
 
 

5 ลักษณะจิตสําหรับอนาคต 

วรากรณ สามโกเศศ 
วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

หนา 6 

มีผูเสนอความคิดในเร่ืองการเตรียมตัวของบุคคลและ

สังคมสูโลกในศตวรรษท่ี 21 กันหลายคน ในจํานวนนี้มี

นักคิดอยูคนหนึ่งท่ีมีขอเสนอนาสนใจวา ตองมี 5 

ลักษณะของจิต (Five Minds) ดวยกันสําหรับการอยู

รอดและอยูดี 

Howard Gardner ปรมาจารยดานจิตวิทยาท่ี Harvard 

ผูเปนเจาของทฤษฎี Multiple Intelligence (ความฉลาด

มีหลากหลายลักษณะ) วัย 67 ป ไดพูดท่ี Ecolint 

Meeting ใน Geneva ในป 2008 และมีการบันทึกเปน

โนตไว 

ผมขอนํามาส่ือสารตอ 

ทฤษฎี Multiple Intelligence (1983) ท่ีทําใหเขาเปน

ท่ีรูจักอยางกวางขวางนั้นบอกวามนุษยมิไดมีความฉลาด

อยูเพียงลักษณะเดียวดังท่ีเขาใจกันมานมนาน และมีการ

วัดในมิติในขอสอบ IQ ท้ังหลาย 

Gardner ไดพิจารณาศึกษายาวนานและบอกวามีความ

ฉลาดอยูดวยกัน 8 ลักษณะ กลาวคือฉลาดดานภาษา/
โลจิก-คณิตศาสตร/ดนตรี/พื้นท่ี/การเคล่ือนไหวของ

รางกาย/ความสัมพันธกับธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม/การส่ือ

สัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสัมพันธภายในบุคคล 

โดยเขาสามารถช้ีแตละจุดของสมองท่ีเช่ือมกับแตละ

ลักษณะของความฉลาดได 

ความฉลาดดานโลจิก-คณิตศาสตร ใกลเคียงกับส่ิงท่ีรูจัก

กันในนามของ IQ 

ความฉลาดในเร่ืองพื้นท่ี คือเกงดานศิลปะ 

ความฉลาดดานเคล่ือนไหวรางกาย คือเกงดานกีฬา 

ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ เห็นไดในหมู

เกษตรกรท่ีเกงเร่ืองเก่ียวกับตนไมและธรรมชาติ 

การส่ือสัมพันธกับบุคคล ก็คือพวกท่ีเกงดาน

ความสัมพันธกับคนอ่ืน และการส่ือสัมพันธภายในบุคคล 

ก็คือคนท่ีมีความเขาใจตนเอง เขาใจอารมณและ

ความสามารถควบคุมตนเอง 

เขาบอกวาในตัวมนุษยแตละคนมีความฉลาดใน

หลากหลายลักษณะในระดับท่ีแตกตางกัน และมันออกมา

แสดงใหเห็นในชวงอายุท่ีแตกตางกันอีกดวย 

ไมมีใครท่ี “โง” แตละคนมีสวนผสมของความ
ฉลาดท่ีไมเหมือนกัน 

สําหรับ 5 ลักษณะของจิตนั้น Gardner บอกวาคือ 

สมรรถิยะ (competencies) ซ่ึงเปนคําใหมของ

ราชบัณฑิตยสถาน คํานี้มีความหมายใกลเคียงกับคําวา
สมรรถนะท่ีหมายถึงความสามารถ ของแจงแตละ

ลักษณะดังนี้ 

(1) The Disciplined Mind มีความหมายดัง

ตัวอยางในเร่ืองของ 

a. Disciplinary Thinking คือ วิธีการคิด

หรือแบบแผนความคิดท่ีไมติดอยูแค

เนื้อหา แตสามารถเขาใจไปถึงบริบท 

เชนไมติดอยูกับการจําตัวเลขใน
ประวัติศาสตร แตเขาใจบริบทของ

ประวัติศาสตร 

b. มีความสามารถในการเก็บสะสมขอมูล

และสรุปเปนทฤษฎีหรือขอสังเกตได 

c. ไมยึดติดอยูกับสาขาการศึกษาเดียวใน

การวิเคราะห เชน เม่ือเปนนัก
เศรษฐศาสตรก็วิเคราะหโดยใช

เศรษฐศาสตรแตเพียงอยางเดียว 

d. มีความสามารถในการคิดบังคับตนเอง

ใหกระทําในส่ิงท่ีสําคัญ 

ลักษณะของจิตนี้หมายถึงการมีระบอบความคิดท่ีกวาง

เชิงวิเคราะห อยางเขาใจบริบทของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เชน เม่ือ

เรียนภาษาอังกฤษก็ไมกลายเปนคนท่ีมีปมดอย เห็น

วัฒนธรรมของเจาของภาษาเหนือกวาตน หรือเห็นวาคน
ท่ีไมเกงภาษานั้นเทาตนเปนคนตํ่าตอย จนมีท้ังปมดอย

และปมเดนในตัว หากเห็นวาภาษานั้นเปนเพียงกลไกหรือ

เคร่ืองมือในการเปดประตูใหสามารถรับและส่ือสารขอมูล

ไดมากข้ึน 



(2) The Synthesizing Mind หรือความสามารถใน

การสังเคราะหขอมูลท่ีมีมากมายจนไดเปน

ขอสรุป 

ตัวอยางท่ี Gardner ยกมาคือ Charles Darwin ซ่ึง

เดินทางในเรือรอนแรมไปในทวีปตางๆเปนเวลา 5 ป 

เก็บขอมูลมหาศาลเก่ียวกับพันธุพืชสัตว ทําการทดลอง

และสังเกตศึกษา ส่ือสารกับนักวิชาการมากมาย จนอีก 
20 ป ตอมาก็สามารถสังเคราะหขอมูลท้ังหมดและเอา

มาเขียนหนังสือช่ือ Origin of the Species 

หนังสือเขยาโลกฉบับนี้ตีพิมพใน ค.ศ.1859 หรือเม่ือ 

151 ปกอน บอกวา สรรพส่ิงในโลกนี้มีชีวิตมาจาก

พัฒนาการ (evolution) อันยาวนาน โดยมีการเลือกโดย

ธรรมชาติ (natural selection) เปนกลไกทําใหเหลือพืช

และสัตวพันธุตางๆอยูในปจจุบัน 

หนังสือเลมนี้ชนกับความเช่ือในทางศาสนาอยางแรงท่ี

สอนกันมานับพันปวาพระเจาเปนผูสรางส่ิงเหลานี้ 

(ทฤษฎี Creation) เม่ือจูๆก็มีมนุษยตัวเล็กผูยิ่งใหญคน
หนึ่งกลาหาญมาบอกคนในโลกวาคนพัฒนามาจากลิง 

พระเจามิไดเปนผูสรางมนุษย คิดดูก็แลวกันวา 

Synthesizing Mind สามารถสรางอันตรายใหตัวเองได

ขนาดไหน 

(3) The Creative Mind คือความสามารถในการ

สรางสรรคนวัตกรรม เม่ือลองนึกดูก็จะเห็นวา

มนุษยจะเปนผูสรางสรรคก็ตอเม่ือความ

เช่ียวชาญในทางใดทางหนึ่งไมตํ่ากวา 10 ป 
เชน Mozart แตงเพลงคลาสสิคช้ันยอดตอนอายุ 

15-16 ป ก็เพราะเร่ิมความเช่ียวชาญนี้เม่ือ

ตอนอายุ 5-6 ขวบ เชนเดียวกับ Picasso จิตร

กรผูยิ่งใหญ 

Gardner บอกวา Creative Mind นั้นทําลายไดงายกวา

สราง เพียงแคลงโทษนักเรียนคนหนึ่งท่ีตอบคําถามท่ีมี

หลายคําตอบผิด หรือพอแมดุวาลูกเม่ือถามเพราะอยากรู

อยากเห็น 

ตัวอยางใกลตัวอันหนึ่งท่ีเก่ียวพันกับ Creative Mind ท่ี

ยิ่งใหญก็คือหมอหุงขาวไฟฟาท่ีผลิตออกมาโดยบริษัทตา
ถุงของไตหวันเม่ือ 50 กวาปกอน สมัยกอนคนเอเชียหุง

ขาวแบบเช็ดน้ํา (มีน้ําขาว มีไมขัดหมอ) ซ่ึงไมสะดวก 

เม่ือตาถุงผลิตหมอหุงขาวไฟฟาออกมา สุนัขท่ีเคยไดกิน

น้ําขาวก็อดไป แตมนุษยไดความสะดวกมากๆมาแทนท่ี 

(4) The Respectful Mind คือความสามารถใน

การเคารพ รวมมือกับคนอ่ืน ถึงแมจะมี

ความคิดเห็นและคานิยมท่ีแตกตางกัน ส่ิงท่ี 

Gardner พูดถึงนี้ใกลเคียงกับวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย ซ่ึงไดแก การเคารพซ่ึงกันและกัน 
นับถือยอมรับในความแตกตางของกันและกัน 

โดยอยูรวมกันอยางสันติ 

เร่ืองนี้พอแมมีสวนสําคัญอยางมาก การมีจิตท่ี

เคารพวัฒนธรรมอ่ืนและเคารพยอมรับคนอ่ืนท่ี

แตกตางจากตนเองเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถ

อยูในโลกปจจุบันท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนได

เปนอยางดี 

(5) The Ethical Mind คือการมีจริยธรรมอยูใน

พื้นฐานของจิตใจ บุคลิกอุปนิสัยท่ีพึงประสงคอัน

กอใหเกิดความมีจริยธรรมเปนเร่ืองพึงพิจารณา
ของทุกสังคม เพราะจริยธรรมทําใหสังคมอยู

ดวยกันอยางเปนสุข 

ในระดับบุคคล การขาดจริยธรรมนําไปสู
ความเดือดเนื้อรอนใจของตนเอง พอแมและ
ญาติพ่ีนอง การพัฒนาการมีจริยธรรมจึงเปน
ส่ิงท่ีสําคัญยิ่ง 

เม่ือนําท้ัง 5 Minds มาวางเรียงกันคือ The 

Disciplined Mind/The Synthesizing Mind/The 

Creative Mind/The Respectful Mind และ The 
Ethical Mind ก็ทําใหเห็นภาพไดชัดเจนของการอยู

รอดของปจเจกบุคคลและสังคมในศตวรรษใหมท่ีเต็ม

ไปดวยความเปล่ียนแปลงอยางไมแนนอน ความ

หลากหลายความซับซอนยากแกความเขาใจ ฯลฯ 

การฝกฝนใหมีใจเชนนี้นาจะชวยใหบุคคลและสังคม

สามารถตอสูและจัดการกับความนากลัวตางๆ 

ขางตนไดเปนอยางดี 

ท้ัง 5 ลักษณะนี้โดยแทจริงแลวก็ไมมีอะไรใหมท่ีหลุด

โลก หากแต Gardner สามารถสรุปและนํามารอย

เรียงใหเราเห็นอยางนาสนใจ 

ในโลกนี้โดยแทจริงแลวไมมีอะไรใหม มีแต
ของเกาท่ีถูกลืมและนํามาปดฝุนเรียบเรียงจัด

หมูใหมเทานั้น 
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