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Twelve Senses (ตอนท่ี 1) 
สวัสดีค่ะ/ครับชาวศิริ์รัถยาทุกๆท่าน
 
         Twelve Senses หรือผัสสะทั้ง 12 เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะเคย
ได้ยินมาบ้างไม่มากก็น้อย 
 ในมุมมองของมนุษยปรัชญา Twelve Senses เป็นปรัชญาการเติบโต
ของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนเป็นผู้ใหญ่ เพื่อประกอบขึ้นเป็น ‘มนุษย์’ คนหนึ่ง  ซึ่ง 
Senses ทั้ง 12 ไม่ได้พัฒนาไปพร้อมๆ กันทีเดียว แต่ละ Sense ต่างก็มีขั้นตอน
การพัฒนา และจุดเน้นแตกต่างกันไป และเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของการเติบโต
ของมนุษย์ เราก็จะเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตด้วยกัน
 วารสารทอรุ้งศิริ์รัถยา ฉบับที่ 15 นี้ เป็นตอนที่ 1 ของ “Twelve Senses” 
เพื่อให้เข้าใจในภาพรวม หลังจากนั้นเราจะพาทุกท่านเข้าไปสัมผัสในอีกมุมมอง
ของ Twelve Senses ว่ามีความสัมพันธ์กับ 12 จักรราศีอย่างไร โดยเราได้นำา
บทความ “Twelve Senses” ของนายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (หมอปอง) 
มานำาเสนอ

หมายเหตุ: บทความ “Twelve Senses” ได้คัดลอกมาจากบทความใน Facebook 
“หมอปอง” โดยได้รับอนุญาตจากหมอปองเรียบร้อยแล้ว

 
        แล้วพบกันใหม่ในทอรุ้งศิริ์รัถยาฉบับถัดไป ขอบคุณมากค่ะ/ครับ
 

                                                     ทีมงานวิชาการ
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              Twelve Senses

 
 
 
           

เคยได้ยินไหมกับคำ�บ่นที่ว่า�“ทำ�ไมคนเรา
เดี๋ยวนี้ไม่มี�Common�sense�เอาเสียเลย”
เพื่อจะตอบคำ�ถามนี้�หมอได้นำ�พาท่านผู้
อ่านท่องไปในโลกของ�Twelve�Senses�ที�่
Dr.Rudolf�Steiner�ได้วางไว้เป็นพื้นฐาน
แห่งการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์

ข้อสรุปที่ย่นย่อที่สุดสำาหรับ Twelve Senses ก็คือ
 1) Cognition หรือความฉลาดรู้นั้น คือผลของการรับรู้ในปัจจุบันขณะ 
(Perception) ไปกระทบกับประสบการณ์ในอดีตที่เราเก็บไว้เป็น Concept 
ความคิด การกระทบกันที่เรียกว่าผัสสะนี้เองจะเกิดเป็นความเข้าใจแบบใด  
ขึ้นอยู่กับ Concept ที่ถูกเลี้ยงดูมา...หากไม่มี Concept ที่ดีในใจแล้ว ต่อให้
เห็นความจริงตรงหน้า เราก็จะไม่มี Common sense ที่จะตัดสินมันได้อย่าง
ถูกต้อง



 2) เพื่อกล่อมเกลาพื้นฐานในจิตใจให้มี Concept ความคิดที่ดี เราจะ
ต้องกระทำาผ่าน Sense ที่เหมาะสม และในวันเวลาที่ผัสสะนั้นกำาลังพัฒนา

 3) ผัสสะทั้ง 12 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือกลุ่มผัสสะทางกาย 
(Body senses / Lower senses), ผัสสะแห่งดวงจิต (Soul senses / Middle 
senses) และ ผัสสะแห่งจิตวิญญาณ (Cognitive senses /Higher senses) 
... การศึกษาแบบเร่งเรียน มุ่งเน้นการกระตุ้น Cognitive senses เพียงอย่าง
เดียว จึงเสมือนการสร้างปราสาทความคิดที่ไร้ฐานการรับรู้ความจริง เราจึง  
มีปัญหา บัณฑิตบนหอคอยงาช้าง... ที่ไม่เข้าใจโลกแห่งความเป็นจริง

 4) Cognitive senses เป็นวิวัฒนาการขั้นสูง และมีฐานพัฒนามาจาก 
Body senses ... การอ่านอักขระ เราไม่ได้ใช้เพียง Sense of vision ในการ
มองเห็น แต่เราใช้ Sense of Movement หรือการกลอกตาเข้ามาร่วมด้วย 
การอ่านหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ จึงมีประสิทธิผลในการเข้าใจเนื้อหามากกว่า
หนังสือ Electronic อย่างมาก และการได้ยินคำาพูดเราก็ไม่ได้ใช้ Sense of 
Hearing เพียงอย่างเดียว แต่ในสมองของเรายังต้องอาศัย Sense of Bal-
ance, Sense of Movement มาช่วยในการเข้าถึงความหมายที่ครูกำาลังสื่อสาร
ความคิดให้ลูกศิษย์ฟัง... การเดินคุยกัน (Walk the talk) จึงช่วยให้เราได้     
ไอเดียใหม่ๆ ได้มากกว่าการนั่งเรียนนิ่งๆ ทั้งวัน

 เพราะเราไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการเล่น การเคลื่อนไหว การรับ
สัมผัสความจริงตามธรรมชาติ สัญชาตญาณระดับ Lower sense และการ
ตัดสินผิดถูกเหมาะสมของ Sense of Smell หรือ Sense of Taste จึงไม่อาจ
เชื่อมโยงเข้าไปสู่ความคิดเชิงตรรกะในระดับ Cognitive sense ได้... และ
นั่นเอง ที่ทำาให้ Common sense ของคนยุคนี้หายไป

 การจะทำาให้คนรุ่นต่อไปมี Common sense และความเป็นมนุษย์ที่ดี
ในมุมมองของการแพทย์มนุษยปรัชญา จึงต้องเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดู และการ
ให้การศึกษาที่เหมาะสมตั้งแต่วัยอนุบาล เพราะเราไม่อาจคิดถึงความสวยงาม 



และความสุนทรีย์แบบมนุษย์ได้ หากว่าเราไม่เคยสัมผัสมันมาก่อน ถึงเวลา
แล้วหรือยัง... ที่เราจะต้องสร้างระบบการศึกษากันใหม่

 “การสอนจึงไม่ใช่หลักสูตร แต่คือศิลปะการใช้ชีวิตที่ พ่อแม่และครู  
จะมอบให้กับเด็กๆ ของพวกเขา”

ผัสสะทาง กาย, จิต และ จิตวิญญาณ

หากพูดถึงผัสสะการรับรู้ โดยปกติเรามักนึก
ถึงผัสสะทั้ง 5 คือ ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย
สัมผัส และอีกสัมผัสหนึ่งก็คือสัมผัสทางใจที่
เรียกว่า สัมผัสที่ 6

 ในมุมมองของการแพทย์มนุษยปรัชญาไม่เพียงเห็นความสำาคัญของ
ผัสสะที่มีการรับรู้โลกภายนอกที่เป็นผัสสะทั้ง 5 เท่านั้น แต่ยังมีการแยกแยะ
ผัสสะที่รับรู้ความเป็นไปเกี่ยวกับร่างกาย และผัสสะรับรู้เกี่ยวกับความเป็น
มนุษย์ได้อีกด้วย

 ทั้งนี้เพราะในมุมมองของการแพทย์มนุษยปรัชญา คนเราประกอบ
ด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ กาย (Body) จิต (Soul) และจิตวิญญาณ (Spirit)

เราจึงมีผัสสะเกี่ยวกับ 
- การรู้สัมผัส (Sense of Touch)
- ผัสสะเกี่ยวกับพลังชีวิต (Sense of Life)
- ผัสสะการเคลื่อนไหว (Sense of Movement)
- ผัสสะของการทรงตัว (Sense of Balance)
เป็นผัสสะเกี่ยวกับ “กาย” อันเป็นโลกภายในของคนๆ หนึ่ง



เรายังมีผัสสะเกี่ยวกับ
- การรู้กลิ่น (Sense of Smell)
- การรู้รส (Sense of Taste)
- การมองเห็น (Sense of Vision)
- การรู้สึกถึงความร้อน (Sense of Warmth)
เป็นผัสสะที่ส่งผลต่อความรู้สึกใน “จิต” ของเราโดยตรง ซึ่งเป็นกลุ่มผัสสะที่
เชื่อมเรากับโลกภายนอก

แต่ผัสสะที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาเฉพาะสำาหรับมนุษย์ก็คือ
- ผัสสะการฟัง --แล้วแยกแยะได้ว่าเป็นภาษามนุษย์-- (Sense of Hearing)
- ผัสสะในการเข้าใจภาษา (Sense of Speech)
- ผัสสะในการเข้าใจความคิด (Sense of Thought)
- ผัสสะในการเข้าใจมนุษย์ (Sense of I)
ซึ่งเป็นผัสสะพิเศษที่มีเฉพาะในมนุษย์เท่านั้นอีก 4 ผัสสะ และเป็นผัสสะทาง 
“จิตวิญญาณ”

ทั้งหมดรวมเป็น 12 ผัสสะ (Twelve Senses) ที่มีติดตัวมนุษย์มาทุกคน ดัง
นั้นความสามารถในการเข้าใจมนุษย์ด้วยกัน การรู้จิตรู้ใจในมุมมองของการ
แพทย์มนุษยปรัชญา จึงไม่ใช่ความสามารถเหนือมนุษย์ แต่เป็นความสามารถ
ที่หลับใหลของทุกคนที่รอการตื่นขึ้น 

และไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 12 ผัสสะนั้นมีความสัมพันธ์กับ 12 จักรราศี ส่วนราย
ละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น... โอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟัง
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