of the Human Mind (1829) 
 มิลลบอกวาประสาทสัมผัสและความคิด (idea) เปน 2 อยางของ mental elements ความรู 
(knowledge) ทั้งหมดเริ่มจากประสาทสัมผัสซ่ึงมาจากความคิดที่ซับซอนที่สูงขึ้นโดยผานทาง
กระบวนการของความสัมพันธเชื่อมโยง 
 มิลลเชื่อวาจิตไมไดมี creative function เพราะมิลลคิดวาความสัมผัสเชื่อมโยงเปน
กระบวนการที่ถูกกระทํา (passive process) การสัมผัสที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเปนผลจากการผลิต
ของความคิดและความคิดน้ีเกิดขึ้นในคําสั่งของการสัมผัส  เพราะฉะนั้นความสัมพันธเชื่อมโยง
ถูกมองในรูปของเคร่ืองจักร (mechanistic terms)  ซึ่งจากผลของความคิดน้ีคือผลรวมทั้งหมด
ของ individual elements  
จอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill ค.ศ. 1806 – 1873) 
 ไมเห็นดวยกับการที่มองกระบวนการสัมพันธเชื่อมโยงในฐานะของเครื่องจักรหรือธาตุ
(elements) เหมือนอยางที่มิลลคนพอคิดเร่ืองของกระบวนการการสัมพันธเชื่อมโยงนั้นการจะ
เกิดความรู(knowledge) นั้น จิตมีสวนเปนอยางมาก Complex idea ไมไดมาจากความสัมพันธ 
เชื่อมโยงของ simple idea หลายๆ อยางอยางที่มิลลคนพอพูด แตบอกวา complex idea ผลิต
มาจาก simple idea ไมใชทั้งหมดของแตละคนแตเปนตัวให quality ใหม ๆ ที่ไมไดมีอยูในของ
เกาการรวมกันของแสงสีฟา แดง และเขียว ในสัดสวนที่พอดีจะเกิดเปนสีขาวซ่ึงเปนคุณสมบัติ
ใหม (new quality)  ซึ่งสวนนี้เรียกวา creative-synthesis  การรวมกันของ mental elements 
จะทําใหเกิดส่ิงใหม ๆ ขึ้น 
 จะเห็นไดวากลุมประจักษนิยมหันเหตนเองออกจากเหตุผลเกา ๆ ถึงแมวาจะพูดถึง
เร่ืองเกา  แตวิธีการที่ใชจะมีลักษณะเปน Empirical automistic และ mechanistic มากขึ้น จะ
เนนในเรื่องของกระบวนการสัมผัสวิเคราะหประสบการณจากจิตสํานึกวาเปนหนวยพื้นฐาน มี
การติดตอ elements ใหสรางประสบการณที่สลับซับซอนทางจิตโดยผานกระบวนการเชื่อมโยง 
(mechanism of association) เนนในเรื่องของกระบวนการของจิตสํานึก ซึ่งจากแนวคิดเหลา 
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Nativism    
 ในสมัยศตวรรษที่ 18  ในเยอรมันจะพูดถึง Nativism ในฐานะของปฏิกิริยาตอประจักษ
นิยม (reaction to empiricism) ซึ่งจะตองกลาวถึง 
อิมานูแอล คารน (Immanuel Kant ค.ศ. 1724 – 1804)  
 คารนจัดวาเปนนักปรัชญาผูยิ่งใหญคนหน่ึงแตไมใชนักจิตวิทยา คารนบอกวาตัวเอง
เปนนักมานุษยวิทยา ในความเห็นของคารนแลวคนเราไมสามารถจะนําเรื่องของจิตใจมา
เก่ียวของกับเรื่องของสมองหรือกระบวนการทางรางกาย (bodily process) เปนไปไมไดที่จะใช 
deductive methods ในการที่จะแสดงใหเห็นถึงตัวตนของจิตใจ (It was impossible to use 
deductive methods to demonstrate the reality of the mind.)  
 สําหรับคารนแลวประสบการณเปนเร่ืองของความเปนหน่ึง (experience was a unitary 
phenomenon) ซึ่งเปนการกลาวถึงวาการรับรูไมสามารถที่แตกแยกออกมาเปนชิ้นสวน ซึ่ง
ตอมากลายเปนหัวใจสําคัญของจิตวิทยาเกสตัลล (Gestalt Psychology) สมัยศตวรรษที่ 20 
นั่นคือ 
 1.  Unity of Perception  
 2.  Nativism ตามความเห็นของคารนแลวคนเรามีแนวโนมที่จะรับรูสิ่งตางๆ โดยไมจํา 
เปนตองขึ้นอยูกับประสบการณ แตเปน native หรือโดยกําเนิด (inborn) ซึ่งจิตวิทยาเกสตัลล
ศตวรรษที่ 20 ยอมรับความคิดน้ีเวลาที่พูดถึง “primitive organization of experience” นั่นคือ
คนเรามีแนวโนมที่จะรับรูสิ่งตาง ๆ โดยวิธีการตามธรรมชาติ (natural ways) ซึ่งไมไดขึ้นอยูกับ
การเรียนรูซึ่งแนวคิดน้ีตางจากพวกประจักษนิยม นั่นคือการที่ Nativism implied that human 
being had inherent or “given” ways of knowing things which were not dependent on 
experience. 
 อีกเร่ืองที่ Nativism พูดถึงคือจากการศึกษาเรื่องของสัตว  และการรับรูของเด็กทารก  
ซึ่ง ethologists = พวกศึกษาเก่ียวกับชาติพันธุ  ไดเนนและใหความสําคัญกับเรื่องของแต
กําเนิด (inborn) หรือ innate ways that animals perceive their environments และในกรณี
ของเด็กทารก  ซึ่งพบส่ิงที่ชี้บงไดวาการรูของเด็กน้ันเปนเรื่องแตกําเนิด (innate native depth 
perception) ตั้งแตตอนที่เด็กสามารถที่จะคลานได  นั่นคือเด็กจะหลีกเลี่ยงการคลานไปท่ี
นอกเหนือสายตาจะมองเห็น  ถึงแมวาแมจะอยูอีกฟากก็ตาม 
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 ดูแลวเหมือนวาคารนไมนาจะเขามาเก่ียวของกับจิตวิทยาแตจากแนวคิดบางอยางของ   
คารนมามีอิทธิพลตอโจฮัน เฮอรบารค (Johann Herbart)    
  

แนวความคิดของจิตวิทยาในศตวรรษที่ 19 
เจ เอฟ เฮอรบารค (J.F. Herbart ค.ศ. 1776 – 1841) 
  เปนนักปรัชญาที่ ใหความสนใจเก่ียวกับคณิตศาสตรและสนใจอยางลึกซ้ึงกับ
กระบวนการทางดานการศึกษาโดยสรางอยูบนกฎของจิตวิทยา  เฮอรบารคไดใหความสําคัญ
กับ unity และ activity of the soul   
เฮอรบารคมองจิตวิทยาอยางไร     
  1.  จิตวิทยาเปนวิทยาศาสตร ซึ่งวางอยูบนพื้นฐานของประสบการณเปนเรื่องที่โยงกับ
ความเปนอยูและจิตใจของมนุษยและคณิตศาสตร เฮอรบารคตอตานการใชการทดลองและสรรี- 
วิทยาในจิตวิทยา metaphysics เปนพ้ืนฐานของจิตวิทยา (metaphysics คือวิชาวาดวยความ
เปนอยูและจิตใจของมนุษย) พอ ๆ กับประสบการณและคณิตศาสตร  สิ่งที่ทําใหจิตวิทยาคือ
การทําใหจิตวิทยาออกจากปรัชญาและสรีรวิทยา 
 2.  จิตวิทยาเปนเร่ืองของการสังเกต  โดยท่ีจิตวิทยาอยูบนพ้ืนฐานของประสบการณ  
ซึ่งประสบการณไมใชการทดลองสวนการทดลองนั้นเปนวิธีการ (method) การสังเกตไมใชการ
ทดลอง  วิทยาศาสตรสามารถคนพบไดดวยการสังเกต 
 3.  จิตวิทยาเปน metaphysics โดยเชื่อวา metaphysics เปนธรรมชาติของจิตวิทยา
และเปนส่ิงที่ทําใหจิตวิทยาตางจากวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ (physical science)  เพราะเปน
การทดลอง 
 4.  จิตวิทยาเปนคณิตศาสตร  ซึ่งเปนอีกสิ่งหน่ึงที่ทําใหจิตวิทยาตางจากฟสิกสเพราะ
ฟสิกสจะใชทั้งวิธีการทางวิทยาศาสตรแคลคูลัสและการทดลอง  แตจิตวิทยาใชเฉพาะรูปแบบ 
(former) 
 5.  จิตวิทยาไมสามารถวิเคราะหไดเพราะจิตเปนหนึ่ง (unitary) และไมสามารถที่จะ
แบงออกเปนสวน ๆ ไดและเฮอรบารคบอกวาเน่ืองจากความเปนหนึ่งของจิตใจที่ทําใหจิตไม
สามารถทดลองได 
 6. จิตวิทยาเปน mechanical เปนการเปลี่ยนแปลงของความคิด (mechanistics of idea 
เปนคําที่เฮอรบารคใชในการอธิบาย interaction idea) 
 7.  จิตวิทยาไมใชการทดลอง (ซึ่งในตอนนี้ยอมรับวาเฮอรบารคผิด) 
 8.  จิตวิทยาไมใชเรื่องของการบรรยายหรืออธิบาย 
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 9.  จิตวิทยาไมใชเรื่องของสรีรวิทยา  เฮอรบารคไมไดสนใจเรื่องของสรีรวิทยาเพราะ
มองไมเห็นวาสรีรวิทยาจะอธิบายปญหาเก่ียวกับเรื่องของจิต 
 เฮอรบารคมองความสัมพันธระหวางจิตและรางกายโดยวางอยูบนพ้ืนฐาน 3 อยางของความ 
สัมพันธเชื่อมโยงกัน (connection) สถานการณที่ 1. กีดขวางการเกิดขึ้นของความคิด (idea) เชน
ตอนหลับ คือ repression  2. สถานการณที่ทําใหเกิดความคิดคือการเสริมแรง (reinforcement) 
และเม่ือมีความคิดความคิดจะทําใหเกิด  3. การเคลื่อนไหวในอารมณ (movement) เปนการ
ประสานกันระหวางวิญญาณและรางกาย 
 เฮอรบารคเชื่อเรื่องของการกระทํา (activity) และประสาทสัมผัสเปนสิ่งที่ active และ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การทํางานของจิตเปนเรื่องของการแสดงออกของการถูกบังคับ (force) 
และความคิดตาง ๆ เขามามีความสัมพันธซึ่งกันและกันโดยผานความขัดแยง (conflict) หรือ 
struggle (การตอสู, ด้ินรน) ความคิดที่ไมสามารถจะรวมกับความคิดอ่ืน ๆ ในจิตสํานึก ทฤษฏี
เก่ียวกับจิตสํานึกและจิตใตสํานึกเปนส่ิงจําเปน สูตรทางคณิตศาสตรฮอรบารคสรางขึ้นสืบเน่ือง
ความคิดทั้งหมดในจิตสํานึกและลดลงในจิตใตสํานึก 
 
จิตวทิยาการทดลอง (Experimental Psychology)  
 มีนักวิทยาศาสตร 4 คนในศตวรรษที่ 19 ที่เก่ียวของกับจิตวิทยาในฐานะที่จิตวิทยา
เปนการทดลองทางวิทยาศาสตร คือ เออรเนส วีเบอร (Ernst Weber ค.ศ.1795-1878)  กุสตาฟ 
เฟรชเนอร (Gustav Fechner ค.ศ.1801-1887) เฮอรแมน วอน เฮมโฮลล (Hemann von 
Helmholt ค.ศ.1821-1894) และวิลแฮม วุนด (Wilhelm Wundt  ค.ศ. 1832-1920)  ทั้งหมด
เปนชาวเยอรมัน  ซึ่งตอนแรกน้ันสนใจ สรีรวิทยาและตอมาไดหันมาสนใจปญหาทางจิตวิทยา 
 วีเบอรไดแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดที่จะนําเอาเร่ืองของวิธีการในการทดลองมาใช
กับกระบวนการทางจิตวิทยา 
 เฟรชเนอรนําเอาฟสิกส  คณิตศาสตร และปรัชญามาพัฒนาและออกแบบการทดลอง
สําหรับจิตวิทยา 

เฮมโฮลลศึกษาเรื่องของปญหาของประสาทสัมผัสกับเร่ืองของสายตาและเสียงสะทอน  
ซึ่งจากงานของเฮมโฮลลทําใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางและการทํางานของตาและหู 
 วุนดเปนคนที่รวบรวมและทําใหเปนระบบและเปนคนแรกที่สรางหองทดลองทาง
จิตวิทยา 
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วีเบอร 
 1.  ประยุกตเอาวิธีการการทดลองทางสรีรวิทยาเขามาสูกระบวนการทางจิตวิทยา  
โดย เฉพาะเรื่องการศึกษาประสาทสัมผัส (sense of touch) และความรูสึกเก่ียวกับการเคลื่อน- 
ไหวรางกาย (kinesthetic sense)  รายละเอียดของการทดลอง ไมจําเปนตองพูดถึงแตจาก
ผลงานของวีเบอรทําใหพบวาจิตวิทยาควรเก่ียวของกับอะไร  วิทยาศาสตรใหมไดถูกนําเขามา
ใชในเรื่องของจิตใจ ปรัชญา และออกมาเปนรูปของการศึกษาอยางมีเหตุผล นั่นคือการ
วางรากฐานของจิตวิทยาในรูปของวิทยาศาสตรธรรมชาติและประกาศการใชการทดลองกับ
พฤติกรรมของมนุษย 
 2.  จากการทดลองวิธีการของสรีรจิตวิทยา (psychophysical method) เก่ียวกับเรื่อง
ของกลามเน้ือในเรื่องของการยกของ (weight-lifting experiment) วีเบอรไดคนพบเรื่องของ 
JND (Just noticeable difference) (ยกของหนัก 40 g. กับ 41 g.) และไดนําผลการทดลองนี้
เขาสูเรื่องของ difference thresholds ในเรื่องความสวางของ surface of the skin และจากงาน
นี้ทําใหมีความสนใจในเร่ืองของกระบวนการของประสาทสัมผัสระหวางนักสรีรวิทยาและ
นักจิตวิทยา 
 
 เฟรชเนอร 
 1.  ไดสานงานของวีเบอรตอในเรื่องของการแยกความแตกตางของประสาทสัมผัส
เรียกวา “Weber’s Law” ซึ่งบอกวา j.n.d between two stimulus magnitudes is a certain 
constant ratio of the total magnitude.  โดยเขียนเปนสูตรในภาษาของนักคณิตศาสตรวา  
R / R = K 
   R  =  stimulus increment 
        K  =  constant 
                          R   =  standard stimulus magnitude  
   เฟรชเนอรตั้งใจที่จะทําใหเปนสมมุติฐานโดยใชคณิตศาสตรเขามาชวย  โดยใหเหตุผล
วาคนเราสามารถที่จะวัดส่ิงเราที่เปนทางกายภาพได  เชน  ความเขมของเสียงหรือแสง  
ในขณะที่ทางจิตวิทยาไมมีการวัด เฟรชเนอรบอกวาถาสามารถท่ีจะสมมุติวา j.n.d’s are equal 
ในการวัดของ range of sensation ตามกฎของวีเบอร j.n.d’s สามารถที่จะมาใชในการวัด
ประสาทสัมผัสได  โดยผาน process of summation and scaling เพราะฉนั้น Weber’s Law 
ออกมาเปน S = K log R 
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  S  =  sensation 
   K  =  a constant 
  R  =  stimulus intensity    
  R  =  (Reiz ของภาษาเยอรมัน = สิ่งเรา = stimulus) 
 นั่นคือประสาทสัมผัสสามารถวัดไดและสามารถเขียนเปนสูตรได  ซึ่งหมายความวา
สมมุติฐานไดรับการพิสูจน 
 2.  Qualitation Relation between Mind and Body ความสัมพันธระหวางจิตใจและ
รางกาย  ทั้ง 2 อยางนี้เหมือนกับเปนหนึ่งเดียว (unity) สัมพันธซึ่งกันและกันเหมือนกับเสน
วงกลมดานในที่ติดตอกับดานนอก เปนเร่ืองของปริมาณของความสัมพันธระหวางสิ่งเราของ
ประสาทสัมผัส (mind) กับ material (body)  สิ่งเราที่มากขึ้นไมไดทําใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของ
ประสาทสัมผัส 
 3.  The Method of Average Error  ในการวัดทางจิตวิทยาจะตองมีความผิดพลาดเกิด 
ขึ้น และไมสามารถที่จะวัดคาที่แทจริงของอะไรได (the true value of anythings)เคร่ืองมือและ
ประสาทสัมผัสจะเปนลักษณะของ trail-to-trial variability โดยจะประมาณคาการวัดโดยการ
กระจายของขางใดขางหนึ่งของคาเฉลี่ย (mean) ในเร่ืองของเสนโคงปกติ (normal distribution) 
คาเฉลี่ยเปนคาที่ดีที่สุดในการบอกใหทราบถึงคาโดยประมาณของคาที่แทจริง เพราะฉะน้ันจาก
ตรงนี้ the mean is the average of the individual “errors” or measurement และจากผลอันนี้
การวัดเรียกวา “method of average error” และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเปนการวัดที่บอกให
รูถึงคาโดยประมาณของความนาเชื่อถือของคาเฉลี่ย ซึ่งวิธีการนี้ใชในการคํานวณหาความผิด 
พลาดคงที่ (constant errors) หรือแนวโนมที่คาที่ไดจะตกอยูดานใดดานหนึ่งของคาเฉลี่ย ซึ่งใช
กับการวัดในเร่ืองของปฏิกิริยาในการตอบสนอง (reaction time) ความสามารถในการแยกความ
แตกตางของตาหรือหู (visual or auditory discrimination extent of illusion) และอ่ืน ๆ นั่นคือ
ทุกคร้ังที่วัดคาเฉลี่ยหรือ mean จะตองคํานึกถึง method of average error ดวย 
 4.  The Method of Limits  เปนวิธีการที่ใชในการศึกษาเรื่องของ sensory threshold 
ตัวอยาง ทดสอบการไดยินเสียงของเด็กโดยใช method of limits ใหเสียงสูง ไปจนไมไดยินและ
ทางตรงขามใหเสียงต่ําไปจนไมไดยิน นั่นคือตอนนี้มีการใหขอจํากัด upper and lower limits for 
auditory frequency. การวัดแบบน้ีไมใชตองการดู Threshold แตเพ่ือดูวาผูถูกทดสอบสามารถ
ที่จะแบงแยกหรือถึง Threshold ไดอยางถูกตอง 50% ของทั้งหมด และวิธีการน้ีใชในการศึกษา
เรื่อง Difference Threshold  



34                                                                                                      PC 460 

 5.  The Method of Constant Stimuli การทดลองการตอบสนองในลักษณะของถูกหรือ
ผิด (right or wrong) หนักกวาหรือเบากวา (heavier or lighter)  มากกวาหรือนอยกวา (more 
or less)   
 ตัวอยาง  ทดลองจุด 2 จุดที่ผิวหนังใหบอกถึงจุดต่ําสุดที่ผูถูกทดสอบสามารถบอกไดวามี 2 
จุดต่ําสุดบนผิวหนังและทําการทดสอบประมาณ 5 ถึง 7 คร้ัง  (สามารถบอกไดวาจุดใดกดลงมา
หนักกวาอีกจุด) ใชในการทดสอบเร่ือง sensory threshold, aptitude และ attitudes 
 6.  The Method of Paired Comparisons เฟรชเนอรไดพัฒนา the method of choice 
โดยใชกระดานรูป  ขนาดตาง ๆ กันใหเลือกรูปรางอันที่ชอบมากที่สุดกับชอบนอยที่สุด ผล
ปรากฏวาการเลือกมักจะเลือกรูปที่มีขนาดกลาง (middle of the range) สวน method of 
comparison คือการใหเปรียบเทียบสิ่งที่ชอบมาก 2 อยาง เชน สี รส กลิ่น ที่ชอบระหวาง 2 
อยางในเวลาเดียวกัน  ซึ่งจากแนวคิดน้ีไดพัฒนามาเปนการเปรียบเทียบแบบการประมาณคา 
(rating scale) ซึ่งไปมีบทบาทตอจิตวิทยาสังคม  กลายมาเปนการประเมินคาเจตคติ attitude 
scaling ในการทําประชาพิจารณรวมถึงเปนการประเมินบุคลิกภาพดวย   
 เพราะฉะนั้นจะเห็นวาวิธีการเบื้องตนที่พัฒนาโดยเฟรชเนอรและอ่ืน ๆ ไดกลายมาเปน
เคร่ืองมือเบื้องตนในการวัด Psychophysical measurement แบบทดสอบทางจิต (mental testing) 
และการประมาณคาเจตคติ (attitude scaling)  
เฮมโฮลล      
 เฮมโฮลลเปนทั้งนักสรีรวิทยา นักฟสิกสและนักคณิตศาสตร  และมีความสามารถที่จะ
นําเอาทั้ง 3 ดานเขามาสูเรื่องเดียวกัน 
 1.  The Speed of the Nerve Impulse-Muller บอกวาความเร็วของ nerve impulse 
เร็วมากจนวัดไมไดตองใชการกะประมาณเอา ซึ่งเฮมโฮลลไมเห็นดวยและไดศึกษาเรื่อง motor-
nerve ของขากบไปโดนกลามเนื้อและบอกทั้งขณะที่กลามเนื้อถูกกระตุนและการบิดของ
กลามเน้ือ 
 เฮมโฮลลสามารถบันทึก (วัด) เวลาระหวางที่สิ่งเรากระตุนประสาท (nerve) และเกิด
การเคลื่อนไหวและสามารถคํานวณหาความเร็วของตัวกระตุน  และการตอบสนองและระยะ
ความยาวของการตอบสนอง  พบวาความเร็วจะลดลงกวาที่คิดประมาณ 70 ฟุต/วินาที ซึ่งใน
การศึกษาตอมาบอกวาความเร็วของ nerve impulse จะเกิดขึ้นไดจากตัวแปรหลายอยางดวย 
กัน ซึ่งทําใหเกิดความแตกตางเกิดขึ้น สรุปวาเฮมโฮลลพยายามแสดงใหเห็นวา the speed of 
the impulse is far slower than that of light  
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 2.  Theory of Vision  จากแนวคิดของยังก (Young ค.ศ. 1773-1829) เร่ืองการเห็นสี 
(color vision) substances ที่อยูดานหลังของตาจะเปนตัวรับ wave lengths ที่ตางกันออกไป  
โดยทั่วไปแลว  คือ  สีแดง  เขียว  น้ําเงิน (มวง)  ซึ่งเฮมโฮลลบอกวามีมากกวาน้ัน  สีเหลือง
เปนสวนผสมของแดงกับเขียวและถาผสมสีที่เหมาะสมจะไดสีขาว (หรือเทา)  และจาก 3 สีนั้น
ถาผสมกันไดอยางเหมาะสมจะไดสีมากมาย การมองไมเห็นสีแดงหรือเขียวน้ันสามารถอธิบาน
ไดวาเกิดจากความบกพรองของโครงสรางของสีนั่นเอง ซึ่งทฤษฏีนี้ไดถูกรูจักในนามของ Young-
Helmlholtz Theory  
 3.  Theory of Hearing เฮมโฮลลสังเกตเห็นวาหูสวนใน (inner ear) จะมีชิ้นสวนเล็กๆ 
ซึ่งเรียกวา basilar membrane ซึ่งสามารถตอบสนองตอความแตกตางของจังหวะ (pitch) และ
ความดังของเสียง (loudness) ที่หูของคนสามารถที่จะแยกความแตกตางไดเฮมโฮลลคิดวา 
membrane สามารถสั่นสะเทือน (Sympathetically) ตออะไรก็ตามที่ไดยิน membrane จะไป
ติดกับ nerve fibers ซึ่งสงไปสวนของ auditory area ของสมอง ซึ่งจากแนวคิดน้ันทําใหไดรูจัก 
fibers energies ซึ่งแตละ fibers สามารถที่จะตอบสนองตอ tone เสียงเฉพาะอยาง  การคนพบ
ตอมาของเฮมโฮลลคือ quality of a tone ซึ่งอธิบายวาเครื่องดนตรีตางกันจะใหเสียงที่มีความถี่
เหมือนกันแตจะใหโทนเสียงที่ตางกัน (Vibration ratio differ for different instrument) ทําให
จิตวิทยาหันมาสนใจกับเรื่องของ Theory of Consonace และ Dissonance  
 Dissonance (ไมไพเราะ) -caused by a “beating” 
 Consonace  (ไพเราะ, คลองจอง) - the result of the absence of the beating 
วิลแฮม วุนด (Wilhelm Wundt ค.ศ. 1832-1920)  จะกลาวไวในบทโครงสรางทางจิต      
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คําถามทายบท 
 

 1.  จงกลาวถึงแนวคิด  ทฤษฏีหรือสาขาวิชาที่มีอิทธิพลตอจิตวิทยา 
 2.  จากรายชื่อบุคคลตอไปให  อธิบายถงึแนวคิดของบุคคลเหลาน้ีที่มีอิทธิพลตอ
จิตวิทยาในสมัยตอมาอยางไรบางและในเรื่องใด 
      2.1  Plato 
      2.2  Aristotle 
      2.3  St.Augustine 
      2.4  Galileo 
      2.5  Decartes 
      2.6  Newton 
 3.  กลุมประจักษนิยม (English Empiricism) มีแนวคิดอยางไรและจากแนวคิดน้ีมี
อิทธิพลตอจิตวิทยาในดานใดบางอธิบายมาใหเขาใจ 
 4.  อธิบายคําตอไปน้ี 
      4.1  dualism 
      4.2  Soul and body 
      4.3  hierarchy of psyche (ของอริสโตเติล้) 
      4.4  primary quality 
      4.5  undulatio reflexa 
      4.6  threshold 
 
 
 
 


