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บทที่  6 
จิตวิทยากลุมเกสตัลล  (Gestalt Psychology) 

 

เน้ือหา 
 -  จุดมุงหมายของจิตวิทยาเกสตัลล 
 -  ผูกอตั้งจิตวทิยาเกสตลัล 
 -  แนวคิดของแม็ก  เวอรไทเมอร 
 -  แนวคิดของเครท  คอฟฟกา 
 -  แนวคิดของวูฟแกง  โคเลอร 
 

จุดมุงหมายของจิตวิทยากลุมเกสตัลล 
 จิตวิทยาเกสตัลลนี้เกิดขึ้นมาจากผลงานของแม็ก  เวอรไทเมอร (Max Wertheimer)            
วูฟแกง โคเลอร (Wolfgang Kohler) และเครท  คอฟฟกา (Kurt Koffka) เหมือนกับจิตวิทยาสาขา
ใหม ๆ ทั้งหลาย  ทฤษฏีกลุมเกสตัลลไดมีสวนในการท่ีจะชวยตอบปญหาเกา ๆ บางอยางทาง
จิตวิทยา  และชี้ใหเห็นถึงปญหาใหม ๆ นอกจากน้ียังปฏิเสธการวิเคราะหทางจิตวิทยาที่ไมตรง
เปาหมายในสมัยน้ัน  และไดหันมาสนใจปญหาที่อยูใกลตัวที่ประสบกันในชีวิตประจําวัน  โดย
เนนถึงการรับสวนรวมมากกวาสวนยอย  นักจิตวิทยากลุมน้ีไดเริ่มการทดสอบเพื่อใชอธิบาย
ปรากฏการณเก่ียวกับการรับรู  เชน ภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่ใชสายตาเพงมองบางสิ่งบางอยาง
เปนเวลานาน ๆ การเคลื่อนที่ของลูกตา นักจิตวิทยาที่มีความเชื่อหรือความสนใจเกี่ยวกับ
ทฤษฏีการเรียนรูไดหันมาพิจารณากฎหรือหลักทฤษฏีของกลุมเกสตัลท เชน กฎการรวมกัน  
กฎการหย่ังรู  ในเรื่องจัดตั้งทฤษฏีไดมีผูเขาใจจิตวิทยาเกสตัลทผิด ๆ และโอกาสในการเขาใจ
ผิดจึงมีมากดวย เร่ิมแรกทีเดียวผลงานของนักจิตวิทยาทั้งสามคนพิมพเปนภาษาเยอรมัน และ
เม่ือนาซีเขาไปมีบทบาทในประเทศเยอรมันในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง นักจิตวิทยาทั้ง
สามคนคือ เวอรไทเมอร  โคเลอร และคอฟฟกา ไดลี้ภัยไปอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง 3 
จึงไดมีโอกาสอธิบายทฤษฏี คือทฤษฏีที่เชื่อแบบเกสตัลทใหไดเขาใจกันชัดเจนขึ้น ทั้งยังมีกฎ
และขอความเปนภาษาอังกฤษอีกดวย ความเขาใจผิดตาง ๆ เริ่มสลายไป โดยเฉพาะหนังสือ
ของโคเลอร  ชี้ใหเห็นวากลุมจิตวิทยาเกสตัลทไมไดปฏิเสธเก่ียวกับการวิเคราะหทั้งหมด  
นักจิตวิทยาชาวอเมริกันมีความรูสึกวา จิตวิทยากลุมเกสตัลทไมยอมรับวิธีการวิเคราะหโดย
การตรวจสอบทางจิต หมายถึงปฏิเสธการวิเคราะหทั้งหมด คอฟฟกาไดชี้ใหเห็นวาที่พวกเขา



 การยอมรับขอคิดเห็นของเกสตัลทที่วาถาจะวิเคราะหสวนรวม  โดยการแยกแยะ
ออกเปนสวนยอยเพ่ือการวิจัยจะทําใหหมดความสําคัญและขาดลักษณะรวม ๆ ไปมากนั้นทํา
ใหการคนควาวิจัยที่ไมใชการวิเคราะหอยางแทจริงไมเปนที่ยอมรับในทางจิตวิทยาการทดลอง  
นักจิตวิทยากลุมเกสตัลทกลาวอางวา  ขนาดของสัดสวนที่จะมาทําการวิเคราะหถือวาตัดสินเอา
เองตามความสะดวก  ขอยึดถืออันนี้แตกตางกับหลักการของวัตสัน  ที่มักจะลดสวนที่เล็กที่สุด
มาวิจัย  ถานักจิตวิทยาจะทําอยางน้ีจะตองคนหากฎของการรวมสัดสวนนั้น  กฎของการ
รวมตัวเหลาน้ีไดชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรงายๆ  ตางๆ และบอกวารวมกันอยางไร  
ในขั้นสุดทายของพฤติกรรมไมถือวาเปนการเพียงพอในการที่จะเจาะจงแตความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระ  และไมอิสระถาตัวแปรอยางอ่ืนเหมือนกันแลว  จะเขาใจสถานการณไดดี
ตอเม่ือไดรูสิ่งตาง ๆ ที่มีบทบาทตอความสัมพันธกัน 
 เกสตัลทเนนถึงปรากฏการณที่จะทําใหเปนการยากสําหรับนักจิตวิทยาที่ยึดถือหลักการ
ตรวจสอบทางจิต ที่จะไมยอมรับปรากฏการณที่ไดรับจากผูที่ไมไดรับการฝกเก่ียวกับการตรวจ-
สอบทางจิตมาโดยตรง ทั้งน้ีเพราะรายงานเกี่ยวกับปรากฏการณที่ไดรับ(Phenomenological 
Method) มีความหมายโดยตรงไมตองพะวงวาจะเกิดขึ้นมาจากตัวแปรที่เปนส่ิงเราซ่ึงคิดวา
เกิดขึ้นเพราะมีความรูเก่ียวกับสิ่งเราน้ันมากอนแลว ดังน้ันรายงานที่มีความหมายในตัวจึงเปน
ที่ยอมรับ ทั้งน้ีและท้ังน้ันเพราะวาประสบการณที่ไดรับมาจากปรากฏ การณ และยอมรับวามัน
ถูกตอง ไมจําเปนที่จะแยกแยะออกมาเปนสัดสวนเพื่อพิจารณาสวน ประกอบอีก 
บุคคลสําคญัของกลุมเกสตัลท 
 คานท  (ค.ศ.1724 – 1804) 

ผูที่มีอิทธิพลตอแนวความคิด 
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 เบรนตาโน (ค.ศ.1838 – 1917) 
 เวอรไทเมอร (ค.ศ.1880 – 1943) 

คอฟฟกา   (ค.ศ.1886 – 1941)               ผูกอตั้งแนวความคิด  
 โคเลอร  (ค.ศ.1887 – 1967) 
 เลอรวิน  (ค.ศ.1890 – 1947)  ผูพัฒนาแนวความคิด 
 
 คานท  (Kant Emmanual ค.ศ.1724-1804)  ไดมีสวนเก่ียวของกับจิตวิทยาโดยที่ได
เนนวาการจะรับรูอะไรตองออกมาเปนสวนรวม คานทกลาววาเม่ือมองวัตถุตองเผชิญกับการ
ทํางาน ความจําระยะส้ันจะสูญหายไปถาหันความสนใจจากส่ิงที่ตองการจําเพียงไมก่ีนาที แต
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 สําหรับคานทแบบฉบับที่บังคับประสบการณทางจิตของมนุษยนั้นเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เชน ความจําระยะสั้นมีความสามารถในการจําส่ิงตาง ๆ ในปจจุบันเฉลี่ย 7 อยาง  
ความจําระยะสั้นจะสูญหายไปถาหันความสนใจจากสิ่งที่ตองการจําเพียงไมก่ีนาที  นั่นหมายถึง 
Space และ Time ไมไดเกิดขึ้นหรือมีการเรียนรูโดยประสบการณ แตเกิดขึ้นเองที่จิตหรือ
ประสาทกอนหนาที่จะมีการจัดระบบการรับรูเกิดขึ้นหรือสามารถรูไดโดยสัญชาติญาณ 
 ฟรานซ  เบรนตาโน (Franz Brentano) คิดวาจิตวิทยาแบบเกสตัลทจะเกิดขึ้นเปนทาง 
การแนนอนสืบเนื่องมาจากความตองการที่จะตองศึกษาคนควาทางดานจิตวิทยา เบรนตาโนได
ศึกษาระบบการทํางานหรือประสบการณที่เกิดขึ้น  ไมใชวิจัยศึกษาสวนประกอบของประสบ-
การณ เบรนตาโนถือวาวิธีการตรวจสอบทางจิตของวุนดเชื่อถือไมได เบรนตาโนเช่ือวาคนเรา
เรียนรูไดตองมีการฝกฝน มีการสังเกตการณจากประสบการณโดยตรง เหมือนกับวิธีการของ
เกสตัลท 
ผูกอตั้งจิตวทิยาเกสตลัท 
 การตั้งทฤษฏีเปนทางการของเกสตัลท  เปนผลงานโดยตรงของเวอรไทเมอร จากน้ันมี
ลูกศิษยอีกสองคนคือ คอฟฟกาและโคเลอร ซึ่งแตละคนชวยพัฒนาและสรางผลงานในดาน
จิตวิทยากลุมเกสตัลทขึ้น 
 เวอรไทเมอร (ค.ศ.1880-1943) อายุมากกวาทั้งสองคนที่ตั้งจิตวิทยากลุมเกสตัลท  
ชีวิตการทํางานสวนมากอยูที่แฟรงเฟริต เวอรไทเมอรไมไดเขียนอะไรไวมากนัก ถาเปรียบ-
เทียบกับคอฟฟกาและโคเลอร  ซึ่งเปนคนชอบเขียน ทั้งสามคนไดรวมกับโกลสตารยพิมพ
วารสารสําหรับจิตวิทยากลุมเกสตัลทขี้นเม่ือป ค.ศ.1938 
 เวอรไทเมอรลี้ภัยการเมืองเขาไปอยูในอเมริกาในป ค.ศ.1933 ทํางานอยูที่เมือง
นิวยอรค จนเสียชีวิตในป ค.ศ.1943 
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 คอฟฟกา (ค.ศ.1886-1941) มีผลงานมากกวาคนอ่ืน ๆ คอฟฟกาไดรับการศึกษาจาก
กรุงเบอรลินซ่ึงเปนที่เกิด ในป ค.ศ.1910 เริ่มทํางานรวมกับเวอรไทเมอรและโคเลอร นักจิต-
วิทยาชาวอเมริกันไมคอยจะรูเรื่องที่เก่ียวกับจิตวิทยาสาขาน้ี จึงเชิญใหคอฟฟกาเขียนบทความ
ลงในวารสาร Psychological Bulletin ในป ค.ศ.1922  บทความนี้ไดชี้แจงและเผยแพรผลงาน
การคนควาของจิตวิทยากลุมเกสตัลท และไดรับเชิญใหไปสอนที่มหาวิทยาคอแนลในป ค.ศ.
1924  และที่วิสคอนซินในป ค.ศ.1927 ไดรับแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําที่วิทยาลัยสมิธ 
จนกระทั่งเสียชีวิตในป ค.ศ.1941 ในป ค.ศ.1935  ไดพิมพหนังสือชื่อ Principles of Gestalt 
Psychology ขึ้น 
 โคเลอร (ค.ศ.1887-1967) เปนคนที่อายุนอยที่สุดของทั้งสามคน คนรูจักโคลเลอร
มากกวาใครเพราะเปนปากเสียงของจิตวิทยากลุมเกสตัลทจากหนังสือที่เขียนเก่ียวกับทาง
จิตวิทยากลุมเกสตัลท โคเลอรไดรับการศึกษาที่เมืองบอนนและเบอรลิน ไดรับปริญญาในป 
ค.ศ.1909 ในป ค.ศ.1931 ไดรับเชิญใหไปศึกษาชิมแฟนซีที่เกาะแคนารีและไปติดสงครามอยูที่
นั่น 7 ป และไดมีโอกาสกลับไปที่เยอรมันและทํางานอยูที่เบอรลินจนกระทั่งป ค.ศ.1935 
 โคเลอรเคยสอนชั่วคราวที่มหาวิทยาลัยคลารกและมหาวิทยาลัยฮาวารดในป ค.ศ. 
1925-1926 ไดพิมพหนังสือจิตวิทยาเกสตัลทในป ค.ศ.1929 เปนหนังสือที่เขียนละเอียดและ
ชัดเจนในจิตวิทยาสาขานี้  โคเลอรไดลี้ภัยการเมืองไปอยูอเมริกาตั้งแต ค.ศ.1935 และไปสอน
ที่วิทยาลัยเอ็ดเวิรตนอร จนกระทั่งปลดเกษียณโคเลอรไดเขียนหนังสืออีกหลายเลม เชน The 
Place of Value in a World of Facts (1938). Dynamics is Psychology (1940) และเขียน
รวมกับ Haus Wallach “Figural After Affects” (1944)  

เจตคติของจิตวิทยากลุมเกสตัลท ที่มีตอสวนรวมเปนหัวขอที่เขาใจยากที่สดุในบรรดา
จิตวิทยาตาง ๆ ดังนั้นจึงควรพยายามทําความเขาใจใหดีเสียกอน ความแตกตางระหวางทั้ง 
หมด (whole) และผลรวมของสวนยอย (sum of the parts) นั้นไมใชของใหม ลาฟเอล (Lav-
Ise) ไดใหขอสังเกตไวตั้งแต 600 ปกอน ค.ศ. วาผลรวมของสวนยอยตางจากท้ังหมด  แตสกิน
เนอรแยงวาคําถามที่ถามวาผลรวมของสวนยอยจะตางจากผลรวมทั้งหมดหรือไมนั้นเปน
คําถามที่ไมสําคัญ อยางไรก็ตามมีนักจิตวิทยาผูหนึ่งคือไวส (Weiss) ไดเขียนบทความแสดงให
เห็นวา 1+1≠2  และเปนปญหาที่นาคิด มีนักจิตวิทยามากมายสนใจและคนควาศึกษาปญหาน้ี
มากเหมือนกับปญหาจิตกับกาย เพ่ือจะหาความจริงเรื่องนี้ 
 เวอรไทเมอร  ไดเนนถึงโครงสรางของประสบการณวามีโครงสรางเหมือนบาน
ธรรมชาติของมนุษย  เก่ียวกับการรับรูของมนุษยตองมีโครงสราง โครงสรางของประสบการณ
มีลักษณะโครงสรางที่แตกตางกันมีเอกลักษณของมันเอง ถาโครงสรางเดียวกันไปปรากฏในที่



 
     
 
    

 
 

   
   
   
   
    
     

 
รูปแสดงการรับรูที่แตกตางกันเม่ือรูปส่ีเหลี่ยมปรากฏในที่ใดทีห่น่ึงของสวนรวม 

 
 ฮารทแมน (G.W. Hartman ค.ศ.1935) ไดชี้ใหเห็นความแตกตางกันของการมองโลก
ความเห็นอันหนึ่งเห็นวาโลกนั้นประกอบดวยสวนที่เปนอิสระประกอบกันขึ้นเปนโลกของความ
จริง สวนความเห็นอีกอยางหน่ึงเห็นวาทุกส่ิงทุกอยางในโลกนี้เกี่ยวของสัมพันธกันและไมมี
ระบบใดที่เปนอิสระ สําหรับเกสตัลทไมมีความเห็นที่แตกตางกันอยางนั้น แตคอนขางจะเชื่อใน
ความเห็นอันที่สอง ฮารทแมนยอมรับวามีระบบที่จะตัดสินไดวาเปนอิสระสําหรับการปฏิบัติ  
เกสตัลทตองการจะขยายความคิดเห็นทางระบบทางสรีรวิทยาไปสูทางจิตวิทยา ฮารทแมนเชื่อ
วาชีววิทยาและจิตวิทยาเหมือนกับฟสิกสที่มีปรากฏการณที่ขึ้นอยูกับลักษณะทั่วไปของขอบ 
เขตทั้งหมด ซึ่งในบางคร้ังไมสามารถบอกไดวาขอบเขตของจิตวิทยาหมายความวาอยางไร  
คําถามที่แทจริงที่ควรจะถามคือความหมายของทั้งหมด ระบบของสวนยอยที่ขึ้นอยูกับทั้งหมด
หรือขอบเขตในจิตวิทยาเปนอยางไร 
 อะไรเปนขอสําคัญที่ใชเปนขอพิจารณาวาอะไรเปนสวนประกอบของระบบที่แยก
ออกมาขอบเขตหรือระบบไดแพรไปในวงการจิตวิทยา รวมทั้งกลุมโครงสรางทางจิตและกลุม
พฤติกรรมนิยม ทําใหสูญเสียความสัมพันธที่แทจริงที่อาจจะไดใหกฎของจิตวิทยา เกสตัลทไม
ปฏิเสธในการที่จะใชวิธีการวิเคราะหถือวามีความจําเปนแตจะใชเพ่ือความมุงหมายบางอยาง
เทาน้ัน  ถาทําไมสําเร็จควรวิเคราะหกันใหม 
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 นักจิตวิทยาเกสตัลทมีขอคิดเห็นวาสวนที่เลือกเอามาอธิบายเปนหนาที่ของผูนั้นที่จะ
เลือกเอามาวายูนิตนั้นขนาดไหน  นั่นหมายความวา  อะไรบางถึงจะเปนความหมายรวมของ
ทั้งหมด เชน ถาจะศึกษาการรับรู ผูสังเกตการณรายงานวาเปน “ตนไม” ตนไมจะเปนหนวยที่
จะอธิบายมากกวาที่จะอธิบายสวนประกอบของตนไม หรือสวนยอย เชน  สีเขียว  ตนสีน้ําตาล
จะมีพ้ืนผิวเปนอยางไร อะไรตาง ๆ สําหรับการวิเคราะหตนไมถือวาเปนหนวยที่เห็นจะตอง
วิเคราะห จะแยกใหยอยลงไปอีกแลวจะใหมีความหมายเหมือนเดิมไมได 
กฎของเวอรไทเมอร 
 หลักการหรือขอเสนอของเกสตัลทเปนที่รูจักดีในวงการจิตวิทยา คือ หลักการจัดระบบ
การรับรูของเวอรไทเมอร  เวอรไทเมอรเชื่อวาบุคคลมองวัตถุทํานองเดียวกับมองปรากฏการณ
ของการเคลื่อนไหว  คือมองรวมกันทั้งหมดไมใชมองเปนกลุมของความรูสึก  หลักการอันนี้จะ
พบไดในหนังสือตําราจิตวิทยาแทบทุกกลุมในทุกวันน้ีเพราะเปนกฎและขอบังคับที่มนุษย
จัดระบบการรับรู 
 หลักการงาย ๆ คือการรับรูและการจัดระบบจะเกิดขึ้นเม่ือไดยิน  ไดเห็นรูปรางลักษณะ
ตางๆ สวนตางๆ ในขอบเขตของการรับรูจะเชื่อมโยงกัน และกลุมหรือสวนรวมของสวนตางๆ 
นี้จะรวมกันเปนแบบหรือรูปรางที่แตกตางไปจากพ้ืนฐาน  ซึ่งเรียกวาการจัดเปนหมวดหมู 
(Perceptual-Organization) นี้เกิดขึ้นทันทีจะหลีกเลี่ยงไมได คนเราไมตองเรียนรูในการที่จะ
จัดระบบนี้ ซึ่งแตกตางกับพวกโครงสรางทางจิต และพวกกลุมสัมพันธเชื่อมโยงอางเอาไววา
จะตองมีการเรียนรู 
 หลักการของจิตวิทยาเกสตัลทคือหลักการจัดระบบการรับรู บุคคลมองวัตถุเชน 
เดียวกับการมองปรากฏการณของการเคลื่อนไหว  คือมองรวมกันทั้งหมดไมใชการมองเปน
กลุมของความรูสึก  
 การรับรูของคนเราจะจัดส่ิงที่รับรูเปนหมวดหมูกลุมกอนหรือสวนรวม คือแทนที่จะรับรู
รายละเอียดสวนปลีกยอยของส่ิงตาง ๆ คนเรากลับรับรูในลักษณะที่เปนสวนรวมมากกวาแบบ
แผนของการรับรูดังกลาวไดแก  เรื่องของภาพและพ้ืน (figure and ground) การที่จะมองเห็น
สิ่งตาง ๆ ออกมาเปนรูปรางขึ้นมาไดเพราะเสนตาง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนรูปนั้นมาตัดกับพ้ืน  
หรือการตัดกันของสีก็ได   
 สมองทํางานในกระบวนการของการรับรูทางสายตาไมใชการเก็บรวบรวมสวนยอยของ
ปฏิกิริยาตางๆ แตเปนระบบการที่ตอเน่ืองกัน หมายถึงในเวลาที่กําหนดสวนตาง ๆ จะเกิด 
ปฏิกิริยา เก่ียวพันกัน  สัดสวนที่เหมือนกันหรือมีความคลายคลึงกันยอมจะรวมกันเปนพวก
หน่ึง สัดสวนที่ไมเหมือนกันหรือแตกตางกันยอมที่จะไมรวมกัน  ซึ่งจากหลักการน้ีคือการจัด



 หลักการของเวอรไทเมอรมีดังนี้ 
 1.  กฎของความใกลชิด (Proximity) คือการที่คนเราจะรับรูสิ่งตาง ๆ ที่อยูใกลชิดกันให
เปนภาพเดียวกันหรือหมวดหมูเดียวกัน  ตัวอยางในภาพ (ก) จะมองเห็นวงกลมเปนสามกลุม
หรือสามหนวย                                 
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2.  กฎของความคลายคลึง (Similarity) คือ การท่ีคนเรารับรูสภาพของเสนหรือจุดที่
คลายคลึงกันหรือเหมือนกันเขาเปนพวกเดียวกันหรือหมวดหมูเดียวกัน (ดูภาพ ข และ ค) ใน
เม่ือวงกลมและจุดตางปรากฏเปนพวกเดียวกัน  ทําใหมองเปนแถวมากกวาจะมองเปนชองลง
มา 
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3.  กฎของความตอเน่ือง (continuity) การรับรูสิ่งตาง ๆ ตอเน่ืองกันไปตามรูป 
   

1)      2) 
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ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริงรูปนี้เปนผลมาจาก 
 

1)      2) 
 

 
 
 
 

 4.  กฎของการตอเติมใหสมบรูณ (Closure) คือ การท่ีคนเรารับรูความไมสมบรูณของ
ภาพวาเปนภาพที่สมบรูณได (ดูภาพ ง และ จ) เปนเพราะคนเราเติมชองวางใหตัวเอง และมอง 
เห็นเปนรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปทั้ง ๆ ที่ไมเปนรูปสี่เหลี่ยมที่สมบรูณ 
 
                    

               
                     

            

                                     
    (ง)     (จ.)      (ฉ.) 
 
 5.  กฎของการเติมใหสมบูรณ (Prägnaze) การตอเติมใหสมบูรณเปนกฎโดยทั่วไป
ของ prägnaze “รูปที่ดี” หรือ “good gestalt” ถาคนในคนหนึ่งวาดรูปวงกลมโดยที่เสนไมตอกัน
หมด คนที่เห็นจะยังคงมองวาเปนรูปวงกลมรูป (ฉ.) แทนที่จะมองเห็นเปนรูปแบบเรขาคณิต 
อ่ืน ๆ นั่นคือการเชื่อมเสน เพราะทําใหเปนรูปแบบที่ดีที่สุด เชนเดียวกับการมองรูป     (จ.) ที่
จะมองเปนรูปสี่เหลี่ยมทั้ง ๆ ที่เสนจริง ๆ นั้นไมไดตอเน่ืองกัน 
  

 
           
           
           
                    
          

               

                   
               

                   
          



 6.  ภาพและพ้ืน (figure – ground)   
     1)  ภาพ (figure)  
     2)  พ้ืน  (ground) 
                  3)  ภาพสองนัย  (Reversible figure and ground) การเห็นภาพและพื้นสลับกัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.1 6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 6.4 
 

รูปสองนัย 
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 เปนที่ยอมรับวาการรับรูจะมีการรับรูในลักษณะของ “ภาพ” (figure) ที่เห็นเดนออกมา
จาก “พ้ืน” (background) ครูนั่งอยูที่โตะดานหนาหองเร่ืองจะถูกรับรูในฐานะของ “ภาพ” และสิ่ง
อ่ืน ๆ ที่อยูในภายในหองเรียน เชน กระดานหรือหนาตางจะถูกมองวาเปน “พ้ืน” เชนเดียวกับ
ภาพ 6.1 ถามองสีดําเปนภาพ สีขาวทั้งหมดจะเปนพ้ืน สวนภาพที่ 6.2 6.3 และ 6.4 จะเปน
ลักษณะของภาพสองนัย คือ สามารถจะเปนไดทั้งภาพและพื้นขึ้นอยูการรับรูวาจะมองสีขาว
เปนภาพหรือสีดําเปนพ้ืน สวนภาพที่ 6.3 ถาสีดําเปนพ้ืนจะเห็นภาพแจกันเปน “ภาพ” และถาสี
ขาวเปนพื้นจะเห็นเปนภาพหนาคน 2 คนหันหนาเขาหากัน สวน 6.4 จะมองเปนรูปหนาคน 2 
หนาหันเขาหากัน หรือจะเปนภาพหนาคน ๆ เดียว ขึ้นอยูกับการรับรูวาจะมองภาพใดเปนภาพ
และพ้ืน 
 7.  Phi – Phenomenon  การเปดปดไฟตามลําดับโดยมีอัตราความเร็วคงที่และ
ตอเน่ืองกัน  ผูสังเกตการณจะเห็นการเคลื่อนไหวทีต่อเน่ืองกัน  ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นตอเน่ืองกันใน
ระยะใกลเคียงกันมากจะทําใหเกิดการรับรูวาเกิดการเคลื่อนที่ของภาพที่เห็นได  ซึ่งปจจุบัน
นํามาใชในการสรางภาพยนตร 
 8.  ภาพลวงตา (Illusion) การมองเห็นที่ผิดพลาดไปจากที่เปนจริงเน่ืองจาก  
                   1)  ขนาดเปรียบเทียบ  
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    2)  การตัดกันของเสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 3)  การตอเตมิเสน 
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 9.  ความคงที่ (Constancy) การรับรูของคนเราจะมีการรับรูที่คงที่ซึง่ไดแก 
       -  สี  (Color)   
       -  ขนาด  (Size) 
      -  รูปราง  (Shape) 
 สิ่งเราที่มีผลตอความสนใจ 
 1.  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเรา (Change of Stimulus) 
 2.  ขนาดของส่ิงเรา  (Size of Stimulus) 
 3.  การเคลื่อนไหวของสิ่งเรา  (Movement of Stimulus) 
 4.  การเกิดขึน้ซํ้า ๆ กัน (Repetition of Stimulus) 
เคิรท  คอฟฟกา  (Kurt Koffka ค.ศ. 1886-1941) 
 Principle of Gestalt Psychology   
 ความแตกตางระหวาง geographical  และ behavioral environment   
 Geographical environment is the environment as it “actually is.” 
 Behavioral environment is the environment that actually determines our behavior 
and it can be quite different from the geographical environment. 
 ผูชายคนที่ 1 เดินขามพ้ืนราบ ๆ ที่ปกคลุมดวยหิมะไปหาผูชายคนที่ 2 ซึ่งคนที่ 2 เห็น
วาผูชายคนท่ี 1 กําลังเกิดขามทะเลสาปซึ่งแข็งใหม ๆ และเมื่อผูชายคนที่ 1 รูวากําลังเดินขาม
ทะเลสาปซึ่งเปนนํ้าแข็งก็เกิดเปนโรคหัวใจวายและตาย  พฤติกรรมของผูชายคนที่ 1 เกิดหัวใจ
วาย เพราะเขาเกิดความเขาใจวาเขากําลังเดินขามอะไร (geographical environment)  ซึ่งจาก
ตัวอยาง behavioral environment จะตางจาก geographical environment เม่ือ geographical 
environment เขามาสู behavioral environment ของผูชายคนที่ 1และมีผลตอผูชายคนนี้คือ
หัวใจวาย 
 นั่นคือ behavioral environment ทําใหคนเราเกิด “phenomenal world” = extraordinary 
= lived experienced นั่นคือการที่คอฟฟกำพยายามอธิบายวาคนเราอาจจะเขาใจพฤติกรรม
ของตนเองอยางหนึ่งในขณะที่คนอ่ืนอาจจะเขาใจพฤติกรรมของคน ๆ นั้นเปนอีกอยาง 
 What do things look as they do ? 
 Things do not appear to us as they “really are” as items in the geographical 
environment. ตองแยกระหวาง “distal (actual) stimuli” = things as they exist in the 
geographical environment จาก proximal stimuli = are the effects that distal stimuli  
have on the surface of a receptor organ.  เชน  ระหวาง actual คือ การเห็นรูปโตะเปน    



 ซึ่งคอฟฟกาใหคําตอบวา parts of the perceptual field remain in the same relationship 
to one another as the proximal stimuli changes. นั่นคือรถท่ีอยูใกลและเปรียบขนาดกับตนไมที่
อยูใกล  ถึงจะออกหางจากรถขนาดของรถยังคงสัมพันธกับตนไมเหมือนเดิม ซึ่งจากความ 
สัมพันธนี้ทําใหความคงที่คงเดิม 
การเจริญเตบิโตของจิต  (The Growth of the Mind)  
 การรับรูของคนเรามองดูวาจะมีลักษณะของ “pragnanz” (good form = closure) จาก
การทํางานของ physical law (phenomenal facts )ซึ่งไมใชทั้งที่มีมาแตกําเนิดหรือ การเรียนรู
แตเปนสิ่งที่มีติดตัวมา อยางการทดลองกับเด็กที่จะกินนมอุนหรือเย็น เด็กสามารถที่จะรับรูได
เอง  ซึ่งไดแก ลักษณะของสีหนา ทาทาง ซึ่งจะมีแมแตในเด็กเล็ก ๆ ซึ่งไมสามารถที่จะอธิบาย
วาพฤติกรรมน้ันมาจากประสบการณ  เพราะดูเหมือนวาลักษณะนี้จะเกิดขึ้นมาเอง ซึ่งเปนผล
มาจากประสาทสัมผัส  ซึ่งเปนผลมาจากประสาทสัมผัสรับสัมผัสมารวมกับประสาทสัมผัสอ่ืน ๆ 
ซึ่งเปนผลมาจากความรูสึกสนุกสนานมีความสุขหรือความรูสึกไมพึงพอใจ 
 ตัวอยาง เด็กอายุ 6 เดือน ปฏิกิริยาของใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใสกับหนาที่แสดงอาการ
โกรธ  ซึ่งหนาที่ยิ้มกับโกรธเปน phenomenal facts สําหรับเด็ก  ซึ่งทําไมเด็กรูไดและไม
สามารถจะอธิบายในฐานะของการที่เด็กมีประสบการณมา  นั่นคือการที่เด็กสามารถที่จะรับรู
ตามกฎของเกสตัลท  คือ “laws of organization”     
วูฟแกง  โคเลอร (Wolfgang Köhler ค.ศ. 1887 – 1967) 
 หนังสือสําคัญไดแก The Mentality of Apes  
งานของโคเลอร 
The Mentality of Apes  
 งานทดลองของโคเลอรทดลองกับลิงเกิดความหยั่งรู “insight” ซึ่ง insight หมายถึง 
“the ability to understand the way in which the parts of a situation are related to one another. 
Insight occures spontaneously and suddenly, and involved a perceptual restructuring of the 
situation.” 
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 Insightful problem solving was all-or-none, the animal saw the solution or it did 
not.  เม่ือเปรียบเทียบกับของธอรนไดท  
 Thorndike’s cat appeared to him to show no signs of anything you could call 
insight,and learned to escape by trial-and-error. ทําไมการทดลองของโคเลอรกับธอรนไดท
จึงไมเหมือนกัน เพราะจิตวิทยาเกสตัลทคิดวา Thorndike’s cat had been placed in a situation 
in which there was nothing to be understood. How can a cat possibly understand the 
relation between pulling on a string and escaping from a box, since it is an entirely 
arbitrary relationship created by the experimenter. All the cat do is respond by trial and 
error.   
 ในความเห็นจากการทดลองของโคเลอรสรุปวา When all of the evidence is considered, 
one become convinced that the ape behave  intelligently or had what Köhler call “insight” 
into the situation. 
การหยั่งรู “Insight”  
 เม่ือเผชิญกับปญหา  อินทรียจะพยายามมองหาวิธีแกไข  เม่ือการเรียนรูเกิดขึ้นและ
คนพบการแกปญหา  นั่นคืออินทรียเกิด “ การหย่ังรู” (Insight) ในชวงเวลากอนที่จะพบวิธีการ
ในการแกปญหา  อินทรียจะตั้งสมมติฐานหรือหาโอกาสหรือวิธีการแกไขปญหา  ซึ่งระยะนี้
เหมือนกับการลองผิดลองถูกของธอรนไดร (Trial and error) แตอยางไรก็ตาม  เม่ือปญหาถูก
แกไขไดการหยั่งรู จะเกิดขึ้นและการเรียนรูจะเกิดขึ้นทันทีทันใดดวยเชนกัน และอินทรียจะไม
ตองทดลองทําหรือคนหาวิธีการอ่ืนอีก ถาอินทรียพบปญหาอยางเดิมจะทําไดทันที โคเลอร
มองดูเร่ืองของการหย่ังรู ในฐานะที่เปนการเกิดขึ้นทันทีทันใดและการฝกไมสามารถทําใหการ
เรียนรูเกิดดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธรรมชาติของการเรียนรู  (The Nature of Learning) 
 จากการทดลองของโคเลอรที่ใหไกจิก 
       A                            B 
                                                          Training       
                                                                                                              

I        A                            C  
         Test 
 
       A                            B 
                                                          Training       
                                                                                                              

II        A                            C  
         Test 
 
 
 จาการทดลอง I ใหไกจิก  A , B โดย A เปนสีเทาออน B สีเทาออนแตเขมกวา  ให
ไกจิก A โดยใหขาวโพดคั่วใสไวตรง A ชวงทําการทดสอบคาดวาไกนาจะจิก A แตไกกลับจิก 
C (ถาเกิดความสัมพันธเชื่อมโยง) แตไกกลับจิก C ซึ่งมีสีออนกวา นั่นคือไกเรียนที่จะจิกสีออน
กวาน้ันคือไกเกิดความสัมพันธ (relationship) ระหวางส่ิงเราและที่ไมใชสิ่งเรา 
 ทดลองครั้งที่ II ฝกใหไกจิก A และเม่ือทดสอบไกจะจิก B เพราะ B สีจะออนกวา 
แทนที่จะจิกที่ C นั่นเพราะถึงวา the ability to take a relationship acquired in one situation 
and apply it in another situation is call “transposition” Transposition of relationship is what 
enables someone to transfer what they have learned in one situation to another situation , 
as in the “area of a parallelogram”  problem we considered earlier.  
แนวคิดเกี่ยวกับ Isomorphism (The concept of Isomorphism) 
 Köhler believed that there were parallels between the phenomena of 
psychology and those of Physics. 
 สําหรับ Filed Theory “the relation between experience and the brain, which Köhler 
named isomorphism.”   

PC 460                                                                                                    133 



134                                                                                                    PC 460 

คือขอสรุปเรื่อง mind-body ของจิตวิทยาเกสตัลทนั่นเอง “there is no one-to-one 
relationship between stimuli and percepts , but that the form of experience corresponds to 
the form or configuration of the stimuli pattern.” สําหรับเกสตัลทแลว “true” relationship of 
the physical world, but not photographic copies of it. They are not identical in size and 
shape เหมือนกับรูปแผนที่ถนน-เม่ือมองจะเห็นรูปแผนที่ถนน แตไมไดหมายความวาเราจะ
เห็นเหมือนทุกอยางจะมีบางสวนที่ขาดหายไป การเห็นแผนที่ที่อาจจะเปนแคขนาดหรือเสน
ของถนน  ซึ่งอาจจะไมชัดเจนเหมือนที่รูปจริง ๆ เปนรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ อาจจะไมมี
ทั้งน้ี map is “iso”  (identical in) morphic (form or shape) it can be used as a guide for 
travel. Similarly, mental or cognitive map must “mirror” the form of the physical world or life 
would be chaos. 

Isomorphism also free psychology from treating the percept as nothing more than 
the collection of sensation from which it arises. นั่นคือ we see object they are perceived as 
objects and not as aggregates of sensation 
 จิตวิทยาเกสตัลทมองดูโลกในฐานะของ psychophysical The world of experience is 
not the same as the physical world. Psychological field represents the perciever’s view 
of reality. ตัวอยาง  เกาอ้ีโบราณอาจจะเปนส่ิงที่มีคามากสําหรับแม  แตอาจจะกลายเปนของที่
เหมือนกับ “ขยะ” ของลูกสะใภก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PC 460                                                                                                    135 

 

คําถามทายบท 

1.  จงกลาวถึงแนวคิดและวธิีการของกลุมเกสตัลลมาตามที่ทานทราบ 
2.  อธิบาย perceptual organization ตามแนวคิดของเกสตัลล 
3.  อธิบายคําตอไปน้ีมาใหเขาใจ 
     3.1  proximity 
     3.2  continuity 
     3.3  figure – ground   
     3.4  phi – phenomenal  
     3.5  illusion 
4.  อธิบายเรือ่งของ “insight” ตามแนวคดิของโคเลอรมาใหเขาใจและคําวา “insight” 

เก่ียวของกับเร่ืองของการเรียนรูหรือไมอยางไร 
5.  Isomorphism เก่ียวของกับเรื่องของ mind – body อยางไรอธิบายใหเขาใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


