
PC 460                                                                                                  197                     

บทที่  9 
จิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิล  

(Existential  Psychology) 
 
เนื้อหา  
 -  แนวคิดที่เก่ียวของกับจิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชลิ 
 -  แนวคิดของโชเรน  เคริกการด  (Soren  Kierkegaard) และอ่ืน ๆ 
 -  แนวคิดของลุควิก  บิงสแวนเจอร (Ludwig  Bingswanger) 
 -  แนวคิดของเมดารด  บอส  (Medard  Boss) 
 -  แนวคิดของโรลโร  เมย  (Rollo  May)  และอ่ืน ๆ   
 -  ความเหมือนและความแตกตางของจิตวทิยาเอ็กซีสเตนเชิล และจิตวทิยามนุษยนิยม 
 
จิตวทิยาเอ็กซีสเตนเชลิ (Existential  Psychology) 

จิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิล จะเหมือนกับกลุมจิตวิทยามนุษยนิยมที่ยังไมไดเปนระบบแต
ถูกมองในฐานะที่มีการเคลื่อนไหวจัดวาเปนแนวคิดที่ 3 ของจิตวิทยา จิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิล
เกิดขึ้นครั้งแรกในยุโรป และเผยแพรมายังอเมริกา แนวคิดน้ีพัฒนาขึ้นจากการที่ตองการ
ตอตานกลุมพฤติกรรมนิยมซ่ึงเนนการทดลองกับมนุษย  ซึ่งทําใหมนุษยถูกมองเหมือนเปน
เคร่ืองจักรที่เปนผลจากการเชื่อมโยงของปฏิกิริยาจากการวางเงื่อนไข  (Conditioned)  และ
การไมวางเง่ือนไข(unconditioned) ในความเห็นของกลุมเอ็กซีสเตนเชิลเห็นวาถึงเวลาที่
จิตวิทยาควรที่จะศึกษาในสิ่งใหมในการมองหรือศึกษา “มนุษย” 
แนวคิดที่เก่ียวของกับเอ็กซีสเตนเชิล 
 แนวคิดของเอ็กซีสเตนเชิลเริ่มขึ้นระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2  จากแนวคิดของ
มารติน  ไฮเดงเจอร (Martin Heidegger)  และคารล  จาสเปอร  (Karl  Jaspers)  ในเยอรมัน  
และการเบรียล  มาเชล (Garbriel  Marcel)  จอง-ปอล  ซาแตร (Jean – Paul Sartre) และคน
อ่ืน ๆ  ในฝรั่งเศส แนวคิดของกลุมเอ็กซีสเตนเชิลคอนขางสลับซับซอน แตมีความคิดหนึ่งที่ทํา
ใหกลุมน้ีรวมเขาดวยกัน คือ “existence” ซึ่งเปนส่ิงที่ไมใชสวนประกอบของสิ่งของตาง ๆ  แต
เปนส่ิงที่เก่ียวของกับ “human existence”  ถานึกยอนถึง  จอหน รอค ซึ่งพูดถึงธรรมชาติและ
คุณภาพของสิ่งตาง ๆ  ในโลกซึ่งเปนการใหความสนใจกับสิ่งน้ัน (essence) ทําใหสิ่งน้ันเปน
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 ในป ค.ศ.1958  หนังสือ “Existence” เขียนโดย  โรลโร เมย  (Rollo May)  เออรเนส      
แองเจิล  (Ernest  Angel)  และ เฮนรี่  เอฟ  แอลเลนเบอรเกอร  (Henrie  F. Ellenberger)  ซึ่ง
เปนหนังสือที่แนะนําแนวคิดเอ็กซิสเตนเชิลของยุโรปสูนักจิตวิทยาชาวอเมริกันซึ่งความหมาย
ของเอ็กซิสเตนเช ิล เปนสิ่งที่ยากที่จะใหคําจํากัดความ แตในพจนานุกรมฉบับ Oxford English  
Dictionary (ค.ศ.1989)  ไดใหความหมายไววา  “a doctrine that concentrates on the  existence  
of the individual, who, being free and responsible, is held to be what he makes himself.”   
และไดมีการสรุปแนวคิดของกลุมเอ็กซิสเตนเชิล โดยมี แมรี่ วอรินอค  (Mary Warnock ค.ศ.
1970) วากลุมเอ็กซีสเตนเชิล คือกลุมที่สนใจในเร่ือง “ความเปนอิสระของมนุษย” (human  
freedom) คือการที่มนุษยมีอิสระที่จะเลือกที่จะกระทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง ไมแตเฉพาะใน
โอกาสพิเศษตาง ๆ เทาน้ันแตมนุษยเปนผูรูวาสิ่งใดมีคา และจะมีชีวิตอยูอยางไรดวย นั่นคือ
มนุษยไมใชแตการมีธรรมชาติที่เปนอิสระแตตองศึกษาความเปนอิสระน้ันและฝกที่จะปฏิบัติ
ดวย 
โซเรน  เคริกการด  (Sφren  Kierkegaard) จากหนังสือ  Either/ Or  ไดกลาวถึงทางเลือก 2 
ทางของการมีชีวิตไววา  คือ 

1. The aesthetic  คือ เรื่องของศิลปะความสวยงาม 
2. The ethical  คือเรื่องของศีลธรรม 
The  aesthetic  ไมใชแตเรื่องศิลปะ ความสวยงามเทาน้ัน  แตรวมถึงการหาวิธีการ 

ตาง ๆ ที่สลับซับซอนของความสุข  สนุกสนาน 
 The ethical  คือเร่ืองของการมีชีวิตอยูดวยความเขมงวดของศีลธรรมซึ่งอยูเหนือการ
ใชชีวิตแบบ aesthetic ซึ่งทั้ง 2 อยางนี้ตางมีเหตุผลพอ ๆ กัน ในการเลือกน้ันไมมีการกําหนด
วาจะใชชีวิตแบบใด  เพราะไมมีเหตุผลของเรื่องใดเหนืออีกเร่ือง  และในที่สุดการเลือกนั้นเปน
ของคน ๆ นั้น  สรุปไดวาการกระทําใด ๆ  มนุษยเปนผูเลือก 
เฟรดดริค  ไนทเซ  (Friedrich  Nietzsche ค.ศ.1844-1908) 

ทุกคนมีความปรารถนาที่จะมีอํานาจ ความรูเปนเคร่ืองมือสูอํานาจ (Knowledge works 
as a tool of power) แตละคนมีอิสระในการเลือกเพ่ือไปสูความจริงของการที่แตละคนตองการ
มีอํานาจ ประสบการณทั้งหมดจะเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงความปรารถนาเพ่ืออํานาจ เพราะ 
ฉะนั้นประสบการณทุกอยาง เปนสิ่งทําใหเกิดคุณคาในการตัดสิน (value judgment) และ
คุณคาในการตัดสินแตละชนิดไมไดมีสิ่งใดเหนือกวาส่ิงใด 
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จอง-ปอล  ซาแตร  (Jean-Paul  Sartre ค.ศ.1905-1980)   
หนังสือ  Being  and  Nothingness  (ค.ศ.1943)  ไดกลาวไววา 
1.  มนุษยและการมีชีวิตในโลกไมไดมีความหมายอะไรไมมีเหตุผลเลยวาทําไมโลกและ 

มนุษยควรที่จะเกิด 
2.  จิตสํานึก (consciousness)  เปนพ้ืนฐานของความจริง และเปนสิ่งซึ่งไมสามารถ 

เขาใจไดถามองถึงที่มาและความตอเน่ืองที่มีมา ถามนุษยพยายามที่จะหนีออกจากความเปน
อิสระสิ่งที่จะเหลืออยูคือความวิตกกังวลและความผิดหวัง (anxiety and despair) 

3.  ปรัชญาของ เอ็กซีสเตนเชิล  คือการใหความสนใจกับมนุษย และปญหาเฉพาะของ 
การเกิดขึ้นของมนุษย  มนุษยจะแบงปน  ความขัดแยงใจ  ความหวาดกลัวและความวิตกกังวล
กัน  มนุษยจะระมัดระวังกับชีวิตของตนเองและอะไรจะเกิดขึ้นถาไปถึงสิ่งที่ไมมีตัวตน  แนวคิด
นี้ไมใชเรื่องของวัตถุนิยมหรือปฏิบัติไดหรือมีเหตุผลแตเปนการเนนหรือใหความสําคัญแก
มนุษยในดานที่มนุษยมีประสบการณของตนเองซ่ึงเปนสิ่งที่เปนประสบการณของแตละบุคคล  
(Subjective  experience)  
หลักการพ้ืนฐานของจิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิล 

1.  จิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิลมองมนุษยในฐานะแตละบุคคลที่เกิดขึ้นมาในโลกในฐานะ   
being-in-the-world 

2.  คนแตละคนมีลักษณะเฉพาะภายในของตนเองซึ่งไดมาจากการรับรู  การประเมิน 
สิ่งที่อยูภายนอกดวยตนเองมนุษยมีลักษณะเฉพาะซึ่งไมมีสายพันธุอ่ืนใดเหมือน 

3. จุดมุงหมายของจิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิล คือการพยายามเขาใจ มนุษยใน 
ฐานะที่เปนจริงทั้งหมดของคน ๆ นั้น  ในการแกปญหาจะแกปญหาของแตละคนมากกวาที่จะ
แขงขันกับคนอ่ืน ๆ  ทั้งหมด 

4.  จิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิล  จะสนใจกับจิตสํานึกของมนุษย ความรูสึก อารมณ  และ
ประสบการณของคน ๆ นั้น ในฐานะที่เก่ียวพันกับคนอ่ืน ๆ ที่อยูในโลก แตที่สุดคือเพ่ือเขาใจ
ธรรมชาติที่สมบูรณของมนุษย 

5.  จิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิล ใหความสนใจกับเรื่องของมนุษย ในความสัมพันธของแต
ละคน  คุณคาของความเปนมนุษย   ความหมายของชีวิต  ความเจ็บปวด  ความวิตกกังวลและ
ความตาย 

6.  นอกจากน้ีแลวจิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิล ยังสนใจอยางลึกซ้ึงกับบุคลิกภาพ  การทํา
จิตบําบัดและการใหคําปรึกษา 
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7.  มนุษยมีอิสระที่จะเลือก  ดังน้ันมนุษยจะตองรับผิดชอบตอชีวิตของตนเอง  ไม
จําเปนตองเขาใจเก่ียวกับการควบคุมของสิ่งแวดลอม แตมนุษยเองเปนผูตัดสินใจวาอะไรที่จะ
ทํา และอะไรที่จะไมทํา  จิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิลปฎิเสธอะไรก็ตามที่เปนอิทธิพลจากภายนอก 
วิธีการ (Methodology) 
 เหมือนกับจิตวิทยามนุษยนิยม คือไมใชการทดลองวิธีการที่ใชคือ การวิเคราะหความ
จริง  (Phenomenological technique)  ซึ่งจะรวมถึงการอธิบายประสบการณ  ธรรมชาติของ
จิตสํานึกและความจริงทั้งหลาย  วิธีการที่จะอธิบายประสบการณทั้งหมด  ความคิด หรือ
ความรูสึก  Phenomenological  technique  จะแบงเปน  3 อยาง คือ 

1. ความเขาใจ  (intuiting) 
2. การวิเคราะห  (analyzing) 
3. การอธิบาย  (describing) 
ความเขาใจ คือ  เขาใจปรากฏการณของจิตสํานึกของคน ๆ  นั้น 
การวิเคราะห จะสนใจวิเคราะหเร่ืองราวตาง ๆ ของจิตสํานึกและความสัมพันธกับสิ่งอ่ืน ๆ   
การอธิบาย – จะใชภาษาในการอธิบายเพื่อทําใหคน ๆ  อ่ืนเกิดความเขาใจ 
ผูที่จะวิเคราะห จะวิเคราะหจากรายงานที่เขียนไว (Verbal  Reports)   

ลุควิก  บิงสแวนเจอร  (Ludwig  Bingswanger ค.ศ.1881-1966)    
 เปนบุคคลสําคัญของจิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิลโดยไดนําเอาความคิดเก่ียวกับเอ็กซีสเตน
เชิลไปประยุกตใชกับการทําจิตบําบัด หนังสือที่สําคัญไดแก Being-in-the-World และ Selected  
Papers เหมือนกับเอ็กซีสเตนเชิล คนอ่ืนๆ คือ ปฎิเสธแนวคิดของ Positivism Determinism  และ 
Materialism บิงสแวนเจอร คิดวา มนุษยไมไดเปนผลผลิตของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม มนุษยมี
อิสระในการเลือก หรือใชคําวา “free  will” และมนุษยตองรับผิดชอบตอชีวิตตนเองมนุษยเปน
คนที่จะตัดสินใจวาจะทําหรือไมทําอะไร (would or would not do) การมีอิสระในการเลือก
หมายถึง การที่มนุษยจะตองรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นในที่สุดดวย 
 Being-in-the-World (Daesin) เปนหัวใจสําคัญของเอ็กซีสเตนเชิล ซึ่งหมายถึง “to be 
there” มนุษยไมไดมีชีวิตที่แยกออกจากโลก และโลกไมไดแยกออกจากมนุษย เพราะฉะน้ันไม
มีชองวาง (gap)  ที่จะแยกมนุษยออกจากสิ่งตาง ๆ  ในโลก 

Being-in-the-World เปนทั้งหมดของชีวิตมนุษยซึ่งไมแยกออกจากโลก และมนุษย
สามารถที่จะรูสึกการเปน full possibilities of their being ถามนุษยยอมใหคนอ่ืนมีอิทธิพล 
หรือวาสิ่งแวดลอมมามีอิทธิพลตอมนุษยเองแลว ชีวิตของคน ๆ นั้น จะไมแท  ไมจริง หรือ
เชื่อถือไมได (unauthentic) มนุษยจะพัฒนารูปแบบโลกของตนเอง (world  designs) ซึ่งเปน
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Singular   คือคนที่อาศัยอยูตัวคนเดียว  อยูไดโดยตนเองซึ่งจะพัฒนาไปสูการเปนคน
โดดเด่ียว  (loner) 

dual   อยูไดดวยคนสองคนที่มีความรัก คือ “ฉัน”  และ “เธอ”   แลวกลายเปน “เรา” 
plural   อยูในโลกของคนที่มีปฎิสัมพันธกัน  ซึ่งจะรวมถึง  การแขงขัน  การตอสู  และ

ความขัดแยง 
anonymity   คนที่ไมมีใครสังเกตเห็นได (A person who get lost in a crowd) 

 นอกจากนี้แลว  being-in-the-world  ยังประกอบดวย  ความจริง 3 อยาง  คือ 
1. กายภาพหรือส่ิงแวดลอม  (Physical) 
2. สิ่งแวดลอมของคน ๆ นั้น (human  environment) 
3. คน ๆ นั้น  (person) 
มนุษยยังตองการหรือปรารถนาที่จะ go-beyond-the world ซึ่งไมไดหมายถึงโลกอ่ืน

แตหมายถึง การคิดถึง  “อนาคต” 
บิงสแวนเจอร  ยังไดพูดถึงการเกิดขึ้นที่แทแนนอน (Authetic) และความไมแนนอน  

(Unauthetic existence)   
Authetic existence  การท่ีไปสูความเปนไปไดของอนาคต   
Unauthetic existence  การที่จะถูกเขมงวดกวดขันถึงโอกาสที่จะเปนไปได หรือการ

ถูกควบคุมโดยสิ่งแวดลอมของคน ๆ นั้น แนนอนวามนุษยมีสิทธิ หรืออิสระ ที่จะเลือกวาชนิด
ใดของชีวิตที่คนตองการ 

ถึงแมวาบิงสแวนเจอรจะไมยอมรับเรื่องของพันธุกรรม และสิ่งแวดลอม แตบอกวา
รูปแบบของเด็กทารกจะตางจากของเด็กและผูใหญ  โดยใชคําวา “becoming”  เปนคําสําคัญใน
การพัฒนาการของมนุษย  ซึ่งหมายถึงการเปนอะไรที่มากกวาที่เปนอยูในขณะนั้น  (becoming  
something more than what one was at the moment) การเปลี่ยนแปลงของชีวิต จะทําใหมี
โอกาสที่จะเปนสิ่งใหมหรือดีกวา (becoming new or better) ถาคนปฏิเสธที่จะพัฒนา (become)  
ก็จะกลายเปนคนที่หยุดอยูกับที่ (static) หรือ ชงักงัน (fixated)  คนที่เปนโรคประสาท หรือโรค
จิตคือ ที่คนที่ปฏิเสธที่จะเจริญเติบโต (grow)  หรือ becoming 
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เมดารด  บอส  (Medard  Boss ค.ศ.1903 - ) 
 เชนเดียวกับบิงสแวนเจอร บอสเปนคนสวิส สําเร็จการศึกษาทางการแพทย บอสไมได
พูดถึงรูปแบบของชีวิต (mode of  existence)  หรือ  being-in-the  world  แตอธิบายลักษณะ
ของมนุษย ซึ่งเรียกวา essentials  ซึ่งจะประกอบไปดวย 
 1.  Spatiality  มีชองวางที่จะเปดรับหรือไมรับบุคคลอ่ืน (แตไมไดหมายถึงพื้นที่ทางกายภาพ)  
คนบางคนอาจมีความรูสึกใกลชิดกันเพ่ือนซ่ึงอยูหางออกไป  1000 กิโลเมตรมากกวาเพ่ือน
บาน 
 2.  Temporality  ไมใชเปนเรื่องของการวัดดวยนาฬิกา  หรือจากปฎิทิน แตหมายถึง
การมีเวลา หรือไมมีเวลาในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง  เชน บางคนอาจพูดวา “ฉันมีเวลานาทีเดียว”  
อีกคนอาจจะบอกวา “ฉันมีเวลาทุกเวลาในโลกนี้” 
 3.  Bodyhood ไมไดเนนจํากัดอยูที่รางกายของมนุษยเทาน้ัน แตหมายถึงความ 
สัมพันธกับโลกดวย  คนอาจจะชี้นิ้วไปยังคนอ่ืน  ซึ่งจากการช้ีนิ้วน้ีอาจนําไปสูเรื่องทั้งหลายท่ี
เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล 
 4.  Sharing  มนุษยจะแบงปนโลกกับคนอ่ืน ๆ 
 5.  Mood (หรือ Attunement) การที่มนุษยจะรับรูโลกขึ้นอยูกับอารมณในขณะนั้น คน
ที่มีความสุขจะปรับตัวกับเพ่ือนหรือคนที่สิ้นหวังสามารถที่จะเปลี่ยนโลกที่สวางไสวใหกลายเปน
มืดได 
 บอส เนน “becoming”  วาเปนกระบวนการของการที่มีบางสิ่งบางอยางใหม  เม่ือ
สามารถเติมเต็มศักยภาพก็สามารถที่จะเติมเต็มโอกาสของการอยูในโลก คือ being-in-the 
world  เม่ือมีอิสระจะสามารถท่ีจะเปลี่ยนหรือเติบโต (growing) บางคนหยุดหรือปฏิเสธ การ
เติบโต แตสามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตไปสูการเติมเต็มศักยภาพของตนเอง 
Daesinanalysis of Dreams : การวิเคราะหความฝน สําหรับความฝน บอส ถือวาเปนรูป 
แบบของการ being-in-the-world  ซึ่งไดแก 

1. ความฝนคือการทําขึ้นมาใหมของรูปแบบการมีชีวิตในขณะตื่น 
2. ความฝนทําใหเกิดความเขาใจ Daesin  (being-in-the world)  ของชีวิตขณะตื่น 
บอส ไมเชื่อเรื่องของการแปลความหมายในรูปของสัญลักษณตามแบบของจิตวิเคราะห

ที่ฟรอยดหรือจุงใช บอสเชือ่วาความฝนอาจจะมีความหมายมากกวา 1 อยาง ซึ่งสามารถที่จะรู
ไดจากการถามคนที่ฝนดู  ความฝนเปนวิธีหนึ่งของการแสดงออกของรูปแบบของการเปนอยู  
(mode being)  ในคนที่มาทําจิตบําบัดอาจเปลี่ยนจากการไมมีชีวิตที่แทจริงไปสูสิ่งที่แทจริง 
การเปลี่ยนจะพบไดโดยนักจิตบําบัดในฐานะที่ใชกระบวนการของการทําจิตบําบัด จากการ
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โรลโร  เมย  (Rollo  May ค.ศ.1909-1994) 
 เมย เปนคนอเมริกัน  หนังสือที่เมยเขียนไดแก 
 Existential Psychology (ค.ศ.1969) Love and Will (ค.ศ.1969) Man’s Search for  
Himself (ค.ศ.1953) 
 เมย เนนวาความตองการของมนุษย คือ Being-in-the-World (Daesin) เพราะมนุษย
ไมสามารถที่จะแยกตัวเองออกจากสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตมี 3 รูปแบบ ไดแก 

1. กายภาพและสรีรวิทยา  (Physical  and  Physiological) 
2. สังคมสิ่งแวดลอมของคนอ่ืน  (the social environment of other people) 
3. ความสัมพันธของมนุษยที่มีตอธรรมชาตภิายใน  (human being is relationship 

to their inner nature) 
การที่มนุษยรูสึกไมมีตัวตน  ทําใหเกิดความวิตกกังวล การที่มนุษยไมสามารถเติมเต็ม

ศักยภาพของตนเองไดเต็มที่จะทําใหเกิดความรูสึกผิด  ซึ่งทั้งความวิตกกังวลและรูสึกผิดเปน
สิ่งธรรมดา  แตจะเปนปญหาถาไมสามารถควบคุมได 

เมย เนนความสามารถของบุคคลไปสู  “will” ซึ่งรวมถงึ กิจกรรมที่ปรารถนาจะเลอืกสิ่ง
ที่ดีที่สุดที่จะเปนไปได และการวางแผนสาํหรับอนาคต และการไปถึงศักยภาพของคน ๆ นั้น 
Love  เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติของมนุษย  ซึ่งประกอบดวย 4 สวนคือ Sex  eros  philia  
และ agapé 
  Sex -  เพศ 
 Eros -  ความพยายามที่จะเปนหนึ่งเดียวกับผูอ่ืน 
 philia -  ความสนใจในสวัสดิภาพของผูอ่ืน 
 agapé -  ความรักตอมนุษยชาติ  และยังรวมรูปแบบของความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตทั้ง 
3 รูปแบบดวย 
วิคเตอร  แฟรงค  (Viktor  Frankl) 
 แฟรงค (ค.ศ.1985) กลาววา  “คนสามารถที่จะรักษาวิญญาณของความเปนอิสระ การ
ไมขึ้นอยูกับใครไดแมแตเม่ืออยูในสถานการณรายแรงของความเครียดทั้งทางจิตใจและ
รางกาย” 
 
 



204                                                                                                    PC 460 

ธรรมชาติของคน 
 แตละคนเปนหน่ึงเดียวไมวาจะเปนรูปแบบใด : รางกาย หรือกายภาพ จิตใจหรือ
วิญญาณ  
 แฟรงคไดใชการทําจิตบําบัด ซึ่งเรียกวา  Logotherapy  ซึ่งเนนวิญญาณ  (spiritual)  
วิญญาณ เปนรูปแบบแรกจาก 3 รูปแบบของมนุษย  ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหแยกมนุษยออกจากสัตว 

1. Self-consciousness  ซึ่งเปนสิ่งที่มาจาก  Spiritual 
2. Freedom  คือ อิสระจากสัญชาติญาณ  สิ่งที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ และ

สิ่งแวดลอม  
3. Responsibity  แตละคนจะรับผิดชอบตัวเอง หรือตอพระเจา 
Logotherapy  จะพยายามใหคนไขทราบหรือรับรูในการที่จะรับผิดชอบตัวเอง นั่นคือ

ตองปลอยใหคนไขไดรูวาอะไร เปนอะไร  ใครเปนใคร  ใหคนไขไดเขาใจตนเองวาตัวเองตอง
รับผิดชอบเอง  (Frankl, ค.ศ.1985)  นั่นคือ  การที่เอ็กซีสเตนเชิล มองวา  การเปนมนุษย
หมายถึงการมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ (being human  means  being  conscious and  
being  responsible) 
Existential  Neurosis  
 บิง สแวนเจอร บอส และเมย ใหความสนใจกับการทําจิตบําบัด การรักษาคนที่มีปญหา
ทางจิต และจากผลของทฤษฎีเอ็กซีสเตนเชิล นักจิตวิทยาบางคนเชื่อวาตนเองมีความสามารถ
ที่จะบงบอกลักษณะของความผิดปกติทางจิตไดโดยเรียกวา Existential neurosis  จิตวิทยา       
เอ็กซีสเตนเชิล ไดแยกลักษณะความผิดปกติออกมาจากของ APA (DSM III-R) ซึ่งอธิบายคร้ังแรก
โดย แมดด่ี (Maddi ค.ศ.1967) ซึ่งมีลักษณะของคนที่เปนโรคประสาทที่เรียกวา depersonalization 
การสูญเสียการรับรูการเปนตัวของตัวเอง (a loss of self-identity)  และความรูสึกเฉื่อยชา ไม
สนใจ (apathy)  ในดานความคิดคนที่มีอาการเร้ือรัง กับการที่ไมสามารถเชื่อในความจริง ขาด
ความสนใจในสิ่งที่ควรที่จะทํา ทางดานอารมณจะมีอาการเบื่อชีวิต ซึ่งเปนอาการเร่ิมตนของคน
ที่มีอาการเศราซึมโดยทั่วไปแลว existential neurosis เปนผลมาจากความเครียดที่เพ่ิมขึ้นตาม
เวลาที่สังคมมีการเปล่ียนแปลงออกมาในรูปของสังคมอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล ซึ่งทําใหเสีย
ความเปนตัวของตัวเอง 
ความเหมือน และความแตกตางของจิตวทิยาเอ็กซีสเตนเชลิ และจิตวิทยามนุษยนิยม 
ความเหมือน 

1.  แนวคิดมีลักษณะเปนอัตนัย  (subjective) เพราะพูดถึงส่ิงที่อยูภายในของมนุษย ประสบ-
การณ มโนภาพ และความรูสึก 
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2.  ตางใชวิธีการวิเคราะหความจริง (Phenomenalogical Method) เพ่ือการวิเคราะหประสบ-
การณภายใน 

3.  ตางเนนลักษณะเฉพาะและความเปนปจเจกบุคคล แตละคนแตกตางกัน และมีสิทธิที่จะ
เผชิญกับโลกดวยวิธีการของตนเอง 

4.  เชื่อในเรื่องของความมีอิสระ (free will) และความมีอิสระในการที่จะเลือกวิถีชีวิตของ
ตนเอง และความมีอิสระที่จะนํามาซ่ึงความรับผิดชอบในการสรางสรรคชีวิตของตนเอง 

5.  สนใจจิตบําบัดและพฤติกรรมที่ผิดปกติ บุคลิกภาพที่ผิดปกติมาจากหลายสาเหตุ
โดยเฉพาะเรื่องของการรับรูสิ่งตางๆ ซึ่งความผิดปกติของการรับรูเปนสิ่งที่ขัดขวางการเจริญ 
เติบโตทางจิตของมนุษย  (human psychological growth) 
ความแตกตาง 

1.  จิตวิทยามนุษยนิยม เนนความตองการของมนุษยโดยเฉพาะการตอสูเพ่ือบรรลุ self  
actualization ขณะที่เอ็กซีสเตนเชิลใหความสําคัญกับ being-in-the-world 

2.  จิตวิทยามนุษยนิยม เนนศักยภาพที่ดีของมนุษย ซึ่งเปนการมองโลกที่ดีมาก  เม่ือ
คิดถึงธรรมชาติ อนาคตและศักยภาพของมนุษย  ขณะที่เอ็กซีสเตนเชิลมองในแงรายมากกวา
เพราะเนนในเรื่องความกลัว ความทุกขทรมาน ความเศราเสียใจซึ่งเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
ของมนุษย และมองวาความมีอิสระอาจนําไปสูความทุกขไดเทา ๆ กับความสุข 

3.  จิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิล เนน ชีวิตปจจุบัน หรือ being-in-the world 
4. ในเรื่องของแรงจูงใจ จิตวิทยามนุษยนิยมเนนกระบวนการ self-actualization หรือ self-

fulfillment แตเอ็กซีสเตนเชิล เนนเรื่องจิตวิญญาณ (Spiritual) เพราะเปนสิ่งที่ทําใหคนเรามีอิสระ  
มีความรับผิดชอบ และเกียรติยศ ทําใหมีความรับผิดชอบตอชีวิตของตนเอง และมนุษยเปนคน
ที่จะหาเหตุผลจากการประสบกับปญหา มีขีดจํากัดและการมีชีวิตที่สลับซับซอน 
อาจกลาวไดวากลุมเอ็กซีสเตนเชิลใหความสําคัญกับ 

1. ความสนใจกับมนุษย และการที่มนุษยเก่ียวของกับสิ่งที่อยูรอบตัว 
2. ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสถานการณที่เปลี่ยนไป 
3. เนนกระบวนการดานความคิด  จิตสํานึก  การตัดสินใจ 

- เนนการโตแยงดวยเหตุผลระหวางความเปนไปไดกับความจริง 
- เนนการตัดสินใจ การวางแผน สัญลักษณ จินตนาการ และการตัดสิน 
- เนนวิธีการวิเคราะหความจริง แทนการใชวิธีการทดลอง 

4. เรื่องของ Being-in-the World เปนเรื่องใหมของการพูดถึงความเปนมนุษย 
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5. พูดถึงเรื่องของการที่คนเราเก็บกดความกลัว ความตาย ทําใหเกิดแนวคิดและการ
ทดลองใหม  เพ่ือไปสูวิชาทางจิตวิทยาคือ  death  and  dying  ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามทายบท 
 

 1.  จงกลาวถึงหลักพ้ืนฐานและวิธีการ (method) ตามแนวคิดของจิตวิทยาเอ็กซีสเตน
เชิล 
 2.  อธิบายคําตอไปน้ีพรอมยกตัวอยางใหเขาใจ 
       2.1  being – in – the world 
      2.2  free will 
      2.3  Logotherapy 
      2.4  essentials  
 
 
 
 
 
 
 

 


