
จิตศาสตร์และจิตวทิยา 



การศึกษาเพ่ือชีวติ 



การพฒันาคล่ืน 4 ลูกของจติจติวทิยา 



คล่ืนลูกที่ 1 ของจิตวิทยา ซิกมันด์ ฟรอยด์ 1890 
ผู้ริเร่ิมเร่ืองจิตวิเคราะห์ ( Psychoanalysis)  
 เขาศึกษาเร่ืองอารมณ์สัญชาตญาณ
ของมนุษยท่ี์มีบุคลิกบกพร่องและผนั
แปรไป แทนท่ีจะศึกษาธรรมชาติของ
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ครบถว้น  

– เขาคิดวา่มนุษยถู์กอิทธิพลของกามตณัหาและความขดัแยง้
ในตอนเดก็ๆครอบง าท าใหบุ้คลิกภาพของมนุษยเ์ปล่ียนไป 
เขาเช่ือวา่พลงัของจิตไร้ส านึกมีอิทธิพลอยา่งมากในการสร้าง
บุคลิกภาพของมนุษย ์หนงัสือท่ีมีช่ือเสียงของเขาคือจิต
วิเคราะห์และการท านายฝัน เขามองมนุษยเ์หมือนสัตว์
เดรัจฉาน ท่ีถูกจิตสัญชาตญาณและจิตไร้ส านึกเขา้ครอบง า
ตลอดเวลาจนท าใหไ้ม่เป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง เขาบอกวา่
มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีเขาคิดวา่เขาเป็น 

จิตเหนือส านึก 
จิตบริสุทธ์ิ 

จิตใตส้ านึก 
จิตเน้ือหนงั 

จิตส านึก  
สติรู้ 

จิตไร้
ส านึก 

สัณชาตญาณ 



คล่ืนลูกที ่2 ของจติวทิยา จติวทิยาของพฤตกิรรม  
(Behaviorism) 1924 

ยอห์น บี วตัสัน เป็นผูเ้ร่ิมจิตวิทยาน้ีข้ึนมา 
และพฒันาใหเ้ป็นท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวาง 
โดย บี. เอฟ. สกินเนอร์ เขาคิดวา่จิตวิทยา
ของฟรอยดไ์ม่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่
สามารถพิสูจนไ์ดต้ามแนววิทยาศาสตร์ 
เขาไดต้ั้งทฤษฎีของจิตวิทยาข้ึนมา
ใหม่ ใหช่ื้อวา่จิตวิทยาของพฤติกรรม 
เขาคิดวา่บุคลิกภาพภายนอกสามารถ
เสริมสร้างไดด้ว้ยแรงกระตุน้จาก
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก เขาไม่สนใจส่ิง
แวด ลอ้ม ท่ีมาจากภายใน ท่ีมีอิทธิพล
อยา่งมากต่อพฤติกรรมของมนุษย ์เขา
มองมนุษยเ์หมือนเป็นหุ่นยนต ์
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จิตเหนือส านึก 
จิตบริสุทธ์ิ 

จิตใตส้ านึก 
จิตเน้ือหนงั 

จิตส านึก  
สติรู้ 

จิตไร้
ส านึก 

สัณชาตญาณ 



คล่ืนลูกที ่3 จติวทิยาความเป็นมนุษย์ทีแ่ท้จริง  
Humanistic psychology  

คาร์ล โรเยอร์ 

อบัราฮมั มาสโลร์ 

คาร์ล โรเยอร์ และอบัราฮมั มาสโลร์ 
ไม่เห็นดว้ยกบั การมองมนุษยเ์หมือนคน
ป่วยโรคจิตและหมดหวงัของจิตวิเคราะห์ 

หรือมองมนุษยเ์ป็นเหมือนเคร่ืองจกัรของ
จิตวิทยาพฤติกรรม มนัท าใหม้นุษยเ์ลวร้าย
ลงไปมากกวา่ดีข้ึน ถา้เราตอ้งการศึกษา
เร่ืองมนุษย ์เราตอ้งศึกษามนุษยท่ี์ดีท่ีสุด ท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุด และบรรรลุนิติภาวะท่ีดีท่ีสุด
ของมนุษยถ์า้เราตอ้งการท่ีจะรู้วา่มนุษยว์ิ่ง
ไดเ้ร็วท่ีสุดไดเ้ท่าไร เราตอ้งศึกษาจากนกั
วิ่งโอลิมปิกท่ีไดเ้หรียญทองท่ีเร็วท่ีสุด 
ไม่ใช่ศึกษาจากนกัวิ่งธรรมดาหรือนกัวิ่งท่ี
ขาแพลง  ดงันั้นเราตอ้งมารู้จกัตวัตนท่ี
แทจ้ริงของเรา     ( Self-Actualization) 
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สามเหลี่ยมของความต้อง 
ทางร่างกาย 

ความปลอกภัย 

รักและการยอมรับ 

ยกย่อง 

รู้จักตนเองท่ีแท้จริง 



คล่ืนลูกที ่4 จติวทิยาเหนือบุคคล 
Transpersonal Psychology  

คาร์ล จุง เป็นลูกศิษยข์อง ฟรอยด ์แต่
ตอนหลงัมีความขดัแยง้กนัเร่ืองจิต
เหนือส านึกและจิตใตส้ านึก จุง ให้
ความส าคญัเก่ียวกบัจิตเหนือส านึกมาก  
จุง เช่ือวา่ พฤติกรรมของเดก็ทารก 
ครอบง าดว้ยจิตสัญชาตญาณ  เดก็มี
ปัญหาเพราะจิตส านึกของเขายงัไม่
พฒันา  จุงใหค้วามส าคญักบัชีวิตภายใน
มาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เร่ืองความฝัน 
จินตนาการ และนิมิต  เขาบอกวา่จิตไร้
ส านึกมีอิทธิพลอยา่งมากต่อชีวิตมนุษย ์
จุงเช่ือมจิตวิทยาของเขากบั ฌานสมาธิ 
ของศาสนาตะวนัออก อ านาจของจิต
ลึกลบั ส่ิงเหนือธรรมชาติ  ถือวา่เป็นผู ้
เร่ิม จิตวิทยาคล่ืนลูกท่ี 4 อยา่งแทจ้ริง 
Transpersonal Psychology ก่อตั้ง โดย    
1.สตานิสลาฟ กรอฟ                                                
2.อมับาฮมั มาสโลร์ 
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1.วัยเด็ก 

2.วัยรุ่น 

3.วัยหนุ่มต้น 

3.วัยหนุ่มปลาบ 

4.วัยกลางคน 

5.วัยชรา 

ชาย หญิง + - 

สติรู้ 
วิกฤติวัยกลางคน 

วิกฤติวัยรุ่น 

จิตใต้ส านึก 

จิตเหนือส านึก 

อึดอดั-หนัง-เบือ่-ฟุง้ซา่น-เรา่รอ้น-ร าคาญ-สงสยั 

เบา-โลง่-โปรง่-วา่ง-สวา่ง-สนัตสิขุ 

-1.เงามือในตัวตน 

-2อารมณ์ ชอบ-ไม่ชอบ 

-3.ความคิดตนเอง 

+1.ความคิดสร้างสรรค์ 

+2.ญาณหยั่งรู้ 

+3.ญาณปัญญารู้แจ้ง 

รู้ถูกรู้ผิด 
+1.รูจ้กัตนเองภายใน 
+2.ยอมรบัตนเอง 
+3.มคีวามพอด ี
+4.เปดิเผย 

+5.ยอมรบัความ 
แตกตา่ง 

+6.ยอมรบัสิง่ 
ไม่รู-้ลกึลบั 

+7.รูจ้กัตนเองทีแ่ทจ้รงิ 

-1หมดหวงั 
-2.ทกุขเ์วทนา 
-3.หมดอารมณ ์
-4.ไมม่เีปา้หมาย 

--6.ไมย่อมรบัความจรงิ 
-5ไมม่คีวามหวงั 

-7.ตายจาก 
ความจรงิ 

- 4.ไม่มัน่ใจ,เบ่ือหน่าย,หมดหวงั 

EQ+ 

EQ - 



ทางของจิตม ี7 ระดบั 

1.นรก มี 457ขุม(ทุกข์ร้อนตลอดเวลา) 

2.เปรต(มีสติน้อย-โลภมาก 
-ปัญญาไม่มี-ทุกข์มาก) 

6.พรหม 
7.นิรันดร (นิพพาน) 

5.เทวดา 
(อยู่สวรรค์) 

นิสัยส ำคญั 4 
ประกำร -                        
พรหมวหิำร 4                              
(ญำณสมำธ)ิ                    
คุณธรรมพระเจำ้                                  
1.เมตตำ 
2.กรณุำ                             
3.วำงใจ                                                   
4.ใหอ้ภยั 

จิตใจต่ืนรู้อยู่ปัจจุบัน เป็นกลาง                                                              
( จิตพุทธะ-จิตพระเจ้า) 

นรก 

จติเทวดา-เบา 

จติมารหนัก 

ภำวนำ 7 
7.หนึ่งเดยีว 
6.วำงใจ 
5.ตืน่รูอ้ยูป่จัจบุัน 
4.ส ำรวมจติ-                                                             
สงบเงียบ 
3.รัก-ศรทัธำ 
2.ร ำพงึภำวนำ 
1.บรกิรรมภำวนำ 

ทำน4 
1ธรรมทำน                      
2.อภยัทำน             
3.วิทยำทำน                         
4.สินทำน 

2.สัมภเวสี วญิญาณที่ไปสวรรค์ 
ไม่ได้เพราะติดยึดโลภ-โกรธ-หลง                  
- มีสติน้อย-ทุกข์มาก 

ศีล(5-10)           
1.ไมท่ ำลำยชวีติ 
2.ไมล่กัขโมย 
3ไมพ่ดูเท็จ 
4.ไมผ่ดิในกำม 
5.ไมเ่สพสรุำ 
(1.รกัสจัธรรม 
2.รักเพือ่นมนษุย)์ 

คุณธรรมส ำคญั  
4 ประกำร(ฌำนสมำธ)ิ                    
(Cardinal Virtues) 
- อิทธิบำท 4                   
 1.ศรทัธำ-ซือ่ตรง 
2.พำกเพยีรท ำดหีนีชัว่ 
3.สต-ิสมำธ-ิเปน็กลำง 
4.สุขุมรอบคอบ 

2.อสุรกาย(มีสติน้อย-โกรธมาก- 
ปัญญาไม่มี-ทุกข์มาก) 

4.มนุษย์ (มจีิตใจสูง-                                              
รู้ดรู้ีช่ัว-มศีีลครบ-                                               
สตปัิญญาปานกลาง-                                                     
ทุกข์ปานกลาง-อายุส้ัน) 

Growth Hormones 5-6 

1.โลภ 
2.โกรธ 
3.หลง 

1.สต ิ
2.สัมปชญัญะ 
3.ญาณปัญญา 

สติรู้อยู่ปัจจุบัน 

ไฟช าระ 

EQ+ 

EQ-  

3.เดรัจฉาน(หลง-ไม่มีสติ 
-ทุกข์มาก-อายุส้ัน) 



โกรทฮอร์โมน(8 Growth Hormone= พลงัชีวติ) 

วยัรุ่นชาย     
(ต้น12.5-14  

กลาง 15-16  

ปลาย17-18)  

วยัรุ่นหญิง            
(ต้น11-13  
กลาง 14-15 

ปลาย 16-17) 

เดก็ชาย 
1-

12.5 

เดก็หญิง  
1-11 

 วกิฤติกาลวยัรุ่น 



โกรทฮอร์โมนส าคญั 8 ชนิด 

1.เทสโทสเตอโรน  ฮอร์โมนเพศชายของเร่ิมเข้าวัยหนุ่ม 
–ร่างกายเจริญเติบโตเร็วมาก-อารมณ์แรง-เสียงเปลีย่น-
มีอสุจิ-มีหนวด-กล้ามเน้ือแขง็แรง 
2.เอสดโตรเจน ฮอร์โมนเพศหญิงของการเร่ิมต้นเป็น
สาว- มีหน้าอก-สะโพกผาย-มีประจ าเดือน-รูปร่างสวย
ขึน้-รักสวยรักงาม-ขาดเอสโตเจนเข้าสู่วัยทอง 

4.โดพามีน- ต่ืนตัว-กระฉับกระเฉง- มีความสุข- มี
ความพอใจรักใคร่-เลือกคู่(มีน้อยวิตกกงัวล                 
มีมากก้าวร้าว)  

3.โปรเจสเตอโลน –ฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ –มี
ประจ าเดือน มีเฉพาะเพศหญิง 

วกิฤติกาลวยัรุ่น 
โกรทฮอร์โมน 4 ตัวท างานทางกายมากขึน้ ไม่สามารถควบคุมได้ 



7.คอร์ติซอล- ฮอร์โมนแห่งความเครียด -โรคภัยไข้
เจ็บ-อ้วน 

8.อะดรีนาลิน-ฮอร์โมนของการป้องกัน
อันตราย โกรธจัด-กลัว-ตกใจมาก-ต่ืนเต้น-
หน้าแดง     

6.เมลาโทนิน-ฮอร์โมนแห่งความสงบสุข- มีฌาน
สมาธิ-อารมณ์ เบา-โล่ง-โปร่ง-ว่าง-  สันติสุข  เกิด
ญาณปัญญารู้แจ้ง    มีความคิดสร้างสรรค์                  
(หลับหลังเท่ียงคืน-หลับลึก) 

5.เอ็นดอร์ฟีน-ฮอร์โมนท าให้มีความสุข-คลายเครียด –
ระงับความเจ็บปวด- อารมณ์ดี-ผ่อนคลาย  ด้วยการออก
ก าลังกาย-คิดบวก-ดลตรี-ร้องเพลง- ร่ืนเริง-พริก                                  

(อารมณ์เทวดา-ฌาน-8) (อารมณ์จิตด ีมบุีญ) 

(อารมณ์เทวดา-ญาณปัญญา-16) 

(อารมณ์มาร)  

(อารมณ์มาร) 

วกิฤตกิาลวยักลางคน  35-45   ฮอร์โมน เดน็ดอร์ฟีนและเมลา
โทนินลดน้อยลง ฮอร์โมน คอร์ตซิอลและอะดรีนาลนิมากขึน้  

(อารมณ์จิตไม่ดี  มี
กรรม) 



ก่อนฝึกสมาธิ                                   
ความคดิ                                                    

จะไม่เป็นระเบียบ 

ในระหว่างฝึกสมาธิ                      
ความคดิ 

จะรวมตวัเรียงเป็นระเบียบ 

หลงัจากฝึกสมาธิ 
ความคดิ 

ยงัรวมตวักนัเป็นระเบียบ 

สภาพของสมองก่อนและหลังฝึกสมาธ ิ
การฝึกสมาธิช่วยพฒันาความจ าของสมองไห้ดีขึน้ 






