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บทที่  7 
จิตวิเคราะห (Psychoanalysis) 

 
เนื้อหา 
 -  ประวัตคิวามเปนมา 
 -  แนวคิดของ ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) 
 -  แนวคิดของ อัลเฟรด แอดเลอร (Alfred Adler) 
 -  แนวคิดของ คารล จุง (Carl Jung) 
  
 แนวคิดหรือทฤษฏีหลายทฤษฏีที่เกิดขึ้นน้ันสวนใหญแลวจะพัฒนามาจากคนที่มองดู
ตัวเองในฐานะที่เปนนักจิตวิทยา  ทํางานในมหาวิทยาลัย  อธิบายหรือทําการทดลอง  หรือ
แมแตสังเกตเพ่ือที่ใชเปนขอมูลในการสนับสนุนความคิดหรือทฤษฏีของตนเองแตจิตวิเคราะห
ไมไดเปนแบบน้ี  เพราะจิตวิเคราะหเริ่มจากงานทางดานการแพทยและคลินิก 
 ชีวิตทั้งหมดของซิกมันด ฟรอยด (ค.ศ.1856-1939) ผูเร่ิมแนวคิดน้ีทํางานในฐานะแพทย
ในชวงแรกฟรอยดสนใจทางดานระบบประสาทและทําการทดลอง ซึ่งเปนสิ่งที่ไมตรงกับที่ฟรอยด
สนใจ หรือถามีอะไรที่ตรงกับสิ่งที่ฟรอยดสนใจ ก็เพียงแตเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาทฤษฏีจิต-
วิเคราะหและความสนใจของจิตวิเคราะหจะสนใจเพียงเล็กนอยกับเร่ืองที่นักจิตวิทยากลุมอ่ืน ๆ 
สนใจ ไมวาจะเปนเรื่องของประสาทสัมผัส การรับรู การเรียนรูและการลืม แตจิตวิเคราะหไมถึง 
กับจะไมสนใจกับเร่ืองเหลาน้ีเสียเลยทีเดียว เพราะจากงานเขียนของฟรอยดจะเนนถึงพฤติกรรม
ความผิดปกติตาง ๆ ของมนุษย ถึงอยางไรก็ตามก็ไมไดมองวาจิตวิเคราะหเปนวิธีการของการ
รักษาคนที่มีความผิดปกติของจิตเทาน้ัน แตเปนส่ิงจําเปนที่จะตองพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมที่
ผิดปกติ ทั้งน้ีเพราะทฤษฏีของฟรอยดจะกลาวถึงเรื่องเหลาน้ี  โดยเริ่มจากทฤษฏีที่เก่ียวของ
กับบุคลิกภาพที่ปกติ (หรือพฤติกรรม) จิตวิเคราะหยังขยายไปมีอิทธิพลตอเรื่องของการพัฒนา-
การของสติปญญาที่มีผลตอศิลปะ วรรณคดี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยารวมไปถึงจิตวิทยา
ดวย ถึงแมวาฟรอยดจะศึกษาและทํางานทางการแพทยและประสาทวิทยา แตในชวงแรก 
ฟรอยดเร่ิมจากคําถามเก่ียวกับ “รางกาย” (somatic) ในความหมายของความผิดปกติของ
พฤติกรรมและฟรอยดยังไมเห็นดวยกับนักจิตวิทยาบางคนที่ปฏิเสธอิทธิพลของจิตวิทยาใน
ฐานะที่เปนสาเหตุใหเกิดความผิดปกติทางจิตใจ   
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แนวคิดที่มากอนจิตวิเคราะห 
1.  แนวคิดของลิบนิส (Leibnitz) 
 ถาเริ่มจากสมัยศตวรรษที่ 18 และทฤษฏี “monads” ของลิบนิส ซึ่งอธิบายวา “monads” 
เปนตัวบังคับ (force) หรือพลัง (energy) “monads” เปนตัวทําใหเกิดรางกาย (physical) และ
จิตใจ (mental) ทั้งสองอยางน้ีไมไดสนใจหรือมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน แตสามารถที่จะทําสิ่ง
ตาง ๆ ไดดวยตัวเองและยังมีระดับของความชัดเจนหรือรูสึกได (clarity or consciousness) 
จากตั้งแตรูสึกชัดเจนถึงไมชัดเจนหรือชัดเจนนอยที่สุด หรือจิตใตสํานึก (unconscious)  
 แนวคิดจากลิบนิสที่มีผลตอจิตวิเคราะหมี 2 ประเด็น สิ่งแรกคือ เร่ืองพลังงาน ซึ่ง
สําหรับฟรอยดแนวคิดในเร่ืองพลังงานหรือพลังจิต (psychic) ที่มีเขามาเปนสวนสําคัญ  และสิ่ง
ตอมาคือการแบงระหวางจิตสํานึกกับจิตใตสํานึก  โดยเฉพาะคือระดับของจิตใตสํานึก 
(degrees of unconscious)  
2.  แนวคิดของเฮอรบารค (Herbart)   
 ในหนึ่งศตวรรษตอมาเฮอรบารคไดพัฒนาความเชื่อเร่ืองของ “Threshold” ระหวางจิต-
สํานึก (conscious) และจิตใตสํานึก (unconscious)  ความคิดตาง ๆ เกิดขึ้นทั้งในจิตใตสํานึก
และจิตสํานึก  ถาความคิดในจิตสํานึกเขากันไดกับความคิดในจิตใตสํานึก  ความคิดน้ันจะเขา
มาสูจิตสํานึกหรือถาความคิดน้ันอาจเกิดขึ้นในจิตใตสํานึกและบังคับใหเขาไปสูจิตสํานึก  และ
ถาความคิด 2 อยางที่เกิดในจิตสํานึกเกิดไปดวยกันไมได  ความคิดอันหน่ึงจะถูกบังคับใหเขา
ไปในจิตใตสํานึก ซึ่งแนวคิดน้ีรวมถึงความคิดเก่ียวกับเรื่องความขัดแยง (conflict) ระหวาง
จิตสํานึกและจิตใตสํานึกดวย ซึ่งบอร่ิง (Boring) บอกวาจากแนวคิดนี้เฮอรบารคเปนคน
ชี้ใหเห็นเรื่องของจิตใตสํานึกอยางชัดเจน 
3.  แนวคิดของโชเพนฮาวเออรและไนทเซ (Schopenhauer and Nietzsche)  
 โชเพนฮาวเออร (ค.ศ.1788-1860) เชื่อเรื่องของจิตใตสํานึกโดยไดพูดถึงสิ่งที่ตรงขาม
กับ “Will” ที่เขามาอยูในจิตสํานึกและสามารถทําใหเกิดอาการวิกลจริตหรืออาการของการขาด
สติและเหตุผล ซึ่งความคิดพ้ืนฐานคือ “repression” ของฟรอยดและกลายเปนสิ่งสําคัญใน
แนวคิดของจิตวิเคราะห และในเวลาตอมาในทฤษฏีของฟรอยด การทํางานอยางหน่ึงของ ego 
คือการพยายามเก็บสิ่งที่ทําใหไมมีความสุขเขาไปไวในจิตใตสํานึก และโชเพนฮาวเออรยังมี
ความเห็นรวมกับฟรอยดในเรื่องของ sublimation ซึ่งเปนเรื่องของการหนีจากแรงขับที่ไมมีเหตุ
ผลตาง ๆ โดยผานไปทางดนตรี หรือวรรณกรรมตาง ๆ แทน 
 ไนทเซ (ค.ศ.1844-1900) เชื่อวามนุษยเรามีพ้ืนฐานมาจากสัตวและธรรมชาติจาก
พ้ืนฐานของสัตวนี้เองที่คงอยูในจิตใตสํานึก เพ่ือเปนตัวส่ังการในสังคมที่เจริญแลว โดยไนทเซ
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4.  แนวคิดชารล ดารวิน (Darwin)  
 ฟรอยดเกิดกอนที่ดารวินจะพิมพหนังสือ “Origin of Species” เพียง 3 ป แตทฤษฏี
ของดารวินมีอิทธิพลตอฟรอยด 2 เร่ืองดวยกัน  ในเรื่องแรกที่ดารวินพูดถึงเรื่องของส่ิงที่มีสวน
สําคัญหรือกําหนดในทฤษฏี วิวัฒนการ ซึ่งไดแก การคัดเลือกตามธรรมชาติ (natural selection) 
ซึ่งจะไดเห็นวาฟรอยดไดประยุกตเร่ืองของสิ่งที่กําหนดหรือมีสวนสําคัญเอาไวในเรื่องของการ
พัฒนาการที่ปกติของบุคลิกภาพของมนุษยเทาๆกับที่เกิดขึ้นไดในการพัฒนาการที่ผิดปกติ  
เร่ืองที่สองจากความเชื่อทางดารวินที่วามนุษยเปนญาติหรือเก่ียวดองกับสัตว ซึ่งฟรอยดเอง
ไมไดมองมนุษยในฐานะเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเทาน้ัน  แตในฐานะที่เปนคนที่แบงปน
ลักษณะนิสัยหลายอยางดวยโดยเฉพาะอยางยิ่ง “สัญชาติญาณ” มนุษยไมไดถูกครอบครองโดย
ความคิดที่มีเหตุผลเหมือนอยางที่คนอ่ืน ๆ กอนหนาที่คิด แตเปนคนที่ไมมีเหตุผลเปนอยางยิ่ง 
5.  ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud ค.ศ.1856-1939) 
 ฟรอยดเชื่อวาจากการที่มีบรรพบุรุษเปนยิว  ซึ่งไดอาศัยอยูที่เมืองโคโลญจมาเปนเวลา 
นาน  แตดวยผลจากการทําทารุณกับชาวยิวในสมัยศตวรรษที่ 14-15 ทําใหชาวยิวหนีมาอยู
ทางตะวันออกและทําใหในศตวรรษที่ 19  จึงไดมีการยายถิ่นจากลิโทเนียกลับมายังเยอรมัน
และออสเตรีย เม่ือฟรอยดอายุ 4 ปไดไปอยูที่เวียนนา และเรียนหนังสือที่เวียนนาและจัดวา 
ฟรอยดเปนเด็กเรียนเกง  ฟรอยดเคยกลาวไววา ทฤษฏีของดารวินมีอิทธิพลตอฟรอยดเปน
อยางยิ่ง  เม่ือเรียนในมหาวิทยาลัยฟรอยดมองดูตนเองเหมือนมนุษยตางดาวและรูสึกเปนปม
ดอยมากเพราะความที่เปนชาวยิว ฟรอยดจบแพทยในป ค.ศ.1881 และแตงงานในป ค.ศ.1886  
สําหรับฟรอยดแลวอาจารยที่มีอิทธิพลมากที่จุดคือ เออเนส บัค (Ernst Brück) ซึ่งสอนวิชา
ประสาทวิทยา บัคเปนลูกศิษยของโจฮาน มุลเลอร (Johannes Müller) และเปนผูชวยของเฮม
โฮลด (Helmholtz) บัคเชื่อวา ไมมีแรงขับหรือแรงผลักอ่ืนใดนอกจากแรงขับของสรีรวิทยาและ
ทางเคมี ที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต (no other forces than the common physical-chemical ones 
are active in organism) และจากแรงขับนี้ที่เปนส่ิงที่ชวยลดแรงขับของความสนใจหรือแรงดึง 
ดูดใจหรือความรูสึกเกลียดชังลงได  ซึ่งจากแนวคิดน้ีจะเห็นไดในงานของฟรอยดในระยะตอมา 



144                                                                                                    PC 460 

 ในป ค.ศ.1885 ฟรอยดไปปารีส เพ่ือศึกษากับคารคอต (J.M Charcot ค.ศ.1825-1893) 
ซึ่งเปนนักประสาทจิตวิทยาท่ีมีชื่อเสียงของยุคน้ันและทํางานอยูในสถาบัน “Salpêtrière” ซึ่ง
เปนสถาบันที่มีชื่อเสียงทางจิตเวช คารคอตไดศึกษาเรื่องของฮีสทีเรีย (hystiria) โดยที่ ฟรอยด
ไดยินเรื่องนี้จากบริงเออร (Joseph Breuer) ในขณะที่ทํางานในหองทดลองของบัค อีสทีเรียได
ถูกเชื่อมานานวาเปนโรคเฉพาะของผูหญิง เพราะเกิดจากอาการในมดลูกซึ่งอยูในรางกายของ
ผูหญิงกอนคารคอตมีแพทยนอยมากที่ใหความสนใจในเรื่องนี้ 
 ฟรอยดศึกษาอยูที่ปารีสเปนเวลา 5 เดือน จึงกลับมาเวียนนา  โดยกลับมาทํางานรวม 
กับบริงเออร  โดยใชวิธีการสะกดจิต (hypnosis) แตหลังจากน้ันไมนานฟรอยดไดเลิกใชและใช
วิธีพูดออกมา “talking out” แทน  ทั้งน้ีเพราะคนไขบางคนไมสามารถที่จะสะกดจิตได  และมี
อีกมากที่ไมสามารถลงไปในระดับที่ลึกไดและการสะกดจิตไมสามารถทําใหคนไขสามารถดึง
ความจําตาง ๆ ที่เคยลืมไปกลับคืนมาได  ฟรอยดเกิดความเขาใจวาความจํายังคงมีอยูแตเปน
เพียงการพยายามเก็บกด (repressed) เอาไวเทาน้ัน ซึ่งการพยายามดึงความจําเหลาน้ันกลับ 
มาเปนส่ิงที่คนไขไมตองการ  และฟรอยดยังพบอีกวาการที่คนไขเชื่อมโยง (transfer) ความ 
รูสึกของคนไขสูผูบําบัดกลับมีประโยชนในการที่จะคนหาปญหาที่คนไขไดซอนเอาไว ในที่สุด 
ฟรอยดไดใชวิธี free-association กับคนไขดวยการใหคนไขนอนบนเกาอ้ีนอนแลวบอกหรือพูด
อะไรก็ตามที่เขามาใจความคิดของคนไข 
การคนพบและการพัฒนาจิตวิเคราะห 
 ถาจะบอกวันเวลาของการคนพบจิตวิเคราะหแลวควรจะเปนป ค.ศ.1895  ซึ่งเปนที่ฟรอยด
ไดพิมพหนังสือ Studies in Hysteria ซึ่งเปนหนังสือที่อธิบายทางจิตวิเคราะหอยางชัดเจน โดย
ไดมีการรายงานกรณีศึกษาของ Anna O. ซึ่งในหนังสือเลมน้ีไดพูดถึงระยะแรกของการพัฒนา-
การจิตวิเคราะห นั่นคือ อิทธิพลของวัยเด็ก การเก็บกด และอภิปรายถึงเทคนิคการทําจิตบําบัด
ของฟรอยด  แตหนังสือเลมน้ีไมไดรับความสนใจสวนใหญแลวไมชอบ หนังสือเลมน้ีขายได
เพียง 626 เลม ในรอบ 13 ป 
 ในปตอมา ค.ศ.1896 เปนชวงที่ฟรอยดเริ่มใหความสนใจกับเร่ืองของเพศไมแตเพียง
เพศท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการของบุคลิกภาพเทาน้ัน แตเปนเพศที่เปนสาเหตุหรือเก่ียวของกับ
อาการของโรคประสาทดวย โดยฟรอยดไดเสนอรายงานในการประชุมที่เวียนนาวาคนไขไดมี
การแสดงใหเห็นอยางเปดเผยในกระบวนการวิเคราะหวาเรื่องของเพศเกิดขึ้นตั้งแตวัยเด็ก ซึ่ง
เปนผลจากญาติหรือพ่ีนองที่อายุมากกวา และบอยที่มาจากพอแตตอมาคนไขของฟรอยดยอมรับ
วาที่คนไขกลาวมาทั้งหมดน้ันเปนผลมาจากจินตนาการของคนไขเอง ซึ่งฟรอยดไดยอมรับ
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 ในป ค.ศ.1897 ฟรอยดไดเร่ิมการวิเคราะหคนไขโดยมองเห็นวาการที่ทําการวิเคราะห
ไดดีนั้น ฟรอยดจะตองวิเคราะหตนเองกอน แตฟรอยดพบวาเปนการยากในการที่จะวิเคราะห
ตนเองพรอมกับทําตัวเปนนักวิเคราะหในเวลาเดียวกัน สิ่งที่ฟรอยดวิเคราะหเปนสวนใหญจะ
เปนเรื่องของความฝนของฟรอยดเอง ซึ่งในปจจุบันเร่ืองของความฝนเปนขอมูลที่สําคัญใน
กระบวนการวินิจฉัยดวย หลังจากน้ันอีกนาน (ค.ศ.1942) คารเรน ฮอนนารย ไดเขียนไวใน 
Self-Analysis ที่อธิบายถึงความเปนไปไดของการเปนทั้งคนไขและนักวิเคราะห แตมีขอมูลที่
นอยมากที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จจากการใชวิธีการน้ี 
 ในปศ.ศ.1900 ฟรอยดไดพิมพหนังสือ The Interpretation of Dream  ซึ่งหนังสือเลมน้ี
กลายเปนผลงานที่ไมใชแตการแปลความหมายของความฝนเทาน้ัน แตเปนขอมูลหลักของ
กระบวนการในจิตวิเคราะหและฟรอยดไดพูดถึง Oedipus Complex และยังพูดถึงเร่ืองของจิต-
ใตสํานึกหรือ unconscious ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอบุคลิกภาพของมนุษย เชนเดียวกับหนังสือ 
Studies of Hysteria ที่มีคนสนใจนอยมาก  อยางไรก็ตามฟรอยดก็ไมไดยอทอ ปค.ศ.1904 
The Psychology of Everyday Life ถูกตีพิมพซึ่งในหนังสือเลมน้ีฟรอยดไดพูดถึงเร่ืองการพลั้ง
ปาก (slip of the tongue) การลืม (Forgetting) การลืมของ (Losing object) หรือแมแตการเกิด
อุบัติเหตุที่เปนผลมาจากการกระตุนหรือแรงขับที่มาจากจิตใตสํานึกหรือพูดอยางงาย ๆ วาไมมี
สิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยอุบัติเหตุ  แตเกิดขึ้นภายใตของการมีเหตุหรือสาเหตุที่ทําให
เกิดขึ้น 
 ในระยะแรกจิตวิเคราะหไมไดรับความสนใจมากนักจนในปค.ศ.1902  กลุมสนทนาวัน
พุธเย็นเกิดขึ้น โดยมีอัลเฟรด แอดเลอรและคารล จุง เขารวมดวย ในปค.ศ.1909 ฟรอยดไดรับ
เชิญจากฮอลล (G. Stanley Hall) ซึ่งเปนหน่ึงในผูบุกเบิกดานจิตวิทยาของอเมริกาและเปน
อธิการบดีของ Clark University ใหไปบรรยายเรื่องจิตวิเคราะหซึ่งจุงไดไปดวย ฟรอยดไมเคย
ชอบอเมริกาเลยและมีปญหาอยางมากกับเร่ืองอาหาร ซึ่งฟรอยดบอกวาสิ่งที่ใหอภัยแกโคลัม-
บัสในการคนพบทวีปอเมริกาคือ การคนพบใบยาสูบ เพราะฟรอยดสูบซิการ 20 มวนตอวัน  
 ในภายหลังเม่ือจุงกลับมาอเมริกาไดเขียนจดหมายบอกฟรอยดวาจิตวิเคราะหเปนที่
ยอมรับ ยกเวนในเรื่องการเนนเกี่ยวกับเรื่องเพศ  ตอมาจุง ฟรอยดและแอดเลอรไดแตกแยกกัน
จากการแนวคิดแตกตางกัน  ในปค.ศ.1938 นาซีเขายึดครองออสเตรียและดวยความชวยเหลือ
ของเออเนสต โจนส และวิลเลี่ยม บูลลิต  ฟรอยดไดลี้ภัยไปอยูที่กรุงลอนดอนและเสียชีวิตในป 
ค.ศ.1939 
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งานของฟรอยด 
   ฟรอยดไมเคยเขียนงานทางจิตวิทยาอยางเปนระบบเหมือนที่นักจิตวิทยาคนอื่น ๆ ทํา
ไว แตงานของฟรอยดเกิดจากการเก็บเล็กผสมนอยจากงานเขียนตางๆ ซึ่งในปจจุบันนี้ปรากกฎ 
อยูใน The Standard Edition of the Works of Sigmund Freud  ซึ่งรวบรวมโดย เจ. สตราซี่ 
(J. Strachey) และ Primer of Freudian Psychology โดย คาลวิน ฮอลล (Calvin Hall) ซึ่ง
หนังสือเลมน้ีไดพูดถึงเรื่องแนวคิดในฐานะที่เปนจิตวิทยา “ปกติ” และในฐานะนักวิเคราะหฟรอยด
ไดพัฒนาทฤษฏีเก่ียวกับอาการทางประสาท (neurotic) และลักษณะของพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ตาง ๆ ไว 
จิตใตสํานึก จิตก่ึงสํานึก และจิตสํานึก (The Unconscious, Preconscious and Unconscious) 
   ในงานเขียนแรก ๆ ของฟรอยด กอนที่ฟรอยดจะพัฒนาเรื่องของ ego superego และ 
id ฟรอยดไดแบงจิตของคน ออกเปนจิตสํานึกและจิตใตสํานึก โดยมีจิตก่ึงสํานึกเปนสวนหนึ่ง
ของจิตใตสํานึก  ซึ่งเปนสวนที่อยูติดหรือใกลสุดกับจิตสํานึก  ถาเปรียบเทียบจิตของคนเหมือน
กอนน้ําแข็งจิตใตสํานึกจะเปนสวนที่ใหญที่สุดของจิตคน แตเขาถึงไดยากที่สุด และที่นี่เปนสวน
ที่ทําใหเกิดบุคลิกภาพ  ในจิตใตสํานึกจะเปนที่เก็บกดความจําทั้งหลายจากวัยเด็ก  เปนที่อยู
ของพลังงานทางจิต (Psychic energy) และสัญชาติญาณ  ซึ่งในกระบวนการ free-association 
และวิเคราะหความฝน  อาจคนพบสิ่งที่อยูในจิตใตสํานึกได  และจากการที่ฟรอยดพัฒนาเรื่อง
ของ id ขึ้นมา ดังน้ันฟรอยดจึงพูดถึงเร่ืองนี้มากในเร่ืองจิตใตสํานึก สวนของจิตสํานึกเปนเรื่อง
ของตัวเชื่อมหรือสะพานระหวางจิตสํานึกและจิตใตสํานึก  โดยถือวาเปนสวนที่เก็บความจําและ
ความคิดตาง ๆ ที่พรอมที่จะเรียกออกมาไดทันที  การที่สามารถจําส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นวานนี้ได
นั้นหมายความวาสิ่งเหลาน้ีหรือเหตุการณนั้นคงอยูในจิตก่ึงสํานึก  ซึ่งพรอมที่จะมาปรากฏใน
จิตสํานึก 
   จิตสํานึกเปนเพียงสวนเล็ก ๆ ของจิต คือ สวนที่ทราบหรือสํานึกอยูในทุกขณะ และ
เปนสวนที่ติดอยูกับโลกของความเปนจริง ดูรูปภาพที่ 7.1 ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพที่ 7.1 
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Ego 

Superego 

Id Unconscious 

Preconscious 

conscious 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากภาพที่ 7.1  เปนภาพตามสมมติฐานที่ฟรอยดสรางขึ้นเก่ียวกับจิตของมนุษย  โดย
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง id ego และ superego ทั้ง 3 ระดับของสภาวะจิต  ซึ่ง
ไดแก จิตใตสํานึก จิตก่ึงสํานึก และจิตสํานึก จะเห็นวามีสวนของ superego และ ego อยูในทั้ง 
3 สวน แต id จะมีอยูแตในจิตใตสํานึกเทาน้ัน 
โครงสรางของจิต 
 เม่ือฟรอยดพัฒนาแนวคิดของตนเองขึ้นมานั้น เร่ืองของโครงสรางของจิตเปนส่ิงหน่ึงที่
สําคัญ โดยฟรอยดไดแบงโครงสรางของจิตออกเปน 3 สวน ไดแก ego superego และ id ใน
คนปกติทั่ว ๆ ไป ทั้ง 3 สวนนี้จะทํางานเปนหนึ่งเดียวกัน  ถาสวนนึ่งสวนใดมีอิทธิพลหรือมี
พลังมากกวาอีก 2 สวนจะมีปญหา 
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 Id เปนสวนที่เปนพื้นฐานหรือเบื้องตนของบุคลิกภาพ  เปนสวนที่เหมือนกับเด็กที่ถูก
ตามใจ นั่นคือเม่ือตองการอะไรจะตองไดเพ่ือสนองตอบความตองการนั้น เปนสวนที่แสดงถึง
ความสุข (pleasure principle) ที่แสดงออกเหมือนเปนปฎิกริยาสะทอน (reflex)  ซึ่งฟรอยดเชื่อ
วา id จะเกิดขึ้นในเด็กวัยกอน 1 ป ไมวาจะเปนการจาม ไอ ดูด และการขับถาย  ซึ่งถาคนเรา
พึงพอใจอยูแตในระดับนี้จะไมมีการพัฒนาบุคลิกภาพใหมากขึ้น id ไมตองการที่จะมีความคับ
ของใจ ดังนั้น id ซึ่งเขาสูกระบวนการขั้นที่ 2 ซึ่งเรียก primary process คือการมีนโนภาพแทน
สิ่งที่ id ตองการหรือปรารถนา เม่ือความปรารถนานั้นไมมีตัวตนจึงเปนการยากที่จะแยกออก
จากส่ิงที่เปนจริง ตัวอยางเชน ถาเด็กทารกหิวและแมยังไมปอนนม primary process จะเร่ิม
ทํางาน โดยเกิดมโนภาพของขวดนมหรือนมแม ซึ่งจะผานทางความฝน ซึ่งความฝนเปนเหมือน
ตัวเติมเต็มความปรารถนาหรือตัวการ และเกิดความรูสึกขึ้นมานี้เปนกระบวนการของ primary 
process และ id เปนสิ่งที่อยูในจิตใตสํานึก และ id ยังเปนสัญชาติญาณ (instincts) อีกดวย  ซึ่ง
เปนที่รองรับของผลจากพลังงานทางจิต (psychic energy) ที่ซึ่งควบคุมบุคลิกภาพ เปนตัวเก็บ
กดและรองรับความจํา เปนสวนที่มีมาแตดึกดําบรรพและเปนลักษณะเด็ก ๆ  ซึ่งฟรอยดเปรียบ
เหมือนเปน “กาตมนํ้าขนาดใหญของอารมณ” เปนสวนที่ไมรับรูอะไรถูกอะไรผิด ไมสามารถคิด
ไดมีแตความปรารถนาหรือความตองการเทาน้ัน (could not think, could only desire)  
 เม่ือบุคลิกภาพมีการพัฒนา ego เร่ิมเขามามีบทบาท id จะถายทอดพลังงานตาง ๆ 
ไปสู ego จะเปนสวนสําคัญของบุคลิกภาพเพราะจะเปนตัวควบคุมความตองการของทั้ง id และ 
superego เปรียบไดวา id เปนตัวแทนของความสนุกสนาน (pleasure principle) ego เปน
ตัวแทนของความเปนจริง (reality principle) เพราะเปนสวนของทั้งจิตสํานึกและจิตใตสํานึก 
 การทํางานที่สําคัญของ ego คือการพยายามหาทางเพ่ือใหสนองความตองการและให 
id เกิดความพึงพอใจ ซึ่งบางคร้ังจะไมเกิดขึ้นทันทีทันใดแตจะรอโอกาสท่ีเหมาะสมซ่ึงถาเปน
อยางน้ัน ego จะตองใชพลังงานในการตรวจสอบปริมาณความตองการของ id  
 การทํางานที่สําคัญอีกอยางของ ego คือ secondary process ซึ่งจะเกิดขึ้นเม่ือ primary 
process ของ id หมดไป  ซึ่งกระบวนการขั้น (ที่ 2) นี้จะเก่ียวของกับการวางแผนที่กระทําหรือ
การแกไขปญหา  ถา id หิว ego จะตองไปหาอาหาร ในการที่จะหาหนทางให id เกิดความพึง
พอใจ ego จะตองทําในส่ิงที่เปนจริงเพ่ือไมใหบุคลิกภาพเกิดปญหาขึ้น ego ยังรับเอาโลก
ภายนอก ความจํา และทํากิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนเหมือนตัวกลางระหวางโลกของความเปนจริง
กับ id  
 Superego เปนสวนที่อยูภายนอก ego เปนสวนที่เด็กจะมองดูจากมาตรฐานที่ตั้งขึ้น
โดยพอแม ในการพัฒนาการระยะแรก ๆ โดยเฉพาะในชวงกอนเขาโรงเรียน เด็กจะตองเรียนรู
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 Superego มี 2 ดาน คือ สวนของความรับผิดชอบชั่วดีหรือมโนธรรม (Conscience) 
และอุดมคติของคน ๆ นั้น (ego-ideal)  ซึ่งสวนของมโนธรรมคือความคิดเก่ียวกับอะไรผิดอะไร
ถูก สวนอุดมคติของคน ๆ นั้น เปนเรื่องของอะไรถูกและเหมาะสม อาจเปรียบไดวา superego 
เปนสวนของมโนธรรม (morality principle) ซึ่งอาจจะลงโทษ ego สําหรับความคิดหรือพฤติกรรม 
ที่ไมดี เชนเดียวกับ id ที่ superego เปนนามธรรม ความคิดที่ผิดเหมือนกับการกระทําที่ผิด ซึ่ง
หมายถึงวาการลงโทษคือการที่ ego มีความรูสึกผิดหรือความรูสึกทางรางการคือการเกิดอุบัติ-
เหตุตางๆ และเปนการใหรางวัลแก ego สําหรับการทําส่ิงที่ดี ๆ โดยใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ
หรือใหทําไดตามความรูสึก ซึ่งถาไมเคยเรียนรูวาอะไรผิดอะไรถูกแสดงวาไมมี superego คนที่มี
คุณธรรมสูง ๆ จะมี superego ที่เขมแข็งมากในขณะที่พวกอาชญากรมี superego ต่ํา ถาเม่ือ 
ใดที่ superego กับ id มีเทา ๆ กัน ego จะอยูตรงกลาง และถามีตัวกลางระหวา id กับ superego 
เกิดขึ้นยอมมีผลทําใหความขัดแยง (conflict) เกิดขึ้นในบุคลิกภาพ นอกจากพอแมแลวผูที่จะ
สามารถพัฒนา superego ไดคือ ครู และความตองการทางสังคมหรือถูกส่ังโดยสังคม 
พลังงานทางจิตและสัญชาติญาณ (Psychic Energy and the Instinct) 
    ในความเห็นของฟรอยดพลังงานทางจิต (psychic energy) เปนสิ่งที่เปนจริงมีจริงเหมือน 
กับพลังงานชนิดอ่ืน ๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ และพลังงานทางจิตเหลาน้ีเปนผูจัดการกับระบบพ้ืน-
ฐานของจิตใจ เพราะเปนระบบที่ทําใหเกิดการทํางานของจิต (system of mental apparatus)  
เชน การแกปญหา การรับรู และการจํา (problem-solving, perceiving and remembering)  
 ฟรอยดมองวาการทํางานของจิตเปนผลจากความตอเนื่องของพลังงาน ซึ่งพลังงานทาง
จิตนี้เกิดมาจากสัญชาติญาณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไดอยางไร ฟรอยดไมไดอธิบายไว
อยางชัดเจน ซึ่งอาจจะมาจากบางสวนของวุฒิภาวะหรือบางสวนมาจากพลังงานทางจิตจาก id 
เขามาสู ego ซึ่งกระบวนการที่ ego รับพลังงานนี้เขามาฟรอยดเรียกวา identification ซึ่ง 
identification นั้นหมายถึงการเอาบางอยางจากส่ิงน้ันโดยที่ไมไดมีสิ่งน้ัน (= taking on the qualities 
of thing without the thing itself)  ซึ่งจากกระบวนการนี้ ego ไดพลังงานมาเพื่อใชในงานทาง 
ดานจิตใจ  บางสวนของพลังงานนี้ใชเพ่ือตอบสนองความตองการของ id และให id เกิดความ
พึงพอใจ เม่ือพลังงานทางจิตไดถูกถายทอดลงไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใด กระบวนการนี้จะเรียกวา cathexis 
ซึ่งขณะเดียวกัน ego จะตรวจสอบพลังงานนี้ (ที่มาจาก id ) จึงเกิดกระบวนการ anti-cathexis 
เกิดขึ้น บางอยางที่มีอยูใน id จะถูกเก็บกดเอาไว เชน ความจํา ซึ่งถากลับขึ้นมาจะเปนสิ่งที่
เจ็บปวดสําหรับ ego เม่ือ superego เกิดขึ้นนอก ego กระบวนการคลายกับ identification จะ
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 ความสมดุลของพลังงานจะเกี่ยวของกับลักษณะของบุคลิกภาพที่เกิดขึ้น ถา id มี
พลังงานมาก ๆ คน ๆ นั้นจะเกิดการกระทําที่หุนหันไมยั้งคิด ในคนที่มีศีลธรรมมาก ๆ จะมี 
superego เขมแข็ง ในคนที่ปรับตัวดีจะมี ego ที่เขมแข็งที่ดีพลังงานที่มากพอที่จะตรวจสอบทั้ง 
superego และ id และยังมีเหลือพอที่จะใชประโยชนในการทําส่ิงตาง ๆ ไดอีกดวย แตถา ego 
ตองใชพลังงานมากในการที่จะตรวจสอบ superego และ id ผลที่ออกมาคือคน ๆ นั้นจะมี
บุคลิกภาพที่เขมงวดเพราะ ego เหลือพลังงานที่จะทําส่ิงอ่ืนนอยลง 
 ในบางครั้ง superego กับ id มีความตองการไมตรงกัน เชน id ตองการให ego สนอง-
ตอบความตองการทันทีทันใด แต superego บอกวา “ไม” ego จะเกิดความขัดแยง (conflict) 
ขึ้นเพราะ ego อยูตรงกลางและเกิดขึ้นภายใน ซึ่งฟรอยดเรียกวา intrapsychic ซึ่งความขัดแยง
นี้แตกตางจากความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายนอก ซึ่งความขัดแยงชนิดน้ีถูกเรียกวาความคับของใจ 
(external frustration)  
 ในสวนของสัญชาติญาณ (instinct) จะประกอบดวย a source an aim an object และ 
an impetus  
 an aim เปนสวนที่ตองการกําจัดความตองการตามสัญชาติญาณ ลดความตึงเครียดที่
เกิดขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากความตองการตามสัญชาติญาณนั้น เชน ในกรณีของความตองการ
ทางเพศ (sex instinct) จุดมุงหมายของ aim คือการลดความตองการของรางกาย 
 the source หมายถึง ตัวของความตองการน้ัน (need it self)  
 the object หมายถึง อะไรก็ตามที่ทําใหเกิดสัญชาติญาณขึ้น เกิดความพึงพอใจ เชน
อาหารสําหรับคนที่หิว 
 the impetus หมายถึง ความเขมหรือแรงผลักของสัญชาติญาณนั้น 
และตอมาในป ค.ศ.1920 ฟรอยดไดแยกสัญชาติญาณออกเปน 2 ประเภท คือ 
 สัญชาติญาณของการมีชีวิต (life instincts) และสัญชาติญาณของความตาย (death 
instincts) Life instincts จะทํางานเพื่อการมีชีวิตอยู เชน ความหิว ความกระหาย และฟรอยด 
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 ในทางตรงขาม death instincts จะทํางานเก่ียวกับการทําลายลางไมวาจะเปนตนเอง 
คนอ่ืนหรือแมแตวัตถุสิ่งของ ego เปนเหมือนตัวแทนของ life instincts เปนตัวการที่จะเติมเต็ม
สิ่งที่ตองการ ถึงแมวา death instincts จะมีความสําคัญตองการตอบสนอง เชน เดียวกันแตจะ
ไมโดยตรง ความเกลียดและความกาวราวเปนการแสดงออกของ death instincts ในบางครั้ง
ทั้ง life instincts และ death instincts จะทํางานและจบลงไปดวยกัน เชน การกินอาหารเพ่ือ
การมีชีวิตอยู (life instincts) แตตองทําลายอาหารที่กิน (death instincts)  
 ฟรอยดมองดูเร่ืองของ instincts ในฐานะของชีววิทยา the source ของ life instincts 
คือความตองการทางรางกายของสิ่งมีชีวิต การเสื่อมลงของเนื้อเยื้อ เปนพ้ืนฐานของ death 
instincts  
การทดแทน (Displacement)  
 จากความตองการของ superego และสังคมภายนอก ซึ่งในบางครั้งเปนสิ่งที่ไม
สามารถที่จะกระทําได ดังนั้นพลังงานจากสัญชาติญาณอาจจําเปนตองเปลี่ยนทิศทาง ถาส่ิงน้ัน
ไมสามารถที่จะทําได ซึ่งกระบวนการนี้เรียกวา การทดแทน (displacement) ซึ่งฟรอยดอธิบาย
กระบวนการพัฒนาการน้ีวาเปน energy displacement และ object substitution สิ่งที่มาทด- 
แทนคือพลังงานไมใชตัววัตถุที่ถูกทดแทน (energy not object itself) ตัวอยางเชน การไม
ประสบความสําเร็จในการสรางความพึงพอใจกับเพศตรงขาม (heterosexual satisfaction) จะ
เปนพวกชอบอานนวนิยาย “sexy” ดูภาพโปหรือรูปแบบอ่ืน ๆ ทางเพศหรือแมแตชอบเลาเร่ือง
ตลกทางเพศ ยิ่งใชพลังงานในการพยายามเปลี่ยนจากส่ิงที่ตองการจริงไปยังสิ่งอ่ืน ยิ่งทําให
ตองใชพลังงานมากขึ้นเพื่อสนองความตองการน้ัน 
 โดยปกติแลวสําหรับ death instincts จะใชวัตถุสิ่งของเปนการทดแทน ego เปนตัว-
แทนของ life instincts และจะไมฆาหรือทําลายคนอ่ืนหรือตัวเอง ดังน้ัน death instincts จะ
สรางความพึงพอใจใหกับตัวเองโดยวิธีการอ่ืน และที่พบเปนประจําไดแก การแขงขัน กีฬา
ประเภทตาง ๆ เชน มวย หรือฟุตบอล ซึ่งถือวาเปนการทดแทนเพื่อสนองความตองการและ
การแสดงที่ถือไดวานอยที่สุดคือการพูดจาเยาะเยย ถากถางหรือระราน 
 เม่ือการทดแทนถูกแสดงออกในลักษณะที่เปนที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น การทดแทน
นี้จะถูกเรียกวา sublimation เชน ทดแทนในรูปของศิลปะ ดนตรี หรือวรรณคดี เชนที่ฟรอยด
มองวารูปวาด มาดอนนาของดาวินชี่เปนการแสดงออกของการทดแทนหรือดนตรีของแวกเนอร
เปนการแสดงออกของการทดแทนความคับของใจในเร่ืองเพศ 
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 นอกจากนี้แลวการทดแทนยังสามารถเกิดขึ้นไดบอยครั้งในความฝน เพ่ือเปนการทด-
แทนความตองการที่อยูในจิตใตสํานึก โดยจะมาในรูปของสัญลักษณ ซึ่งสําคัญในความฝนของ 
ฟรอยดจะเปนผลจากการทดแทนการท่ีไมสามารถจะเติมเต็มความตองการจากแรงขับทางเพศ 
ในวัยรุนที่ฝนถึงงู (สัญลักษณของอวัยวะเพศชาย) เปนการแสดงออกในความฝนถึงการ
ทดแทนจากความไมสมปรารถนาเรื่องเพศ 
ความกระวนกระวายใจ (Anxiety) 
  เม่ือ ego รูสึกถึงอันตราย จะเกิดความกระวนกระวายใจนั้น คําจํากัดความของฟรอยด
เก่ียวกับเร่ืองการเกิดขึ้นขั้นความกระวนกระวายใจ (anxiety) ยังไมคอยชัดเจนนัก แตฟรอยด
มองวาเปนสวนของประสบการณ อารมณในดานที่แสดงถึงความเจ็บปวด (painful emotional 
experience) ซึ่งเกิดขึ้นโดยเปนผลมาจากความตื่นเตนที่มาจากอวัยวะภายใน และฟรอยดได
แบงลักษณะของความกระวนกระวายใจนี้ออกเปน 3 ชนิด ไดแก Reality anxiety เปนความ
กระวนกระวายใจที่เกิดขึ้นจากความกลัวทั่วๆ ไปที่มาจากส่ิงแวดลอมภายนอก  ชนิดที่ 2 ไดแก 
Neurotic anxiety เปนส่ิงที่มาจาก id ซึ่งเปนส่ิงที่ยากที่จะแกไข ทั้งน้ีเพราะ id อยูในสวนของ
จิตใตสํานึก แต ego จะรับความรูสึกกลัวน้ีจากหลายทิศทาง บางครั้งความกระวนกระวายใจนี้ 
เรียกวา “free floating” คน ๆ นั้นจะรูสึกวิตกกังวลแตไมสามารถหาสาเหตุได Phobias และ 
Panic เปนลักษณะของการแสดงออกของ neurotic anxiety และสุดทายคือ Moral anxiety 
เปนสวนที่มาจาก superego เปนสวนของการที่ ego รูสึกผิดและละอาย ฟรอยดชี้ชัดวาในคนที่
มีความดีหรือมีคุณธรรมมาก ๆ คือมี superegoที่เขมแข็งจะมีความรูสึกของ moral anxiety 
หรือความรูสึกผิดนี้รุนแรงกวาคนที่มีนอย 
กลไกปองกันตนเอง (Defense Mechanism) 
      ในการที่จะจัดการกับความกระวนกระวายใจ ego จะตองหากลไกวิธีในการที่จะปกปอง
ตนเอง ซึ่งกลไกที่ใชในการปกปองตนเองน้ีที่สําคัญที่สุดของกลไกการปกปองตนเองคือ การ
เก็บกด (repression) ซึ่งวิธีการน้ีคือการที่ ego จะใชพลังงานในการที่จะบังคับใหความรูสึก
หรือความคิดที่ทําใหไมสบายใจทั้งหลายลงไปอยูที่ id ซึ่งความจําที่ไมมีความสุขเหลาน้ีอาจจะ
คงอยูที่นั้นมาตั้งแตเกิดความรูสึกน้ัน  ความขัดแยงเปนผลมาจากตั้งแต id ตองการท่ีจะแสดง 
ออกแต ego ตองการที่จะเก็บกดเอาไวไมตองการที่จะแสดงออก 
 ฟรอยดใหความสําคัญกับกระบวนการเก็บกดซึ่งเปนสวนที่ตอตานพลังจิต (anti-cathexis) 
ของ ego ฟรอยดไดแยกระหวาง primal repression และ repression proper โดยอธิบายวา 
primal repression หมายถึงความคิดหรือสัญชาติญาณของความปรารถนาที่ถูกเก็บไวที่ id ไม
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 การลืม ถูกมองวาเปนกระบวนการหนึ่งของการเก็บกด ความคิดหรือความจําในอดีต
ของคนเรานั้นมีมากมายจากเหตุการณในอดีตในความเปนจริงแลวไมเคยสูญหายไปไหนแตถูก
เก็บกดเอาไว ซึ่งความคิดหรือความจําเหลาน้ีแหละที่เปนสาเหตุหรือตนตอของการเกิดปญหา
ทางจิตใจ ในระยะแรกของการบําบัดฟรอยดใชวิธีการสะกดจิตเพื่อขุดคุยเอาสิ่งที่เก็บกดนี้ขึ้นมา 
แตในภายหลังฟรอยดไดใชวิธี “free association” หรือ “การพูดออกมา” (talking out)   
 นอกจากนี้แลวฟรอยดยังใหความสําคัญกับประสบการณในวัยเด็กในฐานะที่ผลตอการ
พัฒนาการของบุคลิกภาพ มีบอย ๆ ที่ประสบการณที่ไมมีความสุขหรือเจ็บปวดท่ีถูกเก็บไวที่ id 
และคงอยูเปนป ๆ และเปลี่ยนไปกลายเปนอาการทางประสาทในภายหลัง เชน อาการของ 
phobia เปนตน และอาจจะพบบอยที่การเก็บกดทําให ego อาจจะเผลอและแสดงออกมาในรูป
ของพลั้งปาก (slip of the tongue) หรือออกมาทางการเขียนหรือทําของหายหรือลืมการนัด
หมายที่ทําใหคน ๆ นั้นไมมีความสุข และฟรอยดเคยพูดถึงการที่ตัวเขาเอง “ลืม” ที่จะไปเยี่ยม
คนไขที่ไมจายคารักษา 
 ในบางครั้งประสบการณการเก็บกดอาจจะลดลงไปอยูในรูปแบบของ “ความฝน” ใน
ระหวางฝนพลังจิตของ ego จะผอนคลายลง ดังนั้นความคิดหรือส่ิงที่เก็บกดเอาไวจะแสดง
ออกมาในความฝน ซึ่งถาวิเคราะหความฝนจะทําใหเกิดความเขาใจ ในการรายงานเรื่องของ
ความฝน คนที่ฝนจะระบุออกเปน manifest content ซึ่งหมายถึงการฝนถึงสิ่งที่ตองการหรือ
ปรารถนาโดยตรง หรืออาจจะเปนลักษณะของ latent content เปนรูปของสัญลักษณซึ่งจะ
แปลความจากผลการเก็บกด 
 ในเรื่องการโยนความผิด (projection) จากแรงขับภายในทําใหเกิดความกระวน
กระวายใจมาก ๆ ego จะลดความรูสึกน้ีหรือความไมตองการน้ีไปสูสิ่งที่อยูภายนอก คนบางคน
อาจจะโทษคนอ่ืน เชน อาจารยที่สอนไมเกงอาจจะโทษวาลูกศิษยโง หรือนักศึกษาสอบตกจะ
บอกวาอาจารยออกขอสอบยาก 
 การหาเหตุผลเขาขางตนเอง (rationalization) เปนรูปแบบหน่ึงของการโยนความผิด
โดยการหาขอแกตัวใหตนเองในวิถีทางที่สังคมยอมรับ เชน นักศึกษาที่ทําขอสอบไมไดอาจจะ
บอกกับคนอ่ืน ๆ วาขอสอบคลุมเครือไมชัดเจน ซึ่งนักศึกษาสวนใหญจะเห็นดวย ซึ่งในความ
เปนจริง นักศึกษาอาจจะเตรียมตัวมาไมดีพอหรือไมเขาใจจริง ๆ  
 ในการพัฒนาการเจริญเติมโตทางจิตใจนั้น คนเราจะพัฒนาสิ่งใหมๆ ที่เหมาะสมมากกวา
เดิมไปพรอม ๆ กับการเจริญเติมโตทางรางกาย แตในบางครั้งคน ๆ นั้นอาจจะเกิดความหวาด 
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 ในเรื่องของ fixation เปนเรื่องของการหยุดชะงักอยูในระยะของการพัฒนาการขั้นใดขั้น
หน่ึง แตการถดถอย (regression) เปนเรื่องของการยอนกลับ เด็กคนหน่ึงอาจจะกลับมาปสสาวะ
รดที่นอนหรือรดกางเกงอีก เม่ือแมมีนองใหม (การยอนกลับไปชวงการฝกการขับถาย toilet 
training) เพราะการมีสมาชิกใหมของครอบครัวทําใหเด็กเกิดความวิตกกังวลหรือกลัวหรือคู
แตงงานใหมอาจจะวิ่งกลับไปหาแมหลังจากที่เกิดการทะเลาะกับสามีเปนคร้ังแรก ความรูสึก
ตองการความมั่นคง ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายมาจากความรูสึกเดิมที่มีอยู ในบางครั้งการ
แสดงออกตรง ๆ ตามสัญชาติญาณหรือความรูสึกจะทําใหเกิดความรูสึกไมสบายใจ กระวน
กระวายใจ ดังน้ันคน ๆ นั้นอาจจะแสดงในทางตรงขามแทน ซึ่งกลไกปองกันตนเองนี้เรียกวา 
reaction formation และสวนใหญแลวจะเปนการแสดงออกที่เกินกวาที่เปนจริงดวย เชน คนที่
เลิกสูบบุหร่ีเพราะกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองจะกลายเปนคนแรกที่วิพากษวิจารณคนที่
ยังสูบบุหรี่อยู เปนตน 
การพัฒนาการทางเพศ (Psychosexual Development) 
     ฟรอยดมองเรื่องบทบาทของเพศคอนขางกวางมาก ความสุขทางเพศไมใชแตเรื่องของ
กิจกรรมทางเพศเทาน้ัน แตรวมถึงสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย สวนของรางกายที่มีผลกระตุนให
เกิดความรูสึกทางเพศ จะถูกเรียกวา erogenous zones ซึ่งจะรวม ปาก ชองทวารหนัก และ
อวัยวะสืบพันธุ  

Oral Period ในที่นี้เพศเริ่มตั้งแตเกิดเม่ือเด็กทารกมีความสุขจากการดูดและกินอาหาร 
ซึ่งเรียกวา oral erotic หลังจากนั้นเม่ือมีฟนขึ้นความสุขมาจากการกัด เปน oral sadistic 
ระยะเวลาของ oral period จะเริ่มตั้งแตเกิดจนถึง 2 ขวบ และบอย ๆ ที่จะพบวาเม่ือเด็กเลิกดูด
นมจากขวด เด็กจะหันมาดูดน่ิวหัวแมมือแทน  ซึ่งหมายถึงการทดแทน (displacement-หาสิ่ง
ทดแทน แทนของที่ตองการจริง ๆ ) ซึ่งสิ่งที่มาทดแทนนี้อาจจะไมดีเทาของจริงแตก็ดีกวาไมมี
อะไรเลย และจริง ๆ แลวหลายคนยังคง fixated มายัง oral period หรือ regress กลับมา
ชวงเวลานี้ดวยการที่สูบบุหร่ี เคี้ยวหมากฝร่ังหรือกัดดินสอ 
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Anal Period ในชวงกลางของอายุ 2 ขวบ การกระตุนเรื่องเพศหันไปยังทวารหนัก ใน
ระยะนี้ (anal expulsion) ความสุขอยูที่การปลดปลอยของเสีย ในวัยผูใหญการแสดงออกโดย
ลักษณะความไมเปนระเบียบ ยุงเหยิงหรือฟุมเฟอย ซึ่งการทดแทนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจคือ
การโยนทุกอยางไปใหกับคนอ่ืน (dumping) และในชวง anal retention คือความสุขอยูที่การ
เก็บทุกอยาง “ขยะ” เอาไว ในผูใหญจะมีลักษณะของคนชอบเก็บสะสม หวงของ ตระหนี่และ
พอใจอยูกับการที่ไมทิ้งอะไรเลย 

Phallic Period ในปที่ 3 ของชีวิตความสุขของเด็กจะออกมาอยูที่เร่ืองของอวัยวะเพศ 
เด็กผูชายเร่ิมสังเกตอวัยวะเพศของตนเองและการจับตองเปนเรื่องสนุก และเด็กผูชายเร่ิม
มองเห็นความแตกตางของอวัยวะเพศของตัวเองกับนองสาว ในชวงเวลานี้ Oedipus complex 
เกิดขึ้น ซึ่งฟรอยดถือวาเปนการคนพบที่ยิ่งใหญของตนเอง โดยฟรอยดไดเขียนเร่ืองน้ีไวครั้ง
แรกในหนังสือ The Interpretation of Dream  

เรื่องของ Oedipus เปนที่รูจักจากละครของ Sophcles ซึ่งเปนเรื่อง Oedipus ซึ่งฆาพอ 
(ซึ่งไมรูจัก) และแตงงานกับแม ฟรอยดเชื่อวาเด็กผูชายทุกคนมีลักษณะเหมือนกับบทละคร
เกาแกเรื่องนี้ เพราะในชวงนี้เด็กผูชายจะสนุกสนานกับแม และมีลักษณะที่ไมลงรอยกับพอ จิต-
ใตสํานึกของเด็กชายตองการที่จะแตงงานกับแม ซึ่งในชวงนี้จะเกิด castration anxiety คือ
ความกลัววาพอจะตัดอวัยวะเพศของตน ซึ่งจริง ๆ แลวเปนเพราะเด็กกลัวการสูญเสียอวัยวะ
เพศ ซึ่งวิธีการในการแกปญหาจะออกมาในรูปของการเก็บกดเอาไว หรือการสําเร็จความใคร
ดวยตนเอง ระยะเวลาหลังจากน้ีเด็กชายจะเปลี่ยนทาทีจากการท่ีพยายามทําตามแม (เพ่ือให
แมพอใจ) มาเปนแสดงตามพอและผูชายคนอ่ืน ๆ  

ลักษณะอาการเหลาน้ีจะเกิดในเด็กผูหญิงเชนกัน เด็กผูหญิงจะพยายามใกลชิดกับพอ
และอิจฉาแม เพราะแมเปนคูแขงของความรักจากพอ จากจิตใตสํานึกเด็กผูหญิงจะแสดงตัว
เปนเด็ก ๆ ใหพอดูแล และโทษแมที่ทําใหตัวเองไมมีอวัยวะเพศของชายแตพอมี ซึ่งเรียกวา 
penis envy ลักษณะของเด็กหญิงชวงน้ีคือการเกิด castration anxiety ขึ้น และระยะนี้จะจบลง
เม่ือเด็กผูหญิงเริ่มหันกลับมาเลียนแบบแมและผูหญิงคนอ่ืน ๆ ในบางคนที่ชะงักงันในเวลานี้จะ
กลายเปนคนที่ไมยอมแตงงาน และเกาะติดอยูกับพอหรือแมซึ่งเปนเพศตรงขาม 
 Latency Period หลังจากชวงของ Oedipus complex เร่ิมเขาสูชวงของ latency ซึ่ง
เริ่มจากอายุ 5 ป ถึง 11 ป ชวงนี้จะเปนชวงของการที่เด็กผูชายจะเลนกับเด็กผูชายดวยกันและ
เด็กผูหญิงจะเลนกับเด็กผูหญิง เปนชวงของการตอตานหรือเปนปฏิปกษระหวางเด็กหญิงและ
เด็กชาย ถาเด็กผูชายคนใดเลนกับเด็กผูหญิงจะถูกเรียกวา “sissy” และถาเด็กผูหญิงไปเลนกับ
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 Genital Period ในชวงของ Oral anal และ phallic รวมกันเรียกวา pre-genital period 
เพราะฉะน้ันในชวงของ genital period เปนชวงของการเริ่มตนสนใจเพศตรงขาม โดยในชวง
แรก ๆ การแสดงออกจะมุงไปยังครูที่เปนเพศตรงขาม ตามดวยการหลงรักแบบเด็ก ๆ (puppy 
love) หรือลักษณะของการชื่นชมหรือแอบชอบ เชน เด็กผูหญิงชื่นชมครูชาย ดาราวัยรุน เพศ
ตรงขามและในที่สุดความสนใจเหลาน้ีจะพัฒนาขึ้นเปนการนัดพบ ศึกษา คบหา และแตงงาน 
แตอยางไรก็ตามการถึงวุฒิภาวะในชวงเวลาน้ีไมไดหมายความวาจะสามารถทดแทนชวงของ 
pre-genital period ไดหรือคนที่มีการชะงักงัน (fixated) ใน pre-genital period ก็ไมใชสิ่งที่
ผิดปกติในการท่ีคน ๆ นั้นสามารถมีความสุข โดยผานทางกิจกรรมที่เก่ียวของกับ oral หรือ 
anal ได  
ปญหาเรื่องจิตและกาย (The Mind-Body Problem) 
 ในความจริงแลวฟรอยดไมไดสนใจเกี่ยวกับเร่ืองนี้ แตจากงานของฟรอยดแลวแนนอน
วาฟรอยดเปน dualistic ในรูปของจิตมีจริงและมีรูปกาย รวมถึงการที่รางกายทํางานเม่ือเกิด
สัญชาติญาณของความตองการของรางกาย และยังมี ego และ superego ซึ่งเปนเรื่องของจิต 
ทั้งน้ีเพราะ superego เปนสวนของสภาวะจิตซ่ึงสามารถใหรางวัลหรือลงโทษ ego ได และจะ
เห็นไดวามีปฏิสัมพันธระหวาง 3 ระบบ (id, ego, superego) ฟรอยดมองปญหาเรื่องของจิตและ
กายในฐานะของ psychophysical interactionism และบางครั้งฟรอยดแบงกระบวนการทางจิต
ออกจากทางกาย ซึ่งในกรณีนั้นจะเรียกวาเปน psychophysical parallelism  
 จะเห็นไดวางานของฟรอยดทําใหเกิดการเคลื่อนไหวและมีผลอยางยิ่งตอจิตวิทยาและ
จิตเวชในปจจุบัน ทั้งน้ีเพราะมีกลุมคนมากมายที่สนใจและติดตามงานของฟรอยด แตอยางไรก็
ตามมีคนบางกลุมที่มีความคิดเห็นแตกตางออกไป คนแรกไดแก อัลเฟรด แอดเลอร (Alfred 
Adler) แอดเลอรไดอานหนังสือ The Interpretation of Dream ของฟรอยดและประทับใจมาก 
ในป ค.ศ.1902 แอดเลอรไดรับเชิญใหเขารวมในกลุมวันพุธ  และในป ค.ศ.1911 แอดเลอรได
แยกทางกับฟรอยด โดยเสนอแนวคิดในฐานะของ Individual Psychology คนที่สองท่ีแยก
จากฟรอยดไดแก คารล จุง (Carl Jung) ฟรอยดชอบแนวคิดของจุง ในเรื่องของ word-association 
โดยที่ทั้ง 2 ไดเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.1909 เพ่ือสอนที่มหาวิทยาลัยคลารก และจาก
ชวงเวลานั้นความสัมพันธระหวางจุงและฟรอยดเร่ิมเย็นชา จุงไดรับเลือกใหเปนประธานคน
แรกของ International Psychoanalytic Association และฟรอยดหวังวาจุงจะเปนผูสืบทอด
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 เชนเดียวกับ แอดเลอร จุงไดตั้งจิตวิทยาโดยมีแนวคิดบางสวนของฟรอยด ปฎิเสธบาง
อยางและแยกออกจากฟรอยดอยางสมบูรณ จุงยอมรับเรื่องของพลังงานทางจิต (psychic 
energy) การแบงแยกระหวางจิตสํานึกและจิตใตสํานึก ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะใน
เรื่องของจิตใตสํานึก ถึงแมวาจะแตกตางกันกับของฟรอยด 
จิตวิทยาแตละบุคคลของอัลเฟรด แอดเลอร (Alfred Adler’s Individual Psychology) 
 แอดเลอร จัดไดวาเปนคนแรกที่ใหความสําคัญกับการวิเคราะหเร่ืองสังคมสิ่งแวดลอม 
โดยใหความสําคัญกับสังคมของมนุษย โดยมองวามนุษยเปนมรดกของสังคม ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากส่ิงแวดลอม ในขณะที่ฟรอยดเนนชีววิทยาในฐานะธรรมชาติของมนุษย สําหรับแอดเลอร
แลวจิตสํานึกเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของจิต แตไมไดละทิ้งเรื่องของจิตใตสํานึกแตไมไดใหความ 
สําคัญเหมือนกับฟรอยด จิตใตสํานึกสามารถท่ีจะเขามายังจิตสํานึกและเม่ือใดที่จิตใตสํานึก
กลายเปนจิตสํานึกน่ันคือสิ่งที่สําคัญในการที่จะศึกษาธรรมชาติของมนุษย สําหรับแอดเลอร
จิตสํานึกเปนจุดสําคัญของบุคลิกภาพ ถึงแมวาแอดเลอรจะเหมือนกับฟรอยดที่ใหความสําคัญ
กับประสบการณจากวัยเด็กหรือจากอดีต (เชน ลําดับการเกิด) แตที่สําคัญดวยเชนกันคือจุดมุง-
หมายในอนาคต ซึ่งแอดเลอรบอกวาอนาคต (teleological viewpoint) เปนตัวกําหนดพฤติกรรม
ปจจุบัน ขณะที่ฟรอยดเนนอดีต (determinist)  
 แอดเลอรมีความรูสึกวาฟรอยดเนนบทบาทของเพศในฐานะที่เปนแรงขับพ้ืนฐานของ
บุคลิกภาพ โดยเฉพาะเรื่องของ libido เกิดจากแรงขับทางเพศมากพอ ๆ กับประสบการณทาง
เพศในวัยเด็ก ในขณะที่แอดเลอรเนนในเรื่องของความกาวราวและการแสวงหาอํานาจ 
(aggression and striving for power) ซึ่งตอมาหมายถึงการแสวงหาสิ่งที่ดีกวา (striving for 
superiority) และที่สุดไดแก social interest 
 แอดเลอรใหความสําคัญอยางยิ่งกับลักษณะเฉพาะของแตละคน (human individuality) 
แตละคนมีลักษณะเฉพาะของตัวเองและมีลักษณะของวิถีชีวิตของตนเอง และตางมีจุดมุงหมาย
ของชีวิตแตกตางกัน (Each person was unique individual who had a unique style of life 
with different goals) แอดเลอรพิจารณาบุคลิกภาพในภาพรวมและในฐานะที่เปนหน่ึง (unique 
system) บุคลิกภาพของแตละบุคคลไมสามารถที่จะแบงแยกเปนสวนยอยได 
ชีวิตของแอดเลอร (ค.ศ. 1870-1937) 
 ในป ค.ศ.1870 เวียนนาเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมยุโรป ไมวาจะเปนทางดานศิลปะ 
ดนตรีและวิทยาศาสตร แอดเลอรเปนลูกคนท่ี 2 ของพ่ีนอง 6 คน ของครอบครัวซึ่งมีพอเปน
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 ในป ค.ศ.1902 แอดเลอรเร่ิมมีความสัมพันธกับฟรอยดและเปนประธานของสมาคมจิต
วิเคราะหแหงเวียนนา ในป ค.ศ.1907 แอดเลอรพิมพบทความสําคัญ คือ เร่ือง organ 
inferiority and its compensation ซึ่งเปนจุดเร่ิมแรกของการเขาสูวงการจิตวิทยา ซึ่งดูเหมือน 
วาแนวคิดนี้ไปไดดีกับของฟรอยด ซึ่งฟรอยดไดพูดถึงการทดแทนสําหรับปญหาเรื่องเพศ 
(compensation for sexual difficulties) แตอยางไรก็ตามหลังจากน้ัน แนวคิดของแอดเลอรเร่ิม
ตางจากฟรอยดและคนอ่ืน ๆ ในกลุมจิตวิเคราะห สิ่งที่สําคัญคือการที่แอดเลอรไมยอมรับการ
ที่ฟรอยดใหความสําคัญเรื่องเพศ ในป ค.ศ.1911 แอดเลอรและคนอ่ืน ๆ แยกตัวออกจากกลุม
และตั้งกลุมในนามของ individual psychology ซึ่งแอดเลอรใหความสนใจเปนอยางมากใน
เร่ืองของจิตวิทยาเด็กและการใหคําปรึกษาแกเด็กและในโรงเรียนของรัฐ แอดเลอรไป
สหรัฐอเมริกาหลายคร้ังและเพื่อหลีกเลี่ยงปญหากับนาซีในฐานะที่เปนยิวแอดเลอรยายไปอยู
สหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.1934 และเสียชีวิตขณะไปบรรยาย ณ เมืองอะเบอดีนในสก็อตแลนดใน
ป ค.ศ.1937     
จิตวิทยาของแอดเลอร 
Inferiority and Compensation (ปมดอยและการทดแทน) 
 บทความในระยะแรก (ค.ศ.1907) ไดแก The Study of Organ Inferiority and Its 
Psychical Compensation  ซึ่งแอดเลอรไดชี้ใหเห็นวาคนที่มีอวัยวะที่มีปญหา เชน ตาไมดีจะ
พัฒนาสิ่งทดแทนคือจะมีหูที่ไดยินเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามการพัฒนาสิ่งทดแทนเปนเรื่อง
สําคัญ บางคนจะทดแทนดวยการปรับตัวที่ดีหรืออาจทดแทนดวยการกลบเกลื่อน แอดเลอร
มองเห็นวาความรูสึกมีปมดอย (inferiority) เปนส่ิงที่มีอยูทั่วไปและเปนส่ิงที่ชวยไมไดถาเกิดใน
เด็ก ในคนที่มีความรูสึกเชนนี้มาก ๆ จะสรางความรูสึกขี้ขลาด ไมม่ันคง อาย หรือแมแตความ
ขลาดกลัว  นอกจากนี้แลวการสรางสิ่งทดแทนอาจจะแสดงออกในลักษณะของการตอตานหรือ
แมแตความคิดวาตนเองเปนใหญ (idea of grandeur) หรือนอยที่สุดคือความรูสึกวาตนเองมีชัย
ชนะหรือตนเองไดแกไขไปเรียบรอยแลวเหมือนเทพนิยาย 
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 แตอยางไรก็ตามความรูสึกมีปมดอยอาจจะทําใหเกิดผลดีไดเชนกรณีของแอดเลอรเอง 
ซึ่งตอนเด็กเปนคนที่ออนแอไมมีความสุข แตแอดเลอรทดแทนดวยการกลายเปนหมอที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลก แอดเลอรไดพูดถึงคนในอดีตหรือในประวัติศาสตรที่ใชการทดแทน เชน คลารา 
ชูดมันม ภรรยาของนักประพันธชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีปญหาดานการไดยินมาตั้งแตเด็ก 
สามารถกลายเปนนักเปยโนที่มีชื่อเสียง ดังน้ันความรูสึกมีปมดอยจะสามารถผลักดันใหคน ๆ 
นั้นประสบความสําเร็จและสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองไดเปนอยางดี 
 ในแนวคิดของแอดเลอรอีกเรื่องซึ่งใกลเคียงกับเรื่องของการมีปมดอยและการทดแทน 
ไดแก เร่ืองของ musculine protest ซึ่งเปนเรื่องการพยายามแสวงหาความแข็งแรงและอํานาจ 
(strong and powerful) เพ่ือทดแทนความรูสึกไมเปนผูชายและปมดอยในระยะนั้น (ค.ศ.1910) 
แอดเลอรและฟรอยดยังมีความสัมพันธที่ดีดังน้ัน musculine protest เปนเหมือนกับเร่ืองเพศ 
การที่จะมีลักษณะผูชายคือการที่มีลักษณะเดน (superior) และการมีลักษณะเปนหญิงเปนลักษณะ
ดอย (inferior) ซึ่งในงานเขียนในตอนหลังของแอดเลอร striving for superiority คือสิ่งที่มา
แทน musculine protest เพราะเรื่องของ musculine protest เปนเรื่องที่เขมงวด ซึ่งในตอน
หลังหมายถึงการตอตานของผูหญิงที่ตองการแสดงบทบาทของการเปนหญิง การที่ผูหญิง
ออนแอกวาผูชายเปนเรื่องที่แสดงถึงปมดอย ดังน้ันผูหญิงจึงทดแทนดวยการเปนหมอ นัก
กฎหมาย นักธุรกิจ ซึ่งโดยปกติแลวจะเปนผูชายมากกวา หรือแมแตการที่ไมยอมแตงงานไมมี
ลูก ซึ่งไปตรงกับแนวคิดของฟรอยดเก่ียวกับเร่ือง penis envy ซึ่งจากประวัติศาสตรที่ผานมา 
ผูหญิงแสวงหาส่ิงที่มีเหนือกวา เชน ตอสูเพ่ือการออกเสียงเลือกตั้ง ด่ืมในรานเหลา สูบบุหรี่ 
หรือนุงกางเกง ปจจุบันการเคลื่อนไหวของผูหญิงคือการแสดงออกของการตอตานผูชายนั่นเอง 
การเปลี่ยนแปลงของการแสวงหาและการสรางความเปนเลิศ (Dynamic Striving and 
Superiority)  
 แอดเลอรเหมือนกับฟรอยดที่จัดวาเปน dynamic psychology เพราะพูดถึงเรื่องของ
แรงจูงใจที่มีผลตอบุคลิกภาพ แอดเลอรพูดถึงเรื่องของแรงขับจากความกาวราว (ค.ศ.1908) 
กอนฟรอยด ซึ่งถือวาเปนลําดับแรกของการแสดงความเปนชาย โดยแรงขับความกาวราวของ
แอดเลอรที่แสดงออกมาในวัยเด็ก จากการที่เด็กรองไห โมโห ตอสู และการกัด ในวัยรุนหรือวัย
ผูใหญจะแสดงออกในลักษณะของอาชญากรรมและการปฏิวัติเพ่ือการเปนวีรบุรุษ 
 หลังจากนั้นแอดเลอรไดปรับเปลี่ยนแรงขับที่กาวราวใหมและเรียกวาการแสวงหาความ
เปนเลิศ (striving for superiority) ซึ่งกลายเปนพื้นฐานแนวคิดของแอดเลอรเปนแรงขับจาก 
ปมดอยไปสูความเปนเลิศจากต่ําสุดขึ้นไปสูที่เหนือกวาหรืออยูบนสุด ซึ่งหมายถึงอํานาจและ
ความภาคภูมิใจ ในภายหลังความตองการความเปนเลิศหรือ superiority กลายเปนการแสวง 
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ความสนใจสังคม (Social Interest) 
 จุดสูงสุดของทฤษฏีของแอดเลอรในเรื่องของการแสวงหาความเปนเลิศคือเรื่องของความ
สนใจสังคม (social interest) มนุษยเรามีพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับสังคมอยู 3 อยาง คือ อาชีพ สังคม
และความรัก ความสนใจสังคมเปนเรื่องของศักยภาพของแตละคนในการตอบสนองตอสถาน-
การณในสังคม และกลายมาเปนสวนหนึ่งของคน ๆ นั้น  ในการแสวงหาความเปนเลิศถึงแมวา
จะเปนสิ่งที่มีมาแตกําเนิดแตตองพัฒนาดวยการชวยเหลือจากสังคม ในเด็กส่ิงที่แสดงออกอยาง
แรกของความสนใจสังคม ไดแก แม สําหรับแอดเลอรแลวการแสดงออกของความรักของเด็ก
นั้นไปยังผูอ่ืนไมใชเพ่ือตนเองเหมือนที่ฟรอยดพูดไว 
 ในคนที่ไมสามารถพัฒนาความสนใจสังคมคือคนที่ลมเหลว เปนโรคประสาท ขี้เมา 
อาชญากร โสเภณี และพวกชอบบิดเบือนความจริง ในคนที่มีความสนใจสังคมมากจะย่ิงประสบ
ความสําเร็จในการปรับตัวเขากับชีวิตไดมากตามไปดวย 
Fictional Finalism 
 จากผลงานของนักปรัชญาชาวเยอรมัน ฮันส วายฮิงเกอร (Hans Vaihinger) ในป ค.ศ.
1911 ซึ่งไดพิมพหนังสือชื่อ The Philosophy of “As If” แอดเลอรประทับใจกับเน้ือหาซ่ึงมี
อิทธิพลตอความคิดของแอดเลอรในเรื่องทิศทางของการแสวงหาของของมนุษย (direction of 
human strivings) ในความเห็นของวายฮิงเกอรมองวามนุษยมีชีวิตอยูบนความไมจริง (fictions) 
ซึ่งไมไดเก่ียวของกับความเปนจริงเลย “ทานจะไดรางวัลในสวรรค” หรือ “มนุษยทุกคนเสมอ
ภาคกัน” แตจากความไมจริงน้ีทําใหคนเราสามารถอยูในโลกของความเปนจริงไดมากกวาวิธี
อ่ืนใด ความไมจริงไมสามารถลดความเปนจริงแตยังคงอยูในรูปของนามธรรมอยูอยางนั้น ซึ่ง
ถารวมความไมจริงเหลาน้ีกับจุดมุงหมาย (final goal) จะพบวาคนเราอยูภายใตการชี้นําของ
จุดมุงหมายที่ไมเปนจริง (fictional goal) อนาคตเปนส่ิงที่เปนอัตนัย (subjective) ไมมีใครรูวา
จะเปนอยางไร มีอะไรอยูภายใน การท่ีแอดเลอรพูดถึง fictional finalism คือการอธิบายเรื่อง
ของอนาคต (teleology) คือการที่คนเราแสวงหาอนาคตนั่นเปนสิ่งที่มีผลตอการกระทําใน
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 จุดมุงหมายของคนเรานั้นอาจเปนสิ่งที่อยูในจิตสํานึกหรือจิตใตสํานึก แตจะจบลงที่สิ่งที่
แสวงหาในที่สุด สิ่งที่เปน fictional goal ไมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลายมาเปนส่ิงที่เปนวัตถุ
สิ่งของหรือเปนรูปธรรมได แตอาจใชสิ่งที่เปนรูปธรรม เชน สิ่งแวดลอม การมีอวัยวะท่ีไม
สมประกอบมาเปนประโยชนในกระบวนการสรางจุดมุงหมายแตสิ่งน้ันยังคงเปนส่ิงที่ไมเปนจริง 
(fiction) อยูนั่นเอง ธรรมชาติของความไมเปนจริงของจุดมุงหมายจะอยูในจิตใตสํานึก 
จุดมุงหมายน้ันมีอยูแตคน ๆ นั้นไมสามารถที่จะเขาใจได จึงนับไดวาเปนจุดมุงหมายที่เปนจริง
ที่อยูบนพื้นฐานของจิตใตสํานึก 
ระดับของการกระทําและบุคลิกภาพ (Degree of Activity and Personality Types)   
 สําหรับแอดเลอรแลว 3 อยางแรกที่มีผลตอพฤติกรรมของมนุษย ไดแก 1. แสวงหา
ความเปนเลิศ (striving for superiority) 2. ความสนใจสังคม (Social Interest) และ 3. ระดับ
ของการกระทํา (degrees of activity) ยกเวนในการพัฒนาการของบุคลิกภาพระดับของการ
กระทําจะสําคัญนอยที่สุดใน 3 อยางนี้  ซึ่งระดับของการกระทําน้ีไมไดถูกมองในแงของคุณภาพ
ของการกระทํา แตแอดเลอรยกตัวอยาง เด็กที่หนีออกจากบานหรือเด็กที่ออกไปอยูขางนอก
และมีเรื่องชกตอยกับคนอ่ืน จะมีระดับของการกระทํามากกวาเด็กที่นั่งอยูในบานและอาน
หนังสือ 
 ถารวมระดับของการกระทําที่สูงหรือต่ําเขากับระดับความสนใจสังคมที่สูงหรือต่ําจะได
ลักษณะของบุคลิกภาพ เปนดังนี้ 
 
 ระดับความสนใจสังคมสงู 

(High Social Interest) 
ระดับความสนใจสังคมต่ํา 

(Low Social Interest) 
การกระทําสูง 
(High Activity) 

คนที่มีประโยชนในสังคม 
(Socially useful person) 

คนที่มีอิทธิพล 
(Ruling person) 

การกระทําต่ํา 
(Low Activity) 

 คนที่ยอมรับทกุอยาง 
(Getting person) 

 
 

 คนที่ชอบหลกีหนี 
(Avoiding person) 

 ธรรมชาติของลักษณะของคนที่มีประโยชนในสังคมจะเปนคนที่ไมตองการความ
พิถีพิถันหรือละเอียดลออมากเกินไป ซึ่งเปนบุคลิกภาพที่เปนที่ตองการเปนส่ิงที่เปนไปไมไดใน
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วิถีชีวิต (Style of Life) 
 จากงานเขียนของแอดเลอรไดแสดงถึงวิถีชีวิตไวหลายอยางไดแก 1.ของแตละคน 2.วธิ ี
การในการเผชิญปญหา 3.การดําเนินกิจกรรมที่สรางสรรคเฉพาะตัว 4.การทดแทนปมดอย      
5.วิธีการที่การที่ไปใหถึง fictional goal และ 6.จุดมุงหมายเฉพาะ และวิธีการในการที่บรรลุ
เปาหมาย 
 วิถีชีวิตของคนเริ่มตนพัฒนาตั้งแตในวัยเด็ก เร่ิมจากอายุ 5 ป เจตคติของเด็กตอ
สิ่งแวดลอมจะเร่ิมเกิดขึ้นและยังคงไปทิศทางนั้นมากขึ้นหรือนอยลง  ซึ่งตรงจุดน้ีคือสวนที่แอด-
เลอรเห็นดวยกับฟรอยดที่เนนใหความสําคัญกับวัยเด็กตอนตน แอดเลอรบอกวาวิธีหนึ่งของ
การคนหาวิถีชีวิตของคน ๆ นั้น คือการมองยอนหลังไปความจําที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก ซึ่งแอด-
เลอรพบคําตอบจากคนที่เปนหมอและประสบความสําเร็จในอาชีพวาคนเหลาน้ันตองการเปน
หมอมาตั้งแตเด็ก ๆ แลว 
 แอดเลอรไดแยกวิถีชีวิตที่ผิด (faulty style of life) ไว 3 อยางคือ 1.ปมดอย (inferior) 
2.การถูกตามใจ (pampered) 3.การไมเปนที่ตองการ (neglected) การมีปมดอยทําให
กลายเปนคนที่รูสึกวาตนเองดอยและไมสามารถเอาสิ่งใดมาทดแทนได สิ่งที่เกิดขึ้นคือคน
ลักษณะนี้จะหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงการกระทําตาง ๆ กลายเปนคนที่ไมมีประโยชนตอสังคมหรือ
พัฒนาความสามารถในระดับที่ไมปกติ  สวนคนที่ถูกตามใจมาก ๆ หรือ spoiled จะไมสนใจ
สังคมและกลายเปนเผด็จการหรือคาดหวังวาทุกคนรอบตัวจะตองทําตามความตองการของ
ตัวเอง ซึ่งคนลักษณะนี้จะเปนอันตรายตอสังคมและมีความรูสึกกับพอแมนอยมาก สวนคนที่
รูสึกวาไมเปนที่ตองการจะคลายกับขอ 2 ตางกันที่คนลักษณะนี้จะ “ไมเคย” รูจักความรักและ
ความรวมมือในบาน จะเปนคนท่ีมีความรูสึกไมม่ันใจในความสามารถของตนเองและกลายเปน
คนเย็นชา เฉยเมยและมีลักษณะสําคัญคือมีความปรารถนา (wished) ที่จะไดรับการตามใจ
บาง 
วิธีการใชกลวิธีปองกันตนเอง (Safeguarding Devices) 
 แทนการใชกลไกปองกันตนเอง (mechanism of defense) เชนเดียวกับของฟรอยดในการ 
ปกปอง ego จากความวิตกกังวล แอดเลอรพัฒนาสิ่งที่เรียกวากลวิธีปองกันตนเอง (Safeguarding 
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 Excuses เปนคําที่แอดเลอรใชซึ่งจะเหมือนกับคําวา rationalization (การหาเหตุผล
เขาขางตัวเอง) ของฟรอยด ตัวอยางเชน ใช แต (yes, but) คนที่ไมชอบการเดินทางอาจจะพูด
วา “ใช ฉันอยากไปเที่ยวภูเขา แตฉันคิดวาการจารจรคงจะอันตรายมากในชวงวันหยุด” หรือ 
ถา เพียงแต (if, only) ซึ่ง excuse ก็อาจจะพูดวา “ถาเพียงแต ฉันไดเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
ฉันก็จะไดรับการเลื่อนตําแหนง”   
 Aggression จากงานเขียนในระยะแรกความกาวราวเปนแรงขับปฐมภูมิ (primary 
driving force) แตเม่ือแอดเลอรมองวาพ้ืนฐานของมนุษยวางอยูบนพ้ืนฐานของการแสวงหา
ความเปนเลิศ aggression กลายเปนกลวิธีปองกันตนเอง 
 Depreciation เปนแนวโนมของการที่จะประเมินความสามารถของผูอ่ืนต่ํา และประเมิน
ความสามารถของตนเองสูง “เหตุผลเดียวที่ยศไดงานที่ฉันสมัครก็เพราะเปนผูชาย” 
 Oversolicitousness เปนผลมาจากการอนุมานเอาเองวาคนอ่ืนไมสามารถที่จะดูแล
ตัวเองได เชน “ตุก เธอทําเองไมไดหรอกใหฉันชวยดีกวา” หรือ “ใหฉันยกกระเปาใหดีกวา เธอ
ไมมีทางยกลงจากรถไดหรอก”  
 Distance เปนลักษณะของการหนีจากบางอยางที่ขวางอยูระหวางตนเองกับปญหา 
เชน การหนีจากปญหาในชีวิตประจําวันโดยการสรางระยะหาง (ระยะทาง-distance) ระหวาง
ตัวเองกับปญหา สวน moving backward การปกปองความภาคภูมิใจของตัวเองดวยการ
ยอนกลับไปสูวัยเด็ก  ซึ่งจะเหมือนกับ regression ของฟรอยด เชน ภรรยาพูดกับสามี “ถาทํา
แบบน้ีฉันจะกลับไปอยูกับแมดีกวา” standing still จะคลาย fixation ของฟรอยดดวยการหลีก
หนีอันตรายดวยการไมกาวเดินตอไป  ซึ่งเปนการปองกันตัวเองจากการเขาใกลสิ่งที่เปนจริง
ของชีวิต หรือพูดไดวา “ถาไมทําอะไรบางครั้งปญหาก็จะแกไขไดดวยตัวของมันเอง” (If one 
does nothing, the problem sometimes solves itself) hesitalation เปนลักษณะของการปลอย 
เวลาใหผานไป ทิ้งงานคางเอาไว เพราะไมสามารถที่จะตัดสินใจได ผลัดวันประกันพรุงไปไม
ยอมทําและจะบอกวา “It’s too late now” 
 Exclusive tendencies เปนเรื่องสุดทายของแอดเลอร ซึ่งการสรางกําแพงปกปอง
ตัวเองจากสังคมโดยเฉพาะจากชุมชน คือการหลีกหนีจากการมีความสัมพันธกับสังคม หรือพูด
งายๆ คือการที่คน ๆ นั้นหรือกลุมนั้นมีความยากลําบากในการท่ีจะติดตอกับผูอ่ืนในระดับ
บุคคลคือการที่ยากลําบากในการที่จะส่ือสารดวย และในระดับกลุมจะเปนกลุมพิเศษท่ีมีการ
แบงแยกตอตานผูอ่ืนดวยเหตุผลเฉพาะกลุม  
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จิตวิเคราะหของคารล กุสตาฟ จุง (The Analytical Psychology of Carl Gustav Jung) 
 คารล กุสตาฟ จุง เปนนักจิตวิทยาที่สําคัญคนหนึ่งและเปนคนท่ีเก่ียวของกับฟรอยด
และตอมาไดแตกหักกับฟรอยดหลังจากที่ฟรอยดไดแตกแยกกับแอดเลอร เหมือนกับแอดเลอร
ที่จุงไดสรางแนวคิดทางจิตวิทยา ซึ่งบางสวนมาจากของฟรอยด และปฏิเสธบางสวน และตอมา
ไดแยกกันอยางเด็ดขาด จุงยอมรับแนวคิดของ dynamic psychology ที่รวมเรื่องของพลังงาน
ทางจิต (psychic energy) การแบงระหวาง จิตสํานึก และจิตใตสํานึก ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ 
ความแตกตางระหวางฟรอยดและจุง 
 การเริ่มตนดวยการชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของแนวคิดของฟรอยดและจุงนาจะเปน
ประโยชนสําหรับผูอานในการที่จะใหเขาใจแนวคิดของจุงไดชัดเจนขึ้น 
 ฟรอยดจัดวาเปน “determinist” ซึ่งเนนอดีตในฐานะของการเปนสาเหตุสําคัญของ
พฤติกรรมปจจุบัน ขณะท่ีแอดเลอรเห็นในทางตรงขามคือเนนวาจุดมุงหมายในอนาคตมีผลตอ
ปจจุบัน จุงจะใหความสําคัญกับทั้งอดีตและอนาคต จุงรูสึกวาชีวิตของมนุษยอยูดวย
จุดมุงหมายในอนาคตเทากับเหตุจากอดีต 
 ถึงแมวาทั้งจุงและฟรอยดตางเนนเรื่องของจิตใตสํานึก แตจุงเนนใหความสําคัญกับ
สวนของจิตใตสํานึกที่มาจากบรรพบุรุษและเชื้อชาติและถือวาเปนธรรมชาติที่เปนสากล 
(universal nature) ซึ่งฟรอยดพูดถึงสวนของจิตใตสํานึกที่มาจากเชื้อชาติในเรื่องของ Oedipus 
complex 
 ทั้งฟรอยดและจุงตางยอมรับพลังงานทางจิต ซึ่งพัฒนามาจากพื้นฐานทางชีววิทยา 
แตจุงเหมือนแอดเลอรที่ตอตานฟรอยดในเรื่องของเพศ สําหรับจุงแลวพลังงานทางจิตไมไดมี
รากฐานมาจากสัญชาติญาณพิเศษ แตมาจากกระบวนการทางรางกายที่สรางแรงกระตุน
พ้ืนฐานของชีวิต (basic life urge) หรือแรงขับเพ่ือการมีชีวิต (a drive to live) 
ชีวิตของคารล จุง (ป ค.ศ. 1875-1961) 
 จุงเกิดที่หมูบานเล็ก ๆ แหงหนึ่งในสวิสเซอรแลนด พอเปนบาทหลวงประจําโบถสแหง
หน่ึง ซึ่งเปนเหตุใหศาสนามีสวนสําคัญที่มีอิทธิพลตอจุงในเวลาตอมา โดยเฉพาะแนวคิดทาง
จิตวิทยา จุงศึกษาแพทยและไดรับปริญญาในป ค.ศ.1900 และเขาทํางานที่คลินิกทางวิตเวช
ของมหาวิทยาลัยซูริคจนป ค.ศ.1909 หลังจากอาน Interpretation of Dream ของฟรอยด จุง
ประทับใจฟรอยดมากเหมือนที่แอดเลอรเคยรูสึก หลังป ค.ศ.1906 จุงและฟรอยดไดพบปะกัน
และไดเขารวมในกลุม Wednesday Evening Discussion Group และมีความสัมพันธที่แนน-
เฟน จนถึงป ค.ศ.1914 ความสัมพันธไดสิ้นสุดลง 
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 ฟรอยดเนนเร่ืองของเพศวาเปนผลมาจากประสบการณที่เจ็บปวดในวัยเด็กเทา ๆ กับ
แรงขับทางเพศเปนพ้ืนฐานของพลังงานทางจิต ซึ่งเปนสิ่งที่จุงยอมรับไมได และมองวาพลังงาน 
libido เปนสวนพื้นฐานของชีวิตและกระบวนการเจริญเติบโต ในป ค.ศ.1914 จุงไดลาออกจาก 
International Psychoanalytic Association และตั้งโรงเรียนของตนเองเรียกวา analytic 
psychology  
 ชีวิตของจุงในชวงหลัง จุงอยูที่สวิสเซอรแลนดและเดินทางไปแอฟริกาเหนือ ไปเย่ียม
สหรัฐอเมริกาไปแอฟริกาและเคนยาเพื่อศึกษาคนพื้นเมือง รวมทั้งศึกษาเรื่องของศาสนาทาง
ตะวันออก ซึ่งมีผลตอพัฒนาการของทฤษฏีในเวลาตอมา ในป ค.ศ.1948 สถาบันของจุงได
เกิดขึ้นเมืองซูริคและกลายเปนที่พัฒนาทฤษฏีและเทคนิควิธีการบําบัด จุงมีชีวิตที่ยืนยาวจน
สามารถเขียนและพัฒนาทฤษฏีใหม ๆ  
จิตวิทยาของจุง 
จิตสํานึกและจิตใตสํานึก (Consciousness and Unconsciousness) 
 เหมือนฟรอยดที่จุงไดแบงแยกระหวางจิตสํานึกและจิตใตสํานึก แตจุงใหความสําคัญ
กับบทบาทของจิตใตสํานึกและลดบทบาทของจิตสํานึกลง จิตใตสํานึกถูกแบงเปน 2 สวน 
ไดแก personal unconscious และ collective unconscious personal unconscious จะอยูใกล
กับจิตสํานึกเปนสวนที่เก็บกดและลืมความจําตาง ๆ จากชวงชีวิตตอนตน ในคนเราแตละคนจะ
มีความแตกตางกันและมีลักษณะเฉพาะ (unique) ขึ้นอยูกับประสบการณที่ผานมาที่ แตละคน
ไดรับ ในสวนของ personal unconscious จะเปนที่อยูของ “ปม” (complex) ซึ่งเปนสวนที่จะมี
บทบาทตออารมณที่ทําใหพลังงานตาง ๆ ซึ่งจะไปเกี่ยวของกับความคิด คนบางคนอาจจะพูด
ถึงปมดอย (inferiority complex) mother complex หรือ power complex จากวิธีการที่จุงใชคือ 
word association จะชวยดึงสิ่งเหลาน้ีออกมา ซึ่งจุงเรียกวา complex indicators ซึ่งตัวบงชี้นี้
จะรวมถึงคําและการตอบสนองที่ไมปกติธรรมดา คําซํ้า การตอบสนองที่วา หรือไมวามีการ
ตอบสนองเลย กัลตันและวุนดไดใชวิธีการของ word-association กอน แตจุงเปนผูที่พัฒนา
เทคนิค ซึ่งตอมาเปนประโยชนอยางยิ่งตอจิตวิทยาคลินิก 
The Collective Unconscious   
 แนวคิดเก่ียวกับเรื่องของ collective unconscious จัดไดวาเปนแนวคิดที่สําคัญเพราะ
เปนสิ่งที่ถายทอดมาของแตละบุคคล ไดรับการแบงปนในฐานะของการเปนมนุษยชาติ ซึ่งไมใช
แตเพียงการรับมาจากบรรพบุรุษเทาน้ัน แตไดรับมาตั้งแตกอนการเปนมนุษย ซึ่งรวมถึง
ความจําที่ไดรับมรดกจากเชื้อชาติมาหลายยุคสมัยสืบตอจากบรรพบุรุษรุนแรก ๆ และเปนผล
มาจากประสบการณของบรรพบุรุษที่ผานมา ซึ่งความทรงจําเหลาน้ันยังจะเก็บไวที่สมองและได
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 ความจําจากเช้ือชาติไมมีการรับการถายทอดมาอยางมากเหมือนกับที่เดอการดเคยคิด
เอาไว แตเปนสิ่งที่สมองมีอยูและตอบสนองตอสิ่งแวดลอมภายนอกดวยวิธีการเลือก 
ตัวอยางเชน อารมณที่จะรักแม กลัวงูหรือความมืด หรือแมแตการรูเรื่องพระเจา ซึ่งเปนสิ่งที่
เขาถึงไดอยางงาย ๆ และบรรพบุรุษของคนเราตางมีประสบการณเดียวกันมาหลายรุนแลว
เชนกัน เพราะฉะนั้น collective unconscious เปนเหมือนพ้ืนฐานของโครงสรางบุคลิกภาพและ 
จุงบอกวาเปนสิ่งที่พบอยางฉลาดและมีสิ่งนี้มาเปนศตวรรษแลว 
The Archetype 
 Archetype เปนส่ิงที่เปน “primordial images” หรือเปน “universal thought forms” 
เม่ือบรรพบุรุษของคนเราไดมีประสบการณแบบเดิมซํ้าแลวซํ้าเลา archetype จะถูกสรางรูป-
แบบขึ้น ตัวอยางเชน archetype ของแม ธรรมชาติของความเปนแม สิ่งที่แมทําหรือแสดงออก 
หรือ archetype อ่ืน ๆ ไมวาจะเปนวีรบุรุษ ปศาจ เวทมนต พระเจา คนฉลาด หรือแมธรณี ซึ่ง 
archetype กลายเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาโครงสรางหรือรูปแบบของบุคลิกภาพขึ้นมา ซึ่งจะ
รวมถึงเรื่องของ persona shadow anima-animus และ the self 
    1.  persona เปนส่ิงที่มาจากจิตใตสํานึกเปนรูปแบบของ “หนากาก” เปนส่ิงที่จะแสดง
ออกมาสูภายนอก เปนสวนที่ผิวเผินหรือเปลือกนอกของบุคลิกภาพที่แสดงออกมาใหคนอ่ืนได
เห็นเปนการแสดงออกในสังคม บางคร้ังเปนบุคลิกภาพที่แสดงออกเพ่ือใหบุคคลอ่ืนประทับใจ 
เปนเวลานานมาแลวที่มนุษยใสหนากาก ดังน้ัน archetype ของ persona ถูกดึงออกมาแสดง
ใหเห็น 
 2.  anima เปนลักษณะหญิงในผูชายและ animus เปนลักษณะชายในหญิง ในความ
เปนจริงคนเราทุกคนมีลักษณะของสองเพศ (bisexual) อยู ในตัว คือทั้งชายและหญิง 
เพราะฉะนั้น anima และ animus อยูในตัวเอง เปนส่ิงที่ทําใหคนเราสามารถเขาใจเพศตรงขาม
ได ในฐานะเปนผูชาย และมี anima ซึ่งทําใหเขาใจภรรยาและเรื่องของผูหญิงอ่ืน ๆ ไดดีขึ้น 
anima มี 2 ดาน เปนสวนที่บริสุทธิ์และดี และเปนเหมือนพระเจาผูสูงสง หรือในทางตรงขาม 
อาจจะกลายเปน โสเภณี หญิงงามเมือง หรือหญิงขายตัว 
 3.  shadow เปนตัวแทนของสวนที่มืดของธรรมชาติของคนเรา เปนสวนของสัญชาติ
ญาณที่มาจากสวนที่ต่ําที่สุด บางสวนของ shadow คือลักษณะธรรมชาติของสัตวบางสวนที่มี
อยูในตัวคนเรา ในสวนของ shadow จะมี archetype ที่มาจากบาป ปศาจ และศัตรู 
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 4.  self เปนสวนที่สําคัญที่สุดของบุคลิกภาพ เปนสวนที่แสดงถึงการแสวงหาความเปน
ตัวเองและทั้งหมด (unity and wholeness) ในคนที่มีวุฒิภาวะ self จะกลายเปนศูนยรวมของ
บุคลิกภาพ ในการพัฒนาการระยะแรก ๆ self จะอยูในจิตใตสํานึกและเมื่อพัฒนาเขาสูระยะ 
เวลาของการเปนผูมีวุฒิภาวะ self จะเขาไปอยูทั้งในจิตใตสํานึกและจิตสํานึก เปนศูนยกลาง
ของบุคลิกภาพเปนสวนที่ทําใหบุคลิกภาพมีความสมดุลและม่ันคง 
 ประสบการณเรื่องศาสนาเปนตัวอยางที่จุงแสดงใหเห็นถึงการที่ self ทํางาน จุงพบ 
self ของตนเองจากการไดศึกษาเรื่องของศาสนาจากทางตะวันออก ในฐานะที่ self สามารถ
แสดงออกถึงรูปของสัญลักษณ (symbolic form) จุงเนนบทบาทของสัญลักษณในฐานะของการ
แสวงหาการแสดงออก (striving for expression) สัญลักษณมี 2 ดาน ดานที่ 1 แสดงถึงอดีต 
และอีกดานเปนสวนที่แสวงหาอนาคต สัญลักษณบางอยางของ self จะรวมถึง ไขมุก เพชร 
วงกลมหรือวงลอ กระจกหนาตาง รูปดอกกุหลาบ หรือวัตถุอ่ืน ๆ ที่มีจุดศูนยกลาง 
 จุงยังไดพูดถึง archetypes อ่ืน ๆ เชน คนชราผูรอบรู แมพระธรณี เด็ก วีรบุรุษ ปศาจ
และอ่ืน ๆ  
Attitudes and Psychological Functions 
 บุคลิกภาพจะทํางานใน 2 ทิศทาง สูภายนอกในฐานะของ extraversion หรือภายในรูป
ของ introversion ซึ่งจากตรงนี้เปนการเร่ิมเร่ืองของการแบงประเภทของจุง (typology) ดวย
การแบงบุคคลออกเปน 2 ประเภท introverts และ extraverts และมีระบบการทํางานเปนการ
คิด (thinking) การรูสึก (feeling) การสัมผัส (sensing) และการหยั่งรู (intuiting) ในสวนของ
การคิดและการรูสึกเปนสวนของการทํางานที่มีเหตุผล ในขณะที่การสัมผัสและการหยั่งรูเปน
สวนที่ไมมีเหตุผล โดยปกติการทํางานของอยางใดอยางหนึ่งจะเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการกระทํา
ตาง ๆ หรืออาจเปนสวนดอย ตัวอยางเชน ถาสวนที่ทํางานคือการสัมผัสในทางตรงขามการ
หยั่งรูจะเปนสวนที่ดอย ในการทํางานของประสาทสัมผัสคือการที่คนเราพอใจกับอวัยวะสัมผัส
ของตนเอง ซึ่งสวนน้ีจะเปนเหมือนทิศทางของการกระทําหรือพฤติกรรม การหยั่งรูทําหนาที่
เหมือน “ลางสังหรณ” หรือแรงกระตุน (impulses) ในการหยั่งรูเหมือนกับการที่คนทําอะไร
บางอยางโดยไมสามารถบอกไดวา “ทําไม ?” ในสวนของการคิดเปนสวนของการใชสติปญญา
ที่ทําใหเกิดการกระทําและการแกไขปญหา สวนการรูสึกจะเปนสวนที่เก่ียวของกับการตัดสิน
คุณคา (value judgments) 
   จากการคูณเจตคติ 2 อยาง (introversion กับ extraversion) กับการกระทํา 4 อยางจะ
ไดบุคลิกภาพเปน 8 ประเภทดวยกัน คือ 
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 extraverted-sensing คนที่อยูไดดวยประสาทสัมผัส จะเปนคนที่ชอบ แสง เสียงและ
กลิ่นของธรรมชาติ จะชื่นชมความงาม ชอบอยูกับคน ไปงานเลี้ยงกินและด่ืม เปนนักธุรกิจที่
ฉลาด หัวแข็ง และ “ดิบ” ไดในบางครั้ง 
 introverted-sensing จะเปนคนที่จะมีลักษณะเปนศิลปน เลนดนตรี หรือสรางงาน
ศิลปะ มีลักษณะสุขุมและควบคุมตนเองแตบางคร้ังนาเบื่อ 

extraverted-thinking จะเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย เปนพวกที่ไมใชความรูสึกในการ
ตัดสินใจจะเนนแตสิ่งที่เปนจริง จะยึดม่ันแตความเปนจริงจะคาดหวังแบบเดียวกันจากบุคคลอ่ืน  

introverted-thinking จะเปนพวกชอบแกปญหา แตอาจเปนนักวิทยาศาสตร แตจะชอบ
อยูในหองทดลองของตนเอง ชอบทํางานคนเดียว อาจเปนนักบัญชีจะสนุกกับการทํางานคน
เดียวไมชอบยุงเก่ียวกับคนอ่ืน 

extraverted-feeling จะเปนพวกอยูกับอารมณ ชอบตัดสินคุณคาตาง ๆ เปลี่ยนแปลง
งาย เจาอารมณ แตสามารถที่จะสรางความสัมพันธกับคนอ่ืนได ชอบตามความนิยมและแฟชั่น 
จุงพบลักษณะประเภทนี้มากในกลุมผูหญิง 

introverted-feeling จะเปนพวกเก็บความรูสึก เงียบ เฉยเมย เก็บความรูสึกแตบางครั้ง
สามารถที่จะระเบิดออกมาได มีลักษณะ “น้ําน่ิงไหลลึก” 

extraverted-intuiting จะเปนพวกกระโดดจากสถานการณหน่ึงไปอีกสถานการณได
อยางรวดเร็ว ฉาบฉวย มองหาสิ่งใหม ๆ จากการที่มีปญหาดานการคิด พวกนี้จะไมติดตามเพ่ือ
ไปถึงจุดมุงหมาย กระโดดจากงานหนึ่งไปยังอีกงาน เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไมสําคัญ 

introverted-intuiting เปนคนชางฝน สรางวิมานในอากาศ จะถูกมองวาเปนคนเขาใจ
ยาก ออกจากความเปนจริงหรือแบบแผน และบางคนอาจมีความคิดที่ฉลาด ๆ แตจะถูกคนอ่ืน
เอาเปรียบ 
Psychic Energy (พลังงานทางจิต) 
 เหมือนกับฟรอยดที่มองวาโครงสรางบุคลิกภาพถูกดูแลโดยพลังงงานทางจิต 
เหมือนกับ “ปม” (complexes) ใน personal unconscious หรือ archetypes ใน collective 
unconscious ซึ่งถูกดูแลดวยแรงขับ (forces) ที่ตองการที่จะแสดงออก พลังงานซึ่งควบคุม
บุคลิกภาพนั้นมาจากกระบวนการทางชีววิทยา (biological life processes) จุงไดยืมแนวคิด
จากฟสิกซ (จาก Thermodynamics) ในกฎ 2 ขอ คือ เรื่องของความสมดุล (equivalence) และ
การถายเท (entropy) จากกฎ 2 ขอน้ี พลังงานอาจจะเกิดขึ้นและแจกจายไปยังระบบของ
บุคลิกภาพ กฎของความสมดุล (กฎของการอนุรักษพลังงาน) คือพลังงานอาจเปลี่ยนไปเปน
แบบอ่ืนไดแตไมหายไป ในแงของจติวิทยา เด็กจะเปลี่ยนพลังงานทางจิตไปยังพอแม แตเม่ือโต
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 สวนกฎของการถายเท (entropy) เม่ือคน 2 คน มาอยูติดกันพลังงานจากคนที่กําลังสูง
กวาจะไหลผานไปยังคนที่มีต่ํากวาจนกวาพลังงานของ 2 คนน้ีจะเทากัน เม่ือประยุกตมา
อธิบายเรื่องของโครงสรางของบุคลิกภาพจะมีแนวโนมที่จะเกิดการสมดุลของพลังงานระหวาง
ระบบตาง ๆ   
Principle of Synchronicity  
 ฟรอยดเปนคนที่ใหความสําคัญกับอดีตเชื่อในเหตุการณปจจุบันวาเปนสาเหตุมาจาก
สิ่งที่เกิดขึ้นในวัยแรกของชีวิต ในขณะที่แอดเลอรเชื่อในจุดมุงหมายในอนาคตวามีผลตอพฤติ-
กรรมในปจจุบัน แตจุงเชื่อทั้งอดีตและอนาคต จุงสนับสนุนกฎขอที่ 3 “synchronicity” ซึ่งกฎขอ
นี้เชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนั้นอาจจะสัมพันธหรือเปนเหตุเปนผลหรืออาจจะ
ไมไดเปนเหตุเปนผลตอกัน นั่นคือการอนุมานวาอาจจะมีอยางอ่ืนในจักรวาลที่ทําใหเกิด
เหตุการณนั้น โดยธรรมชาติหรือาจพูดไดวาเม่ือมีอะไรเกิดขึ้นไมจําเปนตองเกิดจากกฎของเหตุ
และผล (law of causality) แสดงใหเห็นวาจุง เชื่อในเรื่องของ parapsychology (extrasensory 
perception, mental telepathy, clairvoyance และ อ่ืน ๆ) ซึ่งจุงไดประยุกตความเชื่อน้ีในการ
อธิบายเรื่องของ archetypes ตามที่ไดกลาวไวแลวในตอนตน 
Self-Actualization and Development  
 จุดมุงหมายของการพัฒนาการของบุคลิกภาพ ไดแก ศักยภาพหรือเติมเต็ม 
(actualization or fulfillment) self เม่ือ self เปนจุดศูนยกลางของบุคลิกภาพและบรรลุการเปน
หนึ่ง (unity) ทุก ๆ ระบบจะตองดําเนินเพ่ือบรรลุอยางสมบูรณ ไมใชระบบใดระบบหน่ึงจะมี
อิทธิพลเหนือระบบอ่ืน 
 ในระยะแรกของชีวิตการพัฒนาการของคนเราจะเริ่มจากทางชีววิทยา เด็กทารกจะ
สนใจอยูกับการเติมเต็มความตองการของรางกาย ในวัยเด็กและวัยผูใหญตอนตนจะทําสิ่ง
สนองตอบความตองการของตนเอง และครอบครัว แตงงานและมีลูก ซึ่งรวมทั้งกระบวนการ
ของการมีชีวิตอยูดวย จุงไมไดลืมเรื่องของเพศในฐานะที่เปนสิ่งสําคัญสําหรับการเก้ียวพาราสี
และการแตงงานและการมีลูก เม่ือคนเรายางเขาสูอายุ 30 และตน 40 ปจะเปลี่ยนคุณคาจาก
ทางชีววิทยาไปใหความสําคัญกับวัฒนธรรม ศาสนา ซึ่งจะเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของชีวิต ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพ่ือใหบรรลุถึงศักยภาพของ self ในการทําจิตบําบัด จุงไดชี้ใหเห็น
วาบางคนไมสามารถที่จะผานจากชั้นทางชีววิทยาในการพัฒนาตนเอง นั่นคือคนเกิดการ
หยุดชะงัก (fixated) พอใจอยูกับความตองการตาง ๆ (needs) และมีชีวิตที่จําเจซ้ําซาก ทาง
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คําถามทายบท 
 

 1.  แนวคิดของฟรอยด แอดเลอร และจุง มีความแตกตาง และความเหมือนที่สําคัญใน
เรื่องใดบาง อธิบายพรอมยกตัวอยางใหเห็นจริง 
 2.  อธิบายเรื่องของ Defense Mechanism ของ Freud และ Safeguarding ของแอด-
เลอร พรอมยกตัวอยางมาอยางละ 2 ชนิด 
 3.  อธิบายคําตอไปน้ีมาใหเขาใจ 
      3.1  Collective unconscious 
      3.2  Archetypes 
      3.3  Id, Ego, Superego  
      3.4  anima, animus 
      3.5  shadow 
      3.6  Inferiority, Superiority 
      3.7  Psychosexual development 
      3.8  Fictional Finalism 
 
 
 
   


