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5 ลักษณะจิตสําหรับอนาคต
วรากรณ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(รวม 3 หนา)
มีผเู สนอความคิดในเรื่องการเตรียมตัวของบุคคลและสังคมสูโลกในศตวรรษที่
21 กันหลายคน ในจํานวนนี้มีนักคิดอยูคนหนึ่งทีม่ ีขอเสนอนาสนใจวาตองมี 5 ลักษณะของจิต
(Five Minds) ดวยกันสําหรับการอยูรอดและอยูดี
Howard Gardner ปรมาจารยดา นจิตวิทยาที่ Harvard ผูเปนเจาของทฤษฎี
Multiple Intelligence (ความฉลาดมีหลากหลายลักษณะ) วัย 67 ป ไดพดู ที่ Ecolint Meeting
ใน Geneva ในป 2008 และมีการบันทึกเปนโนตไว ผมขอนํามาสื่อสารตอ
ทฤษฎี Multiple Intelligence (1983) ที่ทําใหเขาเปนที่รูจักอยางกวางขวางนั้น
บอกวามนุษยมิไดมีความฉลาดอยูเ พียงลักษณะเดียวดังที่เขาใจกันมานมนาน และมีการวัดใน
มิตเิ ดียวในขอสอบ IQ ทั้งหลาย
Gardner ไดพจิ ารณาศึก ษายาวนานและบอกวา มี ค วามฉลาดอยูดว ยกัน
8 ลัก ษณะ กลาวคือ ฉลาดดานภาษา / โลจิก -คณิตศาสตร / ดนตรี/ พื้นที่ / การ
เคลื่อนไหวของรา งกาย/ ความสัมพัน ธกับธรรมชาติ / สิ่งแวดลอม/ การสื่อ สัมพัน ธ
ระหวางบุคคลและการสื่อสัมพันธภายในบุคคล โดยเขาสามารถชี้แตละจุดของสมองที่เชื่อมกับ
แตละลักษณะของความฉลาดได
ความฉลาดดานโลจิก -คณิตศาสตรใ กล เ คียงกับ สิ่ง ที่รูจกั กัน ในนามของ IQ
ความฉลาดในเรื่องพื้นที่คอื เกงดานศิลปะ ความฉลาดดานเคลื่อนไหวรางกายคือเกงดานกีฬา
ความสัมพั นธกับสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ เ ห็นไดในหมูเกษตรกรที่เกงเรื่อ งเกี่ยวกับ ตน ไมและ
ธรรมชาติ
การสื่อสัมพันธกับบุคคลก็คอื พวกที่เกงดานความสัมพั นธกบั คนอื่น และการสื่อ
สัมพันธภายในบุคคลก็คอื คนที่มีความเขาใจตนเอง เขาใจอารมณและสามารถควบคุมตนเอง
เขาบอกวาในตัวมนุษยแตละคนมีความฉลาดในหลากหลายลักษณะในระดับ ที่
แตกตางกัน และมันออกมาแสดงใหเห็น ในชวงอายุที่แ ตกตางกัน อีกดว ย ไมมีใ ครที่ “โง ”
แตละคนมีสวนผสมของความฉลาดที่ไมเหมือนกัน
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ซึ่งเปนคําใหมของราชบัณฑิตยสถาน คํานี้มีความหมายใกลเคียงกับคําวาสมรรถนะที่ห มายถึง
ความสามารถ ขอแจงแตละลักษณะดังนี้
(1) The Disciplined
Mind มีค วามหมายดัง ตัว อยา งในเรื่อ งของ
(ก) Disciplinary Thinking คือ วิธี การคิด หรือ แบบแผนความคิด ที่ไ มตดิ อยูแ ค เนื้อ หา
แตสามารถเขาใจไปถึงบริบท เชน ไมติดอยูกบั การจําตัวเลขในประวัติศาสตร แตเขาใจบริบ ท
ของประวัติศาสตร (ข) มีความสามารถในการเก็บสะสมขอมูลและสรุปเปนทฤษฎีหรือขอสังเกต
ได (ค) ไมยดึ ติดอยูกบั สาขาการศึกษาเดียวในการวิเคราะห เชน เมื่อเปนนักเศรษฐศาสตรก็
วิเคราะหโดยใชเศรษฐศาสตรแตเพียงอยางเดียว (ง) มีความสามารถในการคิดบังคับตนเองให
กระทําในสิ่งที่สําคัญ
ลักษณะของจิต นี้ห มายถึง การมี ระบอบความคิดที่กวา งเชิงวิเคราะห อยาง
เขา ใจบริบ ทของสิ่ง ที่เ กิด ขึ้น เชน เมื่อ เรีย นภาษาอัง กฤษก็ไมก ลายเปน คนที่มีป มดอ ย
เห็นวัฒนธรรมของเจาของภาษาเหนือกวาตน หรือเห็นวาคนที่ไมเกงภาษานั้น เทาตนเปน คน
ต่ําตอย จนมีทั้งปมดอยและปมเดนในตัว หากเห็นวาภาษานั้นเปนเพียงกลไกหรือเครื่องมือใน
การเปดประตูใหสามารถรับและสื่อสารขอมูลไดมากขึน้
(2) The Synthesizing Mind หรือ ความสามารถในการสัง เคราะหขอ มูล ที่มี
มากมายจนไดเปนขอสรุป ตัวอยางที่ Garner ยกมาคือ Charles Darwin ซึ่งเดินทางในเรือรอน
แรมไปในทวีปตาง ๆ เปนเวลา 5 ป เก็บขอมูลมหาศาลเกี่ยวกับพันธุพชื สัตว ทําการทดลอง
และสังเกตศึกษา สื่อสารกับนักวิช าการมากมาย จนอีก 20 ป ตอ มาก็สามารถสังเคราะห
ขอมูลทั้งหมดและเอามาเปนเขียนหนังสือชื่อ Origin of the Species
หนัง สือ เขยาโลกฉบับ นี้ตีพิมพใน ค.ศ. 1859 หรือเมื่อ 151 ปกอน บอกวา
สรรพสิ่ง ในโลกนี้ที่มีชีวิตมาจากพัฒนาการ (evolution) อัน ยาวนาน โดยมีการเลือ กโดย
ธรรมชาติ (natural selection) เปนกลไกทําใหเหลือพืชและสัตวพนั ธุตา ง ๆ อยูใ นปจจุบัน
หนังสือเลมนี้ชนกับความเชื่อในทางศาสนาอยางแรงที่สอนกันมานับเปนพันปวา
พระเจาเปนผูสรางสิ่งเหลานี้ (ทฤษฎี Creation) เมื่อจู ๆ ก็มีมนุษยตวั เล็กผูย่งิ ใหญคนหนึ่งกลา
หาญมาบอกคนในโลกวาคนพัฒนามาจากลิง พระเจามิไดเปนผูสรางมนุษย คิดดูกแ็ ลวกัน
วา Synthesizing Mind สามารถสรางอันตรายใหตัวเองไดขนาดไหน
(3) The Creative Mind คือ ความสามารถในการสรา งสรรคน วัตกรรม
เมื่อลองนึกดูกจ็ ะเห็นวามนุษยจะเปนผูสรางสรรคกต็ อ เมื่อมีความเชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่งไม
ต่ํากวา 10 ป เชน Mozart แตงเพลงคลาสสิกชั้นยอดตอนอายุ 15-16 ป ก็เ พราะเริ่มความ
เชี่ยวชาญนี้เมื่อตอนอายุ 5-6 ขวบ เชนเดียวกับ Picasso จิตรกรผูย่งิ ใหญ
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นักเรียนคนหนึ่งที่ตอบคําถามที่มหี ลายคําตอบผิด หรือพอแมดวุ าลูกเมื่อถามเพราะอยากรูอยาก
เห็น
ตัวอยางใกลตวั อันหนึ่งที่เกี่ยวพันกับ Creative Mind ที่ย่งิ ใหญ กค็ อื หมอหุงขาว
ไฟฟาที่ผลิตออกมาโดยบริษัทตาถุ งของไตหวัน เมื่อ 50 กวาปกอ น สมัยกอ นคนเอเชียหุงขาว
แบบเช็ดน้ํา (มีน้ําขาว มีไมขัดหมอ) ซึ่งไมสะดวก เมื่อ ตาถุงผลิตหมอหุงขาวไฟฟาออกมา
สุนัขที่เคยไดกนิ น้ําขาวก็อดไป แตมนุษยไดความสะดวกมาก ๆ มาแทนที่
(4) The Respectful Mind คือ ความสามารถในการเคารพ รว มมือ กับคนอื่น
ถึงแมจะมีความคิดเห็นและคานิยมที่แตกตางกัน สิ่งที่ Gardner พูดถึงนี้ใกลเคียงกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย ซึ่งไดแก การเคารพซึ่งกัน และกัน นับ ถือยอมรับในความแตกตางของกัน
และกัน โดยอยูรวมกันอยางสันติ
เรื่องนี้พอ แมมีสวนสําคัญอยางมาก การมีจติ ที่เคารพวัฒนธรรมอื่นและเคารพ
ยอมรับคนอื่นที่แตกตางจากตนเองเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหสามารถอยูในโลกปจจุบันที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้นไดเปนอยางดี
(5) The Ethical Mind คือการมีจริยธรรมอยูในพื้นฐานของจิตใจ บุคลิก
อุป นิสัย ที่พงึ ประสงคอันกอ ใหเ กิดความมีจ ริยธรรมเปน เรื่อ งพึงพิจ ารณาของทุก สัง คมเพราะ
จริยธรรมทําใหสังคมอยูดว ยกันอยางเปนสุข
ในระดับ บุคคล การขาดจริยธรรมนํา ไปสูความเดือ ดเนื้อ รอนใจของตนเอง
พอแมและญาติพ่นี อง การพัฒนาการมีจริยธรรมจึงเปนสิง่ ทีส่ ําคัญยิ่ง
เมื่อ นําทั้ง 5 Minds มาวางเรีย งกัน คือ The Disciplined Mind/ The
Synthesizing Mind/ The Creative Mind/ The Respectful Mind และ The Ethical Mind
ก็ทําใหเห็นภาพไดชดั เจนของการอยูรอดของปจเจกบุคคลและสังคมในศตวรรษใหมที่เต็มไปดวย
ความเปลี่ยนแปลงอยางไมแ นนอน ความหลากหลาย ความซับซอนยากแกความเขาใจ
ฯลฯ
การฝกฝนใหมีใจเชนนี้นาจะชวยใหบคุ คลและสังคมสามารถตอ สูและจัดการกับ
ความนากลัวตาง ๆ ขางตนไดเปนอยางดี
ทั้ง 5 ลัก ษณะนี้โดยแทจ ริง แลวก็ไมมีอ ะไรใหมที่หลุ ดโลก หากแต Gardner
สามารถสรุปและนํามารอยเรียงใหเราเห็นอยางนาสนใจ
ในโลกนี้โดยแทจริงแลวไมมีอะไรใหม มีแตของเกาที่ถกู ลืมและนํามาปดฝุน
เรียบเรียงจัดหมูใ หมเทานั้น
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