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มาโนช หลอ่ตระกูล

ทฤษฎจีติวเิคราะห์คดิค้นโดย Sigmund Freud (1856-1939) ซ ึง่เป็นจติแพทย์ชาวเวยีนนสี
ทฤษฎขีองเขาได้รับการยอมรับเป็นอยา่งมากในยุคน้ัน มแีนวคดิตา่ง ๆ เก ีย่วกับปัญหาด้าน
จติใจทีพั่ฒนาตามมาอกีมากมาย แม้ในปัจจุบันความสำคัญของทฤษฎจีติวเิคราะห์จะมี
บทบาทลดลง ทฤษฎด้ีานชวีภาพและการรักษาด้วยยามบีทบาทมากขึ้น แตก่็ยังเป็นท ีย่อมรับ
กันวา่ ทฤษฎจีติวเิคราะห์เป็นสว่นทีช่ว่ยให้เข้าใจปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ของจติใจได้เป็นอยา่งดี

ทฤษฎพีื้นฐาน

จติใจของคนเราสามารถแบง่ได้เป็น 3 ระดับตามการรับรู้ ได้แก่

1. จติสำนกึ (The conscious) เป็นสว่นของจติใจทีค่นเรารู้สกึนกึคดิอยูใ่นแตล่ะขณะ

2. จติกอ่นสำนกึ (The preconscious) เป็นสว่นของจติใจทีต่ามปกตแิล้วเราไมไ่ด้ตระหนักถงึ
แตห่ากใช้ความต้ังใจก็จะขึ้นมาสูจ่ติสำนกึได้ เชน่ การพยายามนกึถงึเหตุการณ์บางอยา่งใน
อดตี

3. จติไร้สำนกึ (The unconscious) เป็นความรู้สกึนกึคดิ หรอืความต้องการท ีอ่ยูใ่นสว่นลกึ
ของจติใจ ตามปกตไิมอ่าจขึ้นมาในระดับจติสำนกึได้ อาจแสดงออกมาในความฝัน หรอืแสดง
เป็นอาการตา่ง ๆ ของผู้ปว่ย ซ ึง่จะเบีย่งเบนไปจากความคดิหรอืความต้องการด้ังเดมิ

และฟรอยด์ยังแบง่กระบวนการคดิออกเป็น 2 ลักษณะ

1. Secondary Process เป็นกระบวนการคดิท ีเ่ราคุ้นเคยและใช้กันอยู ่ในระดับจติสำนกึและ
จติกอ่นสำนกึมกีระบวนการคดิเชน่นี้ เป็นการคดิท ีย่ดึเหตุผล มองส ิง่ตา่ง ๆ ตามความเป็นจรงิ
(reality principle) เชน่ คนเราบางคร้ังผดิหวังและบางคร้ังก็มสีมหวัง หรอืส ิง่ท ีต้่องการบาง
อยา่งอาจต้องรอคอยบ้าง

2. Primary Process เป็นกระบวนการคดิในระดับจติไร้สำนกึ วธิคีดิเป็นแบบเด็ก ๆ ไมเ่ป็นเหตุ
เป็นผล ไมส่นใจเรือ่งเวลาหรอืสถานที ่ส ิง่ท ีต้่องการคอืความสขุ ความสมหวัง ซ ึง่หากต้องการ
ก็จะต้องได้รับการตอบสนองทันทจีงึจะพอใจ โดยไมค่ำนงึวา่ผลตามมาจะเป็นอยา่งไร
(pleasure principle) ตัวอยา่งท ีเ่ห็นชัดได้แกก่ารฝัน ซ ึง่เหตุการณ์ทุกอยา่งสามารถเกดิขึ้นได้
ส ิง่ท ีอ่ยูค่นละมติ ิคนละเวลากัน สามารถมาอยูด้่วยกันได้ หากนกึถงึอะไรก็จะได้ส ิง่น้ัน

นอกจากการแบง่จติใจออกเป็น 3 ระดับแล้ว ฟรอยด์ยังแบง่โครงสร้างของจติใจออกตามหน้าท ี่
ออกเป็น 3 สว่นด้วยกัน ได้แก่

1. Id เป็นสว่นทีอ่ยูใ่นจติไร้สำนกึเทา่น้ัน เป็นแรงผลักดันด้ังเดมิของคนเรา แบง่ออกเป็น
แรงผลักดันทางเพศ (libidinal drive) และแรงผลักดันทางความก้าวร้าว (aggressive drive)
การแสดงออกของ id เป็นไปตาม primary process และ pleasure principle

2. Ego เป็นสว่นทีท่ำหน้าท ีอ่ยูท้ั่ง 3 ระดับของจติใจ โดยจะควบคุม บรหิารจัดการ ตอ่แรงผลัก
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ดันตา่ง ๆ ทีม่ามปีฏสัิมพันธ์กัน ทำหน้าท ีป่ระนปีระนอมระหวา่งแรงผลักดันจาก id กับระเบยีบ
หรอืข้อจำกัดจากสภาพเป็นจรงิภายนอก และแรงตอ่ต้านจาก superego โดยการทำหน้าท ี่
เป็นไปตาม secondary process และ reality principle

3. Superego เป็นสว่นของจติใจทีพั่ฒาขึ้นมาในระยะ edipal แบง่ออกเป็น conscience หรอื
มโนธรรมซ ึง่มหีน้าท ีค่อยตัดสนิความคดิ การกระทำวา่ถูกหรอืผดิ และ ego ideal ซ ึง่เป็นสว่น
ของบุคคลในอุดมคตทิ ีเ่ราอยากเป็นหรอือยากเอาแบบอยา่ง

กลไกการเกดิอาการ (Symptom Formation)

ปกตแิรงผลักดันตา่ง ๆ ภายในจติใจ และจากส ิง่แวดล้อมจะมปีฏสัิมพันธ์กันโดยตลอด ไมห่ยุด
นิง่ (dynamic)

แรงผลักดันจาก id จะถูกตอ่ต้านโดย ego เนือ่งจากหากความต้องการจาก id ได้ขึ้นสูจ่ติสำนกึ
หรอืแสดงออกโดยตรงอาจกอ่ให้เกดิผลเสยีแกบุ่คคลน้ันได้ ในบางขณะ superego จะเข้ามา
มบีทบาทรว่มด้วย

แรงผลักดันทีม่ลัีกษณะตรงข้ามกันเหลา่นี้จะกอ่ให้เกดิความขัดแย้ง (conflict) ขึ้น ซ ึง่อาจเป็น
ความขัดแย้งของโครงสร้างตา่ง ๆ ภายในจติใจ หรอือาจเป็นความขัดแย้งระหวา่งบุคคลกับ
ส ิง่แวดล้อม แตเ่มือ่พิจารณาถงึต้นตอของความขัดแย้งตา่ง ๆ เหลา่นี้จะพบวา่มจุีดเริม่ต้นมา
จากความขัดแย้งระหวา่ง id กับ ego ท้ังส ิ้น ซ ึง่เป็นจุดสำคัญในทฤษฎจีติวเิคราะห์ เราเรยีก
ความขัดแย้งระหวา่ง id กับ ego นี้วา่ neurotic conflict

เม ือ่มคีวามขัดแย้งเกดิขึ้นจติใจจะอยูใ่นสภาพเสยีสมดุล (disequilibrium) แรงผลักดันจาก id
มแีนวโน้มจะพุ่งขึ้นสูจ่ติสำนกึ ภายใต้สถานการณ์นี้จะเกดิมสัีญญาณเตอืนตอ่ ego ในลักษณะ
ของความรู้สกึวติกกังวล (signal anxiety) ทำให้ ego ต้องแก้ไขสถานการณ์โดยใช้กลไกทาง
จติ (defense mechanism) เข้าชว่ย กลไกทางจติท ีใ่ช้เป็นลำดับแรกได้แก ่การเก็บกด
(repression) ถ้าสำเร็จแรงผลักดันจาก id รวมท้ังความรู้สกึนกึคดิท ีเ่ก ีย่วเนือ่งกับแรงผลักดันนี้
จะถูกผลักกลับไปอยูจ่ติไร้สำนกึตามเดมิ เกดิความสมดุลของจติใจขึ้นใหม่

ในกรณที ีก่ลไกทางจติแบบเก็บกดไมม่ปีระสทิธภิาพเพียงพอ เนือ่งจากแรงผลักดันจาก id
รุนแรงมาก ego ออ่นแอลงในชว่งน้ัน หรอืมปัีจจัยภายนอกมาเสรมิแรงผลักดันจาก id ego จะ
ใช้กลไกทางจติรูปแบบอืน่ ๆ เข้าชว่ย (auxillary defense) เชน่ reaction formation หรอื
projection ลักษณะการแสดงออกจะเป็นในรูปแบบของการประนปีระนอม (compromise
formation) กลา่วคอื ให้แรงผลักดันจาก id ได้ขึ้นมาสูจ่ติสำนกึบางสว่นในรูปแบบที่
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ทำให้ความต้องการจากแรงผลักดันด้ังเดมิได้รับการตอบสนองบ้าง
ในขณะเดยีวกันก็ยังแสดงถงึแรงตอ่ต้านจาก ego ในรูปแบบของกลไกทางจติท ีใ่ช้เข้าชว่ย
อาการตา่ง ๆ ของผู้ปว่ยท ีแ่สดงออกมาน้ันเป็นผลรวมของแรงผลักดันจาก id ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
จากเดมิ กลไกทางจติท ี ่ego ใช้เข้าชว่ยเสรมิ repression และ signal anxiety ทียั่งอาจมอียู ่
บ้าง

กลไกทางจติ (Defense Mechanism)

กลไกทางจติสว่นใหญจ่ะเป็นกระบวนการท ีเ่กดิขึ้นในระดับจติไร้สำนกึ ซ ึง่ผู้ปว่ยจะไมต่ระหนัก
ถงึส ิง่ตา่ง ๆ เหลา่นี้ ดังเชน่ใน displacement ผู้ปว่ยแสดงความฉนุเฉยีวกับคนใช้ท ีบ้่าน เนือ่ง
จากรู้สกึวา่ คนใช้ชักช้า งุม่งา่ม ไมเ่คยได้ดังใจ โดยทีไ่มท่ราบวา่ตามจรงิแล้วเป็นจากการท ีต่น
โกรธหัวหน้างานแตแ่สดงออกไมไ่ด้จงึมาระบายกับคนใช้

โดยลำพังในตัวของกลไกทางจติเองไมถ่อืวา่เป็นส ิง่ผดิปกต ิเนือ่งจากเป็นการปรับตัวของ ego



เพื่อให้จติใจกลับสูส่มดุล แตห่ากบุคคลน้ัน ๆ มกีารใช้กลไกทางจติแบบเดมิ ๆ อยูเ่สมอ ใช้
กลไกทางจติจำกัดอยูเ่พียงไมก่ ีช่นดิ ไมย่ดืหยุน่ปรับตามสถานการณ์ หรอืมกีารใช้กลไกทาง
จติท ีไ่มเ่หมาะสมกับวัยหรอืสถานการณ์อยูบ่อ่ย ๆ ก็มักจะกอ่ให้เกดิปัญหาหรอืจติพยาธสิภาพ
ในบุคคลน้ันตามมา

ตารางท ี ่1 แสดงกลไกทางจติสำคัญทีพ่บบอ่ย

ตารางท ี ่1 กลไกทางจติท ีส่ำคัญ

 

 

ช ือ่กลไกทางจติ ความหมาย ตัวอยา่ง
Repression เก็บกดความคดิความรู้สกึหรอื

ความต้องการท ีต่นเองยอมรับ
ไมไ่ด้ไว้ในระดับจติไร้สำนกึ

ผู้ปว่ยไมท่ราบวา่ตนเคยถูก
ขม่ขนืตอนอยูช้ั่นประถม
จนกระทัง่ได้อา่นจากไดอารี่
ของแม่

Denial หลกีเลีย่งการรับรู้ความเป็น
จรงิท ีท่นรับไมไ่ด้โดยการ
ปฏเิสธการรับรู้

แพทย์บอกผู้ปว่ยวา่เป็นมะเร็ง
ผู้ปว่ยไมเ่ช ือ่และไมส่นใจส ิง่ท ี่
แพทย์แนะนำ

Projection เป็นการโยนความรู้สกึหรอื
ความต้องการท ีต่นเองรับไม่
ได้ให้เป็นของผู้อ ืน่

ผู้ปว่ยไมช่อบหัวหน้างานเกดิ
ความรู้สกึวา่หัวหน้างานก
ลั่น่แกล้ง ไมไ่ว้ใจตนเอง

Displacement การเปลีย่นเป้าหมายทีต่นเอง
เกดิความรู้สกึไปยังทอี ืน่ซ ึง่ม ี
ผลเสยีตอ่ตนเองน้อยกวา่

ผู้ปว่ยถูกหัวหน้าตำหนรู้ิสกึ
โกรธแตท่ำอะไรไมไ่ด้มา
ฉนุเฉยีวกับคนรับใช้ท ีบ้่าน

Reaction – formation ความต้องการหรอืความรู้สกึท ี่
ตนเองรับไมไ่ด้ถูกเปลีย่นไป
เป็นส ิ่ง่ในภาวะตรงข้าม

ภรรยารู้สกึไมช่อบน้องชาย
สามเีห็นวา่เป็นคนเจ้าชู้โดยใน
สว่นลกึแล้วชอบเพราะเหมอืน
แฟนเกา่

Rationalization การหาส ิง่ท ีฟั่งดูเป็นเหตุเป็น
ผลมาอธบิายความคดิหรอืการ
กระทำตนเองทีจ่ติใจยอมรับ
ไมไ่ด้

นายแดงซ ึง่อ้วนกนิอาหารท ี่
งานเลี้ยงมากโดยบอกตนเอง
วา่คร้ังนี้ท ีก่นิมากเพราะเป็น
เจ้าภาพแขกจะได้กนิตาม
สบาย โดยไมเ่ขนิ

Intellectualization หันเหความสนใจไปสูเ่รือ่ง
ของการใช้ความคดิ ปรัชญา
ตา่ง ๆ เพื่อเลีย่งการเผชญิกับ
ความรู้สกึไมส่บายใจ

นักบอลศนูย์หน้าทมีท ีแ่พ้
เลีย่งความรู้สกึวา่ตนเองแย ่
โดยการหันมาสนใจ
รายละเอยีดเรือ่งการวางแผน
และข้ันตอนทีบ่กพรอ่ง

Isolation อารมณ์ท ีเ่กดิขึ้นควบคูกั่บ
ความนกึคดิถูกแยกออกและ
เก็บกดไว้

ผู้ปว่ยเลา่เหตุการณ์ท ีพ่่อ
ทารุณ ตนเองตอนเด็กด้วย
ทา่ทางเฉย ๆ เม ือ่แพทย์ถาม 
ตอบวา่ไมรู้่สกึอะไร

Sublimation จัดการกับความขัดแย้งท ีเ่กดิ กังวลใจหลังสอบเพราะรู้สกึวา่



ขึ้นโดยการใช้วธิเีก็บปัญหา
เอาไว้กอ่น อยูใ่นระดับ
จติสำนกึ

ทำไมค่อ่ยได้ บอกตนเองวา่
ถงึกังวลไปก็ทำอะไรไมไ่ด้ รอ
ผลสอบออกมาแล้วคอ่ยมาวา่
กันอกีคร้ังหนึง่
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