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บทคัดย่อ
บทความนี้สรุปผลจากงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดพหุปัญญากับปัญญา
ในพระพุทธศาสนา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ (๑) ศึกษาแนวคิดพหุปัญญา (๒) ศึกษา
ปั ญ ญาในพระพุ ท ธศาสนา และ (๓) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด พหุ ปั ญ ญากั บ ปั ญ ญาใน
พระพุทธศาสนา
พบว่า พหุปัญญา เป็นทฤษฎีทางปัญญา หรือความสามารถทางสมองที่มีหลายด้าน
ของบุคคลที่ใช้ในการดารงชีวิต ซึ่งปัญญาแต่ละด้านที่มีในบุคคลจะมีความสัมพันธ์ ผสมกลมกลืน
กันจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้นๆ โดยที่ปัญญาแต่ละด้านสามารถพัฒนาได้ด้วยการ
ฝึกฝน ปัญญาในพระพุทธศาสนา หมายถึง ความรู้แจ้ง ความรู้ชัด ความเข้าใจ ความรู้เท่าทันสิ่ง
ต่างๆ ตามความเป็นจริง โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับคือ (๑) โลกิยปัญญา (ปัญญาในขั้นเบื้องต้น)
เป็นความฉลาดรอบรู้ในเรื่องการยังชีพ (๒) โลกุตตรปัญญา (ปัญญาขั้นสูง) เป็นความฉลาดรอบรู้
ในเรื่องการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ แนวคิดพหุปัญญากับปัญญาในพระพุทธศาสนามีลักษณะเด่น
และด้อยแตกต่างกัน การนาลักษณะเด่นของแต่ละอย่างมาบูรณาการด้วยกันทาให้เกิดเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ได้ประโยชน์มากขึ้น เพราะเป็นการนาฐานความคิดของกระบวนการทางจิตของ
ปัญญาทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกับแนวคิดทางวัตถุนิยมของพหุปัญญา กระบวนการ
นี้เป็นผลให้เกิดความสะดวกในการศึกษา ง่ายต่อการทาความเข้าใจ และเหมาะสมกับบริบทของ
ชีวิตผู้คนในปัจจุบัน
คาสาคัญ: พหุปัญญา ปัญญาในพระพุทธศาสนา โลกิยปัญญา โลกุตตรปัญญา

๑

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Buddhist Studies, Graduate School Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
๒
ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
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Abstract
This article is a summary of the outcome from the dissertation “A
Critical Study of Multiple Intelligences and Paññā in Buddhism”. It has 3
objectives: (1) to study the concept of Multiple Intelligences, (2) to study Paññā
in Buddhism and (3) to analytical study of the concept of Multiple Intelligences
and Paññā in Buddhism.
From the study It is found that: 1) Multiple Intelligences is the
theory of intelligence and many abilities of the human brain for livelihood. All
kind of the intelligences within a person have the relationship in a harmonious
blend and become the identity of the person, each type of intelligence can be
developed with practice and the proper promotion. 2) The wisdom of Buddhism,
it means insight knowledge, clear knowledge, understanding and knowing things
as they really are. These may be categorized in to 2 levels as follows: (1)
Lokiyapaññā (worldly wisdom). This is basic wisdom, consisting of a thorough
knowledge of how to lead one’s life in general among the people of the
world.(2) Lokuttarapaññā (Supramundane wisdom). This is the highest wisdom,
above the world. It is at the level of noble paths, fruits and Nibbãna. 3) From
The analysis of the concept of Multiple Intelligences and Paññā in Buddhism, It is
seen that the two concepts have the difference of advantages and
disadvantages, if the advantages of each integrated together, it can make a new
knowledge the great benefit caused by taking the concept of mental processes
integrated with materialism. This synthesis resulted in an easiness to learn and
understand, it is appropriate to the context of people's lives today.
Keywords: Multiple Intelligences, Wisdom, worldly wisdom, Supramundane
wisdom.
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๑. บทนา
ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันผู้คนได้พยายามเพิ่มศักยภาพของตนให้โดด
เด่นเพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถในการจัดการกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจาวัน เพื่อผลแห่ง
ความสุขกายสบายใจตลอดถึงความมั่นคงในอนาคต หนึ่งในการเพิ่มศักยภาพนั้นก็คือการพัฒนา
ด้านปัญญา ทฤษฎีพหุปัญญาของ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ๓ เป็นศาสตร์แห่งโลกตะวันตกที่ผู้คน
จานวนมากได้ให้ความสนใจและเป็ นที่ ย อมรับ เนื่องจากเป็ น การศึกษาในแนววิ ทยาศาสตร์
ทางด้านประสาทวิทยาพฤติกรรม ทฤษฎีนี้ได้ระบุว่าปัญญาของแต่ละบุคคลจะมีความสามารถ
เฉพาะด้านที่แตกต่างไปจากคนอื่น และมีความสามารถในด้านต่างๆไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของแต่ละคน และเชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยู่คงที่ระดับเดิมเหมือนเมื่อตอนเกิด
แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสม ทางด้านของศาสตร์ตะวันออกซึ่งถือ
ว่ า เป็ น ศาสตร์ ที่ เ ก่ า แก่ ม าพร้ อ มกั บ ความเป็ น ศาสนา และถู ก ยอมรั บ ว่ า เป็ น หลั ก การทาง
วิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ คือ เป็นศาสนาที่ตั้งอยู่บนของหลักการของเหตุและผล มองสิ่งต่างๆใน
ลักษณะที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอน
โดยไม่มีผู้สร้างหรือไม่มีผู้ดลบันดาลแต่ ประการใดและด้วยลักษณะดังที่กล่าวไปแล้วนี้ จึงมีคา
กล่าวขานถึงพระพุทธศาสนาว่าเป็น “ศาสนาแห่งปัญญา”๔ จากข้อมูลเบื้องต้นนี้ ทาให้ผู้วิจัย
เกิ ด แรงบั น ดาลใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ ง “ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด พหุ ปั ญ ญากั บ ปั ญ ญาใน
พระพุทธศาสนา” เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่จะสามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับชีวิตจริง และสามารถนาไปสู่การศึกษาค้นคว้าต่อไปในภายภาคหน้า
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดพหุปัญญาของ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์
๒.๒ เพื่อศึกษาปัญญาในพระพุทธศาสนา
๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดพหุปัญญา กับปัญญาในพระพุทธศาสนา
๓. ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการศึ ก ษาค้ น คว้ า ทางเอกสาร
(Document Research) โดยมีการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลต่างๆดังนี้
๓.๑ รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลัก
แนวคิดพหุปัญญาของ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ และปัญญาในพระพุทธศาสนาจากแหล่งข้อมูลคือ
๓

Gardner, H., Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences,
Tenth-anniversary edition, (New York: Basic Book, 2011)
๔
สุ ร พล ไกรสราวุ ฒิ , คู่ มื อ ปั ญ ญาในพระพุ ท ธศาสนา (กรุ งเทพฯ: ธรรมสถาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ปกหลัง.
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ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตเชี ย งใหม่ และ
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓.๒ ศึกษาวิเคราะห์ ทาความเข้าใจ สังเคราะห์ข้อมูลอันเป็นสารัตถะของพหุ
ปัญญา และปั ญญาในพระพุทธศาสนา โดยทาการเปรียบเทียบ พร้อมทั้งสังเคราะห์ให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ และเสนอความเห็นของผู้วิจัยโดยมุ่งให้ตอบวัตถุประสงค์
๔. ผลการวิจัย
ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง “ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น ว คิ ด พ หุ ปั ญ ญ า กั บ ปั ญ ญ า ใ น
พระพุทธศาสนา” ทาให้พบประเด็นคาตอบที่ทาให้เข้าใจเรื่อ งปัญญาทั้งสองซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ดังนี้
๔.๑ แนวคิดพหุปัญญาของ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์
จากการศึกษาทฤษฎีพหุปัญญาสรุปได้ว่า จากแนวคิดเดิมเกี่ยวกับเชาว์ปัญญา
มนุ ษย์ ได้ ถูกทาให้เชื่ อว่า ปัญ ญาถูกกาหนดมาพร้อมกับ การเกิด ของบุคคลและมี แบบทดสอบ
เรียกว่า แบบทดสอบไอคิว และคะแนนที่ได้จะเป็นตัวกาหนดเชาว์ปัญญาของบุคคลนั้นตลอดไป
โดยที่องค์ประกอบของเชาว์ปัญญาจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยหรือประสบการณ์มากนัก ซึ่ง
การ์ดเนอร์ ได้แย้งว่าความฉลาดในลักษณะแนวคิดของไอคิวนั้นไม่เพียงพอที่จะชี้นาไปสู่การแสดง
ความสามารถของมนุษย์ที่มีมากมาย สาหรับแนวคิดใหม่คือทฤษฎีพหุปัญญาในทัศนะของ การ์ด
เนอร์ หมายถึ ง ความสามารถของมนุ ษ ย์ ที่ จ ะค้ น หาปั ญ หา และแก้ ไ ขปั ญ หา รวมไปถึ ง
ความสามารถในการคิด ค้นสิ่ งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองหรือรับ ใช้ สังคมของตน คุณ ลักษณะทาง
ปัญญาหรือความสามารถทางสมองของบุคคลแบ่งได้เป็นหลายด้าน แต่ละด้านมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันเมื่อด้านใดได้รับการพัฒนาจะมีผลให้ด้านอื่นพัฒนาขึ้นตามได้ การทางานใดๆก็ต้อง
อาศัยความสามารถหลายด้านประกอบกัน และบุคคลแต่ละคนจะมีความสามารถในด้านต่างๆไม่
เหมือนกัน มีลักษณะเด่นและด้อยในความสามารถไม่เท่ากัน ความสามารถแต่ละอย่างที่ มีใน
บุคคลจะผสมผสานกลมกลืนกันจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้นๆ และที่สาคัญสามารถ
เพิ่มระดับปัญญาแต่ละด้านด้วยการฝึกฝน เพราะปัญญาจะไม่อยู่คงที่เหมือนขณะที่เกิด ปัญญา
สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสม พหุปัญญาประกอบด้วยความสามารถ
๑๒ ประเภทคือ ๑) ด้านภาษา ๒) ด้านการใช้เหตุผล และคณิตศาสตร์ ๓) ด้านดนตรี ๔) ด้าน
สรีระและการเคลื่อนไหว ๕) ด้านมิติและความสัมพันธ์
๖) ด้านการเข้าใจตัวเอง ๗) ด้าน
๕
มนุษยสัมพันธ์ ๘) ด้านธรรมชาติ ๙) ด้านการดารงชีวิตและความคิดใคร่ครวญ ๑๐) ด้าน

๕

Gardner, H., Intelligence Reframed: multiple intelligences for the 21st
century (New York: Basic Book, 1999), p. 41-43.
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คุณธรรม ๑๑) ด้านวิสัยทัศน์๖ และ ๑๒) ด้านปรีชาญาณ การได้มาของพหุปัญญา สามารถแยก
ออกเป็นหลักใหญ่ได้สองประการคือ ๑) ปัญญาที่ได้มาจากสภาพทางชีววิทยาของบุคคล หรือ
พันธุกรรม ๒) ปัญญาที่ได้มาจากสภาพแวดล้อม และการฝึกฝน ทางด้านอุปสรรคของการ
พัฒนาพหุปัญญาก็คือ ๑) พื้นฐานของระบบประสาททางสมอง ซึ่ งสมองในแต่ละส่วนจะบงการ
การทางานของพหุปัญญาในแต่ละด้าน หากเกิดความบกพร่องของสมองในส่วนใด พหุปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับสมองส่วนนั้นก็จะบกพร่องหรือหยุดชะงักตาม ๒) ประสบการณ์ฉุดรั้งปัญญาคือ
ประสบการณ์ต่างๆที่มาจากสิ่งแวดล้อมที่ปัจเจกบุคคลได้สัมผัสพบเจอ และเกิดผลกระทบทาง
จิตใจเป็นความรู้สึกทางด้านลบเช่น ความอับอาย ความรู้สึกผิด กลัว ผิดหวัง ฯลฯ ซึ่งความรู้สึก
ด้านลบเหล่านี้มีสาเหตุมาจากความเกี่ยวพันกับพหุปัญญาในด้านนั้น ทาให้จิตใจ อารมณ์ และ
ความรู้สึกของบุคคลมีการต่อต้านต่อพหุปัญญาด้านนั้นๆ สาหรับประโยชน์ของพหุปัญญาคือ
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง ช่วยให้เรียนรู้ได้ดี และมีความ
มั่นใจในตนเอง สามารถนาไปใช้กับผู้เรียนได้ทั้งหมด ทุกวัย ทุกเพศ แม้แต่ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางสมอง และผู้พิการ
๔.๒ ปัญญาในพระพุทธศาสนา
ปั ญ ญาในพระพุ ท ธ ศาสนาเป็ น ศาสตร์ อ มตะเก่ า แก่ เ ป็ น หลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีความเป็นนามธรรมสูง เป็นหลักธรรมที่กล่าวถึงองค์รวมของความสามารถ
ของมนุษย์ที่มีกระบวนการคิดจากนามธรรมสู่รูปธรรม หมายถึง ความรู้ทั่ว ความรู้เข้าใจชัดเจน
กิริยาที่ รู้ชัด และปรีชาหยั่ งรู้ชัด โดยที่ความรู้กิริย าหรือปรีชาดังกล่ าวสามารถจ าแนกเห็นถึง
เหตุผล สิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี และสิ่งนั้นๆมีคุณหรือโทษ ประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์เป็นต้น และยัง
สามารถที่จะจัดแจง จัดสรร และจัดการสิ่งต่างๆ ทั้งในระดับการดารงชีพ ตลอดจนระดับสูงสุดที่
มุ่งการพ้นทุกข์อย่างยั่งยืน โดยเข้าใจความจริงของสรรพสิ่ง ซึ่งจะทาให้ชีวิตอยู่ในภาวะที่ประเสริฐ
ในมุมมองของพระพุทธศาสนา คือ การรู้ชัดในอริยสัจ ๔ อันได้แก่ความทุกข์ ต้นเหตุของความ
ทุกข์ ความดับทุกข์ และทางแห่งการดับทุกข์ นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบปัญญาได้กับแสงสว่าง
เมื่อเทียบกับภาวะที่ยังไม่มีปัญญาว่าเปรี ยบได้กับความมืด๗ ปัญญาได้ถูกแบ่งออกเป็นหลาย
ประเภท และมีระดับของปัญญาตั้งแต่ระดับการดารงชีวิต และระดับสูงสุดคือพ้นวิสัยโลก๘ โดยมี
ฐานของแนวคิดมาจากกระบวนการรับรู้ของจิต ที่ต้องอาศัยทั้งกายและจิตทางานประสานกัน
เป็นปรากฏการณ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ และสามารถวัดระดั บของปัญญาได้โดยใช้การเจริญจิตต

๖

Gardner, H., Changing Minds:The Art and Science of Changing Our
Own and Other People’s Minds (Havard Business School Press, Boston, MA, 2004), p.
217.
๗
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๕๔.
๘
ส.ส. (ไทย) ๑๕/๗๓/๘๐.
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~ ๑๘๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาวนามหาสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละกิเลส หรือที่เรียกว่าสังโยชน์ ๑๐๙ ซึ่งเมื่อบุคคลสามารถลดละ
กิเลสได้เท่าใด จะเป็นสัดส่วนผกผันชี้วัดถึงระดับปัญญาที่มากขึ้นของบุคคลนั้นๆ ทางด้านการ
ได้มาของปัญญาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ
๑) ปัญญาที่ได้มานอกเหนือจากการฝึกฝน คือ
ปัญญาที่ได้มาจากอดีตชาติ ซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในขั้นแรกพร้อมกับการเกิด คือปัญญาที่สาเร็จ
ด้วยอานุภาพแห่งกรรมเก่ามาแล้ว หรือเรียกว่า “สชาติกปัญญา”๑๐ และ ๒) ปัญญาที่ได้มาจาก
การฝึ กฝน ซึ่ ง สามารถพั ฒ นาต่ อไปได้ ต ลอดอายุ ขั ย จนกระทั่ ง เกิด ปั ญ ญารู้ แจ้ ง ในสรรพสิ่ ง
สาหรับการวิจัยนี้ได้ศึกษาการได้มาของปัญญาจาก ๓ รูปแบบคือ ๑) จากคัมภีร์พระไตรปิฎก
หรือจากแหล่งที่มา ๑๑ คือ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา ๒) ตามหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ๓) ตามหลักวุฑฒิธรรม ๔ ประกอบด้วย ๔ ประการ คือ (๑)
การเสวนาสัตบุรุษ (๒) การฟังคาสอน (๓) การพิจารณาไตร่ตรองอย่างแยบคาย (๔) การปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรม๑๒ สาหรับอุปสรรคในการพัฒนาปัญญาเรียกว่า ปปั ญจธรรมมี ๓ ประการ
คือ ๑) ตัณหา ๒) มานะ และ ๓) ทิฐิ ทางด้านจุดมุ่งหมายของปัญญาในพระพุทธศาสนาแบ่งได้
เป็น ๓ ระดับ๑๓ คือเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคต และเพื่อการบรรลุธรรม๑๔
๔.๓ วิเคราะห์แนวคิดพหุปัญญา กับปัญญาในพระพุทธศาสนา
พหุปัญญาเป็นทฤษฎีที่ถูกสร้างและพัฒนาในยุคปัจจุบัน เป็นศาสตร์ร่วมสมัยโดย
การรวมเอาศาสตร์ทางด้าน ประสาทวิทยาและจิตวิทยามาบูรณาการเข้าด้วยกั น มีความเป็น
วิทยาศาสตร์ที่มีผลการวิจัยเป็นบทพิสูจน์ มีหลักการและการแบ่งประเภทของปัญญาอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน เป็นศาสตร์ที่เข้าถึงและเข้าใจได้โดยง่าย เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดารงชีวิตที่
เข้าใจได้โดยคนปกติทั่วไปในยุคปัจจุบัน อีกทั้งได้มีความพยายามที่จะเพิ่ มประเภทของปัญญาให้
ครอบคลุ ม วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ทั้ ง หมดเช่ น ปั ญ ญาด้ า นการด ารงชี วิ ต และการคิ ด
ใคร่ครวญ ด้านคุณธรรม ด้านวิสัยทัศน์ และด้านปรีชาญาณ แต่ก็ไม่สามารถสร้างการวิจัยที่จะ
สามารถรับรองผลได้ ด้วยเพราะมีข้อจากัดจากฐานของแนวคิดซึ่งเป็นเพียงการศึกษาที่ อยู่ในรูป
ของวั ต ถุนิ ย ม ซึ่ ง เป็ น เรื่องของคุณ สมบั ติ ท างสมอง และจิ ต วิท ยาเท่ า นั้ น ทางด้ า นปั ญ ญาใน
พระพุทธศาสนา เป็นหลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนาที่มีความเป็นนามธรรมสูง เป็นหลักธรรมที่
กล่าวถึงองค์รวมของความสามารถของมนุษย์ที่มีกระบวน การคิดจากนามธรรมสู่รูปธรรม ตั้งแต่
๙

๔๕๘.

องฺ.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๔๓/๕๐๑, องฺ.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๔๓/๒๙, ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๙๙/

๑๐

วิสุทธิ. (ไทย) ๔/๕.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๓/๒๗๑.
๑๒
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๔๘/๓๖๗-๓๖๘.
๑๓
ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๓๗/๓๔๒, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๗/๕๐๗, ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๑/๓๗/๖๙.
๑๔
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒๙๘.
๑๑

ต่อพงษ์ วรกุล และคณะ

~ ๑๘๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ระดับการดารงชีวิต ไปจนถึงระดับสูงสุดคือพ้นวิสัยโลก โดยมีฐานของแนวคิดมาจากกระบวนการ
รับรู้ของจิต ที่ต้องอาศัยทั้งกายและจิตทางานประสานกัน เป็นปรากฏ การณ์ที่สามารถพิสูจน์ได้
แต่สาหรับปัญญาในระดับสูงต้องใช้การบาเพ็ญปฏิบัติจึงจะทราบได้ด้วยผู้ปฏิบัติเอง หรือผู้ที่มี
ระดับความสามารถทางจิตที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าจึงจะทราบได้ จากการวิเคราะห์
แนวคิดทั้งสองจะเห็นได้ว่าทั้งพหุปัญญาและปัญญาในทางพระพุทธศาสนาต่างมีลักษณะเด่นใน
ตัวเองที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากนาลักษณะเด่นของปัญญาทั้งสองแนวคิดนี้มาบูรณาภาพเข้า
ด้วยกันก็จะสามารถทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
๔.๔ การสังเคราะห์แนวคิดพหุปัญญา กับปัญญาในพระพุทธศาสนา และ
การนาไปใช้ในชีวิคจริง
การสังเคราะห์แนวคิดทั้งสองและนาไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อพัฒนาปัญญาของบุคคล
ให้ได้อย่างเต็มขีดความสามารถนั้น ในอันดับแรกจะต้องทราบถึงปัญญาที่คิดตัวมาแต่เดิมของ
บุคคลนั้นๆ เพราะถือว่าเป็นปัญญาด้านเด่นที่ถนัด เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการพัฒนาและฝึกฝน ใน
การค้นหาลักษณะเด่นทางปัญญาของแต่ละบุคคลสามารถค้นหาได้จากแบบทดสอบทางจิตวิทยา
ซึ่งอ้างอิงจากทฤษฎี พหุปัญญาของการ์ดเนอร์ โดยสามารถหาได้โดยง่ายจากแหล่งข้อมูลทาง
การศึกษาทั่วไป เช่นในหนังสือ หรือจากทางเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Neuro-link๑๕ ในแบบประเมิน
จะเป็นกลุ่มคาถามให้ผู้ถูกประเมินตอบเพื่อค้นหาปัญญาเด่นที่มีอยู่ในตัวบุคคล และเมื่อตอบ
แบบสอบถามเรียบร้อย ระบบจะประเมินค่าโดยอัตโนมัติ ซึ่งแสดงผลออกมาว่าผู้รับการประเมินมี
ปั ญ ญาด้ า นใดมาก และจะมี ข้ อแนะน าต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ แนวทางในการด าเนิ น ชี วิ ต และด้ า น
การศึกษาว่าควรมุ่งไปทางไหนตามจุดเด่นที่ตัวเองถนัด ตลอดถึงแนะนาวิธีการปฏิบัติตนเพื่อลด
จุดด้อยหรือลดอุปสรรค และสนับสนุนลักษณะเด่นที่มีของผู้ถูกประเมิน ในการค้นหาปัญญา
เด่นที่มีอยู่เดิมของบุคคลนี้ สามารถหาได้จากการสังเกตและพิจารณาตนเอง หรือให้ผู้คนใกล้ชิด
พิจารณาก็ได้เช่นกัน เพื่อเป็นข้อยืนยันหรือเทียบเคียงผลประเมินจากแบบทดสอบพหุปัญญา
หลังจากที่ทราบถึงปัญญาด้านเด่นที่มีมาแต่เดิม และอุปสรรคทางปัญญาของแต่ละบุคคล นั้นๆ
แล้ว ลาดับต่อมาคือการนาหลักของการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักคิด โดยใช้
หลักไตรสิกขา และหลักวุฑฒิธรรม ๔ มาเป็นหลักในการพัฒนาปัญญา ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ ๑) นาหลักของไตรสิกขาข้อที่ ๑ คือ ศีลสิกขา มาประยุกต์ปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียม
พื้นฐานของการประพฤติที่เหมาะสมให้พร้อมกับการพัฒนาปัญญาในด้านนั้นๆ และเพื่อให้เป็น
กติกาข้อห้ามไม่ให้ประพฤติผิดในทางที่จะบั่นทอนหรือไปฉุดรั้งการพัฒนา ซึ่งจะทาให้การพัฒนา
ปัญญาเป็น ไปอย่ างมีประสิทธิ ภาพ เช่ นหากต้องการที่จะพัฒนาปัญ ญาด้า นร่า งกายและการ
เคลื่อนไหว ก็ต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมคือต้องรู้จักดูแลสุขภาพ ออกกาลังกาย รับประทาน
๑๕

Serif WebPlus, X7, 2014, Neuro-Link, Brain Training The Neuroscience
of Learning., http://www.neuro-link.org/web/brain_training.htm. (Accessed on
2016/3/1).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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และพักผ่อนอย่างพอเพียง เพื่อร่างกายที่สมบูรณ์ ๒) เตรียมพื้นฐานทางจิต หรือเรียกว่าสมาธิ
สิกขา เพื่อที่จะได้มีจิ ตใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่น และมีสมาธิพร้อมที่จะทาการฝึกฝนปัญญาด้านนั้นๆ
การมีสมาธิจะทาให้จิตใจนิ่งไม่ซัดส่ายหรือวอกแวก สามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้โดยง่าย
ลาดับต่อมาใช้หลักปัญญาวุฑฒิธรรม ๔ คือ ๑) ต้องคบหาผู้ทรงปัญญาในด้านที่จะฝึกฝนนั้นๆ
(สัปปุริสสังเสวะ : การเสวนาสัตบุรุษ) ซึ่งในความหมายนี้รวมไปถึงการนาตัวเองเข้าไปอยู่ใน
สิ่ ง แวดล้ อมที่ เหมาะสม หรือ เข้ า หาแหล่ ง ความรู้ ที่ เ อื้อ ประโยชน์ ต่ อการพั ฒ นาปั ญ ญานั้ น ๆ
เพื่อที่จะนาไปสู่ขั้นที่ ๒ คือ ๒) การรับฟังหรือเอาความรู้จากผู้ทรงปัญญาหรือแหล่งความรู้นั้น
(สัทธัมมัสสวนะ : การฟังคาสอน) เนื่องจากการหาความรู้จากผู้ทรงปัญญาจะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นใน
เรื่องนั้นๆ หากจิตไม่เป็นสมาธิการฟังคาบรรยายหรือการรับรู้ข้อมูลจากผู้ทรงปัญญา หรือ
แม้กระทั่งการรับข้อมูลโดยการอ่านจากหนังสือ หรือจากสื่อต่างๆ ย่อมไม่ได้ประสิทธิภาพและ
ขาดประโยชน์ เมื่อได้รับฟังคาสอน หรือได้รับความรู้มาจากแหล่งต่างๆแล้ว อันดับต่อมาคือ ๓)
ต้องนาความรู้นั้นมาคิดพิจารณา ไตร่ตรอง ใคร่ครวญอย่างสมเหตุสมผล อย่างเป็นกระบวนการ
(โยนิโสมนสิการ : การพิจารณาไตรตรองอย่างแยบคาย) ซึ่งมีหลักของการคิดวิเคราะห์ถึง ๑๐
วิธีการ๑๖ การคิดอย่ างเป็นกระบวนการนี้ ต้ องใช้จิตที่เป็นสมาธิเพ่ งพินิจ ด้ วยกระบวนการ
ความคิดที่เป็นระบบจึงมีการสั่งสม ส่ งผลให้ผู้นั้นเป็นผู้มีความคิดที่แยบคาย คิดตามเหตุผลตาม
สภาวะที่เกิดขึ้นจริง เล็งเห็นถึงคุณค่ า ประโยชน์และโทษจากเรื่องราวนั้นๆ ทาให้ เกิดปัญญาที่
สามารถไตร่ตรองถึงสภาวธรรมอันเหมาะสม หรือเข้าใจสภาพองค์รวมของปัญญาที่ต้องการฝึกฝน
นั้นๆได้เป็นอย่างดี หลังจากที่คิดพิจารณาอย่างแยบคาย และได้รู้ถึงเหตุผลต่างๆ ในขั้นตอน
ต่อมาคือ ๔) การนาความรู้ที่ได้นั้นมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ (ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ : การปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรม) คือการเลือกความรู้ที่ได้มานั้นให้ถูกกับบริบทที่เกี่ยวข้อง หากเลือกความรู้
ผิด กับ บริบ ทที่กาลั ง สนใจอาจส่ ง ผลเสี ยมากกว่ า ผลดี ดั ง นั้ นการพัฒ นาปั ญญาให้ส มบู รณ์
จาเป็นต้องฝึกการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เช่นการสัมผัสตัวเป็นสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใน
สังคมหนึ่ง แต่ในอีกสังคมหนึ่งอาจเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม หรือในบางโอกาสเป็นสิ่งที่ดีแต่ในบางเวลา
อาจเป็นการกระทาที่ผิดกาลเทศะ ดังนั้นหลักปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม จึงเป็นหลักการ ที่
ต้องนามาใช้วิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันในความถูกต้อง และมั่นใจได้ว่าความรู้ที่ได้ม า
นี้เป็นความรู้ที่ดีและเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
จะเห็น ได้ ว่ า เมื่ อพั ฒ นาปั ญ ญาถึ ง ขั้น ตอนนี้ จะสามารถน าหลั กการนี้ ไ ปพั ฒ นา
ปัญญาด้านอื่นๆที่สนใจได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะทางปัญญาของแต่ละบุคคล ซึ่งปัญญาที่
พัฒนาได้ในขั้น ตอนนี้อยู่ในระดับของการด ารงชี วิต เป็น การพั ฒนาปัญญาเด่ นของบุคคลจน

๑๖

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร:
ศยาม, ๒๕๔๙), หน้า ๔๐-๑๒๘.

ต่อพงษ์ วรกุล และคณะ

~ ๑๘๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

สามารถทาตนให้โดดเด่นในหน้าที่การงานมีชื่อเสียงและเงินทอง มีความเป็นอยู่ที่สบาย สิ่งเหล่านี้
จะเป็นพื้นฐานที่สาคัญที่จะทาให้การพัฒนาปัญญาไปถึงเป้าหมายของประโยชน์ที่สูงขึ้นได้ แม้
มนุ ษ ย์ จ ะพั ฒ นาปั ญ ญาจนสามารถบรรลุ ป ระโยชน์ สุ ข ในระดั บ ต้ น มาได้ แต่ ใช่ ว่ า จะเพี ย งพอ
เนื่องจากความไม่มั่นใจในสถานะปัจจุบัน มนุษย์จึงจาเป็นต้องพัฒนาปัญญาจนสามารถบรรลุ
ประโยชน์สุขระดับที่สอง คือประโยชน์สุขในอนาคต
เป็นประโยชน์ที่เลยจากตา
มองเห็น (นามธรรม) เช่นการมีชีวิตที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจะทาให้ผู้ ให้อิ่มใจมีความสุข
เนื่องจากเป็นคุณธรรมภายในสิ่งนี้จะช่วยเสริมหนุนจิตใจทาให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณ
ความดี ปัญญาเพื่อประโยชน์สุขในอนาคตนี้ถือเป็นปัญญาในระดับการดารงชีวิต เพราะเป็น
ปัญญาที่ยังไม่ได้อบรมจิต เป็นปัญญาที่ยังมีกิเลสครอบงาอยู่
สาหรับการพัฒนาปัญญาในขั้นสูงสุด หากบุคคลมีความสนใจที่จะพัฒนาปัญญาไป
จนถึงเป้าหมายแห่งการบรรลุธรรมจะต้องเจริญปัญญา ซึ่งจาเป็นต้องรู้สภาวะความเป็นจริงต่างๆ
อย่างชัดเจนเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้น ได้แก่ การเข้าใจเรื่องชีวิตซึ่งเป็นเบญจขันธ์ ที่ประกอบด้วย รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ระดับของความเข้าใจเรื่องขันธ์ ๕ ดังกล่าว อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๘
อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจจ์ ๔ ปฏิจจสมุปบาท วัฏจักรแห่งกรรมและผลแห่งกรรม กฎไตรลักษณ์ ลาดับ
ขั้นแห่ง ปัญญา ตลอดจนประโยชน์ของการเจริญ ปัญญา และการหลุดพ้น จากความทุ กข์โดย
สิ้นเชิง การที่จะรู้สภาวะแห่งความเป็น จริงเหล่านี้ได้ ก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลัก
สติปัฏฐาน ๔๑๗ ซึ่งเป็นหลักธรรมสาหรับปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์หรือละกิเลส ทาให้จิตมีคุณภาพ
ที่สูงขึ้น จนถึงขั้นที่สามารถตัดหรือละสังโยชน์ออกจากจิตใจได้ โดยการตั้งสติกาหนดพิจารณาสิ่ง
ทั้งหลายให้รู้ตามความเป็น จริงว่าสิ่งนั้นๆ มันเป็นของมันเองโดยธรรมชาติ สติปัฏฐานจาแนกได้
เป็น ๑) กายานุปัสสนา การตั้งสติพิจารณากาย ๒) เวทนานุปัสสนา การตั้งสติกาหนดพิจารณา
ความรู้สึก ๓) จิตตานุปัสสนา การตั้งสติกาหนดพิจารณาจิต ๔) ธัมมานุปัสสนา เป็นการตั้งสติ
กาหนดพิจารณาธรรม ในการกาหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง นั้นเรียกว่า
วิ ปั ส สนาญาณ ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น ๑๖ ระดั บ ที่ เรีย กว่ า ญาณ ๑๖ หรือ โสฬสญาณ ๑๘ เป็ น ระดั บ
สภาวธรรมของบุคคลที่ปฏิบัติวิปัสสนา เพื่อเป็นการจาแนกให้เห็นลาดับญาณ หรือภูมิรู้ภูมิธรรม
ทางปัญญาที่เกิดขึ้นกับผู้เจริญวิปัสสนานั้นๆ เมื่อปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ จะทาให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึง
ปัญญาขั้นสูงสุด ซึ่งระดับขั้นของการไปสู่ปัญญาที่บรรลุธรรมมี ๔ ระดับโดยขึ้นอยู่กับการละ
สังโยชน์ได้คือ ๑) โสดาบัน คือผู้ถึงกระแสเข้าสู่มรรค ปฏิบัติถูกต้องตามอริยมรรคอย่างแท้จริง
๒) พระสกทาคามี คือผู้กลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะกาจัดทุกข์ได้สิ้น ๓) พระอนาคามี คือผู้

๑๗
๑๘

ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑.
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐๓/๓๑๗.
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~ ๑๘๔ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

จะปริ นิ พ พานในที่ สุ ด จะไม่ ก ลั บ มาเกิ ด อี ก เป็ น ผู้ ท าให้ ศี ล สมาธิ บ ริ บู ร ณ์ แต่ ปั ญ ญาท าได้
พอประมาณ ๔) พระอรหันต์ คือผู้ควรแก่ทักขิณา หรือการบูชาพิเศษเป็นผู้สิ้นอาสวะ๑๙
การพัฒนาปัญญาตามหลั กการของปัญญาสังเคราะห์นี้ สามารถพัฒนาปัญญา
ตามประเภทของพหุปัญญาได้ทุกด้าน และสามารถเสริมเติมเต็มให้กับปัญญาด้านที่ต้องรอผลการ
ค้นคว้ารับรองของ การ์ดเนอร์ เช่น ด้านคุณธรรม ด้านวิสัยทัศน์ และด้านปรีชาญาณ เพราะการ
นาเอาปัญญาในทางพระพุทธศาสนามาสังเคราะห์ร่วมกันนี้ เป็นการนาเอาจุดเด่นของหลักธรรมที่
ใช้กระบวนการทางกายและจิตที่มีลักษณะเป็นองค์รวมครอบคลุมเรื่องของปัญญาทั้งหมดมาเติม
เต็มแนวคิดพหุปัญญาที่มีข้อจากัดที่ศึกษาเพียงระบบประสาททางสมอง และจิตวิทยาเท่านั้น
๕. สรุปและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุป
จากการศึ กษาสรุป ได้ ว่ า พหุ ปั ญ ญาเป็ น ศาสตร์ ส มั ย ใหม่ เป็ น ศาสตร์ ท างด้ า น
ประสาทวิทยา-จิตวิทยา มีความเป็นวิทยาศาสตร์ที่ มีผลการวิจัยเป็นบทพิสูจน์ที่เห็นได้ชัด มี
ลักษณะเป็นรูปธรรมสูง เป็นศาสตร์ที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายโดยปุถุชนธรรมดา โดยมีหลักการ
และการแบ่งประเภทของปัญญาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน สาหรับการพัฒนาแนวคิดนี้ได้มีความ
พยายามที่จะเพิ่มประเภทของปัญญาให้ครอบคลุมวิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งหมด แต่ก็ไม่
สามารถสร้างการวิจัยที่จะสามารถรับรองผลได้ ด้วยเพราะมีข้อจากัดจากฐานของแนวคิดซึ่งเป็น
เพียงการศึกษาที่อยู่ในรูปของวัตถุนิยม ซึ่งเป็นเรื่องของคุณสมบัติของสมองและจิตวิทยาเท่านั้น
ทางด้านปัญญาในพระพุทธศาสนา เป็นศาสตร์เก่าแก่เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีความ
เป็นรูปธรรมสูง ซึ่งกล่าวถึงองค์รวมของความสามารถของมนุษย์ที่มีกระบวนการคิดจากนามธรรม
สู่รูปธรรม ตั้งแต่ระดับการดารงชีวิต ไปจนถึงระดับสูงสุดคือพ้นวิสัยโลก โดยมีฐานของแนวคิดมา
จากกระบวนการรับรู้ของจิต ที่ต้องอาศัยทั้งกายและจิตทางานประสานกัน เป็นปรากฏการณ์ที่
สามารถพิสูจน์ได้ การนาลักษณะเด่นของแนวคิดทั้งสองมาบูรณาภาพเข้าด้วยกัน สามารถทาให้
ได้ปัญญาสังเคราะห์ที่มีประโยชน์สูงสุด เพราะเป็นการนาฐานความคิดของกระบวนการทางจิต
มาร่วมพิสูจน์สรุปผล ในขณะเดียวกันปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่มีความเป็นนามธรรมสูงนั้น
ได้ถูกนามาจัดรูปแบบแยกแยะให้เข้ากับบริบทของสังคมปัจจุบัน เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจนโดยใช้หลักคิดของพหุปัญญา ทาให้เข้าใจได้โดยง่าย และหากได้ศึกษาต่อไปก็สามารถเข้า

๑๙

เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์, พุทธวิปัสสนา, พิมพ์ครั้งที๔่ , (กรุงเทพเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้ า๙๖–๑๒๗.

ต่อพงษ์ วรกุล และคณะ
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สู่ปัญญาในระดับที่สูงขึ้น คือการเข้าใจสัจธรรมของชีวิต และรู้แจ้งในสรรพสิ่ง สู่ปัญญาขั้นสูงสุด
ได้อย่างเป็นลาดับต่อไป
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
การเข้า ใจเรื่อ งปั ญ ญาทางโลกหรือปั ญ ญาในระดั บ การด ารงชี วิ ต ที่ เป็ น ศาสตร์
สมัยใหม่จากตะวันตก เป็นเรื่องที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย มีผลการวิจัยเป็นบทพิสูจน์ที่เห็นได้
ชั ด เจน จากการที่ ไ ด้ ศึ ก ษาในเรื่ อ ง “ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด พหุ ปั ญ ญากั บ ปั ญ ญาใน
พระพุทธศาสนา” ทาให้ทราบถึงความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างศาสตร์ตะวันตกซึ่งเป็น
ศาสตร์สมัยใหม่ กับศาสตร์เก่าแก่คือหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยจึงเห็นว่าผู้คนควรที่จะ
ศึกษาการวิจัยนี้ เพื่อให้ได้ทราบถึงความแตกต่าง ตลอดถึงประโยชน์ของปัญญาทั้งสองแนวคิด
และนาการบูรณาการของของศาสตร์ทั้งสองนี้ ไปปรับใช้ในการดารงชีวิตให้ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็น
แนวทางอันจะนาไปสู่ความเข้าใจในปัญญาระดับสูงขึ้ น ซึ่งเป็นภาวะของผู้มีปัญญาอย่างแท้จริง
นั่นคือการบรรลุธรรม สาหรับในเชิงวิชาการผู้วิจัยเห็นว่า นักการศึกษา นักวิชาการ ควรจะศึกษา
และทาความเข้าใจการวิจัยนี้ เพื่อจะได้ทราบถึงหลักการและบูรณภาพของทั้งสองแนวคิดนี้ ทั้งจะ
ได้เป็ นจุดเริ่มแห่งการค้นคว้าวิจั ยเพื่อ ให้ได้ องค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้ถึงบทสรุปที่จ ะครอบคลุ ม
ปัญญาในวิถีโลก และปัญญารู้แจ้งในที่สุด
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