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   มีผูเสนอความคิดในเรื่องการเตรียมตัวของบคุคลและสังคมสูโลกในศตวรรษที่ 
21 กนัหลายคน      ในจาํนวนนี้มีนักคดิอยูคนหนึ่งทีม่ีขอเสนอนาสนใจวาตองมี 5 ลักษณะของจติ 
(Five Minds)  ดวยกนัสําหรับการอยูรอดและอยูด ี
  Howard Gardner ปรมาจารยดานจติวิทยาที่  Harvard ผูเปนเจาของทฤษฎี  
Multiple Intelligence (ความฉลาดมีหลากหลายลักษณะ) วัย 67 ป   ไดพดูที่ Ecolint Meeting 
ใน Geneva ในป 2008  และมีการบันทึกเปนโนตไว     ผมขอนํามาสื่อสารตอ 
  ทฤษฎี Multiple Intelligence (1983)  ที่ทําใหเขาเปนที่รูจักอยางกวางขวางนั้น
บอกวามนุษยมิไดมีความฉลาดอยูเพยีงลักษณะเดียวดงัที่เขาใจกันมานมนาน    และมีการวัดใน
มิตเิดียวในขอสอบ IQ ทั้งหลาย 
  Gardner ไดพจิ ารณาศึกษายาวนานและบอกวามีความฉลาดอยูดวยกัน                     
8 ลักษณะ    กลาวคอืฉลาดดานภาษา /      โลจิก-คณติศาสตร/     ดนตรี/       พื้นที่ /     การ
เคลื่อนไหวของรางกาย /      ความสัมพนัธกับธรรมชาติ /       สิ่งแวดลอม /      การสื่อสัมพนัธ
ระหวางบคุคลและการสื่อสัมพนัธภายในบคุคล     โดยเขาสามารถชี้แตละจดุของสมองที่เชื่อมกบั
แตละลักษณะของความฉลาดได 
  ความฉลาดดานโลจกิ -คณติศาสตรใ กลเคยีงกบัสิ่งที่รูจกักันในนามของ  IQ      
ความฉลาดในเรื่องพื้นที่คอืเกงดานศิลปะ       ความฉลาดดานเคลื่อนไหวรางกายคอืเกงดานกฬีา     
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ เห็นไดในหมูเกษตรกรที่เกงเร่ืองเกี่ยวกบั ตนไมและ
ธรรมชาต ิ        การสื่อสัมพนัธกับบคุคลกค็อืพวกที่เกงดานความสัมพั นธกบัคนอื่น  และการสื่อ
สัมพนัธภายในบุคคลกค็อืคนที่มีความเขาใจตนเอง  เขาใจอารมณและสามารถควบคมุตนเอง  
  เขาบอกวาในตวัมนุษยแตละคนมีความฉลาดในหลากหลายลักษณะในระดบัที่
แตกตางกนั    และมันออกมาแสดงใหเห็นในชวงอายทุี่แตกตางกันอีกดวย      ไมมีใครที่  “โง”                    
แตละคนมีสวนผสมของความฉลาดที่ไมเหมือนกนั 
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  สําหรับ 5 ลักษณะของจิตนั้น Gardner บอกวาคือสมรรถิยะ (competencies)            
ซึ่งเปนคําใหมของราชบัณฑิตยสถาน    คํานี้มีความหมายใกลเคยีงกบัคําวาสมรรถนะที่หมายถงึ
ความสามารถ     ขอแจงแตละลักษณะดงันี ้
   (1)  The Disciplined      Mind มีความหมายดงัตวัอยางในเรื่องของ                         
(ก)   Disciplinary Thinking คอื  วิธี การคดิหรือแบบแผนความคดิที่ไมตดิอยูแค เนื้อหา                            
แตสามารถเขาใจไปถงึบริบท   เชน   ไมติดอยูกบัการจําตัวเลขในประวัติศาสตร    แตเขาใจบริบท
ของประวัติศาสตร     (ข)  มีความสามารถในการเกบ็สะสมขอมูลและสรุปเปนทฤษฎีหรือขอสังเกต
ได    (ค) ไมยดึตดิอยูกบัสาขาการศกึษาเดยีวในการวิเคราะห   เชน  เมื่อเปนนักเศรษฐศาสตรก็
วิเคราะหโดยใชเศรษฐศาสตรแตเพยีงอยางเดยีว     (ง)  มีความสามารถในการคดิบังคับตนเองให
กระทําในสิ่งที่สําคญั 
  ลักษณะของจิตนี้หมายถึงการมีระบอบความคดิที่กวางเชงิวิเคราะห     อยาง
เขาใจบริบทของสิ่งที่เกดิขึ้น    เชน    เมื่อเรียนภาษาอังกฤษก็ไมกลายเปนคนที่มีปมดอย                              
เห็นวัฒนธรรมของเจาของภาษาเหนือกวาตน    หรือเห็นวาคนที่ไมเกงภาษานั้นเทาตนเปน คน           
ต่ําตอย     จนมีทั้งปมดอยและปมเดนในตัว    หากเห็นวาภาษานั้นเปนเพยีงกลไกหรอืเครื่องมือใน
การเปดประตใูหสามารถรับและสื่อสารขอมูลไดมากขึน้ 
  (2) The Synthesizing Mind หรือความสามารถในการสังเคราะหขอมูล ที่มี
มากมายจนไดเปนขอสรุป      ตัวอยางที ่Garner ยกมาคอื Charles Darwin ซึ่งเดนิทางในเรือรอน
แรมไปในทวีปตาง ๆ เปนเวลา 5 ป       เกบ็ขอมูลมหาศาลเกี่ยวกบัพันธุพชืสัตว      ทําการทดลอง
และสังเกตศกึษา       สื่อสารกับนกัวิชาการมากมาย     จนอีก 20 ป ตอมาก็สามารถสังเคราะห
ขอมูลทั้งหมดและเอามาเปนเขียนหนังสือชื่อ Origin of the Species 
  หนังสือเขยาโลกฉบบันี้ตีพิมพใน  ค.ศ. 1859 หรือเม่ือ  151 ปกอน      บอกวา                 
สรรพสิ่งในโลกนี้ที่มีชีวิตมาจากพฒันาการ  (evolution) อันยาวนาน     โดยมีการเลือกโดย
ธรรมชาต ิ(natural selection) เปนกลไกทําใหเหลือพชืและสัตวพนัธุตาง ๆ อยูในปจจบุัน 
  หนังสือเลมนี้ชนกับความเชื่อในทางศาสนาอยางแรงที่สอนกนัมานับเปนพนัปวา
พระเจาเปนผูสรางสิ่งเหลานี ้(ทฤษฎ ีCreation)      เม่ือจู ๆ กม็ีมนุษยตวัเล็กผูยิ่งใหญคนหนึ่งกลา
หาญมาบอกคนในโลกวาคนพฒันามาจากลิง     พระเจามิไดเปนผูสรางมนุษย       คดิดูกแ็ลวกัน
วา Synthesizing Mind สามารถสรางอันตรายใหตัวเองไดขนาดไหน 
  (3)  The Creative Mind คอืความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม                       
เม่ือลองนึกดูกจ็ะเห็นวามนุษยจะเปนผูสรางสรรคกต็อเม่ือมีความเชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่งไม
ต่ํากวา  10 ป  เชน Mozart แตงเพลงคลาสสิกชั้นยอดตอนอายุ  15-16 ป   กเ็พราะเริ่มความ
เชี่ยวชาญนี้เม่ือตอนอายุ 5-6 ขวบ    เชนเดียวกบั Picasso จติรกรผูยิ่งใหญ 
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  Gardner บอกวา Creative Mind นั้นทําลายไดงายกวาสราง   เพยีงแคลงโทษ
นักเรียนคนหนึ่งที่ตอบคาํถามที่มีหลายคาํตอบผิด    หรือพอแมดวุาลูกเมื่อถามเพราะอยากรูอยาก
เห็น 
  ตวัอยางใกลตวัอันหนึ่งที่เกี่ยวพนักับ Creative Mind  ที่ยิ่งใหญกค็อืหมอหุงขาว
ไฟฟาที่ผลติออกมาโดยบริษัทตาถุงของไตหวันเม่ือ 50 กวาปกอน     สมัยกอนคนเอเชยีหุงขาว
แบบเชด็น้ํา (มีน้ําขาว    มีไมขัดหมอ)    ซึ่งไมสะดวก     เม่ือตาถุงผลิตหมอหุงขาวไฟฟาออกมา     
สุนัขที่เคยไดกนิน้ําขาวก็อดไป    แตมนุษยไดความสะดวกมาก ๆ มาแทนที ่
  (4)  The Respectful Mind คอืความสามารถในการเคารพ     รวมมือกับคนอื่น    
ถงึแมจะมีความคิดเห็นและคานิยมที่แตกตางกนั     สิ่งที ่Gardner พดูถงึนี้ใกลเคยีงกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย    ซึ่งไดแก    การเคารพซึ่งกนัและกนั      นับถือยอมรับในความแตกตางของกัน            
และกนั     โดยอยูรวมกนัอยางสันต ิ
  เร่ืองนี้พอแมมีสวนสําคญัอยางมาก      การมีจติที่เคารพวัฒนธรรมอื่นและเคารพ
ยอมรับคนอื่นที่แตกตางจากตนเองเปนสิ่งสําคญัที่จะชวยใหสามารถอยูในโลกปจจบุันที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้นไดเปนอยางด ี
  (5)  The Ethical Mind คอืการมีจริยธรรม อยูในพื้นฐานของจติใจ       บุคลิก
อุปนิสัยที่พงึประสงคอันกอใหเกดิความมีจริยธรรมเปนเรื่องพงึพิจารณาของทุกสังคมเพราะ
จริยธรรมทําใหสังคมอยูดวยกันอยางเปนสุข 
  ในระดบับคุคล     การขาดจริยธรรมนําไปสูความเดอืดเนื้อรอนใจของตนเอง      
พอแมและญาติพี่นอง     การพฒันาการมีจริยธรรมจงึเปนสิง่ทีส่ําคญัยิ่ง 
  เม่ือนําทั้ง  5 Minds มาวางเรียงกันคอื  The Disciplined Mind/  The 
Synthesizing Mind/      The Creative Mind/     The Respectful Mind   และ The Ethical Mind 
กท็ําใหเห็นภาพไดชดัเจนของการอยูรอดของปจเจกบคุคลและสังคมในศตวรรษใหมที่เตม็ไปดวย
ความเปลี่ยนแปลงอยางไมแนนอน       ความหลากหลาย     ความซบัซอนยากแกความเขาใจ     
ฯลฯ     
  การฝกฝนใหมีใจเชนนี้นาจะชวยใหบคุคลและสังคมสามารถตอสูและจดัการกับ
ความนากลัวตาง ๆ ขางตนไดเปนอยางด ี
  ทั้ง 5 ลักษณะนี้โดยแทจริงแลวกไ็มมีอะไรใหมที่หลุ ดโลก    หากแต Gardner 
สามารถสรุปและนํามารอยเรียงใหเราเห็นอยางนาสนใจ 
  ในโลกนี้โดยแทจริงแลวไมมีอะไรใหม      มีแตของเกาที่ถกูลืมและนํามาปดฝุน
เรียบเรียงจัดหมูใหมเทานั้น  
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