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การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาปญญามนุษยเชิงบูรณาการแนวพุทธ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือ

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปญญามนุษย 2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาปญญามนุษยในพระพุทธศาสนา

เถรวาท 3) เพ่ือบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปญญามนุษยดวยการพัฒนาปญญามนุษยใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท และ 4) เพ่ือเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการ

พัฒนาปญญามนุษยเชิงบูรณาการแนวพุทธ” ดังนั้นในการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร และทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูทรงคุณวุฒิ

ดานพหุปญญาและพระพุทธศาสนาจํานวน 8 รูป/คน จากนั้นทําการสนทนากลุม (Focus Group) โดย

ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา และการศึกษาจํานวน 12 รูป/คน เพ่ือยืนยันผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบวา 

ทฤษฎีพหุปญญาเปนกระบวนการพัฒนามนุษย ซ่ึงผูวิจัยนําพหุปญญา 6 ดานท่ีเก่ียวกับทักษะการ

เรียนรูมาพัฒนาในกรอบของจิตชํานาญการ และนําพหุปญญาเชิงนามธรรมท่ีเก่ียวกับมนุษยสัมพันธและการ

ดําเนินชีวิตจํานวน 4 ดานมาพัฒนาในกรอบของจิตเคารพ การพัฒนาพหุปญญาในกรอบท้ัง 2 นี้จะเปนฐานท่ี

สําคัญในการพัฒนาจิตสังเคราะห จิตสรางสรรคและจิตจริยธรรมตอไป 

การพัฒนาปญญามนุษยในพระพุทธศาสนาตั้งอยูบนฐานของปญญา 3 คือ สุตมยปญญา  

จินตามยปญญา และภาวนามยปญญา ซ่ึงมนุษยสามารถพัฒนาสุตมยปญญาและจินตามยปญญาดวย

หลักธรรมพหูสูต 5 ปจจัย 7 ประการท่ีเปนเหตุแหงความแตกฉานในปฏิสัมภิทา และโยนิโสมนสิการ 10 
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วิธี สําหรับภาวนามยปญญาจะเจริญสมาธิภาวนาตามหลักอนุสติ 10 โดยตรวจสอบข้ันตอนตาง ๆ ในการ

พัฒนาปญญาดวยหลักธรรมอินทรีย 5 

การบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปญญาของการดเนอรดวยพุทธธรรม ทําไดโดยนํา

พุทธธรรม 7 ข้ันตอนมาพัฒนาพหุปญญากลุมทักษะการเรียนรู 6 ดานใหเกิดความชํานาญการ และนําพหุ

ปญญาท่ีเก่ียวกับมนุษยสัมพันธและการดําเนินชีวิต 4 ดานมาบูรณาการกับหลักธรรมเพ่ือสรางจิตเคารพ 

โดยเริ่มจากการสรางสัมมาทิฏฐิใหมีความเห็นท่ีถูกตอง มีความเคารพในพระรัตนตรัยและศึกษาพระธรรม

อยางตอเนื่อง สามารถพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางลึกซ้ึงดวยโยนิโสมนสิการ หม่ันเจริญสติตามหลักธรรม

อนุสติ 10 และดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท เม่ือปฏิบัติดังนี้จะสามารถปฏิสันถารกับผูอ่ืนไดอยาง

เหมาะสม ท้ังนี้จะมีหลักธรรมอินทรีย 5 เปนตัวชี้วัดและสรางความสมดุลใหการพัฒนาปญญาดําเนินไป

อยางตอเนื่อง ความชํานาญในศาสตรตาง ๆ พรอมดวยคุณธรรมจะทําใหบุคคลสามารถสังเคราะหและ

สรางสรรคสิ่งท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสังคมได 

จากผลการวิจัยขางตนสามารถสรุปเปนโมเดลการพัฒนาปญญามนุษยท่ีเรียกวา BWD Model 

(Buddhist Wisdom Development Model) ประกอบดวยการสรางสัมมาทิฏฐิ (R) เปนฐานในการ

พัฒนาปญญาและศึกษาเรียนรูศาสตรตาง ๆ ใหเกิดความชํานาญ (I) ควบคูไปกับการพัฒนาคุณธรรม (E) 

นําไปสูการสรางสรรคองคความรูท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสังคมได (W) โดยมีหลักธรรมอินทรีย 5 (C) 

มาเปนตัวชี้วัดระหวางการพัฒนาปญญาและผลักดันใหการพัฒนาปญญาดําเนินไปอยางตอเนื่อง 
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The objectives of the study on Integrated Development of Human Wisdom 

with Buddhist Approach were; 1) to study the concepts and theories of the 

development of human wisdom, 2) to study the development of human wisdom in 

Theravada Buddhism, 3) to integrate theories of human wisdom development with 

Buddhist wisdom development, and 4) to propose new approaches and knowledge 

body on “Integrated Wisdom Development with Buddhism”. The study was done 

through the qualitative research method using documentary methodology, in-depth 

interviews with 8 experts in Theory of Multiple Intelligences and Buddhism, focus group 

discussions with 12 professionals in Buddhism, Religion and Philosophy, and Education.  

The results indicated as follows: 

Multiple Intelligences are human development processes. The 6 faculties of 

the Multiple Intelligences on the various learning skills were brought into development 

in the framework of disciplined mind, and the 4 faculties on abstract multiple 

intelligences on the human relations and living a life were brought into development in 

the framework of the respectful mind. Both frameworks of the developments of the 
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multiple intelligences would become the important foundation for further 

developments of synthesizing mind, creative mind, and ethical mind. 

The human wisdom development in Buddhism is based on the 3 wisdom 

principles; Sutamayapaññā, Cintāmayapaññā, and Bhāvanāmayapaññā. Sutamayapaññā 

and Cintāmayapaññā can be developed by 5 Bahūsuta, 7 factors resulting to proficiency 

in Paṭisambhidā (analytic insight), and 10 Yonisomanasikāra. Bhāvanāmayapaññā can be 

developed by 10 Anussati and examined by 5 Indriya (controlling faculties) in each step of 

wisdom development. 

The integration of Gardner's concept and theory with Buddha-dhamma would 

be done by applying the seven steps of Buddha-Dhamma to the development of six 

learning skills in multiple intelligences to produce disciplined mind, and four faculties in 

human relationship and living a life in multiple intelligences to be integrated with the 

Dhamma principles to produce the respectful mind. The process starts with having the 

Right View, paying respect to the Triple Gems, learning Dhamma continually, being able 

to see things with Yonisomanasikāra, practicing 10 Anussati, and living a life with 

carefulness. One who applies such processes in his practice can treat others 

appropriately. The five controlling faculties are indicators and balance makers in 

sustainable wisdom development. Attainment of proficiency and morality observation 

will enable an individual to synthesize and create advantages to oneself and society.  

The results of the study could be summarized into the BWD Model (Buddhist 

Wisdom Development Model) for human wisdom development consisting of the 

formation of the Right View (R) as the base for the intelligence development and for 

further studying of various sciences to have proper skillful Intelligence (I) together with 

the development of Ethics (E) leading to the creation of knowledge beneficial to self 

and social World (Wisdom: W) by having the five controlling faculties (C) as the key 

performance indicators throughout the sustainable continual development of the 

wisdom.
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเรจ็ไดดวยดีจากความกรุณาอยางยิ่งของพระอาจารยพระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. 

(สุเทพ ปสิวิโก) อาจารยท่ีปรึกษาหลัก ผูเปนกัลยาณมิตรชักชวนใหมาศึกษา ณ สถาบันแหงนี้ และไดใหความรู

ทางพุทธศาสน การวิจัย และแนวทางอันเปนประโยชนยิ่งแกผูวิจัยจนสําเร็จการศึกษา อีกท้ังขอกราบ

ขอบพระคุณ ในความกรุณาของพระศรีวินยาภรณ, ดร. (สายรุง อินฺทาวุโธ) ประธานกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร. สุวิญ รักสัตย กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ผูประสาทความรูทางพุทธ

ศาสนอันทรง คุณคาและคอยใหคําชี้แนะในการศึกษาแกผูวิจัยเสมอมา  

กราบขอบพระคุณอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฯ พระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. และคณาจารย

ทุกทาน มีรองศาสตราจารยสุเชาวน พลอยชุม เปนตน ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชา ตลอดจนใหความกระจางในขอ

ธรรมตาง ๆ แกผูวิจัย อีกท้ังขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผูทรงคุณวุฒิท่ีใหความเมตตาในการตรวจเครื่องมือ

วิจัย ใหสัมภาษณเชิงลึก และสนทนากลุม ทําใหไดขอมูลอันเปนประโยชนแกงานวิจัยฉบับนี้เปนอยางยิ่ง 

การศึกษาในครั้งนี้สําเร็จไดเพราะการใหโอกาสและการสนับสนุนการศึกษาของพระครูปลัด 

สุวัฒนโพธิคุณ, พ.บ. ดร. (สมชาย านวุฑฺโฒ) วัดพระธรรมกาย พระอาจารยผูคอยใหคําชี้แนะอันเปนประโยชน

ในการดําเนินชีวิตและการทํางานแกผูวิจัยมาโดยตลอด และขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิธรรมกายเปนอยางยิ่ง  

ท่ีเห็นคุณคาในการพัฒนาความรูและคุณธรรมของบุคลากร จึงใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูวิจัยตลอด

ระยะเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตร 

ผูวิจัยไดรับกําลังใจและการสนับสนุนดียิ่งจากคุณแมรัศมี อัฐฐิศิลปเวท และนองสาว คุณสิรีมาส 

พิพัฒนธนวงศ ครอบครัวอันเปนท่ีรัก และขอขอบพระคุณ ดร.ผะอบ พวงนอย และอาจารยสมชาติ เลิศบางพลัด ท่ี

ใหคําปรึกษาและใหการอุปถัมภแกผูวิจัยเสมอมา ขอขอบคุณคุณงามตา ธนานันทสูตร ผูเปนท้ังเพ่ือนและนองท่ี

คอยสนับสนุนและชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ อยางดีเยี่ยม และขอขอบคุณทีมงานท่ีแสนดี คือ คุณชลธิชา มาดิษฐ 

คุณมนรดา แกวบุตตะ คุณนุชรา มานัด และคุณทัศนา ใยปางแกว ท่ีชวยแบงเบาภาระงานตาง  ๆไดเรียบรอยดียิ่ง 

ขอขอบคุณพ่ี ๆ  นอง ๆ  ปริญญาเอก มมร. รุน 4 ทุกทาน อาทิ คุณสกล เหลืองไพฑูรย คุณสุนันทา กริช

ไกรวรรณ คุณพัชรี แชมชอย คุณบุญพิศ นัยนพาณิช เปนตน สําหรับไมตรีจิตอันอบอุนและความชวยเหลือ

ระหวางการศึกษา และขอบพระคุณและอนุโมทนาตอทุกทานท่ีมิไดเอยนามในท่ีนี ้

บุญกุศลอันเกิดจากทํางานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยขอถวายเปนพุทธบูชาแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

บูชาธรรมแดมหาปูชนียาจารยผูชี้ทางในการดําเนินชีวิตแกผูวิจัย และบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย

ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน ทายท่ีสุดนี้ หากงานวิจัยนี้มีขอบกพรองประการใด ผูวิจัยกราบขออภัยไว ณ ท่ีนี้ 

รัฐรพี  พิพัฒนธนวงศ 
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พระไตรปฎกแปลไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 สวนชั้นอรรถกถาอางอิง

จากพระไตรปฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2557 
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ม.อุ. สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 

สํ.ส. สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 

สํ.นิ. สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 

สํ.ม. สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 
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องฺ.สตฺตก. สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 
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ขุ.อุ.  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย  อุทาน 

ขุ.อิติ. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตกํ 

ขุ.สุ. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 

ขุ.ชา. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตก 
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ที.ปา.อ. สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคอฏกถา 

ม.มู.อ. สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกอฏกถา 

สํ.ส.อ. สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคอฏกถา 

สํ.ม.อ. สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺคอฏกถา 

ขุ.จู.อ. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทสอฏกถา 

ขุ.อุ.อ. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย อุทานอฏกถา 

ขุ.ปฏิ.อ. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏกถา 

ขุ.ธ.อ. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทฏกถา 

ขุ.ชา.อ สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตกฏกถา 

อรรถกถาพระอภิธรรมปฎก 

อภิ.ธา.อ. อภิธมฺมปฏก ธาตุกถาปกรณอฏกถา 

ปกรณวิเสส 

วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺค 

มิลินฺท. มิลินฺทปฺหปกรณ 

สําหรับตัวเลขท่ีอยูหลังชื่อยอของพระไตรปฎกนั้นมีเลข 3 ตอน คือ เลม/ขอ/หนา เชน 

สํ.ส.15/13/13. หมายถึง สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลมท่ี 15 ขอท่ี 13 หนาท่ี 13 เปนตน หากเปนตัว

เลขท่ีอยูหลังชื่อยอของพระอรรถกถานั้นมีเลข 2 ตอน คือ เลม/หนา เชน ม.มู.อ. 17/57. หมายถึง 

อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม 17 หนา 57 เปนตน และตัวเลขท่ีอยูหลังชื่อยอของปกรณ 

วิเสสนั้นมีเลข 2 ตอน คือ ขอ/หนา เชน มิลินฺท. 8/45. หมายถึง คัมภีรมิลินทปญหา ขอท่ี 8 หนาท่ี 

45 เปนตน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาปญญาของมนุษยนั้นมีวิวัฒนาการมาหลายพันป จนมีทฤษฎีและแนวคิดในการ

เรียนรูและพัฒนาปญญาเกิดข้ึนมากมาย อาทิ การแสวงหาความรูของโสคราตีสนักปราชญชาวกรีกผูมี

ความเชื่อวา การแสวงหาความรูนั้นเริ่มตนจากความไมรู และมนุษยมีลักษณะเดนคือการรูจักคิด เขา

จึงมักตั้งปญหาข้ึนเพ่ือใหผูอ่ืนตอบคําถามของตน แตละคําถามท่ีเขาตั้งข้ึนนั้นจะเปนการกระตุนให

ผูฟงพยายามคิดและหาคําตอบอยางมีเหตุผลเพ่ือนําไปสูคําตอบท่ีสมบูรณ โสคราตีสมีทัศนคติในการ

แสวงหาความรูวา ตองทําตนเปนนักศึกษาตลอดเวลาเพราะยังมีสิ่งใหม ๆ ใหเรียนรูอยูอีกมาก1 จาก

ยุคนั้นมาถึงปจจุบัน ไดมีผูพัฒนาแนวคิดและวิธีการเรียนรูเรื่อยมาจนเกิดแนวคิดทฤษฎีสรางเสริมและ

พัฒนาปญญาข้ึนมากมาย 

สําหรับประเทศไทยก็มีนโยบายการพัฒนาการเรียนรูและสติปญญามาอยางตอเนื่อง ซ่ึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิต โดยพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีความพรอม

ท้ังดานรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาท่ีรอบรู และมีจิตใจท่ีสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มี

ความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและ

สถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอ้ือตอการพัฒนามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวทางการศึกษายุค

ศตวรรษท่ี 21 กําหนดวา ควรสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห มีความคิด

สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกได

อยางสันติ2 

แตปญหาท่ีพบคือ ระบบการศึกษาไทยยังมิไดมุงเนนฝกฝนใหเด็กเกิดทักษะดังกลาวอยาง

จริงจัง เห็นไดจากขอมูลท่ีนายชาญณรงค พรรุงโรจน ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปดเผยวาเด็กไทยมีปญหาดานการอานและการเขียน ผลสัมฤทธิ์ 

 

                                                        
1 ชัยวัฒน อัตพัฒน, ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู), (นครปฐม : สาละพิมพการ, 2555), หนา 36-37. 
2 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551, คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 

สพฐ. 293/2551. 
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การเรียนอยูในระดับต่ํา ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิด

สรางสรรค และขาดทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง อีกท้ังครูยังไมสามารถกระตุนผูเรียนให

รูจักคิดวิเคราะห คิดแกปญหาและตัดสินใจได3 ซ่ึงสอดคลองกับพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ท่ี

กลาววา “การศึกษาไทยท่ีผานมานั้น การเรียนรูในโรงเรียนเนนสัญญามากกวาปญญา...ซ่ึงสัญญา คือ 

การจําไดหมายรู การเรียนการสอนและการสอบไลในโรงเรียนมักเนนสัญญา คือ ความรูข้ันทองจํา 

และหยุดอยูแคนี้ ยังไปไมถึงปญญา”4 ปญหาเหลานี้จึงเปนเรื่องเรงดวนท่ีสังคมไทยควรชวยกันแกไข  

นอกจากทักษะดังกลาวท่ีตองเรงพัฒนาแลว ในศตวรรษท่ี 21 นี้เปนยุคของขาวสารขอมูลท่ี

ทุกคนสามารถเขาถึงไดผานอินเทอรเน็ต แตการเขาถึงขอมูลความรูไดนั้นกลับไมใชคําตอบของการ

พัฒนาปญญาในยุคนี้ หากเปนความสามารถในการเลือกใชขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะห สังเคราะหให

เกิดประโยชน จนสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ใหเกิดข้ึนได โดยผูสรางนวัตกรรมนั้นจะตองมี

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนผลงานท่ีประกอบดวยจริยธรรม มิใชนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน

เพ่ือประโยชนของคนเพียงบางกลุม โดยขาดการพิจารณาถึงผลกระทบตอโลกในระยะยาว ดังนั้น 

รูปแบบการพัฒนาปญญาของคนในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงจําเปนอยางมากท่ีจะตองคํานึงถึงสภาพสังคม

ในยุคปจจุบันประกอบดวย ดวยความสําคัญดังกลาวมานี้ นักวิชาการดานการศึกษาท่ัวโลกจึงออกมา

วิพากษวิจารณและเสนอแนวคิดเก่ียวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 กันอยางกวางขวาง ซ่ึง

ศาสตราจารย ดร.โฮวเวิรด การดเนอร แหงมหาวิทยาลัยฮาวารดไดเสนอแนวคิดหนึ่งท่ีมีความ

สอดคลองกับแนวทางขางตน เรียกวา จิต 5 ลักษณะ (Five Minds)5 โดยการดเนอรกลาววา จิตท้ังหา

ลักษณะนี้ควรปลูกฝงใหกับบุคคล เพ่ือใหสามารถอยูรอดในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสูงในยุค

ศตวรรษท่ี 21 ได โดยแบงเปนจิตท่ีเก่ียวของกับการรูคิด 3 ประเภท คือ จิตเชี่ยวชาญ (Disciplined 

Mind) จิตรูสังเคราะห (Synthesizing Mind) จิตสรางสรรค (Creative Mind) และจิตอีกสองประเภท

เก่ียวกับความเปนมนุษยคือ จิตรูเคารพ (Respectful Mind) จิตรูจริยธรรม0 (Ethical Mind)6  

อยางไรก็ดี ผูวิจัยเห็นวาจิตท้ัง 5 ลักษณะนี้มีลักษณะเปนกรอบกวางของแนวทางการ

พัฒนาปญญามนุษยในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงควรมีการพัฒนาสติปญญามนุษยดวยทฤษฎีการพัฒนา

                                                        
3ชาญณรงค พรรุงโรจน, เผย 10 ปญหาฉุดรั้งการศึกษาไทย, มติชนออนไลน, 26 มิถุนายน 2558, 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1435302805 
4 พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), กระบวนการเรียนรูในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพครุสภาลาดพราว, 2543), หนา 7.  
5 โฮวเวิรด การดเนอร, ทักษะแหงอนาคตใหม การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพโอเพนเวิลด, 2554), หนา 61. 
6 โฮวเวิรด การดเนอร, ทักษะแหงอนาคตใหม การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21, อางแลว, หนา 60 – 76. 
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สติปญญาอยางเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร 

(Theory of multiple intelligences) ซ่ึงมีพัฒนามาอยางตอเนื่องตั้งแตป ค.ศ. 1983 มีแนวคิด 

ดังนี้ คือ สติปญญาของมนุษยนั้นสามารถแบงเปนมิติใหญ ๆ ไดถึง 9 ดาน และลักษณะของความ

ฉลาดดานตาง ๆ นั้นจะมีความเชื่อมโยงกับแตละจุดของสมองมนุษย 7 สติปญญา 9 ดานนั้น

ประกอบดวย 1. ดานภาษา 2. ดานตรรกศาสตร-คณิตศาสตร  3. ดานการเคลื่อนไหวรางกายและ

กลามเนื้อ 4. ดานมิติสัมพันธ 5. ดานดนตรี 6. ดานมนุษยสัมพันธ 7. ดานการเขาใจตนเอง 8. ดานธรรมชาติ และ 

9. ดานการดํารงชีวิต ตอมาเม่ือป 2011 การดเนอรกลาววา ควรมีสติปญญาอีกดานหนึ่ง คือ ดานการสอน

เพ่ิมข้ึนดวย รวมท้ังสิ้น 10 ดาน  

ซ่ึงความสามารถเหลานี้จะแตกตางกันไปในแตละบุคคล คือ บางคนอาจมีโดดเดนเพียงดาน

เดียว หรือบางคนอาจมีสติปญญาดังกลาวผสมผสานกันหลาย ๆ ดานก็ได8 โดยมนุษยทุกคนสามารถ

พัฒนาปญญาแตละดานใหสูงข้ึนถึงระดับใชการไดถามีการใหกําลังใจ ฝกฝน อบรม มีสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสม เชน ไดรับความรวมมือจากผูปกครอง มีการสรางเสริมประสบการณ ก็อาจเพ่ิมสมรรถภาพ

ของปญญาดานตาง ๆ ไดมากข้ึน9 ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนจึงควรมีกิจกรรมการเรียนรูท่ี

หลากหลาย สามารถสงเสริมปญญาหลายดาน มิใชมุงพัฒนาเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น เพราะการ

จัดกิจกรรมท่ีมีการสงเสริมเชาวนปญญาหลาย ๆ ดาน จะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยาง

รอบดาน พรอมท้ังชวยสงเสริมความสามารถเฉพาะตนไปในตัว10 จึงกลาวไดวา ทฤษฎีพหุปญญาเปน

เครื่องมือในการพัฒนาปญญาเฉพาะดานใหเกิดความชํานาญ จนสามารถสังเคราะหและสรางสรรค

ผลงานใหม ๆ ออกมาได โดยอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรม และการเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของกัน

และกัน นํามาซ่ึงสันติภาพในการอยูรวมกันในสังคมโลกตอไปได  

อยางไรก็ตาม การพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนานั้นมีความนาสนใจเปนอยางมาก โดยมี

การกลาวถึงกระบวนการพัฒนาปญญาและระดับของปญญาไวอยางละเอียด ในทัศนะของ

พระพุทธศาสนา การพัฒนาปญญาท่ีกลาวไวขางตนนั้นเปนปญญาในระดับโลกิยะ ซ่ึงมีเปาหมายในการ

ดําเนินชีวิตในระดับของทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชนในภพชาติปจจุบัน แตการสั่งสมปญญาใน

                                                        
7 วรากรณ สามโกเศศ, 5 ลักษณะจิตสําหรับอนาคต, มติชนออนไลน, 5 สิงหาคม 2553. 
8 ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2555), หนา 87-88. 
9 กองแกว จันทรทอง, การศึกษาความสามารถในการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอม ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 

พหุปญญา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1, การคนควาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2550, หนา 18-19. 
10 ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน, อางแลว, หนา 89 – 90. 
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พระพุทธศาสนานั้นไมไดมุงประโยชนปจจุบันเพียงอยางเดียว แตมุงใหมนุษยพัฒนาปญญาของตนเพ่ือ

อบรมจิตใหบริสุทธิ์ หลุดพนจากกิเลสอาสวะได ซ่ึงระหวางท่ียังเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารนั้นจะมีการ

สั่งสมและพัฒนาปญญาอยางตอเนื่อง ดังนั้น ในแตละภพชาติท่ีเกิดมามนุษยจึงมีพ้ืนปญญาติดตัวมาแต

กําเนิดเรียกวา สชาติปญญา11 มักทําใหบุคคลมีความคุนเคยในอาชีพท่ีฝกฝนมามากหลายภพชาติ เชน 

กรณีนายชางทองท่ีมีความคุนเคยกับงานทองอันประณีตสวยงาม เพราะเกิดมาเปนชางทองแลว 500 

ชาติ12 และมีหลักฐานงานวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ียืนยันเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหม โดยนายแพทย

เอียน สตีเวนสัน (Ian Stevenson) ไดเก็บขอมูลกรณีศึกษาเรื่องการกลับชาติมาเกิดมากกวา 2,500 ราย

เปนเวลากวา 40 ป13 และนายแพทยวอลเตอร เซมคิว (Walter Semkiw) กลาวถึงอดีตชาติของเจมส ไล

นินเกอร (James Leininger) วาเจมสเกิดเปนทหารอเมริกันชื่อ เจมส ฮูสตัน (James Huston) ทําหนาท่ี

ขับเครื่องบินรบในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 และตัวเขาไดเสียชีวิตในเครื่องบินนั้น เพราะถูกเครื่องบินรบ

ของญี่ปุนยิงจนระเบิด โดยเจมส ไลนินเกอรซ่ึงขณะนั้นอายุ 2 ป สามารถอธิบายสัญลักษณพระอาทิตยสี

แดงบนเครื่องบินรบญี่ปุน ถังบรรจุเชื้อเพลิงท่ีอยูใตเครื่องบิน (Drop tank) และเรื่องราวอ่ืน ๆ ได14 แสดง

ใหเห็นวาความรูและสติปญญาในอดีตนั้นสามารถติดขามภาพชาติมาได ซ่ึงปญญาในลักษณะนี้มักจะ

สั่งสมควบคูกันไปกับปญญาทางจริยธรรม หากใครสั่งสมปญญามาท้ัง 2 ดานมาก ก็จะเปนผูท่ีชํานาญ

ในความรูเพ่ือการเลี้ยงชีพและเปนผูมีคุณธรรมสูง เม่ือไดประพฤติปฏิบัติธรรมจะสามารถหลุดพน

จากวัฏฏสงสารไดเร็วยิ่งข้ึน   

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงสนใจนําแนวทางการพัฒนาปญญาของการดเนอรมาบูรณาการ

รวมกับการพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดแนวทางการพัฒนาปญญาท่ีมีประโยชนสูงสุด

แกผูท่ีสนใจนําไปปฏิบัตแิละมีประโยชนในการนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาตอไป 

 

1.2 โจทยในการวิจัย  

1.2.1 แนวคิดและทฤษฎีในการการพัฒนาปญญามนุษยเปนอยางไร? 

1.2.2 การพัฒนาปญญามนุษยในพระพุทธศาสนาเถรวาทเปนอยางไร? 

                                                        
11 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร), ปญญา 

ในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553), หนา 9. 
12 ขุ.ธ.อ. 43/128. 
13 Walter Semkiw, “Reincarnation, Part One The Research of Ian Stevenson, with Walter 

Semkiw”, <https://youtu.be/VeWhAfiWSdY> (7 Apr 2017) 
14 Walter Semkiw, “Soul Survivor : Past Life Story of World War II Fighter Pilot James Huston, Jr.”, 

https://reincarnationresearch.com/past-life-story-of-james-huston-jr-james-leininger/. n.d.  
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1.2.3 การพัฒนาปญญาท่ีบูรณาการระหวางแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปญญามนุษย

และพุทธธรรมเปนอยางไร? 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปญญามนุษย 

1.2.2 เพ่ือศึกษาการพัฒนาปญญามนุษยในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

1.2.3 เพ่ือบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปญญามนุษยดวยการพัฒนาปญญา

มนุษยในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

1.2.4 เพ่ือเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการพัฒนาปญญา

มนุษยเชิงบูรณาการแนวพุทธ”  

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษาคนควาขอมูลในแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาปญญาของตะวันตกและการพัฒนา

ปญญาในพระพุทธศาสนา โดยศึกษาขอมูลดานพระพุทธศาสนาในชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) 

ไดแก พระไตรปฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐและภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ไดแก อรรถกถา (พระไตรปฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย) ปกรณวิเสส ตําราวิชาการ วารสารวิชาการ วิทยานิพนธ เอกสารงานวิจัยตาง ๆ 

รวมถึงเว็บไซตท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท สวนขอมูลทฤษฎีตะวันตก

นั้น จะศึกษาจากตนฉบับของแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีนั้น ๆ รวมถึงตํารา

วิชาการตาง ๆ ท่ีสามารถอธิบายการพัฒนาปญญาดวยทฤษฎีดังกลาวได จากการคนควาขอมูล 

สามารถอธิบายขอบเขตเนื้อหาของแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาปญญา และขอบเขตเนื้อหา

ดานพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาปญญาไดดังตอไปนี้ 

1) ขอบเขตเนื้อหาดานแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาปญญา 

(1) ในงานวิจัยนี้เลือกใชทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences) ของโฮวเวิรด 

การดเนอร ซ่ึงกลาวถึงการพัฒนาสติปญญาของมนุษยท้ังหมด 10 ดาน ซ่ึงมีรายงานการคนควาวิจัย

จํานวนมากเก่ียวกับการนําทฤษฎีนี้ไปใชพัฒนารูปแบบในการศึกษาเรียนรู เชน กระบวนวิชา

วิทยาศาสตร ภาษาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปศาสตร เปนตน 

(2) แนวคิดจิต 5 ลักษณะ คือ จิตชํานาญการ จิตสังเคราะห จิตสรางสรรค จิต

เคารพ และจิตจริยธรรม นํามาประยุกตใชเปนกรอบในการพัฒนาปญญาพหุปญญาท้ัง 10 ดานขาง
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ตน เนื่องจากการดเนอรไดกลาววา คุณสมบัติท้ัง 5 นี้ควรมีอยูในมนุษยในยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง ความ

ชํานาญในศาสตรใดศาสตรหนึ่งไมเพียงพอกับยุคนี้ แตตองรูรอบหลายศาสตรในบุคคลเดียว และตอง

สามารถสังเคราะหขอมูลตาง ๆ เขาดวยกัน สรางสรรคแนวคิดและนวัตกรรมใหมไดโดยอยูบนพ้ืนฐาน

ของจริยธรรม ไมใชการสรางนวัตกรรมใหมท่ีทําลายมนุษยและสิ่งแวดลอม ดังนั้น มนุษยจึงตองมี

ความเคารพและมีจริยธรรมประกอบกันดวย เปนการแสดงใหเห็นความสําคัญของความรูความสามารถ

และคุณธรรมท่ีควรมีในมนุษยควบคูกัน  

2) ขอบเขตเนื้อหาดานพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาปญญา 

(1) กระบวนการพัฒนาปญญาในงานวิจัยนี้มีหลักธรรมปญญา 3 คือ สุตมย

ปญญา จินตามยปญญา ภาวนามยปญญาเปนกรอบใหญของกระบวนการพัฒนาปญญา และมีหมวด

ธรรมอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนใหเกิดข้ันตอนการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

(2) พหูสูต 5 เปนหมวดธรรมท่ีใชในการพัฒนาความชํานาญในศาสตรท่ีศึกษา

เรียนรู จะอยูในสวนของสุตมยปญญาและจินตามยปญญา 

(3) ปจจัย 7 ประการท่ีเปนเหตุแหงความแตกฉานในปฏิสัมภิทา ผูวิจัยทําการ

วิเคราะหหมวดธรรมนี้จากคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค โดยนําหมวดธรรมนี้มาสนับสนุนความชํานาญใน

ศาสตรตาง ๆ ใหรูและปฏิบัติไดอยางแตกฉาน ตลอดจนสามารถถายทอดความรูนั้นแกผูอ่ืนไดดวย 

(4) โยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการเปนกระบวนการของปญญาภายในตน คือ  

จินตามยปญญา กลาวคือ นอกจากการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญแลว การขบคิดพิจารณาอยางเปนระบบ

ในตนเองมีความสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติจึงไดนําการจําแนกโยนิโสมนสิการ 

10 วิธีของพระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) มาใชในงานวิจัยนี้ 

(5) อนุสติ 10 มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาภาวนามยปญญา ซ่ึงงานวิจัยนี้เนน

ภาวนามยปญญาในนัยวา ปญญาอันเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนา เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเม่ือบูรณา

การรวมกับทฤษฎีตะวันตก และความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีของภาวนามยปญญาในฐานะวิธีปฏิบัติ

ท่ีจะขัดเกลาจิตใหผองใสและเปนสมาธิ ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 2 ประการคือ 1) เพ่ิมคุณภาพของสุ

ตมยปญญาและจินตามยปญญาใหดียิ่งข้ึน กลาวคือ เม่ือเรียนรูจะสามารถทําความเขาใจและจดจําได

แมนยํา เม่ือนําไปคิดจะมีการคิดท่ีเปนระบบ มีการวิเคราะหท่ีเฉียบคม และเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ เขา

ดวยกันไดมากข้ึน 2) เปนการสั่งสมอุปนิสัยในการบําเพ็ญภาวนา อันมีเปาหมายสําคัญเพ่ือการชําระ

จิตใหหลุดพนจากกิเลสอาสวะ ซ่ึงตองอาศัยการปฏิบัติสมถวิปสสนาเทานั้นจึงจะสามารถชําระกิเลสให

สิ้นไปได  

(6) สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ ในพระพุทธศาสนากลาววาสัมมาทิฏฐิเปนปญญา

สําคัญอันเปนเบ้ืองตนของกุศลกรรมท้ังปวง เพราะหากไมมีสัมมาทิฏฐิแลว มรรคมีองค 8 อีก 7 องค

ธรรมไมสามารถเกิดข้ึนได ในงานวิจัยนี้จะนําสัมมาทิฏฐิท่ีเปนโลกิยะ คือ สัมมาทิฏฐิ 10 ประการมาใช 
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ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยตองอาศัยปญญาท้ัง 3 คือ สดับฟงมาก พิจารณาอยาง

ละเอียด เชื่อมโยงอยางมีเหตุผล และท่ีสําคัญหากไมเจริญสมาธิภาวนา จะไมสามารถเขาใจสัมมาทิฏฐิ

ใหลึกซ้ึงได  

(7) อินทรีย 5 ในงานวิจัยนี้นํามาประยุกตใชเพ่ือการประเมินระหวางท่ีการ

พัฒนาปญญากําลังดําเนินไปในแตละชวงวามีพัฒนาการท่ีดีหรือไม ตองปรับปรุงอยางไร โดยแบงเปน

ตัวชี้วัดดานบวกและลบ และนําไปปรับใช 2 สวนคือ ตัวชี้วัดในการพัฒนาความชํานาญการในศาสตร

ตาง ๆ และตัวชี้วัดพัฒนาการทางปญญาเชิงจริยธรรม 

(8) คารวะ 6 เปนหลักธรรมท่ีนํามาใชเปนวิธีปฏิบัติในการสรางจิตเคารพของ

การดเนอรใหมีความสมบูรณ หมวดธรรมคารวะ 6 ซ่ึงนี้มีความสอดคลองกับสัมมาทิฏฐิ 10 เม่ือปฏิบัติ

แลวจะสนับสนุนการพัฒนาสัมมาทิฏฐิ 10 ใหดียิ่งข้ึนดวย 

 

1.4.2 ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 

1) กลุมผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบงเปน

นักวิชาการ หรือผูท่ีเก่ียวของดานการศึกษาและการพัฒนาสติปญญา จํานวน 4 ทาน และนักวิชาการ

ดานพระพุทธศาสนา จํานวน 4 ทาน รวมท้ังสิ้น 8 ทาน  

 

ตารางท่ี 1.1  ผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกดานพุทธศาสตร 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 

ดานพุทธศาสตร 

สัมภาษณเชิงลึก 

ตําแหนงปจจุบัน วุฒิการศึกษา รหัส 

1. พระธรรมกิตตเิมธี  

(เกษม สฺญโต), ดร.  

17 กุมภาพันธ 2561 

อาจารยประจําบัณฑิต

วิทยาลัย  

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ป.ธ.9, ศน.บ., ศน.ม., Ph.D. 

(Philosophy), B.H.U., INDIA 

K1 

2. พระราชปรยิัติกวี  

(สมจินต สมฺมาปฺโ), ศ.ดร. 

29 มกราคม 2561 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

ป.ธ.9, ศศ.บ., พ.ม., Ph.D.  

(Pali & Buddhist Studies),  

BHU, India 

K2 

3. พระราชญาณกวี  

(สุวิทย ปยวิชฺโช)  

19 กุมภาพันธ 2561 

ผูชวยเจาอาวาส 

วัดพระราม 9 กาญนาภเิษก 

ป.ธ.9, ศน.บ., M.A. วิทยาลัยบูรพ

ศึกษาและการศึกษาแอฟริกา  

มหาวิทยาลยัลอนดอน  

K3 

4. รศ.สเุชาวน พลอยชุม 

30 มกราคม 2561 

อาจารยประจําบัณฑิต

วิทยาลัย ม.มหามกุฏราช

วิทยาลัย 

ศน.บ., M.A. (Philosophy) K4 
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ตารางท่ี 1.2  ผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกดานพหุปญญา 

 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 

ดานพหุปญญา 

สัมภาษณเชิงลึก 

ตําแหนงปจจุบัน วุฒิการศึกษา รหัส 

1. รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม 

4 กุมภาพันธ 2561 

ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลยับูรพา 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต  

(พยาบาลศาสตร) ม.ขอนแกน 

• Master of Public Health  

University of the Philippines 

• สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

(บริหารงานสาธารณสุข) 

ม.มหิดล 

K5 

2. ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ 

3 มีนาคม 2561 

อาจารยประจํา  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

• ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยา 

• ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยา 

• Ed.D. University of Norty 

K6 

3. ผศ.ดร.อรณุ ีหงษศิริวัฒน 

9 กุมภาพันธ 2561 

รองคณบดี คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ค.บ. (มัธยมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ค.ม. (สถิติการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ค.ด. (อุดมศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

K7 

4. อาจารยสุภาภรณ ปนกล่ํา 

22 กุมภาพันธ 2561 

• ผูเช่ียวชาญการสอนศลิปะ

ดวยทฤษฎีพหุปญญา  

ศูนยการเรียนรูศลิปะ Artless 

Happiness and Activities 

• ผูอํานวยการพิพิธภณัฑ

ศิลปะนกฮูก อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 

• ปริญญาศิลปะบัณฑิต  

คณะมณัฑนศลิป ม.ศิลปากร 

• ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาทัศนศิลปศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร 

K8 
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2) การจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันผลท่ีไดจากการวิจัย

เอกสารและการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยผูรวมสนทนากลุมเปนอาจารยและนักวิชาการ

ผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนาและดานการศึกษา จํานวน 12 รูป/คน (1 พฤษภาคม 2561) 

 

ตารางท่ี 1.3  ผูทรงคุณวุฒิท่ีเขารวมสนทนากลุม 

ตําแหนงปจจุบัน วุฒิการศึกษา

1 พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, 

ผศ.ดร.

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

Ph.D. (Buddhism and Philosophy)

2 รศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม อาจารยประจํา คณะศาสนาและปรัชญา

 ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ศน.บ., M.A. (Philosophy), 

Ph.D. (Philosophy)

3 รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู รองคณบดีคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พธ.บ., M.A. (Pol. Sc.), 

Ph.D. (Soc.Sc.)

4 รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน อาจารยประจําภาควิชาปรัชญาและ

ศาสนา ม.เกษตรศาสตร

พธ.บ., M.A. (Philosophy),

Ph.D.(Philosophy)

5 ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อาจารยประจํา ภาควิชาภาษาตะวันออก

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พธ.บ., อ.ม.(สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต)

 Ph.D. (Philosophy in Buddhist 

Studies)

6 ผศ.ดร.แหวนทอง บุญคํา ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

ม.มกุฎราชวิทยาลัย

Ph.D. (Buddhism and Philosophy)

7 ผศ.ดร.ประพันธ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการ

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พธ.บ. ,ศศ.ม., พธ.ด.

8 ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ หัวหนาภาควิชาพระพุทธศาสนา 

คณะพุทธศาสตร ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด

9  ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ม.ราชภัฏสวนดุสิต

พธ.บ.(เศรษฐศาสตร), 

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป), พธ.ด.

10 ดร.เสนห เดชะวงศ คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 

ม.ธุรกิจบัณฑิตย

Ph.D. (Buddhism and Philosophy)

Ph.D. (Linguistics)

11 ดร.ธเนศ ปานหัวไผ อาจารยประจําภาควิชาปรัชญาและ

ศาสนา ม.เกษตรศาสตร

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), 

พธ.ม. (ปรัชญา), Ph.D. (Arts)

12 ดร.ผะอบ พวงนอย นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ

สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

พัฒนศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
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1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีท้ังสวนท่ีวิจัยเอกสาร

(Documentary Research) และสวนท่ีทําการเก็บขอมูลภาคสนามโดยสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและ

สนทนากลุม (Field Study Research) เพ่ือหาขอสรุปในรูปแบบการพัฒนาปญญามนุษยเชิงบูรณาการ

แนวพุทธ ผูวิจัยไดแบงการดําเนินการวิจัยออกเปน 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะหแนวคิดการพัฒนาปญญาในมนุษย คือ ทฤษฎี DIKIW เพ่ือใหทราบ

นิยามและกระบวนการเกิดปญญาตามแนวคิดตะวันตก จากนั้นวิเคราะหทฤษฎีพหุปญญาจากตนฉบับของ

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการเพ่ือหาแนวทางการนําทฤษฎีพหุปญญามาใชในแงมุม

ตาง ๆ และศึกษาแนวคิดจิต 5 ลักษณะของการดเนอร เพ่ือนํามาสังเคราะหหาแนวทางการพัฒนา

สติปญญาท่ีเหมาะสมกับมนุษยในยุคศตวรรษท่ี 21 

ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหกระบวนการพัฒนาปญญาและพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาปญญาใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนท่ี 3 จัดทํารางรูปแบบการพัฒนาปญญามนุษยดวยทฤษฎีพหุปญญาและแนวคิดจิต 

5 ลักษณะ โดยบูรณาการรวมกับการพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนา 

ข้ันตอนท่ี 4 เก็บขอมูลภาคสนามเก่ียวกับการพัฒนาปญญามนุษยเชิงบูรณาการแนวพุทธ

โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูทรงคุณวุฒิในประเด็นตาง ๆ ท้ังดานแนวคิด

ทฤษฎีการพัฒนาปญญา ดานพระพุทธศาสนา เพ่ือใหไดทิศทางท่ีชัดเจนข้ึนท้ังในดานทฤษฎี ดานพุทธ

ธรรม และประเด็นบูรณาการ  

ข้ันตอนท่ี 5 ทําการสรุปผลโดยวิเคราะหขอมูลรวมกันระหวางผลท่ีไดจากการวิจัยเอกสาร

และผลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูทรงคุณวุฒิ 

ข้ันตอนท่ี 6 จัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพ่ือนําความเห็นของผูทรงคุณวุฒิใน

การสนทนากลุมมายืนยันผลการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ 

เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยใหชัดเจนยิ่งข้ึน  

ข้ันตอนท่ี 7 ไดรูปแบบการพัฒนาปญญามนุษยเชิงบูรณาการแนวพุทธ แนวทางในการนํา

องคความรูไปใชประโยชน โดยนําเสนอรายงานผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาตอไป  

 

1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.6.1 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปญญา  

รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ไดกลาวถึงทฤษฎีการสอนแบบพหุปญญาวา ศาสตราจารย ดร.โฮวเวิรด 

การดเนอร นักจิตวิทยาชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัยฮารวารดเปนผูคิดทฤษฎีพหุปญญา เม่ือป ค.ศ. 
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1983 โดยเขียนเรื่องนี้ในหนังสือ Frames of Mind ซ่ึงไดรับความสนใจอยางกวางขวาง โดย 

การดเนอรจัดประเภทของเชาวนปญญาไว 8 ดาน แตละดานก็มีคุณสมบัติและความโดดเดนแตกตาง

กัน และสงเสริมการทํางานซ่ึงกันและกันดวย กลายเปนทฤษฎีท่ีกําลังมีอิทธิพลอยางกวางขวางตอการ

จัดการศึกษาและการเรียนการสอนในปจจุบัน15 

สุจิตรา แบบประเสริฐ รายงานไวในวิทยานิพนธ ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปญญา จากการศึกษา

พบวา หลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนนี้ทําใหเด็กนักเรียนอนุบาลชั้นปท่ี 1 จํานวน 18 คน มีการพัฒนาพหุ

ปญญาตามลักษณะพึงประสงคของโรงเรียนในทุกดาน ยกเวนดานการเขาใจชีวิต หลักสูตรนี้มีความ

สอดคลองกับปรัชญาวิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจ บริบทของโรงเรียนและชุมชน ความรวมมือระหวาง

ผูปกครอง โรงเรียน ชุมชน มีผลตอการพัฒนาหลักสูตรใหประสบความสําเร็จ ซ่ึงเด็กมีทักษะในการ

สื่อสาร สนทนา แสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบแกปญหา กลาแสดงออก และชวยเหลือตนเองไดดีข้ึน มี

ปฏิสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืน มีความเคลื่อนไหวรางกายท่ีคลองแคลว และสามารถแยกแยะสิ่งท่ีเปนของ

ธรรมชาติกับสิ่งประดิษฐได16 

กองแกว จันทรทอง รายงานไวในการคนควาอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากรวา ไดนําการเรียนรูแบบพหุปญญามาปรับใชเพ่ือพัฒนาความสามารถในดาน

การเรียนรูสิ่งแวดลอม ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี

พัฒนาการในการเรียนรูท้ัง 8 ดานไปในระดับท่ีดีมาก17   

Nasreen Y. Jallad และ Abcekkaha Bani Abdelrahman18 ใชพหุปญญา 4 ดานมาใช

ในการสอนภาษาอังกฤษท่ีประเทศจอรแดน ประกอบดวย ดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตร 

ดานการเขาใจตนเอง และดานมนุษยสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา กลุมท่ีไดรับการสอนดวยพหุปญญามี

คะแนนท่ีดีกวากลุมท่ีเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ สําหรับผูท่ีมีพหุปญญาดานมนุษยสัมพันธโดด

เดน ควรมีการทํากิจกรรมกลุม มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของบุคคลกลุมนี้ 

และใหนักเรียนท่ีมีสติปญญาดานความเขาใจตนเองมีโอกาสหยุดคิดไตรตรองดวยตนเองสัก 1 นาที

                                                        
15 รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน, อางแลว, หนา 85-86. 
16 สุจิตรา แบบประเสริฐ, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปญญา, ดุษฎี

นิพนธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), 2552. 
17 กองแกว จันทรทอง, การศึกษาความสามารถในการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอม ดวยการจัดการเรียนรู

แบบพหุปญญา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1, อางแลว, หนา ง. 
18 Nasreen Y. Jallad and Abcekkaha Bani Abdelrahman, “The Effect of Multiple 

Intelligences Strategies on EFL Ninth Graders’ Achievement in Reading Comprehension”, Indian 

Journal of applied linguistics, vol. 34. No. 1-2 (2008) : 87.  



12 

เพ่ือทําความเขาใจ เปนตน สวนพหุปญญาดานอ่ืน ๆ เชน ดนตรี มิติสัมพันธ การเคลื่อนไหวรางกาย

นั้น ผูสอนควรใชเพ่ือออกแบบการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจ เพ่ือใหบุคคลท่ีมีสติปญญาเหลานี้

โดดเดนรูสึกผอนคลาย สนุกกับการเรียน และเขาใจภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 

Onika Douglas, Kimberly Smith และ Nancy Reese-Durham ออกแบบการสอน

คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนเกรด 8 ในรัฐนอรทแคโรไลนา ไดวิจัยเปรียบเทียบวิธีการเรียนแบบดั้งเดิม

กับการสอนดวยพหุปญญาวามีผลตอคะแนนกอนและหลังเรียนของนักเรียนหรือไม ผลการวิจัยพบวา 

การสอนดวยวิธีการพหุปญญา นักเรียนไดผลคะแนนสอบท่ีดีกวาการเรียนแบบดั้งเดิมอยางชัดเจน  

จุดท่ีนาสนใจคือ นอกจากเด็กจะมีพัฒนาการดานการเรียนแลว ยังมีพัฒนาการทางพฤติกรรมท่ีดีดวย 

พบวา เด็กมีผลการเรียน มีทักษะการเขาสังคม และมีสภาวะทางอารมณท่ีดีข้ึนดวย19 

Branton Shearer และ Darrell Anthony Luzzo พบวา ผูท่ีไดรับคําแนะนําอาชีพท่ี

เหมาะสมกับตนเอง จะมีความพึงพอใจและมีเปาหมายในการศึกษาดานท่ีตนเองถนัดมากข้ึน ตัวอยาง

ผูเขารวมวิจัยรายหนึ่งไดเขารวมการประเมินพหุปญญา ผลคะแนนพหุปญญาของเขาบงชี้วา เขาควร

ทํางานเก่ียวกับสัตวและการดูแลสัตว และควรเขาเรียนในสาขาสัตวศาสตร (Animal science) ใน

มหาวิทยาลัยตอไป ทําใหเขามีความม่ันใจในอนาคตของตนเองมากข้ึนและกําหนดเปาหมายวาจะ

ศึกษาตอเก่ียวกับการดูแลสัตว หรือเลือกเรียนดานสัตวแพทย20 

Nur Sofia Nabila Binti Alimin และ Siti Rahmah Awang ศึกษาปจจัยท่ีมีนัยสําคัญตอ

การไดงานของผูปวยโรคลมชัก โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของพหุปญญา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการได

รับเขาทํางานอยางมีนัยสําคัญ คือ เพศ สถานภาพการสมรส ประวัติการศึกษา อายุ อายุท่ีเริ่มมีอาการ

ลมชัก และพหุปญญา 6 ดาน คือ ดานดนตรี ดานการเคลื่อนไหวรางกาย ดานตรรกะและคณิตศาสตร 

ดานมิติสัมพันธ ดานความเขาใจตนเอง และดานธรรมชาติ21 

                                                        
19 Onika Douglas, Kimberly Smith and Nancy Reese-Durham. “The effect of the 

multiple intelligences teaching on academic achievement of eight grade math student”. George 

Uhlig Publisher, vol. 35. No. 2 (2008) : 184. 
20 Branton Shearer and Darrell Anthony Luzzo, “Exploring the application of multiple 

intelligences theory to career counseling”, The career development quarterly, vol. 58. (2009) : 9. 
21 Nur Sofia Nabila Binti Alimin and Siti Rahmah Awang, “The significant factors for the 

people with epilepsy high employability based on multiple intelligence scores”, Malaysian 

Journal of Fundamental and Applied Sciences, vol. 12 No. 1. (2016). 
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การดเนอรไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องจิต 5 ลักษณะและตีพิมพเปนหนังสือชื่อ Five Minds 

for the Future เม่ือป 200722 ซ่ึงจิต 5 ลักษณะ เปนคุณลักษณะท่ีควรปลูกฝงเพ่ือใหมนุษยสามารถ

อยูรอดในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสูงในยุคศตวรรษท่ี 21 ได มีรายละเอียดคือ จิตชํานาญการ จิต

สังเคราะห จิตสรางสรรค จิตเคารพ และจิตจริยธรรม โดยการดเนอรไดกลาวไวในหนังสือทักษะแหง

อนาคตใหม การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21 วา จิต 3 ลักษณะแรกเก่ียวของกับการรูคิด มีความสําคัญตอ

การศึกษาเรียนรูวิทยาการตาง ๆ ใหมีความชํานาญจนสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมได และจิตอีก 

2 ประการหลังนี้เปนจิตท่ีเก่ียวของกับมิติความเปนมนุษย23 เปนจริยธรรมท่ีมนุษยตองมีเพ่ือการอยู

รวมกันในสังคมอยางมีความสุข มีความรับผิดชอบตามหนาท่ีพลเมือง และสามารถสรางสรรคผลงานท่ี

มีคุณคาตอสังคมโดยไมมุงเอาประโยชนสวนตนเปนสําคัญ 

จากเอกสารงานวิจัยขางตนพบวา ในบุคคลท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาแตกตางกันมีพหุ

ปญญาแตละดานท่ีแตกตางกัน และสามารถนําพหุปญญามาใชเปนเครื่องมือในการทํานายอาชีพได 

ซ่ึงทฤษฎีพหุปญญาสามารถนํามาประยุกตใชในการออกแบบการเรียนการสอนไดหลากหลาย เชน 

การพัฒนาความรูสามารถเฉพาะดานใหดีข้ึน การพัฒนาทักษะดานการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและการ

ควบคุมอารมณ อยางไรก็ตาม ยังไมพบวามีการสรางกระบวนการพัฒนาพหุปญญาท่ีชัดเจนเพ่ือให

นําไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ได และควรวิจัยพัฒนาใหสอดคลองกับการปลูกฝงจิต  

5 ลักษณะดวย 

 

1.6.2 การพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

วัฒนา พลชาติ ศึกษาวิธีการพัฒนาปญญาตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

วาเปนไปในแนวทางเดียวกับวิธีการพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท แตตางกันตรงวิธีการ

นําเสนอ และการอธิบายอยางละเอียดเพ่ือใหเกิดภาพพจนข้ึน โดยแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาปญญา

วาตองใชคนเปนแกนกลางปญญาจะเริ่มตนก็ตอเม่ือคนเริ่มมีการศึกษา คือ หลักการพัฒนา 3 ดาน  

ดวยการฝกใหมีพฤติกรรมรวมท่ีดีงาม เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและเอ้ือตอการพัฒนาจิตและ ปญญา 

โดยมีหลักยอย 8 อยาง คือ ฝกความสุจริตทางกาย ทางวาจา และการประกอบสัมมาชีพเปนพ้ืนฐาน 

ทําการฝกอบรมจิตใหประณีต มีคุณภาพ มีสุขภาพจิตท่ีดี เรียกวา สมาธิ และดวยจิตใจท่ีดีนั้น

สามารถฝกและอบรมบุคคลให เกิดการพัฒนาทางดานปญญา โดยอาศัยการช วยเหลือและ

                                                        
22 โฮวเวิรด การดเนอร, จิต 5 ปนยอดมนุษย (Five Minds for the Future), ผูแปล : เสาวลักษณ  

อัศวเทววิช และวีรวุธ มาฆะศิรานนท, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ต, 2551). 
23 โฮวเวิรด การดเนอร, จิตหาลักษณะสําหรับอนาคต ทักษะแหงอนาคตใหม การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 

21, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเพนเวิลด, 2554), หนา 60 – 76. 
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ประคับประคองจากสภาพแวดลอมท่ีดี คือ กัลยาณมิตร และปจจัยฝายปญญา คือ โยนิโสมนสิการ ไป

ตลอดระยะเวลาแหงการฝกฝน จนกวาจะเปนอริยบุคคล24 

พระมหาเลอเดช วรวํโส ไดกลาวถึง การบําเพ็ญปญญาบารมีของพระมโหสถวา การท่ี

พระมโหสถพัฒนาสุตมยปญญา คือ ปญญาท่ีเกิดจากการศึกษาเลาเรียน และจินตามยปญญา คือ

ปญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาดวยการศึกษาเลาเรียนวิชาความรูข้ันพ้ืนฐานจากบิดามารดาและวิชา

ความรูอ่ืน ๆ จากกัลยาณมิตรตํารับตําราและสิ่งแวดลอมและการคิดพิจารณาแลวนําสุตมยปญญา

และจินตามยปญญาท่ีไดรับการพัฒนาแลวกลายเปนความเปนผูฉลาดในอุบายไปชวยเหลือผูคน

มากมายตั้งแตสามัญชนคนธรรมดาไปจนถึงพระราชามหากษัตริย โดยการบําเพ็ญปญญาบารมีของ

พระมโหสถเปนการทํากุศลกรรมและเปนปุญญาภิสังขาร กุศลกรรมนี้ใหผลเปนอปราปรเวทนียกรรม 

คือ กรรมท่ีใหผลในชาติตอ ๆ ไปเปนปญญาท่ี เรียกวา สชาติปญญา (ปญญาท่ีติดตัวมาแตกําเนิด) 

สชาติปญญานี้เองเปนปญญาบารมีท่ีสืบเนื่องมาจากปญญาบารมีท่ีพระโพธิสัตวบําเพ็ญไวในชาติท่ีเกิด

เปนพระมโหสถและชาติอ่ืน ๆ และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมาจนถึงระดับสูงสุดในพระชาติ

สุดทาย25 

สุนันท เพ็ชรพิรุณ ศึกษากระบวนการพัฒนาปญญาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ สรุป

สาระสําคัญไดดังนี้ การเขาถึงจุดหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ไดแก ความหลุดพน ตองอาศัย 

ปญญาเปนตัวการสําคัญ ไดแก วิปสสนาปญญา นับตั้งแตพระอริยบุคคลข้ันตนคือพระโสดาบัน 

ไปจนถึงพระอรหันตจะตองไดปญญาวิมุตติ พุทธทาสภิกขุกลาววา การพัฒนาปญญาใหเกิดมีข้ึนให 

แกกลาข้ึนจนถึงข้ันบรรลุอริยมรรคอริยผล ปญญาท่ีทําลายกิเลสข้ันตน ไดแก ข้ันละสักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ท้ัง 3 ได บรรลุเปนพระโสดาบัน ถาละกิเลสท้ัง 3 ขอเบื้องตนดังท่ีกลาวมา

แลวได และละราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง จะบรรลุเปนพระสกิทาคามี ถาละกามราคะและ

ปฏิฆะไดบรรลุเปนพระอนาคามี และปญญาข้ันสูงสุดสามารถละรูปราคะ อรูปราคะ อุทธัจจะ มานะ 

อวิชชา ผูมีปญญาแกกลาถึงท่ีสุด สามารถละสังโยชนท้ัง 10 ไดท้ังหมด บรรลุเปนพระอรหันต เปน 

บุคคลท่ีประเสริฐสุดในทางพระพุทธศาสนา26   

                                                        
24 วัฒนา พลชาติ, ศึกษาวิธีการพัฒนาปญญาตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553. หนา ก. 
25 พระมหาเลอเดช วรวํโส (วงศศรีชา), การศึกษาวิเคราะหปญญาบารมีของพระมโหสถ, วิทยานิพนธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2548. 
26 สุนันท เพ็ชรพิรุณ, การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่องการพัฒนาปญญาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2548. 
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เอ้ือมอร ชลวร กลาววา การพัฒนาปญญาเปนการทําใหความรู ความเขาใจชัดเจน เจริญ

ข้ึนเพ่ือนํามาจัดการกิจกรรมตาง ๆ ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิต เพ่ือเปา

หมายท่ีวางไว แตการพัฒนาปญญาจะสําเร็จไมไดหากพบกับอุปสรรค คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ท่ี

เปนเครื่องสกัดก้ันความเจริญ แนวทางการพัฒนาปญญาในงานวิจัยฉบับนี้มุงสังเคราะหแนวทางการ

พัฒนาปญญาตามหลักไตรสิกขาเขากับแนวทางการพัฒนาปญญาตามหลักวุฑฒิธรรม 4 การพัฒนา 

ปญญาท้ังสองแนวทางมีความสัมพันธและเชื่อมโยงเปนเนื้อเดียวกันเพราะแนวทางพัฒนาปญญา ตาม

หลักไตรสิกขาจะตองมีศีลเปนพ้ืนฐานเพ่ือใหมีสมาธิท่ีตั้งม่ันและมีประสิทธิภาพท้ังผูปฎิบัติ และผู

ทรงปญญาท่ีเรียกวา กัลยาณมิตรดวย เม่ือศีลและสมาธิถึงพรอมการฟงความรูจากผูทรงปญญาจะ

เพ่ิมประสิทธิภาพ ตอจากนั้นจึงจะเปนบาทฐานของแนวการพัฒนาปญญาข้ันตอนสุดทาย ซ่ึงหาก

พิจารณาตามหลักไตรสิกขาคือการพัฒนาปญญาโดยตรง แตหากพิจารณาตามหลักวุฑฒิธรรม 4 คือ 

แนวทางการพิจารณาไตรตรองอยางแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ท้ัง 10 แนวทาง โดยท่ีหนึ่งในนั้นได

แสดงบทบาทเดนออกมาในขอสุดทายของหลักวุฑฒิธรรม คือ แนวทางการปฏิบัติธรรมสมควรแก

ธรรมท่ีเรียกวา ธัมมานุธัมมปฏิปตติ การปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวจะทําใหบรรลุเปาหมายระดับใด

ระดับหนึ่ง ไดแก (1) เปาหมายเพ่ือประโยชนในปจจุบัน (ทิฎฐธัมมิกัตถะ) (2) เปาหมายเพ่ือ 

ประโยชนสุขในอนาคต (สัมปรายิกัตถะ) และ (3) เปาหมายเพ่ือการบรรลุธรรม (ปรมัตถะ)27 

จากการวิจัยดานการพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาขางตนพบวา มีการวิจัยเรื่องปญญา

ท้ังระดับโลกิยะและโลกุตตระ โดยกลาวถึงปจจัยสําคัญ 2 ประการท่ีทําให เกิดปญญา คือ  

ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการซ่ึงเชื่อมโยงกับหลักธรรมวุฒิธรรม 4 และใชหลักธรรมปญญา 3 เพ่ือ

พัฒนาความรูความสามารถในการงานตาง ๆ ดวย มีอุปสรรคในการพัฒนาปญญา คือ ตัณหา มานะ 

และทิฏฐิ ซ่ึงวัตถุประสงคของการพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาเพ่ือการกําจัดกิเลสใหเบาบางลง

และพัฒนาเปนพระอริยบุคคล คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันตไดใน

ท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยฉบับนี้ กลาวคือ งานวิจัยนี้จะพัฒนาปญญาในระดับโลกิยะเพ่ือใหเกิด

ความชํานาญในความรูตาง ๆ และมีเปาหมายเพ่ือหลุดพนจากกิเลสตามแนวทางพระพุทธศาสนา แต

ยังตองวิจัยเพ่ือหาหลักธรรมและกระบวนการพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับการ 

บูรณาการรวมกับพหุปญญาตอไป 

 

 

 

                                                        
27 เอ้ือมอร ชลวร, การพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553. 
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1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.8.1 ทําใหทราบการพัฒนาปญญามนุษยตามทฤษฎีของการดเนอร เพ่ือการพัฒนาปญญา

มนุษยท่ีเหมาะสมในยุคปจจุบัน 

1.8.2 ทําใหสามารถนํากระบวนการพัฒนาปญญาและพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาปญญา

มนุษยตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทมาใชรวมกับทฤษฎีของการดเนอรไดอยางเหมาะสม 

1.8.3 ไดรูปแบบการพัฒนาปญญามนุษยเชิงบูรณาการดวยกระบวนการพัฒนาปญญาและ

หลักพุทธธรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและเปนสากล 

 

1.9  คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

ปญญา หมายถึง ผลผลิตอันเกิดจากการศึกษาเรียนรูศาสตรตาง ๆ ใหชํานาญจนสามารถ

สังเคราะหและสรางสรรคแนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมใหม ๆ ได แกปญหาตาง ๆ ได โดยอยูบน

พ้ืนฐานของศีลธรรม มีการแสดงออกของจริยธรรมในผลงานท่ีสรางสรรคนั้น  

ปญญาแนวพุทธ หมายถึง การมีฐานความคิดในการดําเนินชีวิตเปนสัมมาทิฏฐิ เพราะ

สัมมาทิฏฐิ คือ ปญญาในพระพุทธศาสนา และมีเปาหมายเพ่ือมรรคผลนิพพาน อีกท้ังมีความชํานาญ
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การในศาสตรตาง ๆ รูจักพิจารณาแยกแยะขอมูลวาสิ่งใดควรเชื่อ สามารถสังเคราะหและสรางสรรค

องคความรู ตลอดจนนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอชาวโลก 

การพัฒนาปญญา หมายถึง กระบวนการศึกษาเรียนรูศาสตรตาง ๆ ใหเกิดความชํานาญ มี

การเชื่อมโยงความรู สังเคราะหและพัฒนาสิ่งใหม ๆ ดวยความคิดสรางสรรคอยูเสมอ ในขณะเดียวกัน 

ก็บมเพาะจริยธรรมอันดีงาม พัฒนาสูความเปนผูมีความเคารพ ออนนอม และปฏิบัติตามบทบาท

หนาท่ีของพลเมืองท่ีดี 

การพัฒนาปญญาแนวพุทธ หมายถึง กระบวนการพัฒนาใหมีสัมมาทิฏฐิในระดับความ

เขาใจอยางกระจางและปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จนมีเปาหมายชีวิตเพ่ือการหลุดพนจากิเลส พัฒนา

คุณธรรมใหมีความเคารพออนนอม มีจริยธรรมท่ีดีงาม พรอมกับการศึกษาเรียนรูศาสตรตาง ๆ อยาง

เปนข้ันตอนจนเกิดความแตกฉาน สามารถสอนหรือถายทอดความรูได หม่ันแสวงหาความรูตลอดชีวิต 

พหุปญญา หมายถึง ทฤษฎีท่ีกลาวถึงการพัฒนาสติปญญามนุษยของ ศ.ดร. โฮวเวิรด 

การดเนอร ในงานวิจัยนี้นํามาใช 10 ดาน แตละบุคคลจะมีความโดดเดนของสติปญญาดานตาง ๆ ท่ี

แตกตาง สงผลใหมนุษยมีความสามารถและบุคลิกภาพท่ีแตกตางกันออกไป พหุปญญานั้นสามารถ

พัฒนาแบบองครวมไปพรอม ๆ กันท้ัง 10 ดานได เพราะพหุปญญามักทํางานรวมกันหลายดานใน

เวลาเดียวกัน  

การพัฒนาพหุปญญา หมายถึง การแบงพหุปญญาออกเปน 2 กลุมใหญเพ่ือสราง

กระบวนการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสติปญญาดานนั้น ๆ โดยพัฒนาในกรอบของแนวคิดจิต 5 ลักษณะ 

กลุมแรกมี 6 ดาน คือ ดานภาษา ดานตรรกศาสตรและคณิตศาสตร ดานมิติสัมพันธ ดานการ

เคลื่อนไหวรางกาย ดานดนตรี และดานการสอน เปนกลุมพหุปญญาท่ีตองการพัฒนาใหเกิดความ

ชํานาญ จึงพัฒนาในกรอบของจิตชํานาญการ และกลุมท่ี 2 มี 4 ดาน คือ ดานความเขาใจตนเอง ดาน

มนุษยสัมพันธ ดานธรรมชาติ และดานการดําเนินชีวิต ซ่ึงเปนกลุมพหุปญญาท่ีเปนนามธรรม เนนการ

พัฒนาจริยธรรมจึงนํามาพัฒนาในกรอบของจิตเคารพอันเปนจริยธรรมพ้ืนฐานท่ีสําคัญและเริ่มพัฒนา

คุณธรรมตั้งแตแรกเกิด  

จิต 5 ลักษณะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีควรปลูกฝงใหเกิดข้ึนในมนุษยยุคศตวรรษท่ี 21 

ตามแนวคิดของการดเนอร ประกอบดวย จิตชํานาญการ จิตสังเคราะห จิตสรางสรรค จิตเคารพ และ

จิตจริยธรรม  

จิตชํานาญการ หมายถึง การท่ีมนุษยควรมีความชํานาญในศาสตรตาง ๆ ในระดับลึก 

โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 21 นั้น ความชํานาญเพียงศาสตรเดียวอาจไมเพียงพอ ความชํานาญหลาย

ดานมีผลดีตอการสังเคราะหและสรางสรรค ในงานวิจัยนี้ไดนําพหุปญญา 6 ดานท่ีตองการสรางความ

ชํานาญมาพัฒนาในกรอบของจิตชํานาญการดวย 
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จิตสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชขอมูลหลายศาสตรไดอยางกวางขวาง

และนํามาสังเคราะหเขาดวยกันได เพราะในยุคศตวรรษท่ี 21 คนจะสามารถเขาถึงขอมูลความรูตาง ๆ 

ไดอยางเทาเทียมกันผานอินเทอรเน็ต การหาความรูความชํานาญเฉพาะดานไมใชเรื่องยากอีกตอไป 

ดังนั้น การสังเคราะหองคความรูใหมจึงมีความสําคัญมากข้ึน และการสังเคราะหท่ีดีจะตองมีฐาน 

มาจากความชํานาญในศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดวย 

จิตสรางสรรค หมายถึง ความคิดสรางสรรค จะทํางานคูขนานกับจิตสังเคราะห ความคิด

สรางสรรคจะเปนการตั้งเปาหมายและทิศทางวาอยากใหเปนอยางไร แลวหาขอมูลตาง ๆ มาทดลอง

สังเคราะหเขาดวยกัน ทําใหเกิดองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ ได  

จิตเคารพ หมายถึง ความเคารพ มนุษยควรไดรับการปลูกฝงเรื่องความเคารพมาแตตั้งแต

เยาววัย เขาใจเรื่องสิทธิเสรีภาพของมนุษย ไมแบงแยกเชื้อชาติเผาพันธุ เคารพในความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน ในงานวิจัยนี้ไดนําพหุปญญา 4 ดานท่ีเปนนามธรรมและเก่ียวของกับการพัฒนาจริยธรรมมา

พัฒนาในกรอบของจิตเคารพดวย  

จิตจริยธรรม หมายถึง ความมีจริยธรรม เม่ือมนุษยไดรับการพัฒนาเรื่องความเคารพ 

อันเปนจริยธรรมพ้ืนฐานมาตั้งแตแรกเกิด จะสามารถทําความเขาใจจริยธรรมท่ีซับซอนเม่ือเจริญวัยได

งายข้ึน และเม่ือศึกษาศาสตรตาง ๆ จนมีความชํานาญ จะสามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมี

ประโยชน มีความรับผิดชอบตอสังคม ผูคนยกยองและอยากมีสวนรวม ซ่ึงเปนการแสดงออกของ

ความมีจริยธรรมตามแนวคิดของการดเนอร 

การพัฒนาปญญามนุษยในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การพัฒนาปญญามนุษย

ดวยพุทธธรรมโดยเริ่มจากการพัฒนาสัมมาทิฏฐิเปนฐานกอน โดยมีหลักธรรมปญญา 3 คือ สุตมย

ปญญา จินตามยปญญา และภาวนามยปญญาเปนกรอบใหญในการพัฒนา และนําหลักธรรมอ่ืน ๆ มา

ใชในแตละข้ันตอนเพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติ ประกอบดวย พหูสูต 5 ปจจัย 7 ประการท่ีเปนเหตุ

แหงความแตกฉานในปฏิสัมภิทา โยนิโสมนสิการ 10 อนุสติ 10 คารวะ 6 และใชหลักธรรมอินทรีย 5 

เปนตัวชี้วัดในระหวางการพัฒนาปญญาตามข้ันตอนตาง ๆ ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะพัฒนาปญญาเฉพาะ

ระดับโลกิยะเทานั้น 

ปญญา 3 หมายถึง สุตมยปญญา คือ ปญญาอันเกิดจากการฟง การศึกษาเรียนรูดวย

วิธีการตาง ๆ จินตามยปญญา คือ ปญญาอันเกิดจากการคิดพิจารณา และไตรตรองอยางลึกซ้ึงดวย

โยนิโสมนสิการ และเนื่องจากงานวิจัยนี้มีการบูรณาการรวมกับทฤษฎีพัฒนาปญญาของตะวันตก ซ่ึงมี

ระดับของการพัฒนาปญญาท่ีมีพ้ืนฐานจากการคิดวิเคราะหเทานั้น การฝกปฏิบัติในการเรียน 

ภาวนามยปญญา ในงานวิจัยนี้ มุงเนนไปท่ีการเจริญสมาธิภาวนาเพ่ือใหเกิดปญญา ไตรตรองสิ่งตาง ๆ 

ไดตามความเปนจริง 
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ปจจัย 7 ประการท่ีเปนเหตุแหงความแตกฉานในปฏิสัมภิทา หมายถึง ปจจัย 7 ประการ

ท่ีเปนเหตุใหบุคคลมีความแตกฉานในปฏิสัมภิทา 4 ซ่ึงวิ เคราะหจากคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค 

ประกอบดวย 1) มีความเพียรมากอน (ปุพฺพโยคสมฺปนฺโน) 2) เปนพหูสูต (พหุสฺสุตา) 3) เปนผู

พิจารณามาก (ปจฺจเวกฺขณพหุลา) 4) มีวิหารธรรม (วิหารพหุลา) 5) อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) 6) เทศนา

มามาก (เทสนาพหุลา) 7) เปนปฏิสัมภิทาอรหันต (อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต) นํามาปรับใชใหเหมาะสม

กับการพัฒนาปญญาใหเกิดความแตกฉานและสามารถสอนผูอ่ืนได 

การบูรณาการแนวพุทธ หมายถึง การนําหลักพุทธธรรมมาเสริมสรางแนวทางการพัฒนา

ปญญาของการดเนอรใหไดตามประสงค 

การพัฒนาปญญามนุษยเชิงบูรณาการแนวพุทธ หมายถึง การพัฒนาปญญามนุษยดวย

ทฤษฎีพหุปญญา โดยนําแนวคิดจิต 5 ลักษณะท่ีการดเนอรระบุวาเปนคุณลักษณะท่ีมนุษยทุกคนใน

ศตวรรษท่ี 21 ควรมี มากําหนดเปนกรอบกวางในการพัฒนาปญญามนุษย แลวบูรณาการดวยพุทธ

ธรรมเพ่ือสรางกระบวนการพัฒนาปญญาท่ีมีข้ันตอนชัดเจนข้ึน ท้ังดานปญญาท่ีเปนความชํานาญการ

ในศาสตรตาง ๆ และปญญาดานคุณธรรม โดยปลูกฝงใหมีพ้ืนฐานความคิดท่ีเปนสัมมาทิฏฐิ และมี

เปาหมายชีวิตคือการบรรลุมรรคผลนิพพาน 

 



 

บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปัญญามนุษย์  

 
แนวคิดในการพัฒนาปัญญามนุษย์ช่วงยุคแรก ๆ น้ันยังไม่มีการตั้งขึ้นเป็นทฤษฎี ต่อมาได้มี

การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ จึงได้พัฒนามาเป็นทฤษฎี
การเรียนรู้ต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎีที่เกิดขึ้นก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 20 ทฤษฎี 
ที่พัฒนาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 และทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย1 งานวิจัยนี้ จะกล่าวถึงทฤษฎี 
การเรียนรู้ร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1983 คือ ทฤษฎีพหุปัญญาของศาสตราจารย์ ดร.โฮวเวิร์ด 
การ์ดเนอร์ จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในวงการการศึกษาประเทศ
สหรัฐอเมริกา และกระจายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย2 ปัจจุบันมีผลการวิจัยที่น าทฤษฎี 
พหุปัญญามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการสอนในวิชาต่าง ๆ และพัฒนาสติปัญญาแต่ละด้านตามที่
ทฤษฎีระบุไว้ออกมามากมาย อย่างไรก็ตาม การ์ดเนอร์ยังคงพัฒนาและน าเสนอปัญญาด้านอื่น
ออกมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีสติปัญญารวมทั้งสิ้น 10 ด้าน3  

ต่อมาการ์ดเนอร์ได้น าเสนอแนวคิดเรื่องจิต 5 ลักษณะขึ้นในช่วง ค.ศ. 2007 เพื่อให้มนุษย์
ด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในยุคศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาจิตทั้ง 5 ลักษณะให้เกิดขึ้นในตนเอง 
ท าให้สามารถพัฒนาความช านาญในทักษะต่าง ๆ ได้ดีขึ้น รู้จักการสังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดี และ
เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าว มีความสอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนา
ปัญญาด้วยทฤษฎีพหุปัญญาอีกด้วย ดังนั้น ในบทที่ 2 นี้ จะกล่าวถึงการพัฒนาปัญญาด้วยทฤษฎ ี
พหุปัญญาและแนวคิดจิต 5 ลักษณะในประเด็นต่อไปนี ้

 

                                                        
1 ทิศนา แขมมณี รศ.ดร. , ศาสตร์การสอน , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 46-65. 
2 โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ศ.ดร., ทฤษฎีพหุปัญญาและทฤษฎีจิต 5 ลักษณะเพื่อความส าเร็จในยุคโลกาภิ

วัตน ์(เทปบันทึกการบรรยาย), งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 (EDUCA 2011), 2554.  
3 เรื่องเดียวกัน. 
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2.1 ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาปัญญามนุษย์ 
2.2 กระบวนการเกิดปัญญาตามแนวคิดตะวันตก 
2.3 ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiples Intelligences) 
2.4 แนวคิดเรื่องจิต 5 ลักษณะ (Five Minds) 
2.5 ความสัมพันธ์ของพหปุัญญาและแนวคิดจิต 5 ลักษณะ 
2.6 แนวทางการพัฒนาพหุปัญญาตามกรอบแนวคิดจิต 5 ลักษณะ 
2.7 สรุป 

 

2.1 ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาปัญญามนุษย์ 
ปัญญา คือ ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนและคิด4 ตลอดจนความ

รอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายและปรากฏการณ์ของสรรพสิ่งนั้น ๆ ซึ่งปัญญาจะชักน าให้เราเริ่มศึกษาว่า 
ความรู้คืออะไร ความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร ความรู้ผิดถูกอย่างไร และจะชักน าให้เราสามารถตอบปัญหา
ปรัชญาที่ส าคัญ ๆ ได้5 ซึ่งอริสโตเติลกล่าวถึงความส าคัญของปัญญาในเชิงปฏิบัติไว้ว่า ปัญญาในเชิง
ปฏิบัติ (Practical Wisdom) ประกอบด้วยเจตจ านงและทักษะทางคุณธรรม ผู้ที่มีปัญญาจะรู้ว่าควร
ยกเว้นกฎระเบียบทุกๆ ข้อเมื่อไหร่ อย่างไร และรู้จักพลิกแพลงอย่างเหมาะสม อีกทั้งผู้มีปัญญาจะรู้
ว่าควรประยุกต์ใช้ทักษะทางคุณธรรมอย่างไรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ถูกต้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อหลอกลวงหรือปั่นหัวผู้อื่น6 จากความหมายและความส าคัญข้างต้น ปัญญาจึงต้อง
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความรอบรู้และคุณธรรม โดยผู้มีปัญญาจะน าคุณธรรมมาก ากับความฉลาด
รอบรูข้องตน เช่น เมื่อจะสร้างกฎระเบียบใด ๆ ขึ้น จะค านึงถึงประโยชน์ของชนหมู่มากเป็นหลัก โดย
พยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างกฎระเบียบที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีความยืดหยุ่นเพื่อความผาสุก
ของเพื่อนมนุษย์จริง ๆ ไม่ใช่การใช้ความฉลาดเฉลียวมาสร้างกฎให้เอื้อต่อประโยชน์ตนและพวกพ้อง
แต่ไม่ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม จนเกิดความแตกแยกในสังคมขึ้นภายหลัง สอดคล้องกับที่ 
Barry Schwartz ได้กล่าวไว้ว่า “You don’t need to be brilliant to be wise. Brilliance isn't 
enough.  It's as likely to get you and other people into trouble as anything else  

                                                        
4 ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 , (กรุงเทพมหานคร: 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), หน้า 118. 
5 สมัคร บุราวาส, ปัญญา จุดก าเนิดและกระบวนพัฒนาทางปัญญาของมนุษย์ชาติ, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ศยาม, 2520), หน้า 4-5. 
6 Barry Schwartz, Our loss of Wisdom, https://www.english-video. net/v/th/ 462# about-

the-speakers, 7 February 2009. 
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คุณไม่จ าเป็นต้องฉลาดถึงจะมีปัญญาได้ ความฉลาดนั้นไม่เพียงพอ มันมีโอกาสที่จะสร้างปัญหาให้คุณ
และคนอื่นไม่แพ้สิ่งอืน่ ๆ”7 ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญกว่าความเฉลียวฉลาดคือ ปัญญา  

เห็นได้ชัดเจนว่าปัญญานั้นมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกระบวนการพัฒนา
ปัญญามนุษย์เช่นระบบการศึกษาในระดับต่าง ๆ นั้น ควรเน้นการสร้างคนให้มีปัญญา คือมีทั้งความรู้
และคุณธรรม ซึ่งหากเรามองว่าความรู้คือศาสตร์ต่าง ๆ มีวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และคุณธรรมคือ 
พระธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา จะเห็นภาพเชิงนโยบายในการพัฒนาปัญญามนุษย์ที่ชัดเจนขึ้น
ดังที่พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), ศ.ดร. กล่าวไว้ว่า “พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ 
ต่างเป็นองคป์ระกอบที่ส าคัญส าหรับวัฒนธรรมชาวพุทธ เปรียบเทียบคนที่มีความรู้ทั้งสองด้านเหมือน
คนที่มีดวงตาสองข้าง (ทวิจักขุ) ดวงตาข้างหนึ่งคือความรู้ด้านศาสนา ส่วนดวงตาอีกข้างหนึ่งคือ 
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และความรู้ที่จ าเปนต่อการประกอบอาชีพ คนที่มีความรู้ทั้งสองด้านเช่นนี้
จัดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”8 ดังนั้น หากเน้นแต่การสร้างความฉลาดมีไหวพริบและเชี่ยวชาญในความรู้
โดยไม่ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมอย่างจริงจังย่อมไม่อาจเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ และ
ความรู้นั้นจะกลายเป็นดาบสองคมที่อาจก่อความเสียหายขึ้นในภายหลัง  
 

2.2 กระบวนการพัฒนาปัญญาตามแนวคิดตะวันตก 
จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า มนุษย์พยายามศึกษาและท าความเข้าใจเรื่องกระบวนการเกิดขึ้น

ของปัญญากันมายาวนาน โดยมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจว่า ปัญญานั้นเกิดจากการแสวงหาข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ มาประมวลผลอย่างเป็นระบบและได้ผลผลิตเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ ที่เรียกว่าปัญญา (Wisdom) นั่นเอง  

แนวคิดดังกล่าวนี้เรียกว่า ทฤษฎี DIKW (Data Information Knowledge Wisdom) จาก
การศึกษาพบว่า ผู้เสนอแนวคิดนี้ในช่วงแรกคือ Russell Ackoff โดยเผยแพร่บทความวิชาการชื่อ 
From Data to Wisdom หรือ “จากข้อมูลสู่ปัญญา” เมื่อปี 1989 ในช่วงแรกนั้น เขาน าเสนอ
องค์ประกอบไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย 1. ข้อมูลดิบหรือฐานข้อมูล (Data) เช่น ตัวเลข สถิติ ฯลฯ 
2. ข่าวสาร ( Information) 3. ความรู้  (Knowledge) และ 4. ปัญญา (Wisdom) โดย Ackoff 
เปรียบเทียบระดับขององค์ประกอบทั้ง 4 ประการไว้ว่า “หนึ่งออนซ์ของข้อมูลข่าวสาร (Information) มี
มูลค่าเท่ากับหนึ่งปอนด์ข้อมูลดิบ (Data)…หนึ่งออนซ์ของความรู้ (Knowledge) มีมูลค่าหนึ่งปอนด์

                                                        
7 Barry Schwartz, Our loss of Wisdom, https://www.english-video.net/v/th/ 462# about-

the-speakers, 7 February 2009. 
8 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศ. ดร., พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์

วัฒนธรรมแห่งปัญญา ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ, 2552, หน้า 20. 
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ข้อมูลข่าวสาร (Information)…หนึ่งออนซ์ของปัญญา (Wisdom) มีมูลค่าเท่ากับหนึ่งปอนด์ของ
ความรู้ (Knowledge)”9 ตามมาตราหน่วยวัดนั้น 1 ปอนด์ เท่ากับ 16 ออนซ์ จึงสามารถแปล
ข้อความข้างต้นได้ว่า การที่จะเกิดข่าวสารข้อมูล ( Information) ใด ๆ สัก 1 อย่างนั้น จะต้องอาศัย
ข้อมูลดิบ (Data) ถึง 16 เท่าตัวรวมกัน จึงจะกลั่นออกมาเป็นข่าวสารข้อมูลเพียง 1 ส่วนได้ ในท านอง
เดียวกัน การที่จะเกิดความรู้  (Knowledge) เพียง 1 ส่วนได้ ต้องอาศัยการกลั่นกรองของข้อมูล
ข่าวสาร 16 แหล่งมาวิเคราะห์ร่วมกัน ดังนั้น การเกิดปัญญา (Wisdom) จึงต้องใช้การกลั่นตัวของ
ความรู้ 16 ส่วน จึงจะเพียงพอต่อการเกิดปัญญาได้ กล่าวโดยสรุป คือ กว่าจะเกิดปัญญาได้นั้นต้อง
อาศัยข้อมูลดิบจ านวนมหาศาล ผ่านกระบวนการกลั่นกรองมากมายจนได้เป็นปัญญาในที่สุด หากจะ
เปรียบเทียบการเกิดขึ้นของปัญญากับสิ่งที่พบในชีวิตประจ าวัน เช่น กระบวนการสังเคราะห์ยาขนาน
หน่ึง ต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลความรู้จ านวนมากมาย เลือกตัวยาที่เป็นวัตถุดิบ (Data) จ านวนหลาย
ชนิด น ามาผ่านขั้นตอนการสกัด กลั่นกรอง ผสมผสานในปริมาณที่พอเหมาะ จนได้ออกมาเป็นยาที่มี
สารประกอบทางเคมีตามต้องการ (Wisdom) สามารถน าไปใช้ในการรักษาโรคได้ 

ต่อมา Ackoff ได้พัฒนาแนวคิดดังกล่าวเพิ่มเติมอีก โดยเพิ่มความเข้าใจ (Understanding) 
ลงไปด้วยไป รวมเป็น 5 ขั้นตอน และให้นิยามไว้ดังนี1้0  

1) ข้อมูลดิบ (Data): สัญลักษณ์  
2) ข้อมูลข่าวสาร (Information): ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดย

ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องสามารถตอบค าถามเบื้องต้นให้ได้  เช่น ใคร (who) ท าอะไร (what) ที่ไหน 
(where) เมื่อใด (when) เป็นต้น 

3) ความรู้ (Knowledge): การประยุกต์ร่วมกันของข้อมูลดิบและข้อมูลระดับข่าวสาร 
เพื่อให้สามารถตอบค าถามว่าท าอย่างไร (How) ให้ได้  

4) ความเข้าใจ (Understanding): ตอบได้ว่าท าไปเพื่ออะไร (Why)  
5) ปัญญา (Wisdom): การประเมินความเข้าใจ 
Richard MacEwan ได้อธิบายถึงความเกี่ยวข้องของทั้ง 5 ขั้นตอนน้ีตามทัศนะของ 

Ackoff ไว้ว่า จากข้อมูล (Data) ถึงปัญญา (Wisdom) นั้น ต้องอาศัยการเพิ่มขึ้นของความเข้าใจและ
ความเชื่อมโยงที่มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ หมายถึง กระบวนการจากข้อมูลดิบไปสู่ปัญญานั้น  

                                                        
9 Russell Ackoff. 1999. “From Data to Wisdom”. New York: John Wiley & Sons, p 170–172. 
10 Russell Ackoff. 2004. อ้างถงึใน Gene Bellinger, Durval Castro, and Anthony Mills. “Data, 

Information, Knowledge, and Wisdom”.  
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ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจที่มากขึ้นที่ละขั้น และในเวลาเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลที่
มากขึ้นด้วย จึงจะสามารถพัฒนาจากข้อมูลดิบไปสู่ปัญญาได1้1 ดังภาพที่ 2.1 

 

 
 

ภาพที ่2.1  โมเดลความสัมพันธ์ของระดบัความเชื่อมโยงและความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น จากระดับของ
ข้อมูลดิบ (Data) ไปสู่ปัญญา (Wisdom) 

 
จากภาพแสดงให้เห็นว่า จากข้อมูลดิบ (Data) ไปสู่ข้อมูลข่าวสาร (Information) น้ัน ต้อง

เข้าใจความสัมพันธ์ (Understanding Relations) ของข้อมูลดิบชุดต่าง ๆ ก่อน แล้วน ามาเชื่อมโยง
เข้าด้วยกันจนเป็นข้อมูลข่าวสาร จากนั้น ขั้นตอนต่อมาคือท าให้ข้อมูลข่าวสารกลายเป็นความรู้ 
(Knowledge) โดยอาศัยความเข้าใจในรูปแบบ (Understanding Patterns) คือ ต้องเข้าใจว่าจะน า
ข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นมาจัดให้เป็นรูปแบบ เป็นระบบอย่างไรจึงจะสร้างเป็นความรู้ได้ ขั้นตอนต่อไป
จึงน าความรู้เหล่านั้นมาประมวล โดยอาศัยความเข้าใจในระดับหลักการ (Principles) และความ
เชื่อมโยงที่ซับซ้อนขึ้นจนเกิดเป็นทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่สามารถน า ไปใช้ได้ เรียกว่า ปัญญา 
(Wisdom)  

นอกจากนี้ Jennifer Rowley12 ได้เปรียบเทียบแนวคิดของ Ackoff กับ Zeleny ซึ่งส่วน
ใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน แต่มีการกล่าวถึงปัญญาในระดับที่สูงกว่า Wisdom ไว้คือ Enlightenment 
เพิ่มเติมขึ้นมา โดย Zeleny ให้ความหมายของ Data ว่าเป็นขั้นที่ยังไม่รู้อะไรเลย Information คือ  
รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร? Knowledge คือ รู้ว่าจะท าอย่างไร? Wisdom คือ ท าไม? ในขั้นของ Wisdom  

                                                        
11 Richard MacEwan, “Reading between the Lines: Knowledge for Natural Resource 

Management”, Landscape analysis and visualization, (2008) : 20-21. 
12 Jennifer Rowley,  “The Wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy”, 

Journal of Information Science, vol. 33 No.2 (2007) : 167. 
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นี้ตรงกับการนิยามค าว่า ความเข้าใจ (Understanding) ของ Ackoff ซึ่งนิยามไว้ว่า ความเข้าใจ คือ 
สามารถตอบได้ว่าท าไมจึงท าอย่างนั้น ท าไมต้องใช้วิธีการนั้น ๆ ส่วนค าว่า Enlightenment นั้น 
Zeleny อธิบายว่า เป็นการรู้ตามความเป็นจริง มีความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ได้รับการยอมรับทางสังคม มี
ความเคารพ และประพฤติถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม ดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่ 2.1  การเปรียบเทียบระบบ DIKW ของ Ackoff และ Zeleny13 
 

 
 

นอกจากล าดับขั้นของการเกิดปัญญาแบบ DIKW และ DIKWE ข้างต้นแล้ว ยังมีผู้อธิบาย
ในลักษณะที่แตกต่างกันไปอีก เช่น Syed Ahsan และ Abad Shah14 อธิบายไว้ว่าการเกิดปัญญามี  
5 ขั้นตอน คือ Data Information Knowledge Intelligence15 และ Wisdom  

โดยอธิบายว่า ข้อมูล (Data) ถูกจัดว่าเป็นข้อเท็จจริงที่แยกอยู่เดี่ยว ๆ และไม่ซับซ้อน 
ต่อเมื่อข้อเท็จจริงหลาย ๆ อย่างถูกน าไปใส่ในกรอบของบริบทและโครงสร้างหนึ่ง ๆ ข้อเท็จจริง
เหล่านั้นจะถูกประมวลผลเป็นข้อมูลข่าวสาร (Information) เมื่อข้อมูลข่าวสารนั้นผ่านกระบวนการ
ตีความ จนได้นิยามที่ชัดเจนแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะยกระดับเป็นความรู้ (Knowledge) ณ จุดนี้ 

                                                        
13 Jennifer Rowley, “The Wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy”,  

Journal of Information Science, (2007) : 167. 
14 Ahsan, Syed, and Abad Shah, “Data, Information, knowledge, Wisdom: A doubly linked 

chain”, The proceedings of the 2006 international conference on Information knowledge 
engineering, (2006). 

15 ค าว่า intelligence นี้มีการแปลไว้หลายความหมาย เช่น สติปัญญา เชาวน์ปัญญา ความฉลาด ใน
งานวิจัยนี้เลือกใช้ความหมายว่า “สติปัญญา” 



26 

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่อยู่ในใจจะถูกน ามาประมวลผลอย่างเป็นระบบ จนสามารถท านายหรืออนุมาน 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และขณะที่มนุษย์ใช้ความรู้นี้เพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดว่าจะท าอย่างไรต่อไป 
พฤติกรรมในขณะนั้นเรียกว่าสติปัญญา (Intelligence) และสุดท้าย เมื่อใช้สติปัญญานั้นประเมิน
คุณค่าและตัดสินใจที่จะแสดงเป็นพฤติกรรมออกมา พฤติกรรมนั้นอาจถูกเรียกว่าเป็นการกระท าด้วย
ปัญญา (Wisdom)  

แนวคิดนี้สอดคล้องกับ Anthony Liew ที่อธิบายความสัมพันธ์ของแนวคิด DIKW ไว้ว่า
ควรเพ่ิม สติปัญญา (Intelligence) ลงไปด้วย ดังภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 2.2  ความสัมพันธ์ภายในของการเกิดปัญญาแบบ DIKIW 5 ขั้นตอน16 
 
Anthony Liew อธิบายว่า ควรจะรวมสติปัญญา (Intelligence) ไว้ในล าดับชั้นของ DIKW 

ด้วย เพราะมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับความรู้ (Knowledge) และปัญญา (Wisdom) จากภาพที่ 2.2 
จะเห็นว่า การพัฒนาจากความรู้เป็นสติปัญญานั้น เกิดจากการน าฐานความรู้ที่มีมาปรับเปลี่ยน
โครงสร้างด้วยกระบวนการทางจิต (Restructuring Mental Processes)17 กล่าวคือ การน าความรู้

                                                        
16 Anthony Liew, “DIKIW: Data, Information, Knowledge, Intelligence, Wisdom and their 

Interrelationships”, Business Management Dynamics, vol.2 No.10 (2013) : 49-62. 
17 กระบวนการทางจิต (Mental Processes) คือ ความรู้สึก ความคิดของบุคคล 
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ต่าง ๆ มากลั่นกรองด้วยระบบความคิดของบุคคลนั้นแล้วแสดงผลลัพธ์ออกมา โดยผลลัพธ์ที่ว่านี้คือ 
สติปัญญา (Intelligence) นั่นเอง ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม เช่น การแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ภาษาที่ดี การก าหนดเป้าหมายและความส าเร็จต่าง ๆ เป็นต้น จากนั้น สติปัญญานี้เองที่จะ
พัฒนาไปเป็นปัญญา (Wisdom) คือ ความเข้าใจโลกตามความเป็นจริง ความมีเหตุมีผล และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น Liew จึงเสนอให้เปลี่ยนชื่อเรียกล าดับชั้นนี้ว่า DIKIW นอกจากนี้ 
Liew ยังเน้นการพัฒนาปัญญาในลักษณะที่ปฏิบัติได้จริง (Practical Wisdom) มากกว่าปัญญาในเชิง
ทฤษฎี เพราะเป็นปัญญาที่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับมนุษย์ ปัญหาในเชิงธุรกิจ 
รวมถึงปัญหาสังคมได้ ซึ่งปัญญาในลักษณะนี้สามารถพัฒนาในเกิดขึ้นในบุคคลได้อย่างเป็นระบบ และ
เป็นประโยชน์ทั้งในระดับองค์กรและสังคมด้วย จึงกล่าวได้ว่า ปัญญานั้นเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในการพัฒนามนุษย1์8 

เมื่อรวบรวมค าที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด พบว่า มีค าอยู่ 7 ค าที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญญาตามทฤษฎีการพัฒนาจากข้อมูลสู่ปัญญา ประกอบด้วย ข้อมูลดิบ (Data) 
ข้อมูลข่าวสาร (Information) ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) สติปัญญา 
(Intelligence) ปัญญา (Wisdom) และ การรู้แจ้ง (Enlightenment)  

จากข้อมูลข้างต้น ข้อมูลดิบ (Data) ข้อมูลข่าวสาร (Information) ความรู้ (Knowledge) 
และ สติปัญญา (Intelligence) น้ันมีความชัดเจนในนิยามและกระบวนการแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี ้

1) ข้อมูลดิบ (Data) ข้อมูลดิบ ข้อมูลตัวเลข สถิติ ข้อเท็จจริง สัญลักษณ์  
2) ข่าวสารข้อมูล (Information) ข่าวสารข้อมูล เป็นการน าข้อมูลดิบมาวิเคราะห์จนได้

เป็นข่าวสาร ระบุได้ว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด  
3) ความรู้ (Knowledge) การตีความหรือประมวลผลร่วมกันของข่าวสารข้อมูลให้อยู่ใน

รูปแบบต่าง ๆ และสามารถตอบค าถามได้ว่าจะท าอย่างไร  
4) สติปัญญา (Intelligence) การน าความรู้ต่าง ๆ มากลั่นกรองด้วยระบบความคิดของ

บุคคลนั้น โดยสามารถท านายหรืออนุมานสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แล้วเลือกวิธีที่ดีที่สุดส าหรับการ
กระท าหรือการแก้ปัญหานั้น พฤติกรรมในขณะนี้เรียกว่า สติปัญญา 

ส่วนค าว่า ปัญญา (Wisdom) ในความหมายของ Liew และค าว่า การรู้แจ้ง (Enlightenment) 
ของ Zeleny นั้นมีความคล้ายคลึงกันมาก โดย Liew อธิบายค าว่าปัญญา (Wisdom) ว่า “การเข้าใจ
โลกตามความเป็นจริง และด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม” ในขณะที่ Zeleny อธิบายค าว่าการรู้แจ้ง 

                                                        
18 Anthony Liew, “DIKIW: Data, Information, Knowledge, Intelligence, Wisdom and their 

Interrelationships”, Business Management Dynamics, vol.2 No.10 (2013) : 60. 
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(Enlightenment) ไว้คล้ายกันคือ “การรู้ตามความเป็นจริง รู้ผิดชอบชั่วดี และประพฤติถูกต้องตาม
ธรรมนองคลองธรรม”  

เพื่อให้เกิดความชัดเจนระหว่างนิยามของ Wisdom และ Enlightenment ผู้วิจัยจึงสรุป
ความหมายของค าว่า Wisdom ได ้3 ประการ คือ  

1) การประเมินความเข้าใจ (Russell Akoff 1989) 
2) สามารถน าความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มาสร้างเป็นหลักการเพื่อน าไปปฏิบัติได้ (Richard 

MacEwan 2008)  
3) มีความเข้าใจโลกตามความเป็นจริง มีเหตุมีผล และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม และควรเน้นปัญญาที่ปฏิบัติได้จริง (Practical Wisdom) เพราะสามารถพัฒนาให้เกิดใน
มนุษย์ได้ ส่งผลให้มนุษย์สามารถแก้ปัญหาปัญหาในเชิงธุรกิจ ปัญหาเกี่ยวกับมนุษย์ รวมถึงปัญหา
สังคมได ้(Anthony Liew 2013) 

สรุปได้ว่า ปัญญา (Wisdom) ในทัศนะตะวันตกนั้น เป็นไปเพื่อท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ 
ตามความเป็นจริง สามารถน าความรู้มาสร้างเป็นหลักการท างานที่ปฏิบัติได้จริง รวมถึงความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วย  

ส่วน Enlightenment ตามค าจ ากัดความของ Zeleny คือ การรู้ตามความเป็นจริง 
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ได้รับการยอมรับทางสังคม มีความเคารพ และประพฤติถูกต้องตามธรรมนอง
คลองธรรม ซึ่งเน้นไปที่การระบุความหมายเชิงจริยธรรม สอดคล้องกับ Wisdom ในนัยของ Liew ที่
กล่าวถึง “การด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม” ค าว่าการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมนั้นมีความหมายที่
กว้าง สามารถครอบคลุมไปถึงการประพฤติที่ดีงามตามท านองคลองธรรมได้ ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่า Enlightenment ของ Zeleny และ Wisdom ของ Liew นั้นมีความคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกัน
ที่ Zeleny ได้ให้รายละเอียดด้านจริยธรรมในการด ารงชีวิตที่ชัดเจนขึ้นเท่าน้ัน 

เมื่อศึกษาค าว่า Enlightenment ตามแนวคิดตะวันตกเพิ่มเติม พบว่า Enlightenment 
ตามนัยของอิมมานุเอล คานท์ ที่แปลโดย ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ หมายถึง แสงสว่าง
แห่งปัญญา เพราะโดยรากศัพท์ของ Enlightenment คือ Enlighten แปลว่า ท าให้เกิดแสง หมายถึง 
สถานที่ที่มืดอยู่แล้วเอาแสงฉายเข้าไป การกระท านี้ก็คือการ Enlighten เมื่อน ามาใช้ในความหมาย
เปรียบเทียบ ก็คือท าให้เกิดความรู้ ...แสงสว่างแห่งปัญญานี้ ได้แก่ การที่มนุษย์หลุดออกจากความ 
อ่อนเยาว์ไร้เดียงสาที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นมา ความอ่อนเยาว์ดังกล่าวนี้ได้แก่การไม่มีความสามารถจะใช้
ความคิดความเข้าใจของตนเอง โดยไม่ต้องมีการชี้น าจากผู้อื่น ความอ่อนเยาว์ที่มนุษย์จะเป็นผู้ก่อขึ้น
นี้จะมาผูกมัดตนเอง สาเหตุของมันไม่ได้มาจากการขาดความเข้าใจ แต่มาจากการไม่ยอมตัดสินใจ
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และไม่มีความกล้าหาญที่จะใช้ความคิดของตนเองโดยไม่มีผู้อื่นชี้น า 19 สรุปได้ว่า คานท์อธิบาย 
Enlightenment ในเชิงเปรียบเทียบว่า เป็นแสงสว่างที่ท าให้เกิดความรู้คือตัวปัญญา ซึ่งความรู้ที่ว่า
นั้นเกิดจากความเยาว์ของมนุษย์ที่ไม่กล้าคิดด้วยตนเอง ยังต้องการการชี้น าจากผู้อื่นอยู่ หากมนุษย์
สามารถใช้ความคิดของตนเอง และรู้จักตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ด้วยปัญญาของตนเองได้ จะเรียกสภาวะ
นั้นว่า Enlightenment จะเห็นว่า ความหมายของ Enlightenment ตามการอธิบายของ Zeleny 
และคานท์ มีความสอดคล้องกัน เพราะการเข้าใจสิ่งต่าง ๆ และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ย่อมหมายถึง 
การมองโลกตามความเป็นจริงได้ด้วยปัญญาของตนเอง และประพฤติตนถูกต้องตามท านองคลอง
ธรรมโดยที่ไม่ต้องมีผู้ชี้น านั่นเอง  

อย่างไรก็ตาม ค าว่า Enlightenment ในพระพุทธศาสนา หมายถึง การตรัสรู้ ธรรม  
การรู้แจ้ง การบรรลุธรรม ซึ่งต่างกับค าอธิบายของคานท์ และ Zeleny เพราะการตรัสรู้ธรรมใน 
พระพุทธศาสนา มิได้มีนัยถึงการนึกคิดพิจารณาด้วยปัญญาตนเองและประพฤติตนได้ถูกต้องตาม
ธรรมนองคลองธรรม แต่กล่าวถึงการรู้ด้วยตนเองในระดับที่พ้นจากความคิดต้องผ่านการอบรมจิต
ด้วยการเจริญสมถวิปัสสนาจนเกิดปัญญาพิจารณาแทงตลอดในอริยสัจ 4 คือ ความจริงอันยิ่ง 4 
ประการด้วยธรรมจักขุ และหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นเครื่องร้อยรัดทั้งปวงโดยสิ้นเชิง เมื่อมาถึงจุดนี้จึง
จะเป็นความหมายของ Enlightenment ในพระพุทธศาสนา  

จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกท าการศึกษาทฤษฎีที่มีความสอดคล้องกับ
กระบวนการ พัฒนาปัญญาแบบ DIKIW เนื่องจาก สติปัญญา (Intelligence) เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนให้ความรู้  (Knowledge) พัฒนาไปสู่ปัญญา (Wisdom) ได้ โดยบุคคลที่มีสติปัญญา 
(Intelligence) จะแสดงความสามารถออกมาในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการใช้ภาษา การ
แก้ปัญหา การคิดที่รวดเร็ว การมีไอคิวสูง ความสามารถทางคณิตศาสตร์ การบูรณาการ  เป็นต้น20 
บุคคลเหล่านี้จะใช้สติปัญญาดังกล่าวมาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สังเคราะห์ความรู้เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ และด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ของศาสตราจารย์ ดร. 
โฮวเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ซึ่งให้นิยามของสติปัญญาไว้ว่า เป็นความสามารถในการ

                                                        
19 โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ศ.ดร., แสงสว่างทางปัญญาคืออะไร?, https://philoflanguage.wordpress.com/tag/ 

enlightenment/.v, (14 เมษายน 2013). 
20 Anthony Liew, “DIKIW: Data, Information, Knowledge, Intelligence, Wisdom and their 

Interrelationships”, อ้างแล้ว, p 57.  

https://philoflanguage.wordpress.com/tag/
https://philoflanguage.wordpress.com/2013/04/14/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87/
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แก้ปัญหา การสร้างสรรค์ผลงาน ที่เป็นที่ยอมรับของวัฒนธรรมหรือชุมชน21 ซึ่งสอดคล้องกับการ
นิยามของ Liew และพหุปัญญาเป็นทฤษฎีที่สร้างทักษะพื้นฐานหลายด้านในเวลาเดียวกัน เช่น ด้าน
ภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่ง เป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ใช้ทักษะการสังเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ พหุปัญญา
ยังเป็นทฤษฎีที่มีผู้วิจัยไว้มากมาย พบว่า มีความยืดหยุ่นสูง สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้ทั้งด้าน 
การพัฒนาพหุปัญญาให้เกิดขึ้นหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน และน าพหุปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรูศ้าสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย  
 

2.3 ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiples Intelligences) 
2.3.1 ความเป็นมาและความหมายของทฤษฎีพหุปัญญา 
ศาสตราจารย์ ดร.โฮวเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน จาก

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ได้เขียนเรื่องราวของทฤษฎีพหุปัญญานี้ในหนังสือเรื่อง 
Frames of Mind ในปี ค.ศ. 1983 โดยมีพื้นฐานความคิดมากจากศาสตร์หลายสาขา เช่น มนุษยวิทยา 
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการ ชีวประวัติการศึกษา สรีรวิทยาของสัตว์ ระบบประสาทและ
สรีรศาสตร์22 โดยการ์ดเนอร์มีแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับเชาวน์ปัญญาอยู่ 2 ประการ23 ว่า 1) เชาวน์
ปัญญาของบุคคลมิได้มีเพียงความสามารถทางภาษา และทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่มีอยู่อย่าง
หลากหลายถึง 8 ประเภทเป็นอย่างน้อย24 แต่ละคนอาจมีความสามารถเฉพาะด้านหรือผสมผสานกัน 
ท าให้แต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป 2) เชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลไม่อยู่คงที่ในระดับที่
มีตอนเกิด แต่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสม25  

แนวคิดพื้นฐานประการแรกที่กล่าวว่า มนุษย์ไม่ได้มีสติปัญญาเพียง 2 ด้าน คือ ด้านภาษา
และคณิตศาสตร์ แต่มีอย่างน้อย 8 ประการนั้น การ์ดเนอร์อธิบายว่า หากจะกล่าวถึงเชาวน์ปัญญา
แล้ว เกณฑ์ที่มักถูกกล่าวถึงและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกคือ ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (intelligent 
quotient: IQ) ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวนี้ มีฐานคิดมาจากสติปัญญาด้านภาษา ( linguistic หรือ verbal) 

                                                        
21  İpek Menevis and Bahire Efe Özad, “Do age and gender influence multiple 

intelligences”, Social behavior and personality, (2014) : 10. 
22 อารีย์ สัณหฉวี ศ.ดร., พหุปัญญาประยุกต์, (สมาคมเพื่อการศึกษาเด็ก, 2535), หน้า 10.  
23 Howard Gardner, Intelligence Reframed, (New York: Basic book, 1999), p.47. 
24 นักวิชาการบางท่านกล่าวว่ามี 8 ประเภท และพบว่าในงานวิจัยต่าง ๆ มีการน าทฤษฎีพหุปัญญา ไปใช้

แตกต่างกันโดยเลือกตามความเหมาะสมของงานวิจัย   
25 ทิศนา แขมมณี รศ.ดร., ศาสตร์การสอน, อ้างแล้ว, หน้า 85-86. 
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และ ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logic-Mathematics) เป็นหลัก ซึ่งการ์ดเนอร์เองไม่ได้ปฏิเสธ
แนวคิดดังกล่าว แต่ตั้งข้อสังเกตว่า ในความเป็นจริงแล้วสติปัญญาหรือความถนัดของมนุษย์อาจมี
มากกว่า 2 ด้านหรือไม่ อาทิ อาจมีสติปัญญาด้านดนตรี ด้านมิติสัมพันธ์ (ศิลปะ) ด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้วย เป็นต้น ตัวอย่างเช่น โมสาร์ทนั้นแต่งเพลงได้ตั้งแต่อายุเพียง 3 ปี และสามารถแต่งเพลงซิมโฟนี่
ได้ตั้งแต่อายุ 9 ปี26 กรณีนี้เห็นได้ชัดเจนว่าสติปัญญาของมนุษย์ไม่ได้มีเพียงภาษาและตรรกศาสตร์
เท่านั้น ดังนั้น การวัดสติปัญญาของมนุษย์ควรวัดให้ครอบคลุมความสามารถที่แท้จริงของมนุษย์ด้วย 

จากแนวคิดดังกล่าว ท าให้ช่วงแรกของทฤษฎีพหุปัญญามีการระบุถึงปัญญาไว้ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเข้าใจตนเอง27 และได้พัฒนาเพิ่มอีก 2 ด้านในปี 
1999 คือ ด้านความเข้าใจธรรมชาติ และการด ารงชีวิต28 รวมเป็น 9 ด้าน ต่อมาเมื่อปี 2011 การ์ด
เนอร์ได้เสนอเพิ่มเติมว่ามีปัญญาอีกด้านหนึ่งที่ส าคัญ และต้องการจะจัดไว้เป็นปัญญาด้านที่ 10 คือ 
ปัญญาด้านการสอน29 พัฒนาการของทฤษฎีข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาและความถนัด 
(Strength) ที่หลากหลายของมนุษย์ โดยสติปัญญาแต่ละด้านนี้จะส่งผลต่อวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ในแต่ละบุคคล การ์ดเนอร์ยกตัวอย่างว่า การเรียนรู้ของบุคคลนั้นมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป บาง
คนเรียนรู้ได้ดีผ่านการเขียนบรรยาย บางคนเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้สรุปสิ่งที่เรียนออกมาเป็นแผนภาพ 
(Mind Map) หรือบางคนอาจเรียนรู้ได้ดีจากการสรุปวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลและอาจเขียน
ออกมาเป็นสมการต่าง ๆ เป็นต้น ความแตกต่างเหล่านี้เกิดจากความโดดเด่นของสติปัญญาแต่ละด้าน
ที่ต่างกันไปในแต่ละบุคคล สิ่งที่ส าคัญคือ บุคคลควรรู้จักตนเองว่าถนัดอะไร และรู้ว่าวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเองคือวิธีใด30 หลักการที่การ์ดเนอร์ใช้เป็นเกณฑ์ในการแยกประเภทของสติปัญญาทั้ง 
10 ด้าน มี 4 ประการดังนี3้1 

1) ปัญญาแต่ละด้านจะต้องมีสัญลักษณ์เด่นของตนเอง สัญลักษณ์ หมายถึง 
แนวคิดประสบการณ์ที่สามารถแสดงออกเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ได้ เช่น ดนตรีมีตัวโน้ตเป็น

                                                        
26 โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ศ.ดร., ทฤษฎีพหุปัญญาและทฤษฎีจิต 5 ลักษณะเพื่อความส าเร็จในยุคโลกาภิวัตน์ (เทป

บันทึกการบรรยาย), อ้างแล้ว, 2554. 
27 Howard Gardner, Frame of mind, (New York: Basic book, 1983). 
28 Howard Gardner, Intelligence Reframed, (New York: Basic book, 1999), p.47. 
29 โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ศ.ดร., ทฤษฎีพหุปัญญาและทฤษฎีจิต 5 ลักษณะเพื่อความส าเร็จในยุคโลกาภิวัตน์ 

(เทปบันทึกการบรรยาย), อ้างแล้ว. 
30 โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ศ.ดร., ทฤษฎีพหุปัญญาและทฤษฎีจิต 5 ลักษณะเพื่อความส าเร็จในยุคโลกาภิวัตน์ 

(เทปบันทึกการบรรยาย), อ้างแล้ว. 
31 อารีย์ สัณหฉวี ศ.ดร., พหุปัญญาประยุกต์, อ้างแล้ว, หน้า 10-13. 
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สัญลักษณ์ (สติปัญญาด้านดนตรี) คณิตศาสตร์ใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (สติปัญญา
ด้านตรรกศาสตร-์คณิตศาสตร์)  นักแสดงละครใบ้ใช้ท่าทางต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์แสดงความรู้สึก เช่น 
ความโดดเดี่ยวว้าเหว่ เสรีภาพ (สติปัญญาด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ) เป็นต้น 

2) ปัญญาแต่ละด้านจะปรากฏขึ้นในช่วงวัยต่าง ๆ ตั้งแต่วัยเด็ก เช่น ด้านดนตรี
จะเกิดขึ้นเร็วกว่าด้านอื่น ๆ และติดตัวไปถึงวัยชรา ในขณะที่ปัญญาทางด้านตรรกศาสตร์และ
คณิตศาสตร์น้ัน จะปรากฏชัดในวัยเด็กตอนปลาย และขึ้นสูงสุดในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และมีการถดถอย
ลงเมื่อสูงอายุขึ้น เห็นได้จากงานค้นพบทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มักเป็นผลงานของเด็กวัยรุ่น เช่น 
แบลส ปาสคาล อีแวริสต์ กาลัวร์ แม้แต่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ก็เริ่มคิดทฤษฎีเปรียบเทียบ (Theory of 
Relativity) ตั้งแต่อายุ 16 ปี 

3) ปัญญาแต่ละด้านอาจถูกท าลายได้จากการกระทบกระเทือนของสมอง สมอง
แต่ละส่วนจะควบคุมการท างานของสติปัญญาในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน สมองซีกซ้ายควบคุมด้าน
ภาษา ส่วนปัญญาด้านดนตรีและมนุษยสัมพันธ์ถูกควบคุมด้วยสมองซีกขวา ปัญญาด้านร่างกายอยู่ที่
สมองส่วนกลางระหว่างสมองสองซีกที่เรียกว่า มอร์เตอร์ คอร์เทกซ์ และสมองส่วนหน้าเป็นฐานของ
ปัญญาด้านต่าง ๆ ซึ่งการ์ดเนอร์เรียนรู้จากการท างานด้านประสาทวิทยาในองค์การทหารผ่านศึก  
ซึ่งมีทหารจ านวนมากได้รับความกระทบกระเทือนที่สมองส่วนต่าง ๆ และพบว่าสติปัญญาด้านต่าง ๆ 
นั้นถูกท าลายไปในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 

4) ปัญญาแต่ละด้านมีคุณค่าทางวัฒนธรรม ทฤษฎีพหุปัญญาระบุว่าการ
ประเมินผลผลิตของปัญญาในแต่ละด้านนั้น ไม่ควรประเมินเป็นผลคะแนนเช่นเดียวกับการทดสอบไอ
คิว (IQ test) เพราะมีคุณค่าทางวัฒนธรรมน้อย แต่ควรประเมินออกมาในเชิงคุณค่าทางอารยธรรม
มากกว่า อาทิ ปัญญาทางด้านภาษาจะประเมินได้จากวรรณกรรมชั้นดี เช่น หนังสือ โมบี ดิค ของ
เฮอร์แมน เมลวิล ซึ่งมิใช่เพียงบทกลอนที่แต่งเล่นทั่วไป หรือปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ที่พบในผลงาน
ภาพวาด เกอร์นิคา ของปาโบล ปิกาสโซ ซึ่งสื่อคุณค่าทางวัฒธรรมสูงกว่ารูปภาพวงกลมสี่เหลี่ยม 
ทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ ทฤษฎีพหุปัญญายังเห็นคุณค่าของการแสดงออกทางปัญญาโดยไม่จ ากัดด้วยเชื้อ
ชาติเผ่าพันธุ์ เช่น ควรยกย่องปัญญาทางด้านดนตรีของชาวไนจีเรีย ความสามารถในการเดินเรือของ
คนเผ่าบุชแมน หรือความสามารถในการปีนเขาของชาวเนปาล เป็นต้น  

หลักการซึ่งเป็นฐานคิดของทฤษฎีพหุปัญญา 4 ประการข้างต้นน้ี การ์ดเนอร์ได้น ามาเป็น
เกณฑ์ในการแบ่งปัญญาออกเป็น 9 ด้าน ดังจะกล่าวต่อไปในส่วนขององค์ประกอบของทฤษฎีพหุ
ปัญญา 
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2.3.2 องค์ประกอบของทฤษฎีพหุปัญญา 
การ์ดเนอร์ได้อธิบายลักษณะของบุคคลที่มีสติปัญญาด้านนั้น ๆ ว่าจะแสดงพฤติกรรม

ออกมาในลักษณะอย่างไร และอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลเหล่านั้นคืออะไรบ้าง 
ดังนี3้2 

1) สติปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) เป็นความฉลาดในการใช้ภาษา
พูด อ่าน เขียน มีความเข้าใจในความหมายและสามารถแยกแยะประเภทของค าศัพท์ในแต่ละภาษาได้ 
รู้จักที่จะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสม สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและได้ผลตามเป้าหมาย ซึ่ง
ผู้ที่มีความฉลาดในด้านนี้ จะเรียนรู้ในเรื่องของภาษาได้ดี และมีทักษะในการใช้ภาษา มักจะประกอบ
อาชีพเป็นนักกวี นักพูด ครูสอนภาษา ทนายความ 

2) สติปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematic Intelligence) 
เป็นความฉลาดในด้านความเข้าใจในเรื่องเหตุและผล มีความเข้าใจในตรรกะตามแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ และรู้จักวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เด็กที่มีสติปัญญาในด้านนี้โดดเด่น จะชอบการคิด
ค านวณ รู้จักตั้งค าถามว่าท าไม เพราะอะไร อย่างไร และชอบที่จะท าการทดลองในสิ่งต่าง ๆ  จึง
เหมาะกับการประกอบอาชีพ นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ แพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ 

3) สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) เป็นความฉลาดในการสร้าง
ภาพในจินตนาการ ซึ่งมีความส าคัญมากส าหรับงานด้านศิลปะ จิตรกรรม และประติมากรรม ผู้ที่มี
ความสามารถด้านนี้ จะชื่นชอบการวาดและปั้น เห็นภาพในจินตนาการจากการอ่านหรือค าบอกเล่า 
รวมไปถึงจากภาพต่าง ๆ เช่นแผนที่ได้ สื่อสารสิ่งที่คิดออกมาเป็นรูปภาพหรืองานประดิษฐ์ได้ เด็กที่มี
สติปัญญาในด้านนี้โดดเด่น จะชอบการวาดรูป การปั้น ต่อจิ๊กซอว์ หรือต่อตัวต่อเป็นรูปร่างที่ต้องการ 
และบุคคลที่มีความสามารถในด้านนี้มักจะเป็นจิตรกร ปฏิมากร ดีไซเนอร์ สถาปนิก รวมไปถึง
พนักงานขับรถ เครื่องบิน หรือเรือ 

4) สติปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) เป็นความฉลาดที่เกี่ยวข้องกับ
สุนทรียภาพในการรับฟัง รวมไปถึงความสามารถในการเข้าใจในเสียงจังหวะ และตัวโน้ต สามารถ
สร้างสรรค์ดนตรีและบทเพลงต่าง ๆ ได้ ผู้ที่มีความฉลาดในด้านนี้ จะชื่นชอบการร้องเพลงและเล่น
ดนตรีเป็นพิเศษ เด็กที่มีสติปัญญาด้านนี้โดดเด่นมักชื่นชอบการเล่นเครื่องดนตรีและร้องเพลงอย่าง
สนุกสนาน อาชีพที่เหมาะสม ได้แก่ นักดนตรี ดีเจ นักแต่งเพลง และนักร้อง เป็นต้น 

5) สติปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-Kinesthetic Intelligence) เป็น
ความฉลาดที่แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ร่างกาย เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ ผู้ที่
มีความฉลาดในด้านนี้ จะมีความเข้าใจในเรื่องของการเคลื่อนไหว มีความสามารถในการรับรู้ลักษณะ

                                                        
32 ทิศนา แขมมณี รศ.ดร., ศาสตร์การสอน, อ้างแล้ว, หน้า 87-88. 
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ท่าทางจากสิ่งอื่น หรือบุคคลอื่น และสามารถเลียนแบบลักษณะท่าทางนั้นได้ รวมไปถึงสามารถจดจ า
รูปแบบของการเคลื่อนไหวที่เคยแสดงออกมาได้ อาชีพที่เหมาะสม ได้แก่ แดนเซอร์ นักกีฬา 

6) สติปัญญาด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) เป็นทักษะ
ส าคัญของการเข้าสังคม และทักษะของความเป็นผู้น า ผู้ที่มีความสามารถในด้านนี้ จะเป็นผู้ปรับตัว
เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย รู้จักรักษามิตรภาพและเคารพผู้อื่น เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น ชอบ
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา ส าหรับเด็กที่มีสติปัญญาโดดเด่นในด้านนี้ จะเป็นเด็กที่เข้ากับคนอื่นได้
ง่าย  มีเพื่อนฝูงมากมาย ไม่ชอบรังแกเพื่อน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นที่รักและได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปจากเพื่อนฝูง อาชีพที่เหมาะสม ได้แก่ อาชีพ ครู นักสังคมสงเคราะห์ อาสาพัฒนา 
นักการเมือง บริกรและพนักงานต้อนรับต่าง ๆ 

7) สติปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) เป็นบุคคลที่มี
ความ สามารถในการเข้าใจตนเอง ชอบไตร่ตรองมองตนเอง และท าความเข้าใจถึงความรู้สึกและ
พฤติกรรมของตนเอง เป็นคนที่ชอบความเงียบสงบ มักต้องการเวลาในการคิดไตร่ตรองอยู่เสมอ 
มั่นคงในความเชื่อต่าง ๆ สติปัญญาด้านนี้มักเกิดขึ้นร่วมกับสติปัญญาด้านอื่น ๆ และมีลักษณะเป็น
ปฏิสัมพันธ์กับด้านอื่น ๆ อย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไป 

8) สติปัญญาด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) สติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
การชื่นชมสิ่งสร้างสรรค์ของธรรมชาติ เช่น สรรพสัตว์ พืชพรรณต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ 
ตัว เป็นคนรักสัตว์ ชอบผจญภัยท่องเที่ยวชมธรรมชาติ และชื่นชอบการปลูกต้นไม้ต่าง ๆ ส าหรับเด็ก
ที่มีความสามรถในด้านนี้ มักเป็นคนรักสัตว์ ต้นไม้ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รู้จักอนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงชื่นชอบในการไปท่องเที่ยวเข้าถึงธรรมชาติในหลาย ๆ พื้นที่  อาชีพที่เหมาะสม
ได้แก่ อาชีพสัตวแพทย์ เกษตรกร นักชีววิทยา นักสิ่งแวดล้อม นักอนรุักษ์ และนักนิเวศวิทยา เป็นต้น 

9) สติปัญญาด้านการด ารงชีวิต (Existential Intelligence) หมายถึง ปัญญาด้าน
จิตวิญญาณ การเขาใจการด ารงชีวิตของมนุษยว่าการมีชีวิตอยู่หมายความว่าอะไร ท าไมคนจึงตาย
และรู้สึกอย่างไรเมื่อตาย ท าไมคนจึงต่อสู้กัน ความรักคืออะไร เป็นต้น คนที่มีสติปัญญาด้านนี้มักเป็น
นักบวช หรือผู้ให้ค าปรึกษาในด้านการด าเนินชีวิต 

10) สติปัญญาด้านการสอน (Pedagogical Intelligence) เมื่อปี ค.ศ. 2011 การ์ดเนอร์
ได้กล่าวถึงสติปัญญาด้านนี้เพิ่มขึ้นมา เรียกว่า สติปัญญาด้านการสอนหรือด้านศิลปะในการสอน33  
ซึ่งการ์ดเนอร์อธิบายเหตุผลที่ควรแยกสติปัญญาด้านนี้ออกมาจาก 9 ประเภทที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า  
แม้บางคนจะเข้าใจสิ่งที่ตนเองช านาญเป็นอย่างดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสอนได้ดีด้วย เช่น การ

                                                        
33 โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ศ.ดร., ทฤษฎีพหุปัญญาและทฤษฎีจิต 5 ลักษณะเพื่อความส าเร็จในยุค 

โลกาภิวัตน์ (เทปบันทึกการบรรยาย), อ้างแล้ว. 
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เป็นนักไวโอลินที่เก่ง ไม่ได้หมายความว่าจะสอนไวโอลินเก่งด้วย จึงควรแยกสติปัญญาด้านนี้ออกมา
และสนับสนุนให้คนที่มีสติปัญญาด้านนี้ได้สอน อย่างไรก็ตาม ปัญญาด้านการสอนนี้เกิดในช่วงหลัง จึง
มีการกล่าวถึงน้อยและยังไม่พบงานวิจัย 

จากประเภทของสติปัญญาที่กล่าวข้างต้น การ์ดเนอร์ได้แบ่งกลุ่มพหุปัญญา 9 ด้านแรก
ออกเป็น 4 กลุ่มในปี 199934 ดังนี้ 

1) ทักษะที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้  
1.1) ด้านภาษา  
1.2) ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร ์

2) ด้านศิลปะ 
2.1) ด้านดนตรี  
2.2) ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
2.3) ด้านมิติสัมพันธ ์

3) ด้านความเก่ียวข้องกับบุคคล (Personal Intelligence) 
3.1) ด้านมนุษยสัมพันธ ์
3.2) ด้านการเข้าใจตนเอง 

4) ความเข้าใจธรรมชาติและชีวิต 
4.1) ด้านธรรมชาติ  
4.2) ด้านการด ารงชีวิต 

ส่วนด้านที่ 10 คือด้านการสอนน้ันเกิดขึ้นในช่วงหลัง (ปี 2011) จึงยังไม่มีการจัดกลุ่มไว้ ซึ่ง
การพหุปัญญาด้านต่าง ๆ ออกเป็น 4 กลุ่มข้างต้นน้ี เป็นแนวทางส าคัญในการน าทฤษฎีพหุปัญญาไป
วิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม โดยสามารถแบ่งกลุ่มให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ได้ เช่น Neil 
Hammond ได้น าทฤษฎีพหุปัญญามาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจของกิจกรรมการเรียนมากขึ้น คือ 1) กลุ่มที่มี
อิทธิพลหลักต่อการเรียนรู้ (Core Intelligences) ประกอบด้วย สติปัญญาด้านภาษา ด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเข้าใจตนเอง และ 2) กลุ่มกระตุ้นการเรียนรู้ 
(catalyzing Intelligences) ประกอบด้วย สติปัญญาด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านมิติ
สัมพันธ์ ด้านธรรมชาติ และด้านการด ารงชีวิต แล้วจัดกิจกรรมการสอนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง เช่น 

                                                        
34 Howard Gardner, Intelligence Reframed, (New York: Basic book, 1999), p.41-43. 



36 

สติปัญญาด้านภาษาจะเน้นกิจกรรมการพูดคุยสื่อสาร ส่วนสติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์จะเน้นการ
จับคู่หรือจับกลุ่มกันท างานให้สมบูรณ์ เป็นต้น35  

นอกจากการแบ่งกลุ่มเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมแล้ว ยังควรค านึงถึงลักษณะเชิงบูรณาการ
ระหว่างสติปัญญาด้านต่าง ๆ ด้วย กล่าวคือ ปัญญาในแต่ละด้านแม้จะมีลักษณะเฉพาะ แต่มักมีการ
ท างานร่วมกัน มิได้ท างานแยกจากกันโดยสิ้นเชิง แม้จะดูเหมือนว่าการท ากิจกรรมหนึ่ง ๆ ใช้ปัญญา
เพียงด้านเดียวอย่างชัดเจน แต่แท้จริงแล้วต้องอาศัยปัญญาหลาย ๆ ด้านร่วมกันด้วย36 เช่น สถาปนิก 
อาจใช้ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ในการออกแบบเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้ความรู้ด้านความ 
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ (ปัญญาด้านธรรมชาติ) และความการเข้าใจความต้องการเรื่อง
ความสะดวกในการใช้สอยพื้นที่เพื่อการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ (ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) เพื่อให้
สามารถออกแบบพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสวยงาม37 ดังนั้น การพัฒนาปัญญาด้วยทฤษฎีพหุ
ปัญญานั้นควรกระท าแบบองค์รวม จะเป็นแนวทางในการพัฒนาสติปัญญาด้านที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 
และส่งเสริมด้านที่ยังต้องพัฒนาเพิ่มเติมอยู่ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นไปพร้อม ๆ กัน 

จากแนวคิดของทฤษฎีพหุปัญญาดังกล่าว ได้มีผู้น ามาวิจัยเพื่อพัฒนาสติปัญญาหลากหลาย
วัตถุประสงค์ อาทิ การใช้ทฤษฎีเพื่อการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ การศึกษา 
พหุปัญญาในบุคคลที่มีเพศและวัยที่แตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
และสามารถท านายสาขาการเรียนและอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาปัญญาจากผลการวิจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

 
2.3.3 วิเคราะห์รูปแบบการใช้งานทฤษฎีพหุปัญญาจากงานวิจัยต่าง ๆ 
ทฤษฎีพหุปัญญาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากนักวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

วงการการศึกษานั้น ท าให้มีการวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนาสติปัญญาของเยาวชนและวัยผู้ใหญ่
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพหุ
ปัญญา และวิเคราะห์ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ และการใช้งานใน
ลักษณะต่าง ๆ 2) ปัจจัยด้านเพศ อายุ และภูมิล าเนาที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการพัฒนาพหุปัญญา 
ในบุคคลอย่างไร 3) แนวทางการพัฒนาปัญญาด้วยทฤษฎีพหุปัญญา โดยจะแยกวิเคราะห์ผลการวิจัย

                                                        
35 Neil Hammond, “ Multiple Intelligences in ELT: A new model” , Modern English 

Teacher, vol. 17 No.4 (2009) : 46-47.  
36 ทิศนา แขมมณี รศ.ดร., ศาสตร์การสอน, อ้างแล้ว, หน้า 88. 
37 โฮวเวิร์ด การ์ดเนอร์, จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์ (Five Minds for the Future ), แปลโดย เสาวลักษณ์ อัศวเทว

วิช และวีรวุธ มาฆะศิรานนท,์ (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ต, 2551), หน้า 46.     
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ในต่างประเทศก่อน และวิเคราะห์ในประเทศไทยเพื่อศึกษาความสอดคล้อง แล้วสรุปแนวทางพัฒนา 
การวิจัยให้เหมาะสมต่อไป 

1) การวิจัยพหุปัญญาในต่างประเทศ  
1.1) ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ และการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ พบว่า 

มีการใช้พหุปัญญาในการออกแบบการสอนในห้องเรียน เช่น การสอนภาษาอังกฤษ การสอน
คณิตศาสตร์ การศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ การสอนด้านกฎหมาย และสามารถประยุกต์ใช้ในด้าน
อื่น ๆ เช่น การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ และการท านายโอกาสในการหางานให้กับบุคคลอีกด้วย 

1.1.1) การวิจัยพหุปัญญาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในส่วนนี้จะ
อธิบายถึงการใช้พหุปัญญาเพื่อออกแบบการสอนในห้องเรียนแบบภาพรวมก่อน แล้วจึงกล่าวถึงการ
สอนภาษาอังกฤษ และการสอนในสาขาวิชาอื่น ๆ ดังนี ้

(1) ทฤษฎีพหุปัญญากับการออกแบบการสอนในห้องเรียน 
Jennifer L. Nolen กล่าวว่า ส าหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้น ทฤษฎีพหุปัญญาสามารถช่วย
แก้ปัญหาที่เรื้อรังมานาน คือ จะรับมือกับนักเรียนที่มีความแตกต่างกันอย่างไรให้เหมาะสมกับความ
ถนัดของแต่ละบุคคล38 ตัวอย่างเช่น การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กที่มีสติปัญญาด้าน
มิติสัมพันธ์โดดเด่น ควรเน้นการสอนด้วยรูปภาพหรือให้เขาวาดภาพอธิบายความคิดของตนเอง
ออกมา เด็กเหล่านี้จะเรียนได้ดีจากอุปกรณ์การสอนที่มีภาพ เช่น ภาพยนตร์ หรือแผนภาพ 
(diagram) ต่าง ๆ ในขณะที่เด็กที่มีความถนัดด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อจะชอบเรียนรู้จากการ
สัมผัสสิ่งต่าง ๆ ไม่ชอบให้มือว่าง และไม่ชอบการนั่งเฉย ๆ ดังนั้น การเรียนรู้ที่ดีส าหรับเด็กเหล่านี้ควร
มีอุปกรณ์การเรียนที่หลากหลาย ในเด็กเล็กอาจมีของเล่นให้เด็กถือไว้จะช่วยให้มีสมาธิในการเรียนรู้
สิ่งที่ครูสอนต่อไปมากขึ้น ส่วนเด็กที่มีสติปัญญาด้านการเข้าใจตนเองนั้น จะมีจิตนาการสูง มีความคิด
ริเริ่ม มีความอดทน ท าทุกสิ่งจากแรงบันดาลใจภายใน สามารถนึกในใจได้ว่าควรจะท าอะไรต่อไป 
และท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จได้ ดังนั้น เด็กกลุ่มนี้ควรได้รับการชมเชยบ่อย ๆ เพราะการตัดสินใจท าอะไรจะ
ขึ้นอยู่กับตัวของเขาว่าต้องการท าสิ่งนั้นหรือไม่ นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถท างานที่เป็นโปรเจคระ
ยะยาวและมีหลายขั้นตอนได้ แต่ผู้สอนควรตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนที่เด็กท าเสร็จแล้วก่อน
จะให้เด็กท าขั้นตอนต่อไป เป็นการฝึกให้เด็กมีความอดทนมากขึ้นไปเป็นล าดับ39 งานวิจัยข้างต้นน้ี
แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนที่มีความ

                                                        
38 Jennifer L. Nolen, “Multiple intelligence in the classroom”, Education, vol. 124 No.1 

(2003) : 115. 
39 Ibid, p.117-118. 
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ถนัดแตกต่างกันนั้นส าคัญมาก การทราบถึงพฤติกรรมและวิธีการเรียนรูท้ี่เหมาะสมส าหรับเด็กทีค่วาม
ถนัดแต่ละด้านจะมีผลต่อการออกแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

(2) พหุปัญญาที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การน า
ทฤษฎีพหุปัญญาไปใช้วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษนั้นเป็นที่นิยมมาก การ์ดเนอร์ 
เองถึงกับกล่าวว่า “งานวิจัยที่ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อการสอนภาษาต่างประเทศนั้นมีจ านวนมากและ
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี”40 สาเหตุที่การวิจัยด้านการเรียนการสอนอังกฤษเป็นที่นิยมอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั้น เนื่องจากความสามารถทางภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพ และเป็นที่ต้องการในตลาดโลก41 ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีโอกาสการได้รับเข้าท างานในต าแหน่งที่ดี
หรือมีโอกาสประสบความส าเร็จในการท างานได้มากจะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว หลาย
ประเทศจึงมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  

(English Language Teaching: ELT) หลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่ต้องการใช้งานภาษาอังกฤษให้ได้ ใน
ลักษณะที่เป็นภาษาต่างประเทศ อย่างที่คนส่วนใหญ่เรียนกันในปัจจุบัน (English as Foreign 
Language: EFL) และหลักสูตรการสอนส าหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน สาขาวิชาอื่น ๆ เช่น 
การศึกษาต่อในต่างประเทศจ าเป็นต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิตและเรียน
หนังสือในต่างประเทศเรียกว่า การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ( English as Second 
Language: ESL) ดังนั้น จึงเกิดแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
มากมาย ดังตัวอย่างในตารางที่ 2.2 

 
ตารางที่ 2.2  การใช้ทฤษฎพีหุปัญญาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 
 

ท่ี 
ปีที่
วิจัย 

ผู้แต่ง ประเทศ รายละเอียด 
จ านวน 

พหุ
ปัญญา 

1 2008 Nasreen Y. Jallad 
and Abcekkaha. Bani 
Abdelrahman 

Jordan ผลของการใช้พหุปัญญาต่อนักเรียน EFL 
เกรด ๙ เพื่อให้ได้ผลของความเข้าใจในการ
อ่านที่ดี  

4 

 

                                                        
40 Howard Gardner, Multiple intelligences after twenty years, Harvard graduate school of 

education, p. 11, 2003. 
41  N. Nagajothi, “Renaissance and reformation of ELT in India through multiple 

intelligences”, Language in India, vol.13 No.5 (2013) : 455.  
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 
 

ท่ี 
ปีที่
วิจัย 

ผู้แต่ง ประเทศ รายละเอียด 
จ านวน 

พหุ
ปัญญา 

2 2009 Neil Hammond Canada โมเดลใหม่ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ ELT 
ด้วยพหุปัญญา 

9 

3 2011 Nouriya Saab and Al 
Muhaidib 

Saudi 
Arabia 

การใช้พหุปัญญาจ าแนกตามความถนัดของ
นักศึกษาหญิงหลักสูตร ESL เพื่อออกแบบ
การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

7 

4 2013 Hui-Ju Liu and Ting-
han Chen 

Taiwan การลดอาการวิตกกังวล (anxiety) ในการ
เรียนภาษาของเด็กนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สองด้วยการใช้พหุปัญญา 

5 

5 2013 N. Nagajothi  India การฟื้นฟูและปฏิรูปการสอนภาษาอังกฤษ 
ELT ในอินเดียด้วยทฤษฎีพหุปัญญา 

6 

6 2013 Narges Moheb and 
Mohammad S. Bagheri 

Iran ความสัมพันธ์ระหว่างพหุปัญญาและกลวิธีใน
การเขียน (writing strategy ) ของนักเรียน EFL 

9 

7 2014 Saeid Saadatmanesh Iran ความสัมพันธ์ระหว่างพหุปัญญาของเด็ก EFL 
และคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

2 

8 2014 Saneed Zahedi 
and Elnaz Latifi 
Kalkhoran 

Iran ความสัมพันธ์ของพหุปัญญาและการเรียนศัพท์ 
ด้วยวิธีการเดาจากบริบทของนักเรียน ELF 

8 

9 2014 Zeinab Zahedi and 
Zargham Ghabanchi 

Iran ศึกษาความสัมพันธ์ของพหุปัญญาด้านตรรกะ
และด้านนักสิ่งแวดล้อม ต่อการเรียน
ไวยากรณ์ในนักเรียน ELF ชั้นประถม 

2 

10 2015 Touran Ahour and  
MorteZa Abdi 

Iran ดูความสัมพันธ์ของพหุปัญญาและกลวิธีการ
เรียนเรื่องค าศัพท์ โดยศึกษาความแตกต่าง
ของเพศในกลุ่มนักศึกษา EFL 

9 

11 2015 Oraib Hmoud Al-
Faoury and Oqlha M. 
Smadi 

KSA  
Jordan 

ศึกษาผลของโปรแกรมการสอน (istructional 
program) เพศ และปฏิสัมพันธ์ของเพศและ
IS ว่ามีผลต่อความแตกต่างของพหุปัญญาใน
นักเรียนหรือไม่  

4 

12 2016 Linda Wattanborworn 
wong and Noppawan 
Klavinitchai 

China เปรียบเทียบหนังสือภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน ว่าสามารถพัฒนาพหุปัญญาให้กับ
นักเรียนได้มากน้อยต่างกันอย่างไร 

7 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 
 

ท่ี 
ปีที่
วิจัย 

ผู้แต่ง ประเทศ รายละเอียด 
จ านวน 

พหุ
ปัญญา 

13 2016 Saneed Zahedi and 
Elham Mottaghi 
Moghaddam  

Australia 
and Iran 

ตรวจสอบคะแนนพหุปัญญาของนักเรียน 
ELF เพื่อท านายคะแนนการสอบวัดความ
เข้าใจในการอ่าน 

8 

14 2016 Tha'er Issa Tawalbeh Saudi 
Arabia 

การตรวจสอบพหุปัญญาของนักศึกษา ELF 
ในกลุ่มเตรียมเข้าเรียน (preparatory) ในสาขา
วิทยาศาสตร์ สาขาสุขภาพ และมนุษยวิทยา 

8 

ค าอธิบายอักษรย่อในตาราง: ELT= English Language Teaching, EFL= English as foreign language, ESL= 
English as second language, KSA = Saudi Arabia 

 
จากข้อมูลในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ในการสอนภาษาอังกฤษ 

สามารถน าทฤษฎีพหุปัญญาไปใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ และมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน
ร่วมกันขององค์ประกอบแต่ละด้าน ผู้วิจัยสามารถแบ่งพหุปัญญาออกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้น้ าหนัก
สติปัญญาด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษามากก่อน เช่น ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ และใช้ด้านอื่น ๆ มาสนับสนุนการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น หรือเลือกใช้งาน
เพียงบางด้านเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาเฉพาะด้านก็สามารถท าได้ 

โดยมากผู้วิจัยมักทดสอบพื้นสติปัญญาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตาม
ทฤษฎีพหุปัญญาก่อน จากนั้น น ามาหาความสัมพันธ์ระหว่างพหุปัญญากับคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
เพื่อดูความสอดคล้องของสติปัญญาด้านที่มีผลต่อความสามารถทางภาษาก็ได้ หรือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจ และเหมาะสมกับความถนัด (Strength) ของ
ผู้เรียนก็สามารถท าไดเ้ช่นกัน 

ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจของ Neil Hammond ที่ออกแบบ
วิธีการสอนโดยแบ่งกลุ่มสติปัญญาด้านต่าง ๆ ของพหุปัญญาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่มีอิทธิพล
หลักต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Core Intelligences) ประกอบด้วย สติปัญญาด้านภาษา ด้าน
ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเข้าใจตนเอง และ 2) กลุ่มกระตุ้น 
การเรียนรู้ (Catalyzing Intelligences) ประกอบด้วย สติปัญญาด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านธรรมชาติ และด้านการด ารงชีวิต เมื่อค้นคว้าในเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ 
พบว่า แนวโน้มของการใช้พหุปัญญาในการเรียนการสอนภาษา จะเน้นการใช้สติปัญญาด้านภาษา 
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(Linguistic Intelligence) เป็นหลัก  ร่วมกันกับสติปัญญาด้านอื่น ๆ เช่น N. Nagajothi สอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้พหุปัญญาด้านภาษาเป็นหลัก ร่วมกับด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ดนตรี  
มนุษยสัมพันธ์ มิติสัมพันธ์ และความเข้าใจตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้แตกต่างจาก
การสอนแบบดั้งเดิม (Tradition) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1. บรรยาย 2. ใช้ค าถามเพื่อวัด
ความเข้าใจ 3. ปฏิบัติโดยให้ท ากิจกรรม 4. ทบทวนบทเรียน42 ท าให้การเรียนภาษามีความน่าสนใจ
มากขึ้น เช่น การสอนด้วยพหุปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย จะสอนผ่านการเล่นกีฬาหรือ 
ท ากิจกรรมการจับกลุ่มวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับกีฬาเป็นภาษาอังกฤษ เพราะเด็กบางกลุ่ม 
ชื่นชอบการเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ชอบการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ส่วนการสอนด้วยดนตรีจะ
ท าให้ผู้เรียนตื่นตัว ลดความตึงเครียดของผู้เรียนได้43 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hui-Ju Liu และ 
Ting-han Chen ที่สอนภาษาอังกฤษด้วยการใช้พหุปัญญาร่วมกันกับการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
เพื่อลดอาการวิตกกังวล (Anxiety) ในการเรียนภาษาของเด็กนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่
สอง (ESL)44 

งานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ ก็มีผลการวิจัย
ที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ Nasreen Y. Jallad และ Abcekkaha. Bani Abdelrahman45 Oraib 
Hmoud Al-Faoury และ  Oqlha M. Smadi46 จากประเทศจอร์แดน ใช้ พหุปัญญา 4 ด้ าน 
ประกอบด้วย ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยพหุปัญญามีคะแนนที่ดีกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมี

                                                        
42 การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมมี 4 ขั้นตอน (Robert Makethan, Erik Rabinowitz and Michael 

W. Kernodle, “Multiple Intelligences in Virtual and Traditional Skill Instructional Learning 
Environments”, The Physical Educator, (2010).) 

43  N. Nagajothi, “Renaissance and reformation of ELT in India through multiple 
intelligences”, Language in India, vol.13 No.5. (2013) : 457-459. 

44 Hui-Ju Liu and Ting-han Chen, “Foreign Language Anxiety in Young Learners: How to 
Relates to Multiple Intelligences, Learner Attitude, and Perceived Competence”, Journal of 
Language Teaching and Research, vol. 4 No. 5 (2013) : 932.  

45  Nasreen Y. Jallad and Abcekkaha. Bani Abdelrahman, The Effect of Multiple 
Intelligences Strategies on EFL Ninth Graders’ Achievement in Reading Comprehension, Indian 
Journal of applied linguistics, vol. 34 No. 1-2 (2008) : 87.  

46 Oraib Hmoud Al-Faoury and Oqlha M. Smadi. The effect of an integrative skills 
program on developing Jordan University students’ select multiple intelligences. Theory and 
Practice in Language Studies, vol. 5 No. 1 (2015) : 38. 
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นัยส าคัญ ส่วน Saeid Saadatmanesh47 จากประเทศอิหร่านดูความสัมพันธ์ของพหุปัญญา 2 ด้าน
คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ พบว่าเด็กที่มีคะแนนพหุปัญญาด้านภาษาสูง จะท า
คะแนนภาษาอังกฤษได้ดี และ Zeinab Zahedi และ Zargham Ghabanchi48 ใช้พหุปัญญา 2 ด้าน 
คือ ด้านตรรกะ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสอนไวยากรณ์ให้กับนักเรียนใช้ประถม พบว่า คะแนนสอบ
มีความสัมพันธ์กับพหุปัญญามากในนักเรียนชาย แต่ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวในนักเรียนหญิง  

ในประเด็นเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศมีผลต่อพหุปัญญาในบุคคลหรือไม่ จะวิเคราะห์ในส่วน  
การพัฒนาพหุปัญญาในบุคคลต่อไป 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนที่มีคะแนนพหุปัญญา
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษา จะมีแนวโน้มที่จะเรียนภาษาได้ดี ท าให้ผู้สอนสามารถท านายได้ใน
เบื้องต้นว่า หากเด็กมีคะแนนพหุปัญญาด้านภาษาและด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์มาก ก็มีแนวโน้มจะใช้
ภาษาอังกฤษได้ดี ถ้าหากมีคะแนนสติปัญญาด้านอื่น ๆ สูงด้วย เช่น ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้าน
ความเข้าใจตนเองแล้ว จะมีผลต่อทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นด้วย Nasreen Y. Jallad และ 
Abcekkaha. Bani Abdelrahman เสนอว่า ส าหรับผู้ที่มีพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์โดดเด่น ควรมี
การท ากิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคคลกลุ่มนี้  และให้
นักเรียนที่มีสติปัญญาด้านความเข้าใจตนเองมีโอกาสหยุดคิดไตร่ตรองด้วยตนเองสัก 1 นาทีเพื่อท า
ความเข้าใจ เป็นต้น ส่วนพหุปัญญาด้านอื่น ๆ เช่น ดนตรี มิติสัมพันธ์ การเคลื่อนไหวร่างกายนั้น 
ผู้สอนควรใช้เพื่อออกแบบการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้บุคคลที่มีสติปัญญาเหล่านี้โดด
เด่นรู้สึกผ่อนคลาย สนุกกับการเรียน และเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้พบว่า สติปัญญาแต่ละด้านมีความส าคัญในการ
สนับสนุนทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย กล่าวคือ การเรียนไวยากรณ์
และการเรียนที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ความหมายค าศัพท์ในบริบทต่าง ๆ จะใช้
สติปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์มาก ในขณะที่การเรียนรู้ด้านการเขียน (Writing) การอธิบาย
หรือการสื่อสาร (Communication) จะใช้สติปัญญาด้านภาษามากกว่า แสดงให้เห็นว่า สติปัญญา 

                                                        
47 Saeid Saadatmanesh. The Correlation between EFL Learners’ Multiple Intelligences 

and Their English Achivement Abilities Regarding Their Learning Styles. Landuage in India, vol. 14 
No. 3 (2014) : 337. 

48 Zeinab Zahedi and Zargham Ghabanchi. “The relationship between logical, naturalist 
intelligences and learning grammar of EFL learner at elementary level”. Theory and Practice in 
Language Studies, vol. 4 No. 2 (2014) : 403. 
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แต่ละด้าน มีความส าคัญเชิงบูรณาการในการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์หนึ่ง ๆ ดังนั้น ผู้ที่มีคะแนน  
พหุปัญญาสูงในหลาย ๆ ด้าน มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้นด้วย 

อย่างไรก็ตาม พหุปัญญาด้านที่มีการกล่าวถึงในงานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษน้อยมาก คือ ด้านที่ 9 การด ารงชีวิต (Existential) ซึ่งพบเฉพาะ 
ในงานวิจัยของ Neil Hammond เรื่องโมเดลใหม่ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ ELT ด้วยพหุปัญญา 
ซึ่ง Hammond  อธิบายการใช้งานพหุปัญญาทุกด้านในการสอนภาษาไว้ ในขณะที่งานวิจัยอีก  
3 ฉบับที่ใช้พหุปัญญาแล้วถึง 8 ด้านแต่กลับไม่น าพหุปัญญาด้านการด ารงชีวิตมาวิจัยด้วย ประเด็นนี้
อาจมีสาเหตุมาจากสติปัญญาด้านนี้มีมิติเชิงนามธรรมและจริยธรรม ท าให้น ามาประยุกต์ใช้ใน 
การสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรมได้ยากกว่าพหุปัญญาด้านอื่น ๆ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
สติปัญญาด้านนี้มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตมาก ควรสร้างเสริมและพัฒนาให้เกิดขึ้นในบุคคล
เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข กิจกรรมที่ส่งเสริมสติปัญญาด้านนี้ สามารถท าได้ด้วยการ
โต้วาทีหรือวิจารณ์ปัญหาเชิงจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนอกจากจะฝึกทักษะการ
สนทนาแล้ว ยังสอดแทรกแนวคิดเรื่องความดีความชั่ว ความเสียสละต่อส่วนรวม ลดความเห็นแก่ตัว 
และมอบความรักต่อบุคคลอื่นได้ ดังนั้น พหุปัญญาด้านนี้ควรท าการวิจัยเพิ่มเติมต่อไป 

(3) พหุปัญญาที่ใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชาอื่น ๆ ใน
งานวิจัยน้ีจะกล่าวถึง การศึกษาด้านกฎหมาย คณิตศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์ 

ในด้านการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายนั้น Ross Hyams กล่าวว่า 
การใช้พหุปัญญาเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางการสอนให้แตกต่างจากห้องเรียนกฎหมายแบบเดิม 
(Traditional Classroom Learning) ที่เคยเป็นมา ซึ่งในช่วงแรกนั้น วงการการศึกษาด้านน้ีไม่ให้
ความสนใจต่อวิธีการแบบพหุปัญญา แต่งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การศึกษาด้านกฎหมายนั้นสามารถ
ประยุกต์วิธีการสอนที่สร้างสรรค์ และสร้างเสริมทักษะด้านอื่น ๆ ได้ อีกทั้งเป็นการท า ให้เกิด 
พหุปัญญาในนักเรียนกฎหมายอีกด้วย49 

ส่วนการเรียนการสอนด้านอื่นเช่น คณิตศาสตร์นั้น Thomasenia 
Lott Adams จากมหาวิทยาลัยฟลอริดาได้อธิบายการใช้พหุปัญญาประยุกต์กับองค์ประกอบ 5 
ประการของกระบวนการศึกษาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผลและการพิสจูน์ 
การสื่อสาร การเชื่อมโยง และการน าเสนอ Adams อธิบายการใช้พหุปัญญา 7 ด้านในกระบวนการ 5 

                                                        
49 Ross Hyams, “Nurturing multiple intelligences through clinical education”, University 

of Western Sydney Review, vol. 15 (2011) : 80-81.   
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ขั้นตอนดังกล่าว50 ตัวอย่างเช่น การใช้สติปัญญาด้านภาษาในการแก้ปัญหาท าได้โดย การเขียน
เรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหานั้นแล้ววิพากษ์ร่วมกันกับเพื่อนในห้องเรียน อธิบายกลวิธีในการ
แก้ปัญหา เพราะบุคคลเหล่านี้จะถนัดในการบรรยาย วิพากษ์ เขียนและเล่าเรื่องราว ดังนั้น วิธีการฝึก
ควรสอดคล้องกับพหุปัญญาด้านภาษานี้ ในขณะที่ นักเรียนที่มีสติปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
โดดเด่น ควรออกแบบการแก้ปัญหาให้ใช้ตัวเลขให้มาก เช่น การบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลตัวเลข
ในบริบทที่หลากหลาย และใช้การค านวณเพื่อแก้ปัญหานั้น ในส่วนของสติปัญญาเชิงนามธรรมเช่น 
การเข้าใจตนเอง จะออกแบบให้สอดคล้องกับอุปนิสัยคือ การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จแล้วให้เด็ก
กลุ่มนี้แก้ปัญหาไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน51 งานวิจัยของ Adams แสดงให้เห็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช ้พหุปัญญาเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความโดดเด่นในสติปัญญาแต่ละ
ด้านแตกต่างกัน ท าให้เห็นแนวทางโดยภาพรวมว่า การน าไปใช้นั้นควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เข้าถึงเด็กเหล่านี้ได้อย่างไร และควรจัดการเรียนการสอนในวิธีการที่ผสมผสานกันเพื่อให้ตรงกับความ
ถนัดของผู้เรียนด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Onika Douglas, Kimberly Smith 
และ Nancy Reese-Durham ที่ออกแบบการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนเกรด 8 ในรัฐนอร์ทแค
โรไลนา ได้วิจัยเปรียบเทียบวิธีการเรียนแบบดั้งเดิมกับการสอนด้วยพหุปัญญาว่ามีผลต่อคะแนนก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า การสอนด้วยวิธีการพหุปัญญา นักเรียนได้ผล
คะแนนสอบที่ดีกว่าการเรียนแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจน จุดที่น่าสนใจคือ นอกจากเด็กจะมีพัฒนาการ
ด้านการเรียนแล้ว ยังมีพัฒนาการทางพฤติกรรมที่ดีด้วย พบว่า เด็กมีผลการเรียน มีทักษะการเข้า
สังคม และมีสภาวะทางอารมณ์ที่ดีขึ้นด้วยจากการสอนด้วยวิธีพหุปัญญา52 

ในสภาพจริงของการด าเนินชีวิตในสังคม หากเด็กได้รับการศึกษา
ไปพร้อม ๆ กับการฝึกความอดทนและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี จะยิ่งท าให้เด็กประสบ
ความส าเร็จในการใช้ชีวิตได้มากกว่าคนที่เก่งเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น ดังนั้น ควรมีการวิจัยต่อใน
ประเด็นเรื่องการพัฒนาการสอนด้วยพหุปัญญาหรือประยุกต์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ ที่ท าให้

                                                        
50 พหุปัญญา 7 ด้านประกอบด้วย ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการ

เคลื่อนไหวร่างกาย ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเข้าใจตนเอง 
51  Thomasenia Lott Adams, “Helping children learn mathematics through multiple 

intelligences and standards for school mathematics”, Childhood education, (2000) : 88, 92. 
52 Onika Douglas, “Kimberly Smith and Nancy Reese-Durham, “The effect of the multiple 

intelligences teaching on academic achievement of eight grade math student”, George Uhlig 
Publisher, vol. 35 No. 2 (2008) : 184. 
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บุคคลสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การท างานที่เกี่ยวพันกับคนจ านวนมาก เช่น การท างานเพื่อสังคมในลักษณะของงานสังคม
สงเคราะห์นั้น ภาวะอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานมีความส าคัญมากพอ ๆ กับความช านาญในการช่วยเหลือ
มนุษย์ เพราะต้องเผชิญกับการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ Holly 
Matto และคณะ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย คอมมอนเวลท์ ได้ท าการศึกษาเชิงส ารวจ
เกี่ยวกับพหุปัญญาและการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ พบว่า สติปัญญาด้านที่มีความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเข้าใจตนเอง และด้านภาษา ส่วน
ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านดนตรี และด้านมิติสัมพันธ์นั้น มีผลต่อสมรรถนะเชิง
วัฒนธรรม (Culturally Competence)53 ซึ่งสติปัญญาทั้ง 3 ประเภทหลังน้ี มีความเกี่ยวข้องกับงาน
ศิลปะ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 54 
คุณลักษณะเช่นนี้ สามารถสนับสนุนการท างานสังคมสงเคราะห์และการท างานด้านอื่น ๆ ได้เป็น
อย่างดี เพราะสติปัญญาในกลุ่มนี้นอกจากจะสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในงานแล้ว ยังส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่ดีขึ้นด้วย 

1.1.2) ทฤษฎีพหุปัญญาในวัตถุประสงค์การใช้งานต่าง ๆ นอกจาก
ทฤษฎีพหุปัญญา จะเป็นที่นิยมในสายงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและ
นักศึกษาแล้ว ยังสามารถน ามาใช้ในการแนะน าอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลตามความถนัดได้อีกด้วย 
จากงานวิจัยของ C. Branton Shearer และ Darrell Anthony Luzzo พบว่า ผู้ที่ได้รับค าแนะน า
อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง จะมีความพึงพอใจและมีเป้าหมายในการศึกษาด้านที่ตนเองถนัดมากขึ้น 
ตัวอย่างผู้เข้าร่วมวิจัยรายหนึ่งได้เข้าร่วมการประเมินพหุปัญญา ผลคะแนนพหุปัญญาของเขาบ่งชี้ว่า 
เขาควรท างานเกี่ยวกับสัตว์และการดูแลสัตว์ และควรเข้าเรียนในสาขาสัตวศาสตร์ (Animal 
Science) ในมหาวิทยาลัยต่อไป ท าให้เขามีความมั่นใจในอนาคตของตนเองมากขึ้นและก าหนด
เป้าหมายว่าจะศึกษาต่อเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ หรือเลือกเรียนด้านสัตวแพทย์55 

นอกจากนี้ V. Rezaie T. Ahmed N. maan และคณะ ได้พัฒนาแบบทดสอบ 
วัดความสามารถของผู้ป่วยโรคลมชัก (Ability Test in Epilepsy: ATIE) ประยุกต์ร่วมกับพหุปัญญา 

                                                        
53 สมรรถนะเชิงวัฒนธรรม (culturally competence) หมายถึง การใช้ความสามารถส่วนตัวของ

บุคคลในการท างานข้ามวัฒนธรรม ในการติดต่อสื่อสารเพื่อท างานสังคมสงเคราะห์ 
54 Holly Matto, et al. , “An exploratory study on multiple intelligences and social work 

education”, Journal of social work education, vol. 42 No. 2 (2006) : 405, 408.  
55 C. Branton Shearer and Darrell Anthony Luzzo, “Exploring the application of multiple 

intelligences theory to career counseling”, The career development quarterly, vol. 58 (2009) : 9. 
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8 ด้าน (ยกเว้นด้านการด ารงชีวิต) โดยวิเคราะห์ร่วมกันกับปัจจัยที่ส าคัญอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
จ้างงานของนายจ้าง เช่น ประวัติการศึกษา เพศ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส เชื้อชาติ เป็นต้น จนได้
เป็นโมเดลล าดับขั้น (Hierarchy Model) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ออกมา56 และในปี ค.ศ. 2016 Nur 
Sofia Nabila Binti Alimin และ Siti Rahmah Awang ศึกษาปัจจัยที่มีนัยส าคัญต่อการได้งานของ
ผู้ป่วยโรคลมชัก โดยพิจารณาบนพื้นฐานของพหุปัญญา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับเข้าท างาน
อย่างมีนัยส าคัญ คือ เพศ สถานภาพการสมรส ประวัติการศึกษา อายุ อายุที่เริ่มมีอาการลมชัก และ
พหุปัญญา 6 ด้าน คือ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติ
สัมพันธ์ ด้านความเข้าใจตนเอง และด้านนักธรรมชาต5ิ7  

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การส ารวจความถนัดของตนเองท าให้
บุคคลสามารถพัฒนาปัญญาต่อยอดในสาขาที่ตนถนัดได้อย่างเหมาะสม และพหุปัญญายังท าหน้าที่
เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถของบุคคลที่ชัดเจนขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการจัดหางานและประกอบอาชีพที่
เหมาะกับความสามารถของแต่ละบุคคลต่อไป 

จากข้อมูลข้างต้น พหุปัญญาสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้
หลากหลายสาขา รวมถึงการท านายอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลได้ จึงเป็นข้อบ่งชี้ที่
ดีว่า พหุปัญญา คือ ทฤษฎีที่ว่าด้วยสติปัญญาที่อยู่ในตัวมนุษย์ แสดงออกมาเป็นความถนัดในแต่ละ
ด้าน และมีการใช้งานได้อย่างผสมผสานกัน ประเด็นที่น่าสนใจคือ นอกจากทฤษฎีพหุปัญญาจะ
สามารถใช้งานได้หลากหลายดังที่อธิบายข้างต้นแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้อีกด้วย ในประเด็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้ หมายถึง การรู้จักใช้พหุปัญญาด้านที่ตนถนัดมาเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงและท าความเข้าใจองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ตลอดชีวิต58 เพราะในชีวิตประจ าวัน
ของเรามีเรื่องใหม่ที่ต้องเรียนรู้อยู่เสมอ แม้เรื่องที่ช านาญอยู่แล้วก็ยังต้องศึกษาความก้าวหน้าของ
วิทยาการนั้นต่อไป ซึ่งการ์ดเนอร์อธิบายเรื่องวิธีการเรียนรู้ของบุคคลไว้ว่า การเข้าถึงข้อมูลและการ
ท าความเข้าใจในข้อมูลนั้นจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น บางคน
ชอบศึกษางานวิจัยด้วยการอ่านบทคัดย่อและส่วนสรุปวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจ ในขณะที่บางคน 

                                                        
56 V. Rezaie T. Ahmed N. maan, S. R. Awang, M. Khanmohammadi, “Ranking the Multiple 

Intelligences of People with Epilepsy Using Analytical Hierarchy Process and Data Envelopment 
Analysis”. Journal of emerging technologies in web intelligence. vol.5 No.2 (2013) : 104.   

57 Nur Sofia Nabila Binti Alimin and Siti Rahmah Awang, “The significant factors for the 
people with epilepsy high employability based on multiple intelligence scores”, Malaysian Journal 
of Fundamental and Applied Sciences, vol. 12 No. 1 (2016). 

58 Satya Sidhartha Panda. “Can we gauge smartness?”, Language in India, vol. 12 No. 6 
(2012) : 29. 
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ชอบที่จะท าความเข้าใจจากตารางและตัวเลขมากกว่า เหล่านี้มาจากการใช้สติปัญญาด้านที่ตนถนัด
เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ต้องการเรียนรู้นั้นได5้9 จะเห็นว่าพหุปัญญาในตัวบุคคลนั้นมีความส าคัญอย่างมากต่อ
ศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ดังนั้น จึงมีผู้วิจัยส่วนหนึ่งที่พยายามหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างและพัฒนาพหุปัญญาในตัวบุคคล ซึ่งเป็นฐานข้อมูลส าคัญเพื่อน าไปปรับใช้ในการ
พัฒนาพหุปัญญาให้เพิ่มขึ้นในบุคคลได้ต่อไป 

1.2) การพัฒนาพหุปัญญาในบุคคล ในส่วนนี้จะพิจารณาจากปัจจัยด้านเพศ 
อายุ และภูมิล าเนาที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการพัฒนาพหุปัญญาในบุคคล เช่น การแสดงออกของ 
พหุปัญญาในเพศชาย เพศหญิง และอายุที่ต่างกันนั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่ บุคคลที่อยู่ใน  
ภูมิประเทศต่าง ๆจะมีสติปัญญาแต่ละด้านเหมือนหรือต่างกันอย่างไร รวมถึงการใช้งานพหุปัญญา 
ในบุคคลที่มีวัยแตกต่างกันด้วย  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความแตกต่างของพหุปัญญาแต่ละด้าน 
ระหว่างเพศชายและเพศหญิงนั้นมีความผันแปรมาก แตกต่างกันไปในแต่ละงานวิจัย ในงานวิจัยบาง
ฉบับระบุว่า เพศชายจะมีพหุปัญญาด้านการค านวณและสติปัญญาด้านการเข้าใจตนเองมากกว่าเพศ
หญิง ส่วนเพศหญิงมีพหุปัญญาด้านภาษาและมนุษยสัมพันธ์มากกว่าเพศชาย60 ซึ่งผลการวิจัยนี้ 
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสมองซีกซ้าย-ขวา กล่าวคือ เพศชายมักถนัดการค านวณซึ่งควบคุมโดย
สมองซีกซ้าย ส่วนเพศหญิงถนัดด้านภาษาซึ่งควบคุมด้วยสมองซีกขวา อีกงานวิจัยหนึ่งพบว่า คะแนน
สอบของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชายมีความสัมพันธ์กับพหุปัญญาทั้ง 2 ด้าน คือ ด้าน
ตรรกะและคณิตศาสตร์ และด้านนักธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวในเพศ
หญิง61 หมายความว่า กิจกรรมการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยพหุปัญญา 2 ด้านนี้ 
เหมาะกับนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง อาจมีผลท าให้คะแนนสอบไวยากรณ์ในนักเรียนชายมี
มากขึ้นด้วย ในขณะที่อีกงานวิจัยหนึ่งพบว่า พหุปัญญาของนักเรียนหญิงมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าเพศ
ชายในหลาย ๆ ด้าน เช่น งานวิจัยของ İpek Menevis and Bahire Efe Özad พบว่า นักเรียนหญิง
เกรด 10-12 มีพหุปัญญาด้านภาษา ด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ

                                                        
59 โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ศ.ดร., ทฤษฎีพหุปัญญาและทฤษฎีจิต 5 ลักษณะเพื่อความส าเร็จในยุคโลกาภิวัตน์ 

(เทปบันทึกการบรรยาย), อ้างแล้ว. 
60 Oraib Hmound Al-Faoury and Oqlah M. Smadi, “The effect of an integrative skills 

program on developing Jordan University students’ select multiple intelligences”, Theory and 
Practice in Language Studies, vol. 5 No. 1 (2015) : 38, 46. 

61 Zeinab Zeihedi and Zargham Ghabanchi, “The relationship between logical, naturalist 
intelligences and learning grammar of EFL learner at elementary level”, Theory and Practice in 
Language Studies, vol. 4 No. 2 (2014) : 408.    
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ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านนักธรรมชาติ มากกว่าเพศชาย62 และพบว่างานวิจัยอื่น ๆ ก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกันนี้ คือ มีความหลากหลายของพหุปัญญาในเพศชายและหญิงแตกต่างกันไปในแต่ละ
งานวิจัย 

ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ควรแยกสรุปเป็น 2 ประเด็นคือ 1. พหุปัญญาด้านต่าง ๆ มี
ความแตกต่างกันระหว่างเพศ สามารถสรุปได้ว่า พหุปัญญาแต่ละด้านในเพศชายและหญิงนั้นมีความ
แตกต่างกัน 2. ไม่สามารถระบุได้ว่า มนุษย์เพศชายมีพหุปัญญาด้านใดมากหรือน้อยกว่าเพศหญิง ใน
ท านองเดียวกัน ไม่อาจสรุปได้ว่ามนุษย์เพศหญิงมีพหุปัญญาด้านใดมากหรือน้อยกว่าเพศชาย 
เนื่องจาก ผลจากงานวิจัยแต่ละฉบับมีความแตกต่างกันมาก จึงต้องอาศัยปัจจัยด้านอื่นในการ
วิเคราะห์ร่วมด้วย เช่น ประเทศที่อาศัยอยู่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น  

Félix Neto และ Adrian Furnham กล่าวว่า การวิจัยในเรื่องความแตกต่างของ
พหุปัญญาระหว่างเพศชายและเพศหญิงนั้น ควรศึกษาในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกด้วย63 สาเหตุประการ
หนึ่ง เนื่องจากความสามารถในการรับรู้ที่โดดเด่นของบุคคลนั้น เป็นเพราะความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมที่แสดงออกมาทางระบบการศึกษาที่ต่างกันไปในแต่ละประเทศ64 สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Nouriya Saab Al Muhaidib ซึ่งท างานวิจัยในนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม
ศาสตร์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พบว่า ข้อจ ากัดทางวัฒนธรรมมีผลต่อทักษะด้านดนตรีของนักเรียน 
ส่งผลให้พหุปัญญาด้านตนตรีมีคะแนนต่ า65 จะเห็นได้ว่า ระบบการศึกษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละประเทศนั้น มีผลต่อความแตกต่างของพหุปัญญาในบุคคลด้วย 

ในประเด็นเรื่องประเทศที่อาศัยและข้อจ ากัดทางวัฒนธรรมนี้ มีข้อสังเกตที่
น่าสนใจประการหนึ่ง คือ การให้อิสระในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นั้นมีผลต่อการพัฒนาพหุปัญญาแต่ละ
ด้านของเด็กด้วย ซึ่งการมีพหุปัญญาหลายด้านจะท าให้เด็กมีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวิต ประจ าวันได้มากขึ้น สนับสนุนให้เด็กสร้างสรรค์วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นใน

                                                        
62  İpek Menevis and Bahire Efe Özad, “Do age and gender influence multiple 

intelligences”, Social behavior and personality, (2014) : 13. 
63 Félix Neto and Adrian Furnham, “Sex differences in parents’ estimation of their own 

and their children’s multiple intelligences: A Portuguese Replication”, The Spanish Journal of 
Psychology, vol. 14 No. 1 (2011) : 109. 

64 Birsen Ekinci, “The relationships among sternberg’s triarchic abilities, Gardner’s multiple 
intelligences, and academic achievement”, Social behavior and personality, vol. 42 No. 4 (2014) : 631. 

65 Al Muhaidib and Nouriya Saab, “Multiple intelligences: Identifying student diversity 
among Saudi female ESL learners”, International Journal of Applied Educational Studies, vol. 12 
No. 1 (2011) : 39.  
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วิธีการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าใจเรื่องต่าง ๆ รอบตัวได้มากขึ้น ส่งผลให้พัฒนาการทางปัญญาโดยรวม
ดีขึ้นด้วย ดังนั้น ควรเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ด้วยการเรียนการสอนที่หลากหลาย และไม่ควรให้
ข้อจ ากัดบางประการปิดกั้นทักษะที่เด็กควรได้รับการพัฒนา 

ส่วนปัจจัยด้านอายุนั้นพบว่า ในช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อคะแนนพหุปัญญา
ที่แตกต่างกันด้วย เช่น คะแนนพหุปัญญาของเด็กจะมีความเด่นชัดกว่า มีคะแนนที่สูงกว่าวัยรุ่น โดย
คะแนนพหุปัญญาของเด็กอายุ 15-16 ปี จะมีคะแนนพหุปัญญาสูงกว่าวัยรุ่นอายุ 17-18 ปี เนื่องจาก
เด็กอายุ 15-16 ปีจะเปิดใจมากกว่า จะมีความสนใจเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และยังไม่มีเรื่องอื่น ๆ 
ให้วิตกกังวลมากนัก ในขณะที่วัยรุ่นอายุ 17-18 ปีนั้นจะมีความวิตกกังวลกับเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น เช่น 
การเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและคณะที่ต้องการ มีความต้องการการยอมรับในสังคมและในกลุ่ม
เพื่อน มีความต้องการสร้างสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจว่า
ตนเองมีความถนัดในด้านใด ท าให้คะแนนพหุปัญญามีแนวโน้มต่ ากว่าเด็กอายุ 15-16 ปี66 ซึ่งการ
พัฒนาพหุปัญญาในวัยเด็กนั้นมีข้อดีอย่างน้อย 2 ประการ คือ 1) การพัฒนาพหุปัญญาในวัยเด็กนั้น
ท าได้ง่าย เพราะเด็กเป็นวัยที่อยู่ในช่วงเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และสามารถพัฒนาพหุปัญญาให้
เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง หากได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม 2) สามารถค้นหาความถนัดของเด็กได้ง่าย เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสายการเรียนและสาย
อาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดของเด็ก ไม่เป็นการฝืนให้เด็กท าในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด เด็กจะเกิดความ
ภาคภูมิใจและมีความสุขในการเรียนสาขานั้น ๆ 

ส่วนในวัยผู้ ใหญ่ Narges Moheb และ Mohammad S. Bagheri ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของคะแนนพหุปัญญากับวิธีการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) ในผู้ใหญ่ ทั้งเพศ
ชายและหญิงจ านวน 120 คน พบว่า พหุปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านการด ารงชีวิต ด้าน
การเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับวิธีการสอนการเขี ยนส าหรับ
ผู้ใหญ่67 และ Dylan Emerick-Brown พบว่า ส าหรับผู้ใหญ่นั้น การเรียนการสอนต้องมีความ
น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับการด าเนินชีวิตจริง ๆ เพราะครึ่งหนึ่งของนักศึกษาในวัยผู้ใหญ่เลิก
เรียนไปกลางคันเนื่องจากวิธีการสอนและเนื้อหาไม่น่าสนใจ นอกจากนี้ Brown ยังพบว่า ผู้ใหญ่ที่มี
พหุปัญญาด้านใดโดดเด่น มักจะใช้ปัญญาด้านนั้นในการแสวงหาความรู้ เช่น คนที่ถนัดด้านภาษา  

                                                        
66  İpek Menevis and Bahire Efe Özad, “Do age and gender influence multiple 

intelligences”, Social behavior and personality, (2014) : 13-14. 
67  Narges Moheb and Mohammad S. Bagheri, “Relationship between multiple 

intelligences and writing strategies”, Journal of language teaching and research, vol. 4 No. 4 (2013) : 
777.  
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ก็จะเน้นการเรียนรู้ด้วยการอภิปราย วิจารณ์ประเด็นที่ศึกษา ในขณะที่คนที่มีความโดดเด่นด้าน
ตรรกะและคณิตศาสตร์ จะชอบการรวบรวมและจัดระบบข้อมูล เป็นต้น68 จะเห็นได้ว่า การใช้ 
พหุปัญญาในวัยผู้ใหญ่นั้น ควรใช้เพื่อสร้างแนวทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละ
บุคคล แต่ไม่เน้นการพัฒนาพหุปัญญาให้เกิดขึ้นในบุคคลมากนัก อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนด้วย
วิธีการที่ดี อาจพัฒนาพหุปัญญาในผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบการเรียนและหลักสูตรที่
เรียนว่าสามารถประยุกต์ใช้พหุปัญญาในการสอนไดม้ีประสิทธิภาพมากเท่าใด 

สรุปได้ว่า ในการใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาพหุปัญญาในบุคคล หรือเพื่อจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาใด ๆ นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวัดพหุปัญญาของผู้เรียนก่อนเริ่ม
การสอน เนื่องจากยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าบุคคลในเพศและอายุเท่าใด จะมีพหุปัญญาเป็นอย่างไร
บ้าง เพราะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพหุปัญญาในบุคคล เช่น ประเทศที่อาศัย วัฒนธรรม การให้
โอกาสในการเรียนรู้ของครอบครัวและชุมชน เป็นต้น ดังนั้น ครูผู้สอนควรเตรียมการสอนให้มีความ
น่าสนใจ มีรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียน โดยอาศัยคะแนนพหุปัญญาร่วมกับการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนด้วย จะท าให้เกิดสัมฤทธิผลในการเรียนมากยิ่งขึ้น การรู้พหุปัญญาของ
ผู้เรียนที่ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการเตรียมการสอนที่น่าสนใจ มีความหลากหลาย 
และเหมาะสมกับผู้เรียนจริง ๆ ส่งผลให้เกิดสัมฤทธิผลในการเรียนมากย่ิงขึ้น 

2) การวิจัยพหุปัญญาในประเทศไทย 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยในประเทศไทยที่น าทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ในการ

พัฒนาปัญญา สามารถแบ่งได ้3 ประเภท คือ  
2.1) การวิจัยพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

2.1.1) การพัฒนารูปแบบการศึกษาหรือหลักสูตรตามทฤษฎีพหุปัญญา  
2.1.2) การพัฒนาความสามารถด้านภาษาด้วยทฤษฎีพหุปัญญา  
2.1.3) การพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ด้วยทฤษฎีพหุปัญญา  

2.2) การพัฒนาพหุปัญญาในบุคคล 
2.3) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทัศนคติเชิงบวก 

มีรายละเอียดของงานวิจัยต่าง ๆ ดังตารางต่อไปน้ี 
 
 

 

                                                        
68 Dylan Emerick-Brown, “Integrated curricular approaches in reaching adult students”, 

Adult learning, vol. 24 No. 3 (2013) : 128-129.  
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ตารางที่ 2.3  แสดงการแบ่งประเภทของงานวิจัยทฤษฎีพหุปัญญาในประเทศไทย 
 

ประเภทของการพัฒนาปัญญา ผู้วิจัย พ.ศ. 
ชั้นปี/อาย ุ

ของนักเรียน 
พหุปัญญา 

ที่ใช้ 

1. การวิจัยพหุปัญญาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

1.1 การพัฒนารูปแบบการศึกษาหรือหลักสูตรตามทฤษฎีพหุปัญญา 

1 พัฒนารูปแบบการศึกษาเพื่อพัฒนา
นิสิตความสามารถสูงด้วย 
พหุปัญญา (ดุษฎีนิพนธ์) 

อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 2549 นักศึกษา 
ปีที่ 1 

8 ด้าน 

2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปญญา 
(ดุษฎีนิพนธ์) 

สุจิตรา แบบประเสริฐ 2552 อายุ 3-5 ป ี 9 ด้าน 

3 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ
กลุ่มพหุปัญญาในสภาพแวดล้อม
แบบอีเลิร์นนิง (รายงานการวิจัย) 

ศักดิ์ชาย ตังวรรณวิทย์   2553 ไม่ระบุ 9 ด้าน 

4 การจัดการเรียนรู้และประสบการณ์
เพื่อการสร้างสุขภาวะส าหรับ
นักศึกษา (ดุษฎีนิพนธ์) 

กิตติคม คาวีรัตน์ 2553 นักศึกษา 
ปีที่ 1 

8 ด้าน 

2. การส ารวจพหุปัญญาและการพัฒนาพหุปัญญาในบุคคล  

1 ส ารวจศักยภาพพหุปัญญาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รายงานการวิจัย) 

รศ. ดร.กิ่งฟ้า สิทธุวงษ์ 
และคณะ 

2545 นักศึกษา 
ปีที่ 1 

8 ด้าน 

2 การใช้วิธีการสอนแบบจิตปัญญาเพื่อ
พัฒนาให้เกิดพหุปัญญา 

หทัยรัตน์ ทรวดทรง 2550 อายุ 5-6 ป ี 8 ด้าน 

3 สร้างข้อสอบทดสอบเชาวน์ปัญญา 8 
ด้าน ของการ์ดเนอร์ ส าหรับนร.ม.ปลาย 

ญาณิศา ใสสระน้อย 2553 มัธยม 5-6 8 ด้าน 

4 การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถ
ทางพหุปญญา 

อาจารี  ศรีดาวเรือง   2555 อายุ 5-6 ป ี 8 ด้าน 

3. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทัศนคติที่ดี 

1 ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง วันเพ็ญ อ านาจเกษม 2549 ประถม 5-6  8 ด้าน 

2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความฉลาด
ทางอารมณ์ 

พรนัชชา  ใยแกว  2551 อนุบาล 1  8 ด้าน 
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ความสอดคล้องและความแตกต่างของงานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ จากข้อมูล
ข้างต้นพบว่า การวิจัยที่ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในประเทศไทยนั้นอยู่ในสายงานด้านการศึกษาทั้งสิ้น โดย
แนวทางการวิจัยมีความคล้ายคลึงกับในต่างประเทศ เช่น การน าพหุปัญญามาใช้พัฒนาหลักสูตรการ
สอน การพัฒนาการเรียนการสอนในศาสตร์ต่าง ๆ ด้วยพหุปัญญา เช่น การเรียนภาษา และ
วิทยาศาสตร์ ประเด็นที่แตกต่างกันคือ การวิจัยในต่างประเทศจะศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อระดับ  
พหุปัญญาในบุคคล เช่น เพศ อายุ ถิ่นที่อยู่ และวัฒนธรรมนั้นมีผลกระทบต่อสติปัญญาของบุคคล
อย่างไรบ้าง และน าคะแนนพหุปัญญามาใช้ในการท านายความสัมพันธ์ของทักษะการเรียนภาษา 
รวมถึงการท านายสาขาที่ควรเรียน และอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลตามความถนัดนั้น ๆ ในขณะที่
งานวิจัยในประเทศไทยเน้นการส ารวจพหุปัญญาและสร้างแบบสอบถามพหุปัญญา แต่ยังไม่พบว่า
น าไปใช้ในการท านายความสัมพันธ์กับทักษะการเรียนและอาชีพ 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในประเทศไทยได้น าพหุปัญญามาออกแบบหลักสูตรเพื่อให้
เหมาะสมกับประเภทของผู้เรียน เช่น การสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถสูง 
(Gifted) การสร้างหลักสูตรเฉพาะส าหรับเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
ร่วมกับการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และการสร้างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยด้วยพหปุัญญาที่หลากหลายมากขึ้น 

ลักษณะการเรียนการสอนด้วยพหุปัญญาในประเทศไทย การใช้พหุปัญญาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย พบว่า พหุปัญญาสามารถน ามาสร้างหลักสูตรที่มีรูปแบบการศึกษา
น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้หลายด้านในเวลาเดียวกันได้ และสามารถน าทฤษฎีพหุปัญญามาบูรณา
การกับทฤษฎีอื่น ๆ69 หรือสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยผสมผสานกับโยนิโสมนสิการ
ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา70 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการศึกษา 

ส่วนแนวทางการน าทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ในการเรียนการสอน พบว่ามีความคล้ายคลึงกับ
งานวิจัยในต่างประเทศ กล่าวคือ การน าพหุปัญญาด้านต่าง ๆ มาออกแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษาไปพร้อม ๆ กับพัฒนาพหุปัญญาด้วย และมีการเลือกใช้พหุปัญญาด้านที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน โดยน ามาจัดเป็นกลุ่ม หรือใช้พหุปัญญาเพียงบาง
ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

                                                        
69 กิตติคม คาวีรัตน์, การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ

ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ, (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2553.  
70 สร้อยสุดา มาดี, ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโส

มนสิการและตามทฤษฎีพหุปัญญา, (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 2551. 
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หฤทัย กาศวิบูลย์ ท าการพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนด้วยการสร้างกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ครบ 8 ด้าน โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษเรื่องงาน
อดิเรกที่ตนเองชอบ ท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มกิจกรรมของตน แล้วน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน
ผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาพหุปัญญาในด้านภาษา มิติสัมพันธ์ ร่างกาย ดนตรี มนุษยสัมพันธ์ 
และความเข้าใจตนเองไปพร้อม ๆ กัน71 ส่วน โสรัจจ์ แสนค า เลือกใช้พหุปัญญาเพียง 4 ด้านมา
ออกแบบการสอนวิทยาศาสตร์ โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กที่มีพหุปัญญาด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ และกลุ่มเด็กที่มีพหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองโดดเด่น โดยทดลองให้ศึกษาเรื่องชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อดูพัฒนาการในการเรียนวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ทั้งสองกลุ่มว่ามีผลต่างกันหรอืไม7่2  

นอกจากนี้ เนื่องจากการท างานอย่างหนึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ปัญญาหลาย ๆ ด้าน
ประกอบกันจึงจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการใช้ปัญญาเพียง
ด้านเดียว จึงมีนักวิจัยที่พยายามสร้างหลักสูตรที่มีการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาให้
เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน โดยท าการทดสอบพหุปัญญาก่อน และใช้วิธีการต่าง ๆ พัฒนาพหุปัญญา
ให้ดีขึ้น เมื่อพหุปัญญาทั้ง 9 ด้านเกิดขึ้นในเด็กแล้วก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งอื่น ๆ ต่อไปได้ดีขึ้นด้วย 
นอกจากการพัฒนาพหุปัญญาในเด็กแล้ว ทฤษฎีพหุปัญญามาสร้างรูปแบบการพัฒนาปัญญาส าหรับ
เด็กกลุ่มที่มีความสามารถสูง (Gifted) ให้ดียิ่งขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในงานวิจัยดังกล่าว ได้
สร้างเป้าหมายให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นคนที่เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น
ตามแนวคิดพหุปัญญา73 

มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ช่วงอายุที่ผู้วิจัยในประเทศไทยเลือกท าการวิจัยกันมาก คือ เด็ก
ปฐมวัยตั้งแต่อายุ 3-6 ปี ระดับปฐมศึกษา และมัธยมต้น แต่ระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษานั้นยังมี
งานวิจัยไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่น าพหุปัญญามาบูรณาการร่วมกับการปฏิบัติตามวิถี
พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ พบว่า ทฤษฎีพหุปัญญามีความสอดคล้องกับการ
กระตุ้นสมองให้ตื่นตัวได้ เช่น การร้องเพลง เต้นร า หรือการฝึกฝนคิดเลข เล่นเกมส์ต่อภาพ ออกก าลัง

                                                        
71 หฤทัย กาศวิบูลย์, การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อส่งเสริม

ทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับก าลังพัฒนา, (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 
2549, หน้า 12. 

72 โสรัจจ์ แสนค า, การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานที่มีระดับการ
สืบเสาะต่างกันกับผู้เรียนที่มีกลุ่มพหุปัญญาต่างกัน ที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3, (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2555. 

73 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิตที่มีความสามารถสูงตาม
ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์, (ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์), 2549, หน้า ง. 
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กายอย่างสม่ าเสมอ และผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตแบบวิถีพุทธ จะมีพหุปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านธรรมชาติ ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติ74 ในขณะที่ต่างประเทศพบงานวิจัยที่ใช้
พหุปัญญาในนักศึกษามหาวิทยาลัยมากกว่าในประเทศไทย และพบว่ามีการวิจัยในวัยผู้ใหญ่ด้วย แต่
ยังมีจ านวนน้อยเช่นกัน  

ส่วนการใช้พหุปัญญาด้านที่ 9 คือ ด้านการด ารงชีวิตในการวิจัยนั้น พบว่าทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศยังมีการวิจัยพหุปัญญาด้านนี้น้อยมาก แต่พบว่าในประเทศไทยมีการใช้ 
พหุปัญญา 8 ด้านพร้อมกันมากกว่าในต่างประเทศ สาเหตุที่มีการใช้พหุปัญญาด้านที่ 9 ในการวิจัย
น้อยมากนั้นอาจเนื่องมาจาก ปัญญาด้านการเข้าใจชีวิตนั้นเป็นปัญญาเชิงจริยธรรม ซึ่งมีความเป็น
นามธรรมมากกว่าด้านอื่น ๆ ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น อีกประการหนึ่ง การศึกษาในสถานศึกษาทั่วไปมัก
มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน เช่น ภาษา หรือวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงการพัฒนาความรู้ให้ได้เป้าหมายตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ซึ่งมักสอดคล้องกับพหปุัญญา 8 ด้าน 
จากเหตุผลดังกล่าว ปัญญาด้านที่ 9 นี้ ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนที่ส าเร็จ
การศึกษาออกมาจากสถาบันต่าง ๆ มีทั้งความรู้ในสาขาที่ศึกษามา และเป็นผู้รู้ทันโลก พิจารณาโลก
ตามความเป็นจริงได ้ไม่หลงไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน ์

สติปัญญาด้านที่ 10 คือ ด้านการสอนก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากการ์ดเนอร์กล่าวถึงปัญญา
ด้านนี้ในช่วงหลัง (ค.ศ. 2011) จึงยังมีผู้วิจัยน้อย อีกทั้งการพัฒนาปัญญาด้านการสอนเป็นทักษะ
เฉพาะ ที่เน้นในสายครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ แต่ผู้วิจัยเห็นว่าสติปัญญาด้านนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะในชีวิตประจ าวันของมนุษย์นั้นมีการเรียนการสอนกันอยู่ตลอดเวลา เช่น บิดามารดาสอนบุตร 
เจ้านายสอนงานลูกน้อง หรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ซึ่งกันและกันล้วนต้องอาศัยทักษะ
การสอนทั้งสิ้น ดังนั้น ปัญญาด้านนี้จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาปัญญาอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้ที่ 
ท าหน้าที่สอนจ าเป็นต้องพัฒนาปัญญาของตนเองไปด้วย ควรเปิดรับแนวคิดที่หลากหลาย และศึกษา
งานวิจัยหรือข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ  

ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การสอนนั้นเป็นการพัฒนาปัญญาอย่างก้าวกระโดด เพราะ
นอกจากตนเองต้องเข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องน าไปถ่ายทอดด้วยเทคนิควิธีการต่าง  ๆ 
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้อย่างถูกต้องด้วย การพัฒนาสติปัญญาด้านการสอนนั้นจึงน่าสนใจเป็นอย่าง
ยิ่ง ควรฝึกฝนให้บุคคลมีสติปัญญาด้านนี้ และยังเป็นทักษะที่ช่วยในการสืบทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ไว้
ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาอีกด้วย 

                                                        
74 กุหลาบ รัตนสัจธรรม รศ.ดร. และคณะ, การสังเคราะห์ผลของการปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญา

ตะวันออกต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญา, รายงานการวิจัย , ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ), 2559, หน้า ข, 17. 
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จากการวิเคราะห์แนวทางการวิจัยด้วยทฤษฎีพหุปัญญาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางที่ควรวิจัยเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ในการพัฒนาปัญญามนุษย์ ดังต่อไปน้ี 

3) วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัญญาด้วยพหุปัญญา  
แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ  

3.1) การเพิ่มกระบวนการฝึกฝนให้เกิดพหุปัญญาในบุคคลอย่างเป็นระบบ โดย
พัฒนาพหุปัญญาแบบเฉพาะด้าน พัฒนาแบบกลุ่มพหุปัญญาที่เป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ 
และศิลปะ (6 ด้าน) และพหุปัญญากลุ่มความเกี่ยวข้องกับบุคคลกับความเข้าใจธรรมชาติและชีวิต  
(4 ด้าน) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการประกอบอาชีพ  

3.2) การวิจัยสติปัญญาบางด้านเพิ่มเติมจากนิยามเดิมของการ์ดเนอร์และ
งานวิจัยที่เกิดขึ้นในภายหลัง เพื่อเพิ่มมิติเชิงลึกและความสมบูรณ์ของสติปัญญาด้านนั้น ๆ เช่น ด้าน
มนุษยสัมพันธ ์ด้านการเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาต ิและด้านการด ารงชีวิต  

3.3) ศึกษาพหุปัญญาในช่วงอายุต่าง ๆ ประกอบด้วย วัยเด็ก วัยรุ่น-วัยผู้ใหญ่ 
และผู้สูงอายุ เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาปัญญาในบุคคล 3 ช่วงอายุข้างต้นบูรณาการร่วมกับ 
พหุปัญญา 

จากแนวทาง 3 หมวดใหญ่ข้างต้น จะอธิบายรายละเอียดของแนวทางการวิจัยพหุ
ปัญญาแยกเป็นสติปัญญาด้านต่าง ๆ ที่ควรวิจัยเพิ่มเติมจ านวน 6 ข้อ และการวิจัยในช่วงวัยผู้ใหญ่อีก 
1 ข้อ รวม 7 ข้อ ดังต่อไปนี้  

(1) พหุปัญญา 5 ด้านแรกในกลุ่มของทักษะที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และด้าน
ศิลปะ ผู้วิจัยรวมสติปัญญาด้านการสอนไว้ในกลุ่มนี้ด้วย เป็นปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและสร้าง
ความช านาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ ดังนั้น จะพัฒนาปัญญาเหล่านี้อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการอย่างไร 

(2) การวิจัยพหุปัญญาด้านการสอน เนื่องจากการ์ดเนอร์กล่าวถึงข้อมูลในเรื่องนี้ไว้
ไม่มากนัก และยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใด ๆ กล่าวถึงสติปัญญาด้านนี้ ควรวิจัยเพิ่มในด้านคุณสมบัติและ
การพัฒนาให้เกิดทักษะการสอนที่ดีเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน  

(3) พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง หากมีการวิจัยเพิ่มขึ้นจะท าให้บุคคลพิจารณา
ความถนัด จุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการของตนเองได้  รู้จักการวางตัวและควบคุมอารมณ์ให้
เหมาะสม ส่งผลให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นผลดีต่อสติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์  นอกจากนี้ ยัง
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองได้ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 
ปัญญาด้านน้ีจะมีความสัมพันธ์กับสตปิัญญาด้านการด ารงชีวิตด้วย 

(4) พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ เนื่องจากมนุษยสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
ดังนั้นควรมีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะปฏิบัติอย่างไร เช่น การปฏิบัติต่อบุคคลที่อยู่ในฐานะที่แตกต่างกัน
อย่างเหมาะสมนั้นควรท าอย่างไรบ้าง เช่น พ่อแม่ ครู เพื่อน เจ้านาย ลูกน้อง ย่อมมีวิธีการปฏิบัติต่อ
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บุคคลเหล่านี้แตกต่างกัน ดังนั้น หากมีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ จะท าให้บุคคลวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถรักษามิตรภาพระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น และควรศึกษาว่าความ
สอดคล้องกับพหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองอย่างไรบ้าง 

(5) พหุปัญญาด้านธรรมชาติ มีประเด็นที่น่าสนใจคือ การ์ดเนอร์จัดสติปัญญา
ประเภทนี้ไว้ในกลุ่มเดียวกันกับสติปัญญาด้านการด ารงชีวิต กล่าวคือ นอกจากความเข้าในด้าน
สิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของระบบนิเวศดังกล่าวแล้ว สติปัญญาด้านธรรมชาติควรมีมิติเชิงลึก
เกี่ยวกับการเข้าใจความสัมพันธ์องค์รวมของธรรมชาติทั้งหมด มนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกมีการเกิด  
มีการสืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างไร และเหตุใดมนุษย์จึงมีความแตกต่างกันด้านรูปร่างหน้าตา เชื้อชาติ 
เผ่าพันธ์ุ และสติปัญญาด้านนี้มีความสอดคล้องกับด้านการด ารงชีวิตอย่างไร  

(6) พหุปัญญาด้านการด ารงชีวิต เพื่อให้บุคคลสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล 
สามารถมองโลกตามความเป็นจริงได้ เช่น ทุกสิ่งบนโลกล้วนเสื่อมสลายไปตามการเวลา การใช้ชีวิต
บนโลกไม่ควรยึดติดกับทรัพย์สินเงินทอง หรือบุคคลมากจนเกินไป อีกทั้งการด าเนินชีวิตของมนุษย์
ต้องอยู่ร่วมกับสังคม และสิ่งแวดล้อม จะด าเนินชีวิตอย่างไรให้เกื้อกูลสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ อย่างสมดุล  
ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ท าร้ายเบียดเบียนคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

จากงานวิจัยต่าง ๆ พบว่าทฤษฎีพหุปัญญาส่วนใหญ่จะใช้กับเด็กและเยาวชน แต่ยังพบ
น้อยมากในวัยผู้ใหญ่ หากน ามาวิจัยเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับพัฒนาสติปัญญาส าหรับผู้ใหญ่รวมถึงผู้สูงวัย 
ด้วย และสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาปัญญา 3 ช่วงวัย จะมีประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้และ
การวิจัยต่อไป 

นอกจากการ์ดเนอรจ์ะพัฒนาทฤษฎีพหุปัญญามาอย่างต่อเนื่องแล้ว ในช่วงหลัง การ์ดเนอร์
ได้เสนอแนวทางการพัฒนาบุคคลในศตวรรษที่ 21 โดยกล่าวว่า บุคคลควรพัฒนาจิต 5 ลักษณะให้
เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อย่างมีความสุข ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า แนวคิดจิต 5 
ลักษณะนี้ มีความสอดคล้องกับการพัฒนาปัญญาด้วยทฤษฎีพหุปัญญา คือ สามารถเติมเต็มซึ่งกันและ
กันได้ อีกทั้งมีความทันสมัย เหมาะกับการสร้างทิศทางในการพัฒนาตนเองที่ชัดเจนให้กับคนในยุค
ศตวรรษที่ 21 ได้มากขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกแนวคิดจิต 5 ลักษณะมาเป็นกรอบกว้างในการพัฒนา
ปัญญา โดยประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญาตามแนวคิดของการ์ดเนอร ์ดังจะกล่าวต่อไป  
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2.4 แนวคิดเรื่องจิต 5 ลักษณะ (Five Minds)  
การ์ดเนอร์ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องจิต 5 ลักษณะและตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ Five Minds 

for the Future  เมื่อปี 200775 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่า จิตทั้งห้าลักษณะนี้ควรปลูกฝังให้กับมนุษย์ 
เพื่อให้สามารถอยู่รอดในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ โดยการ์ดเนอร์ได้กล่าว
ไว้ในหนังสือทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 ว่า จิต 5 ลักษณะน้ีเป็นจิตที่
เกี่ยวข้องกับการรู้คิด 3 ประเภท ประกอบด้วย จิตช านาญการ (Disciplined Mind) จิตสังเคราะห์ 
(Synthesizing Mind) จิตสร้างสรรค์ (Creative Mind) และจิตอีกสองประเภทเกี่ยวกับความเป็น
มนุษย์คือ จิตรู้เคารพ (Respectful Mind) จิตรู้จริยธรรม (Ethical Mind)76 มีรายละเอียดต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี ้

2.4.1 นิยามของจิต 5 ลักษณะ 
1) จิตช านาญการ (Disciplined Mind) เป็นเรื่องของการที่ผู้เรียนมีความช านาญ

เฉพาะเรื่อง ซึ่งการ์ดเนอร์กล่าวว่าการที่คนเราจะช านาญในสิ่งหนึ่งจะต้องใช้เวลาคุ้นเคยกับสิ่งนั้น
อย่างน้อย 10 ปี และต้องมีการพัฒนาความรู้นั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันสังคมมีความต้องการคน
ที่มีความช านาญมากกว่า 1 สาขา และผู้ที่มีความรู้ในเชิงสหวิทยาการจะได้รับการยอมรับมาก 

2) จิตสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) หมายถึง จิตที่สามารถเลือกข้อมูลที่ดี 
และส าคัญจริง ๆ ออกมาจ านวนหนึ่ง จากข้อมูลจ านวนมากมายที่มีอยู่ และน าข้อมูลเหล่านั้นมาท า
การผสมผสานกันได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งการสังเคราะห์ที่ดีนั้น ผู้สังเคราะห์ต้องมีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน 
มีทั้งความช านาญเชิงลึก และมุมมองที่กว้างขวางด้วย 

3) จิตสร้างสรรค์ (Creative Mind) จิตประเภทนี้มีความแตกต่างจากจิตช านาญ
การตรงที่ รู้จักที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาด แล้วสร้างหนทางหรือสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ ค้นหา
แนวคิดแนวปฏิบัติใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง หรือการคิดนอกกรอบนั่นเอง 

การ์ดเนอร์สรุปลักษณะของจิตทั้งสามนี้ไว้สั้น ๆ คือ จิตช านาญการเป็นเรื่องของความลึก 
จิตรู้สังเคราะห์เป็นเรื่องของความกว้าง และจิตสร้างสรรค์เป็นเรื่องของการแผ่ขยาย ซึ่งจิตทั้งสาม
ประเภทมีความสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกันด้วย เพราะหากไม่มีความช านาญ ก็จะไม่สามารถ
สังเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง และต้องอาศัยทั้งความช านาญในศาสตร์นั้น ร่วมกับความสามารถในการ
สังเคราะห์ จึงจะสามารถคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาได้ เป็นต้น  

                                                        
75 โฮวเวิร์ด การ์ดเนอร์, จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์ (Five Minds for the Future ), อ้างแล้ว, จากข้อมูล

บรรณานุกรม. 
76 โฮวเวิร์ด การ์ดเนอร์, จิตห้าลักษณะส าหรับอนาคต, ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 

21, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์, 2554), หน้า 60 – 76. 
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อย่างไรก็ตาม การ์ดเนอร์ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดงานที่ดีมีคุณภาพ น่ามีส่วน
ร่วม และมีจริยธรรมมาอย่างต่อเนื่องถึง 15 ปี พบว่า หากต้องการได้ผลงานที่มีคุณสมบัติดังกล่าว จิต
เพียงสามลักษณะข้างต้นยังไม่เพียงพอ เพราะจ าเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า มิติของความเป็นมนุษย์ แสดง
อยู่ในงานเหล่านั้นด้วย การ์ดเนอร์จึงได้เพิ่มเติมจิตอีกสองประเภท คือ จิตรู้เคารพ และจิตรู้จริยธรรม
ขึ้น เนื่องจากการปลูกฝังความสามารถในการรับรู้เพียงอย่างเดียวโดยปราศจากมิติของความเป็น
มนุษย์นั้น ไม่ใช่ค าตอบของทั้งหมด นิสัยที่ดีต้องมีส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์งานที่ดีออกมาด้วย ดังที่ 
ราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สัน กล่าวไว้ว่า “นิสัยส าคัญกว่าสมอง”77 ซึ่งจิตเคารพและจิตจริยธรรมมีนิยาม
และลักษณะดังนี ้

1) จิตเคารพ (Respectful Mind) คือ การให้เกียรติแก่บุคคลต่าง ๆ อย่างเท่า
เทียมกันด้วยความจริงใจ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ ท าให้กลุ่มคนที่มีจิตรู้เคารพนี้ มีใจที่
เปิดกว้าง ยอมรับในความดีงามของผู้อื่น และเชื่อว่าโลกจะน่าอยู่หากมนุษย์มีความเคารพซึ่งกันและกัน 

2) จิตจริยธรรม (Ethical Mind) คือ การที่บุคคลนั้นจะต้องรู้สถานภาพ บทบาท 
และหน้าที่ของตนเอง ในสังคมที่ตนอาศัยอยู่เป็นอย่างดี และตระหนักถึงสังคมโลกด้วย โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรม มีส านึกรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน และยังคงรักษาไว้
แม้ว่าจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนตนก็ตาม การที่บุคคลจะมีจริยธรรมอันดีงามนั้น จะต้องได้รับการ
ปลูกฝังทั้งจากสิ่งแวดล้อมที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน รวมไปถึงสถานที่ท างานแห่งแรกด้วย 

ข้อมูลข้างต้นนั้นเป็นความหมายและคุณลักษณะของจิตแต่ละประเภท การ์ดเนอร์ยังได้
กล่าวถึงแนวทางในการสร้างเสริมและปลูกผังจิตลักษณะต่าง ๆ ไว้ดังนี ้

 
2.4.2 หลักการและวิธีปฏิบัติของแนวคิดจิต 5 ลักษณะ 

1) จิตช านาญการ นั้นมีวิธีการสร้างเสริมให้เกิดขึ้นแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชา
หรือสาขาอาชีพ ตัวอย่างเช่น ในสายนิติศาสตร์อาจารย์จะใช้การสนทนาแบบโสเครตีสกับนักศึกษา 
ซึ่งทุกครั้งนักศึกษาจะได้ค าตอบที่เป็นไปได้ในแต่ละคดี  และในหลาย ๆ คดีอาจารย์จะท าการ
ยกตัวอย่างที่คล้ายกันจนนักศึกษาคลายความสับสน ส่วนการศึกษาในสายแพทย์ นักศึกษาจะร่วม
สังเกตการณ์กับแพทย์รุ่นพี่ จดบันทึกการรักษา ปฏิบัติงานร่วมกัน และร่วมกันตรวจอาการไปจนถึง

                                                        
77 โฮวเวิร์ด การ์ดเนอร์, จิตห้าลักษณะส าหรับอนาคต, ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 

21, อ้างแล้ว, หน้า 71. 
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การอธิบายวิธีการรักษา78 เป็นต้น ซึ่งการฝึกฝนให้เกิดจิตช านาญการตามแนวคิดของการ์ดเนอร์มี  
4 ขั้นตอนดังต่อไปนี7้9 

1.1) ระบุหัวข้อหรือแนวความคิดในสาขาวิชาที่ส าคัญส าหรับตัวเรา เริ่มจาก 
ก าหนดเนื้อหา (content) ว่าควรเรียนรู้อะไรบ้าง และเลือกวิธีการ (methodology) ที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ เช่น วิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการจัดท างบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2) ใช้เวลาในการท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และใช้รูปแบบการวิเคราะห์ 
ที่หลากหลาย 

1.3) ใช้วิธีการที่หลากหลายในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา การโต้แย้ง 
การบรรยายด้วยภาพ หรือการน าเสนอด้วยวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์ เหล่านี้จะเป็นการฝึกฝนให้เกิด
ทักษะด้านต่าง ๆ และมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการผสมผสานสติปัญญาที่
หลากหลายตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเข้าด้วยกันนั่นเอง 

1.4) การแสดงออกของความเข้าใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด จะฝึกฝนได้จาก
การท าแบบฝึกหัดที่หลากหลาย และการแก้ไขสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อฝึกให้รู้จักขบคิด 
ผู้สอนควรสร้างปัญหาหรือปริศนาใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนขบคิดเอง โดยไม่เฉลยหรือสอนให้รู้ค าตอบ แล้ว
คอยดูความเป็นไปในการแก้ปัญหานั้น ซึ่งกระบวนดังกล่าวนี้เป็นการสร้างวิธีคิดแบบช านาญการหรือ
วิธีการคิดที่ลึกซึ้ง ส่วนนี้มีความส าคัญมาก หากขาดส่วนนี้ไปจะท าให้ไม่สามารถมองเห็นโลกที่แท้จริง
ทั้งทางกายภาพและชีวภาพได ้  

อย่างไรก็ตาม เมื่อจิตช านาญการเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ต้องมีการ
เชื่อมโยงความรู้หลายสาขาเข้าด้วยกัน จึงจ าเป็นต้องศึกษาวิธีการสังเคราะห์ความรู้และการน าไปใช้
ในแนวทางใหม่ ๆ ด้วย 

2) จิตสังเคราะห์ การสังเคราะห์นั้นกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือในการท าให้หลุดพ้น
จากความคลุมเครือ เพราะสามารถท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมและกระจัดกระจายมาอยู่ร่วมกันได้อย่าง
เป็นระบบซึ่งการสังเคราะห์นั้นสามารถท าได้หลายวิธีการคือ80  

2.1) เรียงความ (Narrative) คือ การรวมข้อมูลเข้าด้วยกันและร้อยเรียงเป็น
บทความ  

2.2) การแบ่งหมวดหมู่ (Taxonomies) คือ การจัดล าดับข้อมูลตามลักษณะ
เด่น และน ามาจัดให้เป็นระบบ 

                                                        
78 โฮวเวิร์ด การ์ดเนอร์. จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์ (Five Minds for the Future). อ้างแล้ว, หน้า 41. 
79 เรื่องเดียวกัน. หน้า 45-50.  
80 โฮวเวิร์ด การ์ดเนอร์, จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์ (Five Minds for the Future), อ้างแล้ว, หน้า 64-69. 
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2.3) แนวคิดที่ซับซ้อน (Complex Concepts) คือ การน าแนวคิดใหม่ ๆ ที่มี
เงื่อนไขหรือจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน อาจสามารถน ามาผสมผสานกันได ้

2.4) ข้อปฏิบัติและสุภาษิต (Rules and Aphorism) คือ การสรุปแล้ว
ถ่ายทอดเป็นวลีสั้น ๆ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง เช่น  นักวิทยาศาสตร์มักได้รับ
ค าแนะน าว่า “จงท าการทดลองซ้ า ๆ ยิ่งพบผลที่น่าประหลาดใจเท่าใดยิ่งต้องท าซ้ า” 

2.5) การอุปมา การใช้ภาพ และหัวข้อเรื่องที่มีพลัง (Powerful Metaphors, 
Images and Themes) หมายถึง การอุปมาหรือใช้ภาพประกอบเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพราะท าให้เห็นภาพได้ชัดเจนกว่าการอธิบายเป็นค าพูด 

2.6) การแสดงออกเป็นรูปธรรมโดยไม่ต้องใช้ค าอธิบาย (Embodiments 
Without Words) คือ การพิจารณางานศิลปะอย่างลึกซึ้ง โดยสกัดเอานัยยะที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะ
นั้นออกมา เช่น การพิจารณาภาพ Guernica ของปิกัสโซ่ ที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของสงคราม
กลางเมืองในสเปนที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสไตล์บาศกนิยม (cubist) เป็นต้น 

2.7) ทฤษฎี (Theories) คือ การน าแนวคิดหลาย ๆ แนวคิดมารวมกันเป็นทฤษฎ ี
2.8) อภิทฤษฎี (Metatheories) คือ การสร้างกรอบความรู้ใหญ่ “ทฤษฎีของ

กลุ่มทฤษฎี” การจะเป็นอภิทฤษฎีได้นั้นต้องไม่มีอะไรที่ใหญ่กว่ามาครอบอภิทฤษฎีได้อีกแล้ว  การ
สังเคราะห์ที่ดีจะต้องเลือกวิธีการสังเคราะห์จากทั้ง 8 วิธีนี้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับเป้าหมาย
และผลลัพธ์ของงาน ซึ่งในการสังเคราะห์จะต้องมีองค์ประกอบ 4 ขั้นตอน81 คือ  

2.8.1) การก าหนดเป้าหมาย (Goal) ว่าต้องการเห็นผลลัพธ์อย่างไร 
2.8.2) จุดเริ่มต้น (Starting Point) เริ่มจากแนวคิด ภาพ หรืองานที่จะ

น ามาใช ้
2.8.3) การเลือกกลยุทธ์ วิธีการ และแนวทาง (Selection of Strategy, 

Method, and Approach) เลือกรูปแบบการสังเคราะห์จากทั้ง 8 วิธีที่กล่าวมาข้างต้น จากนั้นเลือก
เครื่องมือที่ช านาญและด าเนินการต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย ประเภทของการสังเคราะห์ที่นิยมใช้มาก
ที่สุดคือ เรียงความ เนื่องจากมีอิสระในการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเรียบเรียง เช่น อิสระการเลือกใช้
แนวคิด สุภาษิต หรือแม้แต่การจัดหมวดหมู่ เพื่อสร้างฉบับร่างแรกให้เกิดขึ้น 

2.8.4) การท าฉบับร่างและผลย้อนกลับ  (Draft and Feedback) การ
สังเคราะห์ที่มีพลังมักเกิดจากการผสมผสานระหว่างงานฉบับร่างกับกรอบและแนวคิดอื่น ๆ โดยใช้
แนวคิดที่หลากหลาย นักสังเคราะห์ที่ดีนั้นจะต้องคิดอย่างเป็นระบบว่า แนวคิดใดใช้ได้ หรือข้อมูลใด

                                                        
81 เรื่องเดียวกัน, หน้า 69-71. 
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น ามาใช้ได้ อะไรที่ใช้ไม่ได้ และจะท าให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร82 ซึ่งต้องใช้ศิลปะในการผสมผสาน
เป็นอย่างด ี

3) จิตสร้างสรรค์ การเกิดความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นั้น มิได้เกิดขึ้นโดยคน ๆ 
เดียวหรือบุคคลกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น แต่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย 3 ส่วนดังต่อไปนี8้3 

3.1) ปัจเจกบุคคล ที่มีความช านาญในวิทยาการเฉพาะด้าน มีการฝึกฝน และ
เผยแพร่ผลงานอย่างสม่ าเสมอ  

3.2) ขอบเขตทางวัฒนธรรม ที่ปัจเจกบุคคลนั้นท างานอยู่ ซึ่งมีกฎระเบียบ ข้อ
ห้าม หรือข้อบังคับที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับในพื้นที่นั้น ๆ  

3.3) พื้นที่ทางสังคม หมายถึงกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้
โอกาสผู้คนในการศึกษาและการแสดงออก 

 

 
 

ภาพที่ 2.3  ความสัมพนัธ์ของปัจจัย 3 ประการที่มีอิทธิพลต่อการเกิดจิตสร้างสรรค ์
ดังนั้น การมีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลนั้นมีพื้นฐานมาจากการฝึกฝนจนช านาญ 

การได้รับโอกาสในการสร้างและเสนอผลงานนั้น โดยไม่ขัดกับของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
วัฒนธรรมที่สังคมนั้น ๆ ยอมรับด้วย มิฉะนั้นแล้วสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจะไม่ได้รับการสนับสนุน 
เพราะอาจถูกสังคมมองว่าไม่เป็นประโยชน ์

นอกจากนี้ การ์ดเนอร์กล่าวว่าจิตสร้างสรรค์นั้นจะเกิดได้ดีหากจิตมีความสดใสคล้าย
จิตของเด็ก โดยการ์ดเนอร์กล่าวว่า “จิตของเด็กวัย 5 ปี เปี่ยมไปด้วยพลังของความคิดสร้างสรรค์” 
และได้ยกตัวอย่างของ พาลโบ ปิกัสโซ่ ว่า “ผมเคยวาดภาพได้เหมือนกับราฟาเอล ซึ่งก็ท าให้ผมใช้
เวลาที่เหลือทั้งชีวิตของผมในการเรียนรู้วิธีวาดเหมือนกับเด็ก ๆ” การคงไว้ซึ่งจิตที่เยาว์วัยนั้น จะ

                                                        
82 โฮวเวิร์ด การ์ดเนอร์, จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์ (Five Minds for the Future), อ้างแล้ว, หน้า 99. 
83 เรื่องเดียวกัน, หน้า 107-108.  



62 

กระตุ้นให้เกิดความคิดนอกกรอบได้เสมอ และการ์ดเนอร์ยังให้ความส าคัญกับปัญญาด้านศิลปะเป็น
อย่างมาก เขากล่าวว่า หลักสูตรการสอนที่ดีนั้นต้องมีการสอนศิลปะควบคู่กันไปด้วย มิฉะนั้น อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียโดยไม่ตั้งใจได้84 เพราะศิลปะท าให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน ลดความแข็งกร้าว และ
ส่งเสริมจินตนาการให้แก่เด็กด้วย 

จิตสังเคราะห์กับจิตสร้างสรรค์นั้นมีลักษณะคู่ขนานกัน ซึ่งจิตทั้งสองลักษณะนี้ต้อง
อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความช านาญ อาจกล่าวได้ว่า แท้จริงแล้วไม่มีเส้นแบ่ง แยกการ
สร้างสรรค์และสังเคราะห์ออกจากกันอย่างชัดเจน เพราะการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดในบางครั้งเกิดจาก
ความพยายามที่จะสังเคราะห์ ตัวอย่างหนึ่ง นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่การ์ดเนอร์เป็นผู้สอนนั้น 
จะต้องท าการเขียนบทคัดย่อจากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ เพื่อสังเคราะห์เป็นข้อเขียนและ
น าเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน เมื่อผ่านแล้วจึงจะได้รับอนุญาตให้ท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้ เขา
กล่าวว่า ผู้ที่ช านาญมักจะกระท าสิ่งใด ๆ โดยมีความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงกระตุ้นสนับสนุนอยู่ และ
ในสังคมยังต้องการผู้น าที่มีศักยภาพในการสังเคราะห์อย่างสูงและมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วย85 สามารถสรุปความสัมพันธ์ของจิตทั้ง 3 ประการไดด้ังภาพด้านล่าง 

 

 
 
ภาพที่ 2.4  วิเคราะห์จากแนวคิดจิต 3 ลักษณะของการ์ดเนอร ์
 

                                                        
84 โฮวเวิร์ด การ์ดเนอร์, จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์ (Five Minds for the Future), อ้างแล้ว, หน้า 113-118. 
85 เรื่องเดียวกัน, หน้า 131-134. 
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อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาและขยายออกไปในวงกว้างนั้นยังต้องอยู่ใน
ขอบเขตของการเคารพในสิทธิมนุษยชน คือ ค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น 
อีกทั้งผลงานนั้นต้องมีคุณค่าต่อสังคมด้วย ดังนั้น คุณธรรมและจริยธรรมจะเข้ามามีส่วนส าคัญ86  
ดังจะกล่าวต่อไป 

4) จิตเคารพ ในเส้นทางของการพัฒนาความเคารพนั้นเริ่มตั้งแต่ระยะของเด็กทารก 
นักจิตวิทยาวิเคราะห์พฤติกรรมการมีอารมณ์ร่วมของเด็กทารกกับบุคคลรอบข้างว่า เป็นขั้นเริ่มแรก
ของการรับรู้ถึงตัวตนของตนเอง โดยเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อทารกเห็นเด็ก
อื่น ๆ ร้องไห้คร่ าครวญ เขาก็จะรับรู้และร้องไห้ไปด้วย และพบว่าเด็กที่สอนยากและมีความเข้าใจใน
ผู้อื่นน้อยมักเป็นเด็กที่เคยถูกกีดกันไม่ให้ท ากิจกรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น การกีดกันของเล่นเฉพาะมุม
เด็กชายและห้ามเด็กหญิงเข้าไปเล่น หรือการกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกลุ่มจากบุคคลอื่น ดังนั้น เด็กเหล่านี้
จะมีพยาธิสภาพของจิตใจคือ ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง เอาแต่ใจตนเอง และมุ่งท าร้ายผู้อื่น พฤติกรรม
นี้จะยิ่งปรากฏชัดเมื่ออายุ 3-4 ปี ซึ่งเป็นช่วงก่อนวัยเรียน เด็กจะสามารถแยกแยะกลุ่มคนโดยดูจากสี
ผิว เพศ ภาษา เชื้อชาติ หรือลักษณะการแต่งตัวได้ แม้แต่เด็กทารกก็มักจะรู้สึกคุ้นเคยกับคนที่มี
ลักษณะคล้ายตนเองมากกว่า ถ้าพบคนแปลกหน้ามักจะร้องไห้ แต่จะไม่เป็นเช่นนี้ถ้า เด็กได้รับการ
สอนให้รู้จักอยู่ร่วมกันกับบุคคลหลากหลายวัฒนธรรมและสีผิว87  

เมื่อเด็กอายุ 5 ปี ช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายที่เส้นแบ่งระหว่างมิตรภาพและศัตรูจะถูก
ขีดขึ้นทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม เด็กจะรับรู้ถึงโครงสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่ม และทัศนคติที่กลุ่มของ
ตนสังกัด ตัวอย่างเช่น เด็กที่เกิดในยุค 1950 ซึ่งเป็นยุคแห่งการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ จะ
แตกต่างกับเด็กที่เกิดในยุคปัจจุบันที่คนทุกสีผิวอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาทัศนคติทางสังคม และระดับความสุขในชีวิตของเด็กด้วย88 นอกจากนี้เด็กในวัยนี้ยัง
สามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นความดีและความชั่ว เช่น รู้ว่าการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือการมุ่งร้ายต่อผู้อื่น
เป็นสิ่งที่ผิด หรือสิ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสังคม เช่น การขับรถฝั่งซ้ายบนถนนในบางประเทศ 
นอกจากสภาพแวดล้อมใกล้ตัวแล้ว สังคมยังควรมีบทบาทในการสร้างจิตส านึกเรื่องการเคารพสิทธิ
ของผู้อื่นด้วย เช่น ชุมชนควรมีการให้รางวัลกับผู้ที่แสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อื่นและลงโทษผู้ที่ไม่
แสดงออกถึงความเคารพผู้อื่น รวมถึงการปลูกฝังเรื่องการสร้างเจตคติที่ด ีไม่สร้างอคติต่อผู้อื่นด้วย 

การสอนเรื่องประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ก็เป็นวิธีการส าคัญที่จะ
สร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็ก การสอนควรมีความถูกต้องชัดเจน และตรงตามความเป็นจริง มีการ

                                                        
86 เรื่องเดียวกัน, หน้า 124-136. 
87 โฮวเวิร์ด การ์ดเนอร์, จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์ (Five Minds for the Future), อ้างแล้ว, หน้า 142 -143. 
88 เรื่องเดียวกัน, หน้า 144. 
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ยกตัวอย่างความสัมพันธ์หรือการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์จากเหตุการณ์ในอดีตหลาย ๆ มุมมอง เพื่อ
สร้างมุมมองที่กว้างขวางและพิจารณาได้ว่ามุมมองใดหรือเหตุการณ์ใดเป็นสิ่งที่ดีควรยอมรับ หรือ
มุมมองใดไม่ใช่เรื่องดีแต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ 

อีกทั้งควรแยกแยะให้ออกระหว่างการแสดงออกถึงความเคารพที่จริงใจและ 
ไม่จริงใจ เช่น การประจบประแจงและท าดีเฉพาะบุคคลที่อยู่สูงกว่าหรือมีอ านาจกว่า  แต่ดูถูกและ 
ข่มเหงบคุคลที่อยู่ในฐานะต่ ากว่า 

การ์ดเนอร์ยังกล่าวอีกว่า การสอนเรื่องความเคารพให้ได้ผลดีนั้นควรสอนผ่าน
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกันระหว่างสมาชิกต่างกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือและ
การร่วมงานอย่างเป็นมิตร ปลูกฝังให้รู้ว่าทุกคนเป็นมนุษย์ด้วยกัน และมีความเท่าเทียมกัน หมายถึง
ทุกคนควรจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน และสิ่งที่ควรระวังอีกประการหนึ่งคือ การระมัดระวังที่จะไม่
ละเมิดความเชื่อหรือวัฒนธรรมทางศาสนาของผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเปราะบางและน ามาซึ่งความ
ขัดแย้งอย่างรุนแรง การแสดงออกไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ ภาพการ์ตูน หรืองานเขียนในนิตยสารต่าง 
ๆ จึงควรให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็นดังกล่าวด้วย89  

มาตรการที่ได้ผลในการสร้างความเคารพของการ์ดเนอร์ที่น าเสนอผ่านการศึกษา
จากหลาย ๆ กรณี คือ การปรับเปลี่ยนความเกลียดชังให้กลายเป็นความอดกลั้น และน ามาซึ่งความ
เคารพในท้ายที่สุด โดยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มคน เช่น การ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมือง สอดแทรกการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชนชาติต่าง ๆ 
สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดการหลอมรวมผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม และเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ตามมา โดยการให้ความเมตตา ความยุติธรรมอย่างปราศจากอคติ และความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนจะเป็นกระบวนทัศน์ที่ส าคัญในการสร้างความเข้าใจและเยียวยาความแตกแยกระหว่างกลุ่มได้90 

5) จิตจริยธรรม ในส่วนนี้การ์ดเนอร์เน้นไปที่การแสดงออกทางจริยธรรมผ่าน
ผลงานหรือชิ้นงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในกรอบของจริยธรรม คือ ไม่มุ่งร้ายหรือสร้างผลเสียให้สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในการสร้างผลงานที่ดีนั้นจึงประกอบด้วย 3 ลักษณะคือ  

(1) ผลงานที่มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพ  
(2) ผลงานที่ดีน้ันต้องเกิดจากความรับผิดชอบในวงกว้าง 
(3) ผลงานที่สร้างความรูส้ึกดี ๆ และความน่ายกย่องชื่นชม 

เหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนรู้ได้ก้าวไปสู่เป้าหมายความเป็นมืออาชีพ กล่าวคือ กลุ่มคนที่
ท างานให้บริการแก่สังคมที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีในทุกวงการการท างานไม่ว่าจะเป็น แพทย์ 

                                                        
89 เรื่องเดียวกัน, หน้า 147-157. 
90 เรื่องเดียวกัน, หน้า 163-164. 
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กฎหมาย วิทยาศาสตร์ วารสารศาสตร์ และการศึกษา คุณลักษณะที่บุคคลมืออาชีพเหล่านี้ควรมีคือ 
มีทักษะที่เชี่ยวชาญ มีความรับผิดชอบ ควรแก่การเคารพชื่นชม เพราะพวกเขาจะไม่ท างานแบบรวบ
รัดให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ไม่ซื่อสัตย์ และแสวงหาประโยชน์แก่ตน91 การสนับสนุนผลงานที่ดีเหล่านี้ 
ควรมีการให้รางวัลและยกย่อง และสร้างบรรทัดฐานของผลงานที่ดีด้วยว่าควรจะมีคุณลักษณะ
อย่างไร ซึ่งกลุ่มคนที่มีอิทธิพลการสร้างจริยธรรมเป็นอย่างมากตามแนวคิดของการ์ดเนอร์มี 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย  

(1) พ่อแม่และคนในครอบครัว (เป็นการสนับสนุนในแนวดิ่ง) 
(2) เพื่อนทั้งที่บ้านและโรงเรียน  
(3) ที่ปรึกษาที่ด ี(ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นถึงวัยท างาน) 
(4) หัวหน้างานเพื่อนร่วมงาน 

ทั้ง 3 กลุ่มหลังเป็นการสนับสนุนในแนวราบ และควรมีการบ่มเพาะความคิดที่ดีงาม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงการแวดล้อมด้วยกลุ่มคนที่มีแนวคิดเชิงจริยธรรมทั้งที่บ้าน โรงเรียน ที่
ท างาน และมีที่ปรึกษาที่ดีมีคุณธรรมจึงจะท าให้การบ่มเพาะจริยธรรมนี้ประสบความส าเร็จ 
นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นตัวช่วยส าคัญในการสนับสนุนผลงานทางจริยธรรมคือ คุณภาพขององค์กรที่สังกัด 
เนื่องจากองค์กรที่มีมาตรฐานสูงนั้นและมีแนวคิดปฏิบัติงานในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากการคอรัปชั่น โดยบุคคลจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรู้ว่า
จะต้องประพฤติอย่างไรให้เหมาะสม และปฏิเสธสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน92 

การ์ดเนอร์เสนอว่า การท างานเพ่ือให้เกิดผลงานที่ดีนั้นสามารถกระตุ้นให้เกิดได้ด้วย
กลยุทธ์ 4 M ดังต่อไปนี9้3 

(1) พันธกิจ (Mission) การก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 
(2) ตัวแบบ (Models) การน าเสนอภาพของผู้ที่มีผลงานดีให้เป็นแบบอย่าง 

รวมถึงการยกตัวอย่างที่ไม่ดีให้เห็นด้วยเพ่ือให้เกิดการเรียนรูไ้ด้ดียิ่งขึ้น  
(3) การทดสอบแบบกระจกเงา-การตรวจสอบตนเอง (Mirror Test-Individual 

Version) การอาศัยบุคคลที่ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาและมีความรอบรู้มาช่วยพิจารณาผลงาน
เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น 

                                                        
91 โฮวเวิร์ด การ์ดเนอร์, จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์ (Five Minds for the Future), อ้างแล้ว, หน้า 168-169. 
92 เรื่องเดียวกัน, หน้า 172-183. 
93 เรื่องเดียวกัน, หน้า 193-197. 
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(4) การทดสอบแบบกระจกเงา หรือการตรวจสอบทางวิชาชีพ (Mirror Test-
Professional Version) การตรวจสอบโดยการฟังจากผลสะท้อนกลับของคนกลุ่มวิชาชีพเดียวกันโดย
ร่วมกันตอบปัญหาอย่างจริงจังและร่วมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ 

เมื่อผ่านกระบวนการดังกล่าวนี้อย่างสมบูรณ์ คนกลุ่มนี้จะค านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพงาน ทั้งในด้านความเป็นเลิศ แนวโน้มทางจริยธรรม และการสร้างงานที่ มีคุณค่าและ
ความหมายต่อสังคม สิ่งนี้จะท าให้พวกเขากลายเป็นที่ไว้วางใจของคนในสาขาอาชีพ และสามารถ
สร้างผลงานที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นการสร้างโลกน่าอยู่ให้กับคนรุ่นใหม่ในอนาคต 

จากข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติของแนวคิดจิต 5 ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยได้สรุปภาพรวมของแนวปฏิบัติเรื่องจิต 5 ลักษณะตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ เพื่อประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพหุปัญญาและจิต 5 ลักษณะต่อไปดังภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5 สรปุหลักการและวิธีปฏิบัตขิองแนวคิดจิต 5 ลักษณะของการ์ดเนอร ์

กล่าวโดยสรุปคือ จิตทั้ง 5 ลักษณะนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง โดยจิตช านาญ
การนั้นมีความส าคัญในฐานะที่เป็นฐานต่อยอดไปสู่การเสริมสร้างจิตสังเคราะห์และจิตสร้างสรรค์ 
โดยที่จิตสร้างสรรค์และจิตสังเคราะห์นั้นมีลักษณะคู่ขนานกันและเกื้อกูลกัน ผู้ที่จะสร้างสรรค์ได้ดีและ
งานที่ออกมาจะมีประสิทธิผลสูงจะต้องมีความช านาญในเรื่องนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ รวมทั้งสามารถหา
ข้อมูลความรู้จากศาสตร์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์มาผสมผสานกันเพื่อสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติงานที่
เหมาะสมด้วย 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นว่าผู้ที่จะสังเคราะห์ได้ดีจะต้องมีฐานความรู้ในสาขาอื่น ๆ อีกและ
อยู่ในระดับที่ช านาญด้วย และสิ่งที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่าจิตทั้งสามประการข้างต้น คือ จิตเคารพและ
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จิตจริยธรรม จิตทั้ง 2 ลักษณะนี้จะประคับประคองการท างานและการด าเนินชีวิตให้อยู่บนพื้นฐาน
ของความดีงาม และผลงานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างแท้จริง โดยการ์ดเนอร์กล่าว
ว่า จิตเคารพนั้นต้องปลูกฝังกันตั้งแต่แรกเกิด และเมื่อเติบโตขึ้นจนสามารถเข้าใจจริยธรรมในระดับ
นามธรรมที่ซับซ้อนขึ้น จิตจริยธรรมจะได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับ และการแสดงออกที่ชัดเจน
ของจิตจริยธรรม คือ การสร้างผลงานหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมใน 
วงกว้าง น่ายกย่องชื่นชมและผู้คนอยากมีส่วนร่วม ซึ่งโดยมากเป็นการแสดงออกที่เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่
ที่ผ่านการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ จนมีความช านาญแล้ว  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจิตทั้ง 5 ลักษณะว่ามีลักษณะค้ าจุน
ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ตั้งแต่วัยเด็กจะต้องเริ่มพัฒนาคุณธรรมและการเรียนรู้ทีละน้อย ดังนั้น ควร
พัฒนาจิตเคารพและจิตช านาญการเป็นพื้นฐานก่อน จากนั้น เมื่อได้รับการศึกษาและความช านาญการใน
ศาสตร์ต่าง ๆ มากขึ้น จะสามารถสังเคราะห์สิ่งที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์แนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  ได้
มากขึ้นเป็นล าดับ ในขณะเดียวกัน ควรค่อย ๆ บ่มเพาะจิตเคารพให้มากขึ้น เมื่อเจริญวัยมากขึ้นพอที่จะ
เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ จิตจริยธรรมจะพัฒนาขึ้นทีละน้อย และแสดงออกเป็นการสร้างนวัตกรรมที่
มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง น่ายกย่องชื่นชมและผู้คนอยากมีส่วนร่วม ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของจิตจริยธรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความสัมพันธ์ของทั้งจิต 5 ลักษณะได้ดังน้ี 
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ภาพที่ 2.6  แสดงความสัมพันธ์ของจิต 5 ลักษณะตามแนวคิดของการ์ดเนอร ์
 
และเพื่อให้การพิจารณาว่าบุคคลใดมีลักษณะจิต 5 ลักษณะที่แท้จริงหรือไม่ การ์ดเนอร์จึง

ได้กล่าวถึง “ลักษณะเทียม” ของจิตทั้ง 5 ลักษณะไว้ด้วย เพื่อประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของ
จิตแต่ละลักษณะให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น ลักษณะเทียมของจิตช านาญการ คือ การอ้างว่าตนเอง
มีความช านาญในเรื่องนั้น ๆ มาก แต่กลับไม่สามารถปฏิบัติได้จริง และลักษณะเทียมของจิตเคารพคือ 
การเสแสร้งว่าให้เกียรติทุกคนอย่างเทา่เทียม แต่ขาดความจริงใจ เป็นต้น 

จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น การ์ดเนอร์ได้สรุปลักษณะของจิตแต่ละด้าน ระยะเวลาที่ควร
ปลูกจิต 5 ลักษณะในวัยเด็ก พัฒนาการของจิตลักษณะต่าง ๆ ในช่วงวัยเรียน และวัยท างาน ตลอดจน
ลักษณะของจิตเทียมทั้ง 5 ลักษณะด้วย สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4  สรุปแนวคิดจิต 5 ลักษณะตามลักษณะเฉพาะ พัฒนาการของจิตในวัยเด็ก วัยเรียน วัยท างาน และลักษณะเทียมของจิตทั้ง 5 ลักษณะ 

* จิต 5 ด้านที่พัฒนาไม่สมบูรณ์และไม่สร้างประโยชน์อย่างแท้จริง เป็นการกระท าโดยมุ่งหวังให้ผู้อื่นคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติดังกล่าว 

จติช ำนำญกำร จติสงัเครำะห์ จติสร้ำงสรรค์ จติเคำรพ จติจริยธรรม

ลกัษณะเฉพำะ ความสามารถขยันหมัน่เพยีร

ปรับปรุงส่ิงทีศึ่กษามาให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

การเลือกข้อมลูทีส่ าคัญจากข้อมลูมากมายที่

ได้รับ และจัดการข้อมลูนั้นอย่าง

สมเหตุสมผล โดยเอือ้ประโยชน์ทัง้ต่อ

ตนเองและผู้อืน่

การเกดิค าถามใหม ่ๆ การแกป้ัญหา

ใหม่ๆ  รวมถึงวธิกีารท างานแบบใหม ่

โดยอยู่บนพืน้ฐานของความเชี่ยวชาญ

มากกวา่ 1 สาขา และใช้ความ

เชี่ยวชาญนั้นๆ มาตัดสินคุณภาพงาน

ความพยายามทีจ่ะเข้าใจและสามารถท างาน

ร่วมกบัคนทีแ่ตกต่างกบัตนเองได้ เช่น 

แตกต่างทางเชื้อชาติ เผ่าพนัธุ์ รู้จักเห็นอกเห็น

ใจ และมกีารกระท าในทางสร้างสรรค์

คุณลักษณะทีส่ าคัญในเชิงนามธรรม โดยรู้จักบทบาท

หน้าทีใ่นการงาน และบทบาทหน้าทีพ่ลเมอืงที่

เหมาะสม มคีวามเสมอต้นเสมอปลาย พยายามสร้าง

ผลงานทีดี่และประพฤติตนเป็นพลเมอืงทีดี่

ช่วงเวลำของกำรพัฒนำ เร่ิมต้นกอ่นเข้าสู่วยัรุ่น และต่อเนื่อง

เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวติ

เร่ิมต้นในวยัเด็กในสภาพแวดล้อมทีดี่ รู้จัก

ไตร่ตรองมากขึ้นตามวยั และส่ังสมความรู้

ใหมอ่ย่างต่อเนื่อง รู้จักแยกแยะและจัด

ระเบียบความรู้นั้น

เร่ิมพฒันาในวยัเด็ก ได้รับการท้าทาย

ให้ต่อยอดความรู้ความช านาญ และ

พฒันาวธิกีารคิดสังเคราะห์ทีม่อียู่เดิม

ควรสร้างสภาพแวดล้อมทีดี่ต้ังแต่แรกเกดิ ทัง้ที่

บ้าน โรงเรียน ทีท่ างาน รวมถึงส่ือต่างๆ

และบุคคลทีเ่ป็นต้นแบบทัง้ด้านบวกและด้าน

ลบจะมอีทิธพิลต่อการสร้างจิตเคารพมาก

เกดิขึ้นเมือ่คนเร่ิมเข้าใจแนวคิดเชิงนามธรรมเกีย่วกบั

บทบาทของตนเอง ในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงทีดี่ 

คนท างานทีดี่ และจิตจริยธรรมนี้ต้องได้รับการ

สนับสนุนจากรอบด้าน

กำรพัฒนำช่วงทีศึ่กษำ

ในโรงเรียน

ความเชี่ยวชาญทางประวติัศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ หรือ

วชิาหลักอืน่ ๆ

การเตรียมตัวส าหรับงานทีไ่ด้รับมอบหมาย

หรือการสอบในโรงเรียน โดยการจัด

ระเบียบและน าเสนอข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อตนเองและผู้อืน่

การต้ังค าถามใหม ่ๆ ทีเ่กดิขึ้น

นอกเหนือจากทีเ่รียนในห้องเรียน 

การเกดิส่ิงทีเ่กนิความคาดหวงัจาก

กจิกรรมการเรียนการสอน

พยายามท าความเข้าใจทุกคนและท างาน

ร่วมกบัทุกคนได้ ไมว่า่จะเป็น ครู เพือ่นๆ 

เจ้าหน้าทีอ่ืน่ๆ ในโรงเรียน โดยไมม่อีคติต่อภูมิ

หลังและมมุมองทีแ่ตกต่างของผู้อืน่

พยายามเติมเต็มหน้าทีข่องนักเรียนนักศึกษาให้

สมบูรณ์อย่างเหมาะสม และมคีวามรับผิดชอบ 

เตรียมพร้อมสู่การเป็นนักท างานมอือาชีพต่อไป

กำรพัฒนำในช่วงชีวิต

กำรท ำงำน

เชี่ยวชาญในวชิาชีพ หรือหน้าทีก่าร

งาน และการมคีวามรู้เพิม่เติมในสห

สาขาวชิา

สามารถรับรู้ข้อมลูหรือทักษะใหม่ๆ  ทีส่ าคัญ

ได้ น ามาหลอมรวมเข้ากบัความรู้เดิมของ

ตน และเสริมความเป็นมอือาชีพ

การคิดนอกกรอบ การให้ค าแนะน าใน

วธิกีารท างานใหม ่ๆ และสินค้าใหม ่ๆ

 ผู้น าองค์กรทีม่วีสัิยทัศน์ใหม ่ๆ

ท างานร่วมกบับุคคลทีแ่วดล้อมได้อย่างมปีระ

สิทธภาพ ไมว่า่บุคคลนั้นจะอยู่ในสถานะทีสู่ง

หรือต่ ากวา่ และมกีารให้อภัย

รู้ถึงจรรยาบรรณในวชิาชีพของตนเอง ผู้ทีพ่ร้อมจะ

ให้บริการแกค่นทีแ่วดล้อมโดยไมห่วงัผลตอบแทนใดๆ

 มคีวามรับผิดขอบต่อสังคม และโลก

จติเทยีม * กล่าวอา้งวา่มคีวามช านาญแต่ไม่

สามารถปฏิบัติได้จริง ปราศจาก

ความพยายามทีจ่ะสร้างความ

ช านาญอย่างจริงจัง ปราศจาก

ความยืดหยุ่นทางความคิดเมือ่ภูมิ

ปัญญานั้นเร่ิมเข้าสู่มมุอบั

การเลือกข้อมลูตามใจตนเองอย่างขาด

หลักการ มกีารบูรณาการทีไ่มผ่่านการ

พจิารณาอย่างรอบคอบทัง้จากตนเองและ

ผู้ทรงคุณวฒิุ มกีารจัดระเบียบทีไ่มเ่หมาะสม

 ขาดการจัดระเบียบทางความคิด มกีาร

สรุปเร่ืองใดๆ ทีใ่หญ่เกนิความจริง

การเสนอนวตักรรมทีเ่คยเรียนรู้ไวน้าน

มาแล้ว แบบผิวเผิน ไมส่ามารถเจาะลึก

ได้  ซ่ึงอาจเป็นความคิดทีแ่ปลกใหม ่

แต่ไมเ่ป็นทีย่อมรับของผู้เชี่ยวชาญ

สาขานั้น ๆ

ไมม่คีวามจริงใจกบัทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั 

เคารพแต่เฉพาะผู้ทีม่อี านาจหรือสถานภาพสูง

กวา่ตนเอง แต่ดูหมิน่ผู้ทีด้่อยกวา่ มคีวามอด

กล้ันน้อย ไมพ่ยายามเข้าใจผู้อืน่

รู้เร่ืองของความดีและส่ิงทีค่วรรับผิดชอบและมกัพดูอยู่

เป็นประจ าแต่ไมท่ า  มพีฤติกรรมไร้จริยธรรมทัง้ทีรู้่วา่

ส่ิงใดเป็นการกระท าทีเ่หมาะสมแต่กไ็มท่ า
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2.5 ความสัมพันธ์ของทฤษฎีพหุปัญญาและแนวคิดจิต 5 ลักษณะ  
จากการวิเคราะห์พบว่าจิต 5 ลักษณะนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และสามารถน ามา

เป็นกรอบในการพัฒนาพหุปัญญา 10 ด้านได้ ต่อไปจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ของพหุปัญญากับจิตแต่
ละลักษณะ ดังนี ้

 
2.5.1 จิตช านาญการและพหุปัญญา จากภาพความสัมพันธ์ของจิต 5 ลักษณะพบว่า จิต

ช านาญการและจิตเคารพจะอยู่ในส่วนฐาน โดยเฉพาะจิตช านาญการนั้นจะเป็นฐานความรู้ความ
ช านาญที่ส าคัญในการสังเคราะห์และสร้างสรรค์ต่อไป เพราะหากมีความรู้น้อยและขาดความช านาญ
ในเรื่องที่ต้องการสังเคราะห์ องค์ความรู้ที่สังเคราะห์ออกมาน้ันอาจเกิดความผิดพลาดได้  

หากพิจารณาจากการจัดกลุ่มพหุปัญญาออกเป็น 4 กลุ่มของการ์ดเนอร์แล้ว พหุปัญญา ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาให้เกิดความช านาญในองค์ความรู้จะมีอย่างน้อย 5 ด้าน ซึ่งการ์ดเนอร์ 
จัดไว้เป็นพหุปัญญาที่อยู่ในกลุ่มทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้และศิลปะ พหุปัญญาในกลุ่มทักษะพื้นฐาน
ในการเรียนรู้มี 2 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ และพหุปัญญาในกลุ่มศิลปะ
มี 3 ด้าน คือ ด้านดนตร ีด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านมิติสัมพันธ ์ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวมพหุปัญญา
ด้านการสอนไว้ในกลุ่มนี้ด้วย เพราะเป็นทักษะที่ต้องพัฒนาให้เกิดความช านาญในการถ่ายทอดความรู้ 
ดังนั้น พหุปัญญาที่พัฒนาในกรอบของจิตช านาญการจึงมีทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาษา 
ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านดนตรี ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านมิติสัมพันธ์ และ
ด้านการสอน ซึ่งจะพัฒนาตามขั้นตอนทั้ง 4 ที่กล่าวไว้ในส่วนของจิตช านาญการ 

 
2.5.2 จิตสังเคราะห์และพหุปัญญา จิตสังเคราะห์ตามแนวคิดของการ์ดเนอร์นั้น มีขั้นตอน

ในการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน และมีวิธีการสังเคราะห์ 8 วิธี โดยเลือกวิธีการได้ตามความถนัดของแต่ละ
บุคคล หรือตามความเหมาะสมในการสังเคราะห์สิ่งนั้น ๆ เช่น หากต้องการสังเคราะห์แนวคิดใหม่ ๆ 
จะต้องเลือกใช้อย่างน้อย 4 วิธีการ คือ ความเรียง การแบ่งหมวดหมู่ แนวคิดที่ซับซ้อน และการใช้
ภาพ ซึ่งการเขียนแบบความเรียง จะต้องใช้พหุปัญญาด้านภาษาเป็นหลัก จากนั้นจะต้องใช้พหุปัญญา
ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์เพื่อแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถอธิบายแนวคิดที่
ซับซ้อนได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล และท้ายที่สุด จะใช้พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ในการสรุปเป็นแผนภาพ
แนวคิดออกมาได้อย่างชัดเจน สรุปการสังเคราะห์แนวคิดใหม่ไดด้ังภาพที ่2.7 
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ภาพที ่2.7  ขั้นตอนการสังเคราะห์ 4 ขั้นตอนของการ์ดเนอร์ และแสดงตัวอย่างการเลือกใช้วิธีที่
เหมาะสมในการสังเคราะห์ 4 วิธีจากทั้งหมด 8 วิธี  

 
การสังเคราะห์บางประเภทจะใช้สติปัญญาหลายด้าน เช่น การสังเคราะห์ทฤษฎี ซึ่งต้อง

อาศัยแนวคิดต่าง ๆ  มาประมวลผลวิเคราะห์และเชื่อมโยงจนเกิดเป็นทฤษฎี ดังนั้น จะต้องอาศัยกลุ่ม
พหุปัญญาที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ คือ ด้านภาษา และด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ เนื่องจากต้อง
อาศัยทักษะการใช้เหตุผลว่าแต่ละแนวคิดสอดคล้องกันอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ และใช้ภาษาใน 
การอธิบายแนวคิดและกลไกการท างานของทฤษฎีนั้น นอกจากนี้ ควรใช้พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ใน 
การมองความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์เชิงรูปแบบอย่างไร สามารถ
วิเคราะห์ในมิติใดได้บ้าง ส่วนด้านการเข้าใจตนเองนั้น เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างทฤษฎีใน
ฐานะแรงผลักดันภายใน เนื่องจากคุณลักษณะของพหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองนี้มีการ
วางเป้าหมายของงานที่ดี เหมาะสมกับการท างานที่เป็นขั้นตอน มีความอดทนในการท างานแต่ละ
ขั้นตอนให้ส าเร็จ ซึ่งการสร้างทฤษฎีนั้น ต้องอาศัยความอดทนในการศึกษาเรียนรู้ และแก้ไขให้แต่ละ
ขั้นตอนมีความสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น สติปัญญาด้านนี้จะยิ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญเมื่อสร้าง 
อภิทฤษฎี เนื่องจากมีรายละเอียดในขั้นตอนการท างานที่มากกว่าการสร้างทฤษฎี ต้องน าทฤษฎีต่าง ๆ 
มาเชื่อมโยงได้อย่างเหมาะสม และอาศัยการขบคิดพิจารณาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น การใช้เวลาพิจารณา
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ด้วยตนเองจึงมีความส าคัญมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น สติปัญญาด้านการเข้าใจตนเองจึงมีความส าคัญ
ในฐานะสติปัญญาหลักในการสร้างอภิทฤษฎดี้วยเหตุผลดังกล่าว 

 
2.5.3 จิตสร้างสรรค์และพหุปัญญา ความเกี่ยวข้องของพหุปัญญาและจิตสร้างสรรค์นี้  

จะเกี่ยวข้องโดยตรงในส่วนของปัจเจกบุคคล หมายถึง การสร้างความช านาญตามแนวทางของจิต
ช านาญการให้เกิดขึ้นในบุคคลซึ่งเรียกว่าเป็นปัจจัยภายใน ในขณะที่ ขอบเขตทางวัฒนธรรม และพื้นที่
ทางสังคมนั้น เป็นอิทธิพลภายนอกที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ปัจจัยภายนอกสองประการนี้ 
มีผลในด้านการให้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และให้โอกาสในการท างานที่สร้างสรรค์ ดังนั้น การ
พัฒนาจิตสร้างสรรค์จึงต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายในคือ พหุปัญญาในบุคคลที่ได้รับการพัฒนาตาม
กระบวนการของจิตช านาญการแล้ว และต้องอาศัยการกระตุ้นและให้โอกาสจากบุคคลแวดล้อมอีกด้วย 
สรุปได้ตามภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 2.8  แสดงปัจจัยภายนอกและภายในที่ท าใหเ้กิดจิตสร้างสรรค์  
 
2.5.4 จิตเคารพและพหุปัญญา ดังที่กล่าวไว้แล้วว่า ความสัมพันธ์ของจิต 5 ลักษณะนั้น 

จิตช านาญการและจิตเคารพจะอยู่ในส่วนฐาน เพราะการพัฒนาปัญญาต้องพัฒนาควบคู่กัน 2 ด้าน 
คือ ความรู้และคุณธรรม โดยจิตช านาญการนั้นจะท าหน้าที่เป็นฐานในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพ ส่วนจิตเคารพจะท าหน้าที่บ่มเพาะและพัฒนาปัญญาทางจริยธรรมให้แก่
บุคคล ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จะน าพหุปัญญาด้านที่เป็นนามธรรมจ านวน 2 กลุ่มตามการจัดกลุ่มของ
การ์ดเนอร์ มาพัฒนาในกรอบของจิตเคารพ คือ กลุ่มพหุปัญญาด้านความเกี่ยวข้องกับบุคคล มีพหุ
ปัญญา 2 ด้าน คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และกลุ่มความเข้าใจธรรมชาติและชีวิต มี
พหุปัญญา 2 ด้าน คือ ด้านธรรมชาติ และด้านการด ารงชีวิต รวมทั้งสิ้น 4 ด้าน  



74 

สาเหตุที่น าพหุปัญญา 4 ด้านมาพัฒนาจิตเคารพนั้นอธิบายได้ดังนี้คือ การอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างผาสุกจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน 
แสดงออกต่อกันด้วยความจริงใจ ไม่เสแสร้งปฏิบัติดีตอ่ผู้อื่น จะเป็นดังนี้ได ้ต้องเริ่มจากสติปัญญาด้าน
การเข้าใจตนเองเป็นอย่างแรก กล่าวคือ การพิจารณาความต้องการของตนเองและความต้องการของ
ผู้อื่นอย่างเป็นกลาง เช่น ตัวของเราก็ต้องการความสุขทั้งกายและใจ ไม่อยากให้ใครมาท าร้ายร่างกาย 
อยากได้รับความรัก ความปรารถนาดีจากคนรอบข้าง เมื่อเราเองยังต้องการอย่างนี้ผู้อื่นย่อมต้องการ
ด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณาเอาใจเขามาใส่ใจเราบ่อยๆ แล้ว จะเกิดความเมตตาอยากให้ผู้อื่นมีความสุข 
และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ จะเห็นว่า การพัฒนาสติปัญญาด้านการเข้าใจตน
อย่างถูกต้องจะท าให้เป็นผู้มีความเคารพ และมีสติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นด้วย ส่วน 
พหุปัญญาด้านธรรมชาติและด้านการด ารงชีวิต จะท าให้คนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ และสามารถมองโลกตามความเป็นจริงได้ กล่าวคือ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่
มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัย การอยู่อย่างเข้าใจว่าธรรมชาติและสรรพสิ่งในโลกล้วนเกื้อกูลกัน จะท าให้
มนุษยม์ีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

เมื่อมีความเข้าใจในสติปัญญา 3 ด้านข้างต้นดีแล้วจะส่งผลให้มีสติปัญญาด้านการด ารงชีวิต
ที่ดีด้วย กล่าวคือ เมื่อมนุษย์พิจารณาความต้องการของตนเองและความต้องการของผู้อื่นอย่างเป็นกลาง 
เอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ จะรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองมากขึ้นและไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้ผู้แก่อื่น และคอยช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของการมีมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดี เมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์มากขึ้นเป็นล าดับ บุคคลเหล่านี้จะ
มองเห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช และธรรมชาติว่าทุกสิ่งล้วนพึ่งพาอาศัยกัน หากท าลาย
สิ่งแวดล้อมย่อมเป็นการท าลายสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และส่งผลกระทบกลับมาที่มนุษย์ด้วยกันเองในที่สุด 
เมื่อพิจารณาได้ดังนี้ ความเห็นแก่ตนเองและพวกพ้องจะลดลง รู้จักผิดชอบชั่วดีมากขึ้น และสามารถ
มองโลกตามความเป็นจริงได้มากขึ้นเป็นล าดับ 

 
2.5.5 จิตจริยธรรมและพหุปัญญา การสร้างผลงานที่ดีนั้นการ์ดเนอร์ก าหนดว่า ต้องมี

องค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) ผลงานที่มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพ 2) ผลงานที่ดีนั้นต้องเกิดจาก
ความรับผิดชอบในวงกว้าง และ 3) ผลงานที่สร้างความรูส้ึกดี ๆ และความน่ายกย่องชื่นชม 

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การที่จะเกิดผลงานที่ดีตามองค์ประกอบ 3 ประการได้นั้น จะต้อง
มีจิต 4 ประการข้างต้นที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วเป็นพื้นฐาน เพราะผลงานที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ย่อมมาก
จาก ความช านาญ สร้างสรรค์ และสังเคราะห์ ส่วนความรับผิดชอบซึ่งหมายถึงรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลงานนั้นกลายเป็นที่ยอมรับและน่ายกย่องชื่นชม ล้วนเกิดขึ้นได้จากจิต
เคารพตามการอธิบายในเรื่อง “ความสัมพันธ์ของจิตเคารพและพหุปัญญา” ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่ง
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การปลูกฝังจิตทั้ง 4 ประการนั้น ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มบุคคล 4 กลุ่มตั้งแต่วัยเยาว์ และเจริญวัยขึ้น
ตามล าดับ ประกอบด้วย 1. พ่อแม่และคนในครอบครัว 2. เพื่อนทั้งที่บ้านและโรงเรียน 3. ที่ปรึกษา 
ที่ด ีและ 4. หัวหน้างานเพื่อนร่วมงาน สามารถสรุปได้ตามภาพด้านล่างน้ี 

 
 

ภาพที่ 2.9  บุคคล 4 กลุ่มที่มอีิทธิพลต่อการพัฒนาจิตจริยธรรม โดยมีจิต 4 ประการเป็นพื้นฐาน 
 

จากแนวทางการประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาและแนวคิดจิต 5 ลักษณะข้างต้น ผู้วิจัยไดน้ ามา
ก าหนดแนวทางการวิจัยดังต่อไปนี ้
 

2.6 แนวทางการพัฒนาพหุปัญญาตามกรอบแนวคิดจิต 5 ลักษณะ 
จากการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า จิต 5 ลักษณะนั้นมีลักษณะเป็นกรอบกว้าง แม้การ์ดเนอร์

จะนิยามลักษณะและแนวปฏิบัติไว้แล้วก็ตาม แต่วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนนั้นจ าเป็นต้องน าพหุปัญญามา
ประยุกต์ร่วมด้วย โดยน าพหุปัญญามาใช้ในการเสริมความช านาญแต่ละด้านที่แต่ละคนมีความถนัด 
เช่น ส่งเสริมให้มีความช านาญด้านดนตรีในบุคคลที่มีพหุปัญญาด้านดนตรีโดดเด่น เป็นต้น อีกแนวทาง
หนึ่ง อาจฝึกฝนความช านาญในศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละศาสตร์นั้นอาจต้องอาศัยพหุปัญญาหลายด้าน
พร้อมกัน ดังที่ได้อธิบายเรื่องสถาปนิกว่า จ าเป็นต้องมีพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ และด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์เป็นหลัก ประกอบกับด้านสิ่งแวดล้อม ด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น จากนั้นพหุปัญญาด้าน
ที่ 10 คือ ด้านการสอนจะเกิดขึ้นหลังจากการฝึกฝนศาสตร์ใด ๆ จนช านาญ แล้วจึงสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้นั้นให้ผู้อื่นเข้าใจได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ช านาญในศาสตร์ใด ๆ แล้ว ไม่ได้หมายความว่า
จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นั้น ๆ ได้ดีด้วย การสอนนั้นจ าเป็นจะต้องฝึกฝนหลักการสอนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องจึงจะสามารถสอนได้ดี  

จึงกล่าวได้ว่า จิตช านาญการนั้นเป็นรากฐานที่ส าคัญทั้งในการพัฒนาต่อยอดไปสู่จิต
สังเคราะห์และจิตสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ต่อไป ซึ่งจิต
สังเคราะห์เกิดจากการประยุกต์ใช้วิธีการสังเคราะห์ 8 วิธี ร่วมกับพหุปัญญาด้านที่มีความสอดคล้อง
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กับปัญญาด้านนั้น ๆ เมื่อเลือกวิธีการสังเคราะห์ที่ตนเองถนัดได้แล้ว จึงด าเนินตามขั้นตอน 4 ขั้นที่
การ์ดเนอร์ก าหนด  

ส่วนจิตสร้างสรรค์ก็มีพื้นฐานมาจากจิตช านาญการเช่นกัน แต่ถ้าบุคคลใดมีจิตสังเคราะห์
ด้วยแล้ว จะท าให้การสร้างสรรค์ดีขึ้นไปด้วย ซึ่งการ์ดเนอร์กล่าวว่า จิต 2 ประการนี้มีลักษณะขนาน
กัน แต่อยู่บนฐานของจิตช านาญการ ดังนั้น การที่บุคคลใดมีความช านาญหลาย ๆ ด้าน มีแนวโน้มที่
จะมีความคิดสร้างสรรค์ และสังเคราะห์สิ่งใหม่ ๆ ได้ดีด้วย จิตสร้างสรรค์นั้นจะมีจิตช านาญการนั้น
เป็นปัจจัยภายในปัจเจกบุคคล และมีปัจจัยภายนอกอีก 2 ประการคือ วัฒนธรรมและพื้นที่ทางสังคม
ที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้มากหรือน้อย หากบุคคลใดมีความคิดสร้างสรรค์
ที่ดี แต่มีพื้นที่ทางสังคมน้อย เช่น บางสังคมเปิดโอกาสให้เพศชายแสดงออกในบางเรื่องได้มากกว่าเพศ
หญิง หรือสิ่งที่คิดค้นออกมานั้นอาจขัดกับกับวัฒนธรรมหรือความเชื่อเดิมในสังคมนั้น ๆ ก็มีผลให้
ความคิดสร้างสรรค์ถูกจ ากัดไปด้วย 

ส่วนการปลูกฝังจิตเคารพนั้น ผู้วิจัยเสนอว่า ควรปลูกฝังผ่านพหุปัญญา 4 ด้าน คือ ด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านนักธรรมชาติ และด้านการด ารงชีวิต ดังที่อธิบายไว้ในเรื่อง 
“ความสัมพันธ์ของจิตเคารพและพหุปัญญา” ซึ่งการปลูกฝังจิตเคารพนี้การ์ดเนอร์กล่าวว่าต้องท า
ตั้งแต่ยังเยาว์วัย เพราะเด็กจะเริ่มรับรู้ตัวตนของตนเองได้ตั้งแต่เป็นทารก โดยขั้นแรก จะเริ่มจากการ
เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น เมื่อเด็กอืน่ ๆ ร้องไห้ก็จะร้องไห้ตามไปด้วย และช่วงวัยทารกจนถึง 4 ขวบ
นี้เป็นช่วงส าคัญ เพราะเด็กจะรับรู้ได้ถึงการถูกกีดกันหรือการให้โอกาสทางสังคม หากเด็กถูกสังคม 
กีดกัน เช่น กีดกันของเล่นเด็กชายไม่ให้เด็กหญิงเข้าไปเล่น หรือกีดกันการเข้าร่วมกลุ่ม เด็กจะฝังใจ 
เริ่มยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง แสดงความเอาแต่ใจตนเอง และมองผู้อื่นในแง่ร้าย เด็กวัย 3-4 ขวบนี้  
จะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพศ สีผิว และความคุ้นเคยว่าเป็นพวกเดียวกันได้แล้ว 
ดังนั้น การฝึกฝนในช่วงวัยนี้มีความส าคัญมาก หากต้องการสร้างทัศนคติความเท่าเทียมกันของมนุษย์ 
และการไม่แบ่งแยกเช้ือชาติเผ่าพันธุ์ให้แก่เด็ก ควรเริ่มฝึกฝนตั้งแต่แรกเกิดดังกล่าว 

จิตจริยธรรมตามกรอบแนวคิดของการ์ดเนอร์นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจิตทั้ง 4 
ประการข้างต้นเป็นฐานก่อน เนื่องจากสิ่งที่การ์ดเนอร์เน้น คือ จิตที่สามารถการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี 
มีคุณค่าต่อสังคม และน่ายกย่อง ดังนั้น จึงต้องอาศัยความช านาญในศาสตร์หลายแขนง น าไปสู่การ
สังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้น ทั้งนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเคารพด้วย กล่าวคือ ผลงานที่
สร้างขึ้นจะต้องเกิดประโยชน์ ไม่ก่อความวุ่นวายให้สังคม ไม่กระทบต่อความเชื่อและวัฒนธรรมใด ๆ 
อันเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกตามมา ผลงานที่เกิดจากจิตจริยธรรมนี้จะได้รับอิทธิพลจากบุคคล 4 
จ าพวก คือ พ่อแม่ เพื่อน ที่ปรึกษา และบุคคลในที่ท างาน เริ่มจากการบ่มเพาะนิสัยจากบุคคลใน
ครอบครัว คือ พ่อแม่และญาติพี่น้องในบ้าน เมื่อเติบโตขึ้นเพื่อนจะเข้ามามีอิทธิพลกับความคิดของ
เด็ก เมื่อเด็กเข้าโรงเรียน บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาจะมีส่วนอย่างมากในการตัดสินใจของเด็ก ซึ่งอาจเป็น
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ใครก็ได้ที่ให้ค าปรึกษาในเรื่องการใช้ชีวิต การศึกษาเล่าเรียน เช่น ครู เป็นต้น จากนั้นเมื่อเจริญวัยอยู่
ในวัยท างาน ที่ปรึกษาก็ยังมีอิทธิพลอยู่ แต่อาจเปลี่ยนไปในลักษณะของหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน
เป็นต้น ดังนั้น เมื่อถึงวัยท างานอิทธิพลจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานจึงมีบทบาทมากต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานตามกรอบของจิตจริยธรรม จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปแผนภาพการ
ประยุกต์ใช้พหุปัญญาตามแนวคิดจิต 5 ลักษณะไว้ ดังภาพที ่2.10  
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ภาพที่ 2.10  การประยุกต์ใช้พหุปัญญาตามแนวคิดจิต 5 ลักษณะ
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จากแผนภาพอธิบายได้ว่า จิตช านาญการและจิตเคารพเป็นกรอบการพัฒนาพหุปัญญาทั้ง 
10 ด้าน ซึ่งเป็นฐานของการพัฒนาปัญญาในระดับที่ซับซ้อนขึ้นไป คือ จิตสงเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ 
และจิตจริยธรรม โดยจิตช านาญการนี้ควรฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็กไปพร้อมกับการพัฒนาจิตเคารพ ซึ่งต้อง
อาศัยการปลูกฝังจากพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวตั้งแต่แรกเกิด เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจนสังเกตได้ว่ามี
ความถนัดด้านใดเป็นพิเศษบ้าง ครอบครัวควรส่งเสริมให้พัฒนาจนเกิดความช านาญในด้านนั้น ๆ มาก
ขึ้น เมื่อถึงวัยเรียนเด็กจะสามารถใช้พหุปัญญาด้านต่าง ๆ ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาความ
ช านาญเชิงลึกในด้านที่ตนถนัดไปพร้อมๆ กัน ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีของจิตสังเคราะห์และจิต
สร้างสรรคไ์ดด้้วย  

เมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังจิตทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องแล้ว จะเติบโตเป็นบุคคลที่สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นที่ยกย่อง มีจิตส านึกทางจริยธรรมที่ดีงาม อันเป็นการ
แสดงออกของจิตจริยธรรมนั่นเอง สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี ้

 

 
 

ภาพที่ 2.11  การสังเคราะหพ์หุปัญญา 10 ด้านเข้าในกรอบของจิต 5 ลักษณะ 
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2.7 สรุป 
มนุษย์นั้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัญญามายาวนาน และพยายามคิดค้นทฤษฎีต่าง ๆ 

เพื่อการท าความเข้าใจนิยามและกระบวนการพัฒนาปัญญาที่ชัดเจนขึ้น เช่น ทฤษฎี DIKW ซึ่งพัฒนา
มาเป็น DIKIW ในภายหลัง โดยเพ่ิม Intelligence หรือ สติปัญญา เข้ามาในกระบวนการดังกล่าว เพ่ือ
ขจัดความคลุมเครือของขั้นตอนระหว่างการเปลี่ยนแปลงความรู้ให้เป็นปัญญา จากการวิจัยพบว่า 
สติปัญญา ( Intelligence) นั้น มีความส าคัญในฐานะทักษะส าคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้และการ
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ใด ๆ ของมนุษย์ เช่น ความสามารถทางภาษา ทักษะการ
แก้ปัญหา และการบูรณาการ เป็นต้น และเมื่อมนุษย์ใช้ความสามารถและทักษะเหล่านี้แสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมต่าง ๆ จะเรียกพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นว่า ปัญญา หรือเป็นการกระท าด้วยปัญญา
ซึ่งความแตกต่างของสติปัญญากับปัญญา คือ สติปัญญาจะอยู่ในระดับของความคิดและตัดสินใจว่าจะ
ใช้วิธีการอย่างไร เมื่อแสดงออกมาในลักษณะของการแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใด ๆ แล้วจะ
เรียกว่า ปัญญา (Wisdom) การกระท าด้วยปัญญานี้จะกระท าโดยอาศัยหลักการ (Principles) ที่
ชัดเจนมากขึ้น เช่น การแก้ปัญหาด้วยหลักการต่าง ๆ หรือเลือกหลักการใด ๆ มาใช้ในการท างาน เป็นต้น 
ในบางกรณปีัญญานี้อาจมีลักษณะเป็น “องค์ความรู”้ ที่เกิดจากการกลั่นกรองด้วยกระบวนการพัฒนา
ดังกล่าว จนเป็นทฤษฎีหรือแนวปฏิบัตทิี่ชัดเจนก็ได ้

จากแนวทางข้างต้นพบว่า ถ้ามนุษย์พัฒนาสติปัญญา (Intelligence) ในตนเองให้มากแล้ว 
จะสามารถพัฒนาให้เกิดปัญญาได้ง่ายขึ้น แนวคิดนี้สอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple 
Intelligences) ของ ศาสตราจารย์ ดร.โฮวเวิร์ด การ์ดเนอร์ ที่กล่าวว่า มนุษย์นั้นมีสติปัญญาในตนเอง
อย่างน้อย 10 ด้าน ซึ่งมนุษย์แต่ละคนมีสติปัญญาแต่ละด้านไม่เท่ากัน แต่สามารถพัฒนาพหุปัญญา 
ทั้ง 10 ด้านพร้อมกันให้เกิดขึ้นในมนุษย์แบบองค์รวมได้ สติปัญญาแต่ละด้านมีลักษณะเฉพาะที่โดด
เด่น และสามารถท างานร่วมกันระหว่างปัญญาแต่ละด้านได้ ดังตัวอย่างเรื่องการท างานของสถาปนิก
ที่ต้องใช้สติปัญญาหลายด้านในเวลาเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกแบบอาคารที่แข็งแรง เหมาะ
แก่การอยู่อาศัย และมีความสวยงาม  

ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงมีผู้น าทฤษฎีพหุปัญญาไปวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
นักศึกษา หรือแม้แต่วัยผู้ใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพหุปัญญาของบุคคลให้ดีขึ้น น ามาใช้ 
ในการออกแบบวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนน าคะแนนพหุปัญญามาท านายสายการเรียน 
สาขาอาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเองได้
อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพหุปัญญาด้วย ได้แก่ เพศ อายุ 
และวัฒนธรรม ซึ่งในที่นี้หมายถึง อิทธิพลของวัฒนธรรมหรือค่านิยมในสังคมนั้น ๆ จะเปิดโอกาสให้
บุคคลแสดงออกทางปัญญาได้มากน้อยเพียงใด ที่กล่าวมานี้ มีการวิจัยไว้มากในต่างประเทศ ส่วน 
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ในประเทศไทยก็มีงานวิจัยในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน อาจมีแตกต่างกันบ้าง เช่น การน ามาพัฒนา  
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้ดีขึ้น เป็นต้น 

นอกจากทฤษฎีพหุปัญญาแล้ว การ์ดเนอร์กล่าวถึงจิตที่ส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 คือ แนวคิดจิต 5 ลักษณะ ประกอบด้วย จิตช านาญการ จิตสังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ 
จิตเคารพ และจิตจริยธรรม จากการวิจัยพบว่า แนวคิดจิต 5 ลักษณะนี้ มีความสอดคล้องกับทฤษฎี
พหุปัญญาเป็นอย่างมาก โดยสติปัญญา 10 ด้านในพหุปัญญานั้นสามารถพัฒนาให้ช านาญได้ตาม
กรอบของจิตช านาญการและจิตเคารพ และส่งเสริมการพัฒนาจิตอีก 3 ประการข้างต้นด้วย การ
ประยุกต์ร่วมกันระหว่างแนวคิดจิต 5 ลักษณะและทฤษฎีพหุปัญญาจึงสอดคล้องกันในลักษณะกรอบ
แห่งการพัฒนาปัญญาและรายละเอียดในแนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจน  

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อให้แนวทางการวิจัยดังกล่าวมี
ความสมบูรณ์ทั้งในภาคทฤษฎีและแนวปฏิบัติ รวมถึงมิติเชิงลึกที่ชัดเจนขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาปัญญามนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป ดังนั้น แนวทางการวิจัยข้างต้นควรน ามาบูรณาการร่วมกับ
หลักการและหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งมีทั้งมิติเชิงจริยธรรมที่เด่นชัด และกระบวนการ 
พัฒนาปัญญาที่น่าสนใจ ซึ่งจะท าการวิจัยหลักการและหลักธรรมที่เหมาะสมในบทต่อไป 



 

บทที่ 3 
การพัฒนาปัญญามนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมีเป้าหมายเพื่ออบรมจิตให้ปราศจากกิเลส

และแทงตลอดในอริยสัจ 4 ดังนั้น พุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงเป็นไปเพื่อ
ก าจัดทุกข์ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งที่พระพุทธองค์น ามาสอนแก่ชาวโลกนั้นเปรียบได้กับ 
ใบไม้ในก ามือเท่านั้น ทรงน ามาเฉพาะส่วนที่มีความส าคัญที่สุด คือ ปัญญาเพื่อการดับทุกข์ หลุดพ้น
จากวัฏสงสาร1 ดังนั้น ขอบเขตเรื่องการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาทในงานวิจัยฉบับนี้ จึง
ศึกษากระบวนการพัฒนาปัญญาที่สร้างความเห็นที่ถูกต้องเป็นฐานในการด าเนินชีวิต และท าการ
วิเคราะห์พุทธธรรมที่เหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้ เพื่อการศึกษาเล่าเรียนและประกอบกิจการ
งานต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายเพื่อบรรลุมรรคผล
นิพพานตามแนวพระพุทธศาสนา มีรายละเอียดดังนี ้

วิเคราะห์พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาปัญญาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย คือ ศึกษา
ความหมายของปัญญาที่ปรากฏในคัมภีร์ โดยเน้นศึกษาความหมาย สภาวะ และความสัมพันธ์ของ
ธรรม 5 ประการ คือ จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลกะ เพื่อการรู้แจ้งอริยสัจ 4 ที่ปรากฏใน ธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตรอันเป็นพระสูตรแม่บทแห่งพระพุทธศาสนา2 และคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิยามของ
ปัญญามีความชัดเจน เอื้อต่อการศึกษารายละเอียดของปัญญาในบริบทต่าง ๆ ต่อไป จากนั้นจะ
กล่าวถึงลักษณะของปัญญาที่ปรากฏในคัมภีร์และลักษณะของผู้ที่มีปัญญาในทัศนะพระพุทธศาสนา
เถรวาท และกล่าวถึงประเภทของปัญญาซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ได้อธิบายตามการจ าแนกประเภทที่
ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค เพราะมีเนื้อหาสอดคล้องกับการพัฒนาปัญญาตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย คือ กล่าวถึงโลกิยปัญญาและโลกุตตระปัญญา ปัญญา 3 และปฏิสัมภิทา 4 จากนั้นจะ
อธิบายถึงกระบวนการพัฒนาปัญญาตามการจ าแนกประเภทดังกล่าว โดยเริ่มจากการน า
กระบวนการพัฒนาปัญญาด้วยหลักธรรมปัญญา 3 มาเป็นกรอบใหญ่ในการสร้างกระบวนการศึกษา
เรียนรู้ในศาสตร์วิชาการต่าง ๆ ให้มีความช านาญ โดยน าหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องกับสุตมย
ปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา อาทิ พหูสูต 5 โยนิโสมนสิการ และอนุสติ 10 มาเสริม 

                                                            
1 ส .ม. 19/ 1101/ 613. 
2 พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) กล่าวว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นพระสูตรแม่บทใน

พระพุทธศาสนา ส่วนพระสูตรอื่น ๆ นั้นพระพุทธองค์ตรัสขยายความออกมาจากธัมมจักกัปปวัตนสูตร 
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เพื่อให้มีขั้นตอนปฏิบัติในแต่ละส่วนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการอธิบายท าความเห็นให้ถูกต้องด้วย
สัมมาทิฏฐิ 10 ประการในส่วนของโยนิโสมนสิการด้วย 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการน างานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับการพัฒนา
พหุปัญญาด้านการสอนในทฤษฎีของการ์ดเนอร์ ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์พุทธธรรมที่เป็นปัจจัยแห่ง
ความแตกฉานในปฏิสัมภิทา 4 ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ซึ่งปฏิสัมภิทา 4 น้ีปรากฏในอปทานว่าเป็นคุณ
วิเศษอย่างหนึ่งของพระอรหันต์และพระอรหันตเถรี ผู้ที่ได้ปฏิสัมภิทาจะมีความแตกฉานในอรรถ ธรรม 
นิรุตติและปฏิภาณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่เป็นครู3 ตลอดจนผู้ที่ต้องการศึกษาศาสตร์ใด ๆ ให้ลึกซึ้ง
แตกฉานจนสามารถน าองค์ความรู้นั้นไปถ่ายทอดเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงท าการ
วิเคราะห์ว่าการจะได้มาซึ่งปฏิสัมภิทานั้นมีวิธีการฝึกฝนอย่างไร จึงได้หมวดธรรมปัจจัย 7 ประการที่เป็น
เหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักธรรมปัญญา 3 เพื่อการ
พัฒนาปัญญาเชิงบูรณาการต่อไป ในบทนี้จะท าการศึกษาในประเด็นต่อไปน้ี 

3.1 ความหมายและความส าคัญของปัญญาในพระพุทธศาสนา 
3.2 วิเคราะหค์วามหมายและสภาวะของปัญญาในธัมมจักกัปวัตตนสูตร 

3.3 ลักษณะของปัญญาและลักษณะของบุคคลที่มีปัญญา 
3.4 ระดับของปัญญามนุษย์ในพระพุทธศาสนา 
3.5 ประเภทของปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
3.6 กระบวนการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
3.7 สรุปพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

3.1 ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนา 
ค าว่า ปัญญา หากแปลตามรูปศัพท์จะมาจากอุปสัค ป มีความหมายว่า ทั่ว หรือ แตก+ธาต ุ

า มีความหมายว่า รู้ ป+ปัจจัย กฺวิ มีความหมายว่ารู้ทั่ว หรือ รู้แตกฉาน มีรูปวิเคราะห์ว่า ปชานาติ 
เอตายาติ ปญฺ า แปลว่า ที่ชื่อว่าปัญญาเพราะมีความหมายว่า เป็นเครื่องช่วยให้รู้ทั่ ว 4 ซึ่ ง 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกปัญญาว่า ธี ได้แก่ ความรู้ทั่ว กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย ความเลือกเฟ้น 
ความสอดส่องธรรม ความก าหนดหมาย ความเข้าไปก าหนด ความเข้าไปก าหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ 

                                                            
3 พระมหาญาณวัฒน์  ิตวฑฺฒโน (บุดดาวงษ์), การวิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษาของพระพรหมคุณา

ภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2557), หน้า ข. 

4 อภิ.สูจิ.152/239. อ้างถึงใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, ปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : 
ชื่อเรียกและพัฒนาการ, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), หน้า 9. 
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ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้งความคิดค้น ความใคร่ครวญ...ความไม่หลง 
งมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ...5 เมื่อปัญญาประกอบกับค าว่า นิปโก จะแปลว่า ปัญญาอัน
เป็นเหตุที่บุคคลพึงบริหารให้ส าเร็จกิจทั้งปวง6 นอกจากความหมายข้างต้นแล้ว พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ปญญา คือ ปรีชาหยั่งรูเหตุผล แยกไดในเหตุผล รู้ดีชั่ว คุณ
โทษ ประโยชนมิใชประโยชน ด าเนินการใด ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ มองเห็นกองสังขารตามเป็นจริง7 
จะเห็นว่า ปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นครอบคลุมความหมายในระดับความรู้ที่ชัดเจนทั่วถึง การใช้
ความคิด ไปจนถึงการปฏิบัตกิิจใด ๆ ให้ส าเร็จ และมองเหน็สรรพสิ่งได้ตามความเป็นจริง  

ซึ่งกระบวนการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นเริ่มจากสัมมาทิฏฐิ คือ 
ความเห็นถูก เมือ่มีความคิดเห็นที่ถูกต้องดีงาม ตรงตามความเป็นจริงแล้ว การคิด การพูด การกระท า 
และการแสดงออกต่าง ๆ ก็ถูกต้องดีงามไปด้วย8 ซึ่งการสร้างสัมมาทิฏฐิต้องอาศัยปัจจัย 2 ประการ คือ  
ปรโตโฆษะ และโยนิโสมนสิการ9 เมื่อบุคคลได้ฟังค าแนะน าและค าสอนที่ดีงามแล้วได้คิดพิจารณาด้วย
ตนเอง เป็นการคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือการดับทุกข์ จึงเรียกว่าเป็นการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนา 
ตรงข้ามกับการคิดที่สนองตัณหา จะวนไปสู่การเกิดทุกข์ การคิดอย่างนี้ไม่ใช่การพัฒนาปัญญาใน
พระพุทธศาสนา10 ดังนั้น การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาทจึงเป็นไปเพื่อการพัฒนาตนเอง
ให้มีสัมมาทิฏฐิ มีความคิด การพูด การกระท าที่ดี หมั่นเรียนรู้สิ่งที่ดีงามและพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่าง
ลึกซึ้ง จะท าให้เป็นผู้มีสติควบคุมตนเองให้ด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้ และมีเป้าหมายปฏิบัติ
ตนเพ่ือพ้นจากความทุกข์ 

ในส่วนต่อไป เพื่อให้เห็นมิติของปัญญาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับของการด าเนินชีวิต
คือระดับโลกิยะไปจนถึงปัญญาในระดับโลกุตตระ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงความหมายและสภาวะของปัญญา
ในธัมมจักกัปวัตตนสูตรอันเป็นแม่บทส าคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อท าความเข้าใจความหมายของ
ปัญญาในพระพุทธศาสนาให้ครอบคลุมมากขึ้นดังต่อไปน้ี 
 
 

                                                            
5 ขุ.ม. 29/10/58. 
6 ส .ส.อ. 24/130. 
7 พระพรหมคุณ าภรณ์  (ประยุทธ์  ปยุตฺ โต ), พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลศัพท์ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, 2558), หน้า 231.  
8 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), หน้า 610. 
9 ม.มู. 12/452/491. 
10 เรื่องเดียวกัน หน้า 610-617. 
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3.2 วิเคราะห์ความหมายและสภาวะของปัญญาในธัมมจักกัปวัตตนสูตร 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร น้ีกล่าวได้ว่า เป็นแม่บทส าคัญของหลักธรรมทั้ งปวงใน

พระพุทธศาสนา เป็นพระสูตรที่พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนแก่พระปัญจวัคคีย์ และเกิดพระ
รัตนตรัยขึ้นเป็นครั้งแรกโดยการตรัสรู้โสดาปัตติผลของพระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้รัตตัญญู ซึ่งธัมมจัก
กัปปวัตนสูตรนี้ ว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักร11 พระธรรมจักรนี้มีหลายนัยยะ ปรากฏใน
ปฏิสัมภิทามรรคเป็นต้น ดังนี ้

...ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็นไป ชื่อว่า
ธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้จักรและธรรมเป็นไป...ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระ
ผู้มีพระภาคทรงให้จักรเป็นไปด้วยการประพฤติธรรม...ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระ
ภาคทรงด ารงอยู่ในธรรมให้จักรเป็นไป...ทรงประดิษฐานอยู่ในธรรมให้จักรเป็นไป...ทรงให้
ประชาชนประดิษฐานอยู่ในธรรมให้จักรเป็นไป...ทรงบรรลุถึงความช านาญในธรรมให้จักร
เป็นไป...ทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความช านาญในธรรมให้จักรเป็นไป...12 

 
ข้อความในพระสูตรนีล้้วนมีความหมายในการประดิษฐานตั้งมั่นและเผยแผ่พระสัทธรรมใน

พระพุทธศาสนาให้กว้างออกไป เพื่อให้ชนทั้งหลายได้บรรลุพระสัทธรรม นอกจากนี้ ธัมมจักกัปปวัตน
สูตรยังมีความส าคัญในฐานะเป็นพระสูตรแห่งปัญญา เนื่องจากกล่าวถึงการเกิดปัญญารู้อริยสัจ 4 
อย่างชัดแจ้ง13 

เมื่อศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ พบว่า มีงานวิจัยเกี่ยวกับปัญญา
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยมีเนื้อหากล่าวถึง ปัญญาในธัมมจักกัปปวัตนสูตรว่ามีใช้ที่ใดบ้างใน
พระไตรปิฎก ผลการวิจัยพบว่า มีความเกี่ยวข้องกับปฏิสัมภิทา 4 ในปฏิสัมภิทามรรคอย่างมาก และ
ทราบอีกว่าปัญญาเหล่านั้นหมายถึงการรู้ธรรมในระดับใดบ้าง นอกจากนี้ ปัญญาในธัมมจักกัปวัตนสูตร
นั้นก่อให้เกิดพัฒนาการต่าง ๆ คือ การอธิบายพัฒนาการเนื้อหาเรื่องปัญญา และพัฒนาการของคัมภีร์
สายปัญญาด้วย14 ซึ่งผู้วิจัยจะยกตัวอย่างข้อค้นพบบางประการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิจัยฉบับ
ดังกล่าว อาทิ จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลกะ รวมเรียกได้ว่า ปัญญาทั้ง 5 และคัมภีร์สายปัญญาที่
มีธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นต้นสายนั้น ประกอบด้วย ปฏิสัมภิทามรรค วิสุทธิมรรค สัทธัมมปกาสินี 
                                                            

11 ส .ม. 19/1081/592. 
12 ขุ.ป. 31/40/502. 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ , ปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและ

พัฒนาการ, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2548. 
14 คัมภีร์สายปัญญา หมายถึง คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา ที่มีฐานมาจากปัญญาในธัมมจัก

กัปวัตตนสูตร 
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เป็นต้น15 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปฏิสัมภิทามรรคนั้น พระสารีบุตรเถระได้น าปัญญาทั้ง 5 มาอธิบาย
ปฏิสัมภิทา 4 ไว้อย่างพิสดาร จึงกล่าวได้ว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรแห่งปัญญาโดยแท้ 

ในงานวิจัยฉบับน้ีผู้วิจัยจะศึกษาเพิ่มเติม 2 ประเด็นจากข้อค้นพบในงานวิจัยเรื่องปัญญา
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ 1) ความหมายของค าว่า ปัญญา ที่ปรากฏในพระสูตรร่วมกับปัญญาอีก 
4 ประการคือ จักขุ ญาณ (ปัญญา) วิชชา อาโลกะ โดยเน้นเฉพาะความหมายและอาการของ ปัญญา
ก่อน และ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลกะ และการรู้แจ้งในอริยสัจ 
4 ว่าปัญญาทั้ง 5 น้ีว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และมีสภาวะการเกิดอย่างไร เพื่อให้สามารถอนุมาน
ลักษณะการเกิดของปัญญาในระดับโลกุตตระได้ในระดับหน่ึง 

 
3.2.1 ความหมายของปัญญาในธัมมจักกัปวัตตนสูตร 
ดังที่กล่าวแล้วเบื้องต้นว่า ค าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันคือ จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง 

ซึ่งอยู่ในส่วนส าคัญของพระสูตรส่วนที่ว่า พระพุทธองค์แทงตลอดในอริยสัจ 4 มี 3 รอบ 12 อาการ 
ดังนีค้ือ  

...จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้ทุกขอริยสัจ” 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ทุกขอริยสัจนี้ควร
ก าหนดรู้” 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ทุกขอริยสัจนี้เราก าหนด
รู้แล้ว16  

 
ความหมายของรอบ 3 ที่กล่าวข้างต้นคือ พระพุทธองค์ทรงเห็นและรู้แจ้งในทุกขอริสัจ  

โดยสภาวธรรมทั้ง 5 คือ จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ใน 3 รอบ คือ 1) นี้คือทุกขอริยสัจ  
2) ควรก าหนดรู้ และ 3) ก าหนดรู้แล้ว ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสอธิบายว่าทุกขอริยสัจ คือ “...แม้ความ
เกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ความประสบ
สิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น

                                                            
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ , ปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและ

พัฒนาการ, รายงานการวิจัย, อ้างแล้ว, หน้า 2, 2548. 
16 ส .ม. 19/1081/593. 
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ก็เป็นทุกข์ โดยย่อคือ อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์...”17 และในทุกขสมุทัย (เหตุแห่งทุกข์) ทุกขนิโรธ 
(ความดับทุกข์) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ทางแห่งความดับทุกข์) ก็มีลักษณะ 3 รอบเช่นเดียวกันนี้ 
รวมทั้งสิ้น 12 อาการ จึงเรียกว่า มี 3 รอบ 12 อาการดังกล่าว 

ในส่วนที่ว่า จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่าง 
เกิดขึ้นแล้ว มีสภาวะอย่างไรนั้น มีอธิบายไว้ในปฏิสัมภิทามรรคว่า “...ค าว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” 
เพราะมีสภาวะเห็น ค าว่า “ญาณเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้ ค าว่า “ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมี
สภาวะรู้ชัด ค าว่า “วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง ค าว่า “แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมี
สภาวะสว่างไสว...”18 เมื่อธรรมทั้ง 5 นี้มีลักษณะเป็นสภาวะดังกล่าวมาน้ี การรู้แจ้งใน “ทุกขอริสัจ” 
จึงหมายถึง พระพุทธองค์ทรงเข้าใจลักษณะของทุกขอริยสัจอย่างแจ่มแจ้งด้วยสภาวะ 5 ประการคือ 
ทั้งเห็น ทั้งรู้ รู้ชัด รู้แจ้ง และมีสภาวะสว่างไสว ซึ่งเป็นการรู้ด้วยพระสัพพัญญุตญาณ มิใช่การรู้ด้วย
การอ่านจากหนังสือและพิจารณาด้วยการคิดแบบปุถุชนทั่วไป จากข้อความข้างต้นนี้สรุปได้ใน
เบื้องต้นว่า สภาวะของปัญญา คือ รู้ชัด 

เมื่อศึกษาในสัทธัมมปกาสินี อรรถกถายุคนัทธวรรค ปฏิสัมภิทากถา พบค าอธิบายสภาวะ
ทั้ง 5 นี้ว่า 

...พึงทราบวินิจฉัยในค ามีอาทิว่า เพราะอรรถว่าเห็น (ทสฺสนฏฺเฐน) ในนิเทศ 
(การอธิบายโดยพิสดาร)แห่งจักษุเป็นต้นดังต่อไปนี้ ญาณเดียวนั่นแหละชื่อว่า จักษุ เพราะ
ท ากิจด้วยความเห็น...ชื่อว่า ญาณ เพราะท ากิจด้วยญาณ...ชื่อว่า ปัญญา เพราะท ากิจด้วย
รู้โดยประการต่าง ๆ...ชื่อว่า วิชชา เพราะท าการแทงตลอดโดยไม่มีส่วนเหลือ...ชื่อว่า แสง
สว่าง เพราะท ากิจด้วยแสงสว่างในกาลทั้งปวง...19 

 
ดังนั้น ความหมายของธรรมทั้ง 5 ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาหมายถึง 
o จักษุ คือ เห็น ท ากิจด้วยความเห็น 
o ญาณ คือ รู้ ท ากิจด้วยญาณ (ท ากิจด้วยความรู้) 
o ปัญญา คือ รู้ชัด ท ากิจด้วยรู้โดยประการต่าง ๆ  
o วิชชา คือ รู้แจ้ง ท าการแทงตลอดโดยไม่มีส่วนเหลือ 
o แสงสว่าง คือ ความสว่างไสว ท ากิจด้วยแสงสว่างในกาลทั้งปวง 

                                                            
17 ส .ม. 19/1081/593. 
18 ขุ.ป. 31/30/487. 
19 ขุ.ปฏิ.อ. 69/589. 
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ดังนั้น ความหมายของปัญญาที่พบในธัมมจักกัปวัตตนสูตรและคัมภีร์ที่ เกี่ยวข้อง 
คือปฏิสัมภิทามรรค หมายถึง อาการที่รู้ชัด และการท ากิจด้วยรู้ในประการต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้หมายถึง 
การรู้ในประการต่าง ๆ อย่างชัดเจนว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค นั้นเป็นอย่างไร ควรก าหนดรู้อะไร 
และก าหนดรู้อะไรไปแล้วบ้าง ซึ่งประเด็นที่น่าศึกษาต่อไปคือ การเกิดขึ้นของปัญญาทั้ง 5 นั้นมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไร และสภาวะการเกิดอย่างไร 

 
3.2.2 ความสัมพันธ์ของปัญญาทั้ง 5 ประการและสภาวะการเกิด 

1) ความสัมพันธ์ของธรรมทั้ง 5 ประการ กล่าวได้ในเบื้องต้นว่ามีลักษณะเกื้อกูล
กันดังนี้ คือ เมื่อไม่เห็นสิ่งใด ๆ แล้ว ความรู้ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อไม่รู้แล้วความรู้ชัดรู้ทั่วย่อมไม่
อาจเกิดได้ เมื่อความรู้ชัดไม่เกิดขึ้นแล้วความรู้แจ้ง คือ วิชชา ย่อมไม่เกิดขึ้นด้วย ส่วนอาโลกะนั้นคือ
ความสว่างไสว อันเกิดจากการขจัดความมืดคืออวิชชาให้หมดไป เช่น หากกระบวนการนี้เกิดในช่วง
ของการรู้ทุกขอริยสัจ ก็จะกระจ่างแจ้งหมดความสงสัยในทุกข์ว่าคืออะไร มีลักษณะเป็นอย่างไร 
กล่าวได้ว่าเข้าใจทุกข์ทุกแง่มุม  

ในประเด็นนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อธิบายว่า ปัญญาทั้ง 4 คือ 
ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลกะ มีความสัมพันธ์กันเป็นคู่ ๆ กล่าวคือ ญาณคู่กับปัญญา หมายถึง ญาณมี
สภาวะรู้ก่อนแล้วขยายออกไปเป็นปัญญาคือ มีสภาวะรู้ทั่ว รู้ชัดโดยประการต่าง ๆ จากนั้นวิชชาคู่กับ
อาโลกะ หมายถึง วิชชามีสภาวะแทงตลอด แทงทะลุความมืด คือ โมหะไปสู่อาโลกะ คือ สภาวะสว่าง 
ซึ่งปัญญาทั้ง 4 นี้ เมื่อถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาที่สื่อความหมายให้เข้าใจได้ชัดเจนที่สุดด้วยค าว่า 
จักขุ ดังนั้น เหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงวาง จักขุ ไว้เป็นอันดับแรกนั้น เพื่อประโยชน์ในการสื่อ
ความหมายของการบรรลุธรรมให้เป็นที่เข้าใจง่าย โดยแสดงภาพดังนี2้0 
 

 
 

ภาพที่ 3.1  แสดงความสัมพันธ์ของจักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลกะ ตามทัศนะของ 
ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 

                                                            
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ , ปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและ

พัฒนาการ, รายงานการวิจัย, อ้างแล้ว, 2548, หน้า 167.  
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ในประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นด้วยว่า การเกิดสภาวะเป็นคู่กันของญาณ -ปัญญา 
และวิชชา-อาโลกะ เพราะสภาวะดังกล่าวมีลักษณะสนับสนุนกันและกันและมีล าดับการเกิดที่ต่อเนื่อง 
แต่เหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงวางจักขุเพื่อการสื่อความหมายนั้นของการบรรลุธรรม หรือที่เรียกว่า 
ดวงตาเห็นธรรมนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การเห็น (จักขุ) นั้นควรจะเกิดก่อนตามล าดับดังกล่าวจริง  
จึงอยู่ล าดับแรก ไม่ใช่เป็นเพียงการวางไว้เพื่อสื่อความหมายเท่านั้น เพราะถ้าคิดแบบเหตุสัมพันธ์กับ
ผลแล้ว หากไม่การเห็นเกิดขึ้นจะมีสภาวะรู้ รู้ชัด รู้แจ้งเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างไร ดังนั้น การกล่าวว่าจักขุ
อยู่ก่อนเพราะเรียงล าดับตามล าดับสภาวะการเกิดขึ้นจริงจะเหมาะสมกว่า  

ประเด็นส าคัญ คือ จะอธิบายได้อย่างไรว่าสภาวะการเห็นนั้นน่าจะเกิดขึ้นจริง ๆ 
และผู้วิจัยตั้งข้อสันนิษฐานว่า ความเห็นในที่นี้ไม่ใช่ลักษณะของการเปรียบเทียบว่าเห็นธรรม แต่เป็น
ลักษณะของการเห็นจริงด้วยญาณทัศนะของพระพุทธองค์ อีกประการหนึ่งสภาวะแห่งการเห็นนั้น
ควรมีสภาวะอื่น ๆ เช่น ความสว่างเกิดขึ้นร่วมด้วยหรือไม่ เพราะท่ามกลางความมืดมิดจะเกิดจักขุได้
อย่างไร ดังนั้น เพื่อตอบค าถามที่ว่าแท้จริงแล้วสภาวะทั้ง 5 น้ีมีความเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะอย่างไร 
สภาวะการเกิดปัญญาในระดับโลกุตตระนั้นมีลักษณะเฉพาะที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษที่ต่าง
กับปัญญาทั่วไปอย่างไร และเป็นข้อบ่งชี้ที่ส าคัญว่า การตรัสรู้ธรรม หรือการบรรลุธรรมของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์นั้นเป็นสภาวธรรมที่ไม่ได้เกิดจากการคิด แต่เป็นสภาวะของปัญญา
แห่งการรู้แจ้งเห็นจริง ผู้วิจัยจะอธิบายเหตุผลสนับสนุนแนวคิดข้างต้นเกี่ยวกับการเห็น (จักขุ) ใน  
4 ประเด็นต่อไปนี ้

ประเด็นที่ 1 ความส าคัญของจักขุ หากการเกิดขึ้นของธรรมทั้ง 4 คือ ญาณ ปัญญา 
วิชชา อาโลกะ เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจริง แต่จักขุมิได้มีบทบาทในการเห็นจริงดังกล่าวข้างต้น เหตุใด
พระพุทธองค์จึงตรัส จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลกะ ทั้ง 5 สภาวธรรมในทุกรอบ กล่าวคือ ในรอบ 
3 อาการ 12 นั้น หากจักขุเป็นเพียงชื่อจริง ๆ แล้ว ไม่จ าเป็นต้องตรัสย้ าทุกครั้งก็ได้ อาจกล่าวเพียง
ครั้งแรก แล้วอีก 11 รอบ กล่าวเพียง 4 สภาวะคือ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลกะ แต่เป็นไปได้สูงมาก
ว่าสภาวะแห่ง การเห็น นั้นมีบทบาทส าคัญจริง ๆ จึงตรัสครบทั้ง 5 สภาวะในทุก ๆ รอบ 

ประเด็นที่ 2 จักขุ 5 ประการอันเป็นสมบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้า คือ มังสจักขุ 
ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ พุทธจักขุ และสมันตจักขุ21 มังสจักขุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถ
มองเห็นได้ไว เห็นแจ่มใส และเห็นไกล เป็นการเห็นด้วยตาเนื้อ ทิพพจักขุ หรือตาทิพย์ หมายถึง ทรง
มีพระญาณอันเห็นหมู่สัตว์ผู้เป็นไปต่าง ๆ กันด้วยอ านาจกรรม ไม่ว่าจะเป็น เทวดา มนุษย์ สัตว์
เดรัจฉาน เปรต อสูรกาย หรือนรกภูมิในระดับที่ลึกลงไป การเห็นลักษณะนี้ปรากฏข้อมูลในพระ

                                                            
21 พระพรหมคุณาภรณ์  (ประยุทธ์ ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, 2558), หน้า 239-240. 



90 

สุตตันตปิฎก เช่น เปตวัตถุ วิมานวัตถุนั้น มีการอธิบายลักษณะและรายละเอียดต่าง ๆ ของเทวดา
และวิมานบนสวรรค์ที่วิจิตรพิสดาร รูปร่างของเปรตชนิดต่าง ๆ และ นรกขุมต่าง ๆ ได้ละเอียด จึงไม่
อาจกล่าวได้ว่า การรับรู้ด้วยความรู้สึกโดยไม่อาศัยการเห็น จะสามารถระบุรายละเอียดใด ๆ ได้มาก
เท่าน้ี ประเด็นนี้อาจอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนได้ในกรณีที่พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นสัฏฐิกูฏเปรต
ขณะลงเขาคิชฌกูฏ เป็นเปรตที่ศีรษะมีค้อนไฟลุกโชน 6 หมื่นอันทุบหัวเปรตนั้นจนสลายอยู่ ท่านเห็น
ดังนั้นจึงยิ้มแย้ม แต่พระลักขณเถระผู้ติดตามไปด้วย เห็นอาการของพระมหาโมคคัลลานะแล้วไต่ถาม
ถึงสาเหตุของการยิ้มนั้น ท่านจึงตอบว่า “ท่านพึงถามผมในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า” ต่อมา 
พระศาสดาทรงสดับถ้อยค าของพระเถระแล้วจึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย สัตว์นี้ แม้เรานั่งอยู่ที่
โพธิมัณฑประเทศก็เห็นแล้วเหมือนกัน เราไม่บอก ก็เพื่ออนุเคราะห์แก่คนเหล่าอื่นว่า ‘ก็แลคนเหล่าใด 
ไม่พึงเชื่อค าของเรา; ความไม่เชื่อนั้น พึงมีเพื่อกรรมไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเหล่านั้น,’ แต่ว่า 
บัดน้ี เราเป็นพยานของโมคคัลลานะ จึงบอกได้.”22  

จะเห็นว่า พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้กับการเห็นของพระมหาโมคคัลลานะว่าเปรตมี
อยู่จริง และการที่พระมหาโมคคัลานะบอกว่าให้ถามที่ส านักของพระผู้มีพระภาคนั้น เพราะเหตุว่า
ภิกษุผู้ปุถุชนทั้งหลายเมื่อมองไม่เห็นแล้ว อาจไม่เชื่อ และกล่าวแย้งว่าการเห็นนั้นไม่ใช่ของจริง ไม่เป็น
ความจริงก็เป็นได้ เพราะมังสจักขุหรือการเห็นด้วยตาเนื้อนั้นมีข้อจ ากัดในการเห็น และเมื่อปุถุชนใด
เกิดความคลางแคลงแล้ว ก็อาจพลาดพลั้งกล่าวหาว่าการเห็นของพระมหาโมคคัลลานะนั้นเป็นการ
กล่าวเท็จ เกิดบาปอกุศลแก่บุคคลนั้นได้ จะเห็นไดว้่า การเห็นนี้จึงอยู่ในวิสัยเฉพาะพระพุทธองค์ และ
ผู้มีทิพพจักขแุต่ไม่ใช่การเห็นทั่วไปของปุถุชน 

ประเด็นที่ 3 การเห็นอดีตชาติของพระพุทธองค์และสรรพสัตว์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขยญาณ เป็นญาณที่อยู่ในวิชชา 3 บุพเพนิวา
สานุสสติญาณนั้น พระพุทธองค์ทรงเห็นอดีตชาติของพระองค์เอง ว่าเคยเป็นใคร ชื่ออะไร เกิดใน
ตระกูลอย่างไร เกิดร่วมกับใครบ้าง มีลักษณะอย่างไร เหตุการณ์ในอดีตนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ได้ตรัสเล่า
รายละเอียดไว้ดังปรากฏในชาดกต่าง ๆ ส่วนจุตูปปาตญาณนั้น หมายถึง ญาณก าหนดรู้จุติและอุบัติ
แห่งสัตว์ทั้งหลาย เห็นสัตว์ก าลังจุติบ้าง เกิดบ้าง มีอาการดีบ้าง เลวบ้าง ตามกรรมของตน เรียกอีก
อย่างว่า ทิพพจักขุ23 ทรงอธิบายการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ว่าเป็นอย่างไร ท าดีไปเกิด
อย่างไร ท าชั่วไปเกิดอย่างไร มีความซับซ้อนของการให้ผลของกรรมต่าง ๆ อย่างไร รวมถึงก าเนิดของ
มนุษย์และพัฒนาการของทารกในครรภ์ว่า มีการแบ่งตัวอย่างไร เกิดปุ่มแขนขาและอวัยวะต่าง ๆ เมื่อ

                                                            
22 ขุ.ธ.อ. 41/239-240. 
23 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ ประมวลศัพท์ , อ้างแล้ว, 

หน้า 67. 
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อายุครรภ์เท่าใดบ้างอย่างชัดเจน24 ล้วนเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยทิพพจักขุทั้งสิ้น ซึ่งในสมัย
นั้นไม่มีวิทยาการใดที่สามารถตอบค าถามนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเห็นธรรมในยามที่ 3 คือ  
อาสวักขยญาณ นั้น เป็นการเห็นที่ยิ่งกว่าการเห็นด้วยทิพพจักขุ  แต่เป็นการเห็นด้วยญาณ คือ 
สัพพัญญุตญาณ อันเป็นการเห็นอย่างแทงตลอดในอริยสัจ 4 ด้วยรอบ 3 อาการ 12 ดังปรากฏใน 
ธัมมจักกัปวัตตนสูตร และในอรรถกถามูลปริยายสูตรกล่าวถึงความส าคัญของการเห็นด้วยญาณว่า  

...การเห็นด้วยจักษุ ไม่ชื่อว่าเห็น การเห็นด้วยญาณเท่านั้น ชื่อว่าเห็น. สม
ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ดูก่อนวักกลิประโยชน์อะไรด้วยกายอันเปื่อยเน่านี้ อันเธอเห็น
แล้ว, ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดแล เห็นพระธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคต ดังนี้. เพราะฉะนั้น 
บุคคลแม้เห็นอยู่ (ซึ่งพระอริยะ) ด้วยจักษุ แต่ไม่เห็นอนิจจลักษณะ เป็นต้น ที่พระอริยเจ้า
ทั้งหลายเห็นแล้วด้วยญาณและไม่บรรลุธรรมที่พระอริยเจ้าบรรลุแล้ว พึงทราบ ไม่เห็นพระ
อริยเจ้าทั้งหลาย เพราะธรรมที่ท าให้พระอริยะ และความเป็นพระอริยะอันบุคคลนั้นยังไม่
เห็น ดังนี้.25 

 
การเห็นด้วยตานั้นยังไม่เรียกว่าเป็นการเห็นที่สมบูรณ์ เป็นการเห็นเพียงเปลือกนอก 

แต่การเห็นด้วยญาณต่างหากทีเ่รียกว่าการเห็น ซึ่งในที่นี้หมายถึง การเห็นธรรม การได้บรรลุธรรมดังเช่น
ที่พระอริยเจ้าบรรลุแล้ว ดังนั้น หากยังไม่เห็นธรรมที่พระอริยเจ้าท่านเห็นแล้ว ก็ชื่อว่า ยังไม่เห็น นั่นเอง 

ประเด็นที่ 4 ค าว่า ญาณทัศนะ พระบาลีว่า ญาณทสฺสน หากค าว่า ญาณ มีนัย
ครอบคลุมความรู้ธรรมทั้งหลายได้ด้วยญาณ และรู้ความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ ด้วยญาณนั้นมาก
เพียงพอ โดยไม่จ าเป็นต้องประกอบกับ การเห็น แล้ว เหตุใดจึงไม่ใช้ ญาณ เพียงค าเดียวในทุก ๆ ที่
ในพระไตรปิฎก แต่กลับมีค าว่า ญาณทัศนะ ปรากฏอยู่จ านวนมาก ซึ่งค านี้เกิดจากการประกอบกัน
ของค าว่า ญาณ และ ทัศนะ ซึ่งค าว่า ทัศนะ แปลว่า การเห็น การเห็นด้วยปัญญา สิ่งที่เห็น26 เมื่อรวม
กับ ญาณ แล้วจึงแปลว่า การเห็นได้ด้วยญาณ ในหลายแห่งหมายถึง ทิพพจักขุญาณบ้าง ปัจจเวกขณ
ญาณบ้าง สัพพัญญุตญาณบ้าง27 ดังนั้น การเห็นของพระพุทธองค์เป็นการเห็นด้วยญาณ ควรมีสภาวะ
แห่งการเห็นนั้นเกิดขึ้นจริง ๆ จะดูสมเหตุสมผลกว่าการกล่าวว่า พระพุทธองค์ทรงวาง จักขุ ไว้เป็น
อันดับแรกของ จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลกะ เพื่อประโยชน์ในการสื่อความหมายของการบรรลุ
ธรรมให้เป็นที่เข้าใจง่ายเพียงเท่านั้น 
                                                            

24 ส .ส. 15/235/337. 
25 ม.มู.อ. 17/57-58. 
26 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ , อ้างแล้ว,  

หน้า 121. 
27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 91. 
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กล่าวโดยสรุปคือ หากจะปฏิเสธสภาวะการเห็น และกล่าวว่าธรรมจักขุเป็นเพียง 
การเรียกชื่อแต่ไม่ได้มีบทบาทในการรู้อริยสัจ 4 ร่วมกับธรรมอีก 4 ประการแล้ว เหตุใดในความหมาย
ทั้งในชั้นพระไตรปิฎกและอรรถกถาจึงแปล จักขุ ว่า เห็น และท ากิจด้วยการเห็น จากนั้นจะเป็น 
การปฏิเสธการเห็นใน 4 ประเด็นข้างต้น  คือ ปฏิเสธจักขุ 5 ประการอันเป็นคุณสมบัติของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปฏิเสธการเห็นอดีตชาติของพระพุทธองค์เองและของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย
บุพเพนิวาสานุสสติญาณและจุตูปปาตญาณซึ่งเป็นการเห็นในขณะที่กิเลสเบาบางลงแต่ยังไม่หมดไป 
ต่อเมื่อเห็นธรรมด้วยอาสวักขยญาณอันเป็นญาณบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาวะทั้งปวงแล้ว การเห็น
ควรจะกระจ่างชัดแจ้งยิ่งกว่าการเห็นใน 2 ญาณแรก จึงจะสมเหตุสมผลกว่า และประการสุดท้ายจะ
เป็นปฏิเสธเรื่องค าว่า ญาณทัศนะ คือการเห็นด้วยญาณดังไดอ้ธิบายไว้ข้างต้น 

ดังนั้น จักขุ ในธรรมทั้ง 5 คือ จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลกะนั้น มีความเป็นไป
ได้อย่างมากที่จะมีบทบาทในการเห็นจริง ๆ และไม่สมเหตุสมผลหากจะกล่าวว่า จักขุเป็นเพียงชื่อ
เพื่อให้เรียกว่า การเห็นธรรม หรือดวงตาเห็นธรรม  

2) สภาวะการเกิดของปัญญาทั้ง 5 มีประเด็นน่าศึกษาเพิ่มเติมว่า สภาวะเกื้อกูล
กันของการเห็น รู้ รู้ชัด รู้แจ้ง สว่างไสว รวมถึงล าดับและระยะเวลาการเกิดน้ันเป็นอย่างไร เพราะยังมี
ข้อสงสัยว่า หากมีการเห็นเกิดขึ้นจริง ๆ แล้ว ในสภาวะอันมืดมิดปราศจากแสงสว่างนั้นจะเห็นได้
อย่างไร และปรากฏหลักฐานหรือไม่ว่า แต่ละสภาวะนั้นมีแสงสว่างอยู่แล้วหรือไม่ หรือว่าสภาวะทั้ง 5 
นั้นเกิดขึ้นใกล้เคียงกันอย่างรวดเร็วจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นคราวเดียวกันหรือไม่ เพื่อน าไปสู่การอธิบาย
ลักษณะของการเกิดปัญญาในระดับโลกุตตระที่ชัดเจนขึ้น 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงความสว่างแห่งปัญญาไว้ในนัตถิปุตตสมสูตรว่า แสงสว่าง 
ใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี ตรงนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่ลักษณะของการอุปมา เนื่องจากเหตุแห่งการ
ตรัสของพระพุทธองค์ในครั้งนี้ เกิดจากเทวดาได้เข้ามาในส านักของพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวว่า 
“ความรักเสมอด้วยบุตรไม่มี ทรัพย์เสมอด้วยโคไม่มี แสงสว่างเสมอด้วยดวงอาทิตย์ไม่มี แหล่งน้ า
ทั้งหลายมีสมุทรเป็นยอดเยี่ยม” พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “ความรักเสมอด้วยตนไม่มี ทรัพย์เสมอ
ด้วยข้าวเปลือกไม่มี แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ฝนจัดเป็นแหล่งน้ าอันยอดเยี่ยม”28 เป็นการตรัส
แก้ในสิ่งที่เทวดาพูด เมื่อพิจารณาบริบทแล้วจะเห็นว่า เทวดามิได้ตั้งใจกล่าวในเชิงอุปมา แต่กล่าวถึง
สิ่งทีม่นุษย์มองเห็นด้วยตาปกติ สัมผัสจับต้องได้ และรู้สึกได้ เช่น ความรักต่อบุตร ทรัพย์คือโคนั้นมีค่า
มาก แสงสว่างจากดวงอาทิตย์สว่างที่สุด และน้ าในมหาสมุทรถือว่ายอดเยี่ยม ซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัส
ตอบไปในท านองเดียวกันคือ ความรักในตนเอง ทรัพย์คือข้าวเปลือกนั้นมีค่ามาก แสงสว่างแห่ง
ปัญญานั้นสว่างที่สุด และน้ าฝนเป็นแหล่งน้ าอันเยี่ยม จะเห็นว่าพระองค์ตรัสเรื่องความสว่างของ

                                                            
28 ส .ส. 15/13/13. 
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ปัญญาแทนที่จะเป็นพระอาทิตย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่า คือ มองเห็นด้วยมังสจักขุ แต่
จะเห็นความสว่างแห่งปัญญาได้นั้นอาจเห็นด้วยญาณทัสนะ ไม่ได้ใช้มังสจักขุอย่างที่บุคคลทั่วไป
คุ้นเคย ดังนั้น ถ้าหากปัญญาไม่มีสภาวะแห่งความสว่างแล้ว พระพุทธองค์ย่อมไม่ตรัสดังนี้ จากข้อมูล
น้ีสรุปได้ว่า ตัวสภาวะของ ปัญญา เองนั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมมีความสว่างอย่างยิ่งอยู่ด้วย 

นอกจากประเด็นที่ว่าความสว่างนั้นมีในสภาวะอื่น ๆ ด้วยนอกจากอาโลกะหรือไม่
แล้ว การเกิดขึ้นแห่งปัญญาทั้ง 5 นี้ ยังมีความน่าสนใจ คือ ล าดับและความรวดเร็วในการเกิดขึ้น 
ของธรรมทั้ง 5 คือ จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลกะ ซึ่งเป็นสภาวธรรมที่ท าให้รู้แจ้งในอริยสัจ 4 น้ี 
ค่อย ๆ เกิดขึ้นต่อเนื่องกันที่ละอย่าง หรือเกิดในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นคราว
เดียวกันหรือไม ่ 

ในส่วนนี้พระอรรถกถาจารย์ไม่ได้อธิบายไว้ แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเกิดขึ้นใกล้กัน 
จนกล่าวได้ว่าเป็นคราวเดียวกัน ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 

ประการที่ 1 ความสว่างมีผลต่อการเห็น (จักขุ) หรือไม่ กล่าวคือ ความสว่างควรจะ
ปรากฏขึ้นตั้งแต่แรกมิฉะนั้นจะไม่สามารถเห็นได้ และแม้แต่สภาวะแห่ง ปัญญา เองก็มีความสว่าง
มากอยู่แล้วดังปรากฏในพระสูตรข้างต้น อีกทั้งเมื่อปัญญามีความสว่างแล้ว และปัญญาท าให้เกิด
วิชชาคือความรู้แจ้งเกิดขึ้น ดังนั้น สภาวะความสว่างควรมีอยู่ในขณะที่วิชชาเกิดด้วยเช่นกัน เพราะ
วิชชาเป็นเครื่องขจัดความมืดคืออวิชชา และเมื่อวิชชาคือการรู้แจ้ง ขจัดความมืดจนหมดสิ้นไปจึงเกิด
สภาวะของอาโลกะ คือ ความสว่างไสวที่ปราศจากความมืด แต่ไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านั้นจะไม่
มีความสว่างเกิดขึ้นเลย อีกประการหนึ่ง ถ้าพุทธพจน์ที่ว่า “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” เป็นเพียง
การอุปมาแล้ว ก็ไม่จ าเป็นต้องมีสภาวะแห่ง อาโลกะ ขึ้นในปัญญาทั้ง 5 ก็ได้ ซึ่งหมายถึงความสว่าง
ไม่ได้มีผลต่อการเห็น รู้ รู้ชัด รู้แจ้ง เพราะเป็นเพียงการอุปมาเท่านั้น นอกจากนี้ อาโลกะนั้นยังแปลว่า 
เป็นเครื่องช่วยให้มองเห็นทั่ว29 อีกด้วย เป็นการให้น้ าหนักความส าคัญของสภาวะแห่งความสว่างไสว
อันเกิดจากการขจัดอวิชชา คือ ความมืดออกไปได้อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น การกล่าวว่าความสว่างของ
ปัญญา คือการอุปมาจึงไม่สมเหตุสมผล และความสว่างนั้นควรเกิดขึ้นในสภาวะของปัญญาทั้ง 5 คือ 
จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลกะ จะมีเหตุผลมากกว่า 

ประการที่ 2 อรรถปฏิสัมภิทาญาณของพระอริยบุคคลนั้น อรรถกถาจารย์กล่าวไว้
ว่ามีลักษณะคล้ายผุดขึ้นอย่างกระจ่างในคราวเดียว กล่าวคือ เมื่อเสียงพุทธพจน์กระทบโสตประสาท
ของท่านเท่านั้น นัยยะแห่งพระพุทธพจน์นั้นก็ปรากฏตั้งร้อยนัย ตั้งพันนัย30 ดังนั้น เมื่อความรู้ด้วย

                                                            
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ , ปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและ

พัฒนาการ, รายงานการวิจัย, อ้างแล้ว, 2548. 
30 ขุ.ปฏิ.อ. 68/20. 
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ปฏิสัมภิทาญาณของพระอริยะมีลักษณะผุดขึ้นในคราวเดียวได้ ก็มีความเป็นไปได้ว่า จักขุ ญาณ 
ปัญญา วิชชา อาโลกะ เพื่อการรู้แจ้งในอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ในวิสัยของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอาจเกิดขึ้นเร็วมากจนกล่าวได้ว่าเป็นคราวเดียวกัน 

ประการที่ 3 พระสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่มีญาณอื่นที่ลึกซึ้ง
กว่า31 พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า “ไม่เคยมี จักไม่มี และย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมี
ปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาค”32 และกล่าวอีกว่า “ชื่อว่าพระสัพพัญญุต
ญาณ เพราะรู้ธรรมทั้งหมด กล่าวคือ ธรรมส่วนอดีต อนาคต และปัจจุบัน ชื่อว่า อนาวรณญาณ 
เพราะไม่มีเครื่องขัดข้องในพระญาณนั้น33 แสดงให้เห็นว่าพระญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็น
ญาณที่ยิ่งกว่าญาณใด ๆ เช่น ญาณของพระอริยะ เป็นต้น จึงสนับสนุนเหตุผลประการที่ 2 ว่า เมื่อ
ญาณของพระพุทธองค์นั้นไม่มีญาณใดยิ่งกว่าแล้ว จึงเป็นไปได้มาก ว่าการเกิดขึ้นของธรรมทั้ง  
5 ประการนั้นจะเกิดขึ้นเร็วมากจนกล่าวได้ว่าเป็นคราวเดียวกัน 

จากเหตุผลข้างต้นสรุปได้ว่า ความสว่างนั้นควรมีปรากฏแต่แรก ไม่ควรจะเกิดขึ้นใน
ลักษณะที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นทีหลังเป็นล าดับสุดท้าย คือ มิได้หมายความว่า ไม่มีความสว่างเกิดขึ้นเลย
แล้วไปเกิดความสว่างล าดับหลังสุด หากเชื่อดังนี้จะขัดแย้งกับเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้นในเรื่องความ
สว่างแห่งปัญญา นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่า จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลกะนั้น จะ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและชัดแจ้งในคราวเดียว เพราะถ้าเสียงพุทธพจน์ที่กระทบโสตประสาทของพระ
อริยบุคคลผู้มีอรรถปฏิสัมภิทาญาณยังมีลักษณะผุดขึ้นในคราวเดียวแล้ว พระสัพพัญญุตญาณของพระ
พุทธองค์นั้นเป็นญาณที่ไม่มีญาณใดยิ่งกว่า จึงมีแนวโน้มสูงมากว่า สภาวะแห่งปัญญาทั้ง 5 จะเกิดขึ้น
ในกาลที่ใกล้เคียงกันมากจนอาจกล่าวได้ว่าเกิดในคราวเดียวกัน 

เหตุที่ผู้วิจัยอธิบายลักษณะและระยะเวลาการเกิดของสภาวะทั้ง 5 ข้างต้นนี้ เพื่อ
น ามาสู่ข้อสรุปที่ว่า การเกิดขึ้นของสภาวะแห่งการรู้แจ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระ
อริยบุคคล ซึ่งเป็นปัญญาระดับโลกุตตระนั้น มิได้เกิดขึ้นอย่างโลกิยปัญญาอันเป็นปัญญาของปุถุชน
ทั่วไป ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้อะไรจากการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ เมื่อค้นพบข้อมูลแล้วก็อ่าน ดู ฟัง และ
เมื่ออ่าน ดู ฟังแล้วจึงรู้ เมื่อรู้แล้วก็เกิดความเข้าใจ เมื่อเข้าใจก็เริ่มคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อน าไปสังเคราะห์ หรือหาข้อสรุปที่ชัดเจน จากนั้นก็น าข้อสรุปหรือข้อสังเคราะห์นั้นไปสร้างองค์
ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป กระบวนการดังกล่าวนี้ คือ กระบวนการศึกษาเรียนรู้ทั่วไป 
ของมนุษย์ เป็นการพัฒนาปัญญาที่มนุษย์ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน แต่สภาวะแห่งการรู้แจ้งของ 

                                                            
31 ที.สี.อ. 11/235.  
32 ที.ม. 10/145/90. 
33 ที.สี.อ. 11/234.   
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยบุคคลนั้นต่างกัน ไม่ได้อาศัยการขบคิดแบบทั่วไปอย่างที่ปุถุชน
เข้าใจ แต่เป็นปัญญาจากการเจริญสมถวิปัสสนาจนเกิดการรู้แจ้งด้วยสภาวะทั้ง 5 คือ จักขุ ญาณ 
ปัญญา วิชชา อาโลกะ (เห็น รู้ รู้ชัด รู้แจ้ง สว่างไสว) อย่างรวดเร็วและชัดแจ้งด้วยพระสัพพัญญุต
ญาณ หรือแม้ด้วยญาณแห่งพระอริยะ ดังนั้น ประโยชน์ของการศึกษาในประเด็นนี้จะท าให้เกิด
สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์มีจริง เชื่อในการบรรลุ
ธรรมของพระผู้มีพระภาคและพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งเป็นโลกุตตรปัญญาในพระพุทธศาสนา อันเกิด
จากการเจริญสมถะวิปัสสนาที่สั่งสมมายาวนานมากนับภพชาติไม่ถ้วน แล้วบรรลุธรรมได้ในชาติหนึ่ง 
มิได้เกิดจากการขบคิดเอาแล้วจึงได้เช่นปัญญาปุถุชนทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม เป็นความจริงที่ว่าการสั่งสมปัญญาด้วยการศึกษาเรียนรู้จากการฟัง 
การอ่าน สอบถามจากผู้รู้นั้นก็ต้องกระท าอยู่ แต่ปัญญาที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ ภาวนามยปัญญา เป็น
ปัญญาอันเกิดจากการสั่งสมการบ าเพ็ญภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนา จนกระทั่งเกิดสภาวะแห่งการรู้
แจ้งดังที่ปรากฏในธัมมจักกัปวัตตนสูตรได้ จึงกล่าวได้ว่า ปัญญาในพระพุทธศาสนามีความละเอียด
ลึกซึ้งมากด้วยเหตุทีก่ล่าวมาน้ี 
 

3.3 ลักษณะของปัญญาและลักษณะของบุคคลที่มีปัญญา 
3.3.1 ลักษณะของปญัญา 
ในวัมมิกสูตรยังกล่าวถึง ปัญหา 15 ประการที่พระกุมารกัสสปะทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ในข้อที่ 6 ถามว่า อะไรชื่อว่าศัสตรา พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ศัสตรานั้นเป็นชื่อแห่งปัญญาอัน
ประเสริฐ จงใช้ปัญญาขุดลิ่มสลัก (อวิชชา) ขุดอึ่ง (ความคับแค้นด้วยความโกรธ) ถากทางสองแพร่ง 
(วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัยให้หมดไป) และใช้ศัสตรานั้นยกหม้อกรองน้ าด่าง (นิวรณ์ 5) ขึ้นมา น า
เต่า (อุปาทานขันธ์ 5) ขึ้นมา ยกเขียงหั่นเนื้อ (กามคุณ 5) ขึ้นมา หยิบชิ้นเนื้อ (นันทิราคะ) ขึ้นมาแล้ว
ละเสีย34 ในพระสูตรดังกล่าวพระพุทธองค์ตรัสเปรียบปัญญาว่าเป็นอาวุธ เป็นเครื่องก าจัดอวิชชาคือ
ความไม่รู้ และกิเลสทั้งหลายมีความโกรธ ความลังเลสงสัย นิวรณ์ 5 ฯลฯ ให้หมดสิ้นไป และในคัมภีร์
วิสุทธิมรรคกล่าวถึงลักษณะของปัญญาว่า “...ลักษณะ กิจ ผล เหตุใกล้ของปัญญาเป็นอย่างไร...
ปัญญามีการแทงตลอดสภาวธรรมเป็นลักษณะ มีการก าจัดความมืดคือโมหะที่ปกปิดสภาวะความเป็น
จริงของธรรมทั้งหลายเป็นกิจ มีความไม่หลงเป็นผล ก็สมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญานั้น...”35 แสดงให้
เห็นว่า ปัญญา คือการแทงตลอดในสภาวธรรม มีความสว่างขจัดความมืดแห่งกิเลส และมีสภาวะที่
ใกล้กับสมาธิ ซึ่งสอดคล้องกับไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หากมีศีลอันบริสุทธิ์และมีสมาธิที่ตั้งมั่น

                                                            
34 ม.มู. 12/250/269-273. 
35 วิสุทฺธิ. 424/733. 
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แล้วย่อมเกิดปัญญาได้ สอดคล้องกับลักษณะของปัญญาที่ระบุไว้ในมิลินทปัญหาว่า “คนเกี่ยวข้าวใช้
มือซ้ายจับมัดข้าวไว้ ใช้มือขวาถือเคียวเกี่ยวข้าว ฉันใด พระโยคาวจารก็ย่อมใช้มนสิการจับจิตไว้ แล้ว
ใช้ปัญญาตัดกิเลสทั้งหลาย ฉันนั้น”36 บุคคลเมื่อมีสติยกสิ่งใด ๆ ขึ้นพิจารณาแล้ว เช่น มีสติระลึกได้
ว่าขันธ์ทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วใช้ปัญญาคือโยนิโสมนสิการพิจารณาให้ลึกซึ้งสาวไปถึงเหตุที่แท้จริง จน
สามารถระงับอุปาทานขันธ์ได้ เป็นต้น ในทางกลับกัน ถ้าไม่มีสติเสียแล้วโยนิโสมนสิการย่อมไม่
สามารถท างานได้ ปัญญาอันลึกซึ้งที่จะตัดกิเลสให้ล่วงไปได้ย่อมไม่เกิดขึ้น 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นความสอดคล้องกันของลักษณะแห่งปัญญาว่า มีลักษณะ 
สว่างขจัดความมืดมิดแห่งอวิชชาและกิเลสทั้งหลาย มีลักษณะตัดความลังเลสงสัยให้สิ้นไป แทงตลอด
ในความรู้ เข้าใจในสภาวธรรมทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้ง โดยมีปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดปัญญา คือ สติ 
สมาธิ เมื่อมีสติระลึกรู้ มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
โยนิโสมนสิการจะท าหน้าที่ในการพิจารณาได้อย่างลึกซึ้ง ปัญญาจะบริสุทธิ์ขึ้นเป็นล าดับ 

 
3.3.2 ลักษณะของบุคคลทีม่ีปัญญา 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงลักษณะของบุคคลที่มีปัญญาไว้หลายแห่ง ดังน้ี 
1) กัณณกัตถลสูตร “...ผู้มีปัญญา คือ ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้ง

ความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ช าแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ...”37 แสดงให้เห็นว่า 

บุคคลที่มีปัญญาในพระพุทธศาสนา คือ มีปัญญาที่เป็นไปเพ่ือก าจัดกิเลส 

2) บุคคลที่มีปัญญา 3 ระดับในอวกุชชสูตร โดยเปรียบเทียบไว้ดังนี้ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล 3 จ าพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก บุคคลมีปัญญาเหมือน

หม้อคว่ า เป็นคนเขลา ไม่มีปัญญาส าหรับพิจารณา บุคคลเช่นนั้นแม้จะหมั่นไปในส านัก
ภิกษุทั้งหลาย ก็ไม่อาจเล่าเรียนเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งกถาได้ เพราะเขาไม่มี
ปัญญา 

บุคคลมีปัญญาเหมือนชายพก เรากล่าวว่า ดีกว่าบุคคลที่มีปัญญาเหมือนหม้อ
คว่ า บุคคลเช่นนั้นแม้หมั่นไปในส านักภิกษุทั้งหลาย นั่งตรงที่นั้นเรียนเบื้องต้น ท่ามกลาง 
และที่สุดแห่งกถาครั้นลุกขึ้นแล้วก็ก าหนดรู้พยัญชนะไม่ได้ เพราะพยัญชนะที่เขาเรียนแล้ว
เลอะเลือนไป 

ส่วนบุคคลมีปัญญากว้างขวาง (เหมือนหม้อหงาย) เรากล่าวว่า ดีกว่าบุคคลที่มี
ปัญญาเหมือนชายพกบุคคล เช่นนั้นหมั่นไปในส านักภิกษุทั้งหลาย นั่งตรงที่นั้นเรียน

                                                            
36 มิลินฺท. 8/45. 
37 ม.ม. 13/379/464. 
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เบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งกถานั้นจ าพยัญชนะได้ มีความด าริประเสริฐ  มีจิตใจ 
ไม่วอกแวก ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พึงท าที่สุดแห่งทุกข์ได3้8 

 
กล่าวคือ บุคคลประเภทที่ 1 เปรียบเหมือนหม้อคว่ า ไม่อาจรองรับน้ า คือ ความรู้ใด ๆ ได้ 

เรียนไปแล้วก็เหมือนเททิ้งจนหมด บุคคลประเภทที่ 2 คือ เพียงรับความรู้ได้ขณะฟังแต่แล้วก็เลอะ
เลือนไป “เปรียบเหมือนบุรุษเก็บของเคี้ยวต่าง ๆ คือ งา ข้าวสาร ขนมต้ม พุทราไว้ที่ชายพก บุรุษนั้น
เมื่อลุกจากที่นั้นพึงท าเรี่ยราดเพราะเผลอสติ...”39 ส่วนบุคคลประเภทที่ 3 คือ มีปัญญากว้างขวาง
เปรียบเหมือนหม้อหงาย เพราะเมื่อเทน้ าลงหม้อ น้ าก็ขังอยู่ไม่ราดไหลไป หมายถึงคนที่ฟังธรรมแล้ว
แม้ลุกออกไปจากที่นั้น ก็ยังจ าเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งกถานั้นได้  

3) ลักษณะของผู้มีปัญญาในสัตตชฏิลสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าปเสนทิ

โกศลว่า “ปัญญาจะพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา ปัญญานั้นจะพึงรู้ได้ด้วยกาลนาน ไม่ใช่ด้วยกาลเล็กน้อย 

ผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้”40 แสดงให้เห็นว่า จะรู้ว่า

ผู้ใดมีปัญญา ดไูด้จากสิ่งที่พูด และจะรู้ว่าคนนั้นมีปัญญาจริงหรือไม่ ต้องสังเกตไปนาน ๆ เป็นต้น 

นอกจากลักษณะ 3 ประการข้างต้นนี้ ยังมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงลักษณะของผู้มี
ปัญญาไว้ในขุททกนิกายด้วย พบว่าคุณลักษณะของผู้มีปัญญาในพระพุทธศาสนา นั้น สามารถแบ่งได้ 
5 ประเภท โดยวิเคราะหจ์ากพระสูตรที่มีความเกี่ยวข้องจ านวน 38 เรื่อง ดังนี ้

 
ตารางที่ 3.1  คุณลักษณะของผู้มีปัญญาในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
คุณลักษณะของผู้มีปัญญาในทัศนะพระพทุธศาสนาเถรวาท จ านวนเรื่องทีพ่บ 

1) หมั่นพิจารณาธรรมเพื่อบรรลุมรรคผล เช่น พิจารณาละอุปาทานขันธ์ 
พิจารณาอริยสัจ 4 เป็นต้น 

12 

2) ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท หมั่นฝึกจิตใหม้ีสติ มีอินทรียสังวร และมสีติ
ในการใชส้อยปัจจัย 4 

8 

3) มีความเพียรเพื่อออกจากกามและขจัดกิเลส 7 
4) เป็นสัมมาทิฏฐแิละด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 8 
5) คบหาบัณฑิต ไม่คบคนพาล 3 

                                                            
38 องฺ.เอก. 20/30/180. 
39 อภิ.ปุ. 36/107/173-174. 
40 ส .ส. 15/122/141-142. 
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หากพิจาณาจะพบว่า กลุ่มที่ 1-3 นั้น พระพุทธองค์มักตรัสถึงปัญญาของพระอริยบุคคล
บ้าง การปฏิบัติของพระภิกษุผู้บ าเพ็ญเพียรบ้าง ทรงอธิบายว่าการปฏิบัติของพระภิกษุผู้มีปัญญาควร
เป็นอย่างนี้ ๆ โดยมุ่งเน้นการฝึกฝนขัดเกลากิเลส ฝึกให้มีสติ เช่น อินทรียสังวร และการมีสติในการใช้
สอยปัจจัย 4 ต่าง ๆ จากนั้นสิ่งที่ส าคัญประการต่อมา คือ การพิจารณาด้วยปัญญาหรือวิปัสสนา โดย
การพิจารณาทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และทางดับทุกข์ ตามกระบวนการแห่งอริยสัจ 4 และ
หมั่นพิจารณาขันธ์ทั้งหลายว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ควรยึดถือ ควรปล่อยวาง เมื่อมีอะไรมากระทบ
อายตนะต่าง ๆ ก็วางเฉย ไม่เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ให้พิจารณาด้วยวิปัสสนาอยู่เสมอ เห็น
ทุกอย่างตามความเป็นจริงของโลก ดังนี้ กิเลสย่อมไม่ฟูขึ้นและสามารถขจัดให้หมดไปได้ในที่สุด 
ตัวอย่างเช่น “ผู้มีปัญญานั้น เป็นผู้ก าจัดเสนาในธรรมทั้งปวง คือ รูปที่เห็น เสียงที่ได้ยิน หรืออารมณ์ที่
รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง”41 และ “พิจารณาเห็นด้วยปัญญา (วิปัสสนาปัญญา) ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวง
ไม่เที่ยง เมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์ นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์”42 การกล่าวถึงลักษณะของผู้มี
ปัญญาในลักษณะนี้ พบในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะถึง 27 เรื่อง จาก 38 เรื่อง จึงกล่าวได้ว่า ผู้มี
ปัญญาในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีสติอยู่เป็นนิจ มีความเพียรเจริญวิปัสสนาให้หลุดพ้นจากกิเลส 
ทั้งปวงเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นส าคัญ  

ประการต่อมาคือ กลุ่มที่ 4 ส าหรับคฤหัสถ์ที่ยังต้องด าเนินชีวิตในสังคม ยังต้องครองเรือน
อยู่ ผู้มีปัญญาในกลุ่มนี้ โดยมากกล่าวถึงการด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท สั่งสมบุญกุศลอยู่เสมอ 
ไม่กระท าความชั่วทางกาย วาจา ใจ เป็นผู้มีศีล (ศีลสมบัติ) และเป็นผู้มีความเห็นถูก คือ มีสัมมาทิฏฐิ 
เมื่อละโลกไปแล้วจะได้บังเกิดในสวรรค์ ดังค ากล่าวที่ว่า “นรชนผู้มีปัญญา ประกอบด้วยธรรม 2 
ประการนี ้คือ ศีลสมบัติ และสัมมาทิฏฐิ”43 และ “บุคคลผู้มีปัญญา ละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
และอกุศลกรรมอื่น ๆ ซึ่งประกอบ ด้วยโทษได้แล้ว ไม่ท าอกุศลกรรมไว้ ท าแต่กุศลกรรมไว้มากมาย 
หลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสวรรค์”44 

นอกจากนี้ ในกลุ่มที่ 5 ได้กล่าวถึงบุคคลแวดล้อมด้วย คนที่มีปัญญานั้นต้องรู้จักเลือกคบ
หาบุคคลที่เป็นบัณฑิต หมายถึง คนมีคุณธรรมและ ไม่คบคนชั่วเป็นมิตร ดังค ากล่าวว่า “ผู้มีปัญญา 
จึงไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเลย”45 และ “...ผู้มีปัญญามักชี้โทษ มักพูดปรามไว้ เหมือนผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ 
(และ) พึงคบผู้ที่เป็นบัณฑิตเช่นนั้น เพราะเมื่อคบคนเช่นนั้น ย่อมมีแต่ความเจริญ ไม่มีความเสื่อม

                                                            
41 ขุ.สุ. 25/800/693. 
42 ขุ.ธ. 25/277/118. 
43 ขุ.อิต.ิ 25/33/380. 
44 ขุ.อิต.ิ 25/31/378. 
45 ขุ.อิต.ิ 25/76/437. 
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เลย”46 เห็นได้ว่าบัณฑิตเป็นผู้ชี้น าให้สร้างกุศลกรรม ตักเตือนไม่ให้ท าความชั่ว จึงเกิดความเจริญแก่ 
ผู้คบหาอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ดังนั้น คุณลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้มีปัญญา คือ 
ไม่คบคนพาล เลือกคบบัณฑิต 

กล่าวโดยสรุป คือ การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาที่พบในขุททกนิกายนั้น เน้นที่การ
พัฒนาความบริสุทธิ์ของจิตให้ห่างไกลจากกิเลส โดยพัฒนาสติของตนให้สมบูรณ์เพื่อป้องกันมิให้กิเลส
ฟูขึ้น และยังสร้างความเห็นในตนให้ถูก คือ เป็นผู้มีศีล มีสัมมาทิฏฐิ ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมให้
เกื้อกูลต่อการก าจัดกิเลส คือ การไม่คบคนพาล การคบมิตรที่เป็นบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ชี้โทษของสิ่งที่ไม่ดี 
และแนะน าสิ่งที่ดีให้ด้วย ดังนั้น การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนานั้น ให้น้ าหนักไปที่การพัฒนา
ปัญญาเชิงจริยธรรมอย่างชัดเจน เริ่มจากการเป็นคนดีที่มีความเห็นถูก มีศีล ละความชั่วทางกาย 
วาจา ใจ เมื่อมีจิตมีความพร้อมมากขึ้นก็จะเบื่อหน่ายการครองเรือน ออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อขัด
เกลาจิตให้มีความบริสุทธิ์ในระดับที่ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุอรหัตผล อันเป็นสภาวะที่ปราศจากกิเลสแล้ว 
กล่าวได้ว่าระดับของกิเลสที่ลดลงนั้นเป็นพัฒนาการทางปัญญาในทัศนะของพระพุทธศาสนา 

 
3.3.3 ลักษณะของบุคคลทีม่ีปัญญาทราม 
เพื่อให้ลักษณะของบุคคลที่มีปัญญามีความชัดเจนขึ้น จึงศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของ

บุคคลที่มีปัญญาทรามด้วย จากการวิจัยพบว่า มีเรื่องที่กล่าวถึงบุคคลที่มีปัญญาทรามในขุททกนิกาย 
จ านวน 22 เรื่อง โดยแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ 1) มีความประมาท ไม่ระมัดระวังสติ และไม่หมั่นขัดเกลาจิต 
จ านวน 7 เรื่อง และ 2) ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิและกระท าบาปทั้งปวง จ านวน 15 เรื่อง 

จะเห็นว่า ลักษณะของคนที่มีปัญญาทรามนั้นจะเริ่มจากการเป็นผู้มีความเห็นผิด คือ เป็น
มิจฉาทิฏฐิก่อน เมื่อบุคคลประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วย่อมก่อกรรมท าชั่วเป็นปกติ เมื่อตายไปแล้ว
จึงมีทุคติเป็นที่ไป คนที่มีปัญญาทรามหรือปัญญาน้อยในทัศนะของพระพุทธศาสนาคือคนกลุ่มนี้เป็น
ส่วนใหญ่ ตัวอย่างพุทธพจน์ที่ปรากฏ เช่น “นรชนผู้มีปัญญาทราม ประกอบด้วยธรรม 2 ประการนี้ 
คือ ศีลวิบัติ และมิจฉาทิฏฐิ”47 และ “บุคคลมีปัญญาทราม ท ากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และ
อกุศลกรรมอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยโทษ ไม่ท ากุศลกรรมไว้ ท าแต่อกุศลกรรมไว้มากมาย หลังจากตาย
แล้วจะไปบังเกิดในนรก”48 นอกจากประกอบบาปอกุศลเป็นประจ าแล้ว จิตยังประกอบด้วยกิเลส มี
ราคะ โทสะ โมหะ มีความเกียจคร้านในการท าความดี ดังปรากฏในพระสูตรว่า “ผู้ไม่มีความละอาย 

                                                            
46 ขุ.ธ. 25/76/51 
47 ขุ.อิต.ิ 25/32/379. 
48 ขุ.อิต.ิ 25/30/377. 
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กล้าเหมือนกา ชอบท าลายคนอื่น ชอบเอาหน้า มีความคะนอง มีพฤติกรรมสกปรก49...มีความริษยา 
ตระหนี่ และโอ้อวด50...คนที่ไม่ขยันในเวลาที่ควรขยัน ทั้งที่ยังหนุ่มยังสาว มีก าลังแต่กลับเกียจคร้าน 
มีความคิดใฝ่ต่ า (กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก) ปราศจากความเพียร เกียจคร้านมาก ย่อมไม่
ประสบทาง (อริยมรรค) ด้วยปัญญา51” เหล่านี้เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้มีปัญญาทรามที่
มองเห็นได้ เมื่อบุคคลมีลักษณะดังนี้แล้ว ย่อมประมาทในการด าเนินชีวิต ใจไม่น้อมไปในเรื่องการฝึก
จิตหรือการด าเนินชีวิตด้วยสติ ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการพัฒนาปัญญาในทัศนะพระพุทธศาสนา คือ 
การสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้น เมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว การท าบาปอกุศลย่อมลดน้อยลงไป 
หากหมั่นฝึกสติบ่อย ๆ ก็จะเกิดความยับยั้งชั่งใจไม่กระท าความชั่วง่ายขึ้น และพัฒนาปัญญาในระดับ
ที่สูงขึ้นไปได้ 
 
ตารางที่ 3.2  การเปรียบเทียบลักษณะของบุคคลที่มปีัญญาและบุคคลที่มีปัญญาทรามใน

พระพุทธศาสนา 
 

ลักษณะของบคุคลที่มีปัญญา ลักษณะของบคุคลที่มีปัญญาทราม 
มีศีล เจริญอินทรียสังวร ศีลวิบัต ิ
มีสัมมาทิฏฐ ิ มีมิจฉาทิฏฐ ิ
ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจรติ 
มีสติอยู่เป็นนิจ มีความเพียรเจริญวิปัสสนา 
ให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง  

มีความประมาท ไม่ระมัดระวังสติ และไม่หมั่นขัด
เกลาจิต  

ไม่คบคนชั่ว คบบัณฑิต มักชี้โทษแก่ผู้อื่น 
(บอกขุมทรัพย)์ ตัดความริษยา ตระหน่ี  
โอ้อวดได้ 

ไม่มีความละอาย กล้าเหมือนกา ชอบท าลายคน
อื่นชอบเอาหน้า มีความคะนอง มีพฤติกรรม
สกปรก มีความริษยา ตระหนี่ และโอ้อวด 

 
เมื่อทราบลักษณะของผู้มีปัญญาและมีปัญญาทรามแล้ว ในการพัฒนาปัญญานั้นควรทราบ

ระดับของปัญญาด้วยเพื่อเป็นตัวชี้วัดว่ามีระดับพัฒนาการเป็นอย่างไร และระดับของปัญญาใน
พระพุทธศาสนาน้ันแบ่งรายละเอียดไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งจะอธิบายในส่วนต่อไป 
 

                                                            
49 ขุ.ธ. 25/244/108. 
50 ขุ.ธ. 25/262/114. 
51 ขุ.ธ. 25/280/119. 
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3.4 ระดับของปัญญามนุษย์ในพระพุทธศาสนา 
ในการพัฒนาปัญญามนุษย์มีความจ าเป็นต้องทราบระดับของการพัฒนาปัญญา เพื่อให้

สามารถก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละระดับได้ ในส่วนนี้จะกล่าวถึง 2 ประเด็นคือ  
1) ประเภทของบุคคลที่สามารถพัฒนาปัญญาให้เจริญได้และความแตกต่างของระดับปัญญา และ  
2) ระดับปัญญาของบุคคลแต่ละประเภทว่าด้วยระดับของกิเลสที่ละได้และอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้น 

 
3.4.1 ประเภทของบุคคลที่สามารถพัฒนาปัญญาให้เจริญได้ 
ในขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึงบุคคลประเภทใดที่สามารถพัฒนาปัญญาให้

เจริญได้ ไว้ในโสฬสปัญญานิทเทส (แสดงปัญญา 16 ประการ) ว่า “...ความเจริญแห่งปัญญาเป็น
อย่างไร คือ ปัญญาของพระเสขะ 7 จ าพวก และของกัลยาณปุถุชน ย่อมเจริญ ปัญญาของพระ
อรหันต์ ย่อมเจริญ ชื่อว่าความเจริญด้วยปัญญาที่เจริญแล้ว นี้ชื่อว่าความเจริญแห่งปัญญา...”52 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในพระสูตรมิได้กล่าวถึงอันธปุถุชนไว้ด้วย แสดงว่า ในปุถุชน 2 ประเภท
คือ อันธปุถุชน และกัลยาณปุถุชนนั้น กัลยาณปุถุชนเท่านั้นที่ถึงความเจริญแห่งปัญญาได้ ดังที่กล่าว
ไว้แล้วในหัวข้อลักษณะของบุคคลผู้มีปัญญาทรามว่า อันธปุถุชนมีลักษณะศีลวิบัติและเป็นมิจฉาทิฏฐิ 
เมื่อมีความเห็นผิดและมีความประพฤติชั่วแล้ว ย่อมไม่สามารถเจริญปัญญาได้ตามทัศนะของ
พระพุทธศาสนา ดังนั้น พระพุทธศาสนาไม่ได้มองว่า บุคคลที่มีปัญญา คือ ผู้มีทรัพย์มาก มียศใหญ่
เป็นที่นับหน้าถือตา ได้รับค าสรรเสริญนั้นเท่านั้น แต่มีนัยชัดเจนว่า ปัญญา คือ คุณงามความดี ความ
เป็นผู้มีจิตอบรมดีแล้ว มีสัมมาทิฏฐิเป็นฐาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของกัลยาณปุถุชน กล่าวได้ว่า จุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาปัญญาในทัศนพระพุทธศาสนา คือ การสร้างสัมมาทิฏฐิ เพื่อเปลี่ยนจากอันธปุถุชนให้
เป็นกัลยาณปุถุชน แล้วจึงพัฒนาปัญญาให้เจริญได้ 

ประการต่อมา คือ เมื่อทราบว่าปัญญาสามารถพัฒนาให้เจริญได้ในบุคคลระดับกัลยาณ
ปุถุชนขึ้นไปแล้ว ในพระสูตรยังระบุอีกว่า ปัญญาของบุคคลในแต่ละระดับนั้นมีความแตกต่างกันมาก 
แม้ในพระอริยบุคคลระดับเดียวกัน เช่น ระดับของโสดาปัตติมรรคและโสดาปัตติผลก็ต่างกันมาก เป็น
ต้น และยิ่งแตกต่างกันในแต่ละระดับจนถึงระดับปัญญาของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าที่เลิศกว่าปัญญาทั้ง
ปวง ดังข้อความต่อไปน้ี  

...ปัญญาของกัลยาณปุถุชนห่างไกลแสนไกล ไม่ใกล้ ไม่ชิดกับปัญญาของบุคคลที่ 
853 เมื่อเทียบกับกัลยาณปุถุชน บุคคลที่ 8 มีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของบุคคลที่ 8 ห่างไกล

                                                            
52 ขุ.ป. 31/4/544-545. 
53 บุคคลที่ 8 ในที่นี้หมายถึงท่านผู้ด ารงอยู่ในโสดาปัตติมรรค ส่วนพระโสดาบันที่ปรากฏในพระสูตรคือ 

โสดาปัตติผล 
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แสนไกล ไม่ใกล้ ไม่ชิดกับปัญญาของพระโสดาบัน เมื่อเทียบกับบุคคลที่ 8 พระโสดาบันมี
ปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของพระโสดาบันห่างไกลแสนไกล ไม่ใกล้ ไม่ชิดกับปัญญาของพระ
สกทาคามี เมื่อเทียบกับพระโสดาบัน พระสกทาคามีมีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของพระ
สกทาคามีห่างไกลแสนไกล ไม่ใกล้ ไม่ชิดกับปัญญาของพระอนาคามี เมื่อเทียบกับพระ
สกทาคามี พระอนาคามีมีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของพระอนาคามีห่างไกลแสนไกล ไม่ใกล้ ไม่
ชิดกับปัญญาของพระอรหันต์ เมื่อเทียบกับพระอนาคามี พระอรหันต์มีปัญญาไม่ใกล้ปัญญา
ของพระอรหันต์ห่างไกลแสนไกล ไม่ใกล้ ไม่ชิดกับปัญญาของพระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่อเทียบ
กับพระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้ามีปัญญาไม่ใกล้เมื่อเทียบกับพระปัจเจกพุทธเจ้า และโลก
พร้อมทั้งเทวโลก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้เลิศ ทรงมีปัญญาไม่ใกล้54 

 
ความแตกต่างดังกล่าวนี้มีช่วงกว้างมากระหว่างปุถุชนและพระอริยบุคคล โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง ปัญญาของพระอรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมภิทานั้น ยิ่งต่างกับปัญญาของปุถุชนจนยากที่จะประมาณได้ 
ดังข้อความนี้ “...บุคคลใดบรรลุแล้ว ท าให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการก าหนดปฏิภาณ 
อรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณของบุคคลนั้นใครอื่นสามารถจะถึงได้ และบุคคลนั้นก็เป็นผู้หนึ่งที่
ปุถุชนอื่น ๆ ไม่สามารถจะเทียมทันได้ เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้นจึงเป็นปัญญาไม่ใกล้…”55 การได้
ปฏิสัมภิทา 4 ซึ่งเป็นปัญญาแตกฉาน เป็นประเด็นที่น่าศึกษาอย่างมากว่าเหตุใดจึงบรรลุปฏิสัมภิทา 
ซึ่งจะกล่าวต่อไปในส่วนของเหตุและปัจจัยในการบรรลุปฏิสัมภิทา 

 
3.4.2 ความสัมพันธ์ของระดับปัญญาในบุคคลแต่ละประเภท ระดับของกิเลสที่ละได้ 

และอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น 
1) ระดับปัญญาของบุคคลแต่ละประเภทและระดับของกิเลสที่ละได้ ในประเด็น

เรื่องระดับของปัญญาในบุคคลแต่ละประเภทนั้น แม้ในพระไตรปิฎกจะไม่ได้ระบุความแตกต่างของ
ปัญญาในแต่ละระดับไว้ว่าเปรียบได้กับอะไร ปริมาณเท่าใด แต่กล่าวไว้ถึงระดับของกิเลสที่ละได้ใน 
แต่ละระดับ จากพระสูตรที่แสดงข้างต้น พบว่า มีค ากล่าวถึงบุคคลประเภทต่าง ๆ 9 ประเภท ดังนี้  
คือ 1) กัลยาณปุถุชน 2) พระเสขะ 7 ประเภท 3) บุคคลที่ 8 4) พระโสดาบัน 5) พระสกทาคามี  
6) พระอนาคามี 7) พระอรหันต์ 8) พระปัจเจกพุทธเจ้า และ 9) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในงานวิจัยนี้
จะอธิบายลักษณะของปัญญาที่แตกต่างของบุคคลระดับปุถุชนถึงพระอรหันต์ซึ่งเป็นระดับที่สิ้นกิเลส
แล้ว และเพิ่มอันธปุถุชนลงไปด้วยเพ่ือความสมบูรณ์ในการศึกษาระดับของปัญญา ดังตารางต่อไปน้ี 

                                                            
54 ขุ.ป. 31/4/549. 
55 ขุ.ป. 31/4/549. 
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ตารางที่ 3.3  ระดับของการละกิเลสของพระอริยบคุคลและปุถุชนประเภทต่าง ๆ 
 

บุคคลระดับ
ต่างๆ 

ประเภท 

นิวรณ ์5 
(ที.ปา.อ.16/360) 

โอรัมภาคิยสังโยขน์ 
(เบื้องต่ า) 

อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 
(เบื้องสงู) 

ราคะ 
โทสะ 
โมหะ 

กา
มฉ

ันท
ะ 

ถีน
มิท

ธะ
 

พย
าบ

าท
 

อุท
ธัจ

จะ
 

กุก
กุจ

จะ
 

วิจ
ิกิจ

ฉา
 

สัก
กา

ยท
ิฏฐ

ิ 

วิจ
ิกิจ

ฉา
 

สีล
พัพ

ต 
ปร

าม
าส

 

กา
มร

าค
ะ 

ปฏ
ิฆะ

 

รูป
รา

คะ
 

อร
ูปร

าค
ะ 

มา
นะ

 

อุท
ธัจ

จะ
 

อว
ิชช

า 

ปุถุชน อันธปุถุชน                 
กัลยาณปุถุชน                 

โสดาปัตติมรรค ธัมมานุสารี* 
                สัทธานุสารี** 

โสดาปัตติผล                
สกทาคามรรค       Ο Ο     ภาวะที่เบา

บาง สกทาคามิผล       Ο Ο     

อนาคามิมรรค           ภาวะที่มีอยู่
เล็กน้อย อนาคามิผล           

อรหัตมรรค    ภาวะที่ 
หมดสิ้น อรหัตผล   

* ผู้แล่นไปตามธรรม ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผล มีปัญญาแก่กล้า บรรลุผลแล้วกลายเป็นทิฏฐิปัตตะ  
(ผู้บรรลุธรรมด้วยความเห็นถูกต้อง)  
** ผู้แล่นไปตามศรัทธาท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผลมีสัทธาแก่กล้า บรรลุผลแล้วกลายเป็นสัทธาวิมุต  (ผู้หลุด
พ้นด้วยศรัทธา) เรียกว่า มัคคสมังคีบุคคลชั้นต้น (ปฐมมัคคสมังคี) หรือผู้พรั่งพร้อมด้วยโสดาปัตติมรรค  และ

เครื่องหมาย Ο หมายถึง กิเลสที่เบาบางลง แต่ยังละไม่หมด   หมายถึง กิเลสที่ละได้หมดสิ้นแล้ว 

 

ประเด็นที่น่าสนใจจากตารางข้างต้นคือ จูฬโคปาลสูตร อธิบายการลดลงและหมด
สิ้นไปของกิเลสในพระอริยบุคคลระดับต่าง ๆ ว่า สังโยชน์ 3 สิ้นไปเมื่อได้โสดาปัตติผล เปรียบเหมือน
ลูกโคที่ข้ามกระแสน้ าได้ และเปรียบโสดาปัตติมรรคว่าเป็นลูกโคเพิ่งเกิดในวันนั้น คือ ธัมมานุสารี 
และสัทธานุสารี โดยมิได้ระบุว่าละกิเลสตัวใดได้ในช่วงที่ยังเป็นโสดาปัตติมรรคนี้ แต่พบว่า ในอรรถ
กถาสังคีติสูตร หมวด 5 ระบุว่า โสดาปัตติมรรคนั้นละวิจิกิจฉาได้แล้ว โดยใช้ค าว่า “วิจิกิจฉา ฆ่าด้วย 
โสดาปัตติมรรคได้”56 จากหลักฐานแสดงว่า วิจิกิจฉาคลายไปตั้งแต่โสดาปัตติมรรค ส่วนสังโยชน์อีก  
2 ประการคือ สักกายทิฏฐิ และสีลพพตปรามาส จะละได้เมื่อบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว  

นอกจากนี้ กามฉันทะหรือกามราคะนั้นเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องต่ า) 
ซึ่งในจูฬโคปาลสูตรระบุว่า ละได้แล้วในพระอนาคามี สอดคล้องกับอรรถกถาสังคีติสูตร หมวด 5 ซึ่ง

                                                            
56 ที.ปา.อ. 16/360. 
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ระบุละเอียดลงไปว่า อนุสัยคือกามราคะที่ถึงความเป็นกามราคสังโยชน์ ฆ่าด้วยอนาคามิมรรคได้ 
หมายถึง กามราคสังโยชน์อย่างละเอียดเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยูน่ั้น ละได้แล้วตั้งแต่เป็นอนาคามิมรรค 

ยังมีประเด็นที่น่าพิจารณาอีกว่า อรรถกถาสังคีติสูตร หมวด 5 ระบุว่า ความฟุ้งซ่าน
อันเป็นนิวรณ์นั้น หมดไปตั้งแต่บรรลุอนาคามิมรรค “อุทธัจจะ ก็เหมือนกัน. กุกกุจจะ (ในนิวรณ์) ฆ่า
ด้วยอนาคามิมรรคได้.” ข้อสังเกตคือ อุทธัจจกุกกุจจะ ในนิวรณ์ 5 และ อุทธัจจะในสังโยชน์นั้น
ต่างกันอย่างไร เพราะอุทธัจจะในสังโยชน์นั้นเป็นสังโยชน์เบื้องสูง การบรรลุธรรมในระดับของพระ
อนาคามีนั้นระบุว่า ละสังโยชน์เบื้องต่ าได้ทั้งหมด คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กาม
ราคะและ ปฏิฆะ และมีระดับของราคะ โทสะ โมหะเบาบางมาก แต่เพราะเหตุใดในอรรถกถาจึงกล่าว
ว่า อุทธัจจะและกุกกุจจะ (ในนิวรณ์ 5) ละได้ต้ังแต่บรรลุอนาคามิมรรค จะวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)  
ทรงอธิบายเรื่องอุทธัจจะและกุกกุจจะไว้ว่า  

ใจนี้คิดพล่านมาก สงบยาก อาการที่ใจคิดพล่านด่ังนี้เป็นอุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน 
มีอาการคิดพล่านไปในเรื่องต่าง ๆ ส่วน กุกกุจจะ คือ ความร าคาญใจ มีลักษณะที่จิตใจ
เบื่อหน่ายระอา ไม่เพลิดเพลินในกิจที่พึงท า...ขาดความพอใจ หรือจะเรียกว่าขาดปีติสุขใน
สมาธิภาวนา อันเป็นกิจที่พึงท านั้นก็ได้...กุกกุจจะจึงมีปรกติที่ท าให้จับจด ทิ้งการปฏิบัติได้
ง่าย ไม่ติดต่อ เพราะมีความร าคาญ ไม่พอใจ ไม่มีปีติสุขในสมาธิภาวนา...อุทธัจจะกุกกุจ
จะ ท่านจึงแสดงไว้เป็นคู่กัน  และบางอาจารย์ท่านมีแสดงต่างกันอยู่ คือ  อุทธัจจะ 
ความคิดพล่านหรือความฟุ้งซ่านจัดเข้าในโมหะ คือกิเลสกองหลง แต่ว่ากุกกุจจะ ความ
ร าคาญใจจัดเข้าในกิเลสกองโทสะ แต่ว่าบางอาจารย์ท่านก็จัดทั้งอุทธัจจะความฟุ้งซ่าน 
กุกกุจจะความร าคาญใจ เข้าในกองโมหะด้วยกัน57 

 
จากข้อความข้างต้น จะเห็นว่าในนิวรณ์ 5 นั้น อุทธัจจะมักอยู่คู่กับกุกกุจจะ โดยมัก

เกิดร่วมกันเป็นความฟุ้งซ่านและร าคาญใจ และถูกจัดอยู่ในกิเลสกองโมหะ แต่เมื่อมีความร าคาญใจ
ด้วย บางท่านจึงแยกอุทธัจจะเป็นโมหะ และกุกกุจจะเป็นโทสะ แต่ส าหรับในสังโยชน์นั้นจะมีเฉพาะ
อุทธัจจะเท่านั้น เพราะเหตุใด ในประเด็นนี้ หากน าอกุศลจิต 12 ดวงมาวิเคราะห์ด้วยจะเห็นภาพ
ชัดเจนขึ้น อกุศลจิต 12 ดวง58 ประกอบด้วย 

                                                            
57 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , คัดจากเทปธรรมอบรมจิต 

ข้อความสมบูรณ์, http ://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/sd-309.htm 
58 สุจินต์ บริหารวนเขตต์, ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก , (กรุงเทพมหานคร : โอ. 

เอส. พริ้นติ้งเฮาส์., 2553), หน้า 225-229. 



105 

(1) โลภมูลจิต 8 ดวง จ าแนกโดยสัมปยุตต์ คือ การเกิดร่วมกับทิฎฐิเจตสิก คือ 
ความเห็นผิด เป็นทิฏฐิคตสัมปยุตต์ 4 ดวง และไม่เกิดร่วมกับความเห็นผิด เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตต์ 4 ดวง 

(2) โทสมูลจิต 2 ดวง เป็นปฏิฆสัมปยุตต์ คือ เกิดร่วมกับโทสเจตสิก ซึ่งเป็นสภาพ
ธรรมทีห่ยาบกระด้างทั้ง 2 ดวง ต่างกันที่ดวงหนึ่งเป็นอสังขาริกและอีกดวงหนึ่งเป็นสสังขาริก59  

(3) โมหมูลจิต 2 ดวง เกิดร่วมกับวิจิกิจฉา เจตสิก เป็นวิจิกิจฉาสัมปยุตต์ 1 ดวง 
เกิดรว่มกับอุทธัจจเจตสกิเป็นอุทธัจจสัมปยุตต ์1 ดวง  

รวมอกุศลจิต 12 ดวง เป็นสัมปยุตต์ 8 ดวง เป็นวิปปยุตต์ 4 ดวงซึ่งสรุปเป็นภาพดังนี ้
 

 
 
ภาพที่ 3.2  อกุศลจิตคือ โลภมูลจิต โทสมูลจิต และโมหมูลจิต รวม 12 ดวง 

 
จากแผนภาพอกุศลจิต 12 ดวงข้างต้น จะน ามาอธิบายลักษณะของจิตที่ละกิเลสได้

ของพระอริยบุคคล 4 ระดับในอรรถกถาขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ดังนี6้0  
“จิต 5 ดวง คือ จิตที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ 4 ดวง จิตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 1 ดวง ย่อม

ดับไปด้วย โสดาปัตติมรรค...จิต 6 ดวง ด้วยอ านาจแห่งกามราคะและพยาบาทอันหยาบ คือจิต 4 ดวง
                                                            

59 อสังขาริก คือ เกิดขึ้นเองโดยไม่อาศัยการชักจูง ไม่ถูกกระตุ้นจากภายนอก จิตที่คิดดีหรือคิดชั่วโดย
เริ่มขึ้นเอง จึงมีก าลังมาก ตรงข้ามกับ สสังขาริก คือ เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง  

60 ขุ.จู.อ. 67/43. 
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ที่ไม่ประกอบด้วยทิฏฐิ จิต 2 ดวงที่สหรคตด้วยโทมนัส ย่อมดับด้วยสกทาคามิมรรค.” กล่าวคือ 
สามารถดับกิเลสส่วนหยาบของ โลภมูลจิต 4 ดวงที่เป็นทิฏฐิวิปปยุตต์ (โลภะ 4 ดวงหลัง) และโทสมูล
จิต 2 ดวงที่สัมปยุตต์กับปฏิฆะ (พยาบาท) ลงไปได้แต่ยังไม่หมด ดับได้แต่กิเลสส่วนหยาบเท่านั้น “จิต 
6 ดวงเหล่านั้น ด้วยอ านาจแห่งกามราคะและพยาบาทที่สหรคตด้วยส่วนที่ละเอียด (อณุสหคต) ย่อม
ดับด้วยอนาคามิมรรค.” หมายถึง อกุศลมูลจิตทั้ง 6 ที่เป็นจิตดวงเดียวกันกับสกทาคามิมรรค แต่ดับ
ส่วนละเอียดได้แล้ว ทว่ายังเหลืออยู่บ้างเล็กน้อย ยังไม่สิ้นเชื้อไปเสียทั้งหมด และ “อกุศลจิต 5 ดวง 
คือจิต 4 ดวงที่ไม่ประกอบด้วยทิฏฐิ และจิต 1 ดวงที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ย่อมดับด้วย อรหัตมรรค.” 
สรุปเป็นตารางดังนี ้

 
ตารางที่ 3.4  การก าจัดกิเลส 3 ระดับได้ในพระอริยบคุคล 8 ประเภท

 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
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ตารางที่ 3.4  (ต่อ) 
 

3) 
 
 
 
 
 
 
 

Ο กิเลสส่วนหยาบดับไป   ∆ กิเลสส่วนละเอยีดดับไป  กิเลสดับไปสิ้นเชิง 
 แถบสีที่ปรากฏในตารางแสดงถึงกิเลสที่ละได้ ตามที่ระบุไว้ใน ขุ.จู.อ. 67/43

 
จากตารางส่วนที่ 3 จะเห็นว่าโมหมูลจิต 2 จะสัมปยุตต์กับอุทธัจจะเท่านั้น ไม่

ปรากฏว่ามีกุกกุจจะประกอบด้วย ซึ่งสอดคล้องกับที่สมเด็จพระสังฆราชฯ (เจริญ สุวฑฺฒโน) ตรัสว่า 
“อุทธัจจะจัดเป็นโมหะ อาจารย์บางท่านแยกกุกกุจะออกมาเป็นส่วนหนึ่งของโทสะ” และข้อสงสัย
ที่ว่าอุทธัจจะในนิวรณ์กับสังโยชน์นั้นต่างกันหรือไม่ สามารถอธิบายได้ 2 ประการ คือ 

(1) โทสะส่วนละเอียดนั้นหายไปตั้งแต่อนาคามิมรรคเกือบทั้งหมดจนกล่าวได้ว่า 
โทสะที่เหลือน้ันเบาบางมาก หรือที่เรียกว่า “สภาวะที่ราคะ โทสะ โมหะมีอยู่เล็กน้อย” เมื่อกุกกุจจะอ
ยู่ในหมวดโทสะจึงถูกก าจัดไปด้วย  

(2) เหตุใดจึงไม่ระบุชัดว่า โทสะมูลจิต 2 ดวงนั้นเพิ่งจะดับไปเมื่อบรรลุอรหัตมรรค 
แต่ระดับของอรหัตมรรคกลับระบุเพียงว่า “อกุศลจิต  5 ดวง คือ จิต 4 ดวงที่ไม่ประกอบด้วยทิฏฐิ 
และจิต 1 ดวงที่สหรคต61ด้วยอุทธัจจะ ย่อมดับด้วย อรหัตมรรค.” ซึ่งไม่ปรากฏว่าโทสะเพิ่งจะดับ
ไปด้วยการบรรลุอรหัตมรรคนี้ แต่สันนิษฐานว่าได้ดับไปแล้วเมื่อบรรลุอนาคามิมรรค แม้จะเหลือเพียง
เล็กน้อยแต่อาจกล่าวได้ว่ามีก าลังในการแสดงผลน้อยมาก (ตารางส่วนที่ 2 และ 3) ดังนั้น ที่อรรถกถา
สังคีติสูตร หมวด 5 กล่าวว่า “อุทธัจจะ ก็เหมือนกัน. กุกกุจจะ (ในนิวรณ์) ฆ่าด้วยอนาคามิมรรค

                                                            
61 สหรคต แปลว่า ไปด้วยกัน ร่วมกัน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธ

ศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 409) 
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ได้.”62 จึงมีความเป็นไปได้ เพราะกุกกุจจะเป็นโทสะ อุทธัจจะแม้มีอยู่ก็แทบไม่เกิดขึ้น กล่าวคือ  
ไม่ฟูขึ้นเพราะขาดปัจจัยกระตุ้น 

จึงสรุปได้ว่าอุทธัจจะในนิวรณ์กับในสังโยชน์เป็นองค์ธรรมเดียวกัน แต่ที่ระบุว่า
อุทธัจจะกุกกุจะในนิวรณ์ 5 ดับได้ในระดับอนาคามิมรรคนั้น เพราะก าจัดกุกกุจจะออกไปได้แล้ว 
เหลือเพียงอุทธัจจะซึ่งมีก าลังน้อยลง อีกทั้งขาดแรงกระตุ้นจากกิเลสตัวอื่น ๆ เช่น โลภะ โทสะ โมหะ 
(วิจิกิจฉา) ที่กล่าวดังนี้เพราะ อุทธัจจะหรือความฟุ้งซ่านของมนุษย์ ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่อง ความอยาก
ได้ กามราคะ (โลภะ) ความพยาบาท (โทสะ) และความลังเลสงสัยและความไม่รู้ (โมหะ) เมื่อดับกิเลส
เหล่านี้รวมทั้งกุกกุจะได้จนเหลือน้อยมากแล้ว ตัวกระตุ้นให้เกิดอุทธัจจะจึงลดลงเกือบทั้งหมด และ
อุทธัจจะจะหมดไปโดยสมบูรณ์เมื่อโลภะ โทสะ สิ้นไปด้วยการบรรลุอรหัตมรรค  

กล่าวโดยสรุป คือ ระดับของการพัฒนาปัญญานั้นแบ่งอย่างน้อย 10 ประเภท คือ 
ปุถุชน 2 พระอริยบุคคล 8 (ไม่ได้กล่าวถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) โดยแต่ละ
ระดับนั้นมีความแตกต่างกันด้วยระดับของกิเลส และมีเป้าหมายมุ่งก าจัดกิเลสให้สิ้นไปเป็นล าดับ จาก
การวิจัยพบว่า กิเลสแต่ละตัวนั้นมีความเกี่ยวข้องกัน ถ้ากิเลสตัวใดอ่อนก าลังลงก็ส่งผลให้กิเลสอื่น ๆ 
อ่อนก าลังลงได้เช่นกัน อธิบายได้ด้วยการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง การละกิเลสของพระอริยบุคคล
แสดงด้วยอุกศลจิต 12 ดวง การละกิเลสของพระอริยบุคคลในจูฬโคปาลสูตร และนิวรณ์ 5 ในอรรถ
กถาสังคีติสูตร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือ หากจะสรุปเพียงว่า ปัญญาในพระพุทธศาสนาคือการ
ก าจัดกิเลสเท่านั้น ก็จะเป็นการกล่าวด้านเดียว และมีข้อสงสัยว่าระหว่างที่พัฒนาปัญญาอยู่นั้น มีอะไร
ที่เพิ่มพูนขึ้นบ้างหรือไม่ เพราะปกติของการพัฒนานั้นควรต้องมีการเพิ่มขึ้นของสิ่งที่พัฒนาด้วย ซึ่ง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า อินทรีย ์ 

2) ระดับปัญญาของบุคคลแต่ละประเภทและระดับของอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น อินทรีย์ 
5 ประการนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดไม่มีอินทรีย์ 5 ประการนี้โดยประการทั้งปวง 
ผู้นั้นเรากล่าวว่า ‘เป็นผู้เหินห่าง อยู่ในฝ่ายปุถุชน’…. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุท าให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญา
วิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะ อาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน เพราะ
อินทรีย์ 5 ประการนี้ที่ภิกษุเจริญ ท าให้มากแล้ว”63 กล่าวคือ การเจริญอินทรีย์นั้นท าให้บุคคลพ้นจาก
สภาวะแห่งปุถุชน เป็นผู้มีปัญญาเจริญขึ้น และสิ้นกิเลสอาสวะในที่สุด อินทรีย์จึงมีความสัมพันธ์อย่าง
ยิ่งกับกระบวนการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนา  

อินทรีย์ หมายถึง ความเป็นใหญ่ สภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตน ธรรมที่เป็นเจ้าการ
ในการท าหน้าที่อย่างหนึ่ง ๆ เช่น วิริยะเป็นเจ้าการในการจัดการความเกียจคร้าน เป็นต้น อินทรีย์มี 4 

                                                            
62 ที.ปา.อ. 16/360. 
63 ส .ม. 19/490/300-301. 
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ประเภทคือ อินทรีย์ 3 อินทรีย์ 5 อินทรีย์ 6 และอินทรีย์ 2264 ในที่นี้จะกล่าวถึงอินทรีย์ 3 และ ขยาย
ความด้วยอินทรีย์ 5 ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาปัญญาในบุคคลแต่ละประเภทข้างต้น  

ในสังคีติสูตรกล่าวถึงอินทรีย์ 3 ซึ่งแบ่งอินทรีย์ของบุคคลไว้ตามระดับของปัญญา 3 
ระดับคือ มุ่งแสวงหาสัจธรรมที่ยังไม่รู้ รู้ทั่ว และรู้ทั่วถึงแล้ว ประกอบด้วย 1. อนัญญาตัญญัสสามีตินท
รีย์ (อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจักรู้สัจธรรมที่ยังมิได้รู้) 2. อัญญินทรีย์ (อินทรีย์คือปัญญาที่รู้
ทั่วถึงได้แก่ โสดาปัตติผลญาณ) 3. อัญญาตาวินทรีย์ (อินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้ว)65 และสามารถ
อธิบายแจกแจงลงไปในบุคคลแต่ละประเภทว่าประกอบด้วยอินทรีย์ทั้ง 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
และปัญญามากน้อยเท่าใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในตติยวิตถารสูตร66 ดังนี ้ 

“ภิกษุทั้งหลาย บุคคล... 
1. เป็นพระอรหันต์เพราะอินทรีย์ 5 ประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ ์
2. เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพาย6ี7เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น 
3. เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามี

ผู้อันตราปรินิพพายีนั้น 
4. เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามี

ผู้อุปหัจจปรินิพพายีนั้น 
5. เป็นพระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามี

ผู้อสังขารปรินิพพายีนั้น 
6. เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระ

อนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายีนั้น 
7. เป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู ้อุทธังโสโต  

อกนิฏฐคามีนั้น 

                                                            
64 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ , อ้างแล้ว,  

หน้า 554-555. 
65 ที.ปา. 11/305/271-272. 
66  ส .ม. 19/487/298. 
67 พระอนาคามี 5 ประเภทประกอบด้วย 1. อันตราปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ถึงกึ่ง

หนึ่ง (หมายถึงโดยกิเลสปรินิพพาน) 2. อุปหัจจปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานเมื่อจวนจะถึงสิ้นอายุ 3. อสังขารปรินิพพา
ยี ผู้นิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรนัก 4. สสังขารปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก 5. อุทธังโส
โต อกนิฏฐคามี ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ (เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้วก็ตาม จะเกิดเลื่อนต่อขึ้น
ไปจนถึงอกนิฏฐภพแล้วจึงปรินิพพาน) ที่มา : พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 
ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 486-487. 
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8. เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น 
9. เป็นพระโสดาบันผู้ธัมมานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้น 
10. เป็นพระโสดาบันผู้สัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบัน 

ผู้ธัมมานุสารีนั้น…” 
จะเห็นว่า ระดับของบุคคลผู้มีกิเลสมากและเบาบางลงเรื่อย ๆ นั้น จะมีลักษณะตรง

ข้ามกับการเพิ่มขึ้นของอินทรีย์ และอินทรีย์จะบริบูรณ์เมื่อหมดกิเลสแล้ว สามารถสรุปได้ตามตาราง
ด้านล่าง 

 
ตารางที่ 3.5  ระดับของอินทรีย์ในบุคคลแต่ละประเภท 
 

 
 

จากตารางข้างต้น มีประเด็นที่ควรวิเคราะห ์3 ประเด็น คือ  
(1) วิเคราะห์การเจริญของปัญญาจากความหมายของอินทรีย์ 3 พบว่า 

อินทรีย์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัญญาอย่างยิ่ง อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ คือ “อินทรีย์
ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจักรู้สัจธรรมที่ยังมิได้รู้ ” ซึ่งหากวิเคราะห์ดูขอบเขตของปัญญาจาก
ความหมายแล้ว พบว่า ครอบคลุมตั้งแต่บุคคลผู้เป็นกัลยาณปุถุชนไปจนถึงพระโสดาปัตติมรรค ที่ไม่
รวมอันธปุถุชนเนื่องจากความหมายของ “อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจักรู้สัจธรรมที่ยังมิได้รู้” 

อินทรี ย์ 3 บุคคลระดับ ประเภท ระดับของอินทรี ย์ 5 ร ะดับของกิเลส

อรหัตตผล

อรหัตตมรรค

อนัตราปรินิพพายี 

อปุหัจจปรินิพพายี

อสังขารปรินิพพายี

สสังขารปรินิพพายี

อทุธงัโสโตอกนิฏฐคามี

อนาคามมิรรค

สกทาคามผิล

สกทาคามรรค

โสดาปัตติผล

ธมัมานุสารี

สัทธานุสารี

-

ไมม่กีเิลส 

กเิลสมาก

กลัยาณปุถุชน

อนัธปุถุชน

3. อนัญญาตัญญัสสามติีนทรีย์

โสดาปัตติมรรค

อนาคามผิล

1. อญัญาตาวนิทรีย์
อนิทรีย์บริบูณ์ 

อนิทรีย์ออ่น

2. อญัญินทรีย์
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แสดงว่า บุคคลผู้มุ่งปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมที่ยังไม่รู้นั้นต้องมีความเห็นถูกคือ มีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแม้จะ
ยังไม่สมบูรณ์ก็ตาม และยังสอดคล้องกับข้อวิเคราะห์ในตอนที่แล้ว่า กัลยาณปุถุชนขั้นไปเท่านั้นจึงจะ
กระท าปัญญาให้เจริญได้  

จุดที่น่าสังเกตประการต่อมาในประเด็นนี้ คือ พระโสดาปัตติมรรคนั้นไม่มี
วิจิกิจฉา แสดงว่าวิจิกิจฉานั้นเป็นสิ่งที่ต้องขจัดในเบื้องต้นของการพัฒนาปัญญาระดับสูงขึ้นไปจนรู้
แจ้งในอริยสัจ หากยังมีวิจิกิจฉา คือ มีความลังเลสงสัยอยู่ย่อมมีผลต่อการเจริญวิปัสสนาและการท า
ความดีระดับที่สูงขึ้นไป เมื่อวิจิกิจฉาหายไปแล้วย่อมมีความมั่นคงไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยและ
มุ่งบ าเพ็ญเพียรเพ่ือบรรลุมรรคผล จากนั้น จึงไปสู่อัญญินทรีย์เป็นล าดับต่อไป 

อัญญินทรีย์ แปลว่า อินทรีย์คือปัญญาที่รู้ทั่วถึงได้แก่ โสดาปัตติผลญาณ ค าว่า 
“รู้ทั่วถึง” นี้ ได้วิเคราะห์ไว้ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรว่า “รู้ทั่วหรือรู้ชัด คือ ปัญญา” และพระสูตรน้ียัง
ระบุชัดลงไปอีกว่า เป็นปัญญาในระดับโสดาปัตติผล ซึ่งเป็นปัญญาของพระอริยบุคคลแล้ว ไม่อาจ
ย้อนคืนกลับเป็นปุถุชนได้อีก ในข้อนี้จึงเป็นหลักฐานประการส าคัญที่บ่งชี้ว่า การพัฒนาปัญญาใน
พระพุทธศาสนานั้น คือการเพิ่มพูนอินทรีย์อย่างไม่มีข้อสงสัย และต่อมาคือ อัญญาตาวินทรีย์ 
หมายถึง อินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้ว แม้ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นบุคคลประเภทใด แต่สามารถสันนิษฐาน
ได้ว่า ผู้รู้ทั่วถึงที่ว่านี้ คือ พระอรหันต์ เพราะกล่าวถึงอินทรีย์ในระดับที่สูงกว่า อัญญินทรีย์ และเป็น
การรู้ทั่วถึงในอริยสัจ 4 ดังที่ได้วิเคราะห์ไว้เบื้องต้น อันเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต ์

(2) พระโสดาปัตติมรรค ธัมมานุสารีมีอินทรีย์แก่กว่าพระสัทธานุสารี พระธัมมา 
นุสารี หมายถึง ผู้แล่นไปตามธรรม ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผล มีปัญญาแก่กล้า บรรลุผลแล้ว
กลายเป็นทิฏฐิปัตตะ (ผู้บรรลุธรรมด้วยความเห็นถูกต้อง) กล่าวคือ การบรรลุเป็นพระโสดาบันของ
พระธัมมานุสารีนั้น อาศัยโยนิโสมนสิการ โดยใช้ปัญญาพิจารณาธรรมด้วยตนเอง อาศัยความเห็น
ถูกต้องที่ละวิจิกิจฉาแล้ว พิจารณาธรรมด้วยปัญญาของตนเนื่องจากมีปัญญาแก่กล้า หรือมีอัธยาศัยใช้
ปัญญาเป็นเครื่องน าไปสู่การบรรลุโสดาปัตติผล ซึ่งได้วิเคราะห์ไว้ในเบื้องต้นแล้วว่า ปัญญานั้นสัมพันธ์
กันอย่างยิ่งกับอินทรีย์ หรือเรียกว่า มีปัญญามากก็มีอินทรีย์มากนั่นเอง ส่วนพระสัทธานุสารี คือ ผู้
แล่นไปตามศรัทธาท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผล มีสัทธาแก่กล้า บรรลุผลแล้วกลายเป็นสัทธา
วิมุต (ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา) เรียกว่า มัคคสมังคีบุคคลชั้นต้น (ปฐมมัคคสมังคี) หรือผู้ ถึงพร้อมด้วย
โสดาปัตติมรรค กล่าวคือ การบรรลุเป็นพระโสดาบันของพระสัทธานุสารีนั้น อาศัยศรัทธาน า จึงมี
อินทรีย์รองลงมา 

(3) พระอนาคามี 5 ประเภทและความแตกต่างของอินทรีย์ พระอนาคามี 5 
ประเภทประกอบด้วย 1. อันตราปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ถึงกึ่งหนึ่ง (หมายถึงโดย
กิเลสปรินิพพาน) 2. อุปหัจจปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานเมื่อจวนจะถึงสิ้นอายุ 3. อสังขารปรินิพพายี ผู้
นิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรนัก 4. สสังขารปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก 5. 
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อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ68 (เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้วก็
ตาม จะเกิดเลื่อนต่อขึ้นไปจนถึงอกนิฏฐภพแล้วจึงปรินิพพาน) ในประเด็นนี้จะวิเคราะห์ในความ
แตกต่างของอินทรีย์ในปัจจัยบางประการที่ควรพิจาณาในพระอนาคามีแต่ละประเภท  

ในอรรถกถาอธิบายความหมายของพระอนาคามี 5 ประเภท69ไว้ดังนี ้
- อันตราปรินิพพายี หมายถึงพระอนาคามีผู้ปรินิพพานในระหว่าง คือ เกิดใน

สุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้ว เมื่ออายุยังไม่ถึงกึ่งของอายุผู้เกิดในชั้นสุทธาวาสก็ปรินิพพานเสียใน
ระหว่าง  เช่น ในชั้นอวิหามีอายุ 1,000 กัป มี 3 จ าพวก ดังนี ้

พวกที่ 1 บรรลุพระอรหัตตผลในวันที่เกิด ถ้าไม่บรรลุในวันที่เกิดก็บรรลุไม่เกิน
ภายใน 100 กัป พวกที่ 2 เมื่อไม่สามารถบรรลุพระอรหัตตผลในวันที่เกิดหรือบรรลุภายใน 100 กัปได้
ก็บรรลุภายใน 200 กัป และพวกที่ 3 เมื่อไม่สามารถบรรลุพระอรหัตตผลภายใน 200 กัป ก็บรรลุไม่
เกินภายใน 400 กัป ส่วนในสุทธาวาสชั้นอื่น ๆ คือ อตัปปาที่มีอายุ 2,000 กัป ชั้นสุทัสสาที่มีอายุ 
4,000 กัป ชั้นสุทัสสีที่มีอายุ 8,000 กัป ชั้นอกนิฏฐาที่มีอายุ 16,000 กัป ก็มีนัยเช่นเดียวกัน 

- อุปหัจจปรินิพพายี หมายถึงพระอนาคามีผู้เกิดอยู่ในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่ง
แล้ว มีอายุพ้นกึ่งจึงปรินิพพาน เช่น ในชั้นอวิหาซึ่งมีอายุ 1,000 กัป พระอนาคามีจ าพวกนี้มีอายุพ้น
กึ่ง คือ พ้น 500  กัป แล้วจึงปรินิพพาน ส่วนในสุทธาวาสชั้นอื่นที่เหลือซึ่งมีอายุแตกต่างกันไป ก็มีนัย
เช่นเดียวกันน้ี 

- อสังขารปรินิพพายี หมายถึงพระอนาคามีผู้บรรลุพระอรหัตปรินิพพานโดยไม่
ต้องใช้ความเพียรมาก 

- สสังขารปรินิพพายี หมายถึงพระอนาคามีผู้เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่ง
บรรลุพระอรหัตปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก  

- อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี หมายถึงพระอนาคามีผู้มีกระแสสูงขึ้นไปไปจนถึงชั้น
อกนิฏฐภพ คือ เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้วก็จะเกิดเลื่อนขึ้นไปจนถึงชั้นอกนิฏฐภพ แล้วจึง
ปรินิพพานในภพนั้น 

ความหมายของพระอนาคามีอันตราปรินิพพายีและอุปหัจจปรินิพพายี มีความ
ชัดเจนว่าใช้เวลาในการบรรลุอรหัตตผลน้อย คือ เกิดในชาตินั้น ๆ แล้วปรินิพพานเลย ต่างกันเพียง
ระยะเวลาว่าก่อนกึ่งหนึ่งหรือหลังกึ่งหนึ่งของอายุขัย ส่วนอุทธังโสโต อกนิฏฐคามีซึ่งเป็นล าดับสุดท้าย
ก็มีความชัดเจนเช่นกัน คือ เกิดในภพหนึ่ง ๆ แล้วเลื่อนไปเกิดชั้นอื่น ๆ จนถึงชั้นอกนิฏฐภพ แล้วจึง

                                                            
68 ที.ปา. 11/318/307. 
69 ส .ม.อ. 30/201. 
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ปรินิพพาน แต่ประเด็นของพระอสังขารปรินิพพายี และพระสสังขารปรินิพพายีซึ่งระบุไว้ในพระสูตรว่า 
มีอินทรีย์อ่อนกว่า 2 ประเภทแรก แต่อินทรีย์แก่กว่าประเภทที่ 5 แตไ่ม่ได้กล่าวรายละเอียดอ่ืน ๆ ไว ้

ส่วนนี้อาจอธิบายได้ด้วยหลัก ปฏิปทา 4 ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวว่า ปฏิปทา 4 นั้นอธิบายถึง แนวการปฏิบัติธรรมของบุคคลที่แตกต่างกัน 4 
ประเภท คือ บางพวกปฏิบัติล าบากและรู้ได้ช้า บางพวกปฏิบัติล าบากแต่รู้ได้เร็ว บางพวกปฏิบัติ
สะดวกแต่รู้ได้ช้า และบางพวกทั้งปฏิบัติสะดวกและรูไ้ด้เร็วด้วย ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าปัจจัยที่
ท าให้รู้ช้าหรือรู้เร็วนี้ คือ อินทรีย์ 5 แม้แต่การที่พระอนาคามีแตกต่างกัน แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ 
นี้ก็เพราะอินทรีย์ 5 เป็นตัวก าหนดด้วย70 ผู้วิจัยจึงได้อธิบายพระอนาคามี 5 ประเภทด้วยปฏิปทา 4 
ก่อน แล้วจึงอธิบายด้วยอินทรีย์ 5 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในลักษณะเฉพาะของพระอนาคามีทั้ง 5 
ประเภท และเพื่อความเข้าใจกระบวนการของอินทรีย์ 5 ให้สามารถน าหลักการไปปฏิบัติได้ต่อไป 
สามารถอธิบายพระอนาคามี 5 ประเภทด้วยปฏิปทา 4 ไดด้ังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3.6  ความสัมพันธ์ของปฏิปทา 4 กับพระอนาคามี 5 ประเภท 
 

 
 

จะเห็นว่าการบรรลุธรรมของพระอนาคามีทั้ง 5 ประเภทนั้น สามารถจัดเข้ากับ
ปฏิปทา 4 ได้ 3 ประเภท คือ 1) สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา คือ ปฏิบัติสบาย ทั้งรู้ได้เร็ว 2) สุขา 
ปฏิปทา ทันธาภิญญา คือ ปฏิบัติสบาย (ไม่ต้องอาศัยความเพียรมาก คือ ไม่ต้องล าบากทนทุกขเวทนา

                                                            
70 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2557). 

ล ำดับ
ประเภทของ

พระอนำคำมี
บร รลุเร็ ว บร รลุช้ำ

บร รลุสบำย 

(อำศัยควำม

เพียร น้อย)

บรรลุล ำบำก

(อำศัยควำม

เพียรมำก)

ปฏิ ปทำ 4 อินทรี ย์ 5

1 อนัตราปรินิพพายี  

สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา 

(ปฏิบัติสบาย บรรลุเร็ว)

2 อปุหัจจปรินิพพายี  

สุขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา 

(ปฏิบัติสบาย แต่รู้ได้ช้ากวา่)

แกก่วา่อสังขาร

ปรินิพพายี

3 อสังขารปรินิพพายี  

สุขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา 

(ปฏิบัติสบาย แต่รู้ได้ช้ากวา่)

ออ่นกวา่อปุหัจจ

ปรินิพพายี

4 สสังขารปรินิพพายี  

ทุกขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา 

(ปฏิบัติล าบาก ทัง้รู้ได้ช้า)

แกก่วา่อทุธงัโสโต

 อกนิฏฐคามี

5 อทุธงัโสโต อกนิฏฐคามี  

ทุกขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา 

(ปฏิบัติล าบาก ทัง้รู้ได้ช้า)

ออ่นกวา่สสังขาร

ปรินิพพายี
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กล้าจากกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ มาก)71 แต่รู้ได้ช้ากว่า และ 3) ทุกขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา (ปฏิบัติ
ล าบาก ทั้งรู้ได้ช้า)  

พระอนาคามีประเภทอุปหัจจปรินิพพายีและอสังขารปรินิพพายีนั้นมีลักษณะที่
แบ่งด้วยปฏิปทา 4 เหมือนกันคือ สุขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา ซึ่งพระอุปหัจจปรินิพพายีเป็นประเภทที่
บรรลุช้ากว่าประเภทแรก คือ มีอายุหลังกึ่งหนึ่งแล้ว แต่ไม่ได้ระบุว่าปฏิบัติแล้วบรรลุสบายหรือไม่ 
ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่า บรรลุสบาย (อาศัยความเพียรน้อย) เนื่องจากมีอินทรีย์มากกว่าอสังขารปรินิพพายี 
ซึ่งไม่ต้องอาศัยความเพียรมาก อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถอธิบายได้ด้วยปฏิปทา 4 ได้ในระดับหนึ่ง
ก็ตาม ความแตกต่างของพระอนาคามีทั้ง 2 ประเภทนี้ ก็ยังไม่ชัดเจนนัก กล่าวคือ พระอุปหัจจปรินิพพายี
นั้นบรรลุอรหัตตผลช่วงหลังกึ่งหนึ่งของอายุขัยแล้ว และพระอสังขารปรินิพพายีนั้นบรรลุช่วงใด ซึ่ง
ต้องช้ากว่าอุปหัจจปรินิพพายี แต่ต้องอยู่ภายในชาตินั้น เพราะจุติจากภพนี้แล้วไปเกิดในสุทธาวาสชั้น
อื่นอีก ก็จะเข้าข่ายอุทธังโสโต อกนิฏฐคามีอีก ซึ่งไม่พบหลักฐานที่ระบุชัดว่าใช้เวลามากกว่ากันกี่กัป
หรือประมาณเท่าใดจึงบรรลุ แต่พบว่ามีการเปรียบเทียบลักษณะของพระอนาคามีทั้ง 5 ไว้อย่าง
ชัดเจนในอรรถกาอุทธังโสโต อกนิฏฐคามีบุคคล โดยอุปมาถึงนายช่างตีเหล็กแล้วเกิดประกายไฟใน
ลักษณะต่าง ๆ72 สรุปเป็นตารางไดด้ังนี ้
 
ตารางที่ 3.7  ประเภทของพระอนาคามเีปรียบเทียบกับประกายไฟในลักษณะต่าง ๆ เพื่ออธิบาย

ระยะเวลาในการปรินิพพาน 
 

ประเภทของพระอนาคามี ลักษณะ อาย ุ

อันตราปรินิพพาย ี พวกที่ 1 ประกายไฟเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป กิเลสดับไปไม่เหลือในล าดับที่เกิดขึ้น
นั้น 

พวกที่ 2 ประกายไฟก็พุ่งขึ้นสู่อากาศแล้วกด็ับไป อายุยังไม่ถึงท่ามกลางก็ปรินิพพาน 

พวกที่ 3 ประกายไฟพุ่งขึ้นสู่อากาศแล้ววกกลับ
ลงมาสู่พื้นดินแต่ยังมิทันกระทบก็ดับไป 

ถึงท่ามกลางแห่งอายุก็ปรินิพพาน 

อุปหัจจปรินิพพาย ี   ประกายไฟพุ่งขึ้นสู่อากาศแล้วตกลงยัง
พื้นดินแต่พอกระทบกับพื้นดินแล้วก็ดับไป 

เข้าใกล้การกระท ากาลกิริยาแล้ว ได้
ยังความเป็นไปแห่งอายุให้สิ้นไปแล้ว 
จึงปรินิพพาน 

 

                                                            
71 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, 2558). 
72 อภิ.ธา.อ.79/246-248.  
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ตารางที่ 3.7  (ต่อ) 
 

ประเภทของพระอนาคามี ลักษณะ อาย ุ

อสังขารปรินิพพายี    สะเก็ดไฟกระเด็นตกไปที่หญ้าหรือที่ไม้
เล็กน้อยแล้วก็เผาหญ้าหรือไม้เล็กน้อย
แล้วก็ดับไป 

การประกอบความเพียรมีประมาณ
เล็กน้อย คือ ด้วยการด าเนินไปอย่าง
สบาย 

สสังขารปรินิพพายี   สะเก็ดไฟก็กระเด็นตกไปที่กองไม้ หรือ
หญ้ากองใหญ่แล้วไหม้กองไม้ หรือหญ้า
กองใหญ่นั้นหมดแล้วจึงดับไป 

ปรินิพพานด้วยการท าความเพียร
อย่างแรงกล้า คือ ด าเนินไปอย่าง
หนักแน่น 

อุทธังโสโต อกนิฏฐ
คามี  

  สะเก็ดไฟอื่นอีก ย่อมตกไปที่กองไม้  
และกองหญ้าอันใหญ่นั้น ลามไปเผา
ไหม้โรงของนายช่างเหล็ก แล้วก็ลามไป
ไหม้บ้านเมือง แว่นแคว้น จดฝั่งสมุทร
จึงดับไป 

กระท าการแผ่ขยายพืชในภพเป็น
อเนก แล้วจึงกระท าให้สิ้นสุดลงด้วย
การบรรลุธรรมที่ถูกต้องแล้วจึง
ปรินิพพาน. 

 
จะเห็นว่า มีความต่างกันที่ระยะเวลาในการบรรลุอรหัตผล ซึ่งพระอนาคามี

ประเภทที่ 2 อุปหัจจปรินิพพายี และ 3. อสังขารปรินิพพายีนั้น อาจบรรลุโดยอาศัยความเพียรไม่มาก
เช่นเดียวกัน แต่อสังขารปรินิพพายีใช้เวลามากกว่า จึงกล่าวว่ามีอินทรีย์อ่อนกว่าประเภทที่ 2 และ
ความแตกต่างเรื่องระยะเวลาในการบรรลุอรหัตตผลนี้จะเห็นชัดเจนมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
ระยะเวลาและการอาศัยความเพียรของพระอสังขารปรินิพพายี และสสังขารปรินิพพายี ส่วนประเภท
ที่ 5 อุทธังโสโต อกนิฏฐคามีใช้เวลานานกว่าประเภทอื่นมาก ทั้งยังมีการเกิดในภพอื่น ๆ ไปจนถึงชั้น
อกนิฏฐาดังกล่าว แต่การเกิดที่ชั้นอื่น ๆ นี้ไม่ได้ระบุใน อสังขารปรินิพพายี และสสังขารปรินิพพายี 
ดังนั้น ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า พระอสังขารปรินิพพายี ไม่ได้จุติไปสู่ภพอื่นแล้วจึงปรินิพพานจึงมี
ความเป็นไปได้มาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสามารถเปรียบเทียบอินทรีย์ของพระอนาคามี 5 ประเภทได้
ด้วยระยะเวลาการบรรลุอรหัตตผลและความเพียรแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังเป็นการกล่าวถึงอินทรีย์ใน
ลักษณะภาพรวมของอินทรีย์ทั้ง 5 ประการอยู่  

หากมองโดยภาพรวมแล้ว อินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นก็คือปัญญาที่เพิ่มขึ้น จนอาจกล่าวได้
ว่าอินทรีย์กับปัญญานั้นเป็นสิ่งเดียวกันโดยคุณสมบัติ เห็นได้จากตัวอย่าง พระโสดาปัตติมรรค
ประเภทสัทธานุสารี มีอินทรีย์น้อยกว่าประเภทธัมมานุสารี ด้วยเหตุว่า ธัมมานุสารีนั้นมีปัญญามาก 
จึงมีความเป็นไปได้มากที่การเป็นผู้มีปัญญามากย่อมมีอินทรีย์มากด้วย แต่ควรพิจารณาองค์ธรรม 
อื่น ๆ ในอินทรีย์ 5 ประกอบด้วยจึงจะสามารถสรุปได้ชัดเจนขึ้น และเป็นประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติ
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ต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยจะอธิบายใน 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์กันขององค์ธรรมทั้ง 5 ที่ส่งผล
ต่อเนื่องกัน กับความสัมพันธ์ขององค์ธรรมในลักษณะเป็นคู่กันตามที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 

(1) ความสัมพันธ์กันขององค์ธรรมทั้ง 5 ที่ส่งผลต่อเนื่องกัน พระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรเถระในเรื่องของสัทธินทรีย์ว่า “สารีบุตร อริยสาวกผู้มีศรัทธานั้น
พยายามอย่างนี้ ครั้นพยายามแล้วระลึกอย่างนี้ ครั้นระลึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี้ ครั้นต้ังมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้ 
ครั้นรู้ชัดแล้วย่อม เชื่อมั่นอย่างนี้ว่า ‘นี้แลคือธรรมที่เราได้ฟังมาก่อน บัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายนั้น
อยู่ และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา’ ก็ศรัทธาของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสัทธินทรีย์”73 กล่าวคือ 
บุคคลผู้มีศรัทธาไม่คลอนแคลน จึงเกิดความวิริยอุตสาหะ คือ มีความเพียรในการระลึกถึงธรรมที่ได้
ศึกษา การระลึกนั้นเรียกว่าสติ เมื่อระลึกได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะเกิดความตั้งมั่น คือ มีสมาธิ เมื่อมีสมาธิ
แล้วย่อมรู้ชัด การรู้ชัดนี้เองที่เรียกว่าปัญญา ปัญญาจะแสดงออกในลักษณะที่รู้ว่าชัดเจนว่า ธรรมได้ที่
ฟังมานั้น ขณะนี้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แทงตลอดทั้งหมดแล้ว สภาวะแห่งปัญญาจึงเกิดขึ้นดังนี้เอง จึง
กล่าวได้ว่า ปัญญาเกิดจากการส่งผลต่อเนื่องกันของ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ แต่ทว่า หากบุคคลไม่มี
ศรัทธาแล้วจะเกิดความเคลือบแคลงสงสัยส่งผลให้ไม่เกิดปัญญารู้แจ้งในที่สุด ดังปรากฏใน ทสุตตรสูตรว่า 

...ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เคลือบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระ
ศาสดา จิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเชื่อ  ไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้น ย่อม
ไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนือง ๆ เพื่อกระท าต่อเนื่อง เพื่อบ าเพ็ญเพียร
การที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระท าต่อเนื่อง เพื่อ
บ าเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตึงจิต ดุจตะปูประการที่ 1...ประการที่ 2 คือ พระธรรม...
ประการที่ 3 คือ พระสงฆ์...ประการที่ 4 คือ สิกขา (สิ่งที่ต้องศึกษา) และประการที่ 5 คือ 
โทสะ ความโกรธในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย...74 

 
กล่าวคือ  หากไม่มีศรัทธาแล้ว ย่อมไม่มีความเพียร(วิริยะ)ในการปฏิบัติฝึกฝนจิต

เป็นล าดับต่อมา เมื่อไม่หมั่นฝึกฝนจิต อีกทั้งจิตยังประกอบด้วยความผูกโกรธแล้ว ย่อมไม่อาจมีสติ
รู้เท่าทันจิตของตนได้ สมาธิคือความตั้งมั่นย่อมไม่เกิด ปัญญาก็ไม่เกิดตามมา ธรรมทั้ง 5 จึงมี
ความสัมพันธ์กันตามล าดับ ดังนั้น ผู้มีศรัทธาหย่อนตั้งแต่องค์ธรรมแรก ย่อมไม่สามารถท าปัญญาให้
เจริญงอกงามได ้ 

(2) ความสัมพันธ์ขององค์ธรรมในลักษณะเป็นคู่ตามที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
กล่าวคือ แนวทางในการบริหารอินทรีย์ด้วยการจับคู่องค์ธรรมเพื่อรักษาความสมดุลว่า ศรัทธาและ

                                                            
73 ส .ม. 19/520/334. 
74 ที.ปา. 11/355/381. 
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ปัญญาควรเสมอกัน สมาธิกับวิริยะควรเสมอกัน การปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันระหว่างสมาธิกับปัญญา 
และสตินั้นมีความส าคัญในอินทรีย์ทุกประการ75 อธิบายได้ดังนี ้

(2.1) ศรัทธากับปัญญาเสมอกัน หากบุคคลมีศรัทธามาก แต่ปัญญาน้อย 
ความเลื่อมใสศรัทธานั้นจะไม่มั่นคง และไม่รู้ว่าอะไรควรศรัทธาหรือไม่ควรศรัทธา ตรงข้ามกับบุคคล  
ผู้มีปัญญามาก แต่ศรัทธาน้อย อาจเป็นผู้ว่ายาก และถือดีได้ ดังนั้น หากศรัทธากับปัญญามีความ
สม่ าเสมอ ไม่มากไม่น้อย สมดุลกันจะท าให้บุคคลนั้นรู้ว่าอะไรควรศรัทธา จะเลื่อมใสในสิ่งที่ควร
เลื่อมใสเสมอ ตัวอย่างของผู้มีศรัทธามาก ควรลดสัทธินทรีย์ลง คือ กรณีของพระวักกลิเถระ ผู้มี
ศรัทธาในพระพุทธองค์แรงกล้า ต้องการเห็นรูปโฉมของพระพุทธองค์ จนไม่เจริญกัมมัฏฐาน ท้ายที่สุด
พระพุทธองค์ทรงให้สติและประทานกัมมัฏฐานที่เหมาะสมในการลดศรัทธาอันกล้านั้นลงได้ และได้
บรรลุธรรมในที่สุด  

(2.2) สมาธิกับวิริยะเสมอกัน ในกรณีที่มีสมาธิมาก แต่มีวิริยะน้อย ความ
เกียจคร้านในการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเพราะขาดความสม่ าเสมอในการปฏิบัติ ท าให้ไม่ได้ผลการปฏิบัติที่ดี 
ในขณะที่บุคคลผู้มีวิริยะมากแต่สมาธิน้อย เมื่อปฏิบัติก็จะเกิดความฟุ้งซ่านคืออุทธัจจะได้ง่าย แต่ถ้า
สมาธินั้นประกอบกับวิริยะอย่างสม่ าเสมอแล้ว จะสามารถปฏิบัติได้ผลดี ส าเร็จอัปปนาสมาธิ76ได้ ในกรณี
น้ีมีตัวอย่างดังเช่นเรื่องของพระโสณเถระ ผู้มีวิริยะมาก พากเพียรทรมานกายให้ล าบากอย่างมุ่งมั่น 

(2.3) การปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันระหว่างสมาธิกับปัญญา สมาธิมีก าลัง
มาก เหมาะสมกับผู้ที่เจริญสมถกัมมัฏฐาน เพราะผู้ที่เจริญสมถกัมมัฏฐานจะบรรลุอัปปนาสมาธิได้
ด้วยสมาธิที่มีก าลังมาก และปัญญาที่มีก าลังมากเหมาะส าหรับผู้เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพราะ  
ผู้เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ย่อมแทงตลอดในสังขารธรรม ด้วยปัญญาที่มากนี้ แต่เพราะเหตุที่มีสมาธิ
กับปัญญาสมดุลกัน จึงส าเร็จอัปปนาสมาธิ 

ส่วนสตินั้น มีก าลังมากในทุกองค์ธรรมยิ่งดี เพราะสติย่อมรักษากุศลจิต 
ในพ้นจากการตกไปในอุทธัจจะ ด้วยอ านาจของศรัทธา สติประคองวิริยะและปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายของ
อุทธัจจะไว้ไม่ให้ตกไปในส่วนของความเกียจคร้าน เพราะสมาธิซึ่งอยู่คู่ตรงข้ามกับวิริยะเป็นฝ่ายเกียจ
คร้าน ดังนั้น ส่วนสตินั้นยิ่งมีมากยิ่งดี เป็นตัวกลางในการประสานได้ทุกธรรม และเมื่อฝึกฝนอบรม
อินทรีย์ทั้ง 5 ให้สมดุลสม่ าเสมอ จะได้ประโยชน์สูงสุดคือ การบรรลุเป็นพระอรหันต์77 

                                                            
75 วิสุทธิ. 62/224-227.  
76 สมาธิแน่วแน่ จิตตั้งมั่นสนิท เป็นสมาธิในฌาน 
77 ยุวเรศ พลชา, ศึกษาหลักปฏิปทา 4 กับอินทรีย์ 5 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท , วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, หน้า ข. 
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ในทัศนะของผู้วิจัย มีความเป็นไปได้ทั้ง 2 อย่างคือ การปฏิบัติที่เกื้อกูลกันของ
องค์ธรรมแต่ละตัวเป็นล าดับ จากศรัทธาไปจนถึงปัญญา และการรักษาสมดุลขององค์ธรรมเป็นคู่ ๆ 
ดังที่กล่าวในปฏิสัมภิทามรรคตามการอธิบายของพระพรหมคุณาภรณ์ จะยกตัวอย่างเพิ่มเติมในเรื่อง
ความแตกต่างของพระอนาคามีประเภทอุปหัจจปรินิพพายีและอสังขารปรินิพพาย ี2 ประการคือ  

(1) การบ าเพ็ญองค์ธรรมต่าง ๆ ในอินทรีย์มากหรือน้อยอย่างไร อสังขารปริ
นิพพายี หมายถึง บรรลุโดยไม่ต้องอาศัยความเพียรมาก เป็นไปได้หรือไม่ว่า ประกอบความเพียรใน
อดีตมามากจนเป็นอุปนิสัยและสั่งสมวิริยะมาในระดับที่มากพอ แต่องค์ธรรมอื่นในอินทรีย์ 5 ยังพร่อง
อยูบ่้าง ต่อเมื่ออินทรีย์ทั้ง 5 เต็ม ย่อมบรรลุอรหัตผล  

(2) อธิบายด้วยองค์ธรรมที่คู่กันกับวิริยะ คือ สมาธิ ถ้าอธิบายด้วยหลักการที่
เป็นองค์ธรรมคู่กันแล้ว สมาธิซึ่งเป็นองค์ธรรมที่คู่กันกับวิริยะ เมื่อบ าเพ็ญวิริยะมาก แต่สมาธิอ่อน 
ส่งผลให้เกิดความฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้บรรลุช้า เป็นต้น ในกรณีนี้พระอสังขารปรินิพพายี จึงเป็นพระ
อนาคามีผู้มีอินทรีย์เป็นล าดับที่  3 แม้ว่าจะเป็นผู้ไม่ต้องอาศัยความเพียรมากก็ตาม ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับอุปหัจจปรินิพพายี ซึ่งบรรลุช้าในช่วงใกล้สิ้นอายุขัย แต่มีอินทรีย์มากกว่า ก็ต้อง
พิจารณาถึงบริบทในการสั่งสมองค์ธรรมอื่นในอินทรีย์ เช่น ระดับของการสั่งสมอินทรีย์ในการเจริญ
สมาธิของพระอสังขารปรินิพพายีอาจอ่อนก าลังกว่าพระอุปหัจจปรินิพพายี เป็นต้น รวมถึงองค์ธรรม
อื่น ๆ ในอินทรีย์ 5 ด้วย ซึ่งแต่ละท่านก็สั่งสมและประกอบเหตุมาแตกต่างกัน ซึ่งต้องวิเคราะห์
รายละเอียดเป็นกรณ ีๆ ไป  

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น สามารถสรุประดับของปัญญามนุษย์ในพระพุทธศาสนาได้ดังนี ้
1) บุคคลที่สามารถพัฒนาปัญหาให้เจริญได้นั้น ในพระพุทธศาสนากล่าวถึงบุคคลระดับ

กัลยาณปุถุชนขึ้นไป ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิ คือ มีความเห็นถูกเป็นฐานแล้ว การพัฒนาปัญญาให้
เจริญย่อมกระท าได้ง่ายขึ้นตามล าดับ 

2) ระดับปัญญาที่เพิ่มขึ้นนั้น สามารถอธิบายได้ด้วยหลักใหญ่  ๆ 2 ประการคือ กิเลสที่
ลดลง และอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ที่มีปัญญานั้นจะสามารถขจัดกิเลสระดับต่าง  ๆ ออกไปได้ ซึ่ง
อธิบายด้วยนิวรณ์-สังโยชน์ และอธิบายได้ด้วยอกุศลจิต 12 ดวง ว่าในพระอริยบุคคลระดับต่าง ๆ นั้น
มีกิเลสใดบ้างที่ละไปได้แล้ว น าไปสู่ค าตอบที่ว่า อุทธัจจะในนิวรณ์นั้นมักอยู่ร่วมกันกุกกุจจะเมื่อขจัด
กุกกุจจะซึ่งเป็นกิเลสตระกูลโทสะออกไปได้แล้ว จะเหลือเพียงอุทธัจจะ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกิเลส
ทั้งหลายที่เหลืออยู่ แม้จะเหลือเพียงเบาบางมากเช่นพระอริยบุคคลระดับอนาคามีก็ตาม ยังส่งผลให้
อุทธัจจะหลงเหลืออยู่ และจะก าจัดได้สิ้นเชิงเมื่อบรรลุอรหัตตผลแล้ว เป็นการอธิบายว่า ความฟุ้งซ่าน
ที่มีอยู่นั้น มาจากกิเลสต่าง ๆ ที่ยังไม่หมดไปอย่างสิ้นเชิง แต่เมื่อกิเลสมีโลภะ โมหะ โทสะดับไปอย่าง
สิ้นเชิง ก็สิ่งผลให้อุทธัจจะดับไปด้วย 
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3) ในขณะที่ขจัดกิเลสได้เป็นล าดับนั้น สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือ อินทรีย์ จากการอธิบายข้างต้น
สรุปได้ว่า อินทรีย์นั้นเพิ่มขึ้นเมื่อบรรลุธรรมระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ในทางกลับกันกิเลสก็ลดลง ผู้วิจัย
จึงสรุปว่าอินทรีย์กับปัญญานั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในเชิงบวก อีกทั้งในองค์ธรรมของอินทรีย์ 
5 ก็มี “ปัญญา” อยู่ด้วย และองค์ธรรมต่าง ๆ ในอินทรีย์ 5 ยังมีความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกันระหว่าง
องค์ธรรมทั้ง 5 และสัมพันธ์ในลักษณะการสร้างความสมดุลเป็นคู่ สองประเภทนี้น าไปสู่การบรรลุ
ธรรมที่แตกต่างกันเป็นระดับ เช่น พระโสดาบันสัทธานุสารีกับธัมมานุสารี และพระอนาคามี 5 
ประเภท ดังอธิบายไว้ข้างต้น 

จะเห็นว่ารายละเอียดต่าง ๆ ในการปฏิบัติก็ท าให้เกิดความแตกต่างกันในระดับของปัญญา 
ด้วยอินทรีย์ที่แตกต่างกันสามารถส่งผลต่อการบรรลุธรรมที่ต่างกันได้ อินทรีย์จึงมีความเหมาะสมที่จะ
เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาปัญญามนุษย์ได้ โดยงานวิจัยนี้จะปรับประยุกต์อินทรีย์ 5 มาใช้ให้เหมาะสม
ในขั้นตอนการพัฒนาปัญญาซึ่งจะกล่าวไว้ในบทที่ 4 ที่ว่าด้วยการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการ
พัฒนาปัญญาด้วยพุทธธรรมต่อไป 

 

3.5 ประเภทของปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถจ าแนกได้หลายประเภท เอื้อมอร ชลวร78ได้ท าการวิจัย

ไว้ โดยแบ่งประเภทของปัญญาไว้  9 หมวดใหญ่ดังนี้  1) โลกิยปญญากับโลกุตตรปญญา 2)  
ปญญาที่เกิดจากการก าหนดนามหรือรูป 3) ปญญาที่จ าแนกตามเวทนาที่เกิดรวมกัน 4) ปญญาขณะ
บรรลุธรรมที่จ าแนกวาเปนขั้นแรกของการบรรลุหรือไม 5) ปญญาจ าแนกตามแหลงที่มา 6) ปญญา
จ าแนกผานประเภทของโกศล79 7) ปญญาจ าแนกผานประเภทของปริญญา 8) ปญญาที่จ าแนกเป็น 4 
ประเภท (อริยสัจ 4 และ ปฏิสัมภิทา และ 9) ปัญญาที่จ าแนกเป็น 6 ประเภท80 แม้ว่าประเภทของ
ปัญญานั้นจ าแนกได้หลายประเภทดังกล่าว แต่ในงานวิจัยนี้จะจ าแนกประเภทตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
ที่อธิบายไว้ว่าปัญญามีกี่อย่าง81 ประกอบด้วย ปัญญา 1 อย่าง ในวิสุทธิมรรคกล่าวถึงปัญญาที่ 

                                                            
78 เอื้อมอร ชลวร, “การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, สารนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, หน้า 12-21. 
79 จ าแนกได้ 3 ประเภทคือ (1) ปญญาที่รอบรูทางเจริญและเหตุของความเจริญ (2) ปญญาที่รอบรูทาง

เสื่อมและเหตุของความเสื่อม (3) ปญญาที่รอบรูวิธีแกไขเหตุการณและวิธีที่จะท าใหส าเร็จ ทั้งในการปองกันความ
เสื่อมและในการสรางความเจริญ  

80 (1) วิปสสนา หมายถึง ปญญาที่เห็นสภาวธรรมตาง ๆ มีอนิจจลักษณะ เปนตน (2) สัมมาทิฐิ 
หมายถึง ความเห็นถูก (3) วิมังสา หมายถึง ความ ไตรตรอง หรือทดลอง (4) วิจารณา หมายถึง ปญญาพิจารณา
ประเสริฐสุด (5) สัมปชัญญะ หมายถึง ปญญารูสิ่งที่เปนประโยชน มิใชประโยชน รูวาควรและไมควร รูสถานที่ควร
ไปและไม ควรไป และ ไมหลงลืม (6) เนปกกะ หมายถึง ปญญาบมกุศลธรรมใหสุก 

81 วิสุทฺธิ.425/733. 
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แทงตลอดในสภาวธรรม แต่ในงานวิจัยนี้เพิ่ม สชาติปัญญา ไปด้วยเพื่อให้เห็นภาพของการพัฒนา
ปัญญาว่ามนุษย์มีพื้นปัญญาเดิมมาก่อน ปัญญา 2 อย่าง กล่าวถึง โลกุตตระและโลกิยปัญญา ปัญญา 
3 อย่าง กล่าวถึง สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา และปัญญา 4 อย่าง คือ 
ปฏิสัมภิทา 4 ดังต่อไปนี ้

 
3.5.1 สชาติปัญญา 
ความหมายของสชาติปัญญานั้น ปรากฏในอรรถกถากถาชฏาสูตร แปลว่า ปัญญามีมา

พร้อมกับการเกิด82  ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒ
นมหาเถร) ทรงอธิบายว่า ปัญญานั้นมีการสะสมและพัฒนาตลอดเวลาที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร 
มนุษย์จึงมีพื้นปัญญามาแต่ก าเนิดเรียกว่า สชาติปัญญา83 มีตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น การบ าเพ็ญปัญญา
บารมีของพระมโหสถเป็นการท ากุศลกรรมและเป็นปุญญาภิสังขาร กุศลกรรมนี้ให้ผลเป็นอปรา
ปรเวทนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลในชาติต่อ ๆ ไป เรียกว่า สชาติปัญญา ซึ่งสชาติปัญญานี้เองเป็น
ปัญญาบารมีที่สืบเนื่องมาจากปัญญาบารมีที่พระโพธิสัตว์บ าเพ็ญไว้ในชาติที่เกิดเป็นพระมโหสถและ
ชาติอื่น ๆ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงระดับสูงสุดในพระชาติสุดท้าย84  

จะเห็นได้ว่า ปัญญาประเภทนี้มีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาปัญญาตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถตอบค าถามที่ว่า เหตุใดเด็กแต่ละคนเกิดมาแล้วมีสติปัญญาไม่เท่ากัน 
ท าไมบางคนจึงมีความสามารถพิเศษ เช่น มีอัจฉริยภาพด้านดนตรีหรือคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็ก 
สามารถอธิบายได้ด้วยสชาติปัญญาว่า บุคคลดังกล่าวสั่งสมปัญญาในด้านนั้นมามากในอดีตชาติ สชาติ
ปัญญานี้ ยังแสดงให้เห็นถึงกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร หากบุคคลสั่งสมกรรม
ดีและเจริญปัญญาในฝ่ายกุศลธรรมไว้มาก ปัญญานั้นย่อมเต็มเปี่ยมและบรรลุธรรมได้ในชาติใดชาติหนึ่ง 

 
3.5.2 โลกิยปัญญาและโลกุตตรปัญญา 
เนื่องจากมีการแบ่งประเภทของปัญญา 2 จ าพวกไว้จ านวนมากในพระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ 

ทุกมาติกา (ทุ-กะ) ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะที่ปรากฏในญาณวัตถุข้อที่ 1 ว่า ปัญญา 2 อย่างคือ คือ 

                                                            
82 ส .ส.อ. 24/131. 
83 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร), ปัญญาใน

พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 9. 
84 พระมหาเลอเดช วรว โส (วงศ์ศรีชา) , “การศึกษาวิเคราะห์ปัญญาบารมีของพระมโหสถ”, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวทิยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2548. 
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โลกิยปัญญา โลกุตตรปัญญา85 เพราะท าให้เห็นภาพกว้างของประเภทปัญญา และสอดคล้องกับ
เป้าหมายของการพัฒนาปัญญาอย่างชัดเจน ซึ่งปัญญา 2 ประเภทนี้มีค าอธิบายเพิ่มเติมใน ทุกนิท
เทสว่า “ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ 3 ชื่อว่า โลกิยปัญญา ปัญญาในมรรค 4 
ผล 4 ชื่อว่า โลกุตตรปัญญา”86 ซึ่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็กล่าวโดยนัยอย่างเดียวกันนี้ว่า คือ ปัญญามีอา
สวะ และปัญญาไม่มีอาสวะ87ตามล าดับ นอกจากนี้ พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายลักษณะ
ของโลกิยธรรมว่า เป็นสภาวะเนื่องในโลก ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก และ โลกุตตรธรรม คือ ธรรมอัน
ไม่ใช่วิสัยของโลก สภาวะพ้นโลก ได้แก่ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 188 จึงน ามาสรุปเป็นนิยามของ
ปัญญา 2 ประเภท ดังนี้คือ  

1) โลกิยปัญญา คือ ปญญาอันเป็นวิสัยโลก ยังอยูในภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ 
อรูปภพ เปนปญญาที่ยังประกอบดวยอาสวะกิเลสอยู่ ปัญญาในฝ่ายกุศลก็รวมอยู่ในส่วนนี้ด้วย 
เรียกว่าปัญญาทางธรรม 

2) โลกุตตรปญญา คือ ปญญาที่เหนือจากโลก พ้นวิสัยของโลกคือ การเวียนเกิดใน
ภพ 3 เปนปญญาที่มีอาสวะน้อยจนกระทั่งไม่มีอาสวะเลย ประกอบดวยโลกุตตรมรรค คือ มรรค 4 
ผล 4 และนิพพาน 189 

 
3.5.3 ปัญญา 3 
ในสังคีติสูตรกล่าวถึงปัญญา 3 ไว้ 2 ลักษณะคือ ปัญญา 3 ประกอบด้วย 1) เสขปัญญา 

คือ ปัญญาของบุคคลผู้ยังต้องศึกษา 2) อเสขปัญญา คือ ปัญญาของบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษา 3) เนวเสขา
นาเสขปัญญา คือ ปัญญาของบุคคลผู้ยังต้องศึกษาก็มิใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็มิใช่90 ส่วนปัญญา 3 อีกนัย
                                                            

85 อภิ.วิ.35/752/752. และมีการแบ่งประเภทของปัญญา 2 ประเภทไว้อีก มักเป็นคู่ตรงข้ามกัน เช่น (3) 
อาสวปัญญา อนาสวปัญญา, (13) นีวรณิยปัญญา อนีวรณิยปัญญา, (18) อุปาทานิยปัญญา อนุปาทานิยปัญญา เป็นต้น 

86 อภิ.วิ.35/767/500. 
87 วิสุทฺธิ.425/733. 
88 พระราชวรมุนี  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หนา 74. 
89 มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 เรียกว่า โลกุตตรธรรม 9 มีพระโสดาปติมรรค โสดาปัตติผล ฯลฯ อรหัตผล 

รวม 9 ประเภท 
90 ที.ปา. 11/305/271. ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้แปล เนวเสก

ขานาเสกขปัญญา ว่า ปัญญาที่เป็นของพรเสขะก็ไม่ใช่ ของพระอเสขะก็ไม่ใช่ (ที.ปา.16/228/173.) ซึ่งพระเสข
บุคคล หมายถึง พระอริยเจ้า 7 พวกตั้งแต่โสดาปติมรรคขึ้นไป มมร อ. เล่ม 16/316 ดังนั้น อเสขปัญญา คือ 
ปัญญาของพระอรหันต์ เสขปัญญา คือ ปัญญาของพระอริยบุคคลระดับโสดาปัตติมรรคขึ้นไปและยังไม่บรรลุ
อรหัตผล และ เนวเสกขานาเสกขปัญญา คือ ปัญญาที่ไม่ใช่ปัญญาของทั้งพระอเสขะและพระเสขะ ควรหมายถึง 
ปัญญาของบุคคลที่ยังไม่บรรลุธรรมระดับโสดาปติมรรค มีปุถุชน เป็นต้น. 
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หน่ึงคือ 1) จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการคิด 2) สุตมยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการฟัง 
และ 3) ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการอบรม91 ในงานวิจัยนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะปัญญา 3 
ด้วยนัยอย่างหลัง เพราะมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาปัญญามนุษย์ 

ในอรรถกถากล่าวถึง จินตามยปัญญาว่า คือ 
...ปัญญาที่ส าเร็จด้วยความคิดเป็นไฉน ในบ่อเกิดของการงานที่น้อมน าเข้าไป

ด้วยปัญญา หรือในบ่อเกิดของศิลปะ ที่น้อมน าเข้าไปด้วยปัญญา หรือในสถานที่ของวิชาที่
น้อมน าเข้าไปด้วยปัญญา บุคคลไม่ได้ฟังมาแต่ผู้อื่น กลับได้ กัมมัสสกตาญาณ หรือ สัจจา
นุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมิกขันติ ทิฐิ รุจิ มุนิ เปกขะ ธัมมนิชฌานขันติ92 เห็นปานนี้ อันใด
ว่ารูปไม่เที่ยง ฯลฯ วิญญาณไม่เที่ยง น้ีเรียกว่า จินตามยปัญญา. ปัญญาที่ส าเร็จด้วยการฟัง
เป็นไฉน ในบ่อเกิดของการงานที่น้อมน าเข้าไปด้วยปัญญา ได้ฟังจากผู้อื่นเท่านั้น จึงกลับ
ได้ ฯลฯ ธัมมนิชฌานขันตินี้เรียกว่า สุตมยปัญญา. ปัญญาที่ส าเร็จด้วยการเจริญภาวนา
เป็นไฉน ปัญญาแม้ทั้งหมดของผู้เข้าสมาบัติช่ือว่า ภาวนามยปัญญา.93 

 
ตามนัยข้างต้นนี้อธิบายปัญญา 3 ในระดับสูง กล่าวคือ ปัญญา 3 ของผู้ที่เจริญภาวนามาก 

เช่น จินตามยปัญญา หมายถึง การน้อมน าไปด้วยปัญญา พิจารณาด้วยตนเองโดยไม่ได้ฟังมาจากผู้อื่น 
จนได้ญาณต่าง ๆ มี เช่น การรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน และต้องรับผลแห่ งกรรมดีและ
กรรมชั่วน้ัน (กัมมัสสกตาญาณ) ญาณหยั่งรู้ในอริยสัจ (สัจจานุโลมิกญาณ) เป็นต้น พิจารณาเห็นความ
ไม่เที่ยงของขันธ์ 5 ได้ ส่วนสุตมยปัญญานั้นเกิดผลต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกัน แต่ได้มาด้วยการฟังจาก
ผู้อื่น และภาวนามยปัญญานั้น คือ ปัญญาที่ส าเร็จได้ด้วยการเจริญภาวนา เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจาก
การเข้าสมาบัติต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม ปัญญา 3 นี้ก็ยังแบ่งระดับที่เป็นโลกิยะปัญญาและโลกุตตรปัญญาด้วย  
ดังปรากฏในอรรถกถาปาวาสูตรว่า “ฝ่ายปัญญาที่เป็นโลกิยะ ได้แก่ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา 
และภาวนามยปัญญาที่ยังมีอาสวะ ส่วนโลกุตตรปัญญา ได้แก่ ปัญญาที่สัมปยุตด้วยมรรคและผล.”94 
ดังนั้น ปัญญาทั้ง 3 นี้ ย่อมมีทั้งในพระอริยบุคคลและบุคคลที่ยังไม่บรรลุโลกุตตรธรรมด้วยเช่นกัน แต่

                                                            
91 ที.ปา. 11/305/271. 
92 กัมมัสสกตาญาณ คือ ปัญญา กิริยาที่ รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม    

สัมมาทิฏฐิซึ่งมีลักษณะว่า “ทานที่ให้แล้วมีผล ยัญที่บูชาแล้วมีผล การเซ่นสรวงมีผล ผลวิบากของกรรมที่ท าดีท าชั่ว
มีอยู่ โลกนี้มี โลกหน้ามี มารดามีคุณ บิดามีคุณ สัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นมีอยู่ สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้ง
โลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งมีอยู่ในโลก” (อภิ.วิ. 35/793/509). 

93 ที.ปา.อ. 16/317. 
94 ขุ.อุ.อ. 44/111. 
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ปัญญา 3  ของบุคคลประเภทหลังนั้นยังเจือด้วยกิเลสอยู่ ต่อเมื่อเข้าสู่กระแสพระอริยะแล้วจึงเรียก
ปัญญา 3 นี้ว่า โลกุตตรปัญญา 

 
3.5.4 ปฏิสัมภิทา 4  
ปฏิสัมภิทา 4 หมายถึง ความแตกฉาน ความรู้แตกฉาน ปัญญาแตกฉาน ประกอบด้วย 

อรรถปฏิสัมภิทา ธรรมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา และปฏิภาณปฏิสัมภิทา ซึ่งหมายถึงปัญญา
แตกฉานในอรรถ ธรรม ภาษา และปฏิภาณ (ไหวพริบในการตอบปัญหา)95 ปฏิสัมภิทา 4 น้ีเป็น
ปัญญาในพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในปฏิสัมภิทามรรค โสฬสปัญญานิทเทส แสดงปัญญา 16 
ประการมีความว่า บุคคลใดประกอบด้วยปัญญา 16 ประการนี้ ชื่อว่าผู้บรรลุปฏิสัมภิทา96 จุดที่
น่าสนใจประการต่อมาคือ ในอปทานระบุว่า พระอรหันต์หลายท่านบรรลุธรรมแล้ว ยังได้ปฏิสัมภิทา 
4 พร้อมด้วยวิชชาและอภิญญา เพราะเหตุใดพระอรหันต์เหล่านี้ นอกจากขจัดกิเลสจะหมดสิ้นแล้วยัง
มีคุณสมบัติดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ เมื่อคราวสังคายนาครั้งที่ 1 พระมหากัสสปเถระผู้เป็นประธานใน
การสังคายนาครั้งนั้นได้อาราธนาพระอรหันต์ที่พร้อมด้วยปฏิสัมภิทารวมทั้งสิ้น 500 องค์ร่วมท าการ
สังคายนาในครั้งนี้ จึงน่าสนใจอย่างยิ่งว่าปฏิสัมภิทา 4 นี้มีเหตุแห่งการเกิดอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ท า
ให้เกิดความแตกฉานในปฏิสัมภิทา จะอธิบายไว้ในส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความแตกฉานใน
ปฏิสัมภิทาต่อไป 

 

3.6 กระบวนการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเน้นกระบวนการพัฒนาปัญญาในกรอบของปัญญา 3 เป็นหลัก โดย

พิจารณาหลักธรรมที่มีความสอดคล้องกับ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติว่า สุตมยปัญญา คือ ปัญญาอันเกิดจากการฟังนั้น ต้องสดับฟัง
มากศึกษามากนั้น จะต้องอย่างไรจึงจะเรียกว่าเพียงพอ จินตามยปัญญา คือ ปัญญาอันเกิดจากการ
คิดนั้น ต้องคิดโดยอยู่บนหลักการอะไร คิดอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นการคิดที่มีคุณภาพตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา และภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาอันเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนานั้น ท าด้วยวิธี
ใดบ้าง นอกจากนี้ หากต้องการพัฒนาปัญญาให้เกิดความแตกฉานยิ่งขึ้นไปอีกจนพัฒนาทักษะส าหรับ
การสอนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นได้นั้นต้องปฏิบัติด้วยพุทธธรรมอะไร ต่อไปผู้วิจัยจะแยก
อธิบายและวิเคราะห์ทีละส่วน ดังนี้ 

                                                            
95 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว,  

หน้า 197. 
96 ขุ.ป. 31/4/544-559. 
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3.6.1 สุตมยปัญญา  
ดังที่กล่าวข้างต้นว่า สุตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาที่เกิดจากการฟัง ซึ่งพระพรหมคุณา

ภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) อธิบายว่า ปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียน ปัญญาสืบแต่ปรโตโฆษะ97 และ
ยังหมายถึง ความรูที่ส าเร็จจากการฟง เชนการศึกษาเลาเรียน ฟงเขาใจใหแจมแจงตามวิชาการที่
น ามาอบรมสั่งสอนนั้นจนจ าได โดยเฉพาะอยางยิ่งหมายเอาปญญาที่เกิดจากการฟงธรรม รวมไปถึง 

ปญญาที่เกิดจากการศึกษาหาความรูในทางโลก98 สุตมยปัญญาจึงมีความหมายในเบ้ืองต้นดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาพระสูตรต่าง ๆ พบว่า หลักธรรมพหูสูต 5 ประกอบด้วย สดับฟังมาก 

(พหุสฺสุตา) จ าแม่น (ธตา) คล่องปาก (วจสา ปริจิตา) จ าได้ขึ้นใจ (มนสานุเปกฺขิตา) และ แทงตลอด
ด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา)99 เป็นหมวดธรรมที่มีความสอดคล้องกับสุตมยปัญญา และมี
ความส าคัญในฐานะคุณสมบัติที่ดีที่พระภิกษุควรมีหลายประการ ปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ เช่น 
ปัญญาสูตร: ว่าด้วยเหตุปัจจัยที่ให้ได้ปัญญา สุตธรสูตร: ว่าด้วยภิกษุผู้ทรงสุตะ ปิยสูตร: ว่าด้วยธรรมที่
เป็นเหตุให้เป็นที่รัก จาตุททิสสูตร: ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เที่ยวไปในทิศทั้งสี่ และอุปสัมปทาสูตร: ว่า
ด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบท คือพระอุปัชฌาย์ในปัจจุบัน จึงสามารถสรุปได้ว่า พหูสูตนี้เป็น
คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้มีปัญญา มีความรู้มาก และเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งส าหรับ
ผู้ท าหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างหลักธรรมพหูสูต 5 กับเนื้อความในพระสูตร พบว่า 
พหุสฺสุตา จะครอบคลุมนัยตั้งแต่ เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มี
ความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้ง
อรรถและพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน ส่วนหลังคือ ทรงจ าไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดี
ด้วยทิฏฐิ จะสอดคล้องกับ จ าแม่น (ธตา) คล่องปาก (วจสา ปริจิตา) จ าได้ขึ้นใจ (มนสานุเปกฺขิตา) 
และแทงตลอดด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา)  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าหลักธรรมพหูสูต 5 มาไว้ในส่วนของหลักธรรมเพื่อการพัฒนาสุตมยปัญญา 
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วธรรมบางข้อในพหูสูต 5 เช่น จ าแม่น 
(ธตา) และคล่องปาก (วจสา ปริจิตา) สามารถจัดอยู่ในส่วนของสุตมยปัญญาได้ เพราะการสั่งสมสุตะ

                                                            
97 พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท เอส. อาร. พริ้นติ้งแมสโปรดักส จ ากัด, 2551, หนา 96. ปรโตโฆษะ คือ เสียงจากภายนอก กล่าวได้ว่า เป็น
ปัจจัยภายนอก ไม่ใช่ปัจจัยภายในคือการขบคิดพิจารณาอย่างแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) 

98 วัฒนา พลชาติ, ศึกษาวิเคราะหวิธีการพัฒนาปญญาตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ์ 
ปยุตฺโต), 2553. 

99 พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 2551,  
หน้า 171. 
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มากและสามารถเทศนาได้งดงามนั้น จ าเป็นจะต้องจ าเนื้อหาธรรมต่าง ๆ ได้แม่นย า และท่องได้คล่อง
เป็นปกติอยู่แล้ว ส่วนอีก 2 ข้อหลัง คือ จ าได้ขึ้นใจ (มนสานุเปกฺขิตา) และ แทงตลอดด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิยา 
สุปฏิวิทฺธา) พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) อธิบายว่า มนสานุเปกฺขิตา หมายถึง การนึกคิด
พิจารณาจนเจนใจ และ ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา คือ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและขบได้ด้วยทฤษฎี ดังนั้น เมื่อ
ต้องใช้การคิดพิจารณา ธรรม 2 ข้อหลังนี้ก็ควรจะอยู่ในหมวดจินตามยปัญญามากกว่า 

 
3.6.2 จินตามยปัญญา 
จินตามยปัญญา หมายถึง ปัญญาที่เกิดจากการคิด พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 

อธิบายว่า เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิด การพิจารณา ปัญญาสืบแต่โยนิโสมนสิการที่ตั้งขึ้นในตนเอง100 
ในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึง จินตามยปัญญาผ่านกระบวนการของโยนิโสมนสิการใน  3 ระดับ 
ประกอบด้วย โยนิโสมนสิการเพื่อการบรรลุธรรม โยนิโสมนสิการ 10 เพื่อเสริมสร้างสัมมาทิฏฐิ 10 
และโยนิโสมนสิการเพ่ือการด าเนินชีวิต ดังนี ้  

1) โยนิโสมนสิการกับการบรรลธุรรม โยนิโสมนสิการนั้น ปรากฏอยู่ในองค์แห่งการ
บรรลุโสดาบัน 4 ประกอบด้วย สัปปุริสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ) สัทธัมมัสสวนะ (การฟังพระ
สัทธรรม) โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) และ ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (การปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม)101 จัดเป็นธรรมซึ่งอยู่ในฝ่ายคุณวิเศษ ซึ่งตรงข้าม อโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นธรรมใน
ฝ่ายเสื่อม102 ในทสุตตรสูตรกล่าวว่า โยนิโสมนสิการเป็นมูล 9 ประการของธรรมที่มีอุปการะมาก 
ได้แก่ 1. บุคคลมนสิการโดยแยบคาย ปราโมทย์ย่อมเกิด 2. เมื่อมีปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด 3. เมื่อใจ
เกิดปีติ กายย่อมสงบ 4. ผู้มีกายสงบ ย่อมได้รับสุข 5. เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น 6. เมื่อจิตตั้งมั่น ย่อมรู้
ย่อมเห็นตามความเป็นจริง 7. เมื่อรู้เมื่อเห็นตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายได้เอง 8. เมื่อเบื่อหน่าย 
ย่อมคลายก าหนัด 9. เพราะคลายก าหนัด จึงหลุดพ้น103 อนึ่ง โยนิโสมนสิการนั้นเป็นเหตุให้หลุดพ้น
ได้อย่างไร กล่าวคือ การมนสิการโดยแยบคายหรือการคิดพิจารณาอย่างลึกซึ้ง จากผลสาวไปถึงเหตุ
และเหตุถึงผล อีกทั้งพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลด้วย คือพิจารณาทั้งเหตุหลักและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถท าความเห็นถูกให้เกิดขึ้น และหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ 

การท าความเห็นถูกให้เกิดขึ้นแล้วจะท าให้อาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปได้
อย่างไร การก าจัดอาสวะให้สิ้นนั้นต้องแทงตลอดในอริยสัจ 4 ด้วยอาการเห็น รู้ รู้ชัด รู้แจ้ง และ 

                                                            
100 พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หนา 96. 
101 ที.ปา. 11/311/286. 
102 ที.ปา. 11/351/368. 
103 ที.ปา. 11/359/418-419. 
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สว่างไสว ในทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันมีรอบ 3 อาการ 12 ดัง
ปรากฏในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่กล่าวไว้ข้างต้น ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ อริยมรรคมีองค์ 8 
อันมีสัมมาทิฏฐิเป็นหลักธรรมประการแรกซึ่งจะส่งผลต่อองค์ธรรมอีก 7 ประการต่อไปทั้งหมด และ
เมื่อบุคคลหมั่นเจริญมรรคมีองค์ 8 ให้มากย่อมหลุดพ้นในที่สุด และการอาศัยโยนิโสมนสิการเจริญ
มรรคมีองค์ 8 ให้มากนั้นหมายความว่าอย่างไร พระพุทธองค์ตรัสไว้ในโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์ก าลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิต ฉันใด โยนิโส
มนสิการสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการมนสิการโดยแยบคาย) ก็เป็นตัวน า เป็นบุพนิมิตเพื่อความ
เกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ 8 ฉันนั้น”104 แสดงว่า การจะเกิดสัมมาทิฏฐิอันเป็นองค์ธรรมเบื้องต้นแห่ง
อริยมรรคมีองค์ 8 นั้น ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการก่อน จากนั้นจึงเจริญมรรคมีองค์ 8 ให้มาก กล่าวคือ 
“...ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก105 อาศัยวิราคะ (คลายก าหนัด) อาศัยนิโรธ 
(ความดับทุกข์ ดับตัณหา) น้อมไปในโวสสัคคะ (การสละ) ฯลฯ 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ106 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ
เจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ท าอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มากอย่างนี้แล”107 จากพุทธพจน์นี้สรุปได้ว่า 
พระภิกษุรูปใด เป็นผู้หมั่นพิจารณาธรรมต่าง ๆ โดยแยบคายเป็นปกติ (มีโยนิโสมนสิการ) เจริญ
อริยมรรคมีองค์ 8 แต่ละองค์ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น โดยอาศัยธรรม 4 ประการ คือ ความสงัดแห่งจิต 
คลายจากก าหนัด ความดับซึ่งกิเลสตัณหา และการสละซึ่งกิเลสทั้งปวง จนกระจ่างในองค์แห่ง
สัมมาทิฏฐินั้น และกระท าอย่างนี้ในทุกองค์ธรรมจนถึงมรรคองค์ที่ 8 คือ สัมมาสมาธิ อย่างนี้เรียกว่า 
เจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มาก ดังนั้น ถ้าไม่ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการตั้งแต่ต้น ก็ไม่สามารถเจริญ
สัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ และไม่สามารถเจริญมรรคมีองค์ 8 ให้มากในลักษณะอย่างนี้ได ้

นอกจากโยนิโสมนสิการแล้ว ยังมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปรโตโฆษะ 
หมาย ถึงการสดับจากบุคคลอื่น ดังปรากฏในมหาเวทัลลสูตรสูตร กล่าวถึงปัจจัยแห่งการเกิด
สัมมาทิฏฐิว่ามี 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะ108 และ โยนิโสมนสิการ109 หลักธรรมทั้ง 2 ประการนี้ หาก

                                                            
104 ส .ม. 19/55/44. 
105 วิเวกมี 3 คือ กายวิเวก หมายถึง อยู่ในที่สงัด จิตวิเวก หมายถึง จิตสงบ และอุปธิวิเวก หมายถึง 

หมดกิเลส ที่มา : พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 
2558, หน้า 380. 

106 อรรถกถากล่าวว่า อีกนัยหนึ่งคือ วิเวก เพราะสงัดจากกิเลสทั้งหลาย ชื่อว่าวิราคะ เพราะคลายจากกิเลส
ทั้งหลาย ชื่อว่านิโรธ เพราะดับกิเลสทั้งหลาย ชื่อว่าโวสสัคคะ เพราะสละกิเลสทั้งหลาย เพราะปล่อยจิตไปในนิพพาน 

107 ส .ม. 19/55/45. 
108 ปรโตโฆษะ คือ การได้สดับจากบุคคลอื่น เมื่อได้ฟังธรรมจากบุคคลอื่นแล้ว น ามาพิจารณาโดยแยบคาย

ด้วยตนเองท าให้เกิดปัญญา คือ ความเห็นถูกเกิดขึ้น เมื่อมีความเห็นถูกแล้ว การคิด ค าพูด การกระท า ก็จะถูกต้องไปด้วย  



127 

เปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์ ก็คล้ายกับการเกิดขึ้นของสารประกอบใด ๆ จากการรวมตัวกันของธาตุ
หรือสารตั้งต้น 2 ชนิด เช่น การจะเกิดน้ าต้องอาศัย ไฮโดรเจน (H) 2 อะตอม รวมกับออกซิเจน (O) 
1 อะตอม จึงจะเกิดน้ าขึ้น 1 โมเลกุล ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปจะไม่เกิดเป็นน้ า ด้วยลักษณะ
คล้ายกันดังนี้ การจะเกิดสัมมาทิฏฐิต้องประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ การสดับจากบุคคลอื่น และการ
พิจารณาด้วยตนเอง โดยการฟังนั้น ต้องเลือกฟังจากบุคคลที่เป็นสัตบุรุษผู้มีปัญญาจึงจะได้ข้อมูล
เบื้องต้นที่ถูกต้อง เมื่อน ามาคิดด้วยตนเองแล้วจึงจะเกิดปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิได้ แต่ ถ้าฟังธรรม
จากผู้ทุศีลและมีความเห็นผิดแล้ว เมื่อน ามาพิจารณาและปฏิบัติตาม ย่อมเกิดผลเสียใหญ่หลวงได้ 
เช่น กรณีนางจิญจมาณวิกาผู้เห็นผิด เมื่อฟังค ายุยงของเดียรถีผู้หวังลาภสักการะเหล่านั้น นางมิได้ใช้
โยนิโสมนสิการคิดให้แยบคาย กลับร่วมกันคิดวางแผนก่อการอันร้ายกาจ กล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าว่าเป็นบิดาของบุตรในครรภ์ของนางและว่าร้ายพระพุทธองค์ เมื่อความจริงเปิดเผย นอกจากจะ
ถูกประชาชนทั้งหลายผู้ศรัทธาในพระพุทธองค์จับตัวนางออกไปนอกวัดพระเชตวันแล้ว เมื่อพ้นคลอง
จักษุของพระพุทธองค์เท่านั้น นางก็ถูกธรณีสูบไปสู่อเวจีมหานรก ได้รับทุกข์ทรมานยาวนาน110 
ในทางกลับกัน หากนางเป็นมีผู้ปกติคิดแยบคาย คิดในทางกุศล สามารถพิจารณาถูกผิด ดีชั่ว ควร
และไม่ควรได้ ปรโตโฆษะที่เป็นฝ่ายอกุศลจะไม่สามารถโน้มน้าวให้คล้อยตามได้เลย ยิ่งไปกว่านั้น 
หากนางจิณจมานวิกานี้ ได้พบสัตบุรุษผู้ชี้ทางที่ถูก  เป็นปรโตโฆษะฝ่ายกุศล ก็จะเกิดความเห็นถูก ได้
โอกาสฟังธรรมอันประเสริฐจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวก ได้สั่งสมบุญกับพระอรหันตเจ้าผู้
เป็นบุญเขตอันเยี่ยม อาจมีโอกาสบรรลุธรรม และรอดพ้นจากนรกอเวจีได้ในที่สุด ดังนั้น ปัจจัยทั้ง 2 
ประการนี้จึงมีความส าคัญต่อกันและกัน และมีผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม แม้ได้พบสัตบุรุษและได้น้อมน าพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งแล้วก็ตาม 
ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ หากไม่หมั่นมนสิการโดยแยบคาย อโยนิโสมนสิการย่อมเกิดขึ้นได้ ดังปรากฏ
ในอโยนิโสมนสิการสูตรว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่งพักผ่อนอยู่ในที่พัก ณ ราวป่าแคว้นโกศล จิตของท่าน
ตรึกถึงแต่อกุศลวิตกมี กามวิตก คือ ความตรึกเกี่ยวกับกาม เป็นต้น มีมนสิการไม่แยบคาย เทวดาซึ่ง
อยู่ในที่แห่งนั้นประสงค์ดีต่อท่าน จึงเข้าไปกล่าวกับท่านว่า “...ท่านถูกวิตกเกาะกิน เพราะมนสิการ
โดยไม่แยบคาย ท่านจงละการมนสิการโดยไม่แยบคาย และจงใคร่ครวญโดยแยบคายเถิด ท่านปรารภ
พระศาสดา พระธรรม พระสงฆ์ และศีลของตนแล้ว จะบรรลุความปราโมทย์ ปีติ และความสุขโดย
ไม่ต้องสงสัย แต่นั้น ท่านมากไปด้วยความปราโมทย์ จักกระท าที่สุดแห่งทุกข์ได้...” 111 สิ่งที่เทวดา

                                                                                                                                                                          
109 ม.มู. 12/452/491. 
110 ขุ.ธ. 25/176/88. และ ขุ.ธ.อ. 42/255-260. 
111 อกุศลวิตก 3 ประกอบด้วย กามวิตก คือ ความตรึกเกี่ยวกับกาม  พยาบาทวิตก คือ ความตรึก

เกี่ยวกับพยาบาท  วิหิงสาวิตก คือ ความตรึกเกี่ยวกับวิหิงสา 
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กล่าวนี้ สอดคล้องกับข้อความในทสุตตรสูตรที่กล่าวว่า โยนิโสมนสิการนั้นเป็นมูล 9 ประการของ
ธรรมที่มีอุปการะมาก ที่มีอุปการะมากเพราะเมื่อท าให้มากแล้ว จะเกิดความปราโมทย์ ปีติ ความสุข 
พ้นจากทุกข์ได้ เพราะเมื่อคิดอย่างแยบคาย โดยพิจารณาโทษของกามคุณให้เห็นถ่องแท้ พิจารณา
ประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์ดีแล้ว อาศัยโยนิโสมนสิการนี้เจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มาก 
ฯลฯ จะน าไปสู่การคลายก าหนัดและหลุดพ้นได้ในที่สุด 

จะเห็นว่า โยนิโสมนสิการนี้ มีความส าคัญอย่างยิ่ง หากบุคคลขาดการพิจารณาอย่าง
แยบคายแล้ว อาจด าเนินชีวิตอาจผิดพลาดได้ โดยเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดก็ดี การพลาดพลั้งไป 
คบคนพาลและฟังค าคนพาลโดยขาดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก็ดี อาจท าให้พบกับความวิบัติดังเช่น นาง 
จิณจมานวิกา หรือแม้แต่บุคคลผู้มีสัตบุรุษชี้ทางสว่างให้แล้ว แต่บางครั้งเผลอสติ ขาดโยนิโสมนสิการ 
ก็พลาดพลั้งปล่อยให้จิตลงสู่อกุศลธรรมไปได้เช่นกัน ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 3.3  กระบวนการหลดุพ้นอันเกิดจากการพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการ และผลของ 

อโยนิโสมนสิการที่ยังติดอยู่ในกามภพ 
2) โยนิโสมนสิการ 10 วิธีในกระบวนการสร้างสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ โยนิโส

มนสิการที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นไปเพื่อการก าจัดกิเลสเสียส่วนใหญ่ แล้วโยนิโสมนสิการอย่างไรที่ควร
น ามาใช้พัฒนาปัญญาของตนเองในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถเป็นผู้มีปัญญาด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข และเป็นการสั่งสมบ าเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไป ในกรณีนี้ จะกล่าวถึงโยนิโส
มนสิการ 10 วิธี ที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้จ าแนกออกเพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้
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ได้อย่างเหมาะกับสภาวการณ์ต่าง ๆ โยนิโสมนสิการ 10 ประกอบด้วย 1) คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
2) คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 3) คิดแบบสามัญลักษณ์ 4) คิดแบบอริยสัจ 5) คิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ 6) คิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 7) คิดแบบรู้คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม 8) คิดแบบเร้า
คุณธรรม 9) คิดแบบอยู่กับปัจจุบนั 10) คิดแบบวิภัชชวาท สามารถสรุปความหมายได้ดังตารางด้านล่าง 
 
ตารางที่ 3.8  ความหมายของโยนิโสมนสิการ 10 วิธี โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
 

โยนิโสมนสิการ 10 วิธ ี ความหมาย 

1) คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย  
พิจารณาผลไปหาเหตุ และพจิารณาจากเหตุมาหาผล โดยดูทั้ง
เหตุและปัจจัยของผลนั้น อาจเรียกว่าวิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตา 
ปฏิจฺจสมุปบาท 

2) คิดแบบแยกแยะ 
ส่วนประกอบ 

การมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมัน เช่น สิ่งทั้งหลายเป็นการ
ประชุมกันของขันธ์ 5 เหตุและปัจจัยต่าง ๆ มีการเกิดดับ
ตลอดเวลา ไม่เที่ยง 

3) คิดแบบสามัญลักษณ ์

สิ่งทั้งปวงเป็น อนิจจัง (ไม่เที่ยง) ทุกขัง (เปลี่ยนแปร ไม่คงสภาพ
เดิม) อนัตตา (ไม่ใช่ตัวตน ไม่เป็นไปตามความต้องการของใคร) 
มี 2 ขั้นตอน คือ รู้เท่าทันตามความเป็นจริง และแก้ไขตามเหตุ
ปัจจัยนั้น 

4) คิดแบบอริยสัจ 
ทุกข์ สมุทัย นโิรธ มรรค เปรยีบได้กับ ตัวปัญหา ที่มาหรือเหตุ
แห่งปัญหา สภาวะสิ้นปัญหาหรือจุดหมาย และวิธีการแก้ปัญหา 

5) คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ ์
ความเข้าใจอรรถ (หลักการ) และธรรม (เป้าหมาย) การเลือก
หลักปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

6) คิดแบบเห็นคุณโทษและ
ทางออก  

การมองเห็นตามความจริงด้วยการพิจารณา ข้อดี ข้อเสีย และ
แนวทางแก้ไขหรือไปสู่จุดหมาย 

7) คิดแบบรู้คณุค่าแท ้ 
คุณค่าเทียม 

การใช้สอย และบริโภคอย่างรู้ค่าที่แท้จริง บรรเทาตัณหา 

8) คิดแบบเร้าคุณธรรม 
คิดให้กุศลเจรญิ คิดไปในทางที่ดีงาม ขัดเกลากิเลสตัณหา สร้าง
เสริมสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะ 
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ตารางที่ 3.8  (ต่อ) 
 

โยนิโสมนสิการ 10 วิธ ี ความหมาย 
9) คิดแบบอยู่กับปัจจุบัน คิดอยู่กับปัจจุบัน มีสติระลึกรู้ มีสมัมาสมาธิ ไม่ติดกับอดีตหรือ

คิดเลื่อนลอยไปในอนาคตซึ่งเป็นความคิดในแนวทางของตัณหา  
10) คิดแบบวิภัชชวาท  การพูดจ าแนก แยกแยะ หรือการวิเคราะห์ แยกแยะออกให้เห็น

แง่มุมครบทุกดา้น ไม่ถือเอาส่วนเดียวแล้วตีคลุมไปทั้งหมด 
 

จะเห็นว่าโยนิโสมนสิการล าดับที่ 8 คือการคิดแบบเร้าคุณธรรม เป็นการคิดเพื่อ
สร้างเสริมสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การคิดทั้ง 10 วิธีนั้นสนับสนุนซึ่งกันและกัน การ
สร้างเสริมสัมมาทิฏฐินั้นควรใช้ความคิดหลายวิธีร่วมกันดังจะได้อธิบายต่อไป ซึ่งสัมมาทิฏฐิระดับ
โลกิยะ คือ สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะอยู่มี 10 ประการ112 พระพุทธองค์ตรัสเรียกผู้มีความเห็นเช่นนี้
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษ113 สัมมาทิฏฐิ 10 ประการนี้เป็นปัญญาพื้นฐานที่ส าคัญใน
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ และสามารถพัฒนาไปสู่สัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตตระเพื่อการก าจัดกิเลสให้
สิ้นไปได้ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์แนวทางการใช้โยนิโสมนสิการ 10 วิธี ให้เหมาะสมกับการสร้างสัมมาทิฏฐิ 
10 ในบุคคลทั่วไป ดังนี ้

ในสาเลยยกสูตรกล่าวว่า สัมมาทิฏฐินั้นอยู่ในส่วนของความประพฤติธรรมทางใจซึ่ง
มี 3 ประการ คือ การเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท และเป็นสัมมาทิฏฐิ โดย
สัมมาทิฏฐินั้นมี 10 ประกอบด้วย ทานที่ให้แล้วมีผล ยัญที่บูชาแล้วมีผล การเซ่นสรวงมีผล ผลวิบาก
แห่งกรรมที่ท าดีและท าชั่วมี โลกนี้มี โลกหน้ามี มารดามีคุณ บิดามีคุณ โอปปาติกสัตว์มี สมณ
พราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบท าให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้
แจ้งมีอยู่ในโลก114 สามารถอธิบายความหมายเพ่ิมเติมไดด้ังนี้  

2.1) ทานให้แล้วมีผล ทานเป็นเครื่องก าจัดกิเลสคือ โลภะ การให้ทานหรือการ
สละออกไปจากใจนั้น เมื่อกระท าบ่อยเข้าจนเป็นอุปนิสัยก็จะสามารถก าจัดความโลภได้ดียิ่ง และยัง
กล่าวได้ว่าเป็นเสบียงส าคัญในการสั่งสมบารมีในวัฏสงสาร ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสารแล้ว ทานยังมีความส าคัญในฐานะเสบียงส าหรับการด าเนินชีวิตและบ าเพ็ญบารมีให้
ยิ่งขึ้นไป ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ พระบรมโพธิสัตว์เมื่อครั้งยังทรงบ าเพ็ญบารมีเพื่อพระสัมมาสัมโพธิ
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ญาณ ทรงสร้างทานบารมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรที่ทรงสละ
ทุกสิ่งทั้งทรัพย์ บุตร115 และภรรยา116 ซึ่งการท าทานจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นมากหรือน้อยนั้น ขึ้นกับ
องค์ประกอบ 3 ประการคือ ความบริสุทธิ์ของผู้ให้ ความบริสุทธิ์ของวัตถุที่ให้ ความบริสุทธิ์ของผู้รับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายทานแด่ทักขิไณยบุคคล เช่น พระภิกษุผู้ปฏิบัติดี มีศีลาจารวัตรงดงาม 
เป็นผู้รับอันประเสริฐ อานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นก็จะมาก ดังปรากฏในอาทิตตชาดกว่า “พระสุคตทรง
สรรเสริญการเลือกให้ ท่านเหล่าใดควรแก่ทักษิณามีอยู่ในมนุษยโลกนี้  ทานที่บุคคลถวายในท่าน
เหล่านี้ย่อมมีผลมาก เหมือนพืชที่หว่านลงในนาที่ดี”117 ขยายความไว้ในอรรถกถาว่า “การเลือก
ทักขิณาทานและพระทักขิไณยบุคคล แล้วจึงให้ทาน พระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญ ทานที่บุคคลถวายใน
พระทักขิไณยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ซึ่งมีอยู่ในสัตวโลกนี้ ย่อมมีผลมาก เหมือนพืชที่หว่านลงใน
นาดีฉะนั้น.”118 ความหมายคือ ผืนนาที่มีสภาพดินดี มีธาตุอาหารดี มีความชุ่มชื้นพอเหมาะ เมื่อ
หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไป ย่อมเจริญงอกงาม มาก เปรียบได้กับการให้ทานแก่บุคคลที่ปราศจากกิเลส
ย่อมได้อานิสงส์แห่งทานนั้นมาก อย่างไรก็ตาม ความบริสุทธิ์ของผู้ให้ ความบริสุทธิ์ของวัตถุที่ให้ก็มี 
ผลมากเช่นกัน กล่าวคือ วัตถุที่น ามาถวายนั้นต้องหามาด้วยการเลี้ยงชีพสุจริต เปรียบได้กับการปลูก
ข้าวลงในนาดีนั้น หากใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ดี มีเมล็ดฝ่อปะปน ผลผลิตที่ได้ก็ไม่มากเท่าที่ควร แต่ถ้าใช้
เมล็ดพันธุ์ดีปลูกลงบนผืนนาดีด้วยแล้ว ข้าวนั้นย่อมงอกงามและให้ผลผลิตมาก ส่วนผู้ถวายทานมี
ความบริสุทธิ์มาก เช่น เป็นผู้รักษาศีล 5 เป็นปกติ เปรียบได้กับ ผู้ปลูกข้าวต้องมีความเชี่ยวชาญใน
วิธีการปลูก รู้จักถนอมดิน ประหยัดน้ า ไม่ใช้สารเคมีจนเกิดพิษ เมื่อปัจจัยทั้ง 3 ประการประกอบกัน
คือ การปลูกลงบนนาดี ด้วยเมล็ดพันธุ์ดี และผู้ปลูกรู้วิธีการปลูกที่ดีด้วยแล้ว ผลผลิตข้าวที่ได้นั้นย่อม
มีจ านวนมาก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษตกค้าง การท าทานที่ประกอบด้วยองค์ 3 ย่อมมีผลมาก
ดังกล่าว 

2.2) ยัญที่บูชาแล้วมีผล เรื่องยัญนี้ปรากฏในกูฏทันตสูตร ซึ่งกล่าวถึงชาวเมือง
ขาณุมัตก าลังเตรียมจะฆ่าสัตว์จ านวนมาก มีโค แพะ แกะ ฯลฯ เพื่อบูชายัญ พระพุทธองค์ตรัสอธิบาย
เรื่องยัญต่าง ๆ ให้กูฏทันตพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าเมืองฟังว่า ยัญที่ควรกระท าคือ ไม่กระท าการการบูชา 
การบริจาค ท าการอนุโมนา แก่ผู้ทุศีลคือ ฆ่าและเบียดเบียนสัตว์ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ 
ประพฤติผิดในกาม ประพฤติวจีทุจริต มีจิตพยาบาท เป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่ควรให้การบูชา การบริจาค 
ท าการอนุโมนา ต่อบุคคลผู้ประพฤติตรงข้ามคือ เป็นผู้รักษาศีล ไม่มีจิตพยาบาท และเป็นสัมมาทิฏฐิ 
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อีกทั้งไม่ใช้เครื่องบูชาที่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ไม่ต้องฆ่าโค แพะ แกะ ไก่ สุกรและสัตว์นานาชนิด ไม่
ต้องตัดต้นไม้มาท าหลักบูชายัญ ไม่ต้องเกี่ยวหญ้าคาเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่น แม้เหล่าชนที่เป็นทาส คน
รับใช้ กรรมกรของเจ้าผู้ครองเมืองก็ไม่ถูกลงอาชญา ไม่มีภัยคุกคาม ไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายท าบริกรรม 
การบูชายัญนี้ใช้เพียง เนยใส น้ ามัน เนยข้น นมเปรี้ยว น้ าผึ้ง และน้ าอ้อยเท่านั้น รายละเอียดดังกล่าว
นี้อยู่ในยัญสมบัติ 3 ประการ ผลแห่งการบูชายัญนี้ผู้ เป็นเจ้าของแห่งยัญนั้น และผู้ที่อ านวยการ
แนะน าให้เกิดการบูชายัญนี้ ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์119 และในพระสูตรยังกล่าวถึงยัญที่มีอานิสงส์
มากขึ้นกว่านี้ไปอีกเป็นล าดับ ซึ่งยัญที่บูชาแล้วมีผลการในกรณีสัมมาทิฏฐิ 10 นี้จะหมายถึง การ
สงเคราะห์แก่บุคคลที่ควรสงเคราะห์ คือ ผู้ประพฤติดี ผู้มีความเห็นถูก สิ่งที่น ามาบูชา น ามาบริจาค
นั้นต้องบริสุทธิ์ คือ ไม่เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์ของผู้อื่น  รวมถึงการไม่บังคับขืนใจให้บุคคลมา
กระท าการบูชานั้นด้วย ซึ่งการสงเคราะห์ในส่วนนี้อาจหมายรวมถึงการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก 
ได้รับภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อเกื้อกูลกันให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุข 

2.3) การเซ่นสรวงมีผล ในที่นี้จะกล่าวถึงการบูชามีผลจริงหรือการบูชาบุคคลที่
ควรบูชา ดังปรากฏในพุทธปาทาน เรื่องในอดีตชาติเมื่อครั้งพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ “...เราให้ทานด้วยใจ ยึดถือความเลื่อมใสด้วยใจ เราได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก
พระองค์ พร้อมทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระชินเจ้า ด้วยกรรมที่เราท าไว้ดีแล้วนั้น และ
ด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่น เราละร่างกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรารู้จักแต่ภพทั้ง 2 
คือความเป็นเทวดาหรือความเป็นมนุษย์ มิได้รู้จักคติอื่นเลย...”120 จะเห็นว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชา
ซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ ตลอดจนพระภิกษุทั้งหลายในปัจจุบั น
ด้วยจิตที่เลื่อมใสอยู่เป็นประจ าจะมีอานิสงส์มาก เมื่อละโลกแล้วจะไม่ไปสู่ทุคติเลย นอกจากนี้ พระ
ราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตฺตชีโว) ได้อธิบายเพิ่มเติมในข้อนี้ว่า การบูชานั้นสามารถท าได้ในโอกาสที่
เหมาะสมด้วย เช่น การแสดงมุทิตาจิตในวาระต่าง ๆ ให้ท่านเหล่านั้นมีก าลังใจท าความดียิ่งขึ้น ทั้งยัง
มีประโยชน์แก่ผู้บูชาเอง คือ ป้องกันความริษยาที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย  

2.4) ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอธิบายเรื่องคนพาลและ
บัณฑิตว่าท ากรรมอย่างไรและได้ผลอย่างไรไว้ในพาลปัณฑิตสูตรว่า คนพาลหรือคนที่ท ากรรมชั่วทาง
กาย วาจา ใจอยู่เป็นนิจ จะเสวยทุกขเวทนาต่าง ๆ โดยคนพาลจะมีทุกข์ในปัจจุบันด้วยกรรมชั่วที่ตน
ท าไว้มาก เมื่อเห็นโจรถูกจับมาลงอาญาและถูกทรมานด้วยวิธีการต่าง ๆ จะเกิดความหวาดกลัวว่าจะ
ได้รับการลงทัณฑ์เช่นนั้นบ้าง กลัวว่าเมื่อตายไปแล้วจะมีทุคติเป็นที่ไป เพราะไม่ได้สั่งสมบุญไว้ และ
เมื่อตายไปแล้วต้องได้รับทัณฑ์ทรมานแสนสาหัส ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบความทุกข์ใน
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ปัจจุบันเท่ากับก้อนหิน 1 ก้อน กับความทุกข์ที่จะได้รับในนรกเท่ากับเขาพระสุเมรุ และทรงอุปมาอีก
ว่า ทุกข์จากการถูกหลาวแทงถึง 300 เล่ม ยังไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวของความทุกข์ในนรกได้เลย121 
ตรงข้ามกับบัณฑิต ผู้ชอบคิด พูดและท าแต่เรื่องดี เป็นคนดี ย่อมประสบแต่ความสุขในปัจจุบัน 
บัณฑิตมักประพฤติศีล 5 อยู่เป็นประจ า คนทั้งหลายรู้เข้าก็พูดดีและปฏิบัติดีต่อบัณฑิตผู้นั้น บัณฑิต
เมื่อเห็นโจรถูกลงทัณฑ์ต่อหน้า ย่อมไม่สะดุ้งหวาดกลัว เพราะไม่เคยประพฤติชั่วจึงไม่เกรงกลัวว่าจะ
ได้รับโทษ และเมื่อไม่ได้ท ากรรมชั่วจึงปราศจากความวิตกกังวลใด ๆ เมื่อสิ้นอายุขัยย่อมไปสู่สุคติโลก
สวรรค์122 จะเห็นว่า ค าสอนในพระพุทธศาสนานั้นอธิบายไว้ชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่องการท าความดี
และความชั่วว่ามีผลในปัจจุบันอย่างไร และมีผลในอนาคตอย่างไรบ้าง ผู้ที่มีความเข้าใจดังนี้จะด าเนิน
ชีวิตด้วยความไม่ประมาทด้วยการละช่ัวและหมั่นท าความดีอยู่เสมอ 

2.5) โลกนี้มีจริง ในพระบาลีว่า โลเก อุปฺปชฺชติ นี้ ค าว่าโลกมี 3 อย่าง คือ 
โอกาสโลก สัตวโลก สังขารโลก123 สังขารโลก หมายถึง โลกคือสังขาร สัตว์โลก หมายถึง โลกคือหมู่
สัตว ์โอกาสโลก หมายถึง โลกคือแผ่นดิน124 ขยายความได้ดังนี ้

สังขารโลก ตรัสไว้ในประโยคมีอาทิว่า โลก 1 ได้แก่สัตว์ทั้งปวงด ารงอยู่ได้ด้วย
อาหาร. หมายถึง โลก 2 ได้แก่นามและรูป. โลก 3 ได้แก่ เวทนา 3. โลก 4 ได้แก่ อาหาร 
4. โลก 5 ได้แก่ อุปาทานขันธ์ 5. โลก 6 ได้แก่ อายตนะภายใน 6...โลก 12 ได้แก่ 
อายตนะ 12. โลก 18 ได้แก่ ธาตุ 18. สัตวโลก ตรัสไว้ในประโยคมีอาทิว่า โลกเที่ยง โลก
ไม่เที่ยง. แม้ในที่นี้พึงทราบสัตวโลก. 

ดังนั้น สังขารโลก จะหมายถึงสัตว์ทั้งปวง ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ต่าง ๆ ที่ยังอยู่ใน
โลก ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง หากกล่าวถึงค าว่าโลกไม่เที่ยง จะหมายรวมถึงโลกในความหมายทั้งหมดที่
กล่าวไว้ข้างต้น 

โอกาสโลก หมายถึง โลกคือแผ่นดิน คือที่อยู่อาศัย ดังปรากฏในอรรถาธิบายโลก 3 
ความว่า “พระจันทร์และอาทิตย์ รุ่งโรจน์ ย่อมเวียนส่องทิศทั้งหลาย ให้สว่างไสว ตลอดที่มีประมาณ
เพียงใด, โลกมีประการตั้งพัน ก็ย่อมสว่างไสว ตลอดที่มีประมาณเพียงเน้น. อ านาจของท่าน ย่อม
เป็นไปในโลกตั้งพัน จักรวาลนี้ ดังนี้พึงทราบว่า เป็นโอกาสโลก.”125 ถ้าสรุปให้ง่าย โอกาสโลก 
หมายถึง จักรวาล และโลกที่เราอาศัยอยู่ 

                                                            
121 ม.อุ. 14/247-250/292-295. 
122 ม.อุ. 14/253-255/299-301. 
123 ที.สี.อ. 11/399. 
124 วิ.มหา.อ. 1/196. 
125 วิ.มหา.อ. 1/196. 
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ส่วนสัตวโลก คือ สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่บนโลก ดังปรากฏในพระวินัย
ปิฎก มหาวรรค ว่า 

...พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงทราบอาสยะ (คือ ฉันทะเป็นที่มานอน) 
อนุสัย (คือกิเลสที่ตามนอนอยู่ในสันดาน) จริต (คือความประพฤติ) อธิมุตติ (คืออัธยาศัย) 
ของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวง, (และ) ย่อมทรงทราบสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุ
น้อย ผู้มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุมาก ผู้มีอินทรีย์กล้า ผู้มีอินทรีย์อ่อน ผู้มีอาการดี ผู้มี
อาการชั่ว ผู้จะพึงให้รู้ได้ง่าย ผู้จะพึงให้รู้ได้ยาก ผู้ควร (จะตรัสรู้) ผู้ไม่ควร (จะตรัสรู้)  
เพราะฉะนั้น แม้สัตว์โลกอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงรู้แจ้งแล้วโดยประการทั้ง
ปวง. เหมือนอย่างว่า พระองค์ทรงรู้แจ้งสัตว์โลก...126 

 
จากข้อความนี้จะเห็นว่า สัตวโลกหมายถึงหมู่สัตว์ทั้งหลาย ที่พระพุทธองค์ทรง 

รู้แจ้งถึงจริตอัธยาศัย ความเป็นผู้สอนง่ายสอนยาก เป็นต้น เมื่อทรงพิจารณาดังนี้ จึงทรงสอนสัตว์โลก
ตามควรแก่สติปัญญาและจริตอัธยาศัยนั้น ดังนั้น ความเข้าใจเรื่องโลกนี้มีจริง จึงต้องเข้าใจทั้ง 3 ส่วน
นี้ คือ สังขารโลก สัตวโลก และโอกาสโลก แล้วพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไรด้วย 
พระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตฺตชีโว) ได้อธิบายเพิ่มเติมในข้อนี้ว่า ความเข้าใจว่าโลกนี้มีหมายถึง  
ตัวเรามีที่มาจริงไม่ใช่เกิดขึ้นเองลอย ๆ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติในปัจจุบันล้วนมีที่มา มาจาก
กรรมของตนเองว่า ผลของทาน การสงเคราะห์ การบูชา การท าดีชั่วไว้มากน้อยเท่าใดในอดีต จึงมา
เป็นตัวเราในปัจจุบันนี ้

2.6) โลกหน้ามี หมายถึง มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วไม่สูญ จะไป
เกิดยังภพภูมิต่าง ๆ ตามก าลังแห่งกรรมดีกรรมชั่วในปัจจุบัน ความเข้าใจในเรื่องโลกหน้ามีนี้เห็นได้
ชัดเจนในปายาสิสูตร127 ซึ่งพระเจ้าปายาสินั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเชื่อว่า โลกอื่นไม่มี โอปปาติก
สัตว์ไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมที่ท าดีและท าชั่วไม่มี โดยพระองค์ได้พระกุมารกัสสปะเป็นผู้ชี้ทางให้ 
ออกจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ในที่สุด แม้กระนั้น พระเจ้าปายาสิก็ยังไม่ได้ท าทานด้วยความเคารพ 
ด้วยมือของตน เมื่อตายไปจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ต่างจากอุตตรมาณพผู้เป็นข้าราช
บริพาน ของพระองค ์ได้ถวายทานด้วยมือของตนด้วยความเคารพจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

2.7) มารดามีคุณ ในเรื่องของมารดามีคุณ บุคคลพึงบ ารุงมารดาน้ี มีปรากฏใน
พระไตรปิฎกอยู่หลายแห่งดังนี้ โสณนันทชาดก กล่าวถึงคุณของมารดาไว้หลายประการ อาทิ มารดา
เป็นผู้ให้น้ านม ให้ความคุ้มครอง เป็นผู้ให้ก าเนิด ปลอบโยนให้ยินดีให้ร่าเริง คุ้มครองรักษาทรัพย์ไว้ให้

                                                            
126 วิ.มหา.อ. 1/198. 
127 ที.ม. 10/439-441/369-372. 
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บุตร อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูมาด้วยความยากล าบาก ดังนั้น บุคคลที่ไม่บ ารุงมารดา ชื่อว่าประพฤติผิด
ในมารดา ย่อมเข้าถึงนรก128 ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า การบ ารุงมารดานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่ง129 และ 
การเกื้อกูลมารดาน าสุขมาให้130 นอกจากนี้ ราชวสตีธรรม คือ ธรรมส าหรับผู้อยู่ในราชส านักยังระบุ
ว่า ราชเสวกพึงเลี้ยงดูมารดาและบิดา131 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มารดาเป็นผู้มีพระคุณมาก
ทั้งให้ชีวิต เลี้ยงดู อบรมให้เป็นคนดี เป็นต้น ดังนั้น บุคคลจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จะมี
ความสุข มีมงคลแก่ชีวิตจะต้องเลี้ยงดูมารดาผู้มีพระคุณ หากผู้ใดไม่เลี้ยงดูมารดาแล้ว เมื่อสิ้นชีวิต
ย่อมมีนรกเปน็ที่ไป  

2.8) บิดามีคุณ ในลักษณะเดียวกันกับมารดา คือ ให้ชีวิต เลี้ยงดูให้เติบโตและ
อบรมสั่งสอนให้เป็นคนด ีดังนั้น การบ ารุงเลี้ยงดูบิดาและมารดานั้น เป็นคุณธรรมที่ส าคัญอย่างยิ่ง 

2.9) โอปปาติกะ แปลว่า สัตวเกิดผุดขึ้น คือ เกิดผุด ขึ้นมาและโตเต็มตัวใน
ทันใด ตายก็ไมตองมีเชื้อหรือซากปรากฏ เชน เทวดา และสัตว์นรก เป็นตน132 เกิดขึ้นเพราะผลกรรม
จากการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วไปเกิดเป็นโอปปาติกะ มี 2 ฝ่ายคือ สุคติและทุคติ 
สุคต ิคือ เทวดา พรหม อรูปพรหม และทุคต ิคือ สัตว์นรก จึงไม่ควรประมาทชีวิตหลังความตาย   

2.10) สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบท าให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วย
ปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และ
เหล่าพระอรหันตสาวก ล้วนเป็นผู้บ าเพ็ญคุณงามความดี หมั่นพัฒนาปัญญาและอบรมจิตของตนให้
สงบระงับปราศจากกิเลสอยู่เสมอ จนสามารถเข้าสู่กระแสโลกุตตระพ้นภัยในวัฏสงสารได้ในที่สุด ท่าน
จึงเป็นบุคคลที่ควรเคารพบูชา ควรน้อมน ามาเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต และควรหมั่นระลึกถึง 
คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะท าให้เป็นผู้มีสติในการด าเนินชีวิต จะสามารถประคับประคอง
ความประพฤตขิองตนให้ตั้งอยู่ในความดี และสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ทราบว่า สัมมาทิฏฐิ 10 ประการแต่ละข้อนั้นมีนัยอย่างไร
บ้าง และความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสัมมาทิฏฐินี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิต หากบุคคลใด
เป็นมิจฉาทิฏฐิ ด าเนินชีวิตผิดพลาด ชีวิตหลังความตายจะต้องมีทุคติเป็นที่ไป ดังปรากฏในจูฬปุณณม
สูตร133ว่า 

                                                            
128 ขุ.ชา. 28/163-172/81-82. 
129 ขุ.ขุ. 25/6/7. 
130 ขุ.ธ. 25/332/137. 
131 ขุ.ชา. 28/1498/418. 
132 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 

หน้า 579. 
133 ม.อุ. 14/91/106-107. 
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อสัตบุรุษในโลกนี้ เป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ‘ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยัญที่บูชาแล้วไม่
มีผล การเซ่นสรวงที่เซ่นสรวงแล้วก็ไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ท าดี ท าชั่วก็ไม่มี โลกนี้ไม่
มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้
ประพฤติปฏิบัติชอบ ท าให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นให้รู้
แจ้งก็ไม่มีในโลก อสัตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างอสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้... 

เมื่อมีทิฏฐิดังนี้ จะมีความประพฤติไม่ดี เป็นผู้ทุศีล เป็นผู้ให้ทานอย่างไม่นอบน้อม 
ให้อย่างเสียไม่ได้ ไม่รู้ผลของทาน ผู้ที่มีความเห็นผิดและประพฤติเช่นนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า  
“...หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในคติของอสัตบุรุษ คติของอสัตบุรุษ คืออะไร คือ นรกหรือก าเนิดสัตว์
ดิรัจฉาน” 

เมื่อทราบความส าคัญของสัมมาทิฏฐิดังกล่าวข้างต้นแล้ว ควรพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ของสัมมาทิฏฐิทั้ง 10 ประการน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้อง พระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตฺตชีโว)134 อธิบายไว้ได้น่าสนใจว่า สัมมาทิฏฐิ 4 ประการแรก
คือ ทานที่ให้แล้วมีผล ยัญที่บูชาแล้วมีผล การเซ่นสรวงมีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ท าดีและท าชั่วมี  
ท่านจัดไว้ในหมวดของ หลักการด าเนินชีวิตให้เป็นสุข 4 ส่วนอีก 6 ข้อหลัง คือ โลกนี้มี โลกหน้ามี 
มารดามีคุณ บิดามีคุณ โอปปาติกสัตว์มี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบท าให้แจ้งโลกนี้และ
โลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลก ท่านจัดไว้ในหมวด ความจริงประจ า
โลก 6 โดยมีความสัมพันธ์กันดังนี้ 

หลักการด าเนินชีวิตให้เป็นสุข 4 ประการคือสิ่งที่เรากระท ามาในอดีต ในปัจจุบัน 
และต่อไปในอนาคต กล่าวคือ การที่เรามาเกิดมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้ เพราะอาศัยผลแห่งการ
กระท า 4 ข้อดังกล่าวมาในอดีตชาติ หากท าทานมาดี มีการสงเคราะห์คนทั้งหลาย บูชาบุคคลที่ควร
บูชา มีปัญญารู้เรื่องของกรรมและผลของกรรมต่าง ๆ ด าเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท ผลในชาติปัจจุบัน
ก็จะดีด้วย เช่น มีรูปสมบัติดี มีทรัพย์สมบัติมาก มีการศึกษาและความสามารถดี มีความเห็นถูก เป็น
ต้น หากกระท าความดีอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันอีก ผลแห่งความดีก็จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในภพชาติ
ปัจจุบันและหมายรวมถึงโลกหน้าด้วย คือ เมื่อตายไปแล้วก็จะไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมแก่การกระท า
ของตนเองเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ หากท าความดีก็มีโลกหน้าเป็นสุคติภูมิ เช่น เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ 
ซึ่งเป็นโอปปาติกะประเภทหนึ่ง เกิดแล้วโตเต็มที่ทันทีไม่ต้องผ่านการเป็นทารก และเสวยผลแห่งบุญที่
ท าไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ถ้าท าความชั่วก็มีโลกหน้าเป็นทุคติภูมิ เช่น เกิดเป็นสัตว์นรกแบบโอปปาติกะ
เช่นเดียวกัน แต่มีรูปร่างน่ากลัวและต้องรับทุกขเวทนาจากผลกรรมชั่วในอดีตของตน หรือถ้าได้เกิด

                                                            
134 พระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตฺตชีโว). ธรรมเทศนาเรื่อง สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ. 30 พฤษภาคม 

2559. https ://www.youtube.com/watch?v=ffqTKOxwYcY. 

https://www.youtube.com/watch?v=ffqTKOxwYcY
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เป็นมนุษย์จะสุขสบายหรือทุกข์ยากก็ขึ้นกับผลจากกรรมดีและกรรมชั่วต่าง ๆ ที่ท าไว้ในอดีต กล่าว
โดยสรุปคือ โลกนี้ โลกหน้า โอปปาติกะนั้น เป็นผลอันเกิดจากการประกอบเหตุตามหลักการด าเนิน
ชีวิตให้เป็นสุข 4 ประการ คือ ทานที่ให้แล้วมีผล ยัญที่บูชาแล้วมีผล การเซ่นสรวงมีผล ผลวิบากแห่ง
กรรมที่ท าดีและท าชั่วมี  

ส่วนมารดาและบิดามีคุณนั้น นอกจากบุญคุณที่ท่านได้ให้ก าเนิด เลี้ยงดูให้เติบโต ให้
การศึกษาที่ดีแล้ว ที่กล่าวได้ว่าเป็นบุญคุณที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ การที่ท่านได้อบรมสั่งสอนเรื่อง
หลักการด าเนินชีวิตให้เป็นสุข 4 ประการ ทั้งสั่งสอนและท าให้ดูเป็นแบบอย่าง เราจึงสามารถด าเนิน
ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างปกติสขุและมีโลกหน้าที่ดีด้วย สามารถสรุปได้ดังภาพด้านล่าง 
 
 

 
 
ภาพที ่3.4  อธิบายความสัมพันธ์ของสัมมาทฏิฐิ 10 ประการโดยพระราชภาวนาจารย ์(เผดจ็ ทตตฺชีโว) 
 

เมื่อเข้าใจความสัมพันธ์ของสัมมาทิฏฐิ 10 ประการที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะพบว่า 
หลักในการด าเนินชีวิตให้เป็นสุข 4 ประการนี้ คือ ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บุคคลมีความสุขในโลกนี้ 
โลกหน้า และสามารถบรรลุธรรมได้ในที่สุด การจะน ามาปฏิบัติให้ต่อเนื่องได้นั้น ผู้วิจัยได้เสนอแนว
ปฏิบัติไว้ 4 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนจะใช้โยนิโสมนสิการ 10 วิธีนี้แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสม ขั้นตอนทั้ง 4 นั้นเริ่มจากการท าความเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก่อน 
เมื่อเข้าใจเรื่องภพภูมิและการหลุดพ้นจากภพ 3 แล้ว จะต้องรู้จักและเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตให้
เป็นสุข 4 ประการเพื่อให้เข้าใจวิธีการว่าท าอย่างไรให้ไปสู่สุคติภูมิและหลุดพ้น เมื่อเข้าใจหลักการแล้วจะ
น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ควบคู่ไปกับการพิจารณาโลกตามความเป็นจริง มีรายละเอียดดังนี ้

(1) ความเข้าใจเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด หรือการท าความเข้าใจ
เรื่องภพ 3 และวัฏสงสารนั้น ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการอย่างน้อย 3 ข้อคือ คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
คิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก และคิดแบบรู้คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม กล่าวคือ เริ่มจากคิดว่าเหตุใด
บุคคลต้องติดอยู่ในภพ 3 น้ีเป็นการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย เพราะคนยังมีกิเลส มีตัณหาคือความ
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อยาก ที่มีตัณหาเพราะมีอุปาทาน คือ ยึดถือว่านี่ตัวเรา สิ่งนั้นเป็นของเราก่อน จากนั้นจึงมีความ
อยาก แสวงหาสิ่งต่าง ๆ มาเป็นของเรา ตอบสนองตัวเรามากขึ้นเรื่อย ๆ หากควบคุมความต้องการ
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ไม่ไปก่อกรรมท าชั่ว ท าแต่ความดี ก็จะไปสู่สุคติภูมิ แต่ถ้ามีความ
ต้องการที่มากเกินไปจนไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกาย วาจา เช่น ฆ่าและท าร้ายผู้อื่น แย่งชิงทรัพย์สิน 
แย่งสามีหรือภรรยาผู้อื่น กล่าวร้ายใส่ความเท็จ ก็จะท าให้พลาดพลั้งไปสู่ทุคติภูมิ ซึ่งมีภพภูมิรองรับ
ตามความหนักเบาแห่งกรรมที่ได้กระท าไว้ ซึ่งบุคคลจะต้องรู้จักพิจารณา มีการคิดแยกแยะคุณและ
โทษร่วมด้วย คือ รู้ว่าสิ่งใดถูก-ผิด ดี-ชั่ว ควร-ไม่ควรกระท า เมื่อท าไปแล้วจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไร
บ้าง ดังนั้น เหตุแห่งการไปสู่สุคติหรือทุคติล้วนเกิดจากการควบคุมตัณหาของตนเองได้หรือไม่ รู้จัก
แยกแยะถูกผิดดีช่ัวหรือไม่  

อย่างไรก็ตาม การควบคุมตัณหาในเบื้องต้นนั้น ต้องรู้จักการพิจารณาคุณค่าแท้ 
คุณค่าเทียม รู้ว่าอะไรจ าเป็น อะไรคือความอยากที่เกินความจ าเป็น เช่น เสื้อผ้ามีไว้ใส่กันหนาว 
ปกปิดร่างกายกันอุจาดตา กันเหลือบลิ้นไร นี่คือความจ าเป็นซึ่งเป็นคุณค่าแท้ของเสื้อผ้า แต่ถ้า
ต้องการเสื้อผ้าสวย ราคาแพง มียี่ห้อ เพราะต้องการความนับหน้าถือตาทางสังคมมาก ก็จะกลายเป็น
คุณค่าเทียมคือเกินความจ าเป็น เมื่อพิจารณาบ่อยครั้งเข้า ความอยากในสิ่งต่าง ๆ ก็จะลดลงเพราะ
เห็นว่าไม่จ าเป็น การแสวงหาเพื่อตนเองก็จะลดลง ไม่ต้องไปเบียนเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้ของที่ตน
ต้องการ และถ้าจะระงับตัณหาได้สมบูรณ์ก็ต้องฝึกจิต พิจารณาสามัญลักษณ์ ไม่รู้สึกยินดียินร้ายกับ
สิ่งใด ทั้งหมดข้างต้นจะท าให้บุคคลนั้นคิดหาทางออกจากวัฏสงสารเพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิดได้ดังเช่นพระอรหันต ์

(2) ความเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตให้เป็นสุข 4 ประการ คือรู้ว่า 1. ทานที่ให้
แล้วมีผล 2. ยัญที่บูชาแล้วมีผล 3. การเซ่นสรวงมีผล 4. ผลวิบากแห่งกรรมที่ท าดีและท าชั่วมี โดยใช้
การคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยเป็นฐานคือ การท าทาน การสงเคราะห์ (ยัญ) และการเซ่นสรวงนั้น 
เป็นการกรรมฝ่ายดี เมื่อกระท ากรรมฝ่ายดี ย่อมให้ผลที่ดีคือความสุข ท ากรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วคือ
ความทุกข์ และคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบเพื่อให้เห็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของกรรมดี กรรมชั่ว 
ความหนักเบาของกรรมดี กรรมชั่ว เช่น การท าบุญท าทานกับทักขิไนยบุคคล ด้วยวัตถุทานที่บริสุทธิ์ 
ผู้ท าทานรักษาศีลจะได้อานิสงส์มาก การท าทานกับคนทั่วไป สัตว์ต่าง ๆ ก็ได้ผลบุญลดหลั่นกันลงมา 
เป็นต้น ในทางกลับกันหากท าร้ายผู้บริสุทธิ์ เช่น ท าร้าย ว่าร้ายพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีก็ย่อมได้รับผล
กรรมหนักเช่นกัน การคิดแบบแยกแยะอย่างนี้จะท าให้ไม่ปฏิบัติแบบตีคลุม คือ ท าอะไรก็ได้บุญ
เหมือน ๆ กัน ท าดีก็ได้ดี ท าชั่วก็ได้ชั่วคล้าย ๆ กัน แต่ไม่รู้องค์ประกอบ ไม่รู้ความหนักเบาของผลที่
จะเกิดขึ้น รู้รายละเอียดต่าง ๆ อย่างผิวเผิน ส่งผลให้การพัฒนาปัญญาจะเป็นไปได้น้อยเพราะขาด
การแยกแยะดังกล่าว เมื่อรู้ดังนี้แล้วควรหมั่นพิจารณาข้อดีของการท ากรรมดี เพื่อให้เกิดฉันทะในการท า
อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดความรู้สึกท้อหรือเบื่อหน่ายในการท าความดี ก็มีกุศโลบายในการคิดให้เกิด
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ก าลังใจในการสร้างความดีต่อไปและสั่งสมให้ยิ่งขึ้นไป เรียกว่าเป็นการคิดแบบเร้ากุศล ดังนี้จะท าให้
ความเข้าใจในการหลักการด าเนินชีวิตให้เป็นสุข 4 ประการมากขึ้น มีก าลังใจในการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง  

(3) การปฏิบัติในชีวิตจริง ในส่วนนี้คือการปฏิบัติหลักการด าเนินชีวิตให้เป็นสุข 
4 ประการอย่างต่อเนื่อง และหมั่นตรวจสอบเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติอยู่เสมอว่าถูกต้องสอดคล้อง
กันหรือไม่ เรียกว่าการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ เพราะการด าเนินชีวิตของมนุษย์นั้นต้องบรรลุ
ประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคต และประโยชน์อย่างยิ่ง เรียกว่า ประโยชน์ 3 การด าเนิน
ชีวิตเพื่อให้ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานตามเป้าหมายก็ต้องใช้วิธีการปฏิบัติโดยประกอบ
อาชีพที่เหมาะสม เป็นสัมมาอาชีวะ ในเวลาเดียวกันก็ต้องหมั่นท าทาน รักษาศีล อยู่สม่ าเสมอเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในอนาคตคือมีสุคติในสัมปรายภพ และมีเป้าหมายช าระกิเลสในที่ สุดด้วย การคิด 
แบบอรรถสัมพันธ์จึงมีบทบาทอย่างมากว่า จะท าด้วยวิธีการอย่างไรให้บรรลุผลสอดคล้องกันทั้ง  
3 เป้าหมายนี้ และในรายละเอียดของวิธีการต่าง ๆ นั้นยังต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์หรือที่เรียกว่า  
คิดแบบวิภัชชวาท คือ การวิเคราะห์แยกแยะแจกแจงวิธีการต่าง ๆ ในรายละเอียดของการปฏิบัติที่
เหมาะสม มีการขบคิดพิจารณาในแง่มุมต่าง ๆ อย่างรอบด้านเพื่อความรอบคอบรัดกุมในการปฏิบัติ
ให้บรรลุผลด้วย นอกจากนี้ การคิดแบบเร้าคุณธรรมยังมีความส าคัญต่อเนื่องในฐานะการคิดเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ สร้างก าลังใจในการประกอบอาชีพการงาน ในการบ าเพ็ญบุญกุศลให้ต่อเนื่อง 
และต้องรู้จักคิดอยู่กับปัจจุบัน คือ หมั่นฝึกจิต เจริญภาวนาให้มีสติรู้เท่าทันในการด าเนินชีวิต ไม่เศร้า
โศกกับความผิดพลาดสูญเสียในอดีตมากจนปัจจุบันไม่เป็นสุข และไม่วิตกกังวลถึงอนาคตมากเกินไป 
โดยท าปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อผลที่ดีในอนาคต ในขณะเดียวกัน ก็คิดแบบสามัญลักษณ์ให้เห็นความจริง
ว่า ทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้ มีลาภย่อมเสื่อมลาภได้ มียศย่อมเสื่อมยศได้ มีสุขย่อมมีทุกข์ มีชื่นชมย่อมมี
นินทา ท าให้เข้าใจโลกธรรม 8 ประการ ไม่เป็นทุกข์กับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เมื่อพิจารณาดังนี้
ให้มาก จะเห็นคุณค่าของการท าความดี บ าเพ็ญกุศลให้ยิ่งขึ้นไป และสามารถพิจารณาความจริงของ
โลกในระดับที่สูงขึ้นไปได้ 

(4) การพิจารณาโลกตามความเป็นจริง ในส่วนนี้ จะเน้นการคิด 5 แบบ คือ 
คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย (เน้นปฏิจฺจสมุปบาท) คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ คิดแบบสามัญลักษณ์
คิดแบบอริยสัจ และคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน ต่อเนื่องจากข้อที่ 3 ข้างต้น คือ เมื่อบุคคลมีการคิดแบบ
สามัญลักษณ์อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันขณะ มีสติระลึกรู้อยู่เสมอ (คิดแบบอยู่กับปัจจุบัน) จะเกิด
ปัญญาเห็นความจริงของชีวิตว่า ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้ว ไม่เที่ยง มีความผันแปรไปตามธรรมชาติ ไม่
เป็นไปตามที่เราต้องการ ไม่ใช่ตัวตนนั้นจริง ๆ เมื่อปฏิบัติมากเข้า การพิจารณาสิ่ งที่ลุ่มลึก เช่น การ
คิดแบบปฏิจจสมุปบาทก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ปฏิจฺจสมุปบาทประกอบด้วย อวิชชา เพราะอวิชชาท า
ให้เกิดสังขาร สังขารท าให้เกิดวิญญาณ วิญญาณท าให้เกิดนามรูป...สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา 
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อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ ด้วยลักษณะการเกิดที่ต่อเนื่อง กันเป็นวงจรกลับไปที่อวิชชาอีก จะขอ
ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ดังนี้คือ ตาของเราเป็นอายตนะภายใน เห็น รูปเช่นสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อายตนะภายนอก จึงเกิดการกระทบกันเรียกว่า ผัสสะ ท าให้เราเห็นสิ่งของนั้นจากนั้นจึงเกิด
ความรู้สึกชอบขึ้น ความรู้สึกชอบนี้เรียกว่า เวทนา เมื่อชอบแล้วก็รู้สึกอยากได้ (ตัณหา) ตามมา จึง
ต้องการเอามาเป็นของเรา เมื่อได้มาแล้วก็เกิดความยึดถือ หวงแหนว่าของสิ่งนั้นเป็นของเรา เรียกว่า 
อุปาทาน เกิดเป็นเหตุผลสืบเนื่องกันอย่างนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้มีรากเหง้ามาจากความไม่รู้คืออวิชชา ดังนั้น 
หากดับตัณหาคือความอยากลงได้ แม้จะได้เห็นก็รู้สึกเฉย ๆ คือ ไม่รู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ เพราะคิด
แยกแยะส่วนประกอบได้ว่า สิ่งเหล่านั้นเกิดจากการประกอบกันของธาตุ 4 จะสวยงามน่าดูน่าชม
อย่างไร เมื่อสลายไปก็กลายเป็นธาตุต่าง ๆ เหมือนเดิม แม้ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเช่นกัน ย่อม
เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา เมื่อพิจารณาได้ดังนี้กิเลสอาสวะย่อมไม่ฟูขึ้น ฝึกจิตให้มากเข้าก็สามารถ
ตัดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังเช่นพระอรหันต์ได้  

แนวปฏิบัติ 4 ขั้นตอนนี้ จะท าให้ผู้ปฏิบัติเห็นแนวทางในการใช้โยนิโสมนสิการ 10 
ประการเพื่อการสร้างสัมมาทิฏฐิ 10 ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถสรุปได้ดังภาพต่อไปนี ้
 

 
 
ภาพที่ 3.5  การเสริมสร้างสัมมาทิฏฐิ 10 ผ่านแนวทางในการด าเนนิชีวิต 4 ขั้นตอน  

ด้วยโยนิโสมนสิการ 10 วิธ ี
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3) โยนิโสมนสิการ 10 วิธีเพื่อการด าเนินชีวิต  นอกจากโยนิโสมนสิการจะ

เสริมสร้างสัมมาทิฏฐิทั้ง 10 ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า โยนิโสมนสิการ 10 วิธี 
สามารถน ามาประยกุต์ใชเ้พื่อการศึกษาและการท างานในชีวิตประจ าวันได้ ดังตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 3.9  การน าโยนิโสมนสิการ 10 วิธีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการท างาน 

ในชีวิตประจ าวัน 
 

โยนิโสมนสิการ 10 วิธ ี การประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการท างานในชีวิตประจ าวัน 

1) คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
การหาเหตุของปัญหาต่าง ๆ โดยสืบสาวลึกลงไปในเหตุแต่ละช้ัน 
และพิจารณารว่มกับปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ีผลกระทบด้วย 

2) คิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ 

การดูภาพรวมหรือองค์รวม และแยกศกึษารายละเอียดของ
องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเข้าใจ และศึกษาความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบเหล่านั้นว่าน าไปสู่สภาวะองค์รวมได้อย่างไร 

3) คิดแบบสามัญลักษณ ์ การเข้าใจสภาพของธรรมชาติว่า ไม่มีสิ่ งใดคงทนถาวร มีการ
เปลี่ยนแปลง มีการสูญสลาย จึงควรยอมรับว่านี้คือความจริงของ
สรรพสิ่ง เมื่อเกิดการสูญเสียก็ไม่เศร้าโศกมาก และรู้จักระมัดระวัง
และแก้ไขสถานการณ์ได้ 

4) คิดแบบอริยสัจ ใช้กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ 

5) คิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ ์

ในการศึกษาและท างานใด ๆ ควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน  และ
เลือกวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้  

6) คิดแบบเห็นคุณโทษและ
ทางออก  

ในการวางแผนต่าง ๆ ต้องพิจารณาถึงผลดี และผลเสีย  หรือ
ผลกระทบให้รอบด้าน และก าหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค ์

7) คิดแบบรู้คณุค่าแท ้
คุณค่าเทียม 

การเลือกเฟ้นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิต และสามารถตัดสิ่งที่ฟุ่มเฟือย
ออกไปได้ การมองเห็นความส าคัญหรือคุณค่าของคน สัตว์ สิ่งของ 
สิ่งแวดล้อม จึงสามารถเลือกใช้ทรัพยากรได้อย่างพอเหมาะ ไม่ผลาญ
ท าลายด้วยตัณหา 
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ตารางที่ 3.9  (ต่อ) 
 

โยนิโสมนสิการ 10 วิธ ี การประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการท างานในชีวิตประจ าวัน 

8) คิดแบบเร้าคุณธรรม การศึกษาหรือการท างานอาจเกิดปัญหาอุปสรรค ท าให้เกิดการ
ท้อแท้ได้ การหมั่นพิจารณาถึงประโยชน์อันจะเกิดขึ้นให้มาก  จะ
สร้างก าลังใจให้แก่ตนเองและบุคคลรอบข้างด้วย 

9) คิดแบบอยู่กับปัจจุบัน ความไม่ประมาท และมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท า โดยไม่ติดอยู่กับ
ความส าเร็จหรือผิดพลาดในอดีต และไม่หวาดกลัวปัญหาในอนาคต 
หรือวาดภาพความส าเร็จเกินความเป็นจริง แต่ยืนอยู่บนสภาวะแห่ง
ความเป็นจริงด้วยสต ิ

10) คิดแบบวิภัชชวาท  การจ าแนกแจกแจงสิ่งที่คลุมเครือให้ชัดเจน การมองปัญหาในทุก
ด้านอย่างละเอียด ไม่มองแบบรวมๆ  ซึ่งอาจเกิดการวิเคราะห์ที่
ผิดพลาดได้ ดังนั้น การแยกประเด็นต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์จึงเกิดความ
ผิดพลาดน้อย สามารถท าทายผลได้แม่นย าขึ้น  

 
3.6.3 ภาวนามยปญัญา  
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยพิจารณาว่า บุคคลล้วนมีจริตอัธยาศัยแตกต่างกันไป การเลือกวิธีการ

ท าสมาธิควรให้เหมาะแก่อัธยาศัยของบุคคลนั้น ๆ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุธรรม ซึ่งใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบายวิธีการไว้ถึง 40 วิธี ผู้วิจัยจึงเลือกหลักธรรมอนุสติ 10 ซึ่งครอบคลุมแนว
ปฏิบัติที่น่าสนใจหลายประการ ดังจะอธิบายต่อไปน้ี 

1) การเจริญภาวนาด้วยอนุสสติ 10 พระพุทธองค์ตรัสไว้ในเอกธัมมบาล ี(บาลีว่า
ด้วยธรรมอันเป็นเอก) ปฐมวรรคว่า ซึ่งว่า 

...ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเป็นเอกที่บุคคลเจริญ  ท าให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อ
ความเบื่อหน่ายอย่างที่สุด เพื่อคลายก าหนัด เพื่อดับ  เพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ 
เพื่อนิพพาน ธรรมอันเป็นเอก คืออะไร คือ พุทธานุสสติ(การระลึกถึงพระพุทธเจ้า) . .. .  
ธัมมานุสสติ(การระลึกถึงพระธรรม) ฯลฯ สังฆานุสสติ(การระลึกถึงพระสงฆ์) ฯลฯ สีลา
นุสสติ(การระลึกถึงศีล) ฯลฯ จาคานุสสติ(การระลึกถึงการบริจาค) ฯลฯ เทวตานุสสติ  
(การระลึกถึงเทวดา) ฯลฯ อานาปานัสสติ (สติก าหนดลมหายใจเข้าออก) ฯลฯ มรณัสสติ
(การระลึกถึงความตาย) ฯลฯ กายคตาสติ(สติอันไปในกาย) ฯลฯ อุปสมานุสสติ (การระลึก
ถึงธรรมอันเป็นที่สงบ) ธรรมอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลเจริญท าให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อ



143 

ความเบื่อหน่ายอย่างที่สุด เพื่อคลายก าหนัด เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ 
เพื่อนิพพาน (10)”135   

 
การระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์นั้นระลึกอย่างไร และการระลึก

ถึงในกรณีอื่น ๆ นั้นระลึกอย่างไร มีกล่าวถึงใน กามสุตตนิทเทส136 ว่าด้วย การมีสติด้วยเหตุ 10 
อย่าง ซึ่งสามารถอธิบายพระสูตรข้างต้นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้ คือ 1. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึง
พุทธคุณ 2. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงธรรมคุณ 3. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงสังฆคุณ 4. ชื่อว่ามีสติ 
เพราะระลึกถึงศีลที่ตนรักษา 5. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว 6. ชื่อว่ามีสติ เพราะ
ระลึกถึงคุณที่ท าคนให้เป็นเทวดา 7. ชื่อว่ามีสติ เพราะตั้งสติก าหนดลมหายใจเข้าออก 8. ชื่อว่ามีสติ 
เพราะระลึกถึงความตายที่จะต้องมีเป็นธรรมดา 9. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกทั่วไปในกาย(ให้เห็นว่าไม่
งาม) 10. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบระงับ(กิเลสและความทุกข์) คือ นิพพาน 

ผู้วิจัยจะยกตัวอย่าง 3 กลุ่มวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ดังนี ้
1.1) พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ ส าหรับผู้ที่เข้าใจและมีศรัทธาใน

พระรัตนตรัยมีความเข้าใจในพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณแล้ว จะกระท าจิตให้เลื่อมใสได้ง่าย และ
ปฏิบัติได้ง่ายในชีวิตประจ าวัน อาจระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการระลึกถึงพระพุทธรูป ระลึก
ถึงพุทธคุณที่ทรงมีต่อชาวโลก พระพุทธคุณปรากฏในปัญจเวรภยสูตร ดังนี้ “แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มี
พระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและ
จรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค”137 อธิบายความโดยย่อ138 ได้ว่า  

(1) ชื่อว่า เป็นพระอรหันต์ เพราะห่างไกลจากกิเลส ก าจัดข้าศึก คือ กิเลส 
เพราะไม่เวียนว่ายตายเกิด เป็นผู้ควรรับไทยธรรม และไม่ท าบาปในที่ลับ 

(2) ชื่อว่า ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดย
ชอบด้วยพระองค์เอง 

(3) ชื่อว่า เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ วิชชา ได้แก่ วิชชา 3 และวิชชา 8 

(4) ชื่อว่า ผู้เสด็จไปดี เพราะทรงด าเนินรุดหน้าไปไม่หวนกลับคืนมาหา
กิเลสที่ทรงละได้แล้ว  

                                                            
135 องฺ.เอก. 20/296-297/37. 
136 ขุ.ม. 29/3/13. 
137 ส .นิ. 16/41/84. 
138 ส .นิ. 16/41/84-85. 
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(5) ชื่อว่า ผู้รู้แจ้งโลก เพราะทรงรู้แจ้งโลก เหตุเกิดโลก ความดับโลก วิธี
ปฏิบัติให้ลุถึงความดับโลกคืออริยสัจ 4 และทรงรู้แจ้งโลกทั้ง 3 คือสังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลก 

(6) ชื่อว่า สารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม  เพราะทรงฝึกฝนคนที่ควร
ฝึกฝน ทั้งเทวดามนุษย์ อมนุษย์ สัตว์ดิรัจฉาน ด้วยอุบายต่าง ๆ 

(7) ชื่อว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะทรงสั่งสอนทั้ง
เทวดาและมนุษย์ด้วยประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า ผู้ปฏิบัติตามแล้วส าเร็จมรรคผล 

(8) ชื่อว่า เป็นพระพุทธเจ้า เพราะทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดด้วยพระองค์เอง 
และทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม 

(9) ชื่อว่า เป็นพระผู้มีพระภาค เพราะ ทรงมีโชค ทรงท าลายข้าศึกคือ
กิเลส ทรงประกอบด้วยภคธรรม 6 ประการ   

นอกจากนี้ วิธีนี้สามารถปฏิบัติได้ง่าย เด็กก็ปฏิบัติได้ ดังเช่นกรณีของเด็กคนหนึ่ง
ที่เอ่ยนามพระพุทธองค์แล้วรอดพ้นจากอมนุษย์ที่ปรากฏในทารุสากฏิกวัตถุ139 ในอรรถกถากล่าวว่า 
เด็กไม่ได้รับอันตรายจากอมนุษย์เลย ทั้งยังได้รับการดูแลจากอมนุษย์เป็นอย่างดีอีกด้วย เนื่องจาก
ขณะที่อมนุษย์นั้นก าลังลากเท้าเด็กออกมาจากเกวียนเพื่อจับกินนั้นเอง เด็กนั้นกล่าวว่า "นโม 
พุทฺธสฺส" อมนุษย์ตกใจ กลัวภัยใหญ่จะเกิดขึ้นกับตน เด็กจึงพ้นภัยมาได้ด้วยความที่เป็นผู้สั่งสมใน
พุทธานุสสตินี้เอง140 จะเห็นได้ว่า การเจริญพุทธานุสสติส าหรับเด็ก หรือผู้ใหญ่เองก็ตาม เป็นสิ่งที่ง่าย
และท าไดใ้นชีวิตประจ าวัน 

1.2) อานาปานัสสติ ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปริยัติ แต่
สนใจปฏิบัติสมาธิเพื่อการด าเนินชีวิต สามารถท าได้โดยไม่ขัดกับความเชื่อเดิม บุคคลต่างศาสนาก็
สามารถกระท าได้ เช่น การปฏิบัติสมาธิด้วยโยคะ เป็นต้น แต่ในที่นี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงอาณาปานสติ
ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยอธิบายตามที่ปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตร ดังน้ี 

สติปัฏฐาน 4 ประการ ประกอบด้วย 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ  2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้ งหลายอยู่  มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  4. พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้141 

                                                            
139 ขุ.ธ. 25/295–301/125. 
140 ขุ.ธ.อ. 43/170. 
141 ที.ม. 10/373/301-302. 
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กล่าวโดยสรุปคือ เป็นการพิจารณากาย เวทนา (ความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้น) จิต 
(พิจารณาเห็นความผ่องแผ้วหรือฟุ้งซ่านของจิต) และธรรม (มีความรู้ชัดในความเกิดดับของธรรม
ทั้งหลาย) สามารถก าจัดความโลภ ความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น รวมทั้งความเสียใจ เป็นทุกข์ใจได ้

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดส่วนกายานุปัสสนา คือ การพิจารณากาย พบว่า 
เป็นการพิจารณาลมหายใจเข้า-ออก สั้น-ยาว ที่เข้าไปในกาย โดยพิจารณาตามดูให้ทันลมหายใจนั้น 
จนจิตสงบนิ่ง จะสามารถพิจารณาได้ถึงความเกิดดับแห่งธรรมทั้งหลายภายในกายได้ และในหมวด
อิริยาบถคือ รู้ชัดตลอดเวลาว่า เดิน ยืน นั่ง นอน ไม่เผลอสติ และรู้สึกตัวตลอดในทุกอิริยาบถ 
พิจารณาเห็นถึงความไม่สะอาดของกาย และอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายในร่างกาย มีถุงหนังหุ้มโดยรอบ
ภายในมีแต่สิ่งไม่สะอาด พิจารณาเห็นกายของตนนั้นเป็นเพียงที่ประกอบรวมกันของธาตุต่าง ๆ 
พิจารณาเห็นกายดุจซากศพ การพิจารณาน้ีจึงเป็นไปเพ่ือการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ ์

เวทนานุปัสสนา คือ การพิจารณาเห็นเวทนาทั้งหลาย คือ รู้ว่าสุข ทุกข์ ไม่สุขไม่
ทุกข์ และพิจารณาเห็นเหตุแห่งการเกิดและดับของเวทนาน้ัน 

จิตตานุปัสสนา คือ การพิจารณารู้ชัดว่า จิตมีกิเลสอยู่หรือไม่มีกิเลส เช่น รู้ชัดว่า
จิตมีราคะ หรือปราศจากราคะ มีโทสะหรือปราศจากโทสะ มีโมหะหรือปราศจากโมหะ หดหู่หรือ
ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิ หรือหลุดพ้น เป็นต้น โดยพิจารณาเห็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งการเกิดและการดับของ
จิตอย่างนัน้ ๆ 

ธัมมานุปัสสนา คือ การพิจารณารู้ชัดในธรรมทั้งหลายมี นิวรณ์ 5 ขันธ์ 5 
อายตนะ 12 โพชฌงค์ 7 อริยสัจ 4 พิจารณาธรรมเหล่านี้เห็นไปตามความจริงแห่งสภาวธรรมนั้น 
และรู้ชัดในธรรมที่เป็นเหตุเกิดแห่งธรรมนั้น รู้ชัดในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความดับในธรรมนั้น 

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสาระส าคัญของมหาสติปัฏฐานสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรส าคัญ
ที่อธิบายการเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งสามารถเลือกใช้วิธีแบบอาณาปานสติในการปฏิบัติตามหลักสติปัฏ
ฐาน 4 ได้ สามารถปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้โดยก าหนดลมหายใจ ตามดูลมหายใจและรู้ทันในทุก
อิริยาบถ  

1.3) กายคตาสติและมรณัสสติ กายคตาสตินั้นมีปรากฏอยู่ในกายคตาสติสูตร 
ซึ่งมีวิธีการคล้ายคลึงกับที่อธิบายไว้ในกายานุปัสสนาในสติปัฏฐานสูตร ส่วนมรณัสสติ คือ การระลึกถึง
ความตาย มีปรากฏในปฐมมรณัสสติสูตรและทุติยมรณัสสติสูตร ในพระสูตรแรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสว่า ผู้ใดเจริญมรณัสสติว่า เรามีชีวิตอยู่ตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ตาม หนึ่งคืนก็ตาม แค่ชั่วขณะ
รับประทานอาหารก็ตาม ยังถือว่าประมาทอยู่ แต่ควรคิดว่าเราจะอยู่ได้เพียงชั่วค าข้าว 1 ค า หรือเพียง
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ขณะลมหายใจเข้าและหายใจออก จะต้องพิจารณาธรรมของพระพุทธองค์ และควรประพฤติธรรมให้
มาก บุคคลเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท เจริญมรณัสสติอย่างแรงกล้าเพ่ือความสิ้นอาสวะ142  

พระสูตรที่ 2 คือ ทุติยมรณัสสติสูตร กล่าวถึงการพิจารณาว่า เมื่อกลางวันผ่าน
ไป กลางคืนย่างเข้ามา เราอาจถูกงู ตะขาบ หรือสัตว์ร้ายต่าง ๆ กัดจนตายได้ อาจพลาดหกล้มไป 
หรืออาหารที่ฉันแล้วไม่ย่อยก็ตายได้ ดี เสมหะ หรือลมพิษก็อาจก าเริบได้ ดังนั้น ควรพิจารณาว่าบาป
อกุศลที่ยังละไม่ได้ จะเป็นอันตรายกับเราผู้จะตายในเวลากลางคืนมีอยู่ จะต้องเพียรพยายามอย่างยิ่ง 
เจริญสติสัมปชัญญะให้มากเพื่อละบาปอกุศลนั้นให้สิ้นไปให้จงได้ พอถึงในเวลากลางวันก็พิจารณา
อย่างนี้เช่นกัน เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่มีบาปอกุศลใดเหลืออยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน จะเกิดความปีติ
ปราโมทย์ ตามตรึกอยู่ในกุศลตลอดเวลา มรณัสสติที่ท าให้มากแล้วเช่นนี้จะหยั่งลงสู่อมตะ143 คือ 
หลุดพ้นในที่สุด 

จากตัวอย่างของอนุสติทั้ง 6 ประการข้างต้น มีหลักการส าคัญว่า ต้องรู้สติ
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนั่ง นอน ยืน เดินหรือท าอิริยาบถใดก็ตาม โดยปฏิบัติได้ตามความถนัดของแต่ละ
บุคคล เช่น การระลึกถึงพระรัตนตรัย การพิจารณาลมหายใจ การเจริญสติด้วยการระลึกถึงความตาย
ทุกขณะ เพียรละบาปอกุศลให้สิ้น ล้วนเป็นวิธีการอันท าให้จิตสงบระงับจากกิเลส มีสมาธิอันมั่นคงใน
การประกอบกิจต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต และเป็นการพัฒนาปัญญาให้สามารถระงับกิเลสไม่ให้
เกิดขึ้นไดเ้ป็นอย่างด ี

 
3.6.4 วิเคราะห์พุทธธรรมทีเ่ป็นปัจจัยแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา 4  
ปฏิสัมภิทา 4 นั้นมีความน่าสนใจในประเด็นที่ว่า การหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นั้นถือว่า

ประเสริฐยิ่งแล้ว แต่พระอรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณซึ่งถือว่าเป็นเยี่ยมในบรรดาพระอรหันต์
ทั้งหลาย (อ้างอิง) และปฏิสัมภิทานี้มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับกระบวนการศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ 
อย่างยิ่ง คือ อรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณ ซึ่งเรื่องปฏิสัมภิทาญาณนี้ยังมีการศึกษาวิจัยไม่มากนัก 
ทั้งในด้านเหตุปัจจัยและกระบวนการในการบรรลุปฏิสัมภิทาญาณ จากนั้นเมื่อได้ปฏิสัมภิทา 4 แล้ว
ให้ประโยชน์อย่างไรแก่ตนเองตลอดจนประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาบ้าง นอกจากนี้ จะน ารูปแบบ
แห่งการบรรลุปฏิสัมภิทานี้มาใช้ในการพัฒนาปัญญาเชิงบูรณาการแนวพุทธต่อไปได้อย่างไร เป็น
ประเด็นที่จะน าเสนอต่อไป 

ปฏิสัมภิทาญาณนี้ พบว่ามีเนื้อหาแสดงอยู่มากที่สุดในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย 
ปฏิสัมภิทามรรค โดยพระสารีบุตรเถระได้อธิบายไว้อย่างละเอียด ปฏิสัมภิทามรรค นี้มาจากค าว่า 

                                                            
142 องฺ.ฉกฺก. 22/19/444-447.  
143 องฺ.ฉกฺก. 22/20/447-449. 
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ปฏิสมฺภิทาน  มคฺโค แปลว่าทางแห่งปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ส่วนค าว่า ปฏิสัมภิทา หมายถึง ความรู้
แตกฉาน มี 4 ประการคือ อตฺถปฏิสัมภิทา ธมฺมปฏิสัมภิทา นิรุตฺติปฏิสัมภิทา และปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ปฏิสัมภิทานี้กล่าวได้ว่าเป็นปัญญาในพระพุทธศาสนา ดังข้อความตอนหนึ่ งในปฏิสัมภิทามรรค มหา
ปัญญากถากล่าวว่า “บุคคลประกอบด้วยปัญญา 16 ประการนี้ ชื่อว่าผู้บรรลุปฏิสัมภิทา144” ปัญญา 
16 ประการนั้นประกอบด้วย ปัญญากว้างขวาง ปัญญาไพบูลย์ ปัญญาลึกซึ้ง ปัญญาช าแรกกิเลส เป็น
ต้น จากข้อความดังกล่าว แสดงให้เห็นความส าคัญของปฏิสัมภิทาในฐานะปัญญาในพระพุทธศาสนา 

ดังนั้น ผู้วิจัยจะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความแตกฉานในปฏิสัมภิทา โดยวิเคราะห์จาก
พระไตรปิฎกขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค และขุททกนิกาย อปทานเป็นหลัก และวิเคราะห์ร่วมกับ
คัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย การประกอบบุพกรรมในอดีตที่มีผลต่อการ
บรรลุปฏิสัมภิทา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกฉานในปฏิสัมภิทา ความแตกฉานของปฏิสัมภิทา 
และความสมัพันธ์ขององค์ธรรมในปฏิสัมภิทา 4 ดังต่อไปนี ้

1) การประกอบบุพกรรมในอดีตที่มีผลต่อการบรรลุปฏิสัมภิทา 
พระอรหันต์ พระอรหันตเถรี ที่ปรากฏในขุททกนิกาย อปทานนั้น ล้วนบรรลุ

อรหัตถผลพร้อมด้วย อภิญญา 6 วิโมกข์ 8 และปฏิสัมภิทา 4 ทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกันบางประการ
ในเรื่องของการประกอบบุพกรรมในอดีตคือ การถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวก
จ านวนมากน้อยแตกต่างกัน บางท่านถวายทานด้วยเนยใสและน้ ามันแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น 
พระสัปปิทายกเถระ145 ไปจนถึงท่านที่ถวายทานต่อเนื่องกันถึง 7 วันแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อม
ด้วยพระภิกษุจ านวนมาก และตั้งความปรารถนาเป็นเอตทัคคะด้านต่าง ๆ นอกจากนี้  ยังมี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการบ าเพ็ญเพียร เช่น พระเอตทัคคะเกือบทั้งหมดต้องใช้เวลา 100,000 
กัปจากชาติที่ได้รับค าพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เว้นแต่พระอนุรุธเถระ เอตทัคคะด้าน
ทิพยจักษุ ที่ใช้เวลา 30,000 กัป  

ในเรื่องการตั้งความปรารถนาในต าแหน่งเอตทัคคะ และความเกี่ยวข้องกับปฏิสัมภิทา
เป็นประเด็นที่น่าศึกษา ผู้วิจัยคัดเลือกพระเถระ พระเถรี อุบาสก อุบาสิกา ที่เป็นเอตทัคคะในด้านที่มี
ความเกี่ยวข้องกับปัญญาจ านวน 17 ท่าน ล้วนแต่บรรลุปฏิสัมภิทาทั้งสิ้น เช่น เอตทัคคะด้านปัญญา 
ด้านพหูสูต ด้านการอธิบายอรรถแห่งธรรมให้พิสดาร ด้านปฏิสัมภิทา เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์หาความ
เชื่อมโยงบางประการในแง่มุมของอุปนิสัยและบุพกรรมในอดีต ผู้วิจัยได้แสดงรายละเอียดของสถานะ 

                                                            
144 ขุ.ป. 31/4-7/546-558. 
145 ขุ.อ. 32/28-32/332. 



148 

บุพกรรมในอดีต ฯลฯ ของ พระเถระ พระเถรี อุบาสก อุบาสิกา 17 ท่านนั้นในตารางที ่14 146 เพื่อให้
ง่ายต่อการวิเคราะห์ต่อไป 
 
ตารางที่ 3.10  รายละเอียดของสถานะและบุพกรรมในอดีตของพระเถระ พระเถรี อบุาสก 

อุบาสิกา ที่เปน็เอตทคัคะในด้านที่มีความเก่ียวข้องกับปญัญา 

 
ท่ี ชื่อ เอตทัคคะ ระยะเวลา สถานะ บุพกรรมในอดีต 

1 พระสารีบุตร ผู้มีปัญญามาก   
(พระอัครสาวก
เบื้องขวา) 

1 อสงไขย  
และแสนกัป 

สสุรุจิดาบส มี
ดาบสบริวาร 
1,024 ตน 

ถวายดอกไม้ 8 ดอกและกล่าว
ชมเชยญาณของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า 

2 พระปุณณ 
มันตานีบุตร 

ธรรมกถึก 100,000 กัป พราหมณ์ผู้คงแก่
เรียน ทรงมนตร์
จบไตรเพท มีศิษย์
จ านวนมาก 

เข้าเฝ้าสักการะพระพุทธเจ้า 
อย่างอื่นไม่ระบุ  

3 พระมหากัจจายนะ อธิบายความหมาย
แห่งธรรมที่กล่าวไว้
โดยย่อไดพ้ิสดาร 

100,000 กัป เป็นดาบส บูชาด้วยดอกไม ้

4 พระราหุล ใคร่ต่อการศึกษา 100,000 กัป อุบาสก ปูลาดกระจกบนปราสาท 7 ชั้น
ถวายแด่พระพุทธเจ้า 

5 พระวังคีสะ มีปฏิภาณ 100,000 กัป พราหมณ์ผู้รู้แจ้ง
ในพระเวท 

ถวายภัตตาหารแด่พระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ ตลอด 
7 วัน และถวายผ้าใหม่ด้วยมือ
ทั้ ง 2 ของตน  และได้กล่าว
สดุดีคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

6 พระพาหิย 
ทารุจีริยะ 

รู้แจ้งได้เร็ว 100,000 กัป พราหมณ ์ ถวายทานตลอด 7 วันแด่พระ
ผู้มีพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระ
สาวก 

7 พระกุมารกัสสปะ แสดงธรรมได้วิจิตร 100,000 กัป พราหมณ ์มี
ชื่อเสียงเลื่องลือ 
เรียนจบไตรเพท 

ประดับมณฑปด้วยผ้าที่ย้อม
ด้วยสีต่าง ๆ ถวายภัตตาหาร
แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ
พระสงฆ์ ตลอด 7 วัน ในมณฑป 
นั้น และบูชาด้วยดอกไม ้

                                                            
146 องฺ.เอก.20/189-260/25-33. 
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ตารางที่ 3.10  (ต่อ) 
 
ท่ี ชื่อ เอตทัคคะ ระยะเวลา สถานะ บุพกรรมในอดีต 

8 พระมหาโกฏฐิตะ บรรลุปฏิสัมภิทา 100,000 กัป พราหมณ์ เรียนจบ
ไตรเพท 

ถวายภัตตาหารแด่พระสัมมา 
สั ม พุ ท ธ เจ้ าแ ล ะพ ระส งฆ์ 
ตลอด 7 วัน และถวายผ้าใหม่
ด้วยมือทั้ง 2 ของตน และได้
กล่าวสดุดีคุณของพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า 

9 พระอานนท ์ เป็นพหูสูต   100,000 กัป ราชกุมาร กั้ น ฉั ต รแก้ วขอ งตน ถวาย
พระพุทธเจา้ 

10 พระอุบาลี ทรงวินัย 100,000 กัป เป็นผู้คงแก่เรียน  

ทรงมนตร์จบไตร
เพท มีปริพาชก
และดาบส 

ต่าง ๆ ห้อมล้อม 

จ่ายโภคสมบัตินั้นสร้างอาราม
ถวายพระพุทธเจ้า จ่ายทรัพย์
หนึ่งแสนซื้อสวนชื่อว่าโสภณะ 
สร้างให้เป็นสังฆาราม 

11 พระราธะ มีปฏิภาณ 

แจ่มแจ้ง 

100,000 กัป พราหมณ ์

เรียนจบมนตร์ 
ฟังพระธรรมเทศนาท าสักการะ
ในพระพุทธองค์ 

12 พระเขมาเถร ี มีปัญญามาก 100,000 กัป เกิดในตระกูล
เศรษฐีเพียบพร้อม
ด้วยความสุขมาก 

ถวายภัตตาหารแด่พระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตลอด 
7 วัน  

13 พระปฏาจาราเถรี ทรงวินัย 100,000 กัป เกิดในตระกูล
เศรษฐ ีเพียบพร้อม
ด้วยความสุขมาก 

ถวายภัตตาหารแด่พระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตลอด 
7 วัน ถวายบาตรและจีวร 

14 พระธรรมทินนา
เถรี 

เป็นธรรมกถึก 100,000 กัป คนหาบน้ า  ถวายมหาทานแด่พระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์  

15 พระภัททา
กุณฑลเกสาเถรี 

รู้แจ้งได้เร็ว 100,000 กัป เกิดในตระกูล
เศรษฐ ีเพียบพร้อม
ด้วยความสุขมาก 

ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า 

16 จิตตคหบด ี เป็นธรรมกถึก ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

17 ขุชชุตตรา เป็นพหูสูต   ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
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จากข้อมูลข้างต้นมีประเด็นที่น่าวิเคราะห์ 2 ประการคือ 
(1) ท่านทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นดาบส เป็นพราหมณ์ผู้คงแก่เรียนมีความรู้มากใน

ไตรเพท ทั้งยังมีศิษย์จ านวนมาก หากพิจารณาจากพระภิกษุ 11 ท่านในตารางข้างต้นจะพบว่า เป็น
ดาบสหรือพราหมณ์ผู้คงแก่เรียน รู้ไตรเพทมาก่อนถึง 9 ท่าน เช่น สสุรุจิดาบสอดีตชาติของพระสารี
บุตรเถระผู้มีปัญญามาก มีศิษย์ถึง 1,024 ตน และพระปุณณมันตานีบุตรเถระ ผู้เป็นเลิศด้านธรรม
กถึก ก็เป็นพราหมณ์ที่มีศิษย์มากเช่นเดียวกัน แสดงถึงการเป็นผู้มีอัธยาศัยใฝ่เรียนรู้และมีปัญญามาก 
การเป็นผู้มีศิษย์มากนี้เอง จึงมีการเทศนาสั่งสอนผู้อื่นอยู่เป็นนิจ ต้องแสวงหาความรู้ หมั่นตอบค าถาม 
จึงเกิดความแตกฉานในความรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ยังเกิดในตระกูลกษัตริย์บ้าง เป็นเศรษฐี 
ผู้พรั่งพร้อมบ้าง เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า พื้นฐานปัญญาและคุณสมบัติแต่เดิมของท่านเหล่านี้ในชาติที่
ได้รับค าพยากรณ์นั้นส่วนมากนั้นสั่งสมมาดีอยู่แล้ว การศึกษาความรู้มามาก ขัดเกลาตนเองมามากนั้น 
ท าให้มีปัญญารู้จักพิจารณาได้ว่าบุคคลใดเป็นบัณฑิต สิ่งใดควรก าหนดเป็นเป้าหมาย ควรด าเนินชีวิต
ไปอย่างไร ดังที่ท่านทั้งหลายเมื่อได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็พิจารณาได้ว่าเป็นมหาบุรุษผู้มีปัญญา
มาก ปรารถนาการฟังธรรมจากท่าน สักการะด้วยอามิสบ้าง สร้างมหาทานแด่ท่านซึ่งเป็นบุญเขตอัน
เยี่ยมบ้าง แล้วตั้งความปรารถนาด้วยกุศลจิตจะเป็นพระเอตทัคคะผู้เลิศในชาติหนึ่งนั้น ซึ่งการตั้ง
ความปรารถนานี้ ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายต้องมีอัธยาศัยเช่นนั้นและศรัทธาอย่างมาก เห็นได้จากหลาย
ท่านสร้างมหาทานกับพระพุทธองค์และพระสาวกตลอด 7 วันต่อเนื่อง การประพฤติดังนี้ต้องมีศรัทธา
อันประกอบด้วยปัญญา จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปถึงปัจจัยส าคัญ 2 ประการคือ 1) มีอัธยาศัย 
ใฝ่รู้และมีปัญญามากเป็นฐาน อีกทั้งมีการทรงจ ามาก เทศน์สอนมากอีกด้วย เหล่านี้เป็นฐานแห่งการ
บรรลุปฏิสัมภิทา 2) มีศรัทธาท าการสักการะด้วยไทยธรรมบ้าง ดอกไม้บ้าง สักการบูชาแด่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวก เป็นการสร้างกุศลแด่เนื้อหาบุญอันประเสริฐแล้วตั้งความปรารถนา
ด้วยผลแห่งบุญนั้น  

(2) ระยะเวลาในการบ าเพ็ญเพียร ท่านเหล่านี้ยังต้องบ าเพ็ญเพียรอีกถึง 
100,000 กัป เป็นอย่างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความปรารถนาเป็นพระอัครสาวกผู้เลิศด้วยปัญญา
นั้น ต้องใช้เวลาถึง 1 อสงไขย และแสนกัป ซึ่งยาวนานกว่าต าแหน่งอื่น ๆ ถึง 1 อสงไขย จึงน่า
พิจารณาว่า ความยาวนานแห่งการบ าเพ็ญเพียรนั้น สอดคล้องอย่างยิ่งกับความแตกฉานของปัญญา
และปฏิสัมภิทาญาณที่จะเกิดขึ้นด้วย และแสดงให้เห็นว่า การเวียนว่ายตายเกิดนับภพชาติไม่ถ้วน
ในช่วงอันยาวนานนั้น แต่ละท่านย่อมสั่งสมเจริญปัญญาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือ พระเอตทัคคะ 
พร้อมด้วยคุณวิเศษมีปฏิสัมภิทาญาณ เป็นต้น หากเป็นปกติสาวกแล้ว ในขุททกนิกาย อปทานระบุไว้
ว่า การสร้างกุสลกับบุญเขตอันเยี่ยม คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง และบ าเพ็ญเพียร 94 กัป 
91 กัป 31 กัปบ้างก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้มีอภิญญา 6 วิโมกข์ 8 และปฏิสัมภิทา 4 ได้ 
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จากข้อมูลข้างต้น จึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าความแตกฉานและคมกล้าของปฏิสัมภิทานั้นย่อม
แตกต่างกันไปในแต่ละท่าน ผู้วิจัยจะวิเคราะหถ์ึงปัจจัยที่มีต่อความแตกฉานในปฏิสัมภิทาต่อไป 

2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มผีลต่อความแตกฉานในปฏิสัมภิทา 
ในปฏิสัมภิทามรรค ปุคคลวิเสสนิทเทส147 กล่าวถึง การจ าแนกประเภทของบุคคล 

ผู้บรรลุปฏิสัมภิทาตามคุณสมบัติไว้อย่างละเอียดจ านวนทั้งสิ้น 10 ประการ โดยแยกทีละ 2 จ าพวก 
ตัวอย่างเช่น บุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทานั้นมี  2 จ าพวก คือ ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อน 
(ปุพฺพโยคสมฺปนฺโน) และไม่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อน ซึ่งบุคคลผู้มีความเพียรมาก่อนนั้นเป็น 
ผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่ไม่ถึงพร้อมด้วยความเพียร และญาณย่อมแตกฉานมากกว่า ...บุคคล 
ผู้บรรลุปฏิสัมภิทานั้นมี 2 จ าพวก คือ พวกที่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มี 2 จ าพวก คือ พวกหนึ่ง
เป็นพหูสูต (พหุสฺสุตา) ก็มีอีกพวกหนึ่งไม่ได้เป็น พวกที่เป็นพหูสูตนั้นมีญาณแตกฉานมากกว่า...บุคคล
ผู้บรรลุปฏิสัมภิทาที่ถึงพร้อมด้วยความเพียร เป็นพหูสูตก็มี 2 จ าพวก คือ มากด้วยเทศนา (เทศนาพหุ
ลา) และไม่มากด้วยเทศนา ซึ่งญาณของผู้ที่มากด้วยเทศนานั้นจะแตกฉานกว่า... 

คุณสมบัติอีก 7 ประการก็อธิบายในลักษณะเดียวกันนี้ ประกอบด้วย 1) พวกที่
อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) เป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่ไม่อาศัยครูนั้น และญาณของบุคคลผู้อาศัย
ครูนั้นย่อมแตกฉาน 2) พวกที่มีวิหารธรรม (วิหารพหุลา)148มากประเสริฐกว่าไม่มีวิหารธรรมมาก  
3) พวกที่พิจารณามาก (ปจฺจเวกฺขณพหุลา) ประเสริฐกว่าพวกที่ไม่พิจารณามาก 4) พวกที่เป็นพระ
อเสขบรรลุปฏิสัมภิทา (อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต) ประเสริฐกว่าผู้ที่เป็นเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา 5) พวก
ที่บรรลุสาวกบารมี (สาวกปารมิปฺปตฺโต)149ประเสริฐกว่าผู้ที่ไม่บรรลุสาวกบารมี 6) พวกที่เป็นพระ
ปัจเจกพุทธเจ้า (ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ) ประเสริฐกว่าผู้ที่บรรลุสาวกบารมี และ 7) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
(ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ) ทรงเป็นผู้เลิศ ทรงบรรลุปฏิสัมภิทาประเสริฐกว่าฐานะทั้งปวงที่กล่าวมา 

หากพิจารณาดังนี้จะเห็นว่าการจะได้มาซึ่งปฏิสัมภิทาที่มีญาณอันแตกฉานนั้น มี
ปัจจัยหลายประการดังกล่าวข้างต้น จุดที่น่าสังเกตคือ “...บุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามี 2 พวก...พวก
หนึ่งเป็นพระเสขะผู้บรรลุปฏิสัมภิทา พวกหนึ่งเป็นพระอเสขะผู้บรรลุปฏิสัมภิทา พวกที่เป็นพระ
อเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่เป็นพระเสขะบรรลุปฏิสัมภิทานั้น และญาณ

                                                            
147 ขุ.ป. 31/8/559-561. 
148 มีวิหารธรรมมากในที่นี้ ได้แก่ เป็นผู้มีวิหารธรรมคือวิปัสสนามาก หรือเป็นผู้มีวิหารธรรม  คือ  

ผลสมาบัติมาก (ขุ.ปฏิ.อ. 69/713.)  
149 บรรลุถึงสาวกบารมี หมายถึง การถึงฝั่งแห่งสาวกญาณ 67 ของพระมหาสาวกผู้เลิศกว่าสาวกผู้มี

ปัญญามากทั้งหลาย บารมีของพระสาวกนั้นชื่อว่า สาวกบารมี, ผู้ถึงสาวกบารมีนั้น ชื่อว่าผู้ถึงสาวกบารมี ได้แก่พระ
สาวกรูปใดรูปหนึ่งมีพระมหาโมคคัลลานะ เป็นต้น (ขุ.ปฏิ.อ. 69/713.) 
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ของพระอเสขะผู้บรรลุปฏิสัมภิทานั้นย่อมแตกฉาน...”150 พระเสขะนั้นหมายถึง พระอริยบุคคลที่ยังไม่
บรรลุเป็นพระอรหันต์ มี 7 ประเภทได้แก่ ท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกทาคามิมรรค 
สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล และในอรหัตตมรรค151 ส่วนพระอเสขะนั้นหมายถึง 
พระอริยบุคคลผู้บรรลุอรหัตผลแล้ว จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า ปฏิสัมภิทานั้นมีในพระอริยบุคคล
ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป และปฏิสัมภิทานั้นจะมีความแตกฉานมากในพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้ว 
แต่ปฏิสัมภิทาจะมีในปุถุชนหรือไม่นั้นยังไม่ระบุชัด เมื่อศึกษาในคัมภีร์สัทธัมมัปปกาสินี ที่รจนาโดย
พระมหานามะ เป็นชั้นอรรถกถาของปฏิสัมภิทามรรค พบว่า “...อันธรรมดาว่า การเรียนพระพุทธพจน์แม้
มากมาย แล้วบรรลุปฏิสัมภิทาย่อมไม่มีแก่ปุถุชน แต่พระอริยสาวกที่จะได้ชื่อว่าไม่บรรลุปฏิสัมภิทา
น้ันย่อมไม่มีเลย”152 จากข้อความนี้อาจสรุปได้ว่า พระอริยบุคคลนั้นมีปฏิสัมภิทา แต่มีความแตกฉาน
แตกต่างกันไปตามระดับของมรรค 4 ผล 4 นั้น คือ เมื่อระดับความเบาบางแห่งกิเลสยิ่งมากหรือไม่มี
เลย ปฏิสัมภิทาย่อมแตกฉานกว่า และยังมีปัจจัยอีก 7 ประการข้างต้น153 คือ มีความเพียรมาก่อน 
พหูสูต เทศนามามาก ไม่อาศัยครู มีวิหารธรรม เป็นผู้พิจารณามาก และเป็นสาวกบารมี เป็นตัวแปร
ส าคัญท าให้มีความแตกฉานในปฏิสัมภิทามาก ในปัจจัยทั้ง 7 ประการนี้ มีประเด็นที่ควรวิเคราะห์
เพิ่มเติมอยู่ 3 ประการ คือ มากด้วยเทศนา อาศัยครู และมีวิหารธรรม ดังต่อไปนี ้

ประเด็นที่  1 มากด้วยเทศนา ในการเป็นผู้แสดงธรรมมามากนั้น ย่อมไม่ได้
หมายความถึง จ านวนครั้งในการแสดงธรรมมาก หรือแสดงธรรมอยู่บ่อยครั้งเพียงอย่างเดียว แต่
ขึ้นอยู่กับความลึกซึ้งในการแสดงธรรมนั้นด้วย เพราะองค์ประกอบในการแสดงธรรมแต่ละครั้งย่อม
ต่างกัน โดยขึ้นกับผู้ฟังว่าเป็นใคร พิจารณาว่าเป็นบุคคลในวัยใด อาชีพใด สถานะทางสังคมอย่างไร 
หากผู้ฟังเป็นเด็กหรือมีพื้นความรู้ทางธรรมน้อยก็สามารถแสดงธรรมอย่างง่ายได้ แต่ถ้าแสดงธรรมแก่
บุคคลที่ทรงภูมิรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ มีความรู้ในทางธรรมมาก ก็ต้องอาศัยการอธิบายธรรมที่ละเอียด
ลึกซึ้งมากขึ้น ข้อค าถามต่าง ๆ ที่ต้องตอบก็ต้องอาศัยปฏิภาณอย่างมากในการตอบให้ชัดเจนทั้งอรรถ
ทั้งธรรม ผู้แสดงธรรมจึงต้องใช้วิริยอุตสาหะในการศึกษาให้มากจนแตกฉาน เป็นพหูสูต จึงจะแสดง
ธรรมแก่บุคคลกลุ่มดังกล่าวได้ ดังตัวอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญความเป็นอัจฉริยะ 4 ประการ
ของพระอานนทเถระไว้ว่า “ถ้าภิกษุเข้าพบอานนท์ แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดี ถ้าอานนท์แสดงธรรมใน
ภิกษุบริษัทนั้น แม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดี ภิกษุบริษัทยังไม่เต็มอิ่ม เมื่ออานนท์หยุดแสดง...”154 

                                                            
150 ขุ.ป. 31/8/560. 
151 พระพรหมคุณาภรณ์  (ประยุทธ์ ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ ประมวลศัพท์ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, 2558), หน้า 461. 
152 ขุ.ปฏิ.อ. 68/20. 
153 ละไว้ 3 ข้อ คือ พระเสข-พระอเสข พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า. 
154 ที.ม. 10/209/155. 
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และเป็นในลักษณะเดียวกันนี้กับทั้ง ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาด้วย ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นอัจฉริยะไม่เคยปรากฏ 4 ประการนี้แล มีอยู่ในอานนท์” หมายถึง การได้
พบพระอานนท์ ได้ฟังธรรมจากท่าน และรู้สึกไม่อิ่มในการฟังธรรมจากท่าน ซึ่งอาการอย่างนี้เกิดใน
พุทธบริษัท 4 ทั้งหลาย จึงเรียกว่าอัจฉริยะ 4 ประการ การแสดงธรรมในลักษณะนี้ผู้แสดงจะต้องเป็น
พหูสูต มีธรรมเทศนาไพเราะ ชัดเจนทั้ง อรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณ จึงจะสามารถแสดงธรรมแก่
พุทธบริษัทได้จับใจ แม้เมื่อหยุดแสดงแล้ว บริษัทนั้นก็ยังรู้สึกไม่อิ่มในธรรม กล่าวโดยสรุปคือ ค าว่า
มากด้วยเทศนา ไม่ได้ขึ้นกับจ านวนครั้งว่ามากหรือน้อยเพียงเท่านั้น หากขึ้นกับความลุ่มลึกและแจ่ม
แจ้งของการแสดงธรรมนั้นด้วย ปัจจัยดังกล่าวนีย้่อมส่งผลต่อความแตกฉานในปฏิสัมภิทา 

ประเด็นที่ 2 การอาศัยครู มีความสอดคล้องกับพุทธพจน์หลายประการ อาทิ
หลักธรรมที่ปรากฏในมงคลสูตร ว่าด้วยการคบหาแต่บัณฑิต155 หมายถึง การมีครูบาอาจารย์ที่ดี มีที่
ปรึกษาที่ดีเมื่อมีค าถามหรือข้อสงสัยก็สามารถเข้าไปสอบถามให้เข้าใจกระจ่างได้ ซึ่งการคบบัณฑิตนี้มี
ความส าคัญอย่างมากในการประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า 
“อานนท์ ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เป็นพรหมจรรย์ ทั้งหมดทีเดียวนั้น...”156 อีก
ทั้งหลักธรรมเพื่อการเจริญปัญญา คือ วุฒิธรรม 4 ประการ ก็มีการคบหาสัตบุรุษ (สัปปุริสสังเสวะ)157 
เป็นธรรมประการแรกด้วยเช่นกัน ดังนั้น การอาศัยครูจะได้ความรู้ที่ถูกต้อง แก้ความลังเลสงสัยให้
กระจ่าง และชี้ทางในการพัฒนาได้รวดเร็วมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงด้วย  

ประเด็นที่ 3 มีวิหารธรรม วิหารธรรม หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องอยู่ หรือเป็นหลักใจ
ในการด าเนินชีวิต158 เช่น พระอานนทเถระกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของเจ้าศากยะชื่อนครกะ แคว้นสักกะ ณ ที่นั้น ข้า
พระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ‘อานนท์ ปัจจุบันนี้ เราอยู่ด้วยสุญญตา
วิหารธรรม159โดยมาก ข้อนี้ข้าพระองค์ได้สดับมาดีแล้ว รับมาดีแล้ว ใส่ใจไว้ดีแล้ว ทรงจ าไว้ดีแล้วหรือ
พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ถูกต้อง อานนท์ ข้อนั้นเธอสดับมาดีแล้ว รับมาดีแล้ว ใส่ใจ
ไว้ดีแล้ว ทรงจ าไว้ดีแล้ว ทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้ เราอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมโดยมาก ...”160 และ
ตัวอย่างอื่น ๆ เช่น พระเรวตะเถระ เมื่อสมัยเป็นคฤหัสถ์ เจริญเมตตาวิหารธรรมเป็นส่วนมาก เมื่อ

                                                            
155 ขุ.ขุ. 25/3/7. 
156 ส .ส. 15/129/152. 
157 องฺ.จตุกฺก. 21/248/367. 
158 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 

2558, หน้า 383. 
159 สุญญตาวิหารธรรม หมายถึงการอยู่ด้วยสุญญตผลสมาบัติ  (ม.อุ.อ. 3/438/255) 
160 ม.อุ. 14/176/214. 
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บรรลุอรหัตผลมานานแล้ว ก็ยังอยู่ด้วยเมตตาวิหารธรรมเป็นส่วนมากอยู่ ในขณะที่พระสัพพกามีเถระ
มีปกติเจริญสุญญตวิหารธรรมมากเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์ แม้เมื่อบรรลุอรหัตผลนานมาแล้ว ก็ยังเจริญ
สุญญตวิหารธรรมเป็นส่วนมากอยู่161 จะเห็นว่าในตัวอย่างข้างต้น ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระ
สาวกก็มีการเจริญวิหารธรรมอยู่ตั้งแต่ก่อนบรรลุสัพพัญญุตญาณ และบรรลุอรหัตถผล จนบรรลุธรรม
แล้วก็ยังเจริญวิหารธรรมอยู่ แสดงว่า วิหารธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เป็นธรรมที่ควรเจริญอยู่
เนืองนิตย์ ซึ่งการปฏิบัตินั้นก็ตามแต่อัธยาศัยของแต่ละท่านว่ามีฉันทะในการเจริญธรรมใดเป็นวิหาร
ธรรม เมื่อมีวิหารธรรมที่ปฏิบัติได้ถูกอัธยาศัยแล้วใจย่อมฝักใฝ่ จดจ่อ ในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น 
เปรียบเทียบกับผู้ไม่หมั่นเจริญวิหารธรรมแล้ว ก็จะปฏิบัติไปเรื่อย ๆ อย่างนู้นบ้าง อย่างนี้บ้ าง การ
พิจารณาไตร่ตรองและสังเกตธรรมก็ท าได้น้อย ความเชี่ยวชาญแตกฉานในวิธีการก็ย่อมน้อยกว่าผู้ที่
หมั่นเจริญวิหารธรรมอย่างใดอย่างต่อเนื่อง หากเป็นคฤหัสถ์เมื่อมีวิหารธรรมเป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิตแล้ว ก็เปรียบเสมือนเรือที่มีมีหางเสือบังคับทิศทาง ย่อมมีแนวโน้มที่จะไปสู่การบรรลุมรรคผล
นิพพานได้เร็วขึ้น 

ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกฉานในปฏิสัมภิทาทั้ง 10 ประการข้างต้นน้ี หากพิจารณาดู
จะพบว่า มี 7 ประการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ ประกอบด้วย มีความเพียรมาก่อน (ปุพฺพโยคสมฺปนฺโน) 
พหูสูต (พหุสฺสุตา) มากด้วยเทศนา (เทศนาพหุลา) อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) มีวิหารธรรม (วิหารพหุลา) 
พิจารณามาก (ปจฺจเวกฺขณพหุลา) และอเสขบรรลุปฏิสัมภิทา (อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต) ซึ่งปัจจัย
ประการหลัง คือ อเสขบรรลุปฏิสัมภิทา อาจไม่ใช่หลักธรรมที่ปฏิบัติได้โดยตรง แต่ผู้วิจัยน ามารวมไว้
เพื่อให้เห็นความส าคัญของสภาพจิตที่ปราศจากกิเลสที่เรียกว่า อธิคม ว่ามีผลต่อความแตกฉานใน
ปฏิสัมภิทาด้วย ซึ่งประเด็นนี้จะวิเคราะห์เพิ่มในส่วนต่อไป  

ดังนั้น ผู้วิจัยจะเรียกหมวดธรรมทั้ง 7 ประการนี้ว่า “ปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่ง
ความแตกฉานในปฏิสัมภิทา” และน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักธรรมต่าง ๆ ในกรอบการพัฒนาปัญญา
ด้วยปัญญา 3 เพื่อน าไปใช้ในการบูรณาการกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาปัญญาเพื่อให้เกิดความช านาญ
และแตกฉานในศาสตร์ที่ศึกษา รวมถึงการพัฒนาปัญญาทางจริยธรรมให้เจริญงอกงามต่อไป อย่างไรก็
ตาม ยังมีประเด็นที่น่าสนใจเกีย่วกับความแตกฉานในปฏิสัมภิทาอยูอ่ีก ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้

3) ความแตกฉานของปฏิสัมภิทา  
นอกจากนี้ ความแตกฉานของปฏิสัมภิทาโดยเฉพาะปฏิภาณนั้น ยังมีองค์ประกอบอีก 3 

ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุราเภทสุตตนิทเทสว่า “บุคคลผู้มีปฏิภาณ 3 จ าพวก คือ 1. 
บุคคลผู้มีปฏิภาณเพราะปริยัติ 2. บุคคลผู้มีปฏิภาณเพราะปริปุจฉา 3. บุคคลผู้มีปฏิภาณเพราะอธิคม
...ผู้ ใดไม่มีปริยัติ  ไม่มีปริปุจฉา ไม่มีอธิคม ญาณอะไรเล่าจักแจ่มแจ้งแก่เขาได้  รวมความว่า 

                                                            
161 วิ.จู. 7/455/410.   
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ละเอียดอ่อน มีปฏิภาณ”162 ในอรรถกถาได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปฏิสัมภิทาย่อมผ่องใสด้วยเหตุ 5 
ประการ เป็นไฉน? ย่อมผ่องใสด้วยเหตุ 5 ประการ คือ ด้วยอธิคม ด้วยปริยัติ ด้วยสวนะ ด้วยปริปุจฉา 
ด้วยปุพพโยคะในเหตุ 5 ประการเหล่านั้น การบรรลุพระอรหัต ชื่อว่าอธิคม. ก็ปฏิสัมภิทาของผู้บรรลุ
พระอรหัต ย่อมผ่องใส...”163 ในชั้นอรรถกถาได้เพิ่ม สวนะ และปุพพโยคะมาด้วย และอธิบายว่าเหตุ 
5 ประการนี้ครอบคลุมถึงความผ่องใสแห่งองค์ของปฏิสัมภิทาทั้งหมด 

สวนะ หมายถึง การฟังพระสัทธรรม สนใจเรียนธรรมโดยเคารพ ส่วนปุพพโยคะ 
หมายถึง การบ าเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐานอยู่เนือง ๆ จนกระทั่งถึง สังขารุเปกขาญาณอันเป็นที่
ใกล้อนุโลมญาณและโคตรภูญาณ เพราะความที่การบ าเพ็ญวิปัสสนานั้น อันพระโยคาวจรเคยปฏิบัติ
แล้วปฏิบัติเล่ามาในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ ชื่อว่า ปุพพโยคะ164 

จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า ความแตกฉานและความผ่องใสในปฏิสัมภิทานั้น เกิด
จากการศึกษาเล่าเรียนมามาก การซักถามเพื่อความกระจ่างชัดแห่งเหตุและผล การบรรลุอรหัตผล 
การหมั่นฟังธรรมโดยความเคารพในธรรมนั้น และการเจริญวิปัสสนามามากในอดีตชาติ ในส่วนนี้เห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า การบรรลุปฏิสัมภิทา 4 นั้นมิได้เกิดขึ้นจากเหตุในปัจจุบันเพียงเท่านั้น แต่ต้องอาศัย
การสั่งสมมายาวนานหลายภพชาติ ส่วนข้ออื่น ๆ คือ การศึกษาทั้งปริยัติอย่างแตกฉานหมั่นแสวงหา
ความรู้ หมั่นฟังธรรมโดยเคารพอยู่เป็นนิจ (สวนะ) น ามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เมื่อพบข้อ
สงสัยก็ไตร่ตรอง ซักถามจากผู้รู้จนกระจ่างชัด (ปริปุจฉา) และการเป็นพระอริยบุคคลผู้ ปราศจาก
กิเลสแล้ว (อธิคม) เป็นเหตุปฏิสัมภิทาญาณย่อมผ่องใสยิ่งขึ้น ข้อสรุปดังกล่าวนี้สอดคล้องกับปัจจัย 
10 ประการในข้อ 2.2 

อย่างไรก็ตาม การบ าเพ็ญเพียรจนได้บรรลุปฏิสัมภิทา 4 เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่
ส่งผลต่อระดับของความแตกฉานในปฏิสัมภิทา 4 แล้ว พบว่า มีหลักธรรมบางหมวดปรากฏอยู่อย่าง
ชัดเจน และมีหลักธรรมบางหมวดที่ไม่ปรากฏชัดแต่มีความส าคัญต่อกระบวนการบรรลุปฏิสัมภิทา

                                                            
162 “(1) บุคคลผู้มีปฏิภาณเพราะปริยัติ คือ ได้เล่าเรียนพระพุทธพจน์ ประกอบด้วย สุตตะ เคยยะ 

เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ ญาณ(ความรู้)ของบุคคลนั้นย่อมแจ่มแจ้ง เพราะ
อาศัยการเล่าเรียน (2) บุคคลผู้มีปฏิภาณเพราะปริปุจฉา คือ บุคคลบางคนในศาสนานี้ เป็นผู้ไต่สวนในประโยชน์
ของตน ในความหมายที่ควรรู้ ในลักษณะ ในเหตุ ในฐานะ และอฐานะ ญาณของเขาย่อมแจ่มแจ้งเพราะการไต่สวน
นั้น (3) บุคคลผู้มีปฏิภาณเพราะอธิคม คือ บุคคลบางคนในศาสนานี้ ได้บรรลุสติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิ
บาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 อริยมรรค 4 สามัญญผล 4 ปฏิสัมภิทา 4 อภิญญา 6 
บุคคลนั้น รู้เหตุ รู้ผล รู้นิรุตติ เมื่อรู้เหตุ เหตุก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้ผล ผลก็แจ่มแจ้ง เมื่อรู้นิรุตติ นิรุตติก็แจ่มแจ้ง ญาณใน
เหตุ ผล และนิรุตติทั้ง 3 เหล่านี้ ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา...” ขุ.ม.29/88/272-273.  

163 ขุ.ปฏิ.อ. 68/21. 
164 ขุ.ปฏิ.อ. 68/22. 
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แฝงอยู่ กล่าวคือ มีหลักธรรมที่ปรากฏชัด 3 ประการ ประกอบด้วย 1) สัมมาวายามะ อยู่ในขั้นที่ 1 
คือ มีความเพียรมาก่อน 2) พหูสูต 5 อยู่ในขั้นที่ 2 คือ เป็นพหูสูต และ 3) โยนิโสมนสิการ อยู่ในขั้นที่ 
6 คือ พิจารณามาก ส่วนหลักธรรมที่ไม่ปรากฏชัด แต่เป็นหลักธรรมหมวดส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด
ปฏิสัมภิทา คือ อินทรีย์ 5 (สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปญัญินทรีย์) และ อริยมรรคมีองค์ 8 

เนื่องจากความเพียรชอบนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวน า  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย บรรดาองค์ 7 นั้น สัมมาทิฏฐิ
เป็นหัวหน้า สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า เป็นอย่างไร คือ ผู้มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะก็มีพอเหมาะ ผู้มี
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาก็มีพอเหมาะ ผู้มีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะก็มีพอเหมาะ ผู้มี
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะก็มีพอเหมาะ ผู้มีสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะก็มีพอเหมาะ...”165 มรรค 
มีองค์ 8 จึงเป็นหลักธรรมแฝงที่มีอิทธิพลเนื่องกันมาดังกล่าว ในกรณีของอินทรีย์ 5 นั้น จะเห็นว่าใน
แผนภาพจะมีความเพียร หรือมีวิริยะอยู่เป็นฐานประการแรก บุคคลจะเกิดวิริยะได้นั้น ต้องอาศัย
ศรัทธาเป็นตัวน าก่อน เมื่อเกิดศรัทธาที่จะท าในสิ่งนั้นแล้วจึงเกิดความวิริยอุตสาหะในการศึกษาปริยัติ
จนแตกฉาน แล้วหมั่นปฏิบัติจะเกิดความระลึกรู้ เกิดความตั้งมั่นจดจ่อในการปฏิบัติยิ่งขึ้น และมี
ปัญญาหรือปัญญินทรีย์เป็นผลในที่สุด หรือพิจารณาในทางกลับกัน ปัญญาเกิดได้เพราะมีสมาธิตั้งมั่น 
สมาธิเกิดได้เพราะมีสติระลึกรู้ มีสติระลึกรู้เพราะมีความเพียรในการส ารวมระวัง มีความ เพียร
สม่ าเสมอได้ด้วยอาศัยศรัทธา 

4) ความสัมพันธ์ขององค์ธรรมในปฏิสัมภิทา 4  
กระบวนการนี้ปรากฏชัดเจนในขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึงกระบวนการ

ของอรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณ ว่าธรรมมีลักษณะเป็นเหตุ อรรถมีลักษณะเป็นผล ความเข้าใจ
อรรถ และธรรมอย่างเชี่ยวชาญ จึงจะเป็นนิรุตฺติ และความเข้าใจในทั้งหมดคือ อรรถ ธรรม และนิรุตติ 
จึงจะเป็นปฏิภาณ โดยธรรมส าคัญที่ต้องเข้าใจแตกฉานทั้งอรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณ  คือ 
อินทรีย์ 5 มรรคมีองค์ 8 เป็นต้น จะวิเคราะห์กระบวนการนี้โดยยกตัวอย่าง มรรคมีองค์ 8 ดังนี้  

ในส่วนที่กล่าวว่า “...สัมมาทิฏฐิชื่อว่าธรรม สัมมาสังกัปปะชื่อว่าธรรม สัมมาวาจา
ชื่อว่าธรรม สัมมากัมมันตะชื่อว่าธรรม สัมมาอาชีวะชื่อว่าธรรม สัมมาวายามะชื่อว่าธรรม สัมมาสติ 
ชื่อว่าธรรม สัมมาสมาธิชื่อว่าธรรม....พระโยคาวจรรู้ธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยญาณใด เป็นอันรู้เฉพาะ
ธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยญาณนั้นนั่นแหละ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในธรรมต่าง ๆ ชื่อ
ว่าธัมมปฏิสัมภิทาญาณ” และ “สภาวะที่เห็นชื่อว่าอรรถ สภาวะที่ตรึกตรองชื่อว่าอรรถ สภาวะที่
ก าหนดไว้ ชื่อว่าอรรถ สภาวะที่เป็นสมุฏฐานชื่อว่าอรรถ สภาวะที่ผ่องแผ้วชื่อว่าอรรถ สภาวะที่
ประคองไว้ชื่อว่าอรรถ สภาวะที่ตั้งมั่นชื่อว่าอรรถ สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอรรถ....พระโยคาวจรรู้
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อรรถต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยญาณใด เป็นอันรู้เฉพาะอรรถต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยญาณนั้นนั่นแหละ เพราะเหตุ
น้ัน ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในอรรถต่าง ๆ ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทาญาณ” แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ
อรรถและธรรมว่า ธรรมเป็นสาเหตุ ส่วนอรรถเป็นผลของเหตุนั้น กล่าวคือ “สภาวะที่เห็นชื่อว่าอรรถ 
สัมมาทิฏฐิชื่อว่าธรรม” หมายความว่า เพราะมีเหตุที่ว่าบุคคลนั้นมีสัมมาทิฏฐินี้เอง จึงมีการเห็นถูก
เป็นผล อีกตัวอย่างหนึ่งคือ เพราะบุคคลมีสัมมาสังกัปปะเป็นเหตุนี้เอง จึงมีความตรึกตรองถูกต้อง
เป็นผล เป็นคู่ ๆ อย่างนี้เรื่อยไปดังตารางที่ 3.11 โดยอธิบายหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 และเพิ่ม
ตัวอย่างหลักธรรมอินทรีย์ 5 ด้วยเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น 

 
ตารางที่ 3.11  แสดงความสัมพันธ์ของอรรถและธรรมในอริยมรรคมอีงค์ 8 และอนิทรีย์ 5  

ในสภาวะแห่งปฏิสัมภิทาญาณ 
 

หลักธรรม ธรรม หรือสาเหตุ อรรถ หรือผล 

อริยมรรคมีองค์ 8 

สัมมาทิฏฐ ิ สภาวะที่เห็น 

สัมมาสังกัปปะ สภาวะที่ตรึกตรอง 

สัมมาวาจา สภาวะที่ก าหนดไว้ 

สัมมากัมมันตะ สภาวะที่เป็นสมุฏฐาน 

สัมมาอาชีวะ สภาวะที่ผ่องแผ้ว 

สัมมาวายามะ สภาวะที่ประคองไว้ 

สัมมาสต ิ สภาวะที่ตั้งมั่น 

สัมมาสมาธิ สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่าน 

อินทรีย์ 5 

ศรัทธา สภาวะที่น้อมไป 

วิริยะ  สภาวะที่ประคองไว้ 

สต ิ สภาวะที่เข้าไป 

สมาธ ิ สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่าน 

ปัญญา สภาวะที่เห็น 

 
จากตารางนี้จะเห็นสภาวะของมรรคมีองค์ 8 ในระดับของปฏิสัมภิทาญาณ ซึ่งไม่ใช่

มรรคมีองค์ 8 ในระดับของการด าเนินชีวิต เช่น ปกติสัมมาวาจา คือ วาจาชอบ สัมมาอาชีวะ คือ การ
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ท าอาชีพชอบ ไม่ประกอบอาชีพที่เป็นมิจฉาวนิชชา แต่เมื่อเป็นสภาวะของปฏิสัมภิทาญาณแล้ว จะมี
ลักษณะเป็นสภาวธรรม คือ สัมมาวาจาเป็นสภาวะที่ก าหนดไว้ สัมมาอาชีวะเป็นสภาวะที่ผ่องแผ้ว คือ 
ความผ่องแผ้วแห่งสภาวะจิต ซึ่งเป็นการรู้ด้วยญาณ มิใช่การท าความเข้าใจในเหตุและผลแบบทั่ว ๆ ไป 

ส่วนความสัมพันธ์ของ อรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณนั้น มีลักษณะดังนี้ 
...ญาณในธรรม 8 ประการ ญาณในอรรถ 8 ประการ ญาณในนิรุตติ 16 

ประการ ญาณในธรรมเป็นอย่างหนึ่ง ญาณในอรรถเป็นอย่างหนึ่ง ญาณในนิรุตติเป็นอย่าง
หนึ่ง พระโยคาวจรรู้ญาณต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยญาณใด เป็นอันรู้เฉพาะญาณต่าง ๆ เหล่านี้
ด้วยญาณนั้นนั่นแหละ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในปฏิภาณต่าง ๆ ชื่อว่า
ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ...166 

 
หมายความว่า การจะเกิดปฏิภาณได้นั้นต้องเข้าใจในอรรถอย่างแตกฉาน เช่น หาก

เป็นมรรคมีองค์ 8 ก็ต้องท าความเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา ฯลฯ ในอรรถคือ 
เข้าใจในความหมายอย่างชัดแจ้ง และเข้าในผลขององค์ธรรมทั้ง 8 และต้องแตกฉานในธรรม ชัดแจ้ง
ในหลักการ คือ เข้าใจในเหตุแห่งองค์ธรรมทั้ง 8 อย่างแตกฉาน และการแตกฉานในนิรุตติ คือ การรู้
แจ้งในภาษา การสื่อสารและสามารถอธิบายชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยพิสดารนั้นต้องเข้าใจทั้งอรรถ 8 
และธรรม 8 รวมเข้าเป็นนิรุตติ 16 และท้ายที่สุด คือ ปฏิภาณ การที่จะเกิดปฏิภาณมีไหวพริบอัน
เฉียบคมได้ จะต้องรู้แจ้งแตกฉาน ในอรรถ 8 ธรรม 8 และนิรุตติ 16 รวมเป็น 32 กล่าวได้ว่า จะเกิด
ปฏิภาณได้นั้นต้องอาศัยความแตกฉานในธรรมทั้งอรรถ ทั้งธรรม ทั้งนิรุตติดังได้อธิบายข้างต้น แสดง
เป็นแผนภาพได้ดังน้ี 

 
 

ภาพที่ 3.6  ความสัมพันธ์ของอรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิสัมภิทาญาณในมรรคมีองค์ 8  
ในขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ปฏิสัมภทิาญาณนทิเทส 
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3.7 สรุปพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่า ในงานวิจัยนี้จะพัฒนาปัญญาในกรอบของปัญญา 3 โดยสร้าง

สัมมาทิฏฐิ 10 เพื่อสร้างความเห็นถูกก่อน จากนั้นจึงน าหลักธรรมที่กล่าวไว้ข้างต้นมาก าหนดเป็น
ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนในกรอบของปัญญา 3 เพื่อให้เกิดความช านาญในการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ 
และพัฒนาให้แตกฉานจนสามารถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ สรุปได้ดังนี ้

สุตมยปัญญา พัฒนาด้วยพหุสฺสุตา ธตา และวจสาปริจิตาในพหูสูต 5 และหมวดธรรม
ปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา ที่มีความสอดคล้องกับสุตมยปัญญา 4 
ประการ ประกอบด้วย มีความเพียรมาก่อน (ปุพฺพโยคสมฺปนฺโน) พหูสูต (พหุสฺสุตา) มากด้วยเทศนา 
(เทศนาพหุลา) อาศัยคร ู(ครูปนิสฺสิตา) ถูกจัดไว้ในส่วนของสุตมยปัญญาด้วย 

จินตามยปัญญา พัฒนาด้วยโยนิโสมนสิการ 10 วิธี และมนสานุเปกฺขิตา และทิฏฺฐิยา สุปฏิ
วิทฺธา ในพหูสูต 5 และหลักธรรมอีก 2 ข้อของปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานใน
ปฏิสัมภิทา คือ มีวิหารธรรม (วิหารพหุลา) พิจารณามาก (ปจฺจเวกฺขณพหุลา)  

ภาวนามยปัญญา พัฒนาด้วยหลักธรรมอนุสติ 10  
ส่วนหลักธรรมอินทรีย์ 5 จะเป็นตัวชี้วัดในกระบวนการพัฒนาปัญญา โดยพิจารณาว่ามี

ความสนใจในการเรียนรู้อยู่หรือไม่ (ศรัทธา) มีความขยันในการศึกษาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (วิริยะ) มี
ความเข้าใจและตามทันประเด็นส าคัญต่าง ๆ (สติ) ท าความเข้าใจในทุกประเด็นได้อย่างต่อเนื่องและ
เข้าใจแต่ละประเด็นได้อย่างลึกซึ้ง (สมาธิ) ท้ายที่สุด สามารถน าความรู้มาแก้ปัญหาได้ดี แทงตลอดใน
ทฤษฎีที่ศึกษา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ (ปัญญา) กระบวนการพัฒนาปัญญาข้างต้นสามารถสรุปได้
ดังภาพด้านล่าง 
 

 
 
ภาพที่ 3.7  สรุปพุทธธรรมที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาปญัญามนุษย ์



 

บทที่ 4 
บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปัญญามนุษย์ด้วยการพัฒนาปัญญา

มนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 
การพัฒนาปัญญามนุษย์นั้นมีปรากฏทั้งในพระพุทธศาสนาและแนวคิดทฤษฎีของตะวันตก 

ซึ่งโดยภาพรวมจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันกล่าวคือ การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนานั้น เน้นการ
พัฒนาให้มีความเห็นที่ถูกต้อง เมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วจะสามารถพัฒนาการคิด การพูด การ
กระท าให้ดีงามขึ้นเป็นล าดับ มุ่งขัดเกลาความหยาบของจิตที่ประกอบด้วยกิเลส ให้ละเอียดประณีต
ขึ้นจนหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนา
ปัญญาเชิงจริยธรรม และมีเป้าหมายขจัดทุกข์ให้หมดไป ในขณะที่การพัฒนาปัญญาทางตะวันตกใน
ปัจจุบันนั้น มุ่งเน้นการสร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อประกอบการงานอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้หน้าที่ของพลเมืองที่ดี ไม่ก่อความเดือนร้อนวุ่นวายในสังคมเป็นหลัก ดังจะ
เห็นได้จากแนวคิดจิต 5 ลักษณะ และทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ ดังนั้น หากบูรณาการทั้ง 2 
ส่วนเข้าด้วยกัน จะได้กระบวนการพัฒนาปัญญามนุษย์ที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
มีทั้งสติปัญญาในการประกอบการงานอาชีพต่าง ๆ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และพัฒนา
ปัญญาของตนให้มีความบริสุทธิ์ เพื่อขจัดทุกข์ให้สิ้นไปตามแนวทางในพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาปัญญามนุษย์ในงานวิจัยฉบับนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาปัญญาแนวพุทธในระดับโลกิยะเท่านั้น 
เพื่อเป็นพ้ืนฐานที่จะพัฒนาไปสู่โลกุตตระปัญญาในอนาคต 

ดังนั้น ในบทนี้จะเปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างระหว่างกระบวนการ 
พัฒนาปัญญาของตะวันตกและพระพุทธศาสนา จากนั้นจะบูรณาการร่วมกันเพื่อสังเคราะห์
กระบวนการพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

4.1 เปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาปัญญาตามทฤษฎีตะวันตกและพระพุทธศาสนา 
4.2 การบูรณาการพหุปัญญา 10 ด้านด้วยพุทธธรรม 
4.3 การบูรณาการพหุปัญญาตามกรอบแนวคิดจิต 5 ลักษณะด้วยพุทธธรรม 
4.4 กระบวนการพัฒนาปัญญามนุษยเ์ชิงบูรณาการตามแนวพระพุทธศาสนา 
4.5 ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒจิากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
4.6 สรุปการพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ 
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4.1 เปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาปัญญาตามทฤษฎีตะวันตกและพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาปัญญามนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกเริ่มต้นจากความรู้ในระดับข้อมูลดิบ (data) 

พัฒนาไปสู่ระดับข้อมูลข่าวสาร (information) ความรู้ (knowledge) สติปัญญาหรือบางครั้งเรียกว่า
เชาวน์ปัญญา ( intelligence) และปัญญาหรือองค์ความรู้ (wisdom) อย่างไรก็ตาม ปัญญาใน
พระพุทธศาสนานั้นมีกระบวนการพัฒนาอยู่อยู่ 3 ระดับใหญ่ ๆ โดยเริ่มจาก ปัญญาอันเกิดจากการฟัง 
(สุตมยปัญญา) การคิด (จินตามยปัญญา) และการเจริญสมาธิภาวนา (ภาวนามยปัญญา) ซึ่งภาวนามย
ปัญญานี้มีอีกนัยหนึ่ง คือ ปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ยังมีปัญญาแตกฉานหรือที่
เรียกว่า ปฏิสัมภิทา ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ อรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณ ซึ่งเกิดจากการ
ฝึกฝนพัฒนาปัญญา 3 ข้างต้นนั้นอย่างเข้มข้นโดยเหตุ 7 ประการดังได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 สามารถ
เปรียบเทียบขั้นตอนการพัฒนาปัญญาของตะวันตกแบบ DIKIW และปัญญา 3 ในพระพุทธ ศาสนาได้
ดังนี ้

 
        ตะวันตก                                 พระพุทธศาสนา  

 
 
ภาพที่ 4.1  เปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาปัญญา DIKIW ของตะวนัตกและปญัญา 3  

ในพระพทุธศาสนา 
 

จะเห็นว่ากระบวนการพัฒนาปัญญาแบบ DIKIW ของตะวันตกนั้นเน้นที่กระบวนการ 
พัฒนาจากข้อมูลดิบไปจนกระทั่งสร้างองค์ความรู้ขึ้น หากเปรียบเทียบกับพระพุทธศาสนาแล้วจะอยู่
ในระดับของสุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา ซึ่งคล้ายคลึงกับทฤษฎีพหุปัญญาและจิต 5 ลักษณะ
ของการ์ดเนอร์ เพราะทฤษฎีพหุปัญญาเน้นการพัฒนา “intelligence” สามารถพัฒนาไปสู่ปัญญา 
(wisdom) ได้ และจัดอยู่ในช่วงของสุตมยปัญญาและจินตามยปัญญาเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 
แนวคิดตะวันตกนั้นไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัญญาที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นปัญญาที่
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อบรมจิตให้บริสุทธิ์ ผู้วิจัยเห็นว่าภาวนามยปัญญานั้นส าคัญอย่างมาก เนื่องจากการฝึกสมาธิให้มาก
แล้วจะมีความคิดที่ไม่สับสน ท าให้การฟังและการคิดมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่คิดฟุ้งซ่าน เมื่อพบ
ปัญหาจะสามารถแก้ไขที่ต้นเหตุได้ตามความเป็นจริง และสามารถพัฒนาไปสู่การเจริญสมาธิภาวนาใน
ระดับสูงที่เรียกว่าวิปัสสนา อันเป็นการช าระกิเลสเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร เป็นเป้าหมายของ
พระพุทธศาสนา จึงกล่าวได้ว่าภาวนามยปัญญาเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาปัญญาในพระพุทธ 
ศาสนา 

เมื่อน าทฤษฎีพหุปัญญาและจิต 5 ลักษณะของการ์ดเนอร์มาเปรียบเทียบกับกระบวนการ 
พัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาแล้ว จะสรุปไดด้ังภาพด้านล่าง  
 

 
 

ภาพที่ 4.2  ประเภทและช่วงชั้นของการพัฒนาปญัญาในพระพุทธศาสนาเถรวาทและแนวคิด
ทฤษฎีตะวันตก 
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จากภาพจะเห็นว่า การพัฒนาสติปัญญามนุษย์ตามแนวคิดจิต 5 ลักษณะและทฤษฎีพหุปัญญา
ของการ์ดเนอร์นั้น จะอยู่ในระดับโลกิยปัญญาในพระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาสติปัญญาเพื่อการ
เลี้ยงชีพและปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองดีเป็นจริยธรรมพื้นฐาน แต่ยังไม่เข้าใจสัมมาทิฏฐิ ท าให้ไม่
สามารถพัฒนาปัญญาขึ้นไปสู่ระดับโลกุตตระได้ ซึ่งสัมมาทิฏฐินี้เป็นปัญญาที่ท าให้บุคคลมีความเห็นที่
ถูกต้อง อีกทั้งเป็นเบื้องต้นของอริยมรรคมีองค์ 8 ท าให้บุคคลด าเนินชีวิตมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานได้ 
ผู้วิจัยจึงจัดระดับของสัมมาทิฏฐิไว้ส่วนบนของแนวคิดและทฤษฎีตะวันตกด้วยเหตุผลดังกล่าว ดังนั้น 
เมื่อบุคคลมีสัมมาทิฏฐิแล้วจะจัดอยู่ในระดับของกัลยาณปุถุชนตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งกัลยาณ
ปุถุชนนี้ มีกล่าวไว้ในโสฬสปัญญานิทเทสว่าเป็นบุคคลที่พัฒนาปัญญาได้ โดยหมั่นประพฤติธรรมและ
เจริญภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาให้เกิดภาวนามยปัญญาในระดับที่ยิ่งขึ้นไป จะขจัดกิเลสอาสวะให้
เบาบางลงไดเ้ป็นล าดับ และเข้าสู่กระแสแห่งอรยิบุคคลเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด 

ในทางตรงกันข้าม อันธปุถุชนคือ ผู้มีความเห็นผิด แม้จะมีสติปัญญาในการท ามาหาเลี้ยง
ชีพได้บ้าง แต่มากด้วยความเกียจคร้าน ไม่หมั่นพัฒนาสติปัญญาและความสามารถของตนเองให้ดี
ยิ่งขึ้น มักหันเหไปสู่อบายมุขได้ง่าย จึงแวดล้อมด้วยคนพาล ขาดโอกาสในการฝึกฝนปัญญาเพื่อการ
หลุดพ้น ยากที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได ้

อย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาปัญญาที่ปรากฏในแผนภาพนี้ 
คือ สชาติปัญญา หรือปัญญาที่สั่งสมมาแต่ชาติก่อน ๆ จากการศึกษาทฤษฎีของการ์ดเนอร์จะพบว่า 
มนุษย์ทุกคนมีสติปัญญาทุกด้านตามทฤษฎีพหุปัญญา แต่จะมีสิ่งที่ตนเองถนัดแตกต่างกันออกไป 
สติปัญญาแต่ละด้านมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากัน ส่งผลให้บุคลิกของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันไป
ด้วย ปรากฏการณ์นี้สามารถอธิบายได้ด้วยสชาติปัญญา เช่น การที่บีโธเฟนสามารถเล่นดนตรีได้เมื่อ  
3 ขวบ และแต่งเพลงที่ซับซ้อนได้เมื่ออายุ 9 ขวบ ในขณะที่บุคคลทั่วไปท าไม่ได้ และอีกหลายกรณีที่
เด็กแสดงอัจฉริยภาพบางด้านที่ผู้ใหญ่เองไม่สามารถท าได้ แสดงให้เห็นว่ามีการสั่งสมปัญญาในด้านนั้น ๆ 
มามาก จนสามารถแสดงออกได้ชัดเจนตั้งแต่วัยเด็ก 

จะเห็นว่าการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนามีมิติที่ลึกซึ้งและครอบคลุมการพัฒนา
ปัญญาแบบตะวันตก หากน ากระบวนการพัฒนาปัญญาแบบตะวันตกคือทฤษฎีพหุปัญญาและจิต 5 
ลักษณะของการ์ดเนอร์มาบูรณาการร่วมกับกระบวนการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนา จะท าให้
มนุษย์สามารถพัฒนาได้ทั้งปัญญาเพื่อการเลี้ยงชีพ และปัญญาเพื่อการขจัดกิเลสตามแนวทาง 
พระพุทธศาสนา 
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4.2 การบูรณาการพหุปัญญา 10 ด้านด้วยพุทธธรรม 
ในบทที่ 2 กล่าวไว้ว่า การ์ดเนอร์ได้แบ่งกลุ่มสติปัญญา 9 ด้านออกเป็น 4 กลุ่มประกอบด้วย 
(1) ทักษะที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้: ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร ์
(2) ด้านศิลปะ: ด้านดนตรี ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว และด้านมิติสัมพันธ ์
(3) ด้านความเกี่ยวข้องกับบุคคล: ด้านมนุษยสัมพันธ ์ด้านการเข้าใจตนเอง 
(4) ความเข้าใจธรรมชาติและชีวิต: ด้านธรรมชาต ิด้านการด ารงชีวิต 
ส่วนสติปัญญาด้านที่ 10 คือการสอนนั้น การ์ดเนอร์ไม่ได้จัดรวมไว้ในประเภทใดประเภท

หนึ่ง แต่ได้กล่าวถึงสติปัญญาด้านนี้ว่าควรเพ่ิมเป็นสติปัญญาอีกด้านหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายต่อไป  
การจัดเป็น 4 กลุ่มข้างต้นนี้ท าให้สะดวกต่อการบูรณาการด้วยพุทธธรรมที่เหมาะสม 

โดยเฉพาะ 2 กลุ่มแรกคือ การพัฒนาทักษะที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้และด้านศิลปะ ซึ่งประกอบด้วย
พหุปัญญา 5 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้านดนตรี ด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ด้านมิติสัมพันธ์น้ัน รวมทั้งด้านการสอนด้วยเป็น 6 ด้าน จะใช้หลักพุทธธรรม คือ พหูสูต 5 
ให้เกิดความรอบรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ และปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญโดย
น าหมวดธรรม ปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา1 มาใช้ร่วมด้วย ส่วนกลุ่ม
พหุปัญญาด้านความเกี่ยวข้องกับบุคคลและความเข้าใจธรรมชาติและชีวิต ซึ่งมีพหุปัญญา 4 ด้าน คือ 
ด้านมนุษยสัมพันธ ์ด้านการเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาต ิด้านการด ารงชีวิต จะบูรณาการกับพุทธธรรม
ตามความเหมาะสมของสติปัญญาแต่ละด้าน 

อย่างไรก็ตาม แม้การน าพหุปัญญามาใช้ในการสอนนั้นจะได้รับความนิยมในพื้นที่ต่าง ๆ 
ทั่วโลก และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้หลากหลายสาขาวิชา แต่ยังขาดรูปแบบการฝึก
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลาง และสะดวกในการน าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาปัญญาแต่ละ
ด้านได้ อีกทั้งอาจมขี้อจ ากัดบางประการ คือ ค่านิยมทางสังคม ความเช่ือ และวัฒนธรรมท้องถิน่ว่าจะ
เปิดโอกาสให้ครูได้สร้างสรรค์หลักสูตรการสอนได้มากน้อยเพียงใด เช่น วัฒนธรรมในบางพื้นที่อาจไม่
เปิดโอกาสให้การใช้ดนตรี ขับร้อง และการเต้นร าอย่างอิสระมากนัก ดังนั้น  หากน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาสร้างเป็นขั้นตอนการพัฒนาพหุปัญญา และน ามาประยุกต์ร่วมกับวิธีการสอนด้วย
พหุปัญญาหลายด้านแล้วจะเกิดประโยชน์มาก 

                                                 
1 หมวดธรรมนี้ประกอบด้วย 1) มีความเพียรมาก่อน (ปุพฺพโยคสมฺปนฺโน) 2) เป็นพหูสูต (พหุสฺสุตา) 3) 

เทศนามามาก (เทสนาพหุลา) 4) อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) 5) มีวิหารธรรม (วิหารพหุลา) 6) เป็นผู้พิจารณามาก (ปจฺจ
เวกฺขณาพหุลา) 7) พระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา (อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต) ขุ.ป. 31/8/559-561. 
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ในกรณีพหุปัญญากลุ่มทักษะพื้นฐานการเรียนรู้และศิลปะ จะน าหลักธรรมพหูสูต 5 และ
ข้อธรรมบางประการในความแตกฉานของปฏิสัมภิทา 7 ประการ มาใช้ร่วมกันเพ่ือสร้างขั้นตอนการฝึก
ปฏิบัตใิห้เกิดความช านาญ แสดงขั้นตอนได้ดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 

  
หมายเหตุ: หลักธรรมที่เทพื้นสีเทา คือ พหูสูต 5 และหลักธรรมข้อที่ 1 4 และ 7 คือ หมวดธรรม 

ปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา ที่น ามาใช้ให้เหมาะสมในแต่
ละขั้นตอน 

 
ภาพที ่4.3  การพัฒนาพหุปัญญากลุ่มทักษะพื้นฐานการเรียนรู้และศิลปะ 
 

4.2.1 สติปัญญาด้านภาษา  
กล่าวได้ว่า เป็นสติปัญญาด้านที่มีความส าคัญมาก เพราะการศึกษาเรียนรู้ล้วนกระท าผ่าน

ภาษาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การฟัง การคิด การอธิบาย ล้วนใช้ภาษาเป็นทั้งเครื่องมือในการ
เรียนรู้ และเป็นสื่อกลางในการท าความเข้าใจระหว่างมนุษย์อีกด้วย ภาษาจึงมีความส าคัญมาก 
สามารถอธิบายการฝึกฝน 7 ขั้นตอนได้ดังนี ้

ขั้นที่ 1 จะใช้หมวดธรรมปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา คือ 
อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) ร่วมกับพหูสูต 5 คือ ฟังมาก (พหุสฺสุตา) เพราะขั้นแรกควรศึกษาจากครูผู้รู้ 
แล้วน าสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นมาศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง ด้วยการฟังให้มาก อ่านให้มาก  

ขั้นที่ 2 จ าให้แม่นย า (ธตา) ทั้งหลักการส าคัญ และประเด็นส าคัญควรรู้ เช่น หลักการเขียน
ตัวอักษรที่ถูกต้อง จ านวนของอักษรและสระ การออกเสียง หลักการประกอบค า ค าศัพท์ที่ควรรู้ การ
สนทนา หลักไวยากรณ์ เป็นต้น จากนั้นศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น  
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ศึกษาสาระส าคัญของไวยากรณ์ต่าง ๆ ว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไร มีองค์ประกอบอย่างไรจึงจะ
ครบถ้วน ใช้ในสถานการณ์และช่วงเวลาอย่างไรบ้าง ศึกษารากศัพท์ต่าง ๆ ศัพท์ที่เป็นค านาม ค ากิริยา 
ค าวิเศษณ์ เป็นต้น  

ขั้นที่ 3 ท่องได้คล่อง (วจสา ปริจิตา) เมื่อศึกษาให้มากทั้งอ่านทั้งฟัง และจ าหลักการส าคัญ
ต่าง ๆ ให้แม่นย า เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องแล้ว ต้องท่องด้วยการออกเสียงต่าง ๆ ให้
ถูกต้องคล่องปาก อีกทั้งการอ่านหรือท่องออกเสียงบ่อย ๆ จะเป็นการช่วยให้จ าได้แม่นย ามากขึ้น สิ่งที่
ส าคัญคือ หมั่นฝึกพูดและฝึกใช้งานในชีวิตประจ าวันด้วยจะยิ่งเกิดความคล่องแคล่ว และมีพัฒนาการ
ทางภาษาที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว  

ขั้นที่ 4 พิจารณาท าความเข้าใจให้มาก (ปจฺจเวกฺขณาพหุลา) การท่องได้คล่องและไม่ให้ลืม
นั้นต้องหมั่นพิจารณาความหมาย ความส าคัญ ความสอดคล้องของประเด็นต่าง ๆ การคิดประกอบ
ศัพท์ต่าง ๆ ให้เป็นประโยค ควบคู่ไปกับการท่องออกเสียง แล้วพิจารณาให้เห็นความสัมพันธ์ และ
รูปแบบการใช้ที่ถูกต้อง พร้อมกับพิจารณาข้อควรระวังและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค าศัพท์
บางอย่างที่ออกเสียงคล้ายกัน อาจพูดแล้วเกิดความสับสนได้ ข้อควรระวังเรื่องระดับของค าพูดที่จะใช้
กับบุคคลระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เป็นต้น  

ขั้นที่ 5 นึกเห็นขั้นตอนต่าง ๆ เป็นภาพอย่างชัดเจน (มนสานุเปกฺขิตา) เมื่อผ่านการฝึกฝน
ทั้ง 4 ขั้นตอนแรกให้มากพอ เกิดความช านาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถนึกเห็นขั้นตอนและ
รายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ไม่ตกหล่น การแสดงออกของขั้นตอนนี้ คือ หากท่องอะไรที่มีความ
ยาวหรือซับซ้อนมาก จะสามารถมองเห็นภาพทุกส่วนได้อย่างชัดเจนและนึกออกได้ทันที โดยไม่
จ าเป็นต้องท่องไล่มาแต่แรก และสามารถใช้ภาษาได้อย่างไม่ติดขัด มีความไหลลื่นเป็นธรรมชาติทั้ง
การพูดและการเขียน 

ขั้นที่ 6 แทงตลอดในความรู้ เข้าใจทุกประเด็นอย่างทะลุปรุโปร่ง (ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา) 
ขั้นตอนนี้ก็เช่นกันจะต้องผ่านการฝึกฝนทั้ง 5 ขั้นตอนแรกมาเป็นอย่างดี สิ่งส าคัญที่จะท าให้แทงตลอด
ในความรู้ได้คือ ต้องหมั่นสังเกตอยู่เสมอ เนื่องจากเมื่อเรียนรู้มาก ฝึกฝนอย่างดีแล้ว การจะแตกฉาน
ในประเด็นต่าง ๆ อย่างปรุโปร่งนั้น ต้องอาศัยการสังเกตร่วมด้วยว่า ในสถานการณ์เหตุการณ์ที่
แตกต่างกัน ใช้ภาษาเหมือนกันหรือไม่ บริบทใดใช้แตกต่างกันไปอย่างไร เป็นต้น การหมั่นพิจารณา
หมั่นสังเกตจะท าให้เกิดความแตกฉาน ใช้ภาษาได้คล่องแคล่วและมีความถูกต้องสูง 

ขั้นที่ 7 แสดงผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น (เทสนาพหุลา) ในขั้นตอนนี้ 
นอกจากการน าเสนอผลงานด้วยภาษาที่ก าลังฝึกฝนอยู่ให้มาก ยังหมายรวมถึงการฝึกฝนใช้ภาษาให้
มากในหลากหลายสถานการณ์ด้วย การฝึกฝนเหล่านี้เป็นการเพิ่มมุมมองการใช้ภาษาที่กว้างขวางขึ้น 
การได้พูดอธิบายและถูกซักถามมาก ๆ จะท าให้เกิดไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหา แก้สถาณการณ์ 
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และได้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นที่ยังพร่องอยู่จากผู้ที่มีความรู้และบุคคลที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยกัน หาก
ท าบ่อย ๆ จะท าให้เกิดความแตกฉานในภาษานั้น ๆ ได้รวดเร็วขึ้นด้วย  

เมื่อผ่านทั้ง 7 ขั้นตอนแล้วหากพบข้อสังสัย หรือประเด็นที่ยังคลุมเครืออยู่ ต้องหมั่นหา
ความรู้ด้วยการสอบถามครูหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา แล้วศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองและฝึกฝนต่อไป
เรื่อย ๆ เป็นวงจรไปอย่างนีจ้ะเกิดความแตกฉานในภาษามากขึ้นไปเป็นล าดับ 

 
4.2.2 สติปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์  
ขั้นตอนการพัฒนาสติปัญญาด้านนี้ มีความสอดคล้องกันอย่างมากกับสติปัญญาด้านภาษา 

เพราะการให้เหตุผลที่ดีนั้นจะต้องใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี สื่อความหมายที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ 
นอกจากนี้ สติปัญญาด้านการใช้เหตุผลและคณิตศาสตร์นี้ยังเป็นพื้นฐานส าคัญของการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ได้ สามารถอธิบายการพัฒนาสติปัญญาด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ด้วยหลักธรรมได้ได้ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) ร่วมกับ ฟังมาก (พหุสฺสุตา) การศึกษาเรียนรู้ด้านการให้
เหตุผลอย่างตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้วนมีหลักการส าคัญที่ต้องศึกษาเรียนรู้ทั้งสิ้น 
โดยมากเป็นทฤษฎีและหลักการที่ต้องท าความเข้าใจ ต้องฝึกฝนให้มากจึงจะสามารถน าไปใช้ได้ ดังนั้น 
การศึกษาหลักการส าคัญและทฤษฎีที่ควรรู้จากครูผู้เชี่ยวชาญจึงมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้น มีความชัดเจนมากในเรื่องทฤษฎีและหลักการที่สามารถพิสูจน์ได้ 
ดังนั้น เมื่อได้ศึกษาจากครูแล้วควรศึกษาหลักทฤษฎีเหล่านี้ ให้มาก ทั้งศึกษาจากหนังสือและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกับการการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเทียบเคียงกับปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นรอบตัวในชีวิตประจ าวันด้วย จะท าให้จดจ าหลักทฤษฎีเหล่านั้นด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่เป็นเพียง
การท่องจ าทฤษฎีเหล่านั้นได้แต่ขาดความเข้าใจในระดับของความจริง  

ขั้นที่ 2 จ าให้แม่นย า (ธตา) วิธีการจ าให้แม่นย านั้นสิ่งส าคัญคือต้องอาศัยความเข้าใจ 
เพราะการเรียนรู้ตรรกะ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์นั้นโดยมากอาศัยความเข้าใจเชิงกระบวนการ
และความเข้าใจเหตุและผลเป็นหลัก ซึ่งตรรกศาสตร์นั้นกล่าวได้ว่าสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อย่างมาก ดังนั้นการจะจดจ าทฤษฎีให้แม่นย าต้องเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผล จับประเด็นส าคัญให้ได้ 
และศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ให้ชัดเจน เห็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ตัวแปรต่าง 
ๆ ในสมการมีความสัมพันธ์กันอย่างไร รวมกันเป็นสมการได้อย่างไร มีปัจจัยใดกระตุ้นหรือมีปัจจัยใด
ที่เป็นตัวต้านทาน เป็นต้น การเรียนรู้แบบเช่ือมโยงเป็นระบบอย่างนี้จะท าให้จดจ าได้แม่นย ามากขึ้น 

ขั้นที่ 3 ท่องได้คล่อง (วจสา ปริจิตา) การเรียนรู้ศาสตร์นี้บางครั้งต้องอาศัยการท่องจ า
เช่นกัน เช่น สูตร สมการ หลักการส าคัญต่าง ๆ หากเข้าใจและพอจดจ าได้ แต่ไม่ได้ฝึกท่องให้คล่อง
แล้วอาจเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ท าให้ใช้งานได้ไม่ดีนัก ตัวอย่างเช่น การท่องสูตรคูณ หากจ าได้แต่
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ไม่ฝึกท่องบ่อย ๆ ให้คล่องปากอย่างเป็นธรรมชาติ เวลาจะใช้งานอาจต้องท่องไล่เรียงจากตัวแรกไปถึง
ตัวที่ต้องการ ซึ่งเป็นการเสียเวลา หากมีการจดจ าแม่นย าและท่องได้คล่องด้วย จะท าให้การใช้งานท า
ได้แม่นย าขึ้น นอกจากนี้ ความเป็นเหตุเป็นผลต่าง ๆ และที่มาของสูตร ก็อาจมีความจ าเป็นต้องท่อง
ได้คล่องแคล่วด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เพราะทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หาก
น าไปค านวณผิดพลาดย่อมเกิดความเสียหายได ้

ขั้นที่ 4 พิจารณาท าความเข้าใจให้มาก (ปจฺจเวกฺขณาพหุลา) ข้อนี้เองที่ท าให้เกิดความ
สร้างสรรค์องค์ความรู้หรือข้อค้นพบใหม่ ๆ ได้ เพราะนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาครุ่นคิดอยู่
กับสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มา ทั้งจากครูและศึกษาด้วยตนเอง เมื่อท าความเข้าใจ จดจ าได้ ท่องได้แม่นย า
แล้ว การขบคิดอย่างลึกซึ้งและพิจารณาถึงความเชื่อมโยงต่าง ๆ อยู่บ่อย ๆ รวมทั้งการคิดคาดเดาสิ่งที่
อาจเกิดขึ้น หรือการคิดสร้างจินตนาการขึ้น ก็เป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก มักท าให้ค้นพบแนวคิดในการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นได้  

ขั้นที่ 5 นึกเห็นขั้นตอนต่าง ๆ เป็นภาพอย่างชัดเจน (มนสานุเปกฺขิตา) สอดคล้องกับข้อที่
ผ่านมาคือ การคิดภาพเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และจินตนาการให้เป็นภาพชัดเจนนั้นมี
ส าคัญอย่างมาก ยิ่งพิจารณาท าความเข้าใจและเห็นภาพชัดมากขึ้นเท่าใด ก็จะสามารถสร้างผลงานนั้น
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าการจดจ าเป็นตัวหนังสือ ดังนั้น การคิดเป็นภาพสมการทั้งชุด หรือแผนภาพความ
เชื่อมโยงแบบวงจรต่าง ๆ จะท าให้มีความคิดที่ครอบคลุมและแม่นย าในรายละเอียดมากขึ้นเท่าน้ัน 

ขั้นที่ 6 แทงตลอดในความรู้ เข้าใจทุกประเด็นอย่างทะลุปรุโปร่ง (ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา) 
ขั้นตอนนี้มักแสดงออกมาในรูปแบบของการแก้สมการได้ดี การสร้างแนวคิดทฤษฎี หรือสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ออกมาได้ ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจอย่างแทงตลอดในความรู้ที่ศึกษา อย่างไรก็ตาม 
ความรู้ที่ได้มานั้นแม้จะช านาญในระดับหนึ่ง แต่อาจมีความไม่สมบูรณ์ และสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นอีก
ได้ ดังนั้นจึงต้องการการวิพากษ์วิจารณ์หรือภิปรายในสิ่งที่ยังบกพร่องจากผู้รู้ เพื่อพัฒนาให้เกิดความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป 

ขั้นที่ 7 แสดงผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น (เทสนาพหุลา) การน าเสนอผลงาน
นั้น ต้องฝึกประมวลความรู้รวบยอดของตนเอง ฝึกถ่ายทอดความคิดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ฝึกตอบ
ค าถามต่าง ๆ และน้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอีกมากมาย จะพบว่าตนเองนั้นขาดความเข้าใจใน
ประเด็นใด ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติม และจะต้องคิดค้นวิจัยอะไรต่อไปบ้าง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
มากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนาสติปัญญาด้านนั้น ๆ ให้แตกฉานมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมักมีการค้นพบใหม่ ๆ อยู่เสมอ การน าเสนอองค์ความรู้ที่ค้นพบ
เป็นการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สมบูรณ์ขึ้นได้อีก
มาก และหากมีความเสี่ยงหรือมีอันตรายก็จะได้รับค าเตือนและแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไปได้ 
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เมื่อผ่านทั้ง 7 ขั้นตอนนี้แล้ว การศึกษาเรียนรู้ยังต้องด าเนินต่อไป ควรหมั่นสอบถามผู้รู้และศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วน ามาพัฒนาให้ดีขึ้น  

อย่างไรก็ตาม สติปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์นี้มีความสัมพันธ์กับปัญญาด้านอื่น ๆ 
อย่างมาก เช่น ด้านธรรมชาติ นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ออกมานั้นต้องไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และมีความ
เป็นธรรมชาติในการใช้งาน มีความสวยงามในการออกแบบและใช้งานง่าย ไม่ขัดกับวิถีชีวิตของมนุษย์ 
รวมถึงต้องมีคุณค่าทางจริยธรรมไม่ท าลายมนุษย์ด้วยกันเอง จะเห็นว่า มีสติปัญญาอย่างน้อย 4 ด้านที่
มีบทบาทในการก าหนดคุณค่าของนวัตกรรมที่สร้างขึ้น คือ สติปัญญาด้านธรรมชาติ ด้านมิติสัมพันธ์ 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการด ารงชีวิต เป็นต้น ซึ่งจะน าไปอธิบายในภายหลัง 

 
4.2.3 สติปัญญาด้านดนตรี 
สติปัญญาด้านนี้มีความสัมพันธ์กับอารมณ์ของมนุษย์เป็นอย่างมาก ดนตรีถูกใช้เป็น

เครื่องกระตุ้นให้มนุษย์รู้สึกสนุกสนาน ฮึกเหิม หรือเศร้าหดหู่ก็ได้ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้สามารถกระตุ้น
ให้มนุษย์สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือก่อความรุนแรงก็ได้ นอกจากนี้ จากงานวิจัยพบว่าดนตรี
สามารถกระตุ้นพัฒนาการของสมองได้อีกด้วย เช่น การฟังดนตรีของบีโธเฟนสามารถกระตุ้นคลื่น
สมองของเด็ก ท าให้เด็กฉลาดขึ้นได้ กล่าวได้ว่าสติปัญญาด้านดนตรีนั้นมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
ด้านอืน่ ๆ สามารถพัฒนาสติปัญญาด้านดนตรีด้วยพุทธธรรมได้ดังนี ้

ขั้นที่ 1 อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) ร่วมกับ ฟังมาก (พหุสฺสุตา) 1) โดยตั้งใจศึกษาหลักการ
ส าคัญของทฤษฎีที่ควรรู้จากครู เช่น การอ่านตัวโน้ต จังหวะ ประเภทของเครื่องดนตรีและการใช้งาน
ให้เหมาะสม ท่านั่งและการวางมือในการเล่นดนตรีชนิดต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟังและการ
แยกแยะเสียงต่าง ๆ แล้วฟังเพลงต่าง ๆ ให้มากหลากหลายแนว สังเกตว่าเพลงเหล่านีส้อดคล้องกับสิ่ง
ที่ศึกษามาอย่างไร จะท าให้เข้าใจแนวดนตรีและเทคนิคต่าง ๆ ได้มากขึ้น 

ขั้นที่ 2 จ าให้แม่นย า (ธตา) ศึกษาประเด็นส าคัญและองค์ประกอบต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น 
การอ่านตัวโน้ต การผสมผสานกันระหว่างตัวโน้ต คอร์ด คีย์ จังหวะ และสไตล์ของดนตรีแล้วจดจ าให้
แม่นย า เช่น โน้ตตัวนั้นคืออะไร อยู่ในหมวดกุญแจอะไร ตัวไหนเป็นโน้ตสั้น-ยาว สูง-ต่ าครึ่งเสียง 
ฝึกฝนไปพร้อมกับการฟังอย่างวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการฝึกฝนเล่นเครื่องดนตรี จึงจะสามารถเล่น
เครื่องดนตรีไปพร้อมกับการอ่านโน้ต นอกจากนี้ ควรศึกษาข้อควรระวังและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
การฟังแยกแยะเสียงตัวโน้ตที่ผิดเพ้ียน การคร่อมจังหวะ การใช้เครื่องดนตรีผิดประเภทและใช้ไม่ถูกวิธี
ท าให้เกิดความเสียหายได้ ต้องฝึกฝนจนแม่นย าในสิ่งเหล่านี ้

ขั้นที่ 3 ท่องได้คล่อง (วจสา ปริจิตา) เมื่อจ าได้แล้วควรฝึกท่องให้คล่อง เพื่อช่วยในการจ าที่
แม่นย าขึ้นและสามารถน าไปใช้ได้ทันที เช่น ฟังแล้วรู้ว่านี่คือสไตล์เพลงอะไร รู้ว่าเป็นโน้ตอะไรบ้าง
สามารถแกะโน้ตได้โดยไม่ต้องเทียบเสียงกับเครื่องดนตรีทีละตัว เป็นต้น ความคล่องแคล่วอย่างนี้ 
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นอกจากจะท าให้เกิดความผิดพลาดขณะเล่นน้อยและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้ว ยังเป็นทักษะ
ส าคัญในการแต่งเพลงอีกด้วย เพราะการแต่งเพลงนั้นต้องนึกท านองต่าง ๆ และความสอดคล้องกัน
ของจังหวะ คีย์และตัวโน้ต  

ขั้นที่ 4 พิจารณาท าความเข้าใจให้มาก (ปจฺจเวกฺขณาพหุลา) นอกจากฝึกฝนจนเกิดความ
คล่องแคล่วแล้ว ในการเล่นเพลงและแต่งเพลงควรพิจารณาเปรียบเทียบเพลงและแนวเพลงต่าง ๆ ให้
เข้าใจลึกซึ้ง และหมั่นสังเกตวิธีการของนักดนตรีที่เก่ง ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ให้เป็นแนวทางเฉพาะที่
เหมาะสมกับตนเอง ก็จะสามารถสร้างสรรค์ดนตรีที่มีความแตกต่างและไพเราะมากขึ้นได้โดยไม่
ซ้ าซ้อนแนวดนตรีเดิม ๆ ที่ผู้อื่นเคยท าไว้แล้ว เช่น ดนตรีแนวประยุกต์ที่สามารถน าดนตรีไทยและ
สากลมาเล่นร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืน และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้น  

ขั้นที่ 5 นึกเห็นขั้นตอนต่าง ๆ เป็นภาพอย่างชัดเจน (มนสานุเปกฺขิตา) จาก 4 ขั้นตอน
ข้างต้น เมื่อฝึกฝนให้มากเข้าจะสามารถเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ นึกจินตนาการเป็นภาพได้อย่าง
ชัดเจน จะเห็นว่าบางคนที่ยังเล่นดนตรีไม่คล่อง จะต้องอาศัยการมองเครื่องดนตรีไปด้วยเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด แต่ส าหรับคนที่คล่องแล้ว จะสามารถนึกจินตนาการออกว่าจะต้องเคลื่อนไหวมือ
อย่างไรให้เล่นได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องมอง ตัวอย่างเช่น นักดนตรีที่สามารถเล่นในห้องมืด ๆ ได้โดย
ไม่ต้องมองเครื่องดนตรี เพราะสามารถจ าได้อย่างแม่นย าว่ากดตรงไหนจะให้เสียงอย่างไรโดยอัตโนมัติ 
สามารถนึกเห็นภาพได้อย่างชัดเจน 

ขั้นที่ 6 แทงตลอดในความรู้ เข้าใจทุกประเด็นอย่างทะลุปรุโปร่ง (ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา) เมื่อ
ฝึกฝนทั้ง 5 ขั้นตอนให้มาก จะเกิดความเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลาย
ชนิด เพราะเข้าใจหลักการส าคัญเรื่องดนตรีอย่างลึกซึ้งจึงต่อยอดไปเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นได้  
อีกทั้งมีความเข้าใจอารมณ์ของดนตรีและสามารถสร้างสรรค์ดนตรีเพื่อประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่าง ๆ  
เช่น การท าดนตรีแนวบ าบัดที่ลดความตึงเครียดในขณะผ่าตัดที่ไม่มีการวางยาสลบ ท าให้คนไข้มี
สภาวะอารมณ์ที่สงบและผ่อนคลายได้ ซึ่งจุดนี้นอกจากจะอาศัยความแตกฉานในเรื่องดนตรีแล้ว ต้อง
เข้าใจอารมณ์ของดนตรี การสื่อความหมายไปยังผู้ฟัง และการปรับสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ด้วย ซึ่ง
การฝึกฝนในขั้นตอนต่อไปจะมีความส าคัญมาก  

ขั้นที่ 7 แสดงผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น ( เทสนาพหุลา) การฝึกฝนใน
ขั้นตอนนี้ จะได้เห็นการตอบสนองของผู้ฟังว่ามีอารมณ์ร่วมในดนตรีของเราหรือไม่ ผลตอบรับอย่างไร 
จะได้น าไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ และที่ส าคัญได้ฝึกฝนเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะการเล่น
ดนตรีสดย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้น การแก้ไขให้กลับสู่สภาวะปกติและเล่นได้อย่างไพเราะต่อเนื่อง 
เป็นทักษะส าคัญมากส าหรับการเล่นดนตรี ซึ่งจุดนี้จะได้พัฒนาทักษะเรื่องการสื่อสารกับผู้ฟัง การ
เข้าใจและรับรู้อารมณ์ของผู้ฟัง เป็รการฝึกฝนการวางตัวและแสดงออกต่อสาธารณชนได้อย่าง
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เหมาะสม ขั้นตอนนี้จึงส าคัญมากในกระบวนการพัฒนาสติปัญญาด้านดนตรี ทั้งยังพัฒนาพหุปัญญา
อีกหลายด้านในเวลาเดียวกันด้วย 

เมื่อฝึกฝนทั้ง 7 ขั้นตอนนี้แล้ว การท าให้เกิดความช านาญมากขึ้นจะต้องฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยฟังมาก ศึกษามาก หมั่นสอบถามผู้รู้และดูตัวอย่างคนที่เก่ง ๆ ให้มาก แล้วน าเทคนิคมา
ฝึกฝนตามกระบวนการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นต่อไป 

 
4.2.4 สติปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
สติปัญญาด้านนี้หากได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธีจะมีประโยชน์อย่างมาก ไม่จ ากัดแต่เพียง

กลุ่มคนที่เป็นนักกีฬาหรือนักเต้นที่ต้องอาศัยความแข็งแรงและยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมาก แต่บุคคล
ทั่วไปก็ควรพัฒนาสติปัญญาด้านนี้ด้วย เพราะกล้ามเนื้อที่มีการยืดหยุ่นได้ดีและมีความแข็งแรง มีการ
เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ดี และมีผลบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีอาการบาดเจ็บน้อย
และสามารถรักษาได้ง่าย ต่างกับคนที่กล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่น เมื่อเกิดการกระทบกระเทือนจะฉีก
ขาดได้ง่ายท าให้เกิดอาการบาดเจ็บได้มากกว่า ดังนั้น สติปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นมี
ความส าคัญต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วย สามารถฝึกฝนได้ตามขั้นตอนทั้ง 7 
ดังต่อไปนี ้

ขั้นที่ 1 อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) ร่วมกับ ฟังมาก (พหุสฺสุตา) ในขั้นตอนแรกนี้ควรศึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับศึกษาด้วนตนเอง โดยเริ่มจากหลักการส าคัญของทฤษฎีที่ควรรู้ เช่น ความยืดหยุ่น
และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จะมีผลต่อการเคลื่อนไหว การรับแรงกระแทก และการทนต่อการยืด
ของกล้ามเนื้อ ถ้ากล้ามเนื้อไม่มีความยืดหยุ่นแต่มีขนาดใหญ่ เช่น นักเพาะกาย ที่กล้ามเนื้อจะมีความ
ใหญ่และแข็งแรง แต่ถ้ามีการยืดหรือดึงกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วก็อาจเกิดการฉีกขาดได้ง่าย ดังนั้น ต้อง
บริหารกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นด้วย ส่วนตัวอย่างอีกกรณีหนึ่ง เรื่องความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่ดี 
คือ นักยิมนาสติก ซึ่งมีการยืดกล้ามเนื้อ การแยกแขนและขาออกได้กว้าง ดัดล าตัวได้มาก แสดงถึง
การยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่ดี แต่ขณะเดียวกันก็ต้องบริหารให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วย 
เพื่อให้รับแรงกระแทกได้ เช่น การกระโดดลงจากที่สูงหรือตีลังกาลงมาที่พื้น กล้ามเนื้อเข่าและขาต้อง
แข็งแรงจึงจะรับแรงกระแทกได้ กล่าวโดยสรุป หลักการส าคัญคือกล้ามเนื้อต้องมีความสมดุลระหว่าง
ความแข็งแรงและความยืดหยุ่น การวอร์มร่างกายและการยืดเส้นก่อนออกก าลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อ
มีความยืดหยุ่นก่อนเล่นกีฬา จึงลดความบาดเจ็บของกล้ามเนื้อขณะเล่นได้มาก เมื่อเข้าใจหลักการ
ดังนี้ ควรศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไป 

ขั้นที่ 2 จ าให้แม่นย า (ธตา) เมื่อศึกษาทฤษฎีที่ควรรู้แล้วควรจดจ าประเด็นส าคัญและการ
อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพราะความแม่นย าในหลักการจะท าให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ดีขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ชอบเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ควรจดจ ารายละเอียดกล้ามเนื้อที่ส าคัญต่อการ
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ออกท่าทางขณะเล่นกีฬาชนิดนั้นได้ ตัวอย่างเช่น นักกอล์ฟควรฝึกฝนความแข็งแรงและยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อแขนในการเหวี่ยงไม้กอล์ฟ กล้ามเนื้อสะโพกที่ต้องรับแรงบิดจึงต้องมีทั้งความแข็งแรงและ
ยืดหยุ่น และควรศึกษาโรคที่มักเกิดจากการเล่นกีฬากอล์ฟ เช่น โรคปวดข้อศอกในนักกอล์ฟ 
(golfer’s elbow) เกิดจากการฉีกขาดของเส้นใยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น สาเหตุเกิดจากการตีกอล์ฟแต่
ละครั้งกล้ามเนื้อกลุ่มนี้จะถูกใช้งานหนักโดยฉับพลัน เนื่องจากเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้งานจึงมี
ความแข็งแรงน้อยกว่ามัดอื่น ๆ และเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย เมื่อผู้ป่วยยังคงใช้งานกล้ามเนื้อนั้นหนัก
อีกอาการจะยิ่งมากขึ้นจนเกิดอาการอักเสบในที่สุด ดังนั้น การบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องและข้อ
ควรระวังต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ควรศึกษาและจดจ าให้แม่นย าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหว
ร่างกาย และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตระหว่างการเล่นกีฬาไดม้ากขึ้น 

ขั้นที่ 3 ท่องได้คล่อง (วจสา ปริจิตา) ในขั้นตอนนี้ การท่องให้คล่องนั้นจะท าให้ดึงข้อมูลที่
จ าได้แม่นย านั้นออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า นักกีฬาหรือนักเต้นที่ต้องใช้กล้ามเนื้อ
มาก ๆ อาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา การน าความรู้ออกมาใช้ได้ถูกต้องและรวดเร็วนั้นมีความส าคัญ
ต่อการช่วยเหลือตนเองได้ทันท่วงที เพราะไม่แน่เสมอไปว่า การเล่นกีฬาในแต่ละครั้งจะมีผู้เชี่ยวชาญ
คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การท่องได้คล่องจะสามารถนึกวิธีแก้ไขและปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 
เกิดผลเสียต่อร่างกายน้อยที่สุด นอกจากการป้องกันและแก้ไขในกรณีเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังเกิดความ
คล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อได้อย่างถูกวิธี ท าให้ประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาดีขึ้นด้วย เพราะ
กล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงย่อมเพ่ิมศักยภาพของนักกีฬาได้เป็นอย่างดี 

ขั้นที่ 4 พิจารณาท าความเข้าใจให้มาก (ปจฺจเวกฺขณาพหุลา) ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นจากการ
สังเกตระหว่างการฝึกฝน เมื่อน าความรู้ที่ได้ศึกษาจนคล่องแคล่วในหลักการแล้วมาฝึกฝน ในขั้นตอนนี้
เองควรพิจารณาว่า จะน าหลักการที่ศึกษามาปรับใช้กับร่างกายของตนเองอย่างเหมาะสมได้อย่างไร 
เพราะในชีวิตประจ าวัน แต่ละบุคคลจะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวและอิริยาบถที่แตกต่างกันไป จะท าให้
การใช้งานกล้ามเนื้อมีความแตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงต้องหมั่นพิจารณาสังเกตร่างกายของตนเอง เป็น
ประจ าเพื่อสร้างสมดุลของร่างกายให้ปกติอยู่เสมอ การหมั่นพิจารณานี้เองจะท าให้เกิดความแตกฉาน
ในสติปญัญาด้านนี้มากขึ้น 

ขั้นที่ 5 นึกเห็นขั้นตอนต่าง ๆ เป็นภาพอย่างชัดเจน (มนสานุเปกฺขิตา) เมื่อผ่านขั้นตอน
ทั้งหมดข้างต้นคือ ศึกษาเรียนรู้มาก จ าได้แม่นย า ท่องได้คล่องแคล่ว และพิจารณาได้อย่างลึกซึ้งใน
การประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ต่าง ๆ แล้ว จะสามารถนึกเห็นภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน จะเกิดความผิดพลาดน้อยในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 6 แทงตลอดในความรู้ เข้าใจทุกประเด็นอย่างทะลุปรุโปร่ง (ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา) ใน
ข้อนี้เกิดจากการฝึกฝน 5 ขั้นตอนข้างต้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ แล้วจะแสดงออกให้
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เห็นในบุคคลที่สามารถเล่นกีฬาที่มีความถนัดได้ดี มีทักษะและความสามารถเฉพาะตัว ในการใช้
ร่างกายได้โดดเด่น เพราะมีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของร่างกายที่ดี จึงเคลื่อนไหวได้
คล่องแคล่ว ส่งผลให้มีบุคลิกภาพที่ดี ร่างกายตั้งตรงไม่ค้อมงอ ดังนั้น คนที่มีสติปัญญาด้านนี้โดดเด่น
นอกจากจะเล่นกีฬาดีแล้ว ยังสามารถดูแลความแข็งแรงของกล้ามส่วนต่าง ๆ ในร่างกายให้ใช้งานได้ดี
ในชีวิตประจ าวันด้วย  

ขั้นที่ 7 แสดงผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น (เทสนาพหุลา) ขั้นตอนนี้จะเห็นได้
ชัดเจนในนักกีฬาอาชีพซึ่งต้องแข่งขันกับบุคคลอื่น ๆ อยู่เสมอ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการ
เคลื่อนไหวร่างกายที่ดี จะส่งผลโดยตรงต่อการเล่นกีฬาในแต่ละครั้ง หรือถ้าเป็นนักเต้นอาชีพ ความ
ยืดหยุ่นและแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะส่งผลต่อการเต้นที่สวยงามและกระฉับกระเฉง แม้ว่ากรณีนี้อาจ
ไม่ใช่การให้ความเห็นหรืออภิปรายในเรื่องของร่างกายและการเคลื่อนไหวโดยตรง แต่การกล่าวถึง
ประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาหรือการเต้น ก็เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของสติปัญญาด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหวได้ดี เมื่อได้รับฟังความเห็นเรื่องการเล่นกีฬา ซึ่งอาจมีทั้งเรื่องของเทคนิคและทักษะการ
เล่น แต่ก็ได้ข้อมูลส าคัญที่จะน ามาฝึกฝนและปรับสภาพร่างกายให้รองรับการพัฒนานั้นไดต้่อไป  

จะเห็นว่า ขั้นตอนทั้ง 7 ล้วนมีความส าคัญในการพัฒนาสติปัญญาด้านร่างกายและ
กล้ามเนื้อให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ด้านความแข็งแรงของร่างกาย การพัฒนาบุคลิกภาพ การเล่นกีฬา
และป้องกันการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวร่างกายได้มาก 

 
4.2.5 สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ 
สติปัญญาด้านนี้การ์ดเนอร์เน้นไปที่ความสามารถทางศิลปะ โดยมากมักประกอบอาชีพ 

จิตรกร มัณฑนากร สถาปนิก บุคคลเหล่านี้จะใช้สติปัญญาด้านนี้ในการออกแบบสิ่งต่าง  ๆ ให้มี
ความสัมพันธ์กันในหลากหลายมิติ เช่น ด้านความสวยงาม การใช้งานที่เหมาะสมกับความต้องการ
และสรีระของมนุษย์ ดังนั้น จึงต้องอาศัยความสามารถทางศิลปะและการก าหนดสัดส่วนต่าง ๆ ให้มี
องค์ประกอบที่เหมาะสมต่อการใช้งาน นอกจากนี้ การฝึกฝนศิลปะยังมีข้อดีอีกหลายประการ อาทิ  
มีสมาธิมากขึ้น ท างานได้นานขึ้น ฝึกการวางแผนและท างานอย่างเป็นระบบ ปรับสภาวะทางอารมณ์
ให้ดีขึ้น กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่งสติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์สามารถฝึกฝนได้ตาม
ขั้นตอนทั้ง 7 ดังต่อไปนี ้

ขั้นที่ 1 อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) ร่วมกับ ฟังมาก (พหุสฺสุตา) ศึกษาหลักการส าคัญของทฤษฎี
ที่ควรรู้จากครูและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มาก เริ่มศึกษาจากสิ่งที่ควรรู้ทั่วไปในงานศิลปะ อาทิ 
ทัศนธาตุ (Visual Elements) หรือองค์ประกอบศิลป์ ประกอบด้วย จุด เส้น รูปร่างรูปทรง บริเวณ
ว่าง (space) สี การจัดองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้เกิดความสวยงาม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความมีเอกภาพ 
ความสมดุล จังหวะ ฯลฯ นอกจากนี้ควรศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
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ความเป็นมาของศิลปะแนวต่าง ๆ คุณค่าของงานศิลปะ แง่มุมทางปรัชญาที่สะท้อนจากผลงานทาง
ศิลปะ เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ การวิจารณ์ศิลปะ ศิลปะเปรียบเทียบ จิตวิทยาและการวิเคราะห์งาน
ศิลปะ เป็นต้น เมื่อเข้าใจหลักการและศึกษารายละเอียดแล้วจึงเริ่มฝึกฝนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนต่อไป 

ขั้นที่ 2 จ าให้แม่นย า (ธตา) เมื่อรู้และเข้าใจในหลักการต่าง ๆ เป็นอย่างดีแล้ว การพยายาม
จดจ าประเด็นส าคัญและรายละเอียดให้แม่นย าจะท าให้ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น เช่น การวางแผนภาพวาด
ภาพหนึ่งต้องมีเรื่องราวที่ต้องการสื่อ จะถ่ายทอดออกมาต้องรู้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ตรงไหน
เป็นจุดเด่นของภาพ จะสร้างความสมดุลของภาพอย่างไร เว้นจังหวะอย่างไรให้สวยงาม การวาด
ภาพเหมือนต้องใส่แสงเงาอย่างไรให้เหมือนจริง และลงสีอย่างไรให้สวยงามโดยพิจารณาจากการไล่
น้ าหนักอ่อนแก่ของสี และการใช้สีวรรณะร้อน เย็น ควรใช้ปริมาณมากน้อยอย่างไรให้เกิดความสมดุล
และสวยงาม และการวาดในองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ น าไปสู่ภาพรวมที่สอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพ
หรือไม ่การจดจ าหลักการและรายละเอียดเหล่านี้ได้แม่นย าจะช่วยให้การท างานศิลปะออกมาได้ด ี

ขั้นที่ 3 ท่องได้คล่อง (วจสา ปริจิตา) ขั้นตอนนี้สอดคล้องกับข้อที่ 2 คือ จ าได้แม่นย า 
ต่างกันตรงที่การท่องได้คล่อง ตลอดจนใช้ได้อย่างคล่องแคล่วนั้นต้องใช้การจ าแม่นเป็นฐาน จากนั้น
การฝึกฝนบ่อย คิดบ่อย ท าบ่อย จะท าให้เกิดความคล่องแคล่วในการท างานที่มีรายละเอียดมากได้ดี 
ซึ่งงานศิลปะที่ออกมาสวยงามนั้น นอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว ความแม่นย าในหลักการและ
ทฤษฎีจนสามารถอธิบายและใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว จะสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าได้ 

ขั้นที่ 4 พิจารณาท าความเข้าใจให้มาก (ปจฺจเวกฺขณาพหุลา) การพิจารณามากนี้ อาจ
หมายถึงการวางแผนในการท างานทั้งระบบ ตั้งแต่หลักการส าคัญของงาน (concept) ล าดับการท างาน
ที่วางแผนมาเป็นอย่างดี การลงรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ท าให้เกิดการผิดพลาดน้อย สิ่งเหล่านี้เกิด
จากการท างานด้วยความพิจารณามาก ท าความเข้าใจงานของตนเองให้มากนั่นเอง นอกจากนี้ การ
พิจารณางานของผู้อื่น เช่น การหมั่นศึกษางานที่ยอดเยี่ยม และพิจารณาข้อดี ข้อเสีย เทคนิคที่ใช้ใน
งาน ฯลฯ เพื่อน ามาปรับใช้กับงานของตนเองก็มีความส าคัญมาก ดังนั้น การพิจารณาท าความเข้าใจ
ให้มาก ไม่ใช่เฉพาะการพิจารณางานของตนเองอย่างถี่ถ้วนเท่านั้น แต่การพิจารณางานของผู้อื่น 
อย่างสร้างสรรค์ จะได้ประโยชน์อย่างมากต่อการน าเทคนิคเหล่านั้นมาพัฒนาตนเอง 

ขั้นที่ 5 นึกเห็นขั้นตอนต่าง ๆ เป็นภาพอย่างชัดเจน (มนสานุเปกฺขิตา) เมื่อผ่านการฝึกฝน
และปฏิบัติทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวให้มาก จะสามารถเห็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ คล้ายศิลปินที่
วาดภาพมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน เมื่อต้องการวาดภาพอีกครั้ง ทั้งหลักทฤษฎี รายละเอียดของทฤษฎี 
เทคนิควิธีการต่าง ๆ จะถูกน ามาใช้ได้เองโดยอัตโนมัติ เพราะมีภาพในใจกระจ่างชัดว่าต้องการสร้าง
ผลงานอย่างไร แล้วขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นนั้นจะเกิดขึ้นในห้วงความคิดเป็นล าดับ ส่งผลให้การ
สร้างสรรค์งานมีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์กว่าครั้งที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า เป็นลักษณะของความ
ช านาญนั่นเอง 
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ขั้นที่ 6 แทงตลอดในความรู้ เข้าใจทุกประเด็นอย่างทะลุปรุโปร่ง (ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา) 
ขั้นตอนนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความช านาญทางศิลปะของบุคคลแล้ว จะต้องแสดงออกถึง
ความหมาย ความงดงาม ความสร้างสรรค์ออกมาในงานนั้นโดยไม่ถูกครอบง าด้วยความคิดหรือเทคนิค
ของศิลปินผู้ใดผู้หนึ่ง มิฉะนั้นจะเป็นเพียงการลอกเลียนที่สวยงาม แต่ผู้ที่แทงตลอดในการสร้างสรรค์
งานศิลปะจริง ๆ จะท าได้ทั้งการแสดงออกที่สวยงามและการสื่อแนวคิดที่ลึกซึ้งออกมาในงานศิลปะ
นั้นได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง 

ขั้นที่ 7 แสดงผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น ( เทสนาพหุลา) แม้จะมีความ
เชี่ยวชาญแล้ว ควรมีการแสดงผลงานให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อน ๆ ได้ชม และรับฟังค าแนะน าในการ
ปรับปรุงเทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งวิธีการนี้จะพัฒนาได้รวดเร็วกว่าการฝึกฝนด้วย
ตนเองเพียงอย่างเดียว หากฝึกฝนด้วยตนเอง ควรหากโอกาสไปพบผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะเพื่อรับฟังค า
วิจารณ์และพัฒนาความรู้เพิ่มเติมต่อไป อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนนี้มีความส าคัญคือ การเปิดกว้างใน
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยสามารถจับสาระส าคัญที่ให้ประโยชน์มาพัฒนางานของตนเองให้
เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ จากนั้น ควรฝึกฝนตามกระบวนการทั้ง 7 ข้างต้นไปเป็นล าดับ จะท าให้เกิด
ความแตกฉานในความรู้และมีความสามารถในด้านนี้อย่างแท้จริง 

การพัฒนาพหุปัญญา 5 ด้านข้างต้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน จะเห็นว่าหลักพุทธธรรมที่น ามาบูรณาการร่วมกัน คือ พหูสูต 5 และปัจจัย 7 ประการที่
เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทานั้น หากน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม จะสามารถพัฒนา 
พหุปัญญา 2 กลุ่ม คือ 1) ทักษะที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ : ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และ 2) ด้านศิลปะ: ด้านดนตรี ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว และด้านมิติสัมพันธ์ 
ให้แก่มนุษยไ์ด ้

สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้มนุษย์มีพหุปัญญาทั้ง 5 ด้านมาก และเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ที่ตนศึกษาเรียนรู้ คือ สมาธิ ที่จะสนับสนุนให้บุคคลเป็นพหูสูตมีความรู้มากเชี่ยวชาญมากในสิ่ง
ที่ฝึกฝน ดังนั้น การฝึกเจริญสมาธิภาวนาด้วยหลักธรรมอนุสสติ 10 ควรน ามาปฏิบัติควบคู่กันไปใน
การศึกษาเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้นตอนข้างต้น จะสามารถพิจารณาสิ่งที่เรียนรู้ได้เฉียบคมมากขึ้น เห็นหลักการ
ส าคัญ องค์ประกอบต่าง ๆ และความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เมื่อเป็นดังนี้ การน าไปปฏิบัติก็มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย และสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นได้
เป็นล าดับ จึงกล่าวได้ว่า การเจริญสมาธิภาวนานี้เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการศึกษาเรียนรู้ให้
เกิดความช านาญ ส่วนพหุปัญญาอีก 5 ด้านจะบูรณาการหลักธรรมตามความเหมาะสมดังต่อไปน้ี 

 
4.2.6 สติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ 



176 

การพัฒนาสติปัญญาด้านนี้จะเริ่มจากวัยเด็ก โดยการสื่อสารกับคนในครอบครัว ฝึกฝนผ่าน
การเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกัน และเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ผู้ปกครองควรสื่อสารกับเด็กด้วย
เหตุและผล รับฟังและไม่ใช้ความรุนแรงในการลงโทษเด็กแต่ใช้การอธิบายว่าท าไมการท าอย่างนี้จึงผิด 
ชี้ให้เห็นผลเสียต่าง ๆ ตามระดับการเรียนรู้ของเด็ก และสร้างสุขสภาวะทางอารมณ์ให้กับเด็กโดย
พูดคุยสื่อสารกันด้วยเมตตา ไม่ใช้อารมณ์เกรี้ยวกราด จะเป็นการบ่มเพาะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้แก่เด็ก
ได้ นอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญที่ต้องปลูกฝัง คือ การเคารพให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ ไม่ประทุษร้ายเบียดเบียน
กันให้เดือนร้อน ปฏิสันถารกันด้วยความจริงใจ และการให้ความช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ ใน
ส่วนนี้จะใช้หลักพุทธธรรม 2 หมวดหลัก คือ สัมมาทิฏฐิ 10 และโยนิโสมนสิการ 10 และหมวดธรรม
คารวะ 6 ร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึน้  

เริ่มจากการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้วย สัมมาทิฏฐิ 10 คือ ต้องมีความเห็นถูกในเรื่องของ
มนุษย์ สรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ จะท าให้เกิดความเคารพซึ่งกันและกันต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่ท าลาย
สิ่งมีชีวิตอื่นและธรรมชาติ หากเบียดเบียนท าร้ายกันก็จะเกิดความทุกข์ ความพยาบาทจองเวร เมื่อละ
โลกไปจะมีภพภูมิรองรับผู้ที่ท ากรรมชั่วตามผลแห่งการกระท าของตนเอง และยังต้องเวียนว่ายตาย
เกิดมาพบกันและท าร้ายกันต่อไปอีกเนื่องจากการจองเวรที่ยังไม่ระงับนั้น ท าให้ติดอยู่ในสังสารวัฏ
ยาวนานไม่รู้จบสิ้น ดังนั้น ควรรู้จักการให้ การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน ตลอดจนการบูชาบุคคลที่ควร
เคารพบูชา เช่น บิดา มารดา สมณะผู้มีศีลธรรม เป็นต้น เมื่อบุคคลมีความเห็นถูกเช่นนี้ ย่อมประพฤติ
ตนดีงาม หมั่นสร้างบุญกุศล ท าให้เกิดความทุกข์ในปัจจุบันน้อยลงไป และมีความสุขมากขึ้นเป็นล าดับ 
การท าความเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิ 10 นี้ส าคัญอย่างยิ่ง และควรพิจารณาอย่างสม่ าเสมอจะท าให้เกิด
ความปล่อยวาง ไม่เห็นแก่ตัว และมีจิตเมตตาต่อผู้อื่นอยู่เสมอ ในส่วนนี้ โยนิโสมนสิการ 10 จะเข้ามา
มีบทบาทมากอย่างน้อย 3 ประการ ประกอบด้วย การคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย การคิดแบบสามัญ
ลักษณ์ และการคิดแบบเร้ากุศล  

1) การคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย เนื่องจากการท าความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนั้น
เป็นการคิดแบบเหตุไปหาผล ผลไปหาเหตุ หากกระท ากรรมชั่ว เช่น เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ขโมยทรัพย์
ของผู้อื่นมาครอบครอง จะได้รับทุกข์ในปัจจุบันคือ ความหวาดระแวงภัยว่าจะมีคนกลับมาท าร้ายตน และ
เมื่อถูกท าร้ายก็ได้รับความเจ็บปวด แค้นเคืองและเกิดการแก้แค้นอีก เป็นวงจรแห่งความพยาบาทไม่
จบสิ้น ดังนั้น จึงไม่ควรประทุษร้ายเบียนเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและวาจา อีกทั้งผลแห่งการกระท านั้น 
เมื่อละโลกไปแล้วจะต้องไปก าเนิดในภพภูมิที่เป็นทุคติ โดยเกิดแบบโอปปาติกะ เพื่อใช้กรรมที่ตนก่อ
ขึ้นไปอีกยาวนาน ในทางตรงกันข้าม หากท าความดีก็จะเกิดผลดีเช่นกัน และการท าความดีในระดับที่
สูงขึ้นไปคือ การท าความดีเพื่อขจัดกิเลสให้หมดและบรรลุอรหัตผลได้ในที่สุด ความเข้าใจอย่างนี้ควร
ปลูกฝังให้พิจารณาบ่อย ๆ เพื่อให้มีสติในการด าเนินชีวิต มีหิริโอตตัปปะ ไม่กล้าท าความชั่วอีก 



177 

2) การคิดแบบสามัญลักษณ์ เมื่อเข้าใจการด าเนินชีวิตที่ดีงามแล้ว ควรหมั่น
พิจารณาถึงความจริงของชีวิตว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีความเปลี่ยนแปลง และมีความ
เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ไม่ควรยึดติดในลาภ ยศ ทรัพย์สมบัติ การสรรเสริญ ค านินทา เพราะการ
ยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้จะเป็นทุกข์ เห็นแก่ความสุขในกามคุณ เกิดความเห็นแก่ตัว ความคิดปรารถนาดีกับ
ผู้อื่นอย่างจริงใจย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อท าความดีย่อมหวังให้ผู้อื่นสรรเสริญ ไม่ท าความชั่วเพียงเพราะกลัว
ผู้อื่นจะติเตียน ไม่ได้กระท าเพราะละอายชั่วกลัวบาปจากใจจริง การไม่ท าความชั่วด้วยเหตุอย่างนี้ 
หากมีโอกาสท าชั่วโดยที่ไม่มีผู้ใดเห็นก็จะท า หากไม่หมั่นพิจารณาอย่างนี้ หากมีสิ่งล่อใจก็จะตกเป็น
ทาสของตัณหาทันที ดังนั้น การหมั่นพิจารณาถึงสิ่งทั้งปวงว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จิตใจจะเบื่อ
หน่ายจากกามคุณได้ง่าย คลายจากความยึดติดในโลกธรรมได้ง่ายขึ้นตามล าดับ หากท าได้ดังนี้จะมี
ความเมตตาต่อผู้อื่นอย่างจริงใจเพราะไม่รู้สึกอยากเอารัดเอาเปรียบใคร และไม่อยากท าให้ใคร
เดือดร้อน 

3) การคิดแบบเร้ากุศล เมื่อบุคคลคลายจากความยึดมั่นถือมั่นได้แล้ว ก็ควรหมั่น
สร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไป แต่การสร้างความดีนั้นก็มิได้ราบรื่นไร้อุปสรรคเสมอไป เพราะจิตมนุษย์ทั่วไป
นั้นยังมีกิเลส คือ โทสะจะท าให้เกิดความอาฆาตพยาบาท ขาดความเมตตา โลภะเป็นสาเหตุของ
ตัณหาและความตระหนี่ ท าให้เกิดความหวงแหนไม่อยากให้ทาน ความหลงท าให้เห็นผิดเป็นชอบ 
ประกอบอกุศลอยู่เนืองนิจ และมักเกิดความเกียจคร้านท้อแท้ในการสร้างบุญกุศลเพราะนิวรณ์ 5 ยังมี
อยู่ ดังนั้น การคิดแบบเร้ากุศลจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการละความชั่วทั้งปวง และสร้างความดีให้
ต่อเนื่อง โดยหมั่นพิจารณาให้เห็นคุณประโยชน์ของสิ่งที่ท า จนชนะความเกียจคร้าน และชนะกิเลส
หยาบในใจได้ การเอาชนะกิเลสไม่ให้ท าความช่ัวและสร้างความดีเป็นประจ า จะท าให้อุปนิสัยและการ
แสดงออกของบุคคลนั้นดีขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อต้องพูดคุยกับใครก็มีความปรารถนาดี ชื่นชอบการให้ทาน 
มักคิดและท าในสิ่งที่สร้างสรรค์เสมอ และสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลรอบข้าง คุณสมบัติดังนี้สร้าง
เสริมสติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ หลักธรรมอีกหมวดหนึ่งซึ่งควรน ามาประยุกต์ใชเ้พื่อให้เกิดความมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างบุคคลคือ คารวะ 6 ประกอบด้วย สัตถุคารวตา ธัมมคารวตา สังฆคารวตา สิกขาคารวตา 
อัปปมาทคารวตา ปฏิสันถารคารวตา อธิบายได้ดังนี้ 

1) สัตถุคารวตา หมายถึง การเคารพในพระศาสดา แนวทางประยุกต์ คือ การศึกษา
ใด ๆ ก็ตาม การแสวงหาครูที่ดีถือเป็นเรื่องส าคัญ เมื่อพบครูที่ดีแล้วควรน้อมจิตให้ความเคารพครู 
เพราะความเคารพนี้เองจะท าให้ผู้ศึกษาเองเปิดใจรับฟังความรู้ได้อย่างเต็มที่ ไม่เป็นดั่งน้ าเต็มแก้ว 
และหากเทียบเคียงกับสภาพจริงในปัจจุบัน การเคารพครูจะท าให้ครูให้ความเมตตาถ่ายทอดความรู้
ให้เต็มที่ จึงเกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษามาก นอกจากน้ี ยังเป็นการฝึกฝนการวางตัวอย่างเหมาะสมกับ
บุคคลที่มีสถานะครู เพราะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้น ต้องรู้กาลเทศะ รู้จักพูดคุยด้วยระดับของภาษาพูด
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และภาษากายที่เหมาะสม เป็นต้น คุณสมบัติเหล่านี้จะเกิดได้ด้วยการเคารพในค าสอนของครู และ
สังเกตวิธีคิด การพูด กิริยาอาการของครูไปด้วย จะท าให้ผู้ศึกษาได้ทั้งวิชาความรู้และคุณลักษณะที่ดี
มาเป็นต้นแบบ 

2) ธัมมคารวตา หมายถึง การเคารพในธรรม แนวทางประยุกต์ คือ การเคารพใน
วิชาความรู้ที่ศึกษา หากไม่มีความเคารพในองค์ความรู้แห่งวิชาแล้ว จะเรียนรู้แบบพอผ่าน ไม่แตกฉาน
ในวิชานั้น บุคคลที่เรียนรู้โดยปราศจากความเคารพในวิชามักจะมีข้ออ้างว่า ไม่ชอบวิชานั้นเพราะรู้สึก
ว่ายาก ไม่เหมาะกับตน พอรู้สึกไม่ชอบจะเกิดการปฏิเสธอย่างอ่ืนตามมา แต่ถ้าตั้งเป้าหมายว่า จะยาก
อย่างไรจะพยายามเรียนรู้ สอบถามครู ตรองดูให้รู้จริง ฝึกฝนจนแตกฉานในวิชานี้ให้ได้ ดังนี้เป็น
ความคิดที่เรียกว่า การเคารพในความรู้ ดังนั้น การเคารพในธรรมหรือในวิชาความรู้ที่เราก าลังศึกษา
อยู่จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ศาสตร์ใด ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง คนผู้เคารพในธรรมนี้ เมื่อมีใคร
มาสนทนาด้วยแล้วจะรู้สึกอยากพูดคุยด้วย เพราะพูดคุยแล้วเกิดปัญญา ได้รับประโยชน์จากการ
พูดคุยกับบุคคลนั้นมาก ดังนั้น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มิใช่เพียงพูดคุยสนุกสนานเป็นกันเองเท่านั้ น 
แต่บทสนทนานั้นยังประโยชน์แก่ผู้ฟังมากน้อยเพียงใดด้วย 

3) สังฆคารวตา หมายถึง การเคารพในพระสงฆ์ อาจมี 2 นัยคือ การเคารพในผู้
ถ่ายทอดความรู้ต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการเคารพในผู้มีศีลธรรมสูง แม้พระศาสดาคือพระ
บรมครูได้ปรินิพพานไปแล้ว แต่ผู้สืบทอดค าสอนมาสู่ชนรุ่นหลัง คือ พระสงฆ์ก็เปรียบได้ดังครูผู้ชี้
แนวทางเช่นเดียวกัน แนวทางประยุกต์ คือ การเคารพครูรวมถึงผู้ที่ให้ความรู้แก่เรานั้นเป็นสิ่งส าคัญ 
ความเคารพอ่อนน้อมเป็นเหตุให้บุคคลได้ปัญญา กล่าวคือ บางครั้งการเรียนรู้นั้น ผู้ที่ให้ความรู้อาจ
ไม่ใช่ครูอาจารย์ หรือบุคคลที่มีสถานะสูงกว่า แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพราะคนเรานั้นไม่
สามารถเช่ียวชาญในสิ่งต่าง ๆ ไปเสียทั้งหมด แต่ถ้าบุคคลใดมีความเคารพในครู เคารพในความรู้อยู่ใน
ใจแล้ว จะสามารถน้อมรับความรู้จากบุคคลใดก็ไดโ้ดยไม่เกี่ยงว่าผู้ให้ความรู้จะมีฐานะต่ าหรือสูงกว่า มี
วุฒิการศึกษาต่ าหรือสูงกว่า แต่เคารพที่องค์ความรู้ที่บุคคลนั้นจะถ่ายทอดแก่เรามากกว่า การหมั่น
พิจารณาอย่างนี้ จะท าให้เป็นผู้มีความอ่อนน้อมแก่ผู้อื่น ไม่ดูถูกผู้อื่นด้วยรู้ว่าบุคคลทั้งหลายย่อมมี
คุณค่าในตนเอง มีสิ่งที่เรายังรู้น้อยกว่า ควรพูดคุยด้วยความจริงใจไม่ดูแคลน เมื่อเป็นดังนี้ จะเป็นผู้ที่
รู้จักบุคคล รู้กาลเทศะ เข้าสมาคมได้ในทุกที่ทุกสถานอย่างไม่เก้อเขิน   

4) สิกขาคารวตา หมายถึง เคารพในการศึกษา ในขั้นตอนนี้กล่าวได้ว่า เป็นการน า
ความรู้ที่ได้จากทั้งครูบาอาจารย์ ผู้รู้ทั้งหลาย และการหมั่นพิจารณาศึกษาความรู้ด้วยตนเองมาฝึก
ปฏิบัติอย่างจริงจังจนเกิดผล เมื่อเกิดผลอย่างไรก็พิจารณาให้ถี่ถ้วน น าข้อสงสัยไปสอบถามครูแล้ว
กลับมาปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นวงจรดังนี้คือ เรียนรู้มาก พิจารณามาก ปฏิบัติมาก สอบถามผู้รู้มาก 
น ามาพัฒนาให้ดีขึ้นไป การตั้งใจศึกษาตามกระบวนการอย่างนี้เรียกได้ว่า เคารพในการศึกษา 
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5) อัปปมาทคารวตา หมายถึง เคารพในความไม่ประมาท กล่าวได้ว่า มีความ 
สัมพันธ์กับฝึกฝนตนในเรื่องความเคารพจาก 4 ข้อข้างต้นอย่างมาก หากฝึกฝนมาอย่างดีจะท าให้เกิด
ความเข้าใจในการปฏิบัติข้อธรรมอัปปมาทคารวตาได้มากขึ้น แนวทางการประยุกต์ คือ บุคคลผู้ใฝ่ใน
การศึกษาเรียนรู้ มีความเคารพครู เคารพความรู้ ช่างสังเกต ช่างพิจารณามาก นอกจากจะพัฒนา
ความรู้ของตนให้แตกฉานได้แล้ว ยังมีความไม่ประมาทในการด าเนินชีวิตด้วย กล่าวคือ บุคคลเมื่อ
พบปะผู้คนหลายระดับ แล้วหมั่นสังเกต และพิจารณาอยู่เสมอนั้นจะเกิดการเรียนรู้ที่เรียกว่า ลองผิด
ลองถูก เกิดเป็นประสบการณ์สั่งสมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ประเด็นส าคัญอยู่ที่การลองผิดลองถูกของผู้มี
ความเคารพเป็นฐานนั้นจะเกิดความเสียหายน้อยกว่า เพราะผู้มีความเคารพถ่อมตนเป็นนิสัย  หาก
พลาดพลั้งท าผิด มักได้รับความเมตตา ความเห็นใจ และได้รับการชี้แนะแก้ไขในสิ่งที่ถูกต้องให้เสมอ 
จึงมีความละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาทพลาดพลั้งกระท าผิดอีกในครั้งต่อไป ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดี
ยิ่งขึ้น ในทางตรงข้าม หากบุคคลใดไม่มีความเคารพ กระท าสิ่งใดผิดพลาดไป มักไม่ได้รับความเห็นใจ 
และไม่ได้รับการชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้อง จึงเกิดความประมาทคิดว่าตนกระท าถูกต้องแล้ว ยิ่งพลาดพลั้ง
หนักขึ้นเรื่อย ๆ จนยากจะแก้ไข ดังนั้น การเป็นผู้มีความเคารพนั้น ท าให้บุคคลเป็นผู้ไม่ประมาท และ
รู้คุณค่าของความไม่ประมาทได้อย่างลึกซึ้ง จึงเกิดความเคารพในคุณค่าของความไม่ประมาทขึ้นได้ 
เรียกว่า การเคารพในความไม่ประมาท  

6) ปฏิสันถารคารวตา หมายถึง การเคารพในการปฏิสันถาร จะปฏิสันถารได้ดี
หรือไม่เป็นผลพวงของการศึกษา 5 ข้อข้างต้น เพราะกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ท าให้บุคคลเป็นผู้รู้
แตกฉานและไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต เมื่อมีคุณสมบัติดังนี้ ถึงคราวต้องปฏิสันถารต้อนรับใคร จะ
รู้จักกาลเทศะอย่างยิ่ง ปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมแก่ระดับของบุคคล รู้ว่าควรกล่าวเชื้อเชิญต้อนรับ
อย่างไร ให้นั่งในที่อันควรแก่ฐานะ ให้รับประทานอาหารที่เหมาะสมแก่บุคคล รู้จักสังเกตว่าเวลาใด
ควรพูด เวลาใดควรฟัง อะไรคือประเด็นส าคัญ ไม่พูดสิ่งไร้สาระ ท าให้การสื่อสารมีพลัง ตรงใจผู้ฟัง  
จึงกล่าวได้ว่า การปฏิสันถารนี้เป็นศิลปะแห่งความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งต้องฝึกฝนผ่านกระบวนการ 
ทั้ง 6 ดังได้กล่าวมานี ้

 
4.2.7 สติปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง 
สติปัญญาด้านนี้จะสามารถสื่อสารความคิดและความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจน ใน

พระพุทธศาสนาจะกล่าวถึงการเข้าใจตนเองในเรื่องของการรู้เท่าทันความคิดตนเอง คือ บุคคลที่หมั่น
ฝึกจิตดีแล้วย่อมรู้เท่าทันและควบคุมจิตของตนเองได้ มีสติรู้ว่าก าลังคิดอะไร ต้องการอะไร และ
อธิบายความรู้สึกของตนเองได้ดี หากฝึกฝนให้มากเข้าจะเข้าใจการท างานของกิเลสและระงับไว้ได้ 
เช่น รู้ว่าเริ่มโกรธ ก็สามารถก าจัดได้ทันท่วงทีโดยไม่ปล่อยให้เก็บกดอารมณ์ไว้ หรือแสดงความโกรธ
ออกมาทางสีหน้าและท่าทาง เมื่อเกิดความอยากได้ก็ตั้งสติพิจารณาได้ว่าจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น ใช้
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ปัจจัย 4 อย่างคุ้มค่า รู้จักประเมินคุณค่าที่แท้จริงของวัตถุไม่ใช่ตัดสินคุณค่าจากราคาเป็นที่ตั้ง ดังนั้น 
สติปัญญาด้านนี้จึงมีความส าคัญอย่างมาก หากฝึกฝนให้ดีจะขจัดกิเลสในใจให้ลดลงได้เรื่อย ๆ และมี
สติปัญญามองโลกตามความเป็นจริงได้มากขึ้น การฝึกฝนควรใช้หลักธรรมอนุสติ 10 และโยนิโส
มนสิการ 10 

การพัฒนาสติปัญญาด้านความเข้าใจตนเองด้วยอนุสสติ 10 หลักการของอนุสสติ 10 คือ 
ระลึกถึงสิ่งที่ท าให้ตนมีจิตที่สงบลงได้ เช่น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ระลึกถึงเทวดา ระลึกถึง
ความตาย เป็นต้น เพื่อระงับความฟุ้งซ่านให้ได้ ความสงบจึงจะเกิดขึ้น เมื่อฝึกฝนให้บ่อยเข้าจะเกิด
ประโยชน์เบื้องต้น คือ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นชีวิตประจ าวันได้ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะตั้งสติ
ได้รวดเร็ว เช่น ปกติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ คนจะตื่นตระหนกจนท าอะไรไม่ถูก แต่ผู้ที่ฝึกสติมามากจะนึก
ถึงขั้นตอนต่าง ๆ ได้ เช่น มองหาถังดับเพลิง ถ้ามีควันมากต้องก้มตัวลงต่ า แล้วไปที่บันไดหนีไฟ 
ความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ เรียนรู้ได้ แต่สิ่งที่ส าคัญกว่าคือ เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น จะตั้งสติแก้ไข
สถานการณ์ได้อย่างไร การเรียนรู้มากมายแต่ไม่สามารถดึงเอาความรู้ภายในตนออกมาใช้ประโยชน์ได้
เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น จึงไม่ต่างอะไรกับการไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เท่าใดนัก การเรียนรู้ทฤษฎีให้เกิดประโยชน์
จึงมิใชเ่รียนรูเ้พื่อถ่ายทอดเพียงเท่านั้น แตต่้องน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วย  

คนที่มีสติปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง จะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูดหรือการกระท าได้ดี และรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตนเองด้วย ดังนั้น การเจริญภาวนา
ด้วยอนุสสติ 10 เพื่อเป็นวิธีการท าใจให้สงบ เพื่อให้จิตคุ้นเคยกับการเจริญสมาธิภาวนาในระดับที่
สูงขึ้นไปคือวิปัสสนา ในการเจริญสมาธิภาวนาด้วยอนุสสติ 10 นี้ หลักธรรมที่ใช้ควบคู่กันได้อย่าง
เหมาะสมคือ โยนิโสมนสิการ 10 มีข้อธรรมที่เหมาะสม 3 ประการ คือ คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
คิดแบบสามัญลักษณ์ และคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน อธิบายได้ดังนี้ 

1) การคิดแบบแยกแยะ จะเหมาะกับการเจริญสมาธิภาวนาด้วยอนุสสติ 10 สอง 
ประเภท คือ กายคตาสติและมรณานุสสติ กล่าวคือ การคิดแบบแยกแยะนั้นเป็นการพิจารณาขันธ์ทั้ง 
5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ กายคตาสติเป็นการพิจารณากายว่าเป็นของไม่เที่ยง 
ประกอบด้วย หนัง เลือด กระดูก เส้นเอ็น เป็นต้น ไม่ใช่ของสะอาด ไม่ใช่ของสวยงาม รูปร่างภายนอก
ที่เห็นว่าสวยงาม หากน ามาแยกออกเป็นส่วน ๆ แล้ว ก็ไม่มีความงามแต่อย่างใด สิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้ก็
เช่นกัน ทั้งมนุษย์ สัตว์ บ้านเรือนต่าง ๆ ล้วนประกอบกันด้วยธาตุ หากแยกออกจากกันย่อมไม่
สวยงามอย่างที่เห็น การคิดลักษณะนี้มักมีการคิดแบบสามัญลักษณ์ร่วมด้วยเสมอ 

2) การคิดแบบสามัญลักษณ์ คือ การพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลาย มีเกิดย่อมมีดับ มี
ความเปลี่ยนแปลงไปไม่คงสภาพเดิม และไม่ใช่ตัวตนแท้จริง ย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา เช่น เมื่อ
คิดว่าร่างกายของเรา เป็นของไม่งามไม่สะอาดแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลง เสื่อมถอยลงไปตามกาลเวลา 
และต้องตายในวันใดวันหนึ่ง มนุษย์ทุกคนก็หนีไม่พ้นความตายเช่นกัน (มรณานุสสติ) อีกทั้งบ้านเรือน 
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ทรัพย์สินต่าง ๆ จะเก่าลงและเสื่อมสลายไปด้วย พิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่าย คลายความยึดติดใน
ร่างกายของตน คลายความวิตกกังวลในบุคคลอันเป็นที่รัก และทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ไปได้เรื่อย ๆ ใจจะ
เกิดความสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน จนเกิดเป็นสมาธิขึ้น 

3) คิดอยู่กับปัจจุบัน การก าหนดจิตให้อยู่กับปัจจุบันสามารถท าได้หลายวิธีเช่น การ
เจริญอานาปานสติ การก าหนดลมหายใจเข้าออก ตามดูลมหายให้เข้า ให้รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกก็
รู้ว่าหายใจออกไปเรื่อย ๆ จนจิตสงบ ไม่สัมผัสได้ถึงลมหายใจ หรืออาจใช้วิธีระลึกถึงพระพุทธองค์เป็น
พุทธานุสสติ เช่น การก าหนดพุทโธ หรือการระลึกถึงพุทธคุณก็ท าให้จิตผ่องใส สงบลงจาก 
ความฟุ้งซ่านต่าง ๆ ได้ จะใช้วิธีใดขึ้นกับอัธยาศัยของแต่ละบุคคลและวัตถุประสงค์ในการภาวนา เช่น 
บางคนอาจไม่พิจารณากายคตาสติ มรณานุสสติ แต่เริ่มจากการก าหนดลมหายใจแบบอานาปานสติ
เลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม การหมั่นเจริญกายคตาสติและมรณานุสสติมีข้อดี คือ เมื่อมีความสุขและความ
ทุกข์ผ่านเข้ามาในชีวิต จะปล่อยวางจากความสุขความทุกข์นั้นได้ สามารถวางอุเบกขาต่อความสุข
และความทุกข์ที่เข้ามากระทบได้รวดเร็ว เป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในชื่อเสียง ลาภยศ เพราะพิจารณาจน
เห็นว่า ทุกสิ่งในโลกล้วนมีเกิดมีดับ ไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงทนถาวรและเสื่อมสลายไปตาม
กาลเวลา ปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิดปัญญามองโลกตามความเป็นจริงได้อย่างชัดเจน  

กล่าวโดยสรุปคือ การเจริญสมาธิภาวนา อาจใช้หลายวิธีการร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์แต่ละอย่าง เช่น การฝึกจิตปล่อยวางในสุขและทุกข์ หรือต้องการให้จิตสงบ แต่การเจริญ
สมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนาไม่ว่าเป็นวิธีใดก็ตามล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ การขัดเกลาจิตให้
สะอาดผ่องใส หลุดพ้นจากกิเลส และบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไป 

 
4.2.8 สติปัญญาด้านธรรมชาติ 
โดยฐานของสติปัญญาด้านนี้จะกล่าวถึงความเข้าใจธรรมชาติในเชิงสิ่งแวดล้อม การ

แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และความสัมพันธ์กันของระบบนิเวศน์ ส่วนความเหมือนและ
ความต่างของสิ่งมีชีวิตนั้น วิทยาศาสตร์จะอธิบายผ่านทางระบบพันธุกรรม โดยจัดกลุ่มสัตว์ เช่น สัตว์
บก สัตวน์้ า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นต้น มนุษย์ก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มมองโกลอยด์ คอเคซอย ฯลฯ และ
การที่พ่อ แม่ พี่และน้อง มีหน้าตาคล้ายคลึงกันล้วนมีรหัสพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ที่เกี่ยวข้อง
กัน สามารถระบุความสัมพันธ์ให้ชัดเจนได้ด้วยการตรวจดีเอ็นเอ พืชก็เช่นเดียวกัน มีการจัดกลุ่มจาก
ระบบอนุกรมวิธาน (Taxonomy) จัดกลุ่มความคล้ายคลึงกันด้วยลักษณะต้น ใบ ดอก ผล หากมีความ
คล้ายคลึงกันก็จัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน มีการเจริญเติบโตได้ดีในสภาพร้อน อบอุ่น หนาว เหล่านี้เป็นการ
จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตตามวิธกีารทางวิทยาศาสตร์ 

อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาอธิบายสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเกิดของสิ่งมีชีวิตว่าเพราะอะไร
จึงเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีฐานะอย่างนี้ รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ เหตุใดจึงเป็นพ่อแม่พี่น้องกัน เพราะอะไร
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จึงเกิดเป็นสัตว์น้อยใหญ่ พืชมีก าเนิดและวิวัฒนาการอย่างไร พระพุทธศาสนาสอนให้เห็นธรรมชาติ
ตามความเป็นจริง ดังนั้น สติปัญญาด้านธรรมชาติน้ีนอกจากจะเรียนรู้อย่างวิทยาศาสตร์แล้ว ควรเน้น
การมองโลกตามกฎแห่งความเป็นจริงด้วยสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ ดังนี ้

เหตุแห่งการเกิดของคนและสัตว์ล้วนมีกรรมในอดีตเป็นสิ่งก าหนด การเกิดเป็นมนุษย์ก็มี
ความแตกต่างกัน เช่น มีฐานะดี ฐานะยากจน มีครอบครัวที่ดี มีครอบครัวแตกแยก มีการศึกษาดี ขาด
โอกาสทางการศึกษา ส่วนที่ดีล้วนเกิดจากบุญ ส่วนที่ไม่ดีเกิดจากบาปอกุศลที่ท ามาในอดีตส่งผลใน
ปัจจุบัน การเกิดในครอบครัวเดียวกันมักเกิดจากความผูกพันในอดีต เช่น เกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันมา
หลายภพชาติ ดังปรากฏในอรรถกถาสาเกตชาดกว่า พราหมณ์และพราหมณีที่รู้สึกคุ้นเคยเหมือน
พระพุทธเจ้าเป็นบุตรของตน เพราะเคยเกิดร่วมกันมา 500 ชาติ2 เป็นต้น ส่วนการเกิดขึ้นของสัตว์นั้น
พระพุทธศาสนาจัดเป็นทุคติภูมิอย่างหนึ่ง คือ ติรัจฉาน หมายถึง สัตว์ที่มีล าตัวขวาง ไม่ตั้งตรงขึ้น
เหมือนมนุษย์ ไม่มีโอกาสในการสร้างกุศล และยังกล่าวว่าสัตว์แต่ละประเภทก็มีกรรมดีกรรมชั่วมาก
น้อยต่างกัน เช่น การเกิดเป็นหนอนในหลุมอุจจาระ หรือเกิดเป็นช้างที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี ก็แสดง
ให้เห็นถึงความแตกต่างของกรรมที่กระท ามาในอดีต มีบางพระสูตรแสดงนัยให้เห็นว่าสัตว์เล็กมาก ๆ 
นั้นมีกรรมหนักกว่าสัตว์ใหญ่ ดังที่ปรากฏในพรรณนาปัจเจกพุทธาปทาน3 พระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธ
พยากรณ์แล้วว่าจะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต จะไม่เกิดเป็นสัตว์ที่มีขนาด
เล็กกว่านกกระจาบ และไม่โตกว่าช้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเกิดเป็นสัตว์เล็กมากหรือใหญ่มากเกินไป
นั้นมีวิบากกรรมฝ่ายอกุศลมาก เป็นอภัพพฐานะ คือฐานะอันไม่ควร 

นอกจากนี้ การเกิดของสิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณอาศัยนั้นไม่ได้มีเพียงคนและสัตว์ที่มองเห็นได้
ด้วยตาเนื้อ (มังสจักษุ) เท่านั้น แต่ยังมีโอปปาติกสัตว์ด้วย ซึ่งเป็นภพภูมิแห่งการเสวยกรรมดี กรรมชั่ว 
ที่ท าไว้ในอดีตเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ผู้ที่ท ากุศลกรรมไว้มาก เมื่อละโลกไปก็ไปเกิดเป็นโอปปาติกะที่มี
รูปร่างงดงาม เป็นเทวดาในชั้นต่าง ๆ ตามก าลังแห่งบุญกุศลที่ท าไว้ แต่ผู้ที่ประกอบอกุศลไว้มาก จะ
ไปสู่สัมปรายภพที่มีความทุกข์ เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง เปรต อสูรกาย สัตว์นรก จะได้รับทุกขเวทนา
มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของอกุศลกรรมเมื่อครั้งเป็นมนุษย ์

แสดงให้เห็นว่า กฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎธรรมชาติที่มนุษย์และสรรพสัตว์หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
หากต้องการหลุดพ้นจากวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ จะต้องรู้คุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ 
รู้คุณของผู้ที่ให้ก าเนิดและสอนสั่งสิ่งดีงาม คือ บิดา มารดา รู้คุณของสมณะผู้ปฏิบัติชอบ ควรให้ความ
เคารพและบูชา น้อมเข้าไปรับการศึกษาเรียนรู้ค าสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร 
และหมั่นประพฤติตนเป็นคนดี ประกอบกรรมดีมีบุญกิริยาวัตถุ 3 เป็นต้น ทั้งหมั่นท าทานแก่ทักขิไนย

                                                 
2ขุ.ชา.อ. 56/161. 
3ขุ.อ.อ. 70/269.  
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บุคคล สงเคราะห์ผู้ล าบากยากไร้ สร้างประโยชน์แก่สังคมให้มาก รักษาศีลให้บริสุทธิ์ และเจริญสมาธิ
ภาวนาให้รู้เท่าทันจิตของตน เมื่อปฏิบัติมากเข้าจะเกิดความเบื่อหน่ายการครองเรื อน มุ่งขัดเกลา
ตนเองอย่างสมณะ ปฏิบัติไตรสิกขาให้ยิ่งขึ้น มีกิเลสเบาบางลงเข้าสู่กระแสของพระอริยบุคคล และได้
บรรลุอรหัตผลหมดกิเลสในที่สุด เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนา ดังนั้น 
บุคคลควรระลกึเสมอว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้น าพุทธธรรมเครื่องพ้นทุกข์มาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์นัน้
มีคุณประมาณมิได้ และพระอริยสงฆ์ พระสมมติสงฆ์ผู้สั่งสอนธรรมให้เกิดสัมมาทิฏฐินั้นมีคุณมาก เป็น
บุคคลที่ควรเคารพบูชาอย่างยิ่ง 

บุคคลเมื่อเข้าใจกระบวนการแห่งสัมมาทิฏฐิ 10 เห็นกฎธรรมชาต ิคือ กฎแห่งกรรมที่ท าให้
เกิดการเวียนว่ายในวัฏฏสงสารดังนี้ จะไม่เพียงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังเป็นผู้ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น มีศีลธรรมอันดีงาม และน้อมน าพุทธธรรมที่ได้ศึกษามาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนยิ่งขึ้นไป 
จึงกล่าวได้ว่า สัมมาทิฏฐิ 10 เป็นหมวดธรรมส าคัญที่จะท าให้เห็นความสัมพันธ์ของการเกิดมนุษย์ 
สัตว์ และสิ่งมีชีวิตในโลกได ้

 
4.2.9. สติปัญญาด้านการด ารงชีวิต 
คนที่มีสติปัญญาด้านนี้ รู้ว่าควรด าเนินชีวิตอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง บุคคลที่มี

สติปัญญาด้านนี้ มักมีทิศทางการด าเนินชีวิตที่ชัดเจน มีแนวคิดทางศีลธรรม ท าให้บุคคลที่มีสติปัญญา
ด้านนี้โดดเด่นมักปรากฏในกลุ่ม นักบวช ผู้ให้ค าแนะน าในการใช้ชีวิต เป็นต้น กล่าวได้ว่า สติปัญญา
ด้านนี้มีผลต่อการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องและมีความสุข ดังนั้น การพัฒนาสติปัญญาด้านนี้ จึงมีความ
คล้ายคลึงการสติปัญญาด้านธรรมชาติ คือ เข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิ 10 ประการและความสัมพันธ์ของ
สัมมาทิฏฐิทั้ง 10 ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่หมั่นเจริญสมาธิภาวนาด้วย เพราะวิธีที่
จะพัฒนาสติปัญญาด้านการด าเนินชีวิตได้ดีนั้น ต้องอาศัยการฝึกสมาธิที่มีเป้าหมายเพื่อการพ้นทุกข์ 
ไม่ใช้สมาธิในระดับของการศึกษาเรียนรู้วิทยาการ การท างาน และแก้ไขปัญญาในชีวิตเพียงเท่านั้น 

การปฏิบัติสมาธิที่เหมาะสมกับสติปัญญาด้านการด ารงชีวิต คือ วิหารพหุลา และปัจจ
เวกขณพหุลา ซึ่งเป็นหลักธรรมที่อยู่ในปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา 
และสอดคล้องกับองค์ธรรม สติ สมาธิ ในอินทรีย์ 5 และเกิดปัญญาพิจารณาโลกตามความเป็นจริงได้ 
(ดูแผนภาพที่ 23 ประกอบ) อธิบายได้ว่า การด าเนินชีวิตที่มีเป้าหมายเพื่อการพ้นทุกข์นั้น ไม่ว่าจะอยู่
ในเพศภาวะพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตาม หากเป็นผู้หมั่นเจริญวิหารธรรม คือ เจริญสมาธิภาวนาเป็น
ประจ า มีสุญตาวิหารธรรม เมตตาวิหารธรรม เป็นต้น และหมั่นพิจารณาปัจจเวกขณะ คือ การ
พิจารณาการใช้สอยปัจจัย 4 เสียก่อนแล้วจึงบริโภค ไม่ใช่การบริโภคด้วยตัณหา แต่เป็นการบริโภค
ด้วยปัญญาโดยบริโภคแต่พอดี หากเป็นพระภิกษุจะหมายถึง การใช้สอยและบริโภค จีวร บิณฑบาต 
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เสนาสนะ และเภสัชแต่พอดี4 เมื่อปฏิบัติดังนี้ จะเป็นผู้ใช้สอยปัจจัย 4 อย่างมีสติ ด้วยพิจารณาอยู่
เสมอว่า อาหารที่จะบริโภคนั้นไม่ใช่บริโภคเพื่อความอร่อย หรูหรา สวยงาม แต่เพื่อคุณค่าทางอาหาร
ให้ร่างกายมีความแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยและด ารงอยู่เพ่ือปฏิบัติธรรม เสื้อผ้าที่สวมใส่นั้นไม่ใชเ่พื่อบ่งบอก
ฐานะทางการเงินและความสวยงาม แต่ใช้เพื่อปกปิดร่างกาย กันความร้อนหนาว ป้องกันแมลงและ
สัตว์ต่าง ๆ เมื่อพิจารณาดังนี้บ่อย ๆ จะท าให้เกิดปัญญามองโลกตามความเป็นจริงได้มากขึ้น สามารถ
แยกแยะถูกผิด ดีชั่ว ควรหรือไม่ควร ความจ าเป็นและความฟุ่มเฟือยได้ หากเป็นคฤหัสถ์ย่อมมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะรู้จักใช้ทรัพย์อย่างมีคุณค่า พอใจในสิ่งที่ตนเองมี และด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข หากเป็นพระภิกษุย่อมรักษาศีลได้บริสุทธิ์ มีความสงบ ไม่ฟุ้งซ่านเพราะความอยากในสิ่งทั้ง
ปวง เมื่อปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ได้ผลดี เกิดปัญญาพิจารณาธรรมได้ลุ่มลึกเป็นล าดับ กล่าวได้ว่า 
สติปัญญาด้านการด าเนินชีวิตนั้นนอกจากจะมีประโยชน์ต่อตนเองแล้ว หากพัฒนาสติปัญญาด้านนี้ใน
บุคคลทั่วไปแล้วสังคมย่อมสงบสุข เพราะคนจะไม่กอบโกยแสวงหาประโยชน์แก่ตนและพวกพ้อง แต่
จะมุ่งพัฒนาจิตของตน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และรู้จักการแบ่งปัน 

 
4.2.10 สติปัญญาด้านการสอน  
แม้ในปัจจุบันมีทฤษฎีการสอนมากมาย แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การถ่ายทอดความรู้ด้วย

วิธีใด ๆ ที่เหมาะสมกับบุคคล สถานการณ์ และเกิดสัมฤทธิผลคือ บุคคลผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้
เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
ได้ การ์ดเนอร์กล่าวว่า บุคคลจะใช้พหุปัญญาที่ตนเองถนัดเป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ ครูที่ดีควร
มีพหุปัญญาทุกด้านให้มากที่สุด และมีความรู้ในเชิงสหวิทยาการร่วมด้วย เพื่อให้รู้พื้นฐานการเรียนรู้
ของบุคคลที่มีพหุปัญญาหลากหลาย และใช้พหุปัญญาด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการออกแบบการ
สอนได้อย่างเหมาะสม จนสามารถกระตุ้นให้เกิดการ สังเคราะห์และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนได้ ดังนั้น ครูควรมีสัมมาทิฏฐิเป็นฐาน มีความเช่ียวชาญอย่างแท้จริงในสิ่งที่จะสอน มีพหุปัญญา
หลากหลายด้าน และมีเทคนิคการสอนที่ดี  หลักธรรมที่เหมาะสมคือ สัมมาทิฏฐิ 10 พหูสูต 5 โยนิโส
มนสิการ 10 เทศนามาก อาศัยคร ูวิหารพหุลา และปัจจเวกขณพหุลา มีขั้นตอนดังนี ้

เริ่มจากการพัฒนาพหุปัญญาทุกด้านพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิให้มาก การสร้างสัมมาทิฏฐิ 10 
และพัฒนาสติปัญญาทั้ง 9 ด้านสามารถพัฒนาตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้น สิ่งที่ส าคัญในขั้นตอนนี้ 
คือ การประยุกต์ใช้สติปัญญาแต่ละด้านในเชิงบูรณาการเพื่อออกแบบการสอนอย่างเหมาะสม ดังนั้น 
หลักธรรมส าคัญที่ต้องใช้ในขั้นตอนนี้คือ โยนิโสมนสิการ 10 เพื่อพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดย

                                                 
4 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพ 

มหานคร: ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, 2558), หน้า 228. 
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ใช้วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คิดเร้ากุศล และคิดแบบวิภัชชวาท การคิดแบบวิภัชชวาทนั้น เน้น
การวิเคราะห์ให้รอบด้าน และเจาะลึกแต่ละด้านอย่างละเอียด ท าให้มองเห็นจุดเด่นของพหุปัญญาแต่
ละด้าน และใช้วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์เพื่อดูความสอดคล้องของพหุปัญญาด้านต่าง ๆ แล้วประยุกต์ใช้
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การสอนได้ ในขณะเดียวกันควรใช้วิธีคิดแบบเร้ากุศล เพื่อปลูกฝัง
สัมมาทิฏฐิผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วย จะยกตัวอย่าง 2 ประการดังนี ้

ตัวอย่างที่ 1 การสอนคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เด็กวัยนี้ต้องเสริมสร้าง
ประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสให้มาก และการเล่นเป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์ให้เด็กในวัยนี้ได้ดี  
ดังนั้น การให้เด็กนั่งเฉย ๆ แล้วสอนบวกเลขด้วยการนับนิ้วและเขียนค าตอบลงกระดาษ จะไม่
สามารถกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ เด็กอาจรู้สึกเบื่อและเลิกสนใจเรียนได้ง่าย ดังนั้น อาจใช้
วิธีการเปิดเพลงเกี่ยวกับการบวกเลขให้เด็กฟัง ให้เด็กร้องเพลงและปรบมือไปด้วย จะท าให้เด็กรู้สึก
สนุก เข้าใจเนื้อหาผ่านท านองเพลงและความคล้องจองของภาษาที่แต่งเนื้อเพลง เป็นออกแบบการ
สอนโดยใช้สติปัญญาด้านดนตรีและด้านภาษา นอกจากนี้ ยังผสมผสานสติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ โดย
น ารูปทรงเรขาคณิตที่มีสีต่าง ๆ จ านวนมากมาให้เด็ก แล้วตั้งโจทย์ว่า ให้รวมรูปทรงเหล่านี้ให้ได้ 10 
ชิ้น โดยเลือกแบบและสีได้ตามชอบใจ จากนั้นให้เด็กอธิบายว่าท าไมจึงเลือกแบบนี้ เช่น เด็กคนแรก
อาจน าสามเหลี่ยมมา 2 ชิ้น บวกกับสี่เหลี่ยม 4 ชิ้น บวกกับทรงกลม 4 ชิ้น จึงรวมกันได้ 10 ในขณะที่
เด็กบางคนอาจสนใจเรื่องสีมากกว่า โดยน าวัตถุสีแดง 3 ชิ้น สีน้ าเงิน 2 ชิ้น สีเหลือง 3 ชิ้น และสีเขียว 
2 ชิ้นมารวมกันแล้วได้ 10 โดยไม่สนใจรูปทรงก็ได้ แล้วให้เด็กถ่ายทอดความคิดและเหตุผลของตนเอง
ออกมา เป็นการฝึกสติปัญญาด้านการเข้าใจตนเองไปในเวลาเดียวกัน การออกแบบการสอนอย่างนี้ 
ครูจะสามารถสังเกตเห็นความสนใจของเด็กได้ด้วยว่า เด็กคนน้ีฟังดนตรีแล้วสนุกสนานเข้าใจดี เด็กอีก
คนหนึ่งสนใจเรื่องสี ในขณะที่เด็กอีกคนสนใจเรื่องรูปทรงต่าง ๆ เป็นต้น สามารถน าไปพัฒนาการสอน
ในครั้งต่อไปได้อีก จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการฝึกสติปัญญา 5 ด้านในเวลาเดียวกัน คือ ด้าน
ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านภาษา ด้านดนตรี ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านการเข้าใจตนเอง 

ตัวอย่างที่ 2 การสอนศิลปะร่วมกับการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิโดยอาศัยทฤษฎีพหุปัญญาเป็น
เครื่องมือในการออกแบบการสอน เช่น การสอนวาดภาพในวิชาศิลปะและก าหนดว่าจะปลูกฝัง
สัมมาทิฏฐิเรื่อง บิดามารดามีคุณจริงลงไปด้วย สามารถใช้วีดีโอนิทานชาดกมาเปิดให้เด็กดู หรือใชก้าร
ขับล าน าชาดกเรื่องความกตัญญูซึ่งมีท่วงท านองไพเราะและมีการใช้ภาษาที่สวยงาม แล้วให้เด็กลอง
วาดรูปเองตามจินตนาการ โดยมีเรื่องราวสอดคล้องกับนิทานชาดกที่ได้ฟังไป เริ่มจากการวางแผน
วิเคราะหว์่าจะมีเรื่องราวอย่างไร มีตัวละครอะไร จะวาดอะไรก่อนหลัง จะจัดการกับพื้นที่บนกระดาษ
อย่างไรบ้าง โดยอาศัยหลักขององค์ประกอบศิลป์ว่า อะไรคือจุดเด่นของภาพ ควรวางสัดส่วนอย่างไร
ให้เหมาะสม ควรใช้สีเข้มสีอ่อนและใช้แสงเงาอย่างไรบ้าง เมื่อเด็กวาดเสร็จแล้ว ให้อธิบายแนวคิดใน
ผลงานแก่ครูและเพื่อน ๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ก่อนแสดงความคิดเห็น



186 

ครูควรบอกหลักการในการวิจารณ์ภาพให้แก่เด็กก่อน และมีกติการ่วมกันว่า จะแนะน ากันด้วยความ
เคารพ มีจิตเมตตา ไม่ดูถูก และไม่พูดค าหยาบคาย เมื่อเด็กได้วาดภาพและน าเสนอครบแล้ว ครูควร
สรุปให้ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อให้เด็กเข้าใจหลักการทางศิลปะได้อย่างถูกต้อง พร้อมด้วยการชื่นชมผลงาน
ของนักเรียนทีใ่ช้เทคนิคการวาดภาพได้ดีและสามารถถ่ายทอดพระคุณของบิดามารดาผ่านภาพวาดได้
ดีด้วย เป็นการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิเรื่อง บิดามารดามีคุณจริง และให้เด็กได้แสดงมุทิตาจิตแก่เพ่ือนด้วย 

ทักษะการสอนข้างต้นนี้ ผู้สอนจะต้องใช้พหุปัญญาหลายด้าน ประกอบด้วย ด้ านมิติ
สัมพันธ์(ศิลปะ) ด้านดนตรี ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านมนุษย
สัมพันธ์ ด้านการด ารงชีวิต แล้วครูยังต้องมีพื้นฐานทางจริยธรรมที่ดี มีความรู้ความเข้าใจและด าเนิน
ชีวิตตามหลักสัมมาทิฏฐิ จึงจะสามารถแนะน าเด็กให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์รายวิชา และ
พัฒนาปัญญาทางจริยธรรมไดใ้นเวลาเดียวกัน   

จากตัวอย่างทั้ง 2 ประการ สามารถสรุปคุณสมบัติของผู้สอนไดด้ังนี ้
1) มีความช านาญในสิ่งที่สอน คือ ครูต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะสอนจริง ๆ และเป็นผู้

หมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ช านาญยิ่งขึ้นและทันยุคสมัย  
2) ผู้สอนต้องมีทักษะการสอนที่ดี คือ เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง และสอนแบบพหุปัญญาได้ ครูควรรู้ว่าเด็กแต่ละวัยมีพฤติกรรมการเรียนรู้ต่างกันอย่างไร 
สังเกตว่าเด็กในชั้นเรียนมีความถนัดอะไรบ้าง และใช้โยนิโสมนสิการเพื่อน ามาสร้างสรรค์วิธีการสอนที่
หลากหลายและบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนได้ โดยออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจ
ของเดก็ ๆ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใชค้วามสามารถทางพหุปัญญาด้านที่ตนเอง
ถนัดผสมผสานกับด้านอื่น ๆ แล้วแสดงความสามารถ พร้อมกับน าเสนอความคิดเห็นได้เต็มที่ จากนั้น
ครูจะเป็นผู้แนะน ามุมมองความคิดและวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ เพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ ท าให้ชั่วโมงเรียนสนุกสนานมากขึ้น 

3) ครูต้องเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ มีคุณธรรม จึงจะสามารถผสมผสานการสอนด้วยพหุ
ปัญญาและปลูกฝังสัมมาทิฏฐิในเวลาเดียวกันได้ และเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตที่ดีงามแก่ลูกศิษย์
ด้วย 

อย่างไรก็ตามการ์ดเนอร์กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 นั้น บุคคลควรได้รับการปลูกฝังจิต 5 
ลักษณะ จะท าให้มนุษย์ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึง
การบูรณาการพุทธธรรมเข้ากับการพัฒนาพหุปัญญาทั้ง 10 ด้านตามกรอบของแนวคิดจิต 5 ลักษณะ
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในเชิงปฏิบัติต่อไป 
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4.3 การบูรณาการพุทธธรรมร่วมกับการพัฒนาพหุปัญญา 10 ด้านในกรอบแนวคิดจิต 
5 ลักษณะ 

การพัฒนาจิต 5 ลักษณะประกอบด้วย จิตช านาญการ จิตสังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ จิต
เคารพ และจิตรู้จริยธรรม สามารถบูรณาการพุทธธรรมร่วมกับพหุปัญญาทั้ง 10 ด้าน ตามกรอบ
วิธีการของจิตแต่ละประเภทได้ดังนี ้

 
4.3.1 จิตช านาญการ 
เป็นการพัฒนาสติปัญญาทั้งด้านที่ตนเองถนัดให้เกิดความเชี่ยวชาญร่วมกับพหุปัญญาด้าน

อื่น ๆ จนสามารถใช้ปัญญาในเชิงบูรณาการได้ เป็นพื้นฐานที่ดีต่อการพัฒนาจิตสังเคราะห์และจิต
สร้างสรรค์ด้วย ซึ่งความช านาญนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาพหุปัญญาทั้ง 10 ด้าน โดยจิต
ช านาญการจะเน้นการพัฒนาปัญญาในกลุ่มทักษะที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ คือ พหุปัญญาด้านภาษา 
ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มศิลปะ 3 ด้าน คือ พหุปัญญาด้านดนตรี ด้านร่างกายและ
การเคลื่อนไหว ด้านมิติสัมพันธ์ และจะรวมสติปัญญาด้านการสอนไว้ในกลุ่มของจิตช านาญการด้วย 
รวมทั้งสิ้น 6 ด้าน  

ซึ่งการ์ดเนอร์กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาจิตช านาญการมี 4 ขั้นตอน คือ 
1) ระบุหัวข้อหรือแนวความคิดในสาขาวิชาที่ส าคัญส าหรับตัวเรา เริ่มจาก ก าหนด

เนื้อหา (content) ว่าควรเรียนรู้อะไรบ้าง และเลือกวิธีการ (method) ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ เช่น 
วิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการจัดท างบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ใช้เวลาในการท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และใช้รูปแบบการวิเคราะห์ที่
หลากหลาย 

3) ใช้วิธีการที่หลากหลายในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา การโต้แย้ง การ
บรรยายด้วยภาพ หรือการน าเสนอด้วยวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์ เหล่านี้จะเป็นการฝึกฝนให้เกิดทักษะ
ด้านต่าง ๆ และมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการผสมผสานสติปัญญาที่หลากหลาย
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเข้าด้วยกันนั่นเอง 

4) การแสดงออกของความเข้าใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด จะฝึกฝนได้จากการ
ท าแบบฝึกหัดที่หลากหลาย และการแก้ไขสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อฝึกให้รู้จักขบคิด ผู้สอน
ควรสร้างปัญหาหรือปริศนาใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนขบคิดเอง โดยไม่เฉลยหรือสอนให้รู้ค าตอบ แล้วคอยดู
ความเป็นไปในการแก้ปัญหานั้น ซึ่งกระบวนดังกล่าวนี้เป็นการสร้างวิธีคิดแบบช านาญการหรือวิธีการ
คิดที่ลึกซึ้ง ส่วนนี้มีความส าคัญมาก หากขาดส่วนนี้ไปจะท าให้ไม่สามารถมองเห็นโลกที่แท้จริงทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพได ้
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สามารถน าขั้นตอนการสร้างจิตช านาญการของการ์ดเนอร์มาบูรณาการเข้ากับพุทธธรรม 7 
ประการ5 ได้ดังต่อไปนี ้

1) ระบุหัวข้อหรือแนวความคิดในสาขาวิชาที่ส าคัญส าหรับตัวเรา ในขั้นตอนนี้จะใช้
ร่วมกับหลักธรรมข้อ 1-3 ข้อคือ 1.ศึกษาจากครู ฟังและอ่านมาก 2.จ าได้แม่นย า และ 3.ท่องได้คล่อง
หรือคล่องแคล่วในความรู้นั้น กล่าวคือ เมื่อก าหนดเนื้อหาที่ควรเรียนรู้ในศาสตร์ที่เราต้องการศึกษา
แล้ว ควรศึกษาจากครูหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น แล้วมาศึกษาด้วยตนเองให้มาก จนสามารถจดจ า
ประเด็นส าคัญและรายละเอียดได้มากพอควร จากนั้นควรท่องให้เกิดความคล่องในหลักการ บาง
สาขาวิชาที่ต้องฝึกพูดและท่องมาก เช่น ภาษาต่าง ๆ หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ สมการคณิตศาสตร์ 
ควรท่องให้คล่องปาก 

2) ใช้เวลาในการท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และใช้รูปแบบการวิ เคราะห์ที่
หลากหลาย ในขั้นตอนนี้ จะได้ฐานข้อมูลที่ส าคัญจากข้อแรก คือ สามารถจดจ าองค์ความรู้ต่า ง ๆ 
ประเด็นส าคัญ รายละเอียดของเนื้อหาได้อย่างแม่นย า และสามารถท่องได้คล่องแคล่วดังกล่าว จึงง่าย
ต่อการน ามาคิดพิจารณาให้ลึกซึ้ง อันเป็นหลักธรรมข้อที่ 4 คือการพิจารณาท าความเข้าใจให้มาก 
สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันได้ เป็นต้น ถ้าหากไม่มีความรู้มากพอ จะไม่สามารถคิด
อย่างลึกซึ้งซับซ้อนขึ้นได้  

3) ใช้วิธีการที่หลากหลายในการเรียนรู้ เมื่อคิดวิเคราะห์ทั้งเชิงลึกและความสัมพันธ์
ในประเด็นต่าง ๆ ให้มากแล้ว จะต้องเรียนรู้ผ่านวิธีการเรียนที่หลากหลายและสถานการณ์จริงให้มาก 
จะสนับสนุนให้เกิดธรรมในข้อ 5 คือ นึกเห็นขั้นตอนเป็นภาพอย่างชัดเจนเป็นล าดับ เนื่องจากการ
เรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย จะเกิดมุมมองที่กว้างขวางและได้ประสบการณ์จากหลายเหตุการณ์ เช่น 
การศึกษาด้านภาษา อาจสนทนาผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมติด้วยภาษานั้น จะท า
ให้จดจ ารูปประโยคที่เหมาะสมกับการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลายได้มากขึ้น ถ้าหากเป็นการเรียน
วิทยาศาสตร์ อาจน าทฤษฎีที่เรียนมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์จริง เช่น การเรียนทฤษฎีไฟฟ้าแล้ว
ให้สังเกตการต่อวงจรไฟฟ้าในห้องเรียนว่า ใช้การต่อวงจรไฟฟ้าในรูปแบบใด ให้ผลแบบใด เป็นต้น 
เมื่อฝึกดังนี้มากเข้า จะเห็นภาพชัดเจนตั้งแต่ตัวทฤษฎีและเชื่อมโยงสู่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันได้ 
จึงกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ในขั้นตอนนี้สนับสนุนให้เกิดธรรมในข้อที่ 5 คือ การนึกเห็นขั้นตอนต่าง ๆ 
เป็นภาพได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การน าหลักการของธรรมข้อที่ 5 มาประยุกต์ใช้โดยฝึกคิดเป็นภาพ
จะช่วยให้การจดจ าแม่นย ามากยิ่งขึ้น เช่น การจดจ าภาพแผ่นป้ายในภาษาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ

                                                 
5พุทธธรรม 7 ประการ คือ 1. เรียนรู้จากครู ฟังมาก ศึกษามาก 2. จ าให้ได้แม่นย า 3. ท่องได้อย่างคล่องแคล่ว 

4. พิจารณา ท าความเข้าใจให้มาก 5. นึกเห็นขั้นตอนต่าง ๆ เป็นภาพอย่างชัดเจน 6. แทงตลอดในความรู้ เข้าใจทุกประเด็น
อย่างทะลุปรุโปร่ง 7. แสดงผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น ตามแผนภาพที ่21 
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สถานการณ์หรือสถานที่ที่พบ การจดจ าแผงวงจรโดยนึกเป็นภาพในใจ จะท าให้เก็บรายละเอียดได้
มาก ช่วยให้จดจ าได้นาน และน าไปใช้ได้อย่างแม่นย า 

4) การแสดงออกของความเข้าใจ ในขั้นตอนนี้การ์ดเนอร์เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยบท
ฝึกที่หลากหลาย ในขั้นตอนนี้จะสอดคล้องกับธรรมข้อที่ 6 แทงตลอดในความรู้ เข้าใจทุกประเด็น
อย่างทะลุปรุโปร่ง และข้อที่ 7 แสดงผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น กล่าวคือ จะท าให้
ความรู้ที่ฝึกฝนจนช านาญด้วยธรรม 5 ข้อแรก ถูกน ามาใช้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ที่หลากหลาย ท าให้
เข้าใจในทุกประเด็นกระจ่างขึ้นและแทงตลอดในความรู้  เมื่อได้น าเสนอผลงานและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่หลากหลายยิ่งท าให้เกิดความแตกฉานในศาสตร์นั้นและเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติมากขึ้นอีก  

การบูรณาการขั้นตอนการสร้างจิตช านาญการ 4 ขั้นตอนของการ์ดเนอร์ร่วมกับการใช้
หลักธรรมทั้ง 7 ประการดังที่อธิบายข้างต้นนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ได้มากมาย เพราะท าให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน และรู้ว่าเมื่อฝึกปฏิบัติแล้วแต่
ละขั้นตอนควรได้ผลอย่างไร จะพัฒนาไปจนเกิดความช านาญได้อย่างไร ซึ่งงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการน า
กระบวนการข้างต้นมาพัฒนาพหุปัญญา 5 ด้านให้เกิดความช านาญ ส่วนพหุปัญญาด้านการสอนจะมี
ลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น แต่ยังอยู่ในกรอบของจิตช านาญการ รวมทั้งสิ้น 6 ด้าน 
ส่วนพหุปัญญาอีก 4 ด้านที่เป็นนามธรรมจะพัฒนาในกรอบของจิตเคารพ ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดไว้
ในส่วนของจิตเคารพต่อไป 

 
4.3.2 จิตสังเคราะห์  
ในศตวรรษที่ 21 นี้ มนุษย์สามารถหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร้ขีดจ ากัด แตกต่าง

จากยุคก่อน ๆ มาก ซึ่งมีข้อดีคือ การพัฒนาความช านาญในสิ่งที่ตนเองสนใจจึงท าได้ง่ายขึ้น  แต่มี 
ข้อควรระวังคือ ทุกคนจะสามารถแสวงหาความรู้ได้เท่าเทียมกันเพียงแค่มีอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูล 
เช่น คอมพิวเตอร์ แทปเล็ต สมาร์ทโฟน สิ่งส าคัญคือ การพิจารณาว่าข้อมูลใดเชื่อถือได้ ต้องมี
ความสามารถในการคัดกรองข้อมูลต่าง ๆ และสามารถน าข้อมูลความรู้นั้นมาเชื่อมโยงกันเพื่อ
สังเคราะห์วิธีการใหม่ต่อไป สภาวะเช่นนี้หากมนุษย์มีเพียงความช านาญแต่ไม่สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ จะเป็นได้เพียงผู้ตาม
กระแสในยุคนี้เท่านั้น ส่งผลให้การด าเนินชีวิตมีข้อจ ากัด เช่น การถูกว่าจ้างงานอาจลดลง เพราะผู้อื่น
ก็มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการสังเคราะห์ที่มากกว่า ดังนั้น จิตสังเคราะห์จึงมีความจ า
เป็นมากในศตวรรษที่ 21 

การพัฒนาจิตสังเคราะห์ของการ์ดเนอร์นั้นมีวิธีการปฏิบัติ 8 ประการ ประกอบด้วย  
(1) เรียงความ (narrative) (2) การแบ่งหมวดหมู่ (taxonomies) (3) แนวคิดที่ซับซ้อน (complex 
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concepts) (4) ข้อปฏิบัติและสุภาษิต (rules and aphorism) (5) การอุปมา การใช้ภาพ และหัวข้อ
เรื่องที่มีพลัง (6) การแสดงออกเป็นรูปธรรมโดยไม่ต้องใช้ค าอธิบาย (7) ทฤษฎี (theories) คือ การน า
แนวคิดหลาย ๆ แนวคิดมารวมกันเป็นทฤษฎี (8) อภิทฤษฎี (metatheories) คือ การสร้างกรอบ
ความรู้ใหญ่ ทฤษฎีของกลุ่มทฤษฎี เมื่อเลือกวิธีการที่ต้องการแล้ว จึงปฏิบัติตามแนวทางการฝึกฝน 4 
ขั้นตอน คือ (1) การก าหนดเป้าหมาย (goal) (2) จุดเริ่มต้น (starting point) (3) การเลือกกลยุทธ์ 
วิธีการ และแนวทาง (4) การท าฉบับร่างและผลย้อนกลับ 

โดยมากบุคคลจะเลือกวิธีการตามพื้นพหุปัญญาที่ตนเองถนัด หากมีพหุปัญญาด้านภาษา
มาก มักเลือกการสังเคราะห์ข้อมูลแบบความเรียง โดยน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเขียนเรียบเรียงขึ้น 
สังเคราะห์เป็นแนวทางใหม่ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องใช้วิธีสังเคราะห์แบบแบ่งหมวดหมู่เพื่อจัดกลุ่ม
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการใชพ้หุปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ด้วยใน
การอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล และหากบุคคลนั้นมีความช านาญด้านมิติสัมพันธ์
ด้วย อาจสรุปแนวคิดออกมาเป็นรูปภาพ หรือแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ท าให้เข้าใจง่ายได้อีกด้วย จะเห็นว่า ตัวอย่างข้างต้นนี้ ผู้ที่ท าการสังเคราะห์เลือกใช้วิธีการสังเคราะห์ 
4 วิธีจาก 8 วิธี ประกอบด้วย ความเรียง การแบ่งหมวดหมู่ แนวคิดที่ซับซ้อน และการใช้ภาพ โดย
อาศัยพหุปัญญาด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ จึงกล่าวได้ว่า การฝึกฝนจิต
สังเคราะห์ด้วยวิธีการของการ์ดเนอร์นี้ ต้องอาศัยพหุปัญญาร่วมด้วยหลายด้านในเวลาเดียวกัน 

การสังเคราะห์นั้นจะเริ่มก าหนดเป้าหมายว่าต้องการผลลัพธ์หรือค าตอบอย่างไรก่อน จึงจะ
รู้ว่าควรเริ่มต้นจากจุดไหน เช่น เริ่มหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือกวิธีการที่ตนเองถนัดและเหมาะสม
กับผลลัพธ์ที่ต้องการ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์รายละเอียดและสังเคราะห์ตามวิธีที่เลือกไว้  เมื่อได้
ค าตอบแล้วต้องท าฉบับร่างขึ้นมาเพื่อน าไปทดสอบว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ หากยังไม่
สมบูรณ์ต้องตรวจสอบว่าควรวิเคราะห์องค์ประกอบใดเพิ่มเติม แล้วน ามาสังเคราะห์ใหม่ให้ได้ผลตาม
ต้องการ สิ่งที่ส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์ คือ ต้องมีความช านาญการโดยฝึกฝนจิตช านาญการ
ด้วยพุทธธรรม 7 ขั้นตอนเป็นฐานและใช้ร่วมกับหลักธรรมโยนิโสมนสิการ จึงจะสามารถสังเคราะห์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มี 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเป้าหมาย การก าหนดเป้าหมายนั้นมีความส าคัญมาก เพราะมีผลต่อ
การเลือกใช้วิธีสังเคราะห์ที่เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น หากต้องการสร้างทฤษฎีหรือแนวคิด
ใหม่ จะต้องก าหนดเป้าหมายว่าจะสร้างทฤษฎีอะไร เพื่ออะไร แล้วก าหนดวัตถุประสงค์หลัก  ๆ ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายไว้ เพื่อให้สามารถท างานในขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้น ในขั้นตอนนี้จะใช้วิธีคิด
แบบอรรถสัมพันธ์ของโยนิโสมนสิการมาใช้พิจารณาเพื่อให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการท างาน
แต่ละขั้นตอนและผลลัพธ์ที่ควรจะได้มีความสอดคล้อง ไม่ลักลั่นกัน 
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ขั้นตอนที่ 2 จุดเริ่มต้น คือ การหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด จุดนี้กล่าวได้ว่ามีความ 
ส าคัญมาก และต้องอาศัยความช านาญการมาเป็นฐานที่ส าคัญ เนื่องจากการคัดเลือกข้อมูลนั้นต้อง
อาศัยความรู้และประสบการณ์ เช่น การคัดเลือกข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เป็นแหล่ง 
ข้อมูลซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขานั้น เป็นข้อมูลที่เขียนโดยนักวิชาการที่มีผลงานดีและมี
ชื่อเสียงในสาขาน้ัน ๆ เนื้อหามีความเหมาะสมกับงานที่ต้องการสังเคราะห์ และถ้าจะน าข้อมูลมา
สังเคราะห์เข้าด้วยกันแล้วจะท าให้มีเหตุผลที่หนักแน่นมากขึ้น ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความ
ช านาญการทั้งสิ้น ดังนั้น การหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดนั้น ไม่ใช่การหาให้ได้ปริมาณมาก ๆ 
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความหนักแน่นของเนื้อหาในข้อมูล
เหล่านั้นด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกวิธีการสังเคราะห์ที่เหมาะสม เมื่อได้ข้อมูลที่เหมาะสมแล้วขั้นตอนนี้คือ 
จะจัดการกับข้อมูลอย่างไรบ้าง อาจเลือก 4 วิธีมาใช้ร่วมกันคือ 1. เรียงความ 2. การแบ่งหมวดหมู่ 3. 
แนวคิดที่ซับซ้อน 4. การอุปมา การใช้ภาพ ร่วมกับการใช้หลักธรรมโยนิโสมนสิการ 2 ข้อคือ การคิด
แบบวิภัชวาทะ และการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย กล่าวคือ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วควรจัดข้อมูลเป็นกลุ่ม 
ๆ ก่อน โดยใช้วิธีการสังเคราะห์วิธีที่ 2 คือ การแบ่งหมวดหมู่ เมื่อแบ่งหมวดหมู่ได้ชัดเจนแล้ว ใน
ขั้นตอนนี้มักมองเห็นความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของข้อมูล ทั้งในกลุ่มเดียวกันและระหว่างกลุ่ม จะน า
หลักการคิดแบบวิภัชวาทะมาแจกประเด็นส าคัญ และปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแตกประเด็น
ส าคัญและประเด็นย่อยให้ชัดเจนครบถ้วนทุกแง่มุม จากนั้นพิจารณาความสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล
ซึ่งกันและกันด้วยการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย เมื่อจัดชุดข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ เข้าในประเด็น
ส าคัญได้แล้ว จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนเรียงความ 

การเขียนเรียงความนี้คือการน าสิ่งที่วิเคราะห์ได้ข้างต้นมาบรรยายให้ชัดเจนด้วยภาษาที่
ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และแสดงความสอดคล้องของเหตุผลด้วยการคิดแบบตรรกะ ซึ่งขั้นตอนนี้
ต้องใช้กระบวนการคิดที่ซับซ้อนเข้ามาช่วย ท าให้กระบวนการให้เหตุผลดูมีน้ าหนัก และมีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น หากคิดไม่ละเอียดอาจมีบางประเด็นที่หลุดไปและเกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้น การ
คิดที่ซับซ้อนจะสนับสนุนการให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลด้วย เมื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ และ
สังเคราะห์ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้ว ควรน ามาสรุปและอธิบายเป็นแผนภาพ หรือใช้ภาพต่าง ๆ มา
ประกอบให้เกิดความชัดเจน จะท าให้มองเห็นความสัมพันธ์และสิ่งที่ควรเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์มากขึ้น 

ขั้นตอนที่ 4 การท าฉบับร่างและผลย้อนกลับ เมื่อได้หลักการส าคัญ องค์ประกอบ และ
รายละเอียด จนสามารถสรุปเป็นแผนภาพที่ชัดเจนแล้วน ามาเรียบเรียงให้สมบูรณ์เป็นฉบับร่าง 
จากนั้นน ามาทดลองให้ได้ผล แล้วน าผลที่ได้นั้นมาพิจารณาข้อบกพร่องเพื่อท าให้กระบวนการทั้งหมด
เกิดความสมบูรณ์ขึ้นอีก โดยคิดแบบอรรถสัมพันธ์เพื่อดูว่าตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่
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ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อท าขั้นตอนนี้จนเสร็จสมบูรณ์และได้ผลเป็นที่พอใจแล้ว จึงกล่าวได้ว่าเสร็จสิ้น
การสังเคราะห์ 

 

 
 
ภาพที่ 4.4 การบูรณาการการพัฒนาจิตสังเคราะห์ของการ์ดเนอร์ด้วยพุทธธรรม 
 

4.3.3 จิตสร้างสรรค์ 
สืบเนื่องจากความส าคัญของจิตสังเคราะห์และจิตสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 ที่อธิบายไว้

ข้างต้น จะเห็นว่าการสร้างนวัตกรรมใหม่นั้นต้องอาศัยจิตสร้างสรรค์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างจิต 2 
ประการคือ จิตช านาญการในฐานะฐานแห่งความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างเชี่ยวชาญ และใช้ร่วมกันกับจิต
สังเคราะห์เพื่อสร้างแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น การ์ดเนอร์กล่าวว่าจิตสร้างสรรค์เกิดขึ้นจาก
ปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย 3 ส่วน คือ (1) ปัจเจกบุคคล ที่มีความเชี่ยวชาญในวิทยาการเฉพาะด้าน มีการ
ฝึกฝน และเผยแพร่ผลงานอย่างสม่ าเสมอ (2) ขอบเขตทางวัฒนธรรม ที่ปัจเจกบุคคลนั้นท างานอยู่ ซึ่ง
มีกฎระเบียบ ข้อห้าม หรือข้อบังคับที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับในพื้นที่นั้น ๆ (3) 
พื้นที่ทางสังคม หมายถึงกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้โอกาสผู้คนในการศึกษาและ
การแสดงออก 

ปัจจัย 3 ด้านสามารถสรุปเป็น ปัจจัยภายใน คือ ความสามารถของปัจเจกบุคคลที่ต้องมีจิต
ช านาญการเป็นฐาน ต้องมีความช านาญมากกว่า 1 ด้านขึ้นไป และจิตสร้างสรรค์นี้ต้องท างานคู่กันกับ
จิตสังเคราะห์เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญเพื่อท าให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นเป็นผลงานได้จริง และ
ปัจจัยภายนอก คือ ขอบเขตวัฒนธรรม มีค่านิยมเป็นตัวก าหนดการยอมรับในท้องถิ่นนั้น และพื้นที่
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ทางสังคมว่าจะได้รับโอกาสในการศึกษาและแสดงความคิดสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด จะเห็นว่า 
ปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ง่ายกว่า  ดังนั้น ควรเตรียมพร้อมโดยพัฒนาสติปัญญาและ
ความสามารถในตนเองทั้งจิตช านาญการและจิตสังเคราะห์ไว้ให้มากพอ เมื่อได้รับโอกาสที่ดีจะ
สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่  

นอกจากนี้ การได้รับโอกาสจากสังคมจะขึ้นอยู่กับการมีจิตเคารพด้วย ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็น
ฐานที่ส าคัญของการพัฒนาคุณธรรมในมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ที่มีความสามารถมากแต่ขาดส านึกทาง
ศีลธรรม ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม คนกลุ่มนี้ถือว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่ง 
หากสังคมให้โอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างเต็มที่ อาจสร้างสิ่งที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติ
ขึ้นได้ เช่น การสร้างอาวุธจากเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซ้อนมาก เมื่อน าไปใช้งานจะสร้างความ
เสียหายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในวงกว้างและยากที่จะแก้ไขได้ หรือตัวอย่างอื่น เช่น การสร้าง
ปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อทดแทนการท างานของมนุษย์และควบคุมการท างานของ
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ หากผู้สร้างท าเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดย
ไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของผู้คนจะท าให้สังคมวุ่นวายได้ ดังนั้น มนุษย์ผู้สร้างนวัตกรรมจะต้องมี
ความสามารถมากแล้วยังต้องมีจิตเคารพด้วย 
 

4.3.4 จิตเคารพ 
กล่าวได้ว่าจิตเคารพนั้นมีบทบาทส าคัญยิ่งในฐานะฐานรากแห่งความเป็นมนุษย์ เพราะหาก

บุคคลขาดความเคารพอันเป็นศีลธรรมที่ส าคัญแล้ว สติปัญญาที่สั่งสมไว้ย่อมกลายเป็นอาวุธร้ายแรงที่
จะเข่นฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองได้ ซึ่งจิตเคารพในนิยามของการ์ดเนอร์นั้น หมายถึง ความสามารถ
แยกแยะสิ่งที่เป็นความดีและความชั่ว สิ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือกฎหมายในสังคม รวมถึง
จิตส านึกเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่น การแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อื่น การมีเจตคติที่ดีและไม่
สร้างอคติต่อผู้อื่น ไม่แบ่งแยกบุคคลด้วยเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์ ซึ่งจิตเคารพนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่
วัยเด็ก โดยสอนผ่านประสบการณ์ในการท างานร่วมกันระหว่างสมาชิกต่างกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ที่จะช่วยเหลือและท างานร่วมงานอย่างเป็นมิตร ปลูกฝังให้รู้ว่าทุกคนเป็นมนุษย์ด้วยกัน และมีความ
เท่าเทียมกัน ซึ่งควรจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน เมื่อบุคคลเจริญวัยจนมีระบบความคิดที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น ควรปลูกฝังจริยธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นเป็นล าดับจนเกิดจิตจริยธรรมในระดับสูงได ้

จิตเคารพนี้จะปลูกฝังด้วยการพัฒนาพหุปัญญา 4 ด้านหลัก (core intelligences) 
ประกอบด้วย ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ และด้านการด ารงชีวิต ซึ่ง  
การพัฒนาสติปัญญาแต่ละด้านนั้น อธิบายรายละเอียดไว้ในการบูรณาการพหุปัญญาแต่ละด้านด้วย
พุทธธรรมที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปแนวทางบูรณาการพุทธธรรมเพื่อฝึกฝนจิตเคารพได้ดังนี ้
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ภาพที่ 4.5  การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อฝึกฝนจิตเคารพ  

 
จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นว่า หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพหุปัญญาทั้ง 4 ด้าน จะ

เกี่ยวข้องกับการเจริญสมาธิภาวนาและการพิจารณาธรรมด้วยโยนิโสมนสิการเป็นส่วนใหญ่ อธิบายได้
ดังนี้ พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ จะใช้โยนิโสมนสิการอย่างน้อย 3 ประการซึ่งเกี่ยวข้องกันดังนี้คือ 
การคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ท าให้เข้าใจกฎแห่งกรรม เกิดหิริโอตตัปปะ มีความละอายในการท า
ความช่ัว และเกรงกลัวบาป เมื่อมีฐานคิดดังกล่าวแล้วควรพิจารณาให้จิตคลายความยึดมั่นถือมั่น และ
ไม่ติดในโลกธรรมทั้งหลาย โดยคิดแบบสามัญลักษณ์ ให้เกิดความปล่อยวางในสิ่งทั้งปวงว่า เมื่อ
เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสลายไปในที่สุด สิ่งที่ควรท าคือ เร่งสร้างบุญกุศล ด ารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท 
โดยหมั่นคิดแบบเร้ากุศล เพื่อให้จิตไม่ติดในนิวรณ์ 5 เช่น ถีนมิทธะที่เป็นอุปสรรคในการสร้างความดี 
ละความพยาบาท เกิดความเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นต้น เมื่อท าความดีเป็นประจ าจะท าให้
จิตใจคุ้นเคยกับการท าความดี ส่งผลให้มีนิสัยที่ดีขึ้น คนดีย่อมคบหาด้วย เป็นเหตุผลว่าบุคคลจะมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ต้องมีนิสัยที่ดีเสียก่อน เมื่อฝึกตนตามหลักธรรมคารวะ 6 ด้วยแล้ว ย่อมจักรู้
กาลเทศะในการปฏิสันถารต่อผู้อื่น อันเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีงาม ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนา
พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง แต่จะมีลักษณะเด่นในเรื่องการพิจารณาตนเอง โดยคิดแบบแยกแยะ 
พิจารณาขันธ์ 5 ผ่านร่างกายของตนเอง และหมั่นพิจารณาความตายเพื่อความไม่ประมาทพลาดพลั้ง
ท าความชั่ว ให้หมั่นท าความดี ซึ่งวิธีการนี้คือ กายคตาสติและมรณานุสติในหลักธรรมอนุสติ 10 
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นั่นเอง การพิจารณาขันธ์ 5 และความตายนี้จะใช้ร่วมกับวิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ กล่าวคือ กายนี้
เกิดขึ้นแล้ว มีการเปลี่ยนแปรไป ย่อมสลายไปในที่สุด เมื่อพิจารณามากเข้าจะท าให้ปล่อยวาง คลาย
ความยึดติดในสิ่งต่าง ๆ จิตจะคลายจากความฟุ้งซ่าน เข้าสู่ความสงบได้ ท าให้คิดแบบอยู่กับปัจจุบัน
ได้ง่าย เพราะไม่มีความวิตกกังวลในเรื่องต่าง ๆ มีสติอยู่กับตนเองเสมอ 

จะเห็นว่า การใช้โยนิโสมนสิการเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการ
เข้าใจตนเองนั้น แม้จะมีแง่มุมที่แตกต่างกันบ้าง แต่มีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันคือ ให้คลายความยึดมั่น
ถือมั่นในตนเองได้ มีสติอยู่กับตน ละการท าชั่วและหมั่นสร้างความดี ผลคือ ท าให้เข้าใจความจริงของ
โลกและชีวิต ไม่ถือตน มีอุปนิสัยดีเป็นที่น่าคบหา เมื่อปฏิบัติร่วมกันกับหลักธรรมคารวะ 6 ซึ่ง
ครอบคลุมไปถึงการมีศิลปะในการปฏิสันถารแล้ว จะเป็นผู้ที่มีความเคารพต่อผู้อื่นด้วย จึงกล่าวได้ว่า
การบูรณาการหลักธรรมร่วมกับพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเองเป็น
กระบวนการพัฒนาจิตให้มีความเคารพต่อผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี

ด้านความเข้าใจธรรมชาติและชีวิตก็เช่นกัน เน้นการสร้างสัมมาทิฏฐิในลักษณะของการเกิด
และความสัมพันธ์ของสรรพชีวิต อันมีเหตุจากกรรมที่ได้กระท าในอดีตชักน าให้มาเกิดต่างกัน เป็น
มนุษย์บ้าง สัตว์เดรัจฉานบ้าง เป็นโอปปาติกะฝ่ายสุคติ มีเทวดาเป็นต้น และฝ่ายทุคติ มีเปรต สัตว์
นรก เป็นต้น หากมุ่งท าความดีให้มาก เจริญภาวนาให้มาก ย่อมบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสได้ 
เมื่อมีความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตทั้งหลายดังนี้แล้ว จะต้องเจริญวิหารพหุลา คือ การหมั่นเจริญ
สมาธิภาวนา และพิจารณาปัจจเวกขณพหุลา คือ พิจารณาความจ าเป็นในการใช้สอยปัจจัย 4 บ่อย 
ๆ จะท าให้เกิดปัญญามองเห็นว่าสิ่งใดจ าเป็นและสิ่งใดฟุ่มเฟือยตามความเป็นจริง จะท าให้ตัณหาอัน
เป็นเหตุให้เวียนมาเกิดในภพเบาบางลง ความรู้สึกอยากเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อยากกอบโกย
ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลดลง ท าให้สามารถแยกแยะถูกผิด ดีช่ัว ควรหรือไม่ควรได้ 
และด ารงชีวิตด้วยปัญญามากขึ้น กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาจิตให้มีความเคารพต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จะเห็นได้ว่า การบูรณาการพุทธธรรมร่วมกับพหุปัญญาทั้ง 4 ด้าน สามารถพัฒนาจิตเคารพ
ได้ 2 ด้านใหญ่ ๆ คือ ด้านความเคารพที่มีต่อบุคคลอื่น และด้านความเคารพที่มีต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมหลักการในเรื่องจิตเคารพที่การ์ดเนอร์ได้ระบุไว้ สามารถสรุปวิธีปฏิบัติตาม
หลักธรรมต่าง ๆ เพื่อการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีจิตเคารพได้ดังแผนภาพน้ี 
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ภาพที่ 4.6  การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาจติเคารพ  
 

4.3.5. จิตจริยธรรม  
การพัฒนาจิตจริยธรรมนั้น การ์ดเนอร์กล่าวว่ากลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังจิต

จริยธรรมมี 4 กลุ่มคือ 1) พ่อแม่และคนในครอบครัว 2) เพ่ือนที่บ้านและที่โรงเรียน 3) ที่ปรึกษาที่ดีใน
วัยเรียนและวัยท างาน และ 4) หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งพ่อแม่และคนในครอบครัวนั้นกล่าว
ได้ว่า มีอิทธิพลต่อความคิดทางจริยธรรมอย่างมาก เพราะเป็นกลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยตั้งแต่เกิด
จนถึงวัยผู้ใหญ่ เด็กจึงเรียนรู้จริยธรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ จากคนรอบข้าง ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อ
อุปนิสัยและการพัฒนาพหุปัญญาของเด็ก เมื่อเติบโตขึ้นได้รับการศึกษาจากโรงเรียนจึงเริ่มมี
ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากครูและเพื่อน จึงมีครูเป็นที่ปรึกษาและมีเพื่อนซึ่งช่วยเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ และเป็นที่ปรึกษาได้ หากครอบครัวให้การดูแลไม่เพียงพอเด็กจะปรึกษา
เพื่อนและอาจถูกชักน าไปในทางที่ไม่ดไีด้ ดังนั้น การสอนให้ลูกเลือกคบเพ่ือนที่ดีจึงมีความส าคัญมาก  

เมื่อเติบโตขึ้นในวัยเรียนระดับอุดมศึกษาและวัยท างาน ที่ปรึกษาด้านการท างานจะมี
อิทธิพลต่อการปลูกฝังจรรยาบรรณในสาขาอาชีพมากขึ้น จรรยาบรรณนี้เองที่มีความสอดคล้องกับจิต
จริยธรรมอย่างมาก แต่จะมีอิทธิพลต่อความคิดเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นมากหรือน้อยขึ้นกับผู้ให้
ค าปรึกษานั้นว่ามีคุณธรรมมากน้อยเพียงใด เมื่อเข้าสู่ระบบการท างานอย่างเต็มที่ วัฒนธรรมการ
ท างานขององค์กร หัวหน้างานและผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดที่อยู่ในทีมงานเดียวกัน จะมีอิทธิพลต่อความคิด
ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเป็นเลิศ มีความรับผิดชอบในวงกว้าง และมีความน่ายกย่องชื่นชม 
ซึ่งลักษณะ 3 ประการนี้ การ์ดเนอร์กล่าวว่าเป็นคุณสมบัติของการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี 
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อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่ส าคัญในการพัฒนาจิตจริยธรรมซึ่งมีตัวชี้วัดคือ ผลงานที่ดีและ
คุณธรรมอันดีงามในฐานะพลเมืองแล้ว จะต้องมีจิตอีก 4 ประการเป็นพื้นฐานที่ส าคัญมาก่อน 
กล่าวคือ ต้องได้รับการปลูกฝังจิตเคารพตั้งแต่เกิด ร่วมกับการพัฒนาจิตช านาญการในพหุปัญญาด้าน
ต่าง ๆ และสิ่งที่บุคคลนั้น ๆ มีความถนัดให้เชี่ยวชาญมากขึ้น ฝึกฝนการสังเคราะห์และใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่ท้าทาย เหล่านี้จะเป็นทักษะและประสบการณ์ที่ส าคัญในการพัฒนาจิต
จริยธรรมให้ได้ผลลัพธ์ 2 ประการคือ สร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้และเป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถสรุป
เป็นแผนภาพได้ดังนี ้
 

 
 

ภาพที่ 4.7  การเกิดจิตจริยธรรมและกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อการสร้างจติจริยธรรมของการ์ดเนอร์  
 

นอกจากนี้ ในการสร้างผลงานที่ดีนั้น การ์ดเนอร์ได้กล่าวถึงกระบวนการ 4 ขั้นตอน 
เรียกว่ากลยุทธ์ 4 M ประกอบด้วย 1) พันธกิจ (Mission) การก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 2) ตัวแบบ 
(Models) ยกตัวอย่างที่ดีและไม่ดีให้ดู 3) การตรวจสอบตนเองแบบกระจกเงา (Mirror Test-
Individual Version) การอาศัยบุคคลที่รอบรู้และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา 4) การตรวจสอบ
ทางวิชาชีพแบบกระจกเงา (Mirror Test-Professional Version) การฟังผลสะท้อนกลับของคนกลุ่ม
วิชาชีพเดียว ร่วมกันตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ กล่าวคือ การมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน 
ศึกษาแบบอย่างที่ดีเพื่อพัฒนาต่อยอด และศึกษาแบบอย่างที่ไม่ดีเพื่อระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
ซ้ าเดิม ขณะที่ท าผลงานควรรับฟังความเห็นที่ตรงไปตรงมาจากบุคคลที่มีความรู้ และน าผลงานไป
น าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการปรับปรุงให้ดีขึ้นและกลยุทธ์ในการพัฒนา
งานต่อให้ดียิ่งขึ้น ในกระบวนการ 4 M นี้ มีหลักธรรมส าคัญที่ควรบูรณาการร่วมกันคือ ปัจจัย 7 
ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา โดยเน้นข้อธรรม 4 ข้อ คือ เป็นพหูสูต (พหุสฺสุตา) 
เทศนามามาก (เทสนาพหุลา) และ อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) และโยนิโสมนสิการ 
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โดยเริ่มจาก การหาข้อมูลและศึกษาเรียนรู้ในโครงงานที่จะท าให้มาก (พหุสฺสุตา) และหมั่น
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้างาน ทีมงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด (ครูปนิสฺสิตา) จากนั้นน าผลงานไป
น าเสนอ (เทสนาพหุลา) ให้ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น ๆ หรือนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องได้แนะน า
ข้อบกพร่องและแนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก (ครูปนิสฺสิตา) แล้วน ามาพิจารณาด้วยตนเองอย่าง
ละเอียดรอบคอบถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาดั งกล่าว อาจใช้การคิดแบบ
อรรถสัมพันธ์เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายของงาน และการคิดแบบแยกแยะข้อดีข้อเสียเพื่อให้เห็นถึง
ข้อบกพร่อง ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรท าได้อย่างชัดเจน จากนั้น น าสิ่งที่วิเคราะห์ได้มาพัฒนาผลงาน
ให้ส าเร็จ เมื่อเสร็จแล้วก็น าผลงานไปน าเสนอเพื่อปรับข้อบกพร่องแล้วท าให้สมบูรณ์ สามารถสรุปเป็น
แผนภาพได้ดังนี ้
 

 
 
ภาพที่ 4.8  การบูรณาการกลยุทธ์ 4 M กับหลักพุทธธรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์

ของจิตจริยธรรม 
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จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น การพัฒนาจิต 5 ลักษณะของการ์ดเนอร์นั้น มีความสัมพันธ์
กับพหุปัญญาทั้ง 10 ด้าน และสามารถบูรณาการร่วมกับพุทธธรรมได้ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ กล่าวคือ จิตสังเคราะห์ และจิตสร้างสรรค์นั้น จะจิตช านาญการและจิตเคารพเป็น
ฐานในการขับเคลื่อน โดยจิตช านาญการจะเกิดจากการพัฒนาพหุปัญญาทั้ง 6 ด้านหลัก ใน
ขณะเดียวกันก็พัฒนาร่วมกับจิตเคารพซึ่งเกิดจากการพัฒนาพหุปัญญา 4 ด้านหลัก รวมเป็น 10 ด้าน 
ที่กล่าวว่า พหุปัญญาด้านหลัก (core intelligences) นี้  เนื่องจากพหุปัญญาด้านเหล่านั้นมี
ความสัมพันธ์ และมีผลต่อการพัฒนาจิตประเภทนั้น ๆ มากกว่าด้านอื่น อาทิ จิตเคารพ จะใช้พหุ
ปัญญา 4 ด้านหลักคือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ และด้านการ
ด ารงชีวิต จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นสติปัญญาเชิงนามธรรม แต่มีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมอย่างมาก สติปัญญาเหล่านี้เมื่อบูรณาการร่วมกับพุทธธรรมแล้ว จะท าให้เข้าใจ
ตนเองและเข้าใจโลกอย่างแท้จริง ไม่มากด้วยความทะยานอยากแห่งตัณหา และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างสงบสุข อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนพหุปัญญา 4 ด้านข้างต้นนี้ ต้องใช้สติปัญญาด้านอื่น ๆ 
ประกอบด้วย เช่น ต้องใช้ความเป็นเหตุเป็นผล ใช้การบรรยายเพื่อท าความเข้าใจซึ่งเป็นทักษะทาง
ภาษา และใช้ศิลปะในการถ่ายทอดความคิด ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาจิตเคารพจึงต้องพัฒนาคู่กันกับจิต
ช านาญการ ซึ่งอาศัยพหุปัญญาอีก 6 ด้านที่เหลือเป็นพหุปัญญาหลัก โดยเน้นการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ 
ที่น ามาใช้ในการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสซึ่งมีความเป็นรูปธรรม คือ ทักษะด้านภาษา ด้านตรรกะ
และคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย และด้านการสอน กล่าวได้ว่า จิต
เคารพและจิตช านาญการนั้น มีความจ าเป็นต้องพัฒนาร่วมกันจึงจะเกิดความสมบูรณ์ทั้งความเก่งใน
เชิงทักษะการเรียนรู้ และความมีศีลธรรมจรรยา ทั้งสองส่วนนี้จึงเป็นรากฐานที่ส าคัญส าหรับการ
พัฒนาปัญญามนุษย ์

ประเด็นที่น่าสนใจคือ การพัฒนาจิตทั้ง 2 ประการข้างต้นนี้ หากมุ่งพัฒนาด้วยทฤษฎี 
พหุปัญญาแล้ว จะสามารถใช้พหุปัญญาในเชิงบูรณาการได้ กล่าวคือ ใช้ปัญญาหลายด้านพร้อม ๆ กัน
อย่างเหมาะสม จุดนี้เองที่กระตุ้นให้เกิดทักษะการสังเคราะห์ขึ้นโดยอัตโนมัติ หากบุคคลนั้นได้รับการ
ฝึกฝนให้ใช้พหุปัญญาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จะถูกกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ
ออกมา และเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นในเวลาเดียวกัน ยิ่งได้รับการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ท้าท้าย
บ่อยครั้งเท่าใด บุคคลนั้นจะดึงศักยภาพภายในตนเองออกมาใช้มากขึ้น และสามารถคิดวิธีการที่
สร้างสรรค์ออกมาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้น สถานการณ์ที่ท้าทายและบทเรียนที่มีความหลากหลาย 
จะสามารถกระตุ้นให้เกิดความช านาญ การสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ได้ในเวลาเดียวกัน โดย
อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม คือ จิตเคารพนั่นเอง  

เมื่อจิตทั้ง 4 ประการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้ จิตจริยธรรมจึงได้รับการพัฒนาขึ้น
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เนื่องจากที่การ์ดเนอร์กล่าวว่า ความซับซ้อนของเหตุผลทางจริยธรรมนี้ บุคคล
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จะต้องเจริญวัยขึ้นในระดับที่มีการรับรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ คือ มีความสามารถในการคิดแบบ
ตรรกะได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น การอบรมให้เกิดจิตทั้ง 4 ประการตั้งแตแ่รกเกิด จึงมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาจิตจริยธรรมอย่างมาก เพราะเป็นการปพูื้นฐานเพ่ือเตรียมรับการเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นไป 
ซึ่งตัวชี้วัดการแสดงออกของจิตจริยธรรมในมุมมองของการ์ดเนอร์ คือ ผลงานที่ดีและการรู้จักหน้าที่
พลเมือง กล่าวคือ นอกจากมนุษย์จะสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นได้แล้ว ผลงานนั้นยังต้องอยู่ใน
กรอบของศีลธรรมอันดีงาม ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคม และตัวผู้สร้างเองจะต้องมีความ
รับผิดชอบ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสถาบันที่เกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัว องค์กรที่สังกัด ชุมชน 
และสังคมในวงกว้าง  

สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของจิตทั้ง 5 ลักษณะจะมีลักษณะเป็นฐานต่อกันขึ้นมา โดยมีจิต
เคารพและจิตช านาญการเป็นฐานรากที่ส าคัญ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่ดีจะท าให้เกิดจิตสังเคราะห์
และจิตสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดขึ้นมา และเมื่อจิตทั้ง 4 มีพัฒนาการที่ดีขึ้น จะท าให้จิตจริยธรรม
ได้รับการพัฒนาด้วยเป็นล าดับ และแสดงผลได้เมื่อมีการพัฒนาจิตทั้ง 4 ให้มีคุณภาพมากพอที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานที่ดีและน่ายกย่องให้กับสังคมได้ สามารถสรุปรูปแบบการพัฒนาปัญญาในกรอบ
แนวคิดจิต 5 ลักษณะ บูรณาการร่วมกับพุทธธรรมได้ดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 4.9 การบูรณาการพุทธธรรมร่วมกับการพัฒนาพหุปัญญา 10 ด้านในกรอบแนวคิดจิต 

5 ลักษณะ 

 
4.4 กระบวนการพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการตามแนวพระพุทธศาสนา 

การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นมีจุดประสงค์ส าคัญเพื่อการก าจัดกิเลสให้สิ้น มี
มรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายส าคัญ ซึ่งการพัฒนาปัญญาในงานวิจัยนี้จะเน้นเฉพาะการพัฒนาปัญญา
ในระดับโลกิยะเท่านั้น ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่างทฤษฎีพหุปัญญาและการพัฒนาปัญญาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อสร้างความส าเร็จในชีวิตและอาชีพการงานตามแนวพุทธ โดยมีสัมมาทิฏฐิ
เป็นฐานคิดที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต เพื่อพัฒนาปัญญาไปสู่ระดับที่ตัดกิเลสได้ในอนาคต สามารถ
สรุปแผนภาพองค์รวมของการพัฒนาปัญญามนุษยไ์ด้ดังนี ้
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หมายเหตุ: แผนภาพน้ีแสดงการบูรณาการทฤษฎีของการ์ดเนอร์ร่วมกับพุทธธรรม ซึ่งงานวิจัยน้ีพัฒนา
ปัญญามนุษย์ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-6 เท่านั้น แต่แสดงภาพรวมทั้งหมดไว้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในแนว
ทางการพัฒนาปัญญามนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 
ภาพที่ 4.10  กระบวนการพัฒนาปัญญามนุษย์เชงิบูรณาการตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

ขั้นแรกของการพัฒนาปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนา คือ การสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้น 
ในประเด็นนี้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของการ์ดเนอร์ คือ ต้องปลูกฝังจิตเคารพตั้งแต่เยาว์วัย แต่
ขอบเขตของจิตเคารพในทัศนะการ์ดเนอร์เน้นการสร้างความสงบสุขและไม่เบียดเบียนกันในสังคม ซึ่ง
เป็นจริยธรรมระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้สร้างความเข้าใจเรื่องการท าความดีและผลของการท าความดีใน
ระดับที่สูงขึ้นไปถึงขั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ ซึ่งสัมมาทิฏฐิ 10 อธิบายขอบเขตนี้ได้ครอบคลุม 
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ขั้นตอนที่ 1 จากภาพจะเห็นว่า การพัฒนาให้เกิดสัมมาทิฏฐินั้นต้องอาศัยกระบวนการปัญญา 3 ด้วย 
คือ ฟังธรรมมาก ไตร่ตรองพิจารณาถึงความเป็นเหตุเป็นผลกันของสัมมาทิฏฐิทั้ง 10 ประการ และ
หมั่นเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบ ไม่ฟุ้งซ่านในเรื่องต่าง ๆ เมื่อจิตมีสภาวะดังนี้ จะไตร่ตรองสิ่ง 
ต่าง ๆ ได้ตามความเป็นจริง การกระท าเช่นนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัย ให้เหมาะสมกับการรับรู้ 
ในแต่ละช่วงวัยของเด็ก เช่น ความเข้าใจเรื่องการแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น ทั้งแก่ญาติสนิทมิตรสหายและ
ผู้ยากไร้ ไม่สอนให้เด็กมักได้ เอาแต่ใจตนเอง ควรสอนให้รู้จักเคารพบิดามารดา บิดามารดาเองก็ท า
ตนเป็นแบบอย่างด้วยการหมั่นพาบุตรหลานไปกราบปู่ ย่า ตา ยาย หากเป็นเด็กเล็กพ่อแม่ควรสอน
เรื่องบาปบุญคุณโทษและการเกิดของโอปปาติกะ โดยสอนผ่านการเล่าชาดกให้เด็กเข้าใจว่า การท าดี
ท าชั่วมีผล ท าชั่วจะได้รับผลอย่างไร เมื่อตายไปต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกทุกข์ทรมาน หากท าดีจะได้รับ
ผลแห่งความดีนั้นและเมื่อตายไปจะเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ และเป้าหมายสูงสุดของการท าความดี
นั้นมีเป้าหมายคือการพ้นจากความทุกข์ เมื่อปลูกฝังเช่นนี้บ่อย ๆ เด็กจะมีใจน้อมไปในการฟังธรรม
และมีความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล นอกจากนี้ ควรหาโอกาสพาเด็กไปวัดเพื่อให้เด็กได้กราบไหว้และ
บูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ของหอม กราบพระภิกษุสงฆ์ ได้ฟังธรรม ถวายอามิสทานแต่พระภิกษุ 
และเจริญสมาธิภาวนา เหล่านี้จะท าให้เด็กเกิดความเคารพในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
เกิดขึ้นเป็นล าดับ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นการปฏิบัติเพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิด้วยวิธีที่เป็นรูปธรรม 
อย่างไรก็ตาม เด็กจะเรียนรู้ได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้สอนด้วย เด็กจะซึมซับความดีงามโดยสังเกตจาก
พฤติกรรมของผู้สอนและบุคคลใกล้ชิด ดังนั้น พ่อแม่และคนในครอบครัวต้องปฏิบัติให้เห็นเป็น
แบบอย่าง การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ 10 จึงจะเกิดสัมฤทธิผลได ้

การอธิบายข้างต้นนี้สอดคล้องกับแนวทางการสอนสัมมาทิฏฐิของพระราชภาวนาจารย์ 
(เผด็จ ทตฺตชีโว) ที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 ว่า พ่อแม่เป็นบุคคลที่ต้องถ่ายทอดความรู้ 4 ประการคือ ทานที่
ให้แล้วมีผล ยัญที่บูชาแล้วมีผล(การสงเคราะห์) การเซ่นสรวงมีผล(การบูชาบุคคลที่ควรบูชา) และผล
ของวิบากกรรมดีและกรรมชั่วมี การอบรมสั่งสอนในเรื่องเหล่านี้ท าให้พ่อแม่เป็นบุคคลที่มีบุญคุณมาก 
เพราะมิใช่การให้ร่างกายและชีวิตเท่านั้น แต่ได้ให้ปัญญาที่จะด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามแนวพุทธ
อีกด้วย การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ 10 ประการแก่เด็กสามารถสรุปได้ดังภาพด้านล่าง 
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หมายเหตุ: สัมมาทิฏฐิ 10 นี้ไม่ได้เรียงล าดับตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก แต่เรียงสลับต าแหน่งในบาง
ข้อเพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปใช้ 
 
ภาพที่ 4.11  วิธีปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ 10 ในเด็ก 
 

จากการอธิบายข้างต้นจะเห็นว่า การปลูกฝังสัมมาทิฏฐติามแนวพระพุทธศาสนาน้ี สามารถ
เพิ่มมิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ช่วยสนับสนุนให้การปลูกฝังจิตเคารพของการ์ดเนอร์มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กล่าวคือ นอกจากความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเพื่อนมนุษย์ ความเท่าเทียม  
ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติเผ่าพันธ์แล้ว ยังมีขอบเขตที่ครอบคลุมไปถึงความจริงของโลกและชีวิต ท าให้เด็ก 
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มีศีลธรรมอันดีงาม คือ มีความเคารพ รู้คุณบุพการีและบุคคลที่ควรบูชา รู้กฎแห่งกรรมจึงไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น และรู้เป้าหมายในการด าเนินชีวิต คือ มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสาร 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นแล้ว ควรท าศรัทธาให้มั่นคงด้วยการฝึกฝนให้เด็ก
ศึกษาธรรม พิจารณาเหตุและผล เจริญภาวนา นอกจากจะท าให้เกิดศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัย
แล้ว ยังสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กด้วย เด็กจะมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน และสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ ดังนั้น การพัฒนาสติปัญญาทางธรรม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วย 
พหุปัญญาของเด็ก จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดีขึ้นทั้ง 2 ด้าน ซึ่งขั้นตอนนี้ ผู้ปกครอง
ควรสังเกตความสามารถของเด็กว่า เด็กชอบเรียนรู้อะไรเป็นพิเศษ มีความถนัดในการค านวณ ดนตรี 
หรือศิลปะ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และขณะเดียวกันก็สามารถบูรณาการ
พหุปัญญาแต่ละด้านด้วยกันได้อย่างเหมาะสม เช่น เด็กบางคนสามารถประพันธ์เพลงด้วยภาษาที่
งดงามและมีท่วงท านองดนตรีที่ไพเราะ แสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษาและดนตรีร่วมกัน เป็นต้น 

ส่วนการพัฒนาปัญญาในผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกัน สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังกล่าว โดย
เริ่มจากการท าความเข้าใจสัมมาทิฏฐิ 10 ซึ่งการเรียนรู้ในผู้ใหญ่นั้นมีข้อดีคือ ท าความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้มากกว่าเด็ก สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ท าให้การเรียนรู้สัมมาทิฏฐิ
ในระดับของความเข้าใจนั้นท าได้ไม่ยากนัก อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญคือ จะท าให้เกิดความศรัทธาและ
น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องนั้นอาจท าได้ยากกว่าเด็ก เพราะจิตที่บริสุทธิ์ของเด็กนั้น
สามารถอบรมได้ง่าย แต่จิตของผู้ใหญ่นั้นมีเรื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาชีวิต การท ามาหาเลี้ยงชีพ 
ฯลฯ ท าให้การแบ่งเวลามาศึกษาและปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ละความโลภ โกรธ หลงจะท าได้ยาก
กว่าเด็ก ดังนั้น การปลูกสัมมาทิฏฐิฝังตั้งแต่วัยเยาว์จึงมีความส าคัญมาก เพราะส่งผลต่อการวางแผน
ในการด าเนินชีวิตเมื่อเติบโตขึ้นด้วย 

ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ยังมีการน าหลักธรรมอินทรีย์ 5 มาเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาปัญญาด้วย 
เพราะขณะที่ฝึกฝนและพัฒนาปัญญาให้แตกฉานนั้น ควรหมั่นสังเกตความสนใจและพัฒนาการของ
ตนเองด้วยว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นหรือไม่ ทั้งทางด้านการพัฒนาคุณธรรม และการเรียนรู้วิชาการ
ต่าง ๆ สามารถอธิบายการน าหลักธรรมอินทรีย์ 5 มาประยุกต์ใช้เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาปัญญาได้
ดังนี ้

ศรัทธา มีข้อบ่งชี้คือ ผู้เรียนมีความรู้สึกศรัทธาในสิ่งที่ตนเรียน มีความกระตือรือในการ
เรียนให้แตกฉาน หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอทั้งจากหนังสือ ต ารา และเรียนรู้จากผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จ ในทางตรงกันข้ามหากศรัทธาหย่อน จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากศึกษาต่อไป รู้สึก 
ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ก าลังศึกษา ซึ่งท าให้การพัฒนาปัญญาหยุดชะงักไปในที่สุด 

วิริยะ มีข้อบ่งชี้คือ เมื่อเกิดความศรัทธาหรือความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ให้แตกฉานในวิชาต่าง ๆ 
แล้ว จะมีความสนใจน าความรู้ที่ศึกษามาทดลองและฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ มีการวางแผนที่ดีและมี
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วินัยในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้นั้น หากท าได้ดังนี้ผู้เรียนจะมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ในทาง
ตรงกันข้าม หากผู้เรียนขาดวินัยในการฝึกปฏิบัติ ฝึกฝนไม่ต่อเนื่อง จะส่งผลให้พัฒนาการช้าลง เมื่อมี
พัฒนาการช้าลงผู้เรียนอาจเกิดความรู้สึกท้อแท้หรือหมดก าลังใจ คิดว่าตนเองไม่มีความสามารถ แม้
จะยังมีความศรัทธาในสิ่งที่เรียนอยู่ว่าเป็นวิชาความรู้ที่ดี ควรศึกษาเรียนรู้ แต่ก็หมดก าลังใจในการ
ฝึกฝนให้ช านาญ ซึ่งความท้อแท้นี้เองเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้บุคคลขาดวิริยะ ไม่พัฒนาปัญญาอย่าง
ต่อเนื่อง วิธีแก้ไข ควรวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้การพัฒนาปัญญาช้าลง ว่าไม่เข้าใจจุดไหน
และแก้ไขให้ได้ ปฏิบัติให้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และหมั่นสร้างก าลังใจด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น ดูจากผู้ที่ประสบความส าเร็จว่าต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักเช่นกันจึงจะส าเร็จได้ 

สติ มีข้อบ่งชี้คือ รู้เท่าทันอารมณ์ตนเองว่ารู้สึกอย่างไรขณะเรียน และตามทันว่าขณะนั้น
ก าลังเรียนหัวข้ออะไร มาถึงประเด็นไหน อยู่ในขั้นตอนใด หากตามไม่ทันต้องซักถามผู้สอน หรือฟัง
ทบทวนซ้ าในจุดที่ไม่ทัน หากปล่อยผ่านและคิดว่าเก็บข้อสงสัยนั้นไว้ก่อน แล้วค่อยกลับมาทบทวน
ภายหลัง จะท าให้ไม่เข้าใจในประเด็นต่อๆ ไป เพราะเนื้อหาในส่วนต่าง ๆ มักร้อยเรียงกันและอธิบาย
จากง่ายไปยาก หรือเรื่องที่มีความซับซ้อนน้อยและเป็นพื้นฐานไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น การ
เผลอสติ และตามไม่ทันจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นได้ 

สมาธิ มีข้อบ่งชี้คือ เมื่อสติตามทันว่าก าลังเรียนในหัวข้อใดแล้ว ผู้เรียนสามารถเข้าใจความ
สอดคล้องกันในประเด็นต่าง ๆ และพิจารณาความลุ่มลึกของเนื้อหาแต่ละประเด็นตามการอธิบายนั้น
ได้หรือไม่ เมื่อมีสิ่งใดมารบกวนยังมีความจดจ่อกับสิ่งที่เรียนอยู่หรือละความสนใจได้ง่าย หากละความ
สนใจได้ง่าย แสดงว่าผู้เรียนขาดสมาธิในการศึกษา ดังนั้น ในเรื่องของสมาธินี้มีฐานที่ส าคัญคือ ศรัทธา 
วิริยะ และสติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตินั้น เปรียบเสมือนการประคองไว้ ไม่ให้หลุดประเด็นส าคัญและ
สมาธิช่วยให้หยั่งลึกลงไปอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจครอบคลุมในทุกประเด็นที่
ส าคัญและเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง สิ่งนี้พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญอย่างมาก ควรน ามาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีสติและสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เรียนหรือสามารถท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ส าหรับการจัดระบบเรียนการสอน การท ารูปแบบการศึกษาให้น่าสนใจ มี
สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ จึงมีส่วนอย่างมากที่จะท าให้เด็กจดจ่อกับการเรียน
และเข้าใจในสิ่งที่เรียนไดม้ากขึ้น 

ปัญญา มีข้อบ่งชี้คือ การปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วและน าความรู้นั้นมาแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในสถาณการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถน าความรู้นั้นมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานได้ ในทางตรงกันข้าม หากมีความรู้ความเข้าใจดีแต่ไม่สามารถน าความรู้นั้นมาปฏิบัติได้ เพียง
อยู่ในระดับของความรู้เท่านั้น หากเป็นดังนี้แสดงว่ายังขาดความช านาญในสิ่งที่ศึกษาอย่างแท้จริง  
ยังไม่ก้าวสู่การพัฒนาในระดับของปัญญา (wisdom)  
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จึงกล่าวได้ว่า อินทรีย์ 5 เป็นตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาปัญญาอย่างเป็น
ขั้นตอน มีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับกรอบของปัญญา 3 ที่เริ่มจากการเรียนรู้ให้มาก ทั้งศึกษาจาก
ผู้อื่นและค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วน ามาขบคิดพิจารณาจนเข้าใจถ่องแท้ให้เห็นถึงประเด็นส าคัญต่าง ๆ 
และความเชื่อมโยงระหว่างประเด็น จนสามารถเข้าใจแต่ละส่วนได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี กระบวนการพัฒนาปัญญานี้ จะต้องมีศรัทธาและวิริยะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่หยุดพัฒนากลางคัน ต้องมีสติและสมาธิเพื่อประคับประคองใจให้ตั้งอยู่ในการศึกษาและ
จดจ่อกับสิ่งที่ศึกษานั้นจนเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนรู้และปฏิบัติจนเกิดความ
แตกฉานในสิ่งที่ศึกษาและสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้ ไม่ใช่ท าได้เพียงการลอกเลียน
ต้นแบบ แต่สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้นั้นได้ เรียกว่าระดับปัญญานั่นเอง กล่าวได้ว่า อินทรีย์ 5 
เป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมในกระบวนการพัฒนาปัญญาข้างต้น สามารถสรุปบทบาทของอินทรีย์ 5 ใน
ฐานะตัวช้ีวัดในการพัฒนาปัญญาได้ดังตารางต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 4.1  การประยุกต์หลักธรรมอินทรีย์ 5 มาเป็นตัวชี้วัดพัฒนาการทางสติปัญญา 
 
อินทรีย์ 5 ตัวชี้วัดด้านบวก ตัวชี้วัดด้านลบ 

ศรัทธา แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษา แสดงความเบื่อหน่ายในการเรียนรู ้

วิริยะ มีความสนใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ไม่สนใจปฏิบัติ หันไปท าสิ่งอื่นที่สนใจมากกว่า 

สต ิ รู้ว่าก าลังเรียนอะไร   ตามไม่ทันว่าก าลังเรียนรู้อะไร  

สมาธ ิ มีความจดจ่อกับสิ่งที่เรียน  ละความสนใจได้ง่ายเมื่อมีสิ่งใดมารบกวน 

ปัญญา แก้ไขปัญหา หรือน าความรู้นั้นมา
สร้างสรรค์เป็นผลงานได ้

ไม่สามารถน าความรู้มาใช้ได้ แก้ปัญหาไม่ได้ 
หรือท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

 
ขั้นตอนที่ 3 คือ จิตเคารพและจิตช านาญการแนวพุทธนั้นเป็นผลมาจากขั้นตอนที่ 2 ดังที่

กล่าวไว้ข้างต้นว่า จิต 2 ประเภทนี้จะฝึกฝนด้วยพหุปัญญา 10 ด้าน โดยจิตเคารพจะมีพหุปัญญาเชิง
นามธรรม 4 ด้าน และจิตช านาญการจะมีสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ 6 ด้าน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้อธิบายการบูรณาการพัฒนาพหุปัญญาทั้ง 10 ด้านด้วยหลักธรรมไว้แล้วในข้อที่ 4.2  
อย่างไรก็ตาม ในแผนภาพแสดงให้เห็นว่า จะพัฒนาจิตเคารพและจิตช านาญการแนวพุทธนั้น เกิดจาก
การพัฒนาปัญญาควบคู่กัน 2 ด้านคือ ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาและน าธรรมะมาปฏิบัติ กับปัญญาที่
เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ โดยมีรากฐานมากจากการความเข้าใจสัมมาทิฏฐิ 10 ก่อนเป็น
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เบื้องต้น (ดูแผนภาพที่ 23) แล้วจึงพัฒนาพหุปัญญา 4 ด้านด้วยหลักธรรมอนุสติ 10 โยนิโสมนสิการ 
10 วิหารพหุลา ปัจเวกขณพหุลา และคารวะ 6 ดังกล่าว 

ส่วนจิตช านาญการ จะใช้การบูรณาการร่วมกันระหว่างวิธีฝึกฝนจิตช านาญการของการ์ด
เนอร์ และกระบวนการพัฒนาปัญญาในสุตมยญาณนิทเทสซึ่งสรุปได้ 5 ขั้นตอน เมื่อน าไปเทียบเคียง
กับการบูรณาการพหุปัญญาแต่ละด้านด้วยพุทธธรรมที่อธิบายรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 4.2 พบว่า มี
ความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ในพหุปัญญา 5 ด้านแรกนั้น ผู้วิจัยน ากระบวนการพัฒนาปัญญาใน 
สุตมยญาณนิทเทสมาใช้เป็นกรอบกว้างในการพัฒนาพหุปัญญา และมีพุทธธรรมหลายหมวดมา
ประยุกต์เป็นขั้นตอนปฏิบัติให้เหมาะสมกับพหุปัญญาแต่ละด้าน จะมีเพียงพหุปัญญาด้านการสอนที่
ไม่ได้น ากระบวนการพัฒนาปัญญาในสุตมยญาณนิทเทสมาเป็นกรอบ เพราะต้องอาศัยความช านาญ
ของพหุปัญญา 9 ด้านมาเป็นฐานในการสอน จึงใช้หลักธรรมที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น คือ พหูสูต 5 
โยนิโสมนสิการ 10 เทศนามาก อาศัยครู วิหารพหุลา และปัจจเวกขณพหุลา มาเป็นวิธีการพัฒนา 
พหุปัญญาด้านการสอน 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า กรอบการพัฒนาจิตช านาญการของการ์ดเนอร์สามารถ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาปัญญาในสุตมยญาณนิทเทส เพื่อพัฒนาจิตช านาญการแนว
พุทธได้อย่างเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 4 มีขั้นตอนที่ 3 คือ จิตเคารพและจิตช านาญการแนวพุทธเป็นฐานในการ
สังเคราะห์และสร้างสรรค์ ถ้าหากไม่มีความช านาญในศาสตร์สาขาใด ๆ และไม่ได้ฝึกฝนพหุปัญญา 10 
ด้านแบบบูรณาการมาก่อน อาจท าให้การสังเคราะห์ความรู้ต่าง ๆ และสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน
ใหม่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการปลูกฝังจิตเคารพแนวพุทธมาเป็นอย่างดีจากขั้นตอนที่ 3 
น้ัน จะท าให้ผลงานหรือแนวคิดที่สร้างสรรค์ออกมาอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม ไม่ก่อความ
เดือดร้อนให้แก่สังคม 

ขั้นตอนที่ 5 ปัญญาเพือ่การมองโลกตามความเป็นจริงและปัญญาเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อผ่าน
การฝึกฝนและพัฒนาสติปัญญามาจนถึงขั้นตอนที่ 5 แล้ว กล่าวได้ว่า เป็นระดับขององค์ความรู้ที่อยู่ใน
บุคคล เป็นระดับปัญญา (wisdom) ที่บุคคลสามารถพิจารณาโลกตามความเป็นจริง เช่น ทุกสิ่งล้วน
ไม่คงทนถาวร ต้องเสื่อมสลายไป ไม่ยึดติดในโลกธรรม 8 เมื่อเกิดความผิดหวังหรือสูญเสียก็สามารถ
ยอมรับความเป็นจริงได้ ไม่จมอยู่กับความทุกข์ ในขณะเดียวกัน มีทักษะในการประกอบอาชีพที่ดีและ
สุจริต กล่าวคือ มีความเชี่ยวชาญในความรู้เฉพาะด้านที่หลากหลาย มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ใหม่ ๆ คัดกรองข้อมูลที่มีคุณภาพ และน ามาสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง ตลอดจน
สร้างสรรค์แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ ๆ ที่จะต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ได้ต่อไป ซึ่งแนวคิดหรือ
ทฤษฎีดังกล่าว ต้องมีการพิจารณาอย่างรัดกุมว่าจะไม่สร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อมนุษยชาต ิ
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ขั้นตอนที่ 6 จิตจริยธรรมแนวพุทธ ส่วนนี้เองที่เป็นการแสดงออกของปัญญาที่ได้รับการ
พัฒนามาแล้ว โดยการน าองค์ความรู้หรือทฤษฎีที่คิดค้นได้มาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นจริง ๆ โดย
เป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ เป็นที่ยกย่อง ไม่ละเมิดจรรยาบรรณและศีลธรรมที่ดีงาม อีกทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง บุคคลส่วนใหญ่เมื่อประสบความส าเร็จมาก ๆ จะมีความรู้สึกอยาก
แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้สังคม ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ เผยแพร่องค์ความรู้และ
แนวคิดในการด าเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นใหม่ เป็นกัลยาณชนผู้มีคุณธรรม มุ่งปฏิบัติธรรม
ตามแนวพุทธให้ยิ่งขึ้นไป ซึ่งกรอบการพัฒนาปัญญามนุษย์ในงานวิจัยฉบับนี้จะเน้นการพัฒนา
มาถึงระดับที่ 6 นี้เท่านั้น กล่าวได้ว่าเป็นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาไปสู่การพัฒนาปัญญาในระดับที่ 
7-9 ต่อไปในอนาคต 

ขั้นตอนที่ 7 ความเบื่อหน่ายในกามคุณ เมื่อท าต่อไปมากเข้าจะเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิต
ที่วุ่นวาย อีกทั้งประพฤติธรรมมาอย่างต่อเนื่องจึงท าให้เข้าใจโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ คิด
หลีกออกจากทรัพย์สมบัติ ช่ือเสียง ค ายกย่องสรรเสริญที่เป็นสิ่งไม่ยั่ งยืน และต้องการแสวงหาความ
สงบสุขในชีวิตที่แท้จริง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ อุปติสสะและโกลิตะ ซึ่งต่อมาคือพระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะ ท่านเป็นผู้เกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มั่งคั่ง เสวยสุขในสมบัติมากมาย และท่องเที่ยวดู
มหรสพการละเล่นต่าง ๆ ทุกวัน จนวันหนึ่งมองเห็นความไร้แก่นสารของชีวิตที่อยู่ในกามคุณ จึงขอ
บวชเป็นศิษย์ของสัญชัยปริพาชกเพื่อค้นหาความจริงของชีวิต เพียงไม่นานก็ศึกษาส าเร็จ ต่อมาได้พบ
กับพระอัสสชิ ฟังธรรมเพียงบทเดียวก็บรรลุโสดาปัตติผล 

ขั้นตอนที่ 8 และ 9 มุ่งปฏิบัติธรรมและบ าเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อให้พ้นจากกิเลส เพราะการ
พิจารณาธรรมมากเข้าจนเห็นภัยในกามคุณ ไม่คลุกคลีในกามคุณ เจริญสมถวิปัสสนากระท าจิตให้สงัด
จากกิเลส จนสามารถบรรลุอรหัตผลได้ในปัจจุบันชาติดังที่ปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ ว่ามีพระเถระและ
พระเถรีหลายรูปเจริญสมถวิปัสสนาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ หรือบางท่านปฏิบัติสั่งสมไปเพื่อบรรลุ
ธรรมในชาติใดชาติหนึ่ง 

ขั้นตอนทั้ง 9 นี้ แสดงให้เห็นกระบวนการพัฒนาปัญญามนุษย์ที่น าทฤษฎีพหุปัญญาและจิต 
5 ลักษณะของการ์ดเนอร์มาบูรณาการร่วมกันกับกระบวนการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาได้
อย่างกลมกลืน หากปฏิบัติตามขั้นตอนจนครบกระบวนการจะประสบความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพ มีความสุขในการด าเนินชีวิต และสามารถบรรลุธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาได้ในที่สุด 
 

4.5 ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผลการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ประเด็นใหญ่ประกอบด้วย 1) การใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและ

แนวคิดจิต 5 ลักษณะของการ์ดเนอร์ในการพัฒนาปัญญามนุษย์ 2) พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาปัญญาใน
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พระพุทธศาสนาเถรวาท 3) การบูรณาการร่วมกันของแนวคิดและทฤษฎีของการ์ดเนอร์และพุทธธรรม
เพื่อการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ดังต่อไปนี ้

 
4.5.1 การใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและแนวคิดจิต 5 ลักษณะของการ์ดเนอร์ในการพัฒนา

ปัญญามนุษย์  
ในประเด็นนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ข้อมูลด้านทฤษฎีพหุปัญญา จิต 5 ลักษณะ และการ

สังเคราะห์พหุปัญญาเข้าในกรอบแนวคิดจิต 5 ลักษณะ 
1) ทฤษฎีพหุปัญญา  
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 8 ท่านให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าทฤษฎีพหุปัญญาสามารถพัฒนา

ปัญญามนุษย์ซึ่งมีความสามารถที่แตกต่างกันได้ ทุกคนมีพหุปัญญาทุกด้าน แต่จะมีมากมีน้อยต่างกัน
ไปในแต่ละบุคคล ส่งผลให้บุคคลมีความถนัดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างลักษณะเฉพาะหรือ
ความเป็นตัวตนของบุคคลนั่นเอง โดยพหุปัญญาสามารถพัฒนาได้ทั้งวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย 
การพัฒนาในวัยเด็กนั้นผู้ทรงคุณวุฒิ6 K17 K58 K69 K710 K811 ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าควร
พัฒนาผ่านการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ควรให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ให้มาก
และเน้นการท าซ้ า ๆ ให้จ าได้และมีความเข้าใจมากขึ้น ในขณะที่วัยผู้ใหญ่นั้นผู้ทรงคุณวุฒิ K112 K213 
K614 K715 ให้ทัศนะคล้ายกันว่า ผู้ใหญ่จะสามารถเรียนรู้สิ่งที่มีความซับซ้อนเป็นนามธรรมมากขึ้น 

                                                 
6 รหัสของผู้ทรงคุณวุฒิ K1-K8 ระบุไว้ในขอบเขตการวิจัยด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญในบทที่ 1 
7 สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต) , ป.ธ.9, ดร. , อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย, 17 กุมภาพันธ์ 2561. 
8 สัมภาษณ์ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม, ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ, ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข, 

คณะสาธารสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, 8 กุมภาพันธ์ 2561. 
9 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 3 มีนาคม 2561. 
10 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอุดมศึกษา, รองคณบดี คณะครุศาสตร์

, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 9 กุมภาพันธ์ 2561. 
11 สัมภาษณ์ อ.สุภาภรณ์ ปั้นกล่ า , ผู้เชี่ยวชาญการสอนศิลปะด้วยทฤษฎีพหุปัญญาในเด็ก และ

ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก อ.สามพราน จ.นครปฐม, 22 กุมภาพันธ์ 2561. 
12 สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต), ป.ธ.9, ดร., เรื่องเดมิ. 
13 สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 29 มกราคม 2561. 
14 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์, เรื่องเดิม. 
15 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, เรื่องเดิม. 
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เพียงอ่านข้อมูลก็สามารถท าความเข้าใจได้ระดับหนึ่งแล้ว ส่วนผู้สูงวัย ผู้ทรงคุณวุฒิ K516 และ K817 ให้
ความเห็นว่า การพัฒนาพหุปัญญาสามารถกระตุ้นการท างานของสมอง พัฒนาสภาพจิตใจ และสร้าง
กล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นได้ด้วย 

ผลการสัมภาษณ์ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อพหุปัญญา 10 ด้านมีดังน้ี 
1.1) ด้านภาษา ผู้ทรงคุณวุฒิ K1 K418 K5 K7 ให้ทัศนะว่าสติปัญญาด้านภาษามี

ความส าคัญมากในการสื่อสาร ต้องรู้จักใช้ภาษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่เราต้องการสื่อสาร 
ภาษาที่พูดหรือเขียนออกมาต้องเป็นความจริง ไพเราะ ไม่หยาบคาย และเป็นประโยชน์ ซึ่งทักษะด้าน
ภาษานั้นสามารถพัฒนาพร้อมกันหลายภาษาได้ตั้งแต่วัยเด็กโดยพ่อแม่เป็นผู้สอนให้พูดในชีวิตประจ าวัน 
และสอดแทรกลงไปในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ เช่น ฝึกทักษะการตีความ การอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์ สติปัญญาด้านภาษาจึงมีความส าคัญมากในการด ารงชีวิต 

1.2) ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ K1 K7 K8 ให้ความเห็นในเรื่องนี้
ว่า การคิดอย่างมีเหตุผลนั้นมีความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และมักจะใช้ร่วมกับพหุปัญญา
ด้านอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น จะใช้ภาษาในการพูดก็ต้องใช้การให้เหตุผลไปพร้อม ๆ กัน หรือใช้ตรรกะใน
การก าหนดโครงสร้างประโยค เป็นต้น แม้แต่การท างานศิลปะก็สามารถฝึกฝนการใช้เหตุผลได้ ซึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ K8 กล่าวว่า “เด็กบางคนมาเรียนศิลปะแล้วต่อต้าน ไม่อยากท างานส่ง สอนปั้นดินก็ดีด
ดินเล่นไปทั่วห้อง เอาไม้ฟุตเหล็กมาสับดินให้พัง ครูก็ไม่ห้าม แต่ ให้บอกเหตุผลว่าท าอย่างนี้เพราะ
อะไร ต้องรับผิดชอบการกระท าของตนเอง ถ้าไม่อยากท าอะไรเลยก็นอน แต่ต้องน าเรื่องการนอนมา
เล่าให้ฟังด้วยว่านอนแล้วได้อะไร เป็นการฝึกให้เด็กคิดเรื่องผลของการกระท า จะไม่ใช้วิธีการบังคับ 
แต่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งที่เขาท าดีหรือไม่ดี การเรียนศิลปะจึงเป็นการสอนให้คิด
วิเคราะห์เองได”้ 

1.3) ด้านดนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ K519 K720 K821 ให้ความเห็นว่าดนตรีนั้นมีผลต่อ
สภาพอารมณ์ของบุคคลทุกเพศทุกวัย ทั้งการเล่นดนตรี ฟังดนตรี และการเลือกใช้ดนตรีให้เหมาะสม
จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถน าดนตรีมาใช้ในการบ าบัดผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตได้อีกด้วย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K8 กล่าวถึงการน าดนตรีมาสร้างสมาธิส าหรับเด็กออทิสติกใน

                                                 
16 สัมภาษณ์ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม, เรื่องเดิม. 
17 สัมภาษณ์ อ.สุภาภรณ์ ปั้นกล่ า, เรื่องเดิม. 
18 สัมภาษณ์ รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

30 มกราคม 2561. 
19 สัมภาษณ์ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม, เรื่องเดิม. 
20 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, เรื่องเดิม. 
21 สัมภาษณ์ อ.สุภาภรณ์ ปั้นกล่ า, เรื่องเดิม. 
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การท างานศิลปะว่า “การให้เด็กฟังเพลงระหว่างท างานศิลปะก็มีผลดีต่องานศิลปะด้วย ทั้งนี้อยู่ที่
เนื้อหาและเป้าหมายของเพลงที่เปิดให้ฟัง ส าหรับเด็กออทิสติก ก็สามารถใช้การเปิดเพลงคลอเบา ๆ 
ขณะที่เด็กวาดรูป จะท าให้เด็กมีสมาธิแน่น แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกผ่อนคลาย แม้แต่ผู้ใหญ่ก็รับรู้
บรรยากาศนั้นได้” ส่วนในผู้สูงอายุนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิ K5 อธิบายว่าการพัฒนาพหุปัญญาด้านดนตรีมี
ความส าคัญมาก หากมีกิจกรรมการร้องเพลง ฟังเพลง หรือการสวดมนต์ท านองสรภัญญะซึ่งมี
ท่วงท านองน่าฟัง คลื่นเสียงดนตรีจะท าให้ใยประสาทสามารถงอกเพิ่มขึ้นได้ และอีกส่วนหนึ่งคือ เมื่อ
เราท าจิตให้สงบนิ่งจะท าให้สมองส่วนสีเทา (gray matter) หนาขึ้น จะท าให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการของ
ระบบประสาทที่ดีขึ้นได้ และมีคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้นอีกด้วย การใช้ดนตรีเพื่อการพัฒนา
สติปัญญาจึงมีประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น 

1.4) ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ผู้ทรงคุณวุฒิ K5 K622 K7 K8 ให้ข้อมูลใน
ลักษณะเดียวกันว่าสติปัญญาด้านนี้มีความส าคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ทุกวัย ส าหรับวัย
เด็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ K7 K8 กล่าวว่า การเล่น การจับต้องสิ่งต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นปลายประสาท และ
ท าให้มีพัฒนาการของสมองมากขึ้น หากให้เด็กเรียนด้วยการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวโดยไม่ท า
กิจกรรม เด็กจะได้ฝึกแต่การจ า ท าให้เด็กมีผลการเรียนที่คงที่ ในขณะที่การท ากิจกรรมที่เคลื่อนไหว
จะท าให้ฝึกการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มากขึ้น ส่วนระดับอุดมศึกษานั้นผู้ทรงคุณวุฒิ K7 กล่าวว่า จะมี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน คือ “การท ากิจกรรมในระดับอุดมศึกษาท าให้บุคคลมีความสุขุม มีความ
รับผิดชอบ เช่น การจัดค่าย จะท าให้รู้วิธีการวางแผน รู้ความเหมาะสมในการวางล าดับความส าคัญใน
การท างาน รู้จักการท างานในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลท าให้บุคคลมีความรับผิดชอบมากขึ้น และมีความ
สุขุม” อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงอุดมศึกษานั้น การท ากิจกรรมจะช่วยให้มีประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้ น 
เมื่อเรียนจบไปประกอบอาชีพ จะรู้จักการวางตัวในสังคมได้ดี และมีการท างานที่เป็นระบบมากขึ้น
ด้วย ต่างจากเด็กเล็กที่การท ากิจกรรมเป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรง ทุกอย่างยังเป็นสิ่งใหม่ 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวท าให้เด็กรู้สึกสนุกและสนใจเรียนมากขึ้นด้วย ส่วนในผู้สูงอายุนั้นผู้ทรงคุณวุฒิ 
K5 กล่าวว่า การท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย 
จึงกล่าวได้ว่า การท ากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่เหมาะกับช่วงวัย
นั้นสามารถพัฒนาสติปัญญามนุษย์ได้ 

                                                 
22 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์, เรื่องเดิม. 
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1.5) ด้านมิติสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ K123 K324 K725 K826 ให้ทัศนะเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ว่า การท างานศิลปะเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สามารถฝึกให้มนุษย์มีความคิดที่
เป็นเหตุเป็นผล และการวาดภาพเหมือนของต้นไม้และธรรมชาติยังฝึกการสังเกตธรรมชาติรอบตัวได้
ด้วย อีกทั้งการฝึกท างานศิลปะจะสามารถลดสภาวะอารมณ์ที่ตึงเครียดให้ผ่อนคลายลงได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวัยผู้ใหญ่ที่มีความเครียดจากการท างาน ส าหรับผู้สูงอายุ นอกจากจะเป็นการเติมเต็ม
ความสุขให้กับผู้สูงอายุแล้ว ร่างกายที่เริ่มมีความเสื่อม เช่น มือสั่น ควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดี การน า
ศิลปะมาฝึกฝนจะเป็นการช่วยให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือมากขึ้นด้วย 

นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ K7 ได้เสนอแง่มุมของสติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ที่
แตกต่างออกไปคือ การมองภาพรวมและความสัมพันธ์ของการท างาน แม้ว่ากลุ่มคนที่มีสติปัญญาด้าน
น้ีส่วนมากมักเป็นจิตรกร สถาปนิก แต่อาชีพครูก็ต้องใช้มิติสัมพันธ์ด้วย เช่น จะต้องรู้ว่าสื่อการสอน
แบบไหนจะท าให้เด็กเข้าใจได้ การออกแบบการเรียนการสอนจะต้องมองเห็นความสัมพันธ์ของสื่อ
การสอนกับนักเรียนในแง่มุมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนจึงจะท าให้เด็กเรียนรู้อย่างเข้าใจและมีความสุข 
ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือเรื่องแรงจูงใจในการท างานศิลปะ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K1 ได้ให้
ทัศนะว่า คนที่ท าอาชีพจิตรกรนั้น ทัศนคติและความเชื่อจะมีอิทธิพลต่อการถ่ายทอดงานศิลปะมาก 
เช่น อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในงานพุทธศิลป์ต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยความศรัทธา ความทุ่มเทชีวิต
จิตใจ และวิริยะอุตสาหะในการท างานศิลปะน้ันให้ส าเร็จ 

1.6) ด้านมนุษยสัมพันธ ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิK1 K527 K628 K7 K8 ให้ความเห็นว่า การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่นเป็นการพัฒนาสติปัญญาด้านนี้ และเป็นการ
ฝึกสติปัญญาด้านการเข้าใจตนเองไปด้วยในเวลาเดียวกัน การท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นส่งเสริมให้บุคคล
รู้จักการวางตัวที่ดี การเข้าสังคมอย่างเหมาะสมรู้กาลเทศะ การฝึกฝนด้านมนุษยสัมพันธ์จึงมี
ความส าคัญมากในการด าเนินชีวิต ส าหรับวัยเด็กนั้น การเล่นเป็นกลุ่มและท ากิจกรรมกลุ่มมี
ความส าคัญต่อเด็กมาก ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K6 และ K7 ให้ทัศนะว่า การเรียนรู้ส าหรับเด็กควรมีกิจกรรม
กลุ่มจะท าให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ซึ่งอาจแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้ครูสามารถดูแลได้อย่าง
ทั่วถึง เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นกิจกรรมจะเปลี่ยนรูปแบบไป กรณีนี้ผู้ทรงคุณวุฒิ K7 กล่าวว่า ใน

                                                 
23 สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต), ป.ธ.9, ดร., เรื่องเดิม. 
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นักศึกษาระดับอุดมศึกษา การได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรมจะท าให้เรารู้ว่าอะไรควรมีล าดับก่อนหลัง 
การท ากิจกรรมจะสอนให้เรารู้จักการวางตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสม ส่วนในผู้สูงอายุนั้นมัก
อยู่ในช่วงหลังวัยท างาน มีการพบปะผู้คนน้อยลง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K529 กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
ชีวิตไม่ดีส่วนใหญ่จะเหงา ไม่มีเพื่อน หากดูแลสุขภาพกายอย่างเดียวอาจไม่ใช่ค าตอบที่ชัดเจน จาก
ประสบการณ์ คนที่ดูมีคุณภาพชีวิตที่ดี มักมีเพื่อน ไปท่องเที่ยว ร้องเพลง ชื่นชมธรรมชาติ ปฏิบัติ
ธรรม ฯลฯ ท าให้เป็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุด้วยกันจะช่วยให้มีสุข
ภาวะที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ K130 ได้ให้วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีโดยยกพุทธจริยาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 ประการมาอธิบาย คือ 1. ไม่ก้มหน้า เงยหน้าทักทาย 2. เจรจาไพเราะ ไม่เอา
ค าหยาบคายมาว่ากัน 3. ทักก่อน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบคุคล 

1.7) ด้านการเข้าใจตนเอง แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ การเข้าใจตนเองใน
ระดับทั่วไป และการเข้าใจตนเองในระดับลึก ในประเด็นแรกผู้ทรงคุณวุฒิ K1 K731 K8 ให้ทัศนะว่า 
การรู้และเข้าใจตนเอง คือ การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตนเอง อธิบายออกมาได้อย่างชัดเจนว่าชอบ
อะไร ไม่ชอบอะไร ท าสิ่งนี้เพราะอะไร เมื่อศึกษาวิชาใด ๆ แล้วรู้ว่าตนเองเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไร 
ตลอดจนรู้ว่าตนมีสุขภาพอย่างไร รู้ก าลังฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง 

ส่วนประเด็นที่ 2 คือ การเข้าใจตนเองในระดับลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ K1 และ K432 
เน้นที่การรู้ตนเองในเชิงวิปัสสนาและภาวนามยปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ K1 อธิบายว่าการรู้ตนเองในเชิง
วิปัสสนา คือ รู้ว่าตนเองเป็นคนขึ้นมาได้อย่างไร ร่างกายประกอบด้วยขันธ์ 5 รูปคือกาย ประกอบด้วย
ธาตุ 4 สัญญาเกิดได้เสื่อมได้ เวทนา สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ สัญญาให้รู้ว่าความจ าของเรานั้นเกิดได้
เสื่อมได้ สังขารรู้จิตของตน อะไรมาปรุงแต่งจิตของเราได้บ้าง เช่น น้อยใจตนเอง ภูมิใจตนเอง เป็นต้น 
และวิญญาณขันธ์ ความรู้ที่เกิดจากอายตนะ ตาเห็นรูปเห็นสี แล้วอาจรู้ สึกชอบหรือไม่ชอบ แต่
พระพุทธเจ้าวางใจเป็นกลาง ๆ ก่อน และผู้ทรงคุณวุฒิ K4 กล่าวว่า สติปัญญาด้านการเข้าใจตนเองนี้
ควรมีเรื่องของภาวนามยปัญญาอยู่ด้วย แต่แนวคิดของการ์ดเนอร์ไม่ได้ครอบคลุมส่วนนี้  ซึ่งประเด็น
ความเข้าใจตนเองในเชิงลึกนี้จะน าพุทธธรรมมาบูรณาการเพื่อให้เกิดความเข้าใจตนเองทั้ง 2 ระดับ
ต่อไป 
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1.8) ด้านธรรมชาติ ในประเด็นนี้ผู้ทรงคุณวุฒิ K1 K5 K633 K7 K834 ได้ให้ทัศนะ
ว่า การฝึกฝนสติปัญญาด้านธรรมชาติควรท าตนเองให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ รู้และเข้าใจธรรมชาติไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม และฝึกสังเกตความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติรอบตัว เช่น สังเกตว่าท้องฟ้า
ช่วงเวลาใดมีสีอย่างไร ช่วงกลางวันมีสีฟ้า ช่วงเย็นมีสีฟ้าอมม่วง ใบไม้สดใบไม่แห้งแสดงความรู้สึก
ต่างกันอย่างไร ซึ่งการฝึกสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตนี้จะท าให้เป็นคนช่างสังเกตด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ K835 ให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่า เวลาวาดรูปต้นไม้คนมักวาดต้นไม้มีสีเขียว ล าต้นสีน้ าตาล มี
กิ่งสองขีดและมีใบฟู ๆ แต่ของจริงในธรรมชาตินั้นไม่ใช่  มีการตกกระทบของแสงเงาท าให้มีสีที่
แตกต่าง การสอนศิลปะแบบไม่ถูกวิธีอาจท าให้คนขาดการสังเกตไป นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ K536 ได้
กล่าวถึงประเด็นของการท าความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติว่า การเข้าใจธรรมชาติของ
การ์ดเนอร์จะมองในมิติว่ามันเกิดปัญหาอะไรเราจะชนะมันอย่างไร แต่ในตะวันออกจะมองว่าเมื่อเกิด
ปัญหาแล้วจะคิดว่าเราจะเข้าใจปัญหานั้นอย่างไร จะอยู่กับปัญหานั้นอย่างมีความสุขได้อย่างไร เช่น 
ตะวันตกถ้าร้อนเปิดแอร์ แต่ตะวันออกถ้าร้อนก็เปิดหน้าต่าง ใส่เสื้อบาง ๆ หรือไปอาบน้ า คืออยู่กับ
ธรรมชาติให้ได้ การรู้จักปล่อยวาง ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทไหนก็มีความสุข ถ้ารู้จักธรรมชาติแล้วจะ
สามารถอยู่ได้ 

1.9) ด้านการด ารงชีวิต ผู้ทรงคุณวุฒิ K137 K5 K738 ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้
ว่า เป็นการก าหนดเป้าหมายชีวิต ควรรู้จักวางแผนและบริหารเวลาในแต่ละวันให้ลงตัว ด าเนินชีวิตให้
เหมาะสมแก่ฐานะของตน เมื่อเพียรพยายามแล้วก็พอใจตามที่มียินดีตามที่ได้ ไม่โลภอยากได้มาก
จนเกินไป และปล่อยวางได้ชีวิตจึงจะมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ ซึ่งผู้ทรงคุณวฒุิ 
K5 ให้ความเห็นว่า ผู้สูงอายุจะต้องรู้จักปล่อยวาง ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทไหนก็มีความสุข ถ้ารู้จั ก
ธรรมชาติแล้วจะสามารถอยู่ได้ แต่ถ้ายังยึดติด เช่น ลูกต้องมาดูแล ถ้าไม่มาแสดงว่าอกตัญญู ก็จะไม่มี
ความสุข ควรปล่อยวางให้ได้ เขาพูดไม่ดีเขาก็ไม่ดีเอง เราไม่ต้องรับอารมณ์ที่ไม่ดีของเขามา ดังนั้น 
การเข้าใจชีวิตและปล่อยวางได้จึงส าคัญมาก 
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1.10) ด้านการสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ K1 K439 K5 K640 K7 K8 กล่าวว่า ครูเป็น
ต้นแบบที่ส าคัญ เป็นตัวอย่างในการสอนที่ดีทั้งวิธีการสอน การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน และคุณธรรม เช่น ความเมตตา ตรงต่อเวลา ให้ความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ จะท าให้เด็ก
สามารถเรียนรู้ทั้งวิธีการสอนที่ดีและซึมซับคุณธรรมไปด้วยในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้น ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ของความเป็นครูหรือฝึกฝนความเป็นครู ควรสอนตนเองให้ได้ก่อน คือ อบรมตนเองให้เป็นทั้งผู้มี
ความรู้และคุณธรรมเสียก่อนจึงจะท าหน้าที่สอนผู้อื่นไดดี้  

ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ K8 ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากผู้เรียนไม่ใช่เด็กแต่เป็นผู้ใหญ่
หรือผู้สูงอายุ จะต้องใช้วิธีการสอนที่ต่างกัน ควรให้หลักการ ทฤษฎี และวิธีการไปโดยไม่ต้องใส่อะไร
มาก ปล่อยให้ท่านปฏิบัติงานไป ให้จิตของท่านท างานไป ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K5 ได้ให้ความเห็นใน
ลักษณะเดียวกันและแนะน าให้เพิ่มวิธีการเรียนแบบสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน จะเป็นวิธีที่
เหมาะกับผู้สูงอาย ุ

2) จิต 5 ลักษณะ  
จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 8 ท่านเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนา

ปัญญาในกรอบของจิต 5 ลักษณะ และแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้
2.1) จิตช านาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ K141 K242 K343 K644 ให้ความเห็นว่าความ

ช านาญของบุคคลเกิดจากการท าซ้ า ๆ จนเกิดความช านาญในสิ่งที่ท า และการที่คนเราถนัดแต่ละด้าน
ไม่เท่ากัน เพราะอยู่ที่ความชอบหรือไม่ชอบ หากชอบก็เกิดความเชี่ยวชาญ ก็อบรมสั่งสมอย่างนั้นมาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ K3 ให้ทัศนะว่าต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทั้งกระบวนการ และยกตัวอย่างเรื่องการท า
นาว่าเหมือนกับคนเช่าที่นาแล้วให้คนอื่นมาท า ก็ท าไม่เป็นอยู่อย่างนั้น แต่หากลงมือท าเองตั้งแต่การ
คัดเมล็ดพันธุ์จนถึงหุงเป็นข้าวได้จึงเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่แท้จริง นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ K2 ได้กล่าวถึง
ปัจจัย 3 ประการในการเกิดความช านาญ คือ 1) การอบรมจากชาติก่อน ๆ อบรมด้านไหนมากก็มี
ความถนัดด้านนั้น 2) สภาพแวดล้อมที่ตนเองใช้ชีวิตในแต่ละชาติ 3) การถ่ายทอดของคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อบุคคลนั้น ๆ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K6 K7 K8 กล่าวถึงความส าคัญของครอบครัว เพื่อนและ
โรงเรียนมีส่วนส าคัญอย่างมาก 

                                                 
39 สัมภาษณ์ รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, เรื่องเดิม. 
40 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์, เรื่องเดิม. 
41 สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต), ป.ธ.9, ดร., เรื่องเดิม. 
42 สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), ศ.ดร., เรื่องเดิม 
43 สัมภาษณ์ พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช), เรื่องเดิม. 
44 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์, เรื่องเดิม. 
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2.2) จิตสังเคราะห์ ในประเด็นนี้ผู้ทรงคุณวุฒิ K5 กล่าวว่า การสังเคราะห์เป็น
ทักษะที่มีความส าคัญมานานแล้ว มนุษย์ควรมีความช านาญหลายด้าน เช่น เมื่อเก่งด้านภาษาแล้ว  
มีความช านาญดนตรีและอื่น ๆ มาสนับสนุนจะท าให้ด้านภาษายิ่งเด่นชัดขึ้นด้วย พหุปัญญาด้านต่าง ๆ จึง
ผสมผสานกันคล้ายจิ๊กซอว์ การช านาญหลายด้านจะสนับสนุนการสังเคราะห์ได้ดี ส าหรับการฝึกฝน
นั้น ผู้ทรงคุณวุฒิ K6 กล่าวถึงวิธีการฝึกจิตสังเคราะห์ในเด็กด้วยการใช้กล่องความคิดและบทบาทของ
ครูผู้สอน โดยยกตัวอย่างเรื่องความสะอาด เช่น คนใส่ชุดขาว แม่ชี ก็เป็นความสะอาดได้ สบู่ ส าลี  
ก็เป็นความสะอาด มีของหลากหลายให้เด็กเลือกจัดไว้ในกล่องเดียวกันแล้วตั้งชื่อได้ว่า กล่องนี้ชื่อ
ความสะอาด ถ้าตั้งชื่อได้เรียกว่ามีการคิดเชิงสังเคราะห์ หรือให้ง่ายคือ การจัดหมวดจัดกลุ่มแล้วตั้งชื่อ
ได้ เรียกว่ามีการคิดเชิงสังเคราะห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับครูที่สอน ครูจะมีบทบาทอย่างมากในการกระตุ้นการ
สังเคราะห์ของเด็ก ถ้าครูสอนไม่เป็นก็จะสอนอะไรง่าย ๆ สรุปได้ว่า ความช านาญที่หลากหลายและ
การฝึกฝนให้สังเคราะห์ด้วยวิธีต่าง ๆ มีผลต่อการพัฒนาจิตสังเคราะห์ 

2.3) จิตสร้างสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ K5 K6 K8 กล่าวถึงความส าคัญของความคิด
สร้างสรรค์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ K5 กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์และคิดสังเคราะห์มีความสัมพันธ์กัน 
การที่คนเรามีความเก่งหลายด้านก็กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้วย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K845 กล่าวถึงการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กว่า “เด็กที่พ่อแม่ให้อิสระ ปล่อยให้ขีดเขี่ยได้อย่างอิสระ มีเครื่องมือมี
สีเตรียมให้ แล้วพาลูกไปเปิดหูเปิดตามาก ๆ พอเด็กเหล่านี้กลับมาวาดรูปจะมีพัฒนาการทางศิลปะที่ดี 
แต่ถ้าเด็กไม่ได้รับการพัฒนาด้านศิลปะระหว่าง 0-6 ขวบ สมองซีกขวาจะไม่ได้รับการพัฒนาท าให้เด็ก
เติบโตขึ้นมาโดยขาดความคิดสร้างสรรค์ กลายเป็นมนุษย์ออร์เดอร์ นอกจากการเรียนศิลปะแล้ว 
ผู้ทรงคุณวุฒิ K646 อธิบายว่า การเล่านิทานก็เป็นตัวกระตุ้นความสร้างสรรค์ได้ดีอีกทางหนึ่ง โดยครู
เล่านิทานให้ดูก่อนแล้วลองให้เด็กเล่าเอง เด็ก 4 ขวบก็ท าได้อยู่ที่การฝึกฝน และการเล่านิทานก่อน
นอนส าคัญมาก เด็กที่พ่อแม่เล่านิทานให้ฟังจะมีจินตนาการที่ดีมาก บางครั้งเด็กก็น าตุ๊กตามาเป็นตัว
ละครแล้วเล่าเรื่อง จะเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของสมอง ควรฝึกฝน
ตั้งแต่วัยเด็กผ่านการกระตุ้นให้เกิดจินตนาการด้วยการท างานศิลปะ และการเล่านิทาน เป็นต้น 

2.4) จิตเคารพ จากการสรุปความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ K247 K548 K6 K749 K8 
พบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้รวมถึงอุปนิสัยของมนุษย์มี 4 ประการคือ 1) วัฒนธรรมและ
ประเพณี 2) ครอบครัว 3) สถานศึกษา คือ ครู เพื่อน และหลักสูตรการสอน 4) กิจกรรมที่ท าเป็น
                                                 

45 สัมภาษณ์ อ.สุภาภรณ์ ปั้นกล่ า, เรื่องเดิม. 
46 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์, เรื่องเดิม. 
47 สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), ศ.ดร., เรื่องเดิม 
48 สัมภาษณ์ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม, เรื่องเดิม. 
49 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, เรื่องเดิม. 
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ประจ าในชีวิตประจ าวัน ผู้ทรงคุณวุฒิ K5 ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมไทยสอนให้มี
เมตตา มีความเกรงใจ หล่อหลอมมาให้เราเป็นคนมีความเคารพ และการที่จะสื่อสารกับใครต้องท า
ด้วยความเคารพก็ต้องมีความเข้าใจภาษา และเข้าใจในลักษณะของธรรมชาติของผู้ใหญ่ เจ้านาย หรือ
เด็ก รู้ว่าควรจะปฏิบัติกับใคร อย่างไรให้เหมาะสม ดังนั้น จิตเคารพควรมีการบูรณาการพหุปัญญา
หลายด้านเข้าด้วยกัน การเข้าหาคนในสังคมจึงมีความจ าเป็นในการบูรณาการในทุก ๆ ด้านร่วมกัน 
ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ K6 K7 K8 กล่าวถึง อิทธิพลของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมสั่งสอนของ
พ่อแม่ และผู้ทรงคุณวุฒิ K6 ได้กล่าวถึงการฝึกความเคารพที่โรงเรียนว่า ต้องฝึกให้เด็กรู้จักชื่นชมและ
ให้ก าลังใจผู้อื่นเมื่อท าดี เคารพความคิดเห็นของเพื่อน ครูต้องท าให้เด็กดูเป็นต้นแบบ ท าให้ดูว่า
พยายามเกลี้ยกล่อมอย่างไร ชื่นชมคนอื่นอย่างไร แล้วเด็กก็จะท าตาม โดย เช่น วันนี้ใครเก็บรองเท้า 
ก็มีการติดดาวให้เป็นรางวัลรวมถึงการช่ืนชมคุณค่าของธรรมชาติด้วย  

2.5) จิตจริยธรรม จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ K150 K2 K351 K5 K6 K7 K8 
พบว่า จริยธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่ง ควรปลูกฝังให้บุคคลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม
ไปควบคู่กัน เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และสังคมได้ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K352 ให้ทัศนะว่าความรู้ที่มีศีลธรรมก ากับเรียกว่าปัญญา ความรู้เหมือน
ดาบ ศีลธรรมเหมือนฝักดาบ ส่วนความรู้ที่ขาดศีลธรรมเปรียบได้กับดาบที่ไม่มีฝัก จึงไม่เรียกความรู้
นั้นว่าปัญญาแต่เรียกว่าความพินาศ การปลูกฝังจริยธรรมนั้นควรท าตั้งแต่วัยเด็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ K653 
กล่าวว่า จริยธรรมสามารถปลูกฝังให้แก่เด็ก ๆ ผ่านการเล่าชาดก เรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลส าคัญทาง
ศาสนา อีกทั้งฝึกให้รู้จักกราบพระ ถวายของพระ บางโรงเรียนก็ให้เด็กใส่ชุดขาวแล้วพาไปวัด สิ่ง
ส าคัญอยู่ที่การปลูกฝังผ่านการกระท า เมื่อเด็กได้รับการศึกษาเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ไปพร้อมกับการ
ปลูกฝังคุณธรรม เด็กจะเติบโตขึ้นและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K854 กล่าวว่า คุณค่า
ของคนนั้นคือการพัฒนาตนเองในด้านที่ถนัดแล้วน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าต่อสังคมได้ 

ส่วนคุณธรรมที่ควรปลูกฝังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิ K255 กล่าวว่า ควรปฏิบัติสมาธิใน
พระพุทธศาสนา ให้หมั่นพิจารณาขันธ์ 5 และผู้ทรงคุณวุฒิ K556 กล่าวว่า ธรรมะที่ควรปลูกฝัง ได้แก่ 
ทาน คือ การให้แก่ผู้อื่น ศีล คือ เรื่องของการปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้อง ภาวนา คือ การสอนตนเองว่าเรา

                                                 
50 สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต), ป.ธ.9, ดร., เรื่องเดิม. 
51 สัมภาษณ์ พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช), เรื่องเดิม. 
52 สัมภาษณ์ พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช), เรื่องเดิม. 
53 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์, เรื่องเดิม. 
54 สัมภาษณ์ อ.สุภาภรณ์ ปั้นกล่ า, เรื่องเดิม. 
55 สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), ศ.ดร., เรื่องเดิม 
56 สัมภาษณ์ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม, เรื่องเดิม. 
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ท าดีแล้วหรือยัง จิตสงบไหม มีจิตคิดจะให้คนอื่นไหม ต้องศึกษาธรรมและน ามาใช้ให้เหมาะสมในแต่
ละบริบทที่ต่างกัน 

3) การสังเคราะห์พหุปัญญาเข้าในกรอบแนวคิดจิต 5 ลักษณะ 
จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 8 ท่านพบว่า ทฤษฎีพหุปัญญาเหมาะสมในการ

น ามาพัฒนาปัญญามนุษย์ เพราะมนุษย์มีพหุปัญญาทุกด้านแต่มีบางด้านมาก บางด้านน้อย แตกต่าง
กันไปในแต่ละบุคคลเพราะเกิดจากการฝึกฝนอบรมในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัดมาต่างกัน ดังนั้น ควร
ได้รับการพัฒนาพหุปัญญาทุกด้านแบบบูรณาการ โดยพัฒนาในกรอบของจิต 5 ลักษณะที่
ประกอบด้วย จิตช านาญการ จิตสังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ จิตเคารพ และจิตจริยธรรม โดยพัฒนาให้
เกิดความช านาญการในพหุปัญญาหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาด้านที่ตนถนัดมากกว่า 1 ด้าน 
เพื่อให้สามารถสังเคราะห์และสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาความเคารพและ
ปลูกฝังจริยธรรมในระดับที่สูงขึ้นไปตามล าดับ โดยค านึงถึงพัฒนาการของช่วงอายุและสติปัญญาของ
มนุษย์อย่างเหมาะสม สามารถอธิบายการพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิต 5 ลักษณะได้ดังต่อไปน้ี 

3.1) การพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตช านาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ K157 K258 
K359 K660 K761 K862 ได้ให้ทัศนะในส่วนของจิตช านาญการไว้ว่ามนุษย์จะช านาญในเรื่องใดได้ต้องเกิด
จากความชอบ เรียนรู้และปฏิบัติทั้งระบบด้วยการฝึกฝนซ้ า ๆ และควรจะช านาญมากกว่า 1 อย่าง
เพื่อเป็นฐานความรู้ที่ดีในการสังเคราะห์และสร้างสรรค์ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาพหุปัญญาหลาย
ด้านในเวลาเดียวกัน ซึ่งความช านาญการในความรู้สาขาต่าง ๆ นั้นมักพัฒนาจากกลุ่มสติปัญญาที่เป็น
พื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ คือ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ พหุปัญญา 2 ด้านนี้เป็น
ความสามารถหลักที่มนุษย์จะใช้ในการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ นอกจากนี้ ต้องมีการเรียนรู้ที่กระตุ้ น
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการของสมองและอารมณ์ให้สมดุลด้วย ดังนั้น สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์
หรือศิลปะ และด้านดนตรีจึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งความส าคัญของร่างกาย
มนุษย์ในเชิงกายภาพ เช่น ความแข็งแรง ยืดหยุ่นของร่างกาย และการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว ยังมี
ความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การฝึกฝนพหุปัญญาเหล่านี้กล่าวได้ว่ามีความจ าเป็นต้อง
พัฒนา ดังนั้น กรอบของจิตช านาญการจึงเน้นการพัฒนาพหุปัญญาด้านต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นอย่าง
บูรณาการร่วมกัน เพื่อให้พร้อมต่อการเรียนรู้ศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นไปได้ด้วย  

                                                 
57 สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต), ป.ธ.9, ดร., เรื่องเดิม. 
58 สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), ศ.ดร., เรื่องเดิม 
59 สัมภาษณ์ พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช), เรื่องเดิม. 
60 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์, เรื่องเดิม. 
61 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, เรื่องเดิม. 
62 สัมภาษณ์ อ.สุภาภรณ์ ปั้นกล่ า, เรื่องเดิม. 
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ทั้งนี้ จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ K6 และ K7 ที่ว่า ความช านาญในการสอน
และเทคนิคการสอนของครูมีความส าคัญมาก ถ้าครูสอนเก่งมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายจะท าให้เด็ก
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก ดังนั้น ทักษะการสอนจึงจ าเป็นต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญ ควรจัดไว้ใน
กลุ่มของจิตช านาญการเช่นกัน  

3.2) การพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตสังเคราะห์  จากความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ K563 และ K6 ยืนยันว่าความช านาญในพหุปัญญาหลายด้านมีผลต่อการสังเคราะห์ที่มี
คุณภาพ และการฝึกฝนทักษะการสังเคราะห์ยังต้องอาศัยแบบฝึกหัดที่น่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการ
คิดเชิงสังเคราะห์อยู่เสมอ จะเห็นว่า การสังเคราะห์ที่ดีควรมีฐานมาจากความช านาญมากกว่า 1 ด้าน 
โดยพัฒนาพหุปัญญา 6 ด้านในกรอบของจิตช านาญการแบบบูรณาการ และการสังเคราะห์มักท างาน
ร่วมกับการคิดสร้างสรรค์ด้วยดังจะกล่าวต่อไป 

3.3) การพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตสร้างสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ K5 K6 K8 
กล่าวว่า การที่คนเรามีความเก่งหลายด้านจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์
มีความสัมพันธ์กันกับการคิดสังเคราะห์ เพราะการสังเคราะห์จะท าหน้าที่ผสมผสานความรู้ที่มากกว่า 
1 อย่างเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผล ในขณะเดียวกัน ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เพื่อหามุมมองที่
แตกต่างและเป็นสิ่งใหม่ จึงจะเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ขั้นได้ ดังนั้น ความช านาญใน 
พหุปัญญาด้านศิลปะและดนตรีจะช่วยในการคิดสร้างมุมมองที่หลากหลายและแปลกใหม่ ส่วนความ
ช านาญในด้านภาษา ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์จะช่วยเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลและอธิบายความ
สอดคล้องต่าง ๆ ได้อย่างดี จะเห็นว่าพหุปัญญาหลายด้านจึงต้องท างานร่วมกันในลักษณะดังกล่าว จิต
ช านาญการจึงเป็นฐานของจิตสร้างสรรค์เช่นเดียวกันกับจิตสังเคราะห ์

3.4) การพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตเคารพ ผู้ทรงคุณวุฒิ K564 กล่าวว่าจิต
เคารพควรมีการบูรณาการพหุปัญญาหลายด้านเข้าด้วยกัน การเข้าหาคนในสังคมจึงมีความจ าเป็นใน
การบูรณาการในทุก ๆ ด้านร่วมกัน จึงจะรู้ว่าควรจะปฏิบัติกับบุคคลในสถานะต่าง ๆ อย่างไรให้
เหมาะสม ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K265 K666 K767 K868 ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดความเคารพว่ามีพื้นฐาน
มากจาก ครอบครัว การศึกษา วัฒนธรรม และกิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่ท าจนเป็นนิสัย สรุปสั้น ๆ 
ได้ว่า การมีจิตเคารพคือการมีอุปนิสัยที่ดีและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั่นเอง ดังนั้น พหุปัญญาที่ควรมีความ

                                                 
63 สัมภาษณ์ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม, เรื่องเดิม. 
64 สัมภาษณ์ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม, เรื่องเดิม. 
65 สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), ศ.ดร., เรื่องเดิม. 
66 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์, เรื่องเดิม. 
67 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, เรื่องเดิม. 
68 สัมภาษณ์ อ.สุภาภรณ์ ปั้นกล่ า, เรื่องเดิม. 



221 

เกี่ยวข้องกับจิตเคารพ คือ พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านธรรมชาติ และ
ด้านการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นสติปัญญา 4 ด้านที่ท าให้มนุษย์รู้จักมองตนเอง ท าความเข้าใจความรู้สึกนึก
คิดของตนเองและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น นอกจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ควรค านึงถึงธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายรวมถึงสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติ และส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม เมื่อท าความเข้าใจตนเอง เพื่อนมนุษย์ และภาพรวมของธรรมชาติแล้วย่อมด าเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้องมากขึ้น โดยรู้หน้าที่ตนเอง รู้จักการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม รู้หน้าที่พลเมือง 
และรู้ว่าจะด าเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 

การพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตเคารพนี้ควรท าไปพร้อมกันกับการพัฒนา
จิตช านาญการเพื่อให้เกิดพัฒนาพหุปัญญาทั้ง 10 ด้านในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งด้าน
ความรู้และอุปนิสัยที่ดีงาม 

3.5) การพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตจริยธรรม จากความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องจิตจริยธรรม สรุปได้ว่า จริยธรรมคือสิ่งที่ก ากับการใช้ความรู้ให้เป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ เมื่อมนุษย์พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมไปควบคู่กันแล้ว จะสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมได้ ซึ่งมนุษย์ควรได้รับการปลูกฝังจริยธรรมตั้งแต่วัยเด็ก โดยผู้ปกครอง
ควรปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น การสอนเรื่องคุณธรรมผ่านการเล่าชาดก หรือการพาไปวัดเพ่ือให้รู้จัก
เคารพในพระรัตนตรัย  

จากแนวทางข้างต้น การปลูกฝังจิตจริยธรรมจึงจ าเป็นต้องมีพื้นฐานที่ส าคัญทั้งด้าน
คุณธรรมและความสามารถ โดยพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตช านาญการและจิตเคารพเป็นฐานไป
ควบคู่กัน จากนั้นสติปัญญาจะพัฒนาขึ้นตามวัย การคิดสังเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ก็ได้รับการ
พัฒนาขึ้นไปเป็นล าดับ ในที่สุดจะเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีจริยธรรมมากพอที่จะสร้างสรรค์องค์
ความรู้หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ตนเองและสังคมต่อไปได้ 

 
4.5.2 พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
จากผลการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับการใช้หลักธรรมปัญญา 3 เป็นกรอบใน

กระบวนการพัฒนาปัญญา และน าหลักธรรมต่าง ๆ มาใช้ร่วมด้วยในกรอบของปัญญา 3 ซึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นในแต่ละหลักธรรมดังต่อไปนี ้

1) พหูสูต 5 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาให้ความเห็นในลักษณะเดียวกันว่า 
ความเป็นพหูสูตเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญ เป็นปริยัติสัทธรรม ซึ่งในพระพุทธศาสนานั้นมุ่งเน้นความเป็น
พหูสูตในเรื่องขันธ์ ธาตุ อายตนะ เป็นหลัก แต่สามารถน าหมวดธรรมนี้มาประยุกต์ใช้เป็นเพื่อพัฒนา
ความช านาญในศาสตร์ที่ศึกษาเรียนรู้ได้ อย่างไรก็ตามพหูสูต 5 ไม่ได้อยู่ในส่วนของสุตมยปัญญา
ทั้งหมด แต่อยู่ในส่วนของจินตามยปัญญาด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นตรงกันว่า ในส่วนของสุตมย
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ปัญญาประกอบด้วย พหุสฺสุตา ธตา วจสา ปริจิตา และส่วนของจินตามยปัญญา ประกอบด้วย มน
สานุเปกฺขิตา และทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ K169 กล่าวว่า การฟังมาก (พหุสฺสุตา) จ าแม่น (ธตา) และท่อง
คล่อง (วจสา ปริจิตา) จะอยู่ในสุตมยปัญญา ส่วนทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา คือ การวิเคราะห์สังเคราะห์เป็น
จินตามยปัญญา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K270 ได้แบ่งกลุ่มพหูสูต 5 เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิ K1 และอธิบาย
ว่า มนสานุเปกขิตา และทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา 2 ข้อนี้เป็นส่วนที่อยู่ในจินตามยปัญญา ซึ่งทิฏฺฐิยา สุปฏิ
วิทฺธา คือ การขบย่อยจนเป็นความรู้ของตนเอง เป็นนักปราชญ์ ขบจนแตกเป็นประเด็น ๆ ไปได้ คิด
ด้วยตนเองได้ และผู้ทรงคุณวุฒิ K471 อธิบายทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธาว่าหมายถึง การเจาะแทงด้วยทิฏฐิ 
เข้าใจทะลุปรุโปร่ง เป็นจินตามยปัญญา สรุปได้ว่า ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนามี
ความเห็นตรงกันในการจัดกลุ่มพหูสูต 5 ตามกรอบของสุตมยปัญญา ประกอบด้วย พหุสฺสุตา ธตา วจ
สา ปริจิตา และตามกรอบของจินตามยปัญญาประกอบด้วย มนสานุเปกขิตา และทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา 

2) ปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา จากการสัมภาษณ์
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาทุกท่านเห็นด้วยกับการน าปัจจัย 7 ประการมาใช้ในการ
พัฒนาปัญญา เพราะปฏิสัมภิทานั้นเป็นเรื่องของความแตกฉาน ผู้ทรงคุณวุฒิ K272 กล่าวว่า คนที่ผ่าน
กระบวนการสุตมยปัญญาที่มีความเชี่ยวชาญ เมื่อบรรลุเป็นพระอริยะแล้วแล้วท่านเรียกว่าได้ 
ปฏิสัมภิทา 4 คือ มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้วย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K373 ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ทั่วไปว่า ปฏิสัมภิทา คือ ความแตกฉาน หากเปรียบกับความความรู้ทั่วไปก็คล้ายกับการ
ที่เราเข้ามหาวิทยาลัย เราเข้าคณะอะไรเพราะเราต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นนั่นเอง 

ในประเด็นของการจัดกลุ่มเข้ากับปัญญา 3 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันว่า ใน
ส่วนของสุตมยปัญญา ประกอบด้วยธรรม 4 ข้อคือ มีความเพียรมาก่อน (ปุพฺพโยคสัมปันโน) พหูสูต 
(พหุสฺสุตา) มากด้วยเทศนา (เทสนาพหุลา) อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) จินตามยปัญญา ประกอบด้วย มีวิหาร
ธรรม (วิหารพหุลา) พิจารณามาก (ปจฺจเวกขณพหุลา) และภาวนามยปัญญา ประกอบด้วย ปฏิสัมภิทา
อรหันต์ (อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต) ในข้อสุดท้าย คือ ปฏิสัมภิทาอรหันต์ (อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต) น้ี 
ไม่ได้เป็นข้อธรรมที่น ามาใช้ในการปฏิบัติโดยตรง แต่ระบุไว้ให้ครบกระบวนการว่า ผู้ที่ต้องการบรรลุ
ปฏิสัมภิทา ควรปฏิบัติตามธรรมข้างต้นให้มากพอ จึงจะเป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา 4 ได้ ซึ่ง

                                                 
69 สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต), ป.ธ.9, ดร., เรื่องเดิม. 
70 สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), ศ.ดร., เรื่องเดิม. 
71 สัมภาษณ์ รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, เรื่องเดิม. 
72 สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), ศ.ดร., เรื่องเดิม. 
73 สัมภาษณ์ พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช), เรื่องเดิม.  



223 

ผู้ทรงคุณวุฒิ K474 ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปปฏิสัมภิทานี้หมายถึงระดับพระอรหันต์ แต่ถ้าจะ
น ามาใช้ในระดับโลกิยะ คือ น ามาใช้ในเชิงประยุกต์ใช้ก็สามารถท าได ้

3) โยนิโสมนสิการ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าโยนิโสมนสิการนั้น คือ 
การฝึกใจค้นหาให้พบต้นก าเนิดของสิ่งนั้น มีความส าคัญมากในการพัฒนาปัญญา และการน าโยนิโส
มนสิการ 10 มาใช้ในกรอบของจินตามยปัญญาก็มีความเหมาะสมดี ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K2 ให้ความเห็น
ในหลักการท างานของโยนิโสมนสิการว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคุณงามความดี เป็นฝ่ายกุศล ดังนั้นจิตฝ่าย
กุศลจะต้องมีก าลัง คือมีความพร้อมที่จะท าหน้าที่ในรูปแบบของโยนิโสมนสิการ ถ้าไม่ได้รับการให้
ก าลังฝ่ายที่เป็นอกุศลก็จะเจริญมากว่า (อโยนิโสมนสิการ) ถ้าโยนิโสมนสิการท างานร่วมกับสติจะท า
หน้าที่ได้เต็มที่ คือ กรองทุกอย่างที่ผ่านมากระทบอายตนะ พิจารณาว่าอะไรควรรับอะไรไม่ควรรับ 
อะไรควรละ ควรงดก็กรองได้หมด เหมือนตะแกรงที่มีความละเอียด ส่วนที่เป็นขยะก็ผ่านเข้าไปใน
จิตใจไม่ได้ แต่ปุถุชนผู้มีอโยนิโสมนสิการก็เหมือนตะแกรงห่าง อะไรก็หลุดเข้าไปเสียหมด เก็บไปคิด
ต่อ ปรุงแต่งต่อ ไม่ปล่อยวาง รวมทั้งอุปานทานด้วย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K675 ได้ยกตัวอย่างการฝึกโยนิโส
มนสิการในเด็กว่า ต้องให้ข้อมูลและให้กระบวนการคิดแบบตั้งสมมติฐาน คิดสืบสาวหาค าตอบด้วย
ตนเองโดยใช้การสอนแบบโปรเจค ยกตัวอย่างที่เด็กสนใจ เช่น เอาจักรยานไปตั้งไว้ ให้เด็กเลือกหัวข้อ
ไป มีหลายหัวข้อเด็กก็จะแบ่งกันไป ให้เด็กเข้าไปเรียนรู้จากความจริง โดยมีการตรวจสอบประสบการณ์
เดิมของเด็ก สิ่งที่อยากให้เด็กรู้และสิ่งที่เด็กอยากรู้ และมีขั้นตอนค้นคว้าหาขอ้มูล สรุปองค์ความรู้ 
ของเด็กเล็กอาจยังไม่เป็นสมมติฐานมากมาย แต่ให้ฝึกไว้และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วย ทั้งหมดนี้คือ
กระบวนการสร้างโยนิโสมนสิการ 

4) อนุสติ 10 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาเห็นด้วยกับการน าหลักธรรมอนุสติ 
10 มาใชภ้าวนามยปัญญาซึ่งมี 2 ส่วนคือ สมถภาวนา กับวิปัสสนาภาวนา อนุสตเิป็นการภาวนาให้จิต
สงบเรียกว่าสมถะ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K276 ให้ทัศนะว่า ในภาวนามยปัญญา อนุสติ 10 ไม่ได้แยกว่าเป็น
สมถะและวิปัสสนา นักปฏิบัติในปัจจุบันพยายามจะแยกให้มันมีความชัดเจนระหว่าง สมถกรรมฐาน 
และวิปัสสนากรรมฐาน โดยมากส าหรับคนทั่วไปก็ปฏิบัติเพียงเอาเป็นฐานให้จิตสงบ ให้ปฏิบัติหน้าที่
การงานได้ดี ซึ่งเหมาะกับงานวิจัยน้ีที่จะน าหลักธรรมไปบูรณาการกับทฤษฎีของการ์ดเนอร์ต่อไป 

5) สัมมาทิฏฐิ 10 ได้ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาทุก
ท่านว่า สัมมาทิฏฐิ เป็นปัญญาขั้นพื้นฐานหมายถึงกรอบแห่งความเชื่อมั่น 10 อย่าง มองเห็นว่าการ
ท าบุญให้ทานมีผล การบวงสรวงบูชามีผล โลกนี้มีโลกหน้ามี การท าดี ท าชั่วมีผล มารดาบิดา ผู้ปฏิบัติ

                                                 
74 สัมภาษณ์ รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, เรื่องเดิม. 
75 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์, เรื่องเดิม. 
76 สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), ศ.ดร., เรื่องเดิม. 
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เพื่อมรรคผลนิพพานมีคุณ เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐาน แต่ถ้าสัมมาทิฏฐิในอริยสัจ ตัวอริยมรรคมีองค์ 8 
เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สู่พระนิพพาน จึงสามารถน ามาใช้ในกระบวนการพัฒนาปัญญาได้ 

6) อินทรีย์ 5 ได้ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาทุกท่าน
ว่า อินทรีย์ 5 เป็นเรื่องของการปรับสมดุลไม่ให้ออกนอกทาง เช่น การรักษาสมดุลของศรัทธาและ
ปัญญา วิริยะกับสมาธิ ผู้ทรงคุณวุฒิ K477 อธิบายความสัมพันธ์ของข้อธรรมในอินทรีย์ 5 ไว้ 2 แบบว่า 
อินทรีย์ 5 นั้นศรัทธาเหมือนการจับราวบันได วิริยะ คือ จับราวไว้ไม่ปล่อย สติ คือ รู้ว่าตอนนี้มีปัญหา
อะไรไหม สมาธิ คือ มีความมุ่งมั่นไม่ถอย จนไปถึงเป้าหมายได้ ศรัทธาและปัญญาต้องไปด้วยกันอย่า
ให้ขาดไปข้างใดข้างหนึ่ง ถ้าศรัทธามากกว่าปัญญาจะหลง ถ้าปัญญามากกว่าศรัทธาจะกลายเป็นคน
อวดเก่งอวดดี วิริยะกับสมาธิต้องไปด้วยกัน เพียรเกินไปไม่รู้ว่าจิตอยู่ในสภาพไหน (รักษาจิต เร่งจิต
หรือหย่อนจิต) ถ้าเพียรมากไปก็ต้องหย่อนจิต ถ้ารู้สึกหย่อนไปจะหลับก็ต้องเร่ง โดยต้องมีสติคอยคุม
ทุกขั้นตอน ยิ่งมีสติมากยิ่งดีไม่มีเสีย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ K2 กล่าวว่า อินทรีย์เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติจะต้อง
ปฏิบัติให้สมดุล ให้เหมาะสม ถ้าหากอธิบายอินทรีย์ 5 ในมิติที่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรม แต่เป็นตัวท าให้
ปัญญา 3 มีการก่อเกิด งอกเงย น าไปใช้ประโยชน์โดยใช้หลักศรัทธาและวิริยะเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ คนต้องมีศรัทธา มีความเพียรที่จะท าให้เกิดสุตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนามย
ปัญญาได ้ดังนั้น จึงน าอินทรีย์ 5 มาเป็นตัวประคับประคองให้มีการพัฒนาปัญญาไปอย่างต่อเนื่องและ
ท าหน้าที่เป็นตัวชี้วัดในกระบวนการพัฒนาปัญญาด้วย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาทุกท่านให้
ความเห็นว่าสามารถน ามาเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาปัญญาได้ 

7) คารวะ 6 หมวดธรรมนี้ผู้ทรงคุณวุฒิ K478 ให้ความเห็นว่ามีความสอดคล้องและ
สนับสนุนการพัฒนาจิตเคารพของการ์ดเนอร์ได้ เพราะคารวะ คือ ความเคารพ เริ่มตั้งแต่ไม่ดูถูก ไม่
ต าหนิติเตียน ไปจนถึงการพิจารณาคุณและเลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เคารพใน
ไตรสิกขา คือ ตั้งใจรักษาศีล ปฏิบัติสมาธิ ตั้งใจปฏิบัติ เคารพในความไม่ประมาท คือ การมีสติอยู่
เสมอไม่เผลอเลอ ไม่ลืมสติ ใช้สติ มีสติจึงจะเรียกว่าไม่ประมาท หรืออีกทางหนึ่งท่านเรียกว่า “ไม่
ประมาทในธรรม” ส่วนเคารพในปฏิสันถาร คือ การตั้งใจต้อนร้บ ต้องท าให้เหมาะสมกับระดับของ
บุคคล โดยเหมาะสมทั้งกิริยาท่าทาง สิ่งของ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเรื่องจิตเคารพของการ์ดเนอร์
อย่างมาก จากเหตุผลข้างต้น ควรระบุหลักธรรมคารวะ 6 เป็นหลักธรรมส าคัญในส่วนนีด้้วย 

 
 

                                                 
77 สัมภาษณ์ รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, เรื่องเดิม. 
78 สัมภาษณ์ รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, เรื่องเดิม. 
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4.5.3 การบูรณาการร่วมกันของแนวคิดและทฤษฎีของการ์ดเนอร์และพุทธธรรมเพื่อ
การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

จากการศึกษาพบว่าแนวคิดและทฤษฎีของการ์ดเนอร์นั้นมีหลายประเด็นที่สามารถ
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพหุปัญญาในกลุ่มของจิตเคารพซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการ
สร้างอุปนิสัยที่ดีและคุณธรรม จึงสามารถน าพุทธธรรมมาบูรณาการให้มีกระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจน 
และมีเป้าหมายชีวิตตามแนวพุทธได้ ในส่วนของการสร้างความช านาญในศาสตร์ต่าง ๆ ก็เช่นกัน 
สามารถน าพุทธธรรมมาประยุกต์เพื่อสร้างความช านาญในพหุปัญญาตามกรอบของจิตช านาญการได้
อย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ทัศนะตามประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตช านาญการด้วยพุทธธรรม ในประเด็นนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิ K179 K280 K381 K4 เห็นด้วยว่าสามารถน าพุทธธรรมที่เสนอไว้ข้างต้นมาบูรณาการ
ร่วมกับทฤษฎีของการ์ดเนอร์ได้ จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า พุทธธรรมที่ท าให้เกิดความ
ช านาญ คือ พหูสูต 5 และปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
K2 กล่าวว่า กระบวนการสุตมยปัญญาคือการศึกษาให้มากพอจะมีผลต่อความเชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ K3 กล่าวว่า ให้เรียนรู้และปฏิบัติทั้งระบบ และปฏิสัมภิทานั้นว่าด้วยความแตกฉาน หาก
เปรียบกับศาสตร์ทั่วไปก็คือ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านในด้านนั้น ๆ แม้ว่าปฏิสัมภิทาจะเป็นเรื่องที่ว่า
ด้วยความแตกฉานในธรรมของพระอริยะก็ตาม ผู้ทรงคุณวุฒิ K4 ได้ให้ความเห็นว่า ปฏิสัมภิทานี้
หมายถึงระดับพระอรหันต์ แต่ถ้าจะน ามาใช้ในระดับโลกิยะก็น ามาประยุกต์ใช้ได้ จากข้อมูลของ
ผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น ในส่วนของการพัฒนาจิตช านาญการจึงน าพหูสูต 5 ซึ่งครอบคลุมสุตมยปัญญา
และจินตามยปัญญา และปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา ในข้อฟังมาก 
พิจารณามาก และเทศนามามาก คือ พหุสฺสุตา ปัจจเวกขณพหุลา และเทสนาพหุลา 

2) การพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตสังเคราะห์ด้วยพุทธธรรม ข้อมูลจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิบ่งชี้ว่า ความช านาญในพหุปัญญาหลายด้านมีผลต่อการสังเคราะห์ที่มีคุณภาพและการ
ฝึกฝนทักษะด้วยวิธีการที่เหมาะสม ดังนั้น ขั้นตอนนี้จะเป็นการบูรณาการวิธีการสังเคราะห์ของการ์ด
เนอร์เข้ากับพุทธธรรม ซึ่งหลักธรรมส าคัญคือ โยนิโสมนสิการ 10 วิธี โดยเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการสังเคราะห์นั้น ๆ เช่น การคิดแบบอรรถสัมพันธ์ การคิดแบบวิภัชชวาท การคิด
แบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

                                                 
79 สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต), ป.ธ.9, ดร., เรื่องเดิม. 
80 สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), ศ.ดร., เรื่องเดิม. 
81 สัมภาษณ์ พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช), เรื่องเดิม. 
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3) การพัฒนาพหปุัญญาในกรอบของจิตสร้างสรรค์ด้วยพุทธธรรม การคิดสร้างสรรค์
เป็นส่วนที่ต้องใช้ความคิดเช่นเดียวกันกับการสังเคราะห์และมักจะท างานร่วมกัน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิกล่าว
ว่า ความช านาญหลาย ๆ อย่างเป็นฐานของการคิดสร้างสรรค์ที่ดี การพัฒนาพหุปัญญาหลายด้านจึงมี
ความส าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมิติสัมพันธ์และดนตรี จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้ดี 
และประสบการณ์ที่หลากหลายมีผลอย่างมากต่อความคิดสร้างสรรค์ด้วย ส าหรับความคิดสร้างสรรค์
น้ีการ์ดเนอร์ไม่ได้ระบุขั้นตอนการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์เอาไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น หลักธรรมส าคัญ
ที่จะสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ คือ โยนิโสมนสิการ 10 วิธีเช่นเดียวกับการคิดสังเคราะห์ ซึ่งจะ
น ามาใชก้ับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

4) การพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตเคารพด้วยพุทธธรรม จากความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเคารพมีพื้นฐานมากจาก ครอบครัว การศึกษา 
วัฒนธรรม และกิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่ท าจนเป็นนิสัย ซึ่งมนุษยจ์ะต้องพบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลในสังคมที่มีสถานะต่าง ๆ กัน จึงต้องรู้ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสม ดังนั้น การฝึกฝนพหุ
ปัญญาหลายด้านร่วมกันจึงมีความจ าเป็น ประกอบด้วย พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติ และการด าเนินชีวิต จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาพบว่า พุทธธรรมที่
เหมาะสมกับการบูรณาการ คือ หลักธรรมคารวะ 6 เพราะเป็นเรื่องของการฝึกให้บุคคลมีความเคารพ
ในบุคคลที่ควรบูชา เคารพในการศึกษาเรียนรู้ เคารพในความไม่ประมาท และเคารพในการปฏิสันถาร
กับผู้อื่น นอกจากนี้ หลักธรรมอนุสติ 10 และวิหารพหุลา ยังเหมาะสมกับการพัฒนาสติปัญญาด้าน
การเข้าใจตนเองในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นและท าให้มีสติในการด าเนินชีวิตมากขึ้นด้วย 

อีกหลักธรรมที่มีบทบาทมากในการพัฒนาจิตเคารพ คือ สัมมาทิฏฐิ 10 เป็น
หลักธรรมที่สร้างความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม ท าให้รู้และเข้าใจธรรมชาติในการเกิดมาเป็นมนุษย์ 
ภพภูมิ และบุญบาป เมื่อมนุษย์เรียนรู้และท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ผ่านการคิดอย่างลึกซึ้งด้วย
โยนิโสมนสิการและปจฺจเวกขณพหุลา จะท าให้มนุษย์ปฏิบัติดีต่อกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ 
ใช้ทรัพยากรบนโลกอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีเป้าหมายเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

5) การพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตจริยธรรมด้วยพุทธธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิให้
ความเห็นไว้คล้ายคลึงกันว่า การมีจิตจริยธรรม คือ การใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสร้างสรรค์สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซึ่งการ์ดเนอร์มีเป้าหมายของจิตจริยธรรมในเรื่องการสร้างสรรค์ผลงาน
ว่า ผลงานนั้นจะต้องเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ ได้รับการยอมรับจากสังคม และผู้คนอยากมีส่วนร่วม
ในงานนั้น จากแนวทางดังกล่าว การปลูกฝังจิตจริยธรรมจึงจ าเป็นต้องมีพื้นฐานจิตทั้ง 4 ลักษณะ คือ 
จิตช านาญการ จิตสังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ และจิตเคารพเป็นฐานจึงจะสามารถสร้างผลงานที่มี
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หลักการตามที่การ์ดเนอร์ก าหนดได้ โดยการ์ดเนอร์ได้ระบุขั้นตอนการสร้างผลงานที่เรียกว่า 
กระบวนการ 4M ไว้ และน าหลักธรรมมาบูรณาการดังนี้  

(1) พันธกิจ (Mission) คือ การก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ใช้หลักธรรมโยนิโสมนสิการ
แบบอรรถสัมพันธ์ เป็นต้น 

(2) ตัวแบบ (Models) คือ การยกตัวอย่างที่ดีและไม่ดีให้ดู ในส่วนนี้ใช้หลักธรรม 
พหูสูต (พหุสฺสุตา) เพื่อหาตัวอย่างที่ดีและไม่ดมีาศึกษาให้มาก 

(3) การตรวจสอบตนเองแบบกระจกเงา (Mirror Test-Individual Version) การ
อาศัยบุคคลที่รอบรู้และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ในส่วนนี้ควรมีการน าเสนอผลงานเพื่อให้ผู้อื่น
ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ จะใช้หลักธรรมเทสนาพหุลาในส่วนนี ้

(4) การตรวจสอบทางวิชาชีพแบบกระจกเงา (Mirror Test-Professional Version) 
คือ การฟังผลสะท้อนกลับของผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพนั้น และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ซึ่ง
กันและกัน ควรใช้หลักธรรมอาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) เพื่อฟังความเห็นอันเป็นประโยชน์จากอาจารย์
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และใช้หลักธรรมโยนิโสมนสิการเพื่อพิจารณาข้อดีข้อเสีย ความเป็นเหตุ
เป็นผล และความสัมพันธ์กับเป้าหมาย เพื่อให้เห็นแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนและสอดคล้องกับพันธกิจที่
ก าหนดไว ้
 

4.6 สรุปการพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ 
ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างรูปแบบการพัฒนาปัญญามนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความช านาญ

ในศาสตร์ที่ตนมีความถนัด สามารถคิดสังเคราะห์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของ
คุณธรรม ซึ่งจะปลูกฝังให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานและพัฒนาคุณธรรมที่ลุ่มลึกขึ้นไปเป็นล าดับ ส่งผล
ให้เป็นผู้ที่มีทั้งความสามารถและคุณธรรมประกอบกัน มีเป้าหมายชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งเนื้อหาของงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ การพัฒนาปัญญาตามแนวคิดและทฤษฎีของการ์ดเนอร์ 
การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท และการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีของการ์ดเนอร์ด้วย
พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาปัญญา 

จากการวิจัยพบว่า ทฤษฎีพหุปัญญา 10 ด้านเป็นทฤษฎีที่เหมาะสมกับการพัฒนาปัญญา
มนุษย์โดยมีพื้นฐานความคิดที่ว่า มนุษย์แต่ละคนมีพหุปัญญาทั้ง 10 ด้าน แต่ทว่า แต่ละบุคคลมี 
พหุปัญญาแต่ละด้านที่ไม่เท่ากัน บางคนมีความถนัดบางด้านมากกว่า ส่งผลให้บุคคลนั้นมีความ
ช านาญ อาชีพ อุปนิสัย และบุคลิกที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ การ์ดเนอร์ยังได้กล่าวถึงคุณลักษณะ 5 
ประการที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นในมนุษย์ยุคศตวรรษที่ 21 เรียกว่า จิต 5 ลักษณะ ประกอบด้วย จิต
ช านาญการ จิตสังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ จิตเคารพ และจิตจริยธรรม จากการวิจัยพบว่า จิตช านาญ
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การนั้นเป็นฐานที่ส าคัญของการพัฒนาจิตสังเคราะห์และจิตสร้างสรรค์ โดยมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
ควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถที่ช านาญมากกว่า 1 อย่าง และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้
ความเห็นตรงกันว่า ควรพัฒนาพหุปัญญา 10 ด้านแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อให้มนุษย์มีความช านาญ
ที่หลากหลาย กระตุ้นความคิดสงัเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ได้ 

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงน าพหุปัญญา 6 ด้านที่มีความส าคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
คือ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้าน
ดนตรี และด้านการสอนมาไว้ในส่วนของจิตช านาญการนี้ เพื่อพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ให้เกิดความ
ช านาญและสามารถน ามาสังเคราะห์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ 
อย่างไรก็ตาม พหุปัญญาอีก 4 ด้านที่มีความส าคัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และ
การด าเนินชีวิต คือ สติปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านธรรมชาติ และด้านการ
ด าเนินชีวิตจะถูกจัดไว้ในกลุ่มของจิตเคารพ และพัฒนาไปพร้อม ๆ กันกับจิตช านาญการ การจัดระบบ
การพัฒนาปัญญาเช่นนี้จะสามารถตอบหลักการส าคัญของทฤษฎีพหุปัญญาที่ว่า พหุปัญญาทั้ง 10 
ด้านนี้ควรพัฒนาไปร่วมกันในเชิงบูรณาการ และยังสอดรับกับแนวคิดจิต 5 ลักษณะที่เป็นกรอบใน
การพัฒนาสติปัญญามนุษย์ที่เหมาะกับยุคศตวรรษที่ 21 อีกด้วย 

เมื่อจัดพหุปัญญา 10 ประการเข้าในกรอบของจิตช านาญการและจิตเคารพแล้ว การพัฒนา
ปัญญาจะด าเนินต่อไปเป็นล าดับ ในขณะที่พหุปัญญาทั้ง 10 ด้านได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น 
ความถนัดเฉพาะด้านของแต่ละบุคคลจะยิ่งเด่นชัดขึ้น เกิดเป็นความช านาญการเฉพาะด้านในแต่ละ
บุคคลที่มีมากกว่า 1 ด้านขึ้นไป ส่งผลให้เกิดกระบวนการคิดสังเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์  
สามารถสร้างแนวคิดและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ โดยไม่สร้างผลร้ายให้แก่สังคม เพราะมีจิต
เคารพเป็นคุณธรรมที่คอยก ากับความคิดให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม 

เมื่อมนุษย์เติบโตขึ้น มีความคิดที่ซับซ้อนและมีความเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้นจะ
สามารถพัฒนาจิตจริยธรรมให้เกิดขึ้นได้เป็นล าดับ ซึ่งจิตจริยธรรมนี้ไม่ได้หมายถึงจริยธรรมในใจของ
บุคคลเพียงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการแสดงออกมาในผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม เป็นสิ่งที่ดีงามน่า
ยกย่อง และผู้คนอยากมีส่วนร่วมในงานนั้นด้วย 

อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยพบว่ากระบวนการพัฒนาปัญญาดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถเพิ่ม
มิติการพัฒนาปัญญาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ ทั้งในเชิงกระบวนการสร้างความช านาญในองค์ความรู้ต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ และการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมในระดับที่สูงขึ้น คือ ท าให้เข้าใจความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในเชิงลึก ตลอดจนแนวทางการด าเนินชีวิตที่มีความสมดุลและสร้าง
ความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้นด้วย ดังนั้น การพัฒนาปัญญามนุษย์ในพระพุทธศาสนาจึงเข้า
มามีบทบาทส าคัญดังนี ้
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การพัฒนาปัญญามนุษย์ในพระพุทธศาสนาเริ่มจากการสร้างความเห็นที่ถูกต้อง คือ การ
สร้างสัมมาทิฏฐิอันเป็นตัวปัญญาขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องรู้ เป็นการท าความเข้าใจเป้าหมายที่ส าคัญใน
การด าเนินชีวิตว่าต้องมุ่งขัดเกลากิเลส บรรลุมรรคผลนิพพานในชาติหนึ่ง เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในปัจจุบัน การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และสิ่งแวดล้อม และจากนี้
จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นต่อไปได้อย่างไร 

เมื่อเกิดความเข้าใจดังนี้แล้ว กระบวนการพัฒนาปัญญาควรเริ่มจากการหมั่นแสวงหาความรู้ให้
มาก ทั้งความรู้ในการเลี้ยงชีพ และความรู้เพื่อการเพิ่มพูนคุณธรรมในตนเอง เมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วต้อง
น ามาคิดพิจารณาให้ลึกซึ้งและเข้าใจอย่างถ่องแท้ จนสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดความช านาญได้ จึงเป็น
ที่มาของกระบวนการพัฒนาปัญญาตามหลักปัญญา 3 คือ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนามย
ปัญญา82 ซึ่งการพัฒนาปัญญาในเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในตนเองเพื่อการท ามาหาเลี้ยงชีพอย่าง
ที่การ์ดเนอร์อธิบายนั้น จะอยู่ในกรอบสติปัญญาในระดับการคิดและการกระท าแบบทั่วไป ยั งไม่
กล่าวถึงการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาปัญญาระดับสูงในพระพุทธศาสนา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น า
หลักธรรมอนุสติ 10 มาไว้ในกรอบของภาวนามยปัญญา ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึงปัญญาอันเกิดจาก
การเจริญสมาธิภาวนา เพื่อให้มีสติในการด าเนินชีวิตและมุ่งขัดเกลากิเลสในใจให้หลุดร่อนไปเป็น
ล าดับ 

ในด้านการพัฒนาความรู้ความช านาญในศาสตร์ต่าง ๆ จะน าหลักธรรมพหูสูต 5 มาใช้
เพื่อให้เกิดความรอบรู้และช านาญ และน าปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา
มาใช้ร่วมกันด้วยเพื่อให้เกิดความแตกฉานยิ่งขึ้น และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปได้ จากการ
สังเคราะห์หลักธรรมทั้ง 2 หมวดข้างต้น ได้ชุดหลักธรรมเพื่อการพัฒนาความช านาญในศาสตร์ต่าง ๆ 
7 ขั้นตอนตามที่เสนอไว้ในแผนภาพที่ 21 อนึ่ง โยนิโสมนสิการ 10 น้ันเป็นหลักธรรมส าคัญในงานวิจัย
นี้ด้วย มีบทบาทในการคิดพิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาปัญญา และในระหว่างที่การ
พัฒนาปัญญาก าลังด าเนินไป หลักธรรมที่ท าหน้าที่ประคับประคองให้การพัฒนาด าเนินไปและปรับให้
อยู่ในสมดุลของการพัฒนาปัญญา คือ อินทรีย์ 5 ซึ่งงานวิจัยนี้ได้น ามาใช้เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนา
ปัญญาด้วย 

                                                 
82 เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีตะวันตกบูรณาการร่วมกับการพัฒนาปัญญาใน

พระพุทธศาสนา ซึ่งปัญญาของตะวันตกนั้นมุ่งเน้นปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้ การคิดหาเหตุผล และฝึกปฏิบัติเพื่อ
ค้นหาความจริงเชิงประจักษ์ เกิดความช านาญในศาสตร์ต่าง ๆ อันเป็นปัญญาในระดับโลกิยะ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในระดับของปัญญาในพระพุทธศาสนาและปัญญาในตะวันตก ผู้วิจัยจึงนิยาม “ภาวนามยปัญญา” ใน
งานวิจัยนี้ในความหมายเดียวว่า เป็นปัญญาอันเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนา  ซึ่งโดยมากภาวนามยปัญญาจะ
อธิบายความได้ 2 อย่างคือ ปัญญาอันเกิดจากการเจริญสมถวิปัสสนา และปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติ 



230 

เมื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมแล้ว จึงน ามาบูรณาการกับพหุปัญญาในกรอบของ
จิต 5 ลักษณะ โดยน าพุทธธรรมมาบูรณาการร่วมกับพหุปัญญาแต่ละด้านอย่างเหมาะสมตามกรอบ
ของจิตช านาญการและจิตเคารพ พหุปัญญา 6 ด้านที่พัฒนาในกรอบของจิตช านาญการจะเน้นการ
พัฒนาให้เกิดความช านาญและแตกฉาน โดยใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาความช านาญในทักษะ
การเรียนรู้และศิลปะ 7 ขั้นตอน ส่วนการพัฒนาพหุปัญญา 4 ด้านในกรอบของจิตเคารพ จะใช้หมวด
ธรรมสัมมาทิฏฐิ 10 เป็นฐานในการพัฒนาจิตเคารพ และใช้อนุสติ 10 โยนิโสมนสิการ 10 วิหารพหุลา 
ปัจจเวกขณพหุลา และคารวะ 6 มาพัฒนาพหุปัญญาแต่ละด้านอย่างเหมาะสม (ตามภาพที่ 23) ซึ่งจิต
ช านาญการและจิตเคารพนี้เป็นฐานของการพัฒนาจิตสังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ และจิตจริยธรรม
ต่อไป 

เมื่อพัฒนาปัญญาไปตามกระบวนการดังกล่าว จะท าให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นฐาน
คิดในการด าเนินชีวิต รู้เป้าหมายในการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีพหุปัญญาทั้ง 10 
ด้านที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรองรับการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถเรียนรู้
และพัฒนาในสิ่งที่ตนเองถนัดให้มีความช านาญและแตกฉานยิ่งขึ้นไปได้ จนสามารถพัฒนาความคิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ผลิตนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมได้ ในขณะเดียวกัน  
ก็เป็นผู้ที่มีความเคารพ มีสติรู้เท่าทันความต้องการของตนเอง พิจารณาว่าสิ่งใดคือความจ าเป็น 
ไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามกระแส ด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท และรู้จักปฏิสันถารกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม  
ถูกกาลเทศะ มีเป้าหมายพัฒนาปัญญาตนเองให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสให้ได้ในที่สุด 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

รูปแบบการพัฒนาปัญญาที่เหมาะสมส าหรับมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งแตกต่างกับยุคก่อน ๆ อย่าง
มาก ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมาก และรูปแบบ
วิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น เป็นต้น ผู้วิจัยจึงท าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาปัญญาในปัจจุบัน พบว่า ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ มีผู้น าไปใช้ใน
การวิจัยทางการศึกษาและพัฒนาสติปัญญามนุษย์อย่างกว้างขวาง อีกทั้งการ์ดเนอร์ได้กล่าวถึงจิต 5 
ลักษณะ ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะ 5 ประการที่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ควรมี คือ ความช านาญ การคิด
สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ความเคารพ และจริยธรรม สาเหตุที่ต้องมีคุณลักษณะทั้ง 5 นี้เนื่องจาก
การศึกษาในยุคก่อน ๆ นั้น ความช านาญในสาขาใดสาขาหนึ่งอาจท าให้บุคคลนั้นได้งานที่ดีท า ต่างกับ
ในปัจจุบันที่การสังเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ มีความจ าเป็นมากยิ่งขึ้น 
เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้จ านวนมหาศาลในโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ จึงมีโอกาสในการเรียนรู้ที่
เท่าเทียมกัน ดังนั้น ในศตวรรษที่ 21 ความช านาญในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอาจไม่เพียงพอ จ าเป็นต้อง
ช านาญหลายอย่างซึ่งจะเป็นฐานที่ส าคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นได้  

อย่างไรก็ตาม การมีความสามารถในการท างานมากแต่ไร้จริยธรรม ไม่อาจท าให้มนุษย์เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาจึงสามารถเติมเต็มทฤษฎีของการ์ดเนอร์ให้
สมบูรณ์ในด้านการพัฒนาปัญญาทางธรรม และยังสามารถน าหลักพุธธรรมมาประยุกต์ใช้ในส่วนต่าง ๆ 
เพื่อให้แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปัญญาของการ์ดเนอร์มีกระบวนการอันเป็นมาตรฐานกลางที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ให้ช านาญได้อีกด้วย ดังนั้น การบูรณาการแนวคิด
และทฤษฎีของการ์ดเนอร์กับพุทธธรรมจึงสามารถสร้างรูปแบบการพัฒนาปัญญามนุษย์ที่มีความ
สมบูรณ์ขึ้นได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายประเด็นบูรณาการจากการสนทนากลุ่ม 
5.3 องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาปัญญามนุษยเ์ชิงบูรณาการแนวพุทธ 
5.4 ข้อเสนอแนะ
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยการบูรณาการระหว่างแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาปัญญาของการ์ดเนอร์ กับ

การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท สามารถสรุปผลการวิจัยได้ 3 ส่วนใหญ่ ๆ ประกอบด้วย 
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาปัญญามนุษย์ของการ์ดเนอร์ พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาปัญญามนุษย์ และ
การบูรณาการแนวคิดทฤษฎกีารพัฒนาปัญญาของการ์ดเนอร์ด้วยพุทธธรรม ดังต่อไปนี ้

 
5.1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญามนุษย์ 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะสรุปเป็น 2 ส่วนคือ ทฤษฎีพหุปัญญา และการพัฒนาพหุปัญญา 10 ด้าน

ในกรอบของจิต 5 ลักษณะ 
1) ในส่วนของทฤษฎีพหุปัญญานั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเพ่ือความเหมาะสม

ในการสร้างรูปแบบการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็นพหุปัญญาด้านความรู้พื้นฐานและศิลปะ 6 ด้าน และ
พหุปัญญาด้านธรรมชาติและชีวิตอีก 4 ด้าน ซึ่งพหุปัญญาด้านความรู้พื้นฐานและศิลปะ 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านดนตรี และด้านการ
เคลื่อนไหวร่างกาย และสติปัญญาอีกประเภทหนึ่งคือ ด้านการสอน ผู้วิจัยได้น ามารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย
เพราะเกิดจากการสร้างความช านาญในความรู้ด้านต่าง ๆ แล้วจึงมาถึงการน ามาใช้เป็นวิธีการ
ถ่ายทอด หรือพัฒนาให้ช านาญเฉพาะด้าน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพหุปัญญา 4 ด้านที่เป็นนามธรรม 
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาจิตใจ การด าเนินชีวิตได้แก่ ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านมนุษย
สัมพันธ์ ด้านธรรมชาติ และด้านการด าเนินชีวิต ซึ่งพหุปัญญาทั้ง 4 ด้านนี้มีบทบาทส าคัญในการท าให้
บุคคลมีความเป็นมนุษย์ รู้จักการใช้ชีวิต และมีส่วนอย่างมากในการเสริมความช านาญของการพัฒนา
พหุปัญญา 6 ด้านแรก อาทิ การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม ซึ่งต้องอาศัยสติปัญญาด้านการ
เข้าใจตนเอง และมนุษยสัมพันธ์อย่างมาก เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการท างานแบบกลุ่ม การฝึก
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเทคนิควิธีการท่ีแต่ละคน
มี ซึ่งดีกว่าการเรียนคนเดียวโดยขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

2) การพัฒนาพหุปัญญา 10 ด้านในกรอบของจิต 5 ลักษณะ ผู้วิจัยแบ่งพหุปัญญา 
6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านดนตรี ด้านการ
เคลื่อนไหวร่างกาย และด้านการสอนไว้ในกรอบของจิตช านาญการ เพราะเป็นทักษะส าคัญที่ใช้ใน
การศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความช านาญ ส่วนพหุปัญญาอีก 4 ด้านซึ่งเป็นด้านนามธรรม 
มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศีลธรรมและการสร้างนิสัยที่ดีงาม ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจ
ตนเอง ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านธรรมชาติ และด้านการด าเนินชีวิต ซึ่งผู้วิจัยจัดไว้ในกรอบของจิต
เคารพ แล้วพัฒนาพหุปัญญา 10 ด้านแบบองค์รวมในกรอบของจิตช านาญการและจิตเคารพ 
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การน าพหุปัญญามาใช้แบบองค์รวม นอกจากจะท าให้เกิดความเชี่ยวชาญแล้ว ยังสามารถ
กระตุ้นให้คนใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วย เช่น การสร้างรถยนต์นั้น ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์
ยานยนต์เพื่อสร้างรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า จะต้องมีการ
ออกแบบการใช้งานในส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ใช้งานง่าย และสวยงาม ส่วนนี้ต้องใช้สติปัญญา
ด้านมิติสัมพันธ์ ดังนั้น การใช้พหุปัญญาจะท าให้มนุษย์ได้ฝึกฝนการวางแผนอย่างรอบด้าน และใช้
สติปัญญาหลายด้านในเวลาเดียวกัน ทั้งด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์  รวมถึง
ด้านมนุษยสัมพันธ์ด้วยเพราะต้องท างานร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้ผู้ที่ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยพหุปัญญามา
โดยตลอดจะมีทั้งความสามารถในการท างานที่รอบด้านไปพร้อมกับการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มอง
ภาพรวมในทุกส่วนอย่างเข้าใจ ในขณะเดียวกันก็สามารถเจาะลึกในแต่ละส่วนได้ด้วย จึงกล่าวได้ว่า 
การเรียนรู้ด้วยวิธีพหุปัญญาจะได้พัฒนาความคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และความเคารพต่อ
ผู้อื่นไปด้วยในเวลาเดียวกัน คนที่ฝึกฝนพหุปัญญา 10 ด้านในกรอบของจิต 4 ลักษณะข้างต้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง จิตจริยธรรมได้รับการสั่งสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีประสบการณ์ในการศึกษา การท างาน 
และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในที่สุดจะสามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และน่าชื่นชมได้ ซึ่งเป็นการแสดงออกของจิตจริยธรรมตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ 

 
5.1.2 พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาปัญญามนุษย์ 
ในงานวิจัยนี้ ใช้กระบวนการพัฒนาปัญญามนุษย์ด้วยหลักธรรมปัญญา 3 คือ สุตมยปัญญา 

จินตามยปัญญา ภาวนามยปัญญา โดยใช้หลักธรรมอื่น ๆ ประกอบด้วยเพื่อให้เห็นรายละเอียดในการ
ฝึกฝนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย พหูสูต 5 โยนิโสมนสิการ 10 ปัจจัย 7 
ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา และอนุสติ 10 โดยมีหลักธรรมอินทรีย์ 5 เป็น
ตัวชี้วัดในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาปัญญา จากนั้น น าองค์ธรรมที่อยู่ในหลักธรรมทั้ง 4 หมวดข้างต้น
มาจัดลงในกลุ่มของ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนามยปัญญาให้เหมาะสม ดังนี ้

สุตมยปัญญา จะมีพหูสูต 5 อยู่ 3 ข้อธรรม คือ พหุสฺสุตา (สดับมาก) ธตา (จ าแม่น) และ 
วจสา ปริจิตา (ท่องคล่อง) และมีปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทาอยู่ 4 ข้อ
ธรรม คือ มีความเพียรมาก่อน (ปุพฺพโยคสมฺปนฺโน) เป็นพหูสูต (พหุสฺสุตา) เทศนามามาก (เทสนา 
พหุลา) และอาศัยคร ู(ครูปนิสฺสตา) 

จินตามยปัญญา จะมีพหูสูต 5 อยู่ 2 ข้อธรรม คือ มนสานุเปกฺขิตา (เพ่งขึ้นใจ) และทิฏฺฐิยา 
สุปฏิวิทฺธา (แทงตลอดในทิฏฐิ) มีปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทาอยู่ 2 
ข้อธรรม คือ มีวิหารธรรม (วิหารพหุลา) เป็นผู้พิจารณามาก (ปจฺจเวกขณพหุลา) และหลักธรรมโยนิโส
มนสิการ 10 วิธี 
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ภาวนามยปัญญา มีหลักธรรมอนุสติ 10 และปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความ
แตกฉานในปฏิสัมภิทาข้อที่ 7 คือ พระอรหันปฏิสัมภิทา (อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต) ซึ่งกรณีนี้หมายถึง 
ผู้ที่เป็นพระอเสขบุคคลแล้วจะเป็นผู้ที่มีปฏิสัมภิทาแตกฉานกว่าเสขบุคคล หากน ามาประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยจะอธิบายได้ว่า ปัญญาของผู้ที่เจริญสมถวิปัสสนาย่อมมีความเฉียบคม เมื่อจิตยิ่งปราศจาก
ความมัวหมองแห่งกิเลสมากเท่าใด ปัญญายิ่งแหลมคมมากเท่านั้น ดังปรากฏในปณิหิตอัจฉวรรคว่า 
“จิตนี้ผุดผ่อง แต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลัง”1 ซึ่งหมายถึง ปกติของจิตนั้น
จะผ่องใสแต่สิ่งที่ท าให้จิตเศร้าหมองคือกิเลส และจิตที่สงบระงับจากกิเลสเปรียบได้กับห้วงน้ าใส
สะอาด บุคคลจะมองเห็นฝูงปลาในน้ าและกรวดหินที่ก้นแม่น้ าได้ฉันใด ผู้มีจิตสงบผ่องใสย่อมมี
สติปัญญามองเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นได้ชัดเจน ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ห้วงน้ าที่ไม่ขุ่นมัว 
ใสสะอาด บุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนฝั่งพึงมองเห็นหอยโข่งและหอยกาบบ้าง ก้อนกรวดและกระเบื้อง
ถ้วยบ้าง ฝูงปลาที่ว่ายไปและหยุดอยู่บ้าง ในห้วงน้ านั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะน้ าไม่ขุ่นมัว แม้ฉัน
ใด ภิกษุรูปนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นไปได้ที่จักรู้ประโยชน์ตน รู้ประโยชน์ผู้อื่น รู้ประโยชน์ทั้งสอง 
หรือจักท าให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่น
มัว”2 บุคคลที่มีสภาวะจิตใสสะอาดเช่นนี้ ย่อมมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในโลกตามความเป็นจริง จะคิด
ไตร่ตรองในความรู้ใด หรือในธรรมที่ลึกซึ้งใด ๆ ก็สามารถท าได้ดีกว่าผู้ที่มีจิตขุ่นมัวด้วยกิเลส กล่าวได้
ว่าจิตที่ผ่องใสนีเ้ป็นสภาวะที่เหมาะแก่การพัฒนาปัญญาให้เจริญได ้จึงเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยน าอนุสติ 10 
มาจัดไว้ในส่วนของภาวนามยปัญญาเพื่อเป็นวิธีการในการปฏิบัติ ให้จิตผ่องใส และน าพระอรหัน
ปฏิสัมภิทา (อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต) ในหมวดธรรมปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานใน
ปฏิสัมภิทามาจัดไว้ในส่วนนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นความส าคัญของสภาวะจิตที่ควรฝึกอบรมให้ผ่องใส ไม่
ขุ่นมัวอยู่เสมอ ดังเช่นสภาวะของพระอเสขผู้มีปฏิสัมภิทาแตกฉานเพราะจิตอันปราศจากกิเลสนั่นเอง 

 
5.1.3 การบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาปัญญาของการ์ดเนอร์ด้วยพุทธธรรม 
จะเห็นว่าแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาปัญญาของการ์ดเนอร์และพุทธธรรมเพื่อการพัฒนา

ปัญญามนุษย์ที่สรุปไว้ข้างต้น มีหลายประเด็นที่สามารถน ามาบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสมบูรณ์
ในการพัฒนาปัญญามนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ได ้กล่าวคือ 

พหุปัญญาของการ์ดเนอร์นั้นมีความโดดเด่นในเรื่องการพัฒนาสติปัญญาหลายด้านอันเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ให้ช านาญตามความถนัดของตนต่อไปได้ เมื่อน ามาจัด 
เข้ากับกรอบของจิตช านาญการและจิตเคารพดังกล่าวแล้ว จะเห็นภาพของการพัฒนาสติปัญญาเพื่อ

                                                 
1 องฺ.เอก. 20/47/9. 
2 องฺ.เอก. 20/46/8-9. 
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การประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้ อย่างไรก็ตาม ที่งานวิจัยที่ผ่านมาทฤษฎี 
พหุปัญญาถูกน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
แต่ยังขาดแนวทางปฏิบัติกลาง ๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทันที ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการ
พัฒนาปัญญาในกรอบของจิตช านาญการไว้ด้วยการใช้พุทธธรรม 7 ขั้นตอน บูรณาการร่วมกับขั้นตอน
การสร้างความช านาญของการ์ดเนอร์ 4 ขั้นตอน จึงได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า หากต้องการพัฒนาความรู้
ในศาสตร์ใด ๆ ให้ช านาญแล้ว สามารถน ากระบวนการพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตช านาญการนี้
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้ 

ส่วนการพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตเคารพ ซึ่งประกอบด้วยพหุปัญญา 4 ด้าน มีการ
เข้าใจตนเอง มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ และการด าเนินชีวิต ซึ่งผู้วิจัยได้น าสัมมาทิฏฐิ 10 มาเป็นฐาน
ในการพัฒนาให้เกิดความเห็นถูกก่อน ซึ่งพระพุทธศาสนากล่าวว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกนี้ เป็น
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญ หากมีสัมมาทิฏฐิแล้วจะสามารถพัฒนาปัญญาให้เจริญได้ ซึ่งสัมมาทิฏฐิ 10 นี้ เป็น
สัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะ จึงมีความเหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาพหุปัญญาในกรอบ
จิตเคารพของการ์ดเนอร์ เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ 10 เป็นฐานของการพัฒนาพหุปัญญาทั้ง 4 ด้านแล้ว แต่ละ
ด้านจะมีการน าหลักธรรมไปบูรณาการให้เหมาะสมดังนี้คือ 

สติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ใช้หลักธรรม โยนิโสมนสิการ 10 ประการ 3 ข้อคือ คิดแบบ
สืบสาวเหตุและปัจจัย คิดแบบสามัญลักษณ์ และคิดเร้ากุศล ร่วมกับหลักธรรมคารวะ 6 

สติปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง ใช้หลักธรรมอนุสติ 10 เพื่อให้มีสติรู้เท่าทันการคิด การพูด 
และการกระท าของตนเองอยู่เสมอ จะสนับสนุนการท างานของสติปัญญาด้านการเข้าใจตนเองเป็น
อย่างยิ่ง เพราะคนที่มีสติปัญญาด้านนี้โดดเด่น จะชอบอยู่กับตนเอง พิจารณาความคิดและการกระท า
ของตนเอง ขบคิดและวางแผนการท างานต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น จึงใช้
ร่วมกับหลักธรรมโยนิโสมนสิการ 10 วิธี ซึ่งผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างไว้ 3 ข้อคือ การคิดอยู่กับปัจจุบัน การ
คิดแยกแยะ และการคิดแบบสามัญลักษณ์ 

สติปัญญาด้านธรรมชาติ เน้นการน าความสัมพันธ์ของสัมมาทิฏฐิ 10 มาอธิบายโดยเน้น 
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในโลก ให้เข้าใจธรรมชาติการเกิดของสัตว์ต่าง ๆ ใน
โลก ว่ามีผลของกรรมดีกรรมชั่วเป็นเครื่องก าหนด และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในโลกมีความ
เกี่ยวข้องกับการกระท าของมนุษย์โดยตรง เช่น โลกร้อนเกิดจากกิเลสของมนุษย์ เพราะตักตวง
ประโยชน์โดยขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อมนุษย์มีกิเลสมากขึ้นท าลายล้างกันมากขึ้นจะ
ไปสู่ยุคมิคสัญญี จิตใจของมนุษย์ก็เสื่อมจากศีลธรรมมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงจาก
การเอาเปรียบเข่นฆ่ากันเอง และตักตวงประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างไร้จริยธรรม เมื่อเห็นภาพดังนี้ 
มนุษย์จะเข้าใจสิ่งแวดล้อมในระดับลึกจากการอธิบายด้วยความสัมพันธ์ของสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ 
ทั้งนี้ ซึ่งจะใช้ร่วมกับการใช้หลักธรรมวิหารพหุลา และปจฺเวกฺขณพหุลา เพื่อให้มนุษย์มีสติในการ
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ด าเนินชีวิตมากขึ้นและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า คือ ใช้ปัจจัย 4 ตามความจ าเป็น มิใช่ใช้เพื่อ
สนองตัณหาของตนและพวกพ้องโดยไม่ค านึงถึงผู้อื่นและผลกระทบในอนาคต 

สติปัญญาด้านการด ารงชีวิต จากการฝึกฝนพหุปัญญา 3 ด้านข้างต้นตามแนวพระพุทธ 
ศาสนาแล้ว จะเป็นผู้มองเห็นโลกตามความเป็นจริง มีความเห็นแก่ตัวลดลง และท าเพื่อประโยชน์ตน
และประโยชน์ผู้อื่นอย่างเข้าใจความจริงของชีวิต ผู้วิจัยจึงได้จัดสติปัญญาด้านนี้ไว้ในข้อที่ 4 เพราะ
ต้องอาศัยความเข้าใจตนเองอย่างมีสติ การมีมนุษยสัมพันธ์รู้จักความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น มีเข้าใจธรรมชาติและเข้าใจโลกเป็นอย่างดี จะส่งผลให้มีสติปัญญาด้านการด ารงชีวิต คือ รู้จักใช้
ชีวิตและมองโลกตามความเป็นจริง เป็นบุคคลที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารในการด าเนินชีวิตตาม
ทัศนะแห่งพระพุทธศาสนาได้ดีขึ้นตามล าดับ 

จะเห็นว่า เมื่อมนุษย์มีพื้นฐานของความช านาญในศาสตร์ต่าง ๆ และประกอบด้วยจริยธรรม
อันดีงามดังนี้ จะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้เป็นบุคคลที่รู้จักคิดสังเคราะห์และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นที่ยกย่องชื่นชมในวงกว้าง เป็นผู้รู้จักแบ่งปัน
สิ่งดีงามให้แก่สังคม และมีความเข้าใจจริยธรรมในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นไปเป็นล าดับ ซึ่งเป็นการแสดงออก
ของจิตจริยธรรมที่สนับสนุนนิยามของการ์ดเนอร์ และมีเป้าหมายการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธ 
ศาสนาอย่างผสมกลมกลืน 

 

5.2 อภิปรายประเด็นบูรณาการจากการสนทนากลุ่ม 
จากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีค าถาม 3 หมวด รวม 16 ข้อ

ตามที่ระบุในเอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึก และได้ผลการวิจัยดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 แต่เพื่อยืนยันค าตอบที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
และหยิบยกเฉพาะประเด็นหลักที่มีผลสะท้อนต่อโจทย์วิจัยมาอภิปรายใน 3 ประเด็น คือ 1) การพัฒนา
พหุปัญญาในกรอบของจิต 5 ลักษณะ 2) พุทธธรรมและกระบวนการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนา
เถรวาท และ 3) บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีของการ์ดเนอร์ด้วยพุทธธรรม ดังนี ้

 
5.2.1 การพัฒนาพหุปัญญา 10 ด้าน ในกรอบของจิต 5 ลักษณะ 
ในประเด็นนี้ ได้น าผลของการน าพหุปัญญา 10 ด้านมาพัฒนาในกรอบของจิต 5 ลักษณะ

ตามแผนภาพที่ 4.9 มาอภิปราย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
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จากภาพข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม 3 ท่าน สนับสนุนข้อสรุปตามแผนภาพ

ดังกล่าว ซึ่งดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ เสนอเพิ่มเติมว่า “สามารถบูรณาการในลักษณะนี้ได้ แต่ตรงจิต
ช านาญการน่าจะย้ายมาอยู่ข้างซ้าย เพราะจิตช านาญการเป็นเรื่องของ individual intelligences 
คือ เป็นความอยู่รอดของบุคคลคนนั้น น าเอาไปใช้ประโยชน์ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล ส่วนจิตเคารพ
เป็นเรื่องของ social intelligences เป็นการอยู่ได้ในสังคม เพราะฉะนั้นตัวความรู้ที่เป็นศักยภาพของ
บุคคลควรมาก่อน จิตช านาญการควรจะอยู่ด้านซ้ายมือ เมื่อพัฒนาจิตช านาญการทั้ง 6 ด้านนั้นแล้ว ก็
สามารถมาพัฒนาตรงนี้ได้ เมื่อทั้งสองอย่างรวมกันแล้วก็จะสร้างจิตสร้างสรรค์แล้วเป็นจิตจริยธรรม” 
ดร.ผะอบ พวงน้อย ได้สนับสนุนความเห็นของ ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ ในประเด็นเรื่องการสลับเอาจิต
ช านาญการมาไว้ด้านซ้ายมือโดยกล่าวว่า “เพราะพหุปัญญาในกรอบของจิตช านาญการเป็นสิ่งที่ต้อง
ท าให้ได้ก่อน และเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการน าเสนอของผู้วิ จัยในตอนสุดท้าย ควรเขียนแนว
ทางการน าไปประยุกต์ใช้ ให้เห็นวิธีการน าไปพัฒนาก าลังคนทางด้านการศึกษา คือ ครูต้องได้รับการ
พัฒนาพหุปัญญาทั้ง 10 ด้าน ร่วมกับการพัฒนาจิตช านาญการและจิตเคารพ” จากนั้น ผศ.ดร.บรรจบ 
บรรณรุจิ ได้ให้ความเห็นสนับสนุนแนวทางดังกล่าว  

อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องจิตที่แตกต่างออกไป ผศ.ดร.
อุทัย สติมั่น ให้ความเห็นว่า “จิตทั้ง 5 ลักษณะ เราจะมองเป็นองค์ประกอบ หรือมองเป็น level พัฒนา
เป็นกระบวนการไปอย่างนั้นจะอธิบายไม่ได้ พหุปัญญา 10 กับจิต 5 ประการ เป็นคนละเรื่องกัน ควรมี
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ลักษณะเป็นฐาน หรือเป็นตัวล้อม แล้วส่งไปสู่การพัฒนาจิต” ซึ่ง ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ ก็มีความเห็นใน
ลักษณะเดียวกันว่า จิตและปัญญาเป็นคนละฐานกัน 

ในกรณีนี้ จะกล่าวถึงจิต 5 ลักษณะตามนิยามของการ์ดเนอร์ก่อนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร 
การ์ดเนอร์กล่าวไว้ในการบรรยายงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู เมื่อปี 2554 ว่า 
“หากผมเป็นผู้ปฏิรูปหลักสูตร ผมคิดว่าทุกคนควรมีจิตช านาญการ จิตสังเคราะห์ ทุกวันนี้ทุกคนต้องมี
จิตสร้างสรรค์ แต่ต้องมีความช านาญจึงจะคิดสร้างสรรค์ได้ และอาจมีคนหันมาเป็นผู้ช านาญด้าน
การสังเคราะห์ด้วย ความเคารพและจริยธรรมไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลือก แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมี  หาก
อยากให้โลกนี้ไม่เข่นฆ่ากัน ต้องรู้จักเคารพคนอื่น โดยเฉพาะคนที่หน้าตาไม่เหมือนญาติเรา จะต้อง
รู้จักรับบทบาทคนท างานและพลเมือง ซึ่งไม่ใช่การเห็นแก่ตนเอง แต่ต้องข้ามพ้นขอบเขต (boundary) 
เช่น ในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือการจราจรทางอากาศ แต่ละประเทศไม่ได้มีกฎหมายของ
ตนเอง แต่เรามีกฎร่วมกันทั่วโลก ในด้านการเป็นพลเมืองและการท างานเราต้องมุ่งไปในทิศทาง
เดียวกัน”3  

จะเห็นว่า การ์ดเนอร์อธิบายหลักการส าคัญของจิต 5 ลักษณะ โดยมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติ
หรือทักษะของบุคคลนั้น ๆ ที่จ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น โดยอธิบายจิตช านาญการว่าเป็นความ
ช านาญ จิตสร้างสรรค์ คือ การคิดสร้างสรรค์ จิตสังเคราะห์ คือ การสังเคราะห์ เป็นต้น เป็นการ
อธิบายจิตในลักษณะคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งต่างกับมุมมองเรื่องจิตและเจตสิกในพระพุทธศาสนา ที่มี
การอธิบายลักษณะของจิตและอารมณ์ของจิตไว้อย่างซับซ้อนและแยกความหมายของจิตกับปัญญา
อย่างชัดเจน โดยจิตกับปัญญาในพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กันดังที่ปรากฏในปัญญาสูตร คือ ผู้ที่
มีปัญญาอบรมจิตดีแล้ว จิตจะไม่มีราคะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะเป็นธรรมดา ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิด
ในภพสามอีก4 อธิบายได้ว่า ปัญญาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตให้ละจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองได้ ยิ่งมี
ปัญญามากจิตย่อมผ่องใสมาก ละกิเลสได้มากตามล าดับ 

จากข้อมูลข้างต้นได้ข้อสรุปในประเด็นนี้ คือ แนวคิดตะวันตกมองค าว่า จิต (mind) เป็น
เรื่องของความคิด (Thought) และสติปัญญา (Intelligence) ซึ่งจิต 5 ลักษณะของการ์ดเนอร์ว่าด้วย
เรื่องของการพัฒนาคุณสมบัติหรือทักษะที่ดีที่มนุษย์ควรพัฒนาให้เกิดขึ้น จึงกล่าวได้การพัฒนาจิต 5 
ลักษณะของการ์ดเนอร์เป็นการพัฒนาปัญญาอย่างหนึ่ง  

จากข้อสรุปดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสรุปแผนภาพการพัฒนาพหุปัญญา 10 ด้าน ในกรอบของจิต 
5 ลักษณะโดยปรับให้จิตช านาญการมาอยู่ด้านซ้ายตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่มดังน้ี 

                                                 
3 โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ศ.ดร., ทฤษฎีพหุปัญญาและทฤษฎีจิต 5 ลักษณะเพื่อความส าเร็จในยุคโลกาภิวัตน์ 

(เทปบันทึกการบรรยาย), งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 (EDUCA 2011), 2554. 
4 องฺ.สตก.23/25/483. 
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ภาพที่ 5.1  การบูรณาการพุทธธรรมร่วมกับการพัฒนาพหุปัญญา 10 ด้าน ในกรอบแนวคิดจิต 5 

ลักษณะทีป่รับตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม 
 

5.2.2 พุทธธรรมและกระบวนการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ผู้วิจัยจะอภิปรายหมวดธรรมที่ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงทัศนะที่แตกต่าง และการสรุปภาพรวมของ

หลักธรรมทั้งหมด แบ่งเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 
1) หลักธรรมพหูสูต 5 
จากผลการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก หลักธรรมพหูสูต 5 เหมาะสมในการ

พัฒนาปัญญามนุษย์ และสามารถจัดกลุ่มข้อธรรมทั้ง 5 ประการให้เข้ากับกรอบของปัญญา 3 ได้ว่า 
พหูสูต 5 ส่วนที่เป็นสุตมยปัญญา คือ พหุสฺสุตา ธตา และวจสา ปริจิตา และส่วนที่เป็นจินตามยปัญญา 
คือ มนสานุเปกฺขิตา และทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา อย่างไรก็ตาม ในการสนทนากลุ่ม ผศ.ดร.บรรจบ บรรณ
รุจิ ได้ให้ความเห็นว่า มนสานุเปกฺขิตา เป็นจินตามยปัญญา ทิฏฐิยา สุปติวิทฺธา เป็นตัวบรรลุผลต้องอยู่
ในส่วนของภาวนามยปัญญา ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้  

1.1) ในพระวินัยปิฎก อัตตาทานวรรค กล่าวว่า “...4. อนึ่ง ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์
จะโจทก์ผู้อื่น พึงพิจารณาอย่างนี้ ‘เราเป็นพหูสูต ทรงสุตะ มีการสั่งสมสุตะหรือหนอ เราได้สดับ
มาก ทรงจ าได้แม่นย า คล่องปาก ขึ้นใจ รู้ชัดด้วยปัญญาซึ่งธรรมงาม เบื้องต้น งามท่ามกลาง งาม



240 

ในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้ง อรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่
หนอ คุณสมบัติข้อนี้เรามีหรือไม่มีหนอ’ ถ้าภิกษุไม่ได้เป็นพหูสูต...ภิกษุผู้โจทก์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้ว่า 
‘เชิญท่าน ศึกษาพระปริยัติเสียก่อนเถิด’ ภิกษุผู้โจทก์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้ ...” พระวินัยข้อนี้
แสดงนัยว่า พระภิกษุผู้ต้องการจะโจทก์ผู้อื่น ควรมีคุณสมบัติของพหูสูต 5 ประการคือ เราได้สดับมาก 
(พหุสฺสุตา) ทรงจ าได้แม่นย า (ธตา) คล่องปาก (วจสา ปริจิตา) ขึ้นใจ (มนสานุเปกฺขิตา) รู้ชัดด้วย
ปัญญาซึ่งธรรมงาม เบื้องต้น งามท่ามกลาง งามในที่สุด (ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา) แต่ถ้ายังไม่มีคุณสมบัติ
เหล่านี้ อาจถูกตอบโต้กลับว่า ท่านต้องไปศึกษาพระปริยัติเสียให้แตกฉานเสียก่อน แสดงว่า การศึกษา
ปริยัติสัทธรรม ครอบคลุมคุณสมบัติในพหูสูต 5 ประการ และในพระอภิธรรมปิฎก วิภังคปกรณ์ ระบุ
ว่า “ปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม้ทั้งหมดช่ือว่า ภาวนามยปัญญา” แสดงนัยว่า แม้ข้อความดังกล่าวมิได้
ปฏิเสธว่า ปัญญาอันเกิดจากการฝึกปฏิบัติอย่างอื่นไม่ใช่ภาวนามยปัญญา แต่มุ่งเน้นไปที่ปัญญาอัน
เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนา นี้เป็นเหตุผลข้อแรกที่ ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา ควรอยู่ในส่วนจินตามย
ปัญญา 

1.2) พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวว่า กรณีของบุคคลทั่วไป ที่
ไม่ใช่อัจฉริยบุคคล จะเรียงล าดับเอาสุตมยปัญญาขึ้นก่อน และความหมายของจินตามยปัญญา คือ 
การรู้จักคิดเมื่อได้ความรู้เข้าใจในสุตะ เกิดมีสุตมยปัญญาจากการเล่าเรียนสดับฟังแล้ว ก็ฝึกโยนิโส
มนสิการให้มองเห็น รู้เข้าใจกว้างไกลลึกรอบทั่วตลอดแยกโยงได้ ท าให้ก้าวต่อไปในการเข้าถึงความ
จริง และใช้ความรู้อย่างได้ผล  ความหมายของจินตามยปัญญาที่ว่า “รู้เข้าใจกว้างไกลลึกรอบทั่ว
ตลอดแยกโยงได”้ ตรงนี้สอดคล้องกับความหมายของ ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา ที่ปรากฏในพระวินัยข้างต้น
คือ “...รู้ชัดด้วยปัญญาซึ่งธรรมงาม เบื้องต้น งามท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อม
ทั้ง อรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน” และสอดคล้องกับความหมายของทิฏฺฐิยา 
สุปฏิวิทฺธาที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) อธิบายไว้ว่า “ขบได้ด้วยทฤษฎี หรือแทงตลอดดี
ด้วยทิฏฐ ิคือ มีความเข้าใจลึกซึ้ง มองเหน็ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญา ทั้งในแง่ความหมายและเหตผุล” 

ดังนั้น ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา สามารถแปลความได้ตามกรอบของจินตามยปัญญา
ตามข้อมูลดังกล่าวและตามทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 3 ท่าน 

แม้กระนั้น ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา อาจมีความหมายคาบเกี่ยวในส่วนของภาวนามย
ปัญญาด้วย ดังปรากฏในเถรสูตร ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงพระภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 10 
ประการ เมื่ออยู่ในทิศใด ๆ ย่อมอยู่ด้วยความส าราญ พหูสูตเป็นธรรมประการหนึ่งใน 10 ประการนั้น
มีความว่า “...3. เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามใน
เบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ 
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บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ครบถ้วน ทรงจ าไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ...”5 ซึ่งพระบาลีกล่าว
ว่า “พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา 
สาตฺถ สพฺย  ฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ 
ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏฺ  ิยา สุปฺปฏิวิทธฺา” ข้อสังเกตคือค าว่า เกวล แปลว่า สิ้นเชิง ทั้ง
มวล6 จะท าให้ประโยคน้ันแปลว่า ประกาศพรหมจรรยพ์ร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะให้บริสุทธิบริบูรณ์
สิ้นเชิง หากท าได้ดังนี้ ควรเป็นผู้มีการฝึกปฏิบัติมาดีจึงแทงตลอดในความรู้ และการปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนามักหมายถึงการเจริญภาวนาด้วย ดังนั้น หากตีความจากพระบาลีข้างต้น การแทง
ตลอดในความรู้จนสามารถประกาศธรรมได้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง อาจครอบคลุมเรื่องการเจริญ
ภาวนาได้ด้วย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้วพบว่า พระพุทธโฆสาจารย์ได้
เรียงล าดับทิฏฐิวิสุทธิ ไว้ล าดับหลังศีลวิสุทธิ และจิตวิสุทธิ แสดงให้เห็นว่า ทิฏฐิวิสุทธินั้นเป็นตัว
ปัญญาที่จะเกิดขึ้นเมื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์และอบรมจิตให้บริสุทธิ์แล้ว ดังนั้น ทิฏฐิก็อาจเกิดจากการ
เจริญภาวนาด้วยเช่นกันดังที่ปรากฏในวิสุทธิมรรค 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาปัญญามนุษย์ใน
งานวิจัยนี้ที่เน้นการน าพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแนวคิดและทฤษฎีของการ์ดเนอร์ ซึ่ง
อยู่ในระดับของสุตมยปัญญาและจินตามยปัญญาดังภาพที่ 4.2 ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ 
รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม และรศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน ซึ่งกล่าวว่า แนวคิดทฤษฎีของการ์ดเนอร์นี้อยู่
ในระดับของสุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา ยังไม่ก้าวสู่ภาวนามยปัญญา แม้จะมีการอธิบายว่า
ภาวนามยปัญญานั้นมี 2 นัย คือ การปฏิบัติ เพราะเมื่อศึกษาเรียนรู้และพิจารณาแล้วจะต้องน ามา
ปฏิบัติ ส่วนอีกนัยหนึ่งคือ ปัญญาอันเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาคือสมถวิปัสสนาก็ตาม แต่ใน
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยต้องการแยกให้เห็นชัดเจนว่า แนวคิดของตะวันตกไม่มีการกล่าวถึงการท าสมาธิ
ภาวนา แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ล้วนอยู่ในระดับของการคิด มิใช่ปัญญาอันเกิดจากการเจริญภาวนา มี
ฌานต่าง ๆ7 เป็นต้น ซึ่งจุดนี้เป็นลักษณะส าคัญที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยจึงน าภาวนามย
ปัญญามาเติมเต็มทฤษฎีของการ์ดเนอร์เพื่อพัฒนาปัญญามนุษย์ให้สมบูรณ์ขึ้น และมีเป้าหมายตาม
แนวพระพุทธศาสนา คือ การพัฒนาปัญญาเพื่ออบรมจิตให้ปราศจากกิเลสอาสวะได ้

                                                 
5 องฺ.ทสก. 24/98/171. 
6 ประยุทธ์ หลงสมบุญ, พ.ต.. พจนานุกรม มคธ-ไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2), (ปทุมธานี: วัดพระธรรมกาย), 

2556 หน้า 209. 
7 นตฺถิ ฌาน อป  ฺ สฺส (ฌานย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีปัญญา) ป  ฺ า นตฺถิ อฌายโต (ปัญญาย่อมไม่มี

แก่ผู้ไม่มีฌาน) ยมฺหิ ฌาน  ฺจ ป  ฺ า จ (ฌานและปัญญาย่อมมีในบุคคลใด) ส เว นิพฺพานสนฺติเก ฯ (บุคคลนั้นแล 
ตั้งอยู่แล้วในที่ใกล้พระนิพพาน) ขุ.ธ. (บาลี) 25/35/65. 
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ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้เกิดความแตกต่างในระดับของปัญญาตาม
แนวคิดตะวันตกและในพระพุทธศาสนาตามที่สรุปไว้ในภาพที่ 4.2 ประเภทและช่วงช้ันของการพัฒนา
ปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาทและแนวคิดทฤษฎีตะวันตก ผู้วิจัยจึงเลือกใช้หลักธรรมพหูสูต 5 ใน
กรอบของสุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ให้
เกิดความช านาญดังกล่าว 

2) หลักธรรมอินทรีย์ 5 
จากผลการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกได้ข้อสรุปว่าอินทรีย์ 5 เหมาะสมในการ

น ามาใช้เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาปัญญามนุษย์ แต่ในการสนทนากลุ่ม ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ เสนอ
ว่า “ท าไมไม่น าสัปปุริสธรรม 7 มาเข้ากับพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ เพราะเป็นปัญญาที่กลั่นกรอง
มาแล้วจากปัญญาในอินทรีย์ 5 พละ 5 และจากวิปัสสนาปัญญา เรียกว่าปาริหาริกปัญญา เป็นปัญญา
ที่คุ้มครองตนเอง ค าท้ายจะลงญุตาหมด เป็นตัวปัญญาล้วน ๆ เป็นปัญญาที่กลั่นกรองมาแล้วจาก
วิปัสสนาปัญญา เป็นปัญญาที่ใช้งานหลังจากฝึกอินทรีย์มาแล้ว ควรเปลี่ยนอินทรีย์ 5 เป็นสัปปุริสธรรม”8 

ในประเด็นนี้ หากน าหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งท่านให้ความเห็นว่า “เป็นปัญญา
ที่กลั่นกรองมาแล้วจากวิปัสสนาปัญญา เป็นปัญญาที่ใช้งานหลังจากฝึกอินทรีย์มาแล้ว” อาจไม่เหมาะ
กับการเป็นตัวชี้วัดในระหว่างขั้นตอนที่การพัฒนาปัญญาก าลังด าเนินไป ควรเป็นหลักธรรมที่เป็น
ตัวชี้วัดเพื่อปรับสมดุลให้การพัฒนาปัญญาแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่น  บ่งชี้วัดว่าการพัฒนา
ปัญญานั้นมีอุปสรรคอย่างไร จะต้องแก้ไขประคับประคองอย่างไรให้การพัฒนาปัญญาก้าวหน้าขึ้น อีก
ทั้งงานวิจัยนี้ มีเป้าหมายในการน าพุธธรรมไปประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีของการ์ดเนอร์เพื่อพัฒนา
ปัญญาให้มีความสมบูรณ์ โดยแสดงขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนไปจนส าเร็จ ดังนั้น หากจะน า
หลักธรรมใดมาเป็นตัวชี้วัด อินทรีย์ 5 จึงมีความเหมาะสมจะน ามาใช้ด้วยเหตุผลดังกล่าว และสรุปได้ 
2 ตารางดังนี ้
 
ตารางที่ 5.1  การประยุกต์หลักธรรมอินทรีย์ 5 มาใช้เป็นตัวชี้วัดความช านาญในศาสตร์ต่าง ๆ 
 
อินทรีย์ 5 ตัวชี้วัดด้านบวก ตัวชี้วัดด้านลบ 
ศรัทธา แสดงออกถึงความสนใจและมุ่งมั่นศึกษา

เรียนรู ้
แสดงความเบื่อหน่ายในการเรียนรู ้

 

                                                 
8 สนทนากลุ่ม ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 1 พฤษภาคม 2561. 
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ตารางที่ 5.1  (ต่อ) 
 
อินทรีย์ 5 ตัวชี้วัดด้านบวก ตัวชี้วัดด้านลบ 
วิริยะ มีวินัยในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง มักหันไปท าสิ่งใหม่ที่

สนใจมากกว่า 
สต ิ รูว้่าก าลังศึกษาประเด็นอะไร 

มองเห็นภาพกว้างและความเชื่อมโยงของ
ประเด็นต่าง ๆ 

ตามไม่ทันหรือสับสนว่าก าลังเรียนรู้เรื่อง
อะไรเรียนรู้แบบแยกเป็นส่วน ๆ และไม่
ทราบความ สัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ  

สมาธ ิ มีความจดจ่อกับสิ่งที่เรียน และเข้าใจได้
อย่างลึกซึ้ง 

ละความสนใจได้ง่ายเมื่อมีสิ่งใดมารบกวน 
และมีความเข้าใจผิวเผิน 

ปัญญา สามารถน าความรู้มาแก้ไขปัญหาและ
สร้างสรรค์เป็นผลงานได ้

ไม่สามารถน าความรู้มาใช้ได้ แก้ปัญหา
ไม่ได้ หรือท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร ไม่สามารถ
สร้างสรรค์ ผลงานใหม่ได้ 

 
ตารางที่ 5.2  การประยุกต์หลักธรรมอินทรีย์ 5 มาใช้เป็นตัวชี้วัดด้านคุณธรรม 
 
อินทรีย์ 5 ตัวชี้วัดด้านบวก ตัวชี้วัดด้านลบ 

ศรัทธา มีศรัทธา รักในการศึกษาพระธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีศรัทธาขึ้น ๆ ลง ๆ ศึกษาบ้างไม่ศึกษา
บ้างตามอารมณ์ 

วิริยะ หมั่นศึกษาท าความเข้าใจพุทธธรรมต่าง 
ๆ เช่น การท าความเข้าใจความสัมพันธ์
ของสัมมาทิฏฐ ิ10 ให้ถ่องแท ้
หมั่นเจริญสมาธิภาวนาเพื่อฝึกสติ  

ขาดความตั้งใจ มีความเกียจคร้านใน
การศึกษาปริยัต ิ
 ขาดการปฏิบัติธรรม 

สต ิ น าค าสอนมาปฏิบัติจนเกิดสติ 
ควบคุมจิตใจให้คิด พูด ท าในสิ่งที่ด ี
รู้ตัวในทุกขณะ 

เผลอสติท าสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ทางกาย วาจา 
ใจ 

สมาธ ิ จดจ่อกับสิ่งที่เป็นกุศล มุ่งมั่นตั้งใจศึกษา
และปฏิบัติให้แตกฉาน มีโยนิโสมนสิการ 
พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ให้ใจน้อมไปในการท า
ความดีอยู่เสมอ 

ปล่อยใจให้อยูก่ับอกุศลนาน ๆ ท าสิ่งไม่
ดีบ่อย ๆทั้งที่รูว้่าไม่ดีก็ยังท าต่อไปเพราะ
คิดไม่แยบคาย (อโยนิโสมนสิการ) 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 
 
อินทรีย์ 5 ตัวชี้วัดด้านบวก ตัวชี้วัดด้านลบ 

ปัญญา มีความรู้ในปริยัติที่แตกฉาน 
มีการปฏิบัติดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วย
ความเป็นธรรม 
ซื่อตรงไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยม เป็นผู้มีคุณธรรม
มาก 
มองโลกตามความเป็นจริง 
มีเป้าหมายการด าเนินชีวิตที่มั่นคง คือ 
มรรคผลนิพพาน 

มีความรู้ไม่สมบูรณ ์
ท าความดีบ้าง ท าความชั่วบ้างปะปนกัน 
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมบ้าง 
บางครั้งก็มีอคติ ไม่เป็นธรรม 
มีเล่ห์เหลี่ยม มีคุณธรรมในระดับหน่ึง 
ยังติดในโลกธรรม 
มักหลงลืมเปา้หมายชีวิต 

 
3) สรุปการใช้หลักธรรมเพื่อการพัฒนาปัญญามนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
จากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสตร์ ได้

หลักธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 4 หมวด คือ พหูสูต 5 โยนิโส
มนสิการ 10 อนุสติ 10 และปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทา และน ามา
สรุปลงในกรอบของปัญญา 3 ตามแผนภาพที่ 3.7 ด้านล่างนี ้
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่มไม่แสดงความเห็นขัดแย้งในส่วนของการใช้
หลักธรรมและการจัดกลุ่มดังกล่าว แต่ให้ความเห็นเรื่องความชัดเจนของแผนภาพ ดร.ผะอบ พวงน้อย 
เสนอให้ยืดกรอบของปัญญา 3 ออกมาคลุมหลักธรรมอื่น ๆ เพราะดูคล้ายแยกส่วนกันอยู่ และดร.
ธเนศ ปานหัวไผ่ เสนอให้ปรับเส้นประในแผนภาพให้เป็นเส้นทึบ และน าเส้นระหว่างกรอบกลางออก 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทิศทางการพัฒนาปัญญา และให้เพิ่มการอธิบายส่วนต่าง ๆ ให้เข้าใจชัดเจน
ขึ้น ส่วนหลักธรรมอินทรีย์ 5 นั้นผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มมีความเห็นที่หลากหลายต่อการ
น ามาใช้ในแผนภาพดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการพัฒนาในกรอบของปัญญา 
3 ผู้วิจัยจึงไม่น ามารวมไว้ในแผนภาพนี้ แต่อธิบายหลักธรรมอินทรีย์ 5 ว่าท าหน้าที่เป็นตัวชี้วัดการ
พัฒนาปัญญาอย่างไรดังที่กล่าวไว้ข้างต้นและท างานคู่กนัไปกับกระบวนการพัฒนาปัญญา (ดังภาพที่ 5.3) 

จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปแผนภาพหลักธรรม
เพื่อการพัฒนาปัญญาในกรอบของปัญญา 3 ได้ดังนี ้
 

 
* หมวดธรรมวิปัสสนาภูมิ 6 ไม่ได้น ามาใช้ในงานวิจัยนี้ แต่ระบุไว้เพื่อความสมบูรณ์ของกระบวนการพัฒนาปัญญาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
** พระอรหันต์มี 4 ประเภท ประกอบด้วย 1. สุขวิปัสสโก (ก าจัดกิเลสได้หมด) 2. เตวิชโช (ก าจัดกิเลสได้หมด และได้
วิชชา 3) 3. ฉฬภิญโญ (ก าจัดกิเลสได้หมด และได้อภิญญา 6) 4. ปฏิสัมภิทัปปัตโต (ก าจัดกิเลสได้หมด และได้วิชชา 3 
อภิญญา 6 ปฏิสัมภิทา 4) ที่ระบุในข้อ 7 ว่าพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา เพราะในพระคัมภีร์ใช้ค านี้ และเพื่อให้เห็นความ
ชัดเจนว่าธรรม 6 ประการข้างต้นนั้น หากบุคคลปฏิบัติให้ถึงพร้อมแล้ว เมื่อเป็นพระอรหันต์จะแตกฉานในปฏิสัมภิทา 
 

ภาพที่ 5.2  สรุปหลักพุทธธรรมเพื่อการพฒันาปัญญามนุษย์ในพระพทุธศาสนาเถรวาท 
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5.2.3 บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีของการ์ดเนอร์ด้วยพุทธธรรม 
ในส่วนนี้จะอภิปรายเฉพาะประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม มีความเห็นที่

แตกต่างจากผลการวิจัยที่เสนอไว้ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง  
1) การบูรณาการพุทธธรรมในกรอบของจิตเคารพ 

จากผลการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกได้ข้อสรุปเรื่องการบูรณาการพุทธธรรม
ด้วยจิตเคารพดังที่ปรากฏในภาพที่ 23 อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่มพิจารณา
แล้วได้ให้ความเห็นที่ต่างออกไปว่า ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ กล่าวว่าด้านมนุษยสัมพันธ์ควรเป็นโซเชียล 
แต่ท าไมใช้โยนิโสมนสิการที่เป็นเรื่องของการคิดภายในตนเอง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
นั้นควร “คิดก่อนพูด” คือไตร่ตรองให้ดีก่อนจะสื่อสารออกไป หากไม่ใช้โยนิโสมนสิการเป็นตัวก ากับ
แล้วอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา กริชไกรวรรณ ซึ่งใช้หลักธรรมโยนิโส
มนสิการ 10 ประการ คือ ให้คิดก่อนเมื่อต้องสื่อสารกับโลกโซเชียล9 ส่วนประเด็นที่ ผศ.ดร.ประพันธ์ 
ศุภษร เสนอว่า ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรใส่ทิศ 6 เพิ่มเพราะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในทุกด้าน ส่วนคารวะ 6 
ได้ตัวเดียวคือความเคารพ และควรอธิบายสัมมาทิฏฐิ 10 ให้ชัดเจนว่าท าไมต้องอยู่ในส่วนของจิต
เคารพ ผู้วิจัยไม่ปฏิเสธว่าทิศ 6 นั้นอธิบายการปฏิบัติต่อบุคคลรอบข้างที่มีสถานะต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม แต่ที่ผู้วิจัยเลือกหลักธรรมคารวะ 6 นั้นมีสาเหตุ 2 ประการ คือ 

1.1) คารวะ 6 เน้นการฝึกฝนให้บุคคลเป็นผู้มีความเคารพ และสามารถ
ปฏิสันถารต้อนรับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่มจากการคารวะในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะหากไม่เคารพในพระพุทธเจ้า ย่อมไม่เคารพในพระธรรมค าสอนของ
พระพุทธองค์ และเมื่อไม่เคารพในพระพุทธองค์และพระสัทธรรมที่ทรงสั่งสอนแล้ว จึงส่งผลให้ขาด
ความเคารพในพระภิกษุผู้เป็นศิษย์ของพระพุทธองค์และเป็นผู้ถ่ายทอดพระสัทธรรมนั้น เป็นล าดับไล่
เรียงกันมาอย่างนี้ เมื่อมีความเคารพในพระรัตนตรัยแล้วจึงเกิดศรัทธาน้อมน าค าสอนมาศึกษาที่
เรียกว่า สิกขคารวตา คือ การเคารพในการศึกษาเรียนรู้ เมื่อหมั่นศึกษาเรียนรู้และน้อมน าค าสอนมา
ปฏิบัติให้มากเข้าย่อมเกิดปัญญา เป็นผู้มีสติอยู่เสมอ จึงเป็นไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต คือ อัปป
มาทคารวตา สามารถประคองตนให้ประพฤติแต่กุศลกรรมได้ เมื่อฝึกฝนตนเองได้ดีดังนี้ ย่อมเป็นผู้รู้
กาลเทศะ รู้จักสร้างสัมพันธ์กับบุคคลในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม จึงกล่าวได้ว่า คารวะ 6 เหมาะสม
กับการสร้างจิตเคารพเป็นสาเหตุประการแรก 

1.2) คารวะ 6 มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อการสร้างสัมมาทิฏฐิ 10 เนื่องจาก
สัมมาทิฏฐิ 10 นั้นว่าด้วยการท าทาน การเซ่นสรวง และการสงเคราะห์มีผล การรู้คุณบิดามารดา เข้าใจ

                                                 
9 สุนันทา กริชไกรวรรณ, บูรณาการพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ดุษฎี

นิพนธ์ศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2560.  
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กฎแห่งกรรม รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบและพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วมีอยู่จริง 
เป็นต้น โดยหลักธรรมคารวะ 6 จะเริ่มจากเกิดความเคารพในพระรัตนตรัย ดังนั้น ความเชื่อที่ว่า 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัทธรรมอันเป็นค าสอนที่ท าให้มีผู้ปฏิบัติแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์มีอยู่
จริงย่อมเกิดขึ้นแล้วโดยไม่ต้องสงสัย นอกจากนี้ ความเคารพในบุญคุณของบิดามารดา การให้ทาน 
กฎแห่งกรรม ล้วนอยู่ในพระธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งเกิดจากการหมั่นเรียนรู้ (สิกขคารวตา) 
และปฏิบัติให้มากจนเป็นผู้ด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท (อัปปมาทคารวตา) และท้ายที่สุด จะ 
ท าให้เป็นผู้มีความเคารพในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (ปฏิสันถารคารวตา) เป็นการปฏิบัติต่อผู้อื่น 
ด้วยความเคารพตามนิยามของจิตเคารพนั่นเอง จะเห็นว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมคารวะ 6 มี 
ความสอดคล้องกับการสร้างสัมมาทิฏฐิ 10 เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือก
หลักธรรมคารวะ 6 มาปฏิบัติควบคู่กับการสร้างสัมมาทิฏฐิ 10 ในกรอบของการพัฒนาจิตเคารพ 

อนึ่ง การอธิบายใน 2 ข้อข้างต้น ได้ตอบค าถามแล้วในประเด็นที่ให้อธิบายว่า
สัมมาทิฏฐิ 10 สร้างเสริมจิตเคารพได้อย่างไร สรุปโดยย่อคือ สัมมาทิฏฐิ 10 ท าให้บุคคลเห็นคุณค่า
ของการให้ มีเมตตาสงเคราะห์ผู้ฐานะต่ ากว่า และบวงสรวงบูชาแก่ผู้มีสถานะและคุณธรรมอันควร
เคารพ มีความกตัญญูรู้คุณจึงไม่ล่วงเกินผู้มีพระคุณ และยังเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระ
อรหันต์ด้วย จึงกล่าวได้ว่า ผู้มีสัมมาทิฏฐิ 10 เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ย่อมเป็นผู้มีความเคารพ
และไม่เบียดเบียนผู้อื่น ยังส่งผลต่อความเข้าใจในเชิงลึก คือ หากขาดความเคารพ กดขี่ข่มเหง และท า
ร้ายผู้อื่นจะมีวิบากของกรรมชั่วนั้น เมื่อท ามากเข้าจิตใจจะมืดมิดด้วยกิเลสส่งผลให้มีทุคติภูมิเป็นที่ไป 
ผู้ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิ (มิจฉาทิฏฐิ) จึงไม่สามารถเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์และหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
ทั้งหลายได้ ดังนั้น ความเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ 10 ประการจึงมีความส าคัญมากดังกล่าว 

จากที่อธิบายข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกหลักธรรมคารวะ 6 เพราะเป็นบทฝึกที่ดีในการ
ปลูกจิตเคารพและยังสอดคล้องกับการสร้างสัมมาทิฏฐิ 10 ดังที่กล่าวแล้ว เหตุที่ไม่เลือกหลักธรรมทิศ 
6 เนื่องจากหลักธรรมนี้ระบุวิธีปฏิสันถารแก่บุคคลในสถานะต่าง ๆ แต่มิได้อธิบายที่มาที่ไปว่ากว่าจะ
มาถึงการปฏิสันถารนั้นควรจะฝึกฝนอย่างไรซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญมาก เพราะเป้าหมายของงานวิจัย
นี้ต้องการปลูกจิตเคารพโดยน าพุทธธรรมมาบูรณาการให้เหมาะสม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคงหลักธรรมต่าง ๆ 
ไว้ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสัมภาษณ์เชิงลึกตามแผนภาพดังกล่าว 

2) การบูรณาการทฤษฎีของการ์ดเนอร์กับการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
จากการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปแผนภาพการบูรณาการแนวคิด

และทฤษฎีของการ์ดเนอร์กับการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาทได้ตามภาพที่ 28 ซึ่ง  
ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มแนะน าว่า หากมองภาพแล้วจะท าให้เข้าใจ
ว่าเป็นการพัฒนาทั้งหมดทุกขั้นตอนจนกระทั่งถึงระดับพระอรหันต์ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่กว้างเกินไป ซึ่ง
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ได้ให้ความเห็นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายเพิ่มเติมดังน้ี 
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จากที่กล่าวข้างต้นว่างานวิจัยนี้เน้นการพัฒนาปัญญาในระดับโลกิยะ เนื่องจากการ
พัฒนาสติปัญญาเพื่อการเลี้ยงชีพยังมีความจ าเป็นส าหรับมนุษส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้น าการ
พัฒนาพหุปัญญาและแนวคิดจิต 5 ลักษณะของการ์ดเนอร์มาบูรณาการด้วยพุทธธรรม โดยน าพุทธ
ธรรมมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 2 ข้อใหญ่ คือ น าหลักธรรมมาช่วยให้การพัฒนาพหุปัญญาของการ์ด
เนอร์มีขั้นตอนการปฏิบัติสมบูรณ์และชัดเจนขึ้น และน ามาพัฒนาปัญญาทางธรรมเพื่อให้มนุษย์ในยุค
ศตวรรษที่ 21 มีทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมควบคู่กัน มีเป้าหมายเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน
ตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปภาพรวมของการพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ
ไว้ทั้งสิ้น 9 ขั้นตอน แสดงขั้นตอนการพัฒนาปัญญาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายคือการหมด
กิเลสเป็นพระอรหันต์ แต่ในงานวิจัยฉบับนี้จะพัฒนาปัญญาตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-6 ซึ่งเป็นระดับโลกิย
ปัญญาเท่านั้น เริ่มจากการสร้างสัมมาทิฏฐิ แล้วพัฒนาพหุปัญญา 6 ด้านในกรอบของจิตช านาญการ
เพื่อเป็นฐานในการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ส าหรับการท ามาหาเลี้ยงชีพ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาพหุ
ปัญญา 4 ด้านในกรอบของจิตเคารพ เพื่อให้เกิดความเคารพและฝึกฝนคุณธรรมที่ส าคัญอันเป็นฐาน
ไปสู่การพัฒนาจริยธรรมระดับที่ซับซ้อนขึ้นไปได้ เมื่อฝึกฝนพหุปัญญา 10 ด้านในกรอบของจิต
ช านาญการและจิตเคารพแล้ว ขั้นต่อไปจะสามารถคิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ให้อยู่ในกรอบของ
ศีลธรรมอันดีงามได้ เป็นผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ ไม่ท าสิ่งทุจริตผิดกฎหมาย และมีปัญญามอง
โลกตามความเป็นจริงได้มากขึ้น ส่งผลให้บุคคลนั้นสามารถสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นประโยชน์แก่ชาวโลก อันเป็นการแสดงออกของจิตจริยธรรมตามแนวคิด
ของการ์ดเนอร์นั่นเอง ส่วนขั้นตอนที่  7 -9 ผู้ วิจัยได้ เขียนไว้ เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ของ
กระบวนการพัฒนาปัญญามนุษย์ตามแนวพุทธเท่านั้น แต่ไม่ได้สร้างกระบวนการพัฒนาปัญญาในส่วน
ที่ 7-9 ไว้ในงานวิจัยนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อปฏิบัติขั้นตอนที่ 1-6 ให้มากพอจะเป็นฐานที่ดีที่จะพัฒนาขึ้น
ไปสู่ขั้นที่ 7-9 ได้ในที่สุด 

จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น ผู้วิจัยได้พิจารณาปรับแผนภาพให้มีความ
กระชับและสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิต 5 ประการมากขึ้น สามารถสรุปลง
เหลือ 7 ขั้นตอน โดยรวมขั้นตอนที่ 1-3 เข้าเป็นขั้นตอนเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างจิตเคารพ 
ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิ 10 เป็นฐานการพัฒนาจิตเคารพอยู่แล้ว ส่วนหลักธรรมอินทรีย์ 5 ที่น ามาใช้เป็นตัวชี้วัดใน
การพัฒนาปัญญา ผู้วิจัยปรับให้มีการท างานที่ครอบคลุมการพัฒนาปัญญาในกรอบของจิตทั้ง 5 ประการ 
แทนที่จะมีเพียงส่วนที่ 2 เช่นเดิม เพราะตลอดกระบวนการพัฒนาปัญญาควรมีตัวชี้วัดในทุกขั้นตอน 
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จะพัฒนาปัญญามนุษย์เฉพาะในขั้นตอนที่ 1-4 ซึ่งเป็นส่วนที่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
ควรมี และเป็นฐานที่ดีส าหรับการพัฒนาต่อยอดไปจนถึงขั้นที่ 7 คือ บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ สามารถ
สรุปแผนภาพใหม่ได้ดังนี้ 
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ในงานวิจัยนี้ พัฒนา
ปัญญามนุษย์ใน
ขั้ นตอนที่  1-4 
นี้เท่านั้น 

 
 

ภาพที่ 5.3  กระบวนการพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการตามแนวพุทธ 

 
5.3 องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ 

จากแผนภาพที่ 31 เป็นกระบวนการพัฒนาปัญญามนุษย์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ค้นพบจาก
งานวิจัยนี้ กล่าวคือ มนุษย์ควรพัฒนาปัญญาโดยเริ่มจากการสร้างสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูก (Right 
View: R) เพื่อให้ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง มีความคิดที่ประกอบด้วยศีลธรรม และมีเป้าหมายชีวิต
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยการพัฒนาปัญญานั้นจะพัฒนาพหุปัญญา 10 ด้าน (Multiple 
Intelligences: MI) ด้วยกระบวนการของปัญญา 3 ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้เพื่อการเลี้ยงชีพ และ
การพัฒนาปัญญาเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม ปฏิบัติควบคู่กันไปในกรอบของจิตช านาญการ (Disciplined 
Mind: D) และจิตเคารพ (Respectful Mind: R) ตามแนวพุทธ ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาปัญญา
นี้ จะประยุกต์ใช้หลักธรรมอินทรีย์ 5 (Controlling Faculty: C) เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสมดุล 
ความก้าวหน้าและความสม่ าเสมอในการพัฒนาปัญญาตามกระบวนการนั้น และเมื่อมนุษย์เจริญวัย
ขึ้น มีการคิดวิเคราะห์สิ่งที่ซับซ้อนเป็นนามธรรมได้ อีกทั้งมีประสบการณ์และความช านาญมากขึ้น
เป็นล าดับ จะสามารถน าความช านาญในความรู้ต่าง ๆ มาสังเคราะห์ (Synthesizing Mind: S) เข้า
ด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ (Creative Mind: Cr) และอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นการ
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แสดงออกของจิตจริยธรรม (Ethical Mind: E) ตามแนวพระพุทธศาสนา เมื่อมนุษย์ได้พัฒนาปัญญา
ตามขั้นตอนนี้กล่าวได้ว่าเป็นกัลยาณชนผู้มีปัญญา (Wisdom: W) ที่สามารถพัฒนาปัญญาให้หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในที่สุด สามารถสรุปเป็นแผนภาพดังนี ้

 

 
 

ภาพที่ 5.4  ทีม่าของรูปแบบการพัฒนาปญัญามนุษย์เชงิบูรณาการตามแนวพุทธ 

 
5.3.1 องค์ความรู้ใหม่ 
แผนภาพข้างต้นน้ีเป็นที่มาของรูปแบบขององค์ความรู้ใหม่ กล่าวคือ ขั้นแรกของการ

พัฒนาปัญญาจะต้องสร้างความเห็นถูกให้เกิดขึ้นด้วยการสร้างสัมมาทิฏฐิ (Right View: R) เป็นฐาน
ก่อน จากนั้นจะพัฒนาสติปัญญา (Intelligences: I) ด้านพื้นฐานการเรียนรู้และศิลปะด้วยพหุปัญญา 
6 ด้าน ซึ่งจะสามารถพัฒนาเป็นความรู้ความช านาญในสิ่งที่ตนเองมีความถนัดได้ตามกระบวนการพัฒนา
จิตช านาญการ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาพหุปัญญา 4 ด้านในกรอบของจิตเคารพเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม
ในจิตใจอย่างต่อเนื่อง (Ethic: E) ซึ่งพหุปัญญาทั้ง 10 ด้านจะได้รบัการพัฒนาร่วมกันในเชิงบูรณาการ 

โดยกระบวนการพัฒนาปัญญาตั้งแต่รากฐานคือสัมมาทิฏฐิ ความรู้ความช านาญการใน
ศาสตร์ต่าง ๆ สติปัญญาด้านความเป็นมนุษย์ เช่น ความเคารพ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะได้รับการ
พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักธรรมอินทรีย์ 5 (Controlling Faculty: C) เป็นตัวชี้วัดการพัฒนา
ปัญญาว่ามีความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่อง 
บุคคลนั้นจะเป็นผู้มีความรู้ความช านาญที่หลากหลายสามารถสังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ 
อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีสติในการด าเนินชีวิต โดยใช้สติปัญญาที่ได้รับการพัฒนามานั้นในทางที่ชอบ
ธรรม เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป กล่าวได้ว่า เป็นมนุษย์ที่มีปัญญาในทางพระพุทธศาสนา 
(Wisdom: W) สามารถสรุปรูปแบบการพัฒนาปัญญาเชิงบูรณาการแนวพุทธ (Buddhist Wisdom 
Development: BWD Model) ในสัญลักษณ์ใบโพธิ์ เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้รู้ผู้ตื่น 
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ล้อมด้วยพลวัตของอินทรีย์ 5 ที่ท าหน้าที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่องและ
สมดุล ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธได้ในที่สุด สรุปได้ดังภาพต่อไปน้ี 
 

 
ภาพที่ 5.5  BWD Model (Buddhist Wisdom Development Model) 

 
R = Right View หมายถึง สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอันเป็นฐานของการพัฒนาปัญญา

ในระดับที่สูงขึ้นไปได้  
I = Intelligences หมายถึง สติปัญญาอันเกิดจากความช านาญในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการ

เลี้ยงชีพ ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึงการพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตช านาญการแนวพุทธ 
E = Ethic หมายถึง จริยธรรมตามหลักการพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งในงานวิจัยนี้

หมายถึงการพัฒนาพหุปัญญาในกรอบของจิตเคารพแนวพุทธ 
W = Wisdom หมายถึง ปัญญาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งความช านาญในศาสตร์ต่าง 

ๆ และปัญญาเพื่อการก าจัดกิเลสอาสวะ โดยมีเป้าหมายคือมรรคผลนิพพาน 
C = Controlling Faculty หมายถึง อินทรีย์ 5 หลักธรรมซึ่งเป็นตัวชี้วัดการพัฒนา

ปัญญาว่ามีความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปัญญาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
5.3.2 แนวทางการใช้องค์ความรู้ใหม่ 
การน า BWD Model มาใช้ในการพัฒนาปัญญาจะเรียงล าดับจาก R I E W และมี C เป็น

ตัวชี้วัดเพื่อกระตุ้นให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสม จะยกตัวอย่างการน าไปใช้พัฒนา
ปัญญาในบุคคล 3 กลุ่มดังนี้  

1) การพัฒนาปัญญาแบบปัจเจกบุคคล 
การพัฒนาปัญญาโดยหลักการนั้นมีกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน แบ่งเป็น 3 ช่วงวัยดังนี ้
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1.1) วัยเด็ก ส าหรับวัยเด็กจะมีกระบวนการพัฒนาปัญญาที่อาศัยการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น การเล่น การเลียนแบบจากบุคคลรอบข้าง ดังนั้น บุคคล
ในครอบครัวจะมีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมพัฒนาการทางปัญญา โดยเริ่มจากการสร้างสัมมาทิฏฐิ 
10 (Right View) ตั้งแต่แรกเกิด ในช่วงแรกพ่อแม่ต้องเป็นผู้ท าให้ดู เช่น หมั่นท าบุญตักบาตร สวด
มนต์ไหว้พระ หมั่นเจริญสมาธิภาวนา และใช้ถ้อยค าที่สุภาพ หากมีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านควรหมั่น
ปรนนิบัติ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวเช่น รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ท า
กิจกรรมสันทนาการร่วมกัน เด็กจะสัมผัสได้ถึงความสะอาด สงบ สุภาพ และปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับการปลูกฝังความเคารพ เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมที่ดีเหล่านั้นและไม่ก้าวร้าว เมื่อเด็ก
โตขึ้นพอจะคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ อาจใช้วิธีการเล่านิทานชาดก นิทานอีสปซึ่งมีคติสอนใจ
เกี่ยวกับศลีธรรมความดีให้เด็กฟัง และแนะน าให้เด็กคิดตาม 

นอกจากนี้ควรหมั่นพาไปวัดและสถานสงเคราะห์เด็กก าพร้าต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก
รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คุ้นเคยกับการท าทาน รักษาศีล เจริญภาวนา รู้คุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์ 
และรู้คุณบิดามารดาที่ท่านเลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น ให้โอกาสทางการศึกษา เมื่อได้ความรักและ
โอกาสเหล่านี้ ควรเข้าใจในคุณค่าและรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นด้วย ไม่ควรอยู่อย่างเห็นแก่ตัว 
หากท าได้ดังนี้ เด็กจะซึมซับสัมมาทิฏฐิทีละน้อย และสัมมาทิฏฐินี้เองจะเป็นฐานของการพัฒนาจริยธรรม
ต่าง ๆ ที่ซับซ้อนขึ้นไปตามช่วงวัย (Ethic) โดยพัฒนาพหุปัญญา 4 ด้าน คือ การเข้าใจตนเอง มนุษย
สัมพันธ์ การเข้าใจธรรมชาติ และการด ารงชีวิตตามกรอบของจิตเคารพ ร่วมกับการพัฒนาพหุปัญญา
อีก 6 ด้านในกรอบของจิตช านาญการ กล่าวคือ 

ในขณะที่พัฒนาจริยธรรมที่ซับซ้อนขึ้นนั้น การพัฒนาพหุปัญญาด้านต่าง ๆ 
(Intelligences) อีก 6 ด้านจะพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามช่วงวัยของเด็ก เช่น หากเป็นเด็กเล็ก
การเปิดเสียงสวดมนต์หรือเปิดเพลงให้เด็กฟัง จะฝึกประสาทหูและพัฒนาการทางดนตรี  เมื่อเด็กพูด
ได้อาจกระตุ้นให้เด็กร้องตามและเต้น จะเป็นการฝึกพัฒนาการทางภาษาและการเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ด้วย ส่วนสติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ควรฝึกให้เด็กขีดเขียนได้อย่างเต็มที่ ให้
อิสระในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ พร้อมกับการเปิดโลกกว้างให้เด็กได้สังเกตธรรมชาติจริง ๆ เพื่อ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ได้สัมผัสต้นไม้ ปั้นดินเล่นทราย เด็กจะได้เรียนรู้ธรรมชาติและศิลปะไป
พร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ กิจกรรมบางอย่างสามารถพัฒนาสติปัญญา (Intelligences) และจริยธรรม 
(Ethic) ได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การเล่นเป็นกลุ่ม เด็กจะได้ฝึกสติปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง เช่น การ
แสดงความต้องการของตนเองว่าต้องการเล่นอะไร รู้สึกอย่างไร ได้ฝึกสติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้วยการคุยกับเพื่อน แบ่งปันและแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ต้องการกับเพ่ือนในเวลาเดียวกัน 

ส่วนสติปัญญาด้านการด าเนินชีวิตจะเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์เหล่านี้
นั่นเอง เด็กจะเริ่มเข้าใจการใช้ชีวิตมากขึ้น และหากเด็กได้รับการกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนรู้ที่
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เหมาะสมจากบุคคลรอบข้าง เช่น พ่อแม่ ครู เพื่อน จะท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น 
การหมั่นสอบ ถามเด็กว่าท าไมจึงคิดอย่างนี้ ท าไมจึงท าอย่างนี้ เมื่อเด็กท าผิดพลาดก็สอนสิ่งที่ถูกต้อง
ให้ด้วยเหตุและผล หรือฝึกให้เด็กลองคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับการเล่นสนุก หากท าดังนี้ จะเป็นการ
ฝึกฝนสติปัญญาด้านภาษาและการใช้เหตุผลแบบตรรกศาสตร์ได้อีกด้วย ทั้งนี้การสอนนั้นจะยากหรือ
ง่าย ซับซ้อนมากหรือน้อยขึ้นกับช่วงวัยของเด็ก เมื่อปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวแล้ว พบว่าเด็กมีความ
เข้าใจสัมมาทิฏฐิ มีพัฒนาการทางปัญญาทั้งสติปัญญา (Intelligences) และจริยธรรม (Ethic) ได้ดีตาม
ช่วงวัยหรือดีกว่าเด็กในวัยเดียวกัน ซึ่งเป็นการแสดงออกของปัญญา (Wisdom) ที่เหมาะสม และการ
พัฒนาปัญญานี้จะด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดเพื่อปรับให้เด็กมีพัฒนาการทางปัญญาที่
เหมาะสมและตรงกับเป้าหมายในการพัฒนาปัญญาแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง (Controlling Faculty) 

อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังคือไม่ควรเร่งให้เด็กมีพัฒนาการเร็วเกินไป เช่น บังคับ
ให้เด็กฝึกคิดโจทย์เลขที่ยาก เรียนภาษาที่ยากเกินระดับความสามารถตามวัยของเด็ก เพราะสิ่งที่ได้มา
นั้นไม่ใช่ปัญญา (Wisdom) แต่จะเป็นการสร้างความความตึงเครียดและเกิดผลเสียตามมามากมาย 
เด็กจะเบื่อหน่ายการเรียนรู้ มีทัศนคติด้านลบต่อการศึกษา และหากเด็กได้รับความบีบคั้นมาก อาจ
เริ่มโกหกเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ และเพื่อให้ตนเองรับแรงกดดันจากความคาดหวังของพ่อแม่น้อยลง 
ดังนั้น ต้องหมั่นส ารวจดูพัฒนาการของเด็กตามตัวชี้วัดในหลักธรรมอินทรีย์ 5 เลี้ยงดูเด็กด้วยความรัก
ความอบอุ่น เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก และให้ความรู้อย่างเหมาะสมแก่พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย จึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาปัญญาในเด็ก 

1.2) วัยผู้ใหญ่ ส าหรับผู้ใหญ่นั้นมีความแตกต่างกับเด็กพอสมควร เพราะเป็นวัยที่
ได้เรียนรู้ในศาสตร์ที่ตนเองมีความถนัดแล้วจากสถานที่ศึกษา หรือฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดประสบการณ์
มากพอ และมักใช้ความรู้ความช านาญเหล่านั้นในการเลี้ยงชีพ (Intelligences) และพัฒนาต่อไปให้เกิด
ความแตกฉานมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสามารถน าหลักธรรม 7 ขั้นตอนมาใช้พัฒนาให้เกิดความช านาญการอย่าง
เป็นระบบได้ ในขณะเดียวกัน ก็สร้างสัมมาทิฏฐิ (Right View) ไปด้วยโดยพิจารณาจากพื้นฐานครอบครัว 
เช่น บางครอบครัวที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิมาตั้งแต่เด็ก และเน้นการท ามาหา
เลี้ยงชีพเป็นหลักซึ่งพบได้ทั่วไปในสังคม การท าความเข้าใจสัมมาทิฏฐิในกรณีนี้จะเริ่มต้นจากการสร้าง
ความศรัทธาก่อน สามารถปลูกฝังผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบวชตามประเพณี ได้รับความรู้จาก
สถานศึกษา หรือมีผู้เป็นกัลยาณมิตร ชักชวนให้ได้ศึกษาค าสอนในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ซึ่ง
กระบวนการของการพัฒนาสัมมาทิฏฐิจะเริ่มจากศรัทธาและน าไปศึกษาปฏิบัติตามหลักปัญญา 3 จนมี
ความเข้าใจและปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน วัยผู้ใหญ่นี้มีความง่ายกว่าวัยเด็กตรงที่ผู้ใหญ่นั้นสามารถเข้าใจ
สิ่งที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้มากกว่า แต่มีจุดที่ยากคือ ผู้ใหญ่จะมีความคุ้นชินกับการใช้ชีวิตและ
แนวคิดที่ได้รับการปลูกฝังมาจนติดเป็นนิสัย ดังนั้น การท าความเข้าใจอาจไม่ใช่เรื่องยากเท่ากับการน ามา
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ปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองให้ดีขึ้น ต้องอาศัยแรงจูงใจและความวิริยอุตสาหะในการเปลี่ยนแปลง
ตนเองมากกว่าเด็ก 

จากนั้น เมื่อเกิดความเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นแล้ว 
จะมีการพัฒนาจริยธรรม (Ethic) อย่างต่อเนื่อง อาจเริ่มจากการเลิกท าในสิ่งที่ไม่ดี หันมาศึกษาธรรมให้
ลึกซึ้งขึ้น พิจารณาไตร่ตรอง แล้วน ามาปฏิบัติมากขึ้น เช่น การท าทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนามาก
ขึ้น จนเห็นพฒันาการของจริยธรรมขึ้นเป็นล าดับ 

กล่าวโดยสรุปคือ การใช้โมเดลเพื่อพัฒนาปัญญาในผู้ใหญ่ สามารถพัฒนาได้พร้อม
กันทั้งด้านการพัฒนาความช านาญในงานและศาสตร์ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ ด้วยการใช้หลักพุทธธรรมเพื่อ
พัฒนาความช านาญ 7 ขั้นตอน10 ร่วมกับการศึกษาและท าความเข้าใจสัมมาทิฏฐิอันปัญญาซึ่งก าหนด
แนวทางในการด าเนินชีวิต และพัฒนาพหุปัญญาด้านต่าง ๆ ตามกรอบของจิตเคารพในเวลาเดียวกัน เพื่อ
พัฒนาจริยธรรมให้ดียิ่งขึ้นไป หากปฏิบัติดังนี้ต่อเนื่องโดยน าตัวชี้วัดในการพัฒนาปัญญาคือหลักธรรม
อินทรีย์ 5 มาพิจารณาให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาปัญญาของแต่ละบุคคล จะท าให้มีพัฒนาการของ
ปัญญา (Wisdom) มากขึ้นเป็นล าดับ 

1.3) ผู้สูงอายุ ในกรณีผู้สูงอายุนี้เป็นวัยที่มีความเข้าใจโลกมากขึ้น มีทั้งกลุ่มที่
มองเห็นความทุกข์ความสุขในชีวิตมาจนสามารถปล่อยวาง แล้วปฏิบัติธรรมเป็นปกติในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
มีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานและมีความเข้าใจจริยธรรมมาแล้ว ส่วนใหญ่บุคคลเหล่านี้มักพอใจกับชีวิต
ปัจจุบัน เพราะลูกหลานช่วยเหลือตนเองได้แล้ว จึงไม่ต้องเหนื่อยยากในการเลี้ยงชีพ ในขณะที่ผู้สูงอายุ
บางกลุ่ม แม้จะอายุมากแล้วแต่ยังต้องท างานหารายได้ให้ครอบครัว ดูแลลูกหลานที่ยังพ่ึงตนเองไม่ได้ 
กลุ่มนี้จะมีเวลาในการศึกษาและปฏิบัติธรรมได้น้อย ความสนใจในเรื่องสัมมาทิฏฐิจะน้อยกว่ากลุ่มแรก ท า
ให้การพัฒนาปัญญาเชิงบูรณาการแนวพุทธอาจท าได้ยากกว่า ดังนั้น ส าหรับผู้สูงอายุ การด าเนินชีวิตที่
ผ่านมาจะมีส่วนอย่างมากในความเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สามารถ
ท าได้โดยการท ากิจกรรมกลุ่มด้วยพหุปัญญาในกรอบของจิตช านาญการ เช่น การร้องเพลง การพบกลุ่ม
ท ากิจกรรมจัดดอกไม้ ท างานศิลปะ จะช่วยกระตุ้นให้สมองมีการตื่นตัว มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และ
ชะลออาการความจ าเสื่อม มีความสุขจากการพบปะเพื่อนในวัยเดียวกันได้ และจัดกิจกรรมร่วมกันไปกับ
การพัฒนาพหุปัญญาในกลุ่มจิตเคารพ เช่น การท ากิจกรรมงานบุญที่วัด สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้สวด
มนต์ ฟังธรรม ท าทาน รักษาศีล เจริญภาวนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังธรรมจากพระภิกษุจะ

                                                 
10 ขั้นที่ 1 อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) ร่วมกับ ฟังมาก (พหุสฺสุตา) ขั้นที่ 2 จ าให้แม่นย า (ธตา) ขั้นที่ 3 ท่อง

ได้คล่อง (วจสา ปริจิตา) ขั้นที่ 4 พิจารณาท าความเข้าใจให้มาก (ปจฺจเวกฺขณาพหุลา) ขั้นที่ 5 นึกเห็นขั้นตอนต่าง ๆ 
เป็นภาพอย่างชัดเจน (มนสานุเปกฺขิตา) ขั้นที่ 6 แทงตลอดในความรู้ เข้าใจทุกประเด็นอย่างทะลุปรุโปร่ง (ทิฏฺฐิยา 
สุปฏิวิทฺธา) ขั้นที่ 7 แสดงผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น (เทสนาพหุลา) 
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ท าให้มีความเข้าใจสัมมาทิฏฐิดียิ่งขึ้น ส าหรับผู้ที่มีพื้นความเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิมาดีแล้วจะยิ่งพัฒนา
จริยธรรม (Ethic) ได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ผู้สุงอายุจะมีอุปสรรคเรื่องสุขภาพที่ต้องระมัดระวัง อาจท าให้การ
พัฒนาปัญญาเชิงบูรณาการแนวพุทธเป็นไปได้ช้าลง เช่น หู ตาเสื่อม มือและขาสั่น เคลื่อนไหวไม่สะดวก 
หรือมีโรคประจ าตัว ท าให้เกิดความท้อแท้ได้ ดังนั้น ครอบครัวจะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการสร้าง
บรรยากาศที่ดีและใหก้ารดูแลที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลต่อก าลังใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และปฏิบัติธรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหมั่นสั่งสมบุญ เจริญสติพิจารณาสังขาร เจริญมรณสติ ใช้ชีวิตบั้น
ปลายกับผู้สูงอายุด้วยกันและลูกหลานอย่างมีความสุข จะช่วยให้ผู้สูงอายุด าเนินชีวิตอย่างเข้าใจโลกและ
พร้อมรับกับความจริงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม อาการหดหู่ท้อถอยอาจเกิดขึ้นได้ง่าย
เช่นกัน เนื่องจากสังขารเสื่อมไปมากจนผู้สูงอายุบางคนรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวและด าเนินชีวิตไม่อยากมี
ชีวิตอยู่ต่อไป11 ดังนั้น ควรฝึกฝนให้จิตใจเกาะเกี่ยวอยู่ในเรื่องการพิจารณาธรรมจะท าให้เห็นคุณค่าของการ
มีลมหายใจอยู ่ส่งผลให้สามารถปล่อยวางเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่าย กล่าวได้ว่าการปล่อยวางอย่างเข้าใจถ่องแท้
นี้เองที่เป็นข้อบ่งชี้ในพัฒนาปัญญา (Wisdom) ที่ดีในผู้สูงอาย ุ 

2) การสร้างครูในศตวรรษที่ 21 
จากผลการวิจัยบ่งชี้ว่าครูควรมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ ความช านาญในศาสตร์ที่

ตนเองสอน มีคุณธรรม และสามารถสอนด้วยพหุปัญญาผสมผสานกับการสอนศีลธรรมได้ คุณสมบัติ 
3 ประการนี้ สามารถพัฒนาด้วย BWD Model ได้ดังนี้  

2.1) การพัฒนาปัญญาในกรอบของจิตช านาญการแนวพุทธซึ่งต่อยอดไปสู่จิต
สังเคราะห์และจิตสร้างสรรค์แนวพุทธได้ ซึ่งส่วนนี้จะต้องพัฒนาความช านาญในสาขาวิชาที่สอนให้
แตกฉานมากขึ้นไปอีก (Intelligences)  โดยใช้พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาให้เกิดความช านาญ 7 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) ร่วมกับ ฟังมาก (พหุสฺสุตา) ขั้นที่ 2 จ าให้แม่นย า (ธตา) 
ขั้นที่ 3 ท่องได้คล่อง (วจสา ปริจิตา) ขั้นที่ 4 พิจารณาท าความเข้าใจให้มาก (ปจฺจเวกฺขณาพหุลา) ขั้น
ที่ 5 นึกเห็นข้ันตอนต่าง ๆ เป็นภาพอย่างชัดเจน (มนสานุเปกฺขติา) ข้ันที ่6 แทงตลอดในความรู้ เข้าใจ
ทุกประเด็นอย่างทะลุปรุโปร่ง (ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา) ขั้นที่ 7 แสดงผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความเห็น (เทสนาพหุลา) ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 7 นี้แล้ววนเป็นวงจร จะท าให้เกิดความแตกฉานใน
การสอนศาสตร์นั้นได้อย่างดี เมื่อมีความช านาญแล้วจะต่อยอดการคิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ได้
ดี หากไม่มีความช านาญในศาสตร์นั้นแล้วพื้นฐานจะไม่แน่น จะไม่สามารถสังเคราะห์ข้อมูลและวิธีการ

                                                 
11 คมชัดลึกออนไลน์, การุณยฆาตแล้ว คุณปู่ออสซี่สิ้นลมอย่างสงบตามความประสงค์ , <http:// 

www.komchadluek.net/news/foreign/325389> วันที่ 11 พฤษภาคม 2561.  
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ใหม่ขึ้นได้ อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ก็ท าได้ไม่มากเพราะไม่มีฐานข้อมูลในการคิด หรือคิดสร้างสรรค์
ได้แต่ไม่สามารถท าให้เกิดขึ้นจริงได้เพราะฐานความรู้ที่จะน ามาปฏิบัติให้เกิดผลมีไม่มากพอ  

2.2) การพัฒนาปัญญาด้านคุณธรรม โดยเริ่มจากสัมมาทิฏฐิ (Right View) หาก
ครูเป็นผู้มีพื้นฐานความเข้าใจสัมมาทิฏฐิ 10 ประการมาเป็นอย่างดี มักจะมีจริยธรรม (Ethic) ที่ดีด้วย จะ
สามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่มีปัญญา (Wisdom) คือมีทั้งความรู้และคุณธรรมให้ดียิ่งขึ้นไปได้ง่าย แต่ถ้า
ครูยังขาดสัมมาทิฏฐิ จะต้องใช้กระบวนการพัฒนาให้เกิดสัมมาทิฏฐิในวัยผู้ใหญ่ดังที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น 
(ข้อ 1.2) แล้วจะสามารถพัฒนาจริยธรรมต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกบุคคลที่จะท าหน้าที่ครู
นั้น ควรพิจารณาด้านคุณธรรมเป็นส าคัญ เพราะคุณธรรมเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก หากไม่
มีสัมมาทิฏฐิและไม่มีคุณธรรมก็ไม่ควรเลือกมาเป็นครู เพราะมีความเสี่ยงในการที่เด็กจะซึมซับ
แบบอย่างที่ไม่ดีจากครูได้ ส่วนความแตกฉานในความรู้นั้น หากพิจารณาแล้วว่ามีความรู้ในระดับหนึ่ง
และสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ รวมกับมีคุณธรรมข้างต้นด้วย จะสามารถพัฒนาบุคคลนั้นให้เป็นครูที่ดี
ได้ต่อไป แต่ถ้าพิจารณาแล้วว่ามีบุคคลนั้นมีความรู้ความช านาญน้อยจนเกินไปและยากที่จะพัฒนาให้
ดีขึ้นได้ ก็ไม่ควรพิจารณารับมาเป็นครูเช่นกัน 

2.3) เมื่อครูมีความรู้และสติปัญญามาก (Intelligences) และเป็นผู้มีจริยธรรม
อันดีงาม (Ethic) สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทักษะการสอน ในส่วนนี้ผู้สอนจะต้องเชี่ยวชาญในการ
สอนด้วยพหุปัญญา และสามารถผสมผสานการสอนทั้งความรู้และจริยธรรมให้แก่เด็กได้พร้อม ๆ กัน 
เพราะการสอนด้วยพหุปัญญาสนับสนุนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ ครูต้องหมั่น
สังเกตเด็กที่ตนเองสอน ควรรู้ว่าเด็กแต่ละคนถนัดอะไร มีอุปนิสัยอย่างไร และวิเคราะห์ว่าจะแบ่งเด็ก
ที่มีความสามารถโดดเด่นที่ต่างกันได้กี่กลุ่ม จากนั้น ครูควรจึงออกแบบการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
ตามแนวทฤษฎีพหปุัญญา เช่น เด็กบางกลุ่มมีความถนัดทางคณิตศาสตร์น้อยและท าคะแนนได้ไม่ดีนกั 
ท าให้เบื่อหน่ายการเรียนคณิตศาสตร์ ครูอาจออกแบบโจทย์เหล่านั้นให้เป็นเกมส์เพื่อให้เด็กเกิดฉันทะ
ในการเรียนรู้ และท าความเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเด็กที่มีความถนัดทางคณิตศาสตร์อยู่แล้วก็
สามารถเรียนร่วมกันได้อย่างสนุกสนาน ดังนั้น การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายจึงมีความจ าเป็นใน
การสอนเด็กจ านวนมากในคราวเดียวกันดังเช่นห้องเรียนในยุคปัจจุบัน  

นอกจากนี้ ครูควรหมั่นแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการกันระหว่างครู 
หรือใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการสอนของตนเอง และประยุกต์ใช้ใน
การสอนให้เหมาะสมด้วย เพราะในปัจจุบันครูสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา เทคนิคและวิธีการ
สอนที่น่าสนใจได้ง่าย ซึ่งครูได้ทั้งในและต่างประเทศได้น ามาแชร์ไว้มากมาย ในจุดนี้เป็นข้อดีอย่าง
มาก เพราะครูได้รับความสะดวกสบายในการค้นคว้าข้อมูลและสร้างเครือข่ายครู จึงสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังส าหรับการสอนในยุคปัจจุบันคือ การยึดติดกับ
วิธีการสอนแบบเดิม ๆ เช่น การสอนด้วยการเลคเชอร์ให้เด็กฟังเพียงอย่างเดียวแล้วสอบวัดความ
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เข้าใจเลยนั้นไม่เหมาะกับเด็กในยุคปัจจุบัน เพราะเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกับครู ดังนั้น ครูควรกระตุ้นให้เด็กแสวงหาข้อมูลด้วยตนเอง โดยสอนวิธีการ
คัดเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สอนให้เด็กคิดอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมทั้งแนะน าเทคนิคการสังเคราะห์
ข้อมูลที่หามาให้เป็นแนวคดิใหม่หรือข้อสรุปใหม่ที่น่าสนใจ 

ดังนั้น หากครูสามารถท าหน้าที่กระตุ้นเด็กให้เรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ไปพร้อมกับการปลูกฝังจริยธรรมผ่านการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นคน
ดีที่มีความช านาญในศาสตร์ที่ตนศึกษาและยังสามารถเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์อื่นได้ด้วย เด็กจะมี
ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเป็นจริง และสามารถสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ 
ให้กับประเทศชาติได้อีกมาก 

การสร้างคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อข้างต้นนี้ จะท าให้ครูเป็นบุคคลที่มีปัญญา (Wisdom)  
และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กด้วย เพราะนอกจากเด็กจะเรียนรู้ผ่านการสอนของครูแล้ว เด็กจะสังเกต
พฤติกรรมของครู ซึมซับทั้งความคิด วิธีให้เหตุผล และการตัดสินใจของครูในขณะที่เรียน เด็กจะเข้าใจว่า
สิ่งที่ครูพูดและพฤติกรรมของครูนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรประพฤติตาม แต่ถ้าครูแสดงพฤติกรรม
ขัดแย้งกับสิ่งที่สอน เช่น ครูห้ามไม่ให้เด็กพูดค าหยาบคาย แต่ครูยังพูดค าสบถเสมอเวลาสอน หรือครูห้าม
ไม่ให้เด็กดื่มสุราและเสพของมึนเมา แต่ครูยังดื่มสุราหลังเลิกเรียน และมาเข้าห้องสอนสายเป็นประจ า 
หากเป็นดังนี้ เด็กจะเคารพครูเพราะความเกรงกลัว แต่ไม่ได้เกิดความเคารพอย่างจริงใจ มีผลให้เด็กเกิด
ความรู้สึกปฏิเสธการเรียนรู้จากครูได้ จะเห็นว่า แม้จะใช้วิธีการสอนที่ดีเพียงใด แต่ถ้าครูขาดปัญญา 
(Wisdom) ก็ไม่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาปัญญาให้แก่เด็กได ้
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) นโยบายเพื่อส่งเสริมให้พัฒนาปัญญาแบบปัจเจกบุคคล กระบวนการพัฒนา
ปัญญานี้ควรน าไปเผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจได้น าไปใช้อย่างเป็นระบบ เช่น บุคคลที่ต้องการพัฒนา
ความรู้ความช านาญในด้านต่าง ๆ จะสามารถน ากระบวนการพัฒนาปัญญาในกรอบของจิตช านาญ
การไปใช้ได้ และยังสามารถต่อยอดไปสู่การสังเคราะห์และสร้างสรรค์ได้อีกด้วย ในขณะเดียวกันควร
พัฒนาจิตเคารพไปควบคู่กันเพราะมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และสร้างนิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย   

2) นโยบายทางการศึกษา งานวิจัยนี้มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างมาก เพราะ
ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นทฤษฎีที่ถูกน ามาใช้ในวงการการศึกษาอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 
เมื่อน ามาบูรณาการเข้ากับพุทธธรรมแล้วจึงมีทั้งความชัดเจนในกระบวนการพัฒนาสติปัญญาในด้าน
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ต่าง ๆ และพัฒนาคุณธรรมไปในเวลาเดียวกัน สามารถน ามาใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนได้ 2 ส่วน
ใหญ่ ๆ คือ 1. น ามาใช้ในการสอนนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้และความประพฤติที่ดีงาม 
โดยปรับให้เข้ากับการศึกษาแต่ละระดับอย่างเหมาะสม 2. การน ามาใช้เป็นหลักสูตรพัฒนาครูให้มี
ความช านาญในการสอนและมีคุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนได ้

3) นโนบายในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาเชิงบูรณาการแนวพุทธให้แก่สังคม 
ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นการศึกษาที่ตอบความต้องการด้านวัตถุมาก เช่น การพัฒนาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยไม่ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาคุณธรรมอย่างจริงจัง  
สิ่งที่น่ากังวลคือ หากมนุษย์ในยุคต่อไปมีความสามารถในเรื่องเหล่านี้สูงแต่ขาดจริยธรรม จะสร้าง
ความเสียหายแก่สังคมได้มากกว่ายุคก่อน ๆ ดังนั้น การสร้างทัศนคติให้แก่ประชาชนในประเทศว่า 
การศึกษาที่ดีนั้นจะต้องพัฒนามนุษย์ควบคู่กันทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรม โดยออกแบบ
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาปัญญาเชิงบูรณาการแนวพุทธอย่างเป็นระบบ เมื่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชนทุกครัวเรือนเห็นความส าคัญและมีเป้าหมายเดียวกันแล้ว จะได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 
5.4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากผลการวิจัย ยังมีอีกหลายประเด็นที่สามารถวิจัยต่อยอดหรือพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่ ๆ ได้อีกมาก ดังจะกล่าวต่อไปนี้  
1) การวิจัยหลักธรรม 7 ประการเพื่อพัฒนาให้เกิดความช านาญเฉพาะด้าน ด้วย

วิธีการสอนแบบพหุปัญญา ตัวอย่างเช่น การน าหลักธรรม 7 ประการมาสร้างเป็นกระบวนการพัฒนา
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์โดยออกแบบวิธีการสอนด้วยพหุปัญญา 10 ด้าน ซึ่งวิธีการนี้นอกจาก
จะพัฒนาความช านาญทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังสามารถปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ผู้เรียนได้ด้วย เนื่องจาก
พหุปัญญา 4 ด้าน คือ การเข้าใจตนเอง มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ และการด าเนินชีวิตได้บูรณาการ
ร่วมกับพุทธธรรมไว้แล้ว มีการสร้างสัมมาทิฏฐิ 10 โยนิโสมนสิการ 10 วิธี เป็นต้น ท าให้เป็นบุคคลที่มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มีศีลธรรม และน าความสามารถไปใช้สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมได ้

2) การพัฒนาสัมมาทิฏฐิ 10 ในวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาสัมมาทิฏฐิ
ในหลักสูตรครู ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวิจัยแล้วควรบรรจุในหลักสูตรเพื่อสร้างครูที่
มีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งจะเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี 

3) การพัฒนาปัญญาในเด็กปฐมวัยด้วยพหุปัญญาแนวพุธ โดยน าพหุปัญญา 10 
ด้านที่บูรณาการด้วยพุทธธรรมแล้วมาใช้ในการพัฒนาปัญญาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานความรู้ที่
ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเมื่อเด็กเติบโตขึ้น 
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4) การพัฒนาปัญญาตามกรอบของจิต 5 ลักษณะในระดับอุดมศึกษาและ
บัณฑิตศึกษา เหตุที่ผู้วิจัยเลือกระดับอุดมศึกษาเพราะมีวุฒิภาวะพอที่จะเข้าใจจริยธรรมที่เป็น
นามธรรมซับซ้อนได้ มีความเข้าใจหน้าที่พลเมือง และเป็นช่วงที่สามารถน าความช านาญในสาขาที่
ศึกษามาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมใหม่ได้ โดยนวัตกรรมใหม่นั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่สร้าง
ผลกระทบในทางลบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

5) การพัฒนาพหุปัญญา 4 ด้านในกรอบของจิตเคารพเพื่อพัฒนาคุณธรรมในผู้ใหญ่ 
งานวิจัยนี้สามารถวิจัยร่วมกับฝ่ายบุคคลขององค์กรภาครัฐ เอกชนที่ต้องรับพนักงานเข้ามาท างาน
จ านวนมาก อาจมีปัญญาเรื่องจริยธรรมที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม การน าพหุปัญญา 4 
ด้านในกรอบของจิตเคารพมาวิจัยเพื่อสร้างระบบการฝึกบุคลากรและสร้างตัวชี้วัด จะสามารถฝึก
บุคลากรให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ ไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรม รักการพัฒนาตนเอง และ
มองโลกได้ตามความเป็นจริง ส่งผลให้งานในภาพรวมของบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
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                     เจาคณะภาค16-17-18 ธรรมยุต  

3ประธานศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาฯ 

3คุณวุฒิ  3เปรียญธรรม 9 ประโยค, 

Ph.D. (Philosophy), B.H.U., India 

3สัมภาษณ  เม่ือ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
 

2. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต สมฺมาปฺโ วันจันทร) 

ตําแหนง  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

คุณวุฒิ  Ph.D. (Pali & Buddhist Studies),  

   Banaras Hindu University, India 

สัมภาษณ   เม่ือ 29 มกราคม 3พ.ศ.3 2561 
 

3. พระราชาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช)  

ตําแหนง  ผูชวยเจาอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

คุณวุฒิ  เปรียญธรรม 9 ประโยค,  

   ศน.บ (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ),  

   MA, SOAS University of London 

สัมภาษณ   เม่ือ 19 กุมภาพันธ 3พ.ศ.3 2561  
 

4. รองศาสตราจารย สุเชาวน พลอยชุม 

ตําแหนง  อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 คุณวุฒิ  เปรียญธรรม 5 ประโยค  

ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา)  

MA (Philosophy), University of Mysore, India 

สัมภาษณ   เม่ือ 30 มกราคม 3พ.ศ.3 2561 
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5. รองศาสตราจารย ดร. กุหลาบ รัตนสัจธรรม 

ตําแหนง  ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 คุณวุฒิ  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร)  

 Master of Public Health  

University of the Philippines 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารงานสาธารณสุข) ม.มหิดล  

สัมภาษณ   เม่ือ 8 กุมภาพันธ 3พ.ศ.3 2561 
 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐดาว พิศาลพงศ 

ตําแหนง  อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คุณวุฒิ  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  Ed.D. University of Norty 

สัมภาษณ   เม่ือ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรุณี หงษศิริวัฒน   

ตําแหนง  รองคณบดี คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

คุณวุฒิ  ค.บ. (มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ค.ม. (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

สัมภาษณ   เม่ือ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
     

8. อาจารยสุภาภรณ ปนกลํ่า    

3ตําแหนง  ผูเชี่ยวชาญการสอนศิลปะดวยทฤษฎีพหุปญญา  

3ศูนยการเรียนรูศิลปะ    

3ผูอํานวยการพิพิธภัณฑศิลปะนกฮูก จ.นครปฐม 

3คุณวุฒิ           ปริญญาศิลปะบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป ม.ศิลปากร 

3ปริญญามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร 

3สัมภาษณ         เม่ือ 322 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ประกาศอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

1) รศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท 

2) รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน 

3) รศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม 

4) ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 

5) ผศ.ดร.ธรีัตม แสงแกว 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขออนุญาตแจกแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก จ 
ภาพถ่ายการให้สัมภาษณ์ 
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ภาพถ่ายการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

 
สัมภาษณ์  พระธรรมกิตติเมธี 

(เกษม สญฺ โต), ดร. 
เมื่อวันที่ 17 กมุภาพันธ์ 2561 

 
 
 

 
สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี 

(สมจินต์ สมฺมาปญฺโ วันจันทร์), ศ.ดร. 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 
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สัมภาษณ์  พระราชญาณกว ี

(สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) 
เมื่อวันที่ 17 กมุภาพันธ์ 2561 

 
 
 

 
สัมภาษณ์  รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 
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สัมภาษณ์  รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

 
 
 

 
สัมภาษณ์  ผศ.ดร.รัฐดาว  พิศาลพงศ ์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 
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สัมภาษณ์  ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

 
 
 

 
สัมภาษณ์  อาจารย์สุภาภรณ์ ปั้นกล่่า 

เมื่อวันที่ 22 กมุภาพันธ ์2561 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

เครื่องมือวิจัย: แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
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แบบสัมภาษณ 

วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาปญญามนุษยเชิงบูรณาการแนวพุทธ” 

หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ  

ชื่อผูใหสัมภาษณ .………….......................... นามสกุล/ ฉายา.................................................................. 

ตําแหนงงาน............................................... ชื่อหนวยงาน/ วดั...............................................................   

เลขท่ี...................... หมูท่ี................... ตําบล..................................... อําเภอ......................................... 

จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย............................................................................. 

ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี.........................หมูท่ี............................ตําบล..................................................... 

อําเภอ................................................. จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย..................... 

วันและเวลาท่ีใหสัมภาษณ  วัน.....................ท่ี.............เดือน................................พ.ศ. ........................   

 เวลา............................ 
 

ตอนที่ 2  การพัฒนาปญญามนุษยเชิงบูรณาการแนวพุทธ 

คําช้ีแจง: คําถามบางขออาจมีความจําเปนตองอธิบายรายละเอียดเพ่ือความชัดเจนในประเด็น

คําถาม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปญญามนุษย: แนวคิดจิต 5 ลักษณะและทฤษฎีพหุ

ปญญาของ ศ.ดร. โฮวเวิรด การดเนอร 

1) ทานมีความคิดเห็นอยางไร กับการนําทฤษฎีพหุปญญาท้ัง 10 ดานมาพัฒนา

ปญญามนุษยในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 1. ดานภาษา 2. ดานตรรกศาสตรและคณิตศาสตร 3. 

ดานดนตรี 4. ดานรางกายและการเคลื่อนไหว 5. ดานมิติสัมพันธ 6. ดานมนุษยสัมพันธ 7. ดานการ

เขาใจตนเอง 8. ดานธรรมชาติ 9. ดานการดํารงชีวิต 10. ดานการสอน  

2) การพัฒนาปญญาดวยทฤษฎีพหุปญญาสามารถประยุกตเขากับการเรียนรูใน

ศาสตรตาง ๆ ได และสามารถปรับใหเหมาะกับการพัฒนาสติปญญามนุษยตั้งแตวัยเด็กถึงวัยผูใหญ 

ทานมีความคิดเห็นอยางไร 

3) การพัฒนาปญญามนุษยดวยทฤษฎีพหุปญญาในวัยเด็กและวัยผูใหญนั้น มี

ลักษณะแตกตางกันอยางไรบาง 
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4) ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการใชแนวคิดจิต 5 ลักษณะมาเปนกรอบในการ

พัฒนาปญญามนุษยในศตวรรษท่ี 21 จิต 5 ลักษณะนี้ประกอบดวย จิตชํานาญการ จิตสังเคราะห จิต

สรางสรรค จิตเคารพ และจิตจริยธรรม โดยจิต 3 ลักษณะแรก คือ จิตชํานาญการ จิตสังเคราะห และ

จิตสรางสรรคนั้นจะใชพหุปญญา 10 ดานมาพัฒนาใหเกิดความชํานาญเฉพาะดานและหลายดานใน

เวลาเดียวกัน เพ่ือปลูกจิตชํานาญการใหเกิดข้ึน ซ่ึงจิตชํานาญการนี้เองจะเปนพ้ืนฐานสําคัญของการ

เกิดจิตสังเคราะหและจิตสรางสรรคตอไป จิตท้ัง 3 ลักษณะนี้จะทําใหมนุษยสามารถสรางนวัตกรรม

ใหม ๆ ใหเกิดข้ึนได 

5) ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการพัฒนาจิตเคารพโดยใชพหุปญญา 5 ดานหลัก 

(core intelligences) คือ ดานมนุษยสัมพันธ ดานการเขาใจตนเอง ดานการเขาใจชีวิต ดานมิติ

สัมพันธและดานดนตรีมาพัฒนาจิตเคารพ คือ ใหมีความเคารพตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน ไมแบงแยกเชื้อ

ชาติเผาพันธุ ไมลบหลูความเชื่อและการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนตน เม่ือมนุษยไดรับการ

ปลูกฝงจิตท้ัง 4 ลักษณะขางตนเปนฐานแลว จะสามารถสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพ มีความ

รับผิดชอบตอสังคมและนายกยองออกมาได ซ่ึงสิ่งนี้เปนการแสดงออกของจิตจริยธรรมตามแนวคิด

ของการดเนอร  

 

 2.2 พุทธธรรมและกระบวนการพัฒนาปญญามนุษยในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

  การพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาทในงานวิจัยนี้ จะกลาวถึงกรอบใหญของ

การพัฒนาปญญาดวยหลักธรรมปญญา 3 คือ สุตมยปญญา จินตามยปญญา ภาวนามยปญญา ซ่ึงมี

หลักธรรมอ่ืนๆ เปนองคประกอบในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับคําถามตอไปนี้ 

 1) ในการพัฒนาสุตมยปญญา ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการใชหลักธรรมพหูสูต 5  

 2) ในการพัฒนาจินตามยปญญา ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการใชหลักธรรม

โยนิโสมนสิการ 10 วิธีเพ่ือสรางเสริมสัมมาทิฏฐิ 10 ซ่ึงเปนปญญาและฐานคิดท่ีสําคัญในการดําเนิน

ชีวิต และประยุกตใชกับกระบวนการคิดตาง ๆ  

 3) ในการพัฒนาภาวนามยปญญา ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการใชหลักอนุสติ 10  

 4) เพ่ือการพัฒนาปญญาใหเกิดความชํานาญในระดับการสอน ทานมีความคิดเห็น

อยางไรกับการใช “ปจจัย 7 ประการท่ีเปนเหตุแหงความแตกฉานในปฏิสัมภิทา” ประกอบดวย 1) มี

ความเพียรมากอน (ปุพฺพโยคสมฺปนฺโน) 2) เปนพหูสูต (พหุสฺสุตา) 3) เทศนามามาก (เทสนาพหุลา) 4) 

อาศัยครู (ครูปนิสฺสิตา) 5) มีวิหารธรรม (วิหารพหุลา) 6) เปนผูพิจารณามาก (ปจฺจเวกฺขณาพหุลา) 7) 
พระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา (อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต) มาเปนแนวปฏิบัติ 

 5) ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการใชหลักธรรมอินทรีย 5 มาใชใน 2 ลักษณะ คือ 

เปนเกณฑวัดระดับสติปญญาดวยการพิจารณาองคธรรมท้ัง 5 ในตนเอง และใชศรัทธาและวิริยะใน
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ฐานะแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาปญญาใหสําเร็จ สวนองคประกอบอีก 3 ประการคือ สติ สมาธิ 

ปญญา จะอยูในกรอบของภาวนามยปญญา ในหลักธรรมปญญา 3 (ดูแผนภาพในขอท่ี 6 ประกอบ) 

 6) ดังนั้น ในงาน 

วิจัยนี้จึงสามารถสรุปหลักธรรม 3 

หมวด คือ 1) ปญญา 3 2) ปจจัย 

7 ประการท่ีเปนเหตุแหงความ

แตกฉานในปฏิสัมภิทา และ 3) 

อินทรีย 5 ตามแผนภาพดานขวา 

ทานมีความเห็นวาอยางไร  

  

 2.3 การบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปญญามนุษยดวยการพัฒนาปญญา

มนุษยในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับแนวทางบูรณาการตอไปนี้ 

 1) การพัฒนาปญญาในกรอบของจิตชํานาญการ บูรณาการพหุปญญา 9 ดาน 

โดยพัฒนาท้ังเชิงเดี่ยวและเชิงสหวิทยาการ กลาวคือ พัฒนาในดานท่ีบุคคลนั้นถนัดจริง ๆ และพัฒนา

อยางผสมผสานกันระหวางพหุปญญาท้ัง 9 ดาน ในสวนนี้จะนําหลักธรรมพหูสูต 5 มาสรางความ

ชํานาญใหเกิดข้ึน จากนั้นจะใชปจจัย 7 ประการท่ีเปนเหตุแหงความแตกฉานในปฏิสัมภิทา มาพัฒนา

พหุปญญาดานการสอน (ดานท่ี 10) ใหเกิดความชํานาญมากข้ึนและมีทักษะในการถายทอดความรู

ใหกับผูอ่ืนได  

 2) การพัฒนาปญญาในกรอบของจิตสังเคราะห จะอาศัยความชํานาญอันเกิดจาก

การพัฒนาพหุปญญาในเชิงสหวิทยาการ 10 ดาน และทําการสังเคราะหดวยวิธีการสังเคราะห 8 วิธี

ตามแนวคิดจิต 5 ลักษณะของการดเนอร (ดูรายละเอียดท่ีหนา 6) ใหเหมาะสมกับเปาหมายของงาน 

และนํามาบูรณาการรวมกับหลักธรรมโยนิโสมนสิการ 10 เพ่ือใหการสังเคราะหนั้นมีความสมบูรณ 

ใกลเคียงความจริงและเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด 

 3) การพัฒนาปญญาในกรอบของจิตสรางสรรค จะอาศัยความชํานาญอันเกิดจาก

การพัฒนาพหุปญญาในเชิงสหวิทยาการ 10 ดานคลายกับจิตสังเคราะห แตแตกตางกันตรงท่ีมีปจจัย

ภายนอก 2 ประการมาเก่ียวของ คือ “ขอบเขตทางวัฒนธรรม” และ “พ้ืนท่ีทางสังคม” วาเปดโอกาส

ใหแสดงความสรางสรรคออกมาไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงหลักธรรมท่ีจะใชบูรณาการไดเหมาะสม คือ 

โยนิโสมนสิการ 10  

 4) การพัฒนาปญญาในกรอบของจิตเคารพ จะบูรณาการพหุปญญา 5 ดานหลัก 

คือ ดานความเขาใจตนเอง ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเขาใจชีวิต ดานมิติสัมพันธ และดานดนตรี 
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(พัฒนาความออนโยนในจิตใจผานศิลปะและดนตรี) รวมกับหลักธรรมอนุสติ 10 และ โยนิโส

มนสิการ 10 เพ่ือสรางสัมมาทิฏฐิ 10 จะทําใหเกิดความเคารพ รูคุณ และบูชาคุณของบุคคลท่ีควร

บูชา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจา พระอรหันต สมณะ บิดา มารดา และรูวาไมควรลวงเกินตอชีวิตของ

สรรพสัตวท้ังหลาย ควรใหความเคารพซ่ึงกันและกัน เพราะทุกชีวิตอยูภายใตกฎแหงกรรม มีโลกนี้ 

โลกหนา มีการเกิดเปนโอปปาติกะ ดังนั้น ควรอยูรวมกันดวยการใหทาน และการสงเคราะห เปนผู

ดําเนินชีวิตอยางมีสติอยูเสมอ 

 5) การพัฒนาปญญาในกรอบของจิตจริยธรรม ในสวนนี้จะมีจิต 4 ลักษณะขางตน

เปนรากฐานท่ีสําคัญในการสรางเสริม “จิตจริยธรรม” ใหเกิดข้ึน ซ่ึงบุคคลแวดลอมจะมีอิทธิพลอยาง

มากตอจิตจริยธรรมนี้ นอกจากนี้ จิตจริยธรรมนี้จะแสดงออกมาในผลงานท่ีคุณภาพเปนเลิศ มีความ

รับผิดชอบตอสังคม และนาชื่นชมยกยอง ดังนั้น จึงตองอาศัยการพัฒนาปญญาในกรอบของจิตท้ัง 

4 ลักษณะขางตนมาเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการสรางสรรคงานลักษณะดังกลาว  

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปญญามนุษย

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 2. พุทธธรรมและกระบวนการพัฒนาปญญามนุษยในพระพุทธศาสนาเถรวาท

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 3. การบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปญญามนุษยดวยการพัฒนาปญญามนุษย

ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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