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MPD ช่ วยพัฒนาการศึกษาให้ สมบูรณ์ยงใหญ่
ิ

๑. การศึกษามีความมุ่งหมายอันประเสริฐ
ความมุ่งหมาย ของการจัดการศึกษาทังของไทยและทัวโลก สรุ ปสาระสําคัญของความมุ่งหมาย ก็เพือให้เกิดความเจริ ญ
และสถาพร กล่าวคือเจริ ญขึนเรื อยๆ (Growth and stability) ทัง ด้าน ได้แก่
1. เจริญทางกาย (Physical Growth) หมายการศึกษาแล้วสุ ขภาพดี มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย
2. เจริญทางสติปัญญา (Mental Growth) หมายความว่า มีความคิดทีดี นําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ สร้างคุณความดี
3. เจริ ญ ทางอารมณ์ (Emotional Growth)หมายความว่ า มี อ ารมณ์ ที ดี มี อ ารมณ์ ชั วน้อ ยลง จนกระทั งปราศจาก
อารมณ์ชวั อารมณ์ชวได้
ั แก่ ราคะ โทสะ โมหะ
4. เจริ ญทางสั งคม (Socialization Growth) หมายความว่า อยู่ร่ว มกัน อย่างเอืออาทรเกือกูลกัน เข้าใจตนเองและ
เข้าใจผูอ้ ืน ปราศจากความขัดแย้ง สามัคคีปรองดอง ช่วยกันพัฒนาสังคมให้เจริ ญอย่างสันติสุข
*ความมุ่งหมายทังสี ประการนัน มีความยิงใหญ่ และเป็ นความหวังว่ า หากการศึ กษาบรรลุได้ สั งคมทุกสั งคม ประเทศ
ทุกประเทศประชากรเป็ นสุ ขทุกหย่อมหญ้ า แต่ อนิจจา...กลายเป็ นความฝันแบบลมๆแล้ งๆ...จนบัดนี
๒. จากอดีตถึงปัจจุบันการศึกษาทัวโลกไม่ บรรลุตามความมุ่งหมายอันประเสริ ฐเลย
นักการศึกษาทังหลายทัวโลกเพียรพยายามเท่าไร ก็ไม่บรรลุความมุ่งหมายใดๆเลย เป็ นไปได้ แค่ คนมีความรู้และ
สร้ างกําลังคน (Man Power) ไปทํางานตามทีประเทศต้ องการ หรือประกอบอาชีพได้ เท่ านัน
นักการศึกษาก็เกิดความเหนี ยมอาย ทีจะกล่าวถึงความมุ่งหมายของการศึ กษาตามทีบรรพบุ รุษปรารถนาให้ มีให้
เป็ น อเมริ ก ัน ประกาศ ที รู ้ กนั ทั วไปว่า Bloom’s Taxonomy ซึ งหลายประเทศไม่ ได้เอาด้วยทังยุโ รปและเอเซี ย นั ก
การศึ กษาไทยก็เอามาแค่ พูดแค่ คุยกัน ตังวงสั มมนาอภิปรายกัน และเอามาสอนกันแบบไทยๆในสถาบั นฝึ กหั ดครู การ
ปฏิบัติจริ งเล็กน้ อย เหมือนไม่ มีเลย เช่นเดียวกับประเทศอืนๆ แม้ออสเตรเลีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ หรื อ อเมริ กันเองก็มี
ความล้ มเหลว...เป็ นไปแค่สร้ างกําลังคน เอามาเป็ นแบบอย่างไม่ได้
จีนก็รู้ว่า การศึกษาเป็ นไปเพือความเจริ ญทังสี ด้านนันเป็ นไปได้ยาก นักการศึกษาจีนก็อายทีจะพูดจึงกําหนดความ
มุ่งหมายของการศึกษา เพียง ส่ วน ได้แก่ ฉวนต้ า, ฉวนเยียน, เจียเฮ้ อ กล่าวคือ ให้รู้วิชาการ รู ้คุณธรรม รู ้การประกอบ
อาชี พ เอาเช้าจริ งๆ เรื องคุ ณ ธรรม ไม่ บ รรลุ เป้ าหมายกั น สั กประเทศ คนที ทํ าชั วได้ มาก เป็ นอาชญากร มี ความรู้ มี
ประกาศนียบัตร มีปริญญาทังนัน ทุกประเทศรวมทังไทยด้ วย…ทังหมดนีไม่มีใครปฏิเสธได้
*การศึกษาไม่ บรรลุเป้าหมายอันประเสริฐได้ เหลือแค่ผลิตกําลังคนออกสู่ตลาดแรงงานเท่ านัน
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*ความขัด แย้ ง (Conflicts) ยังมีทุ กหย่ อมหญ้ าทังในประเทศทุกประเทศ อาชญากรมีทุกแห่ ง คนคุ กก็แน่ น ขนั ด
ความขัดแย้งการแข่ งขันอย่างเอาเปรี ยบกันระหว่ างประเทศ ก็มีทุกเมือเชื อวัน หาความสงบสุ ขไม่ ได้ ...การศึ กษาช่ วย
อะไรไม่ ได้ เลย
๓. การศึกษาปรับปรุงเพียงนิดเดียวง่ ายๆก็บรรลุความมุ่งหมายอันประเสริฐนันได้
๓.๑ รู้สาเหตุทําความเข้ าใจกันก่ อน
* .ความเจริญทางกาย ไม่บรรลุผลเพราะทุกคนขาดวินัยตนเอง (Self-discipline) ภูมิคุม้ กัน (Immunity) บกพร่ อง
อาหารทีผลิตมีสารปนเปื อน โรคทีเกิดจาก แบคทีเรี ย, ฟังไจ, หรื อไวรัส มีมากมาย และรุ นแรง โรคทีเตยเกิด กับคนสู งวัย ก็
เกิดแก่คนทุกเพศทุกวัย โรคทางจิต คนไร้บา้ น (Homeless) มีมากในประเทศทีชือว่าเจริ ญมีการศึกษาดี รวมทังคนพิการ ฯลฯ
* .ความเจริญทางสติปัญญา นักวิชาการจํานวนไม่น้อยรวมทังครู อาจารย์ ยังเข้าใจผิด แท้จริ งเป็ นผลของการคิด
คิดมีผลดี...ปั ญญาดี คิดแล้วไม่มีผลดี..ปั ญญาน้อย บางคนว่า จิตมยปั ญญา, สุ ตะมยปั ญญา, ภาวนามยปั ญญา ยกมาทังดุน้
และก็อธิ บายไม่รู้เรื อง พระพุทธเจ้าสอนถูกอย่างยิง เช่น ปัญญาเกิดจากการคิด ไม่อธิ บายว่าทําไมต้องคิด อยูเ่ ฉยๆคิดไม่ได้
มนุ ษย์คิด เมือมีปัญหา อยากเข้าใจ อยากรู ้ คาํ ตอบ และต้องคิดทีละเรื อง ไม่ฟุ้งซ่ าน ทําอย่ างไรจึงคิดที ละเรื องและต้ องคิด
อย่างลุ่มลึก? …นีเรื องของจิตมยปัญญา
สุ ตมยปั ญญา ปั ญญาเกิด จากการอ่าน การฟั ง เพียงอ่ านและฟั งจํ าได้ ...ยังไม่ ใช่ ปั ญญา เพราะแค่ จําได้ พระภิก ษุ
ท่องจําพระไตรปิ ฎกได้...ปั ญญายังไม่มี ถ้าบรรลุอริ ยะผล จึ งนับถือได้ การอ่ านการฟั งต้ องคิดตาม ก็ได้ เพียงความเข้ าใจ ยัง
ไม่ ถึงขันวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ยังไม่ ถึ งขันคิดละเอียด (Critical Thinking) ถ้าถึ งขันนี ก็แค่เข้าใจลึ กซึ งเท่านัน และถ้าคิ ด
สู งขึนก็เห็ นข้อดี ข ้อเสี ย ของสิ งอ่า นที ฟั งมา ถ้ าคิด จนได้ ความรู้ใหม่ ที ดี กว่ าเดิ ม นั นคือปั ญ ญาแท้ ปั ญ ญาแท้ คือความคิด
สร้ างสรรค์นันเอง (Creative Thinking) การคิดจะให้ถึงขันนีได้ ต้องอาศัยเวลา อดทนและเพียร
ภาวนามยปั ญญา ก็บอกให้ทาํ สมาธิซี...ผลของสมาธิ คือจิ ตสงบเกิดความสุ ขสบายเท่านันยังไม่เกิดปัญญาแต่อย่าง
ใดจะให้ เกิดปั ญญาต้ องคิด ถ้ าไม่ คดิ ก็ยงั ไม่ เกิดปัญญา ทางพระเรี ยกว่าวิปัสสนาคือการคิดอย่างหนักหน่วงเพือตัดกิเลส การ
คิดต้ องคิดดีด้วย ถ้ าคิดไม่ ดี กลายเป็ นโมหะ...มีแต่ความเสี ยหาย
*พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็ นเหตุทีทําให้เกิดปัญญาเท่านัน ไม่ ใช่ ชนิดของปัญญาแต่ อย่างใด
*สรุ ปความรู้เป็ นเพียงพืนฐานไม่ เป็ นประโยชน์ เป็ นของเก่ าๆรวบรวมเอาไว้ ก็ร้ ูแบบเก่ า...ไม่ ใช่ ความมุ่งหมายของ
การศึกษา ความมุ่งหมายของการศึ กษาต้ องการให้ เกิดปัญญา ปัญญาขันตําสุ ดคือเอาความรู้ทีได้ ไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตจริง ที
เป็ นปั ญ ญาจริ งๆคือเอาความรู้ที ได้ เป็ นพื นฐานนํ าไปพั ฒ นาเป็ นความรู้ใหม่ แก้ ปั ญ หาใหม่ ที ยุ่งยากซั บซ้ อนกว่ าเดิ ม แต่
แก้ ปัญหาได้ ง่ายกว่ าเดิม นีคือปัญญา
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กระบวนการเรี ยนการสอนทีเป็ นไปเพือให้ เกิดปัญ ญา ง่ ายกว่ าวิธีการสอนแบบบอกวิชาและการบอกวิชาไม่ ทําให้
เกิดปัญญา ...ได้ แค่ผ้ เู รียนจําและมักจําไม่ ค่อยจะได้ นีเป็ นความเสี ยหายของการศึกษาตังแต่ อดีตถึงปัจจุบัน
* . ความเจริ ญทางอารมณ์ การศึกษาตังแต่อดีตถึงปั จจุบนั การพัฒนาอารมณ์ แก่ผเู ้ รี ยน ไม่ได้พฒั นาตรงๆเลย แค่
บอกต้องใช้เหตุผล ต้องอดทน การดุด่าประณามด้วยคําหยาบ เฆียนตีลงโทษเป็ นการทําร้าย ก่อให้เกิดความเครี ยด ความเก็บ
กด...ห่างไกลกับความเป็ นจริ ง อารมณ์ สงบอารมณ์ ...ทําให้ เรียนรู้ได้ มากและคิดได้ มาก การศึ กษาทีดี...ผู้เรียนต้ องได้ รับการ
พัฒนาอารมณ์ จริงจังอย่างมีความสุ ข มีความสุ ขทีได้ เรียน มีความยินดีทีจะปฏิบัติตามคําแนะนํ าของครู
* . ความเจริ ญ ทางสั ง คม มี การรวมกลุ่ มรวมพวก เป็ นกลุ่ ม เป็ นพวก เพื อต่ อ รองเอาผลประโยชน์ เห็ น แก่
ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าส่ วนรวม มีความขัดแย้งกันในกลุ่ม ขัดแย้งระหว่างกลุ่ม การช่อโกง คดีแพ่ง คดีอาญามีมากมาย
ความเมตตา ความเอืออาทร เป็ นเพียงคําพูดให้ดูดี ความสามัคคีทีแท้จริ งไม่เกิด หลายคนในกลุ่มชนชันสู ง กล่าวโจมตีซึงที
จริ งไม่ใช่โจมตี เป็ นการพูด/บอกตามความเป็ นจริ ง เมือทุกคนไม่ เจริ ญทางสั งคม สั งคมก็ไม่ เจริ ญไม่ อบอุ่นด้ วยนําใจไมตรี
การศึกษาจึงทําหน้าทีเพียงผลิตกําลังคนให้แก่สังคม หรื อประเทศเท่านัน
ความเจริ ญทางสั งคม ไม่ ได้ เกิดจากคําสอนคําบอกเล่ า หรื อเพี ยงอ่ านหนั งสื อได้ การเจริ ญทางสั งคมต้ องออกมา
จากจิต ของแต่ ละคน ทุ กคนต้ องได้ รับ การพั ฒ นาจิต ให้ ถึ งระดั บ ที อบอุ่น (Warm Mind) โดยการปฏิ บ ัติ MPD (Mind
Power Development) เพียงครัง นาที เท่านัน ไม่เกินนี สะสมกําลังจิต ให้ได้ ,

MPUs. (MPU: mind power unit)

๓.๒ เฟ้ นหาทฤษฎีการเรียนการสอนทีถูกต้ อง
ทฤษฎีการศึกษาทีสําคัญหลักๆทีพึงนํามาพิจารณาดังนี
Vygostky ครู ทาํ หน้าทีเป็ นผูแ้ นะนําจู งใจให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เอง ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดี เมื อผูเ้ รี ยนมีกาํ ลังจิ ต การ
พัฒนากําลังจิตผูเ้ รี ยน โดยใช้ Culture Meditation
Piaget ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ผูเ้ รี ยนแต่ละคน ต่างมีกระบวนการเรี ยนรู ้ และกระบวนการคิดเป็ นของตนเองตังแต่
คลอดจากครรภ์มารดา มีความสงสัย ใคร่ ทีจะเรี ยนรู ้ ทุก คน อย่างแตกต่างกัน ทุ กคน การเรี ยนการสอนจึ งต้องหาทางให้
ผูเ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้เอง ท่านบอกให้ครู รู้ว่า “เด็กไม่ ได้ ฉลาดน้ อยกว่ าผู้ใหญ่ ...ข้ อจํากัดทางร่ างกายเท่ านั นทีแตกต่ าง” การ
สอนแบบบอกวิชา ให้ผเู ้ รี ยนจดจําคําบอก เป็ นการทําลายศักยภาพการเรี ยนรู ้ ของเด็กทีสะสมมา การบังคับและการลงโทษ
ผูเ้ รี ยนเป็ นประหนึ งอาชญากร ความข้อนี นักการศึกษาอเมริ กนั เอาไปขยายความว่า เป็ นความเสี ยหายหนักเป็ น คดีทาํ ร้ าย
ร่ างกายระดับโทษประหาร (Corporal Punishment)เปี ยเจ้ต์ ประกาศทฤษฎี Constructivist Theory หรือทฤษฎีผ้ ูเรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง (Child Centered) นันเอง
นักการศึ กษาอเมริกัน Bloom ตังทฤษฎีการเรี ยน ชือว่ า Learning Mastery มีสาระว่า การเรี ยนรู ้ จะเกิดขึนได้เมือ
พฤติ ก รรมเรี ย นรู ้ (Learning behavior) ต่อ ไปนี เกิ ด ได้แ ก่ ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
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ประเมินค่าเกิดขึนพร้ อมๆกัน หาก เกิดแค่ความจํา ...ก็ถือว่ายังไม่ได้เรี ยนรู ้ ทฤษฎีนี เป็ นทฤษฎีทียกระดับการคิดทีสู งขึน
แล้วก็ตงเป็
ั นความมุ่งหมายของแผนการศึกษาของอเมริ กนั ทีเรี ยกว่า Bloom’s Taxonomy

Seymour Papert ชาวอัฟริ กาใต้ โอนสัญชาติเป็ นอเมริ กนั เป็ นศิษย์ของ Piaget ทีสวิส เอาทฤษฎี ของเปี ยเจ้ต์ มา
พัฒนา เป็ นเครื องมือการเรี ยนรู ้ Lego Logo ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เองและตังทฤษฎี Constructionism :ซึ งมีสาระแตกต่างจาก
ทฤษฎีของ Bloom มาก
จะเลือ กเฟ้ นอะไร ก็ตอ้ งพิ จารณาวัตถุ ประสงค์แ ละวิถีชีวิตในปั จ จุ บ ันและอนาคต ที ควบคู่กบั ความเจริ ญทาง
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิงด้าน ICT สิ งทีต้องพัฒนาเยาวชนของชาติ ได้แก่...
1. บ่ ม เพาะอุ ป นิ สั ย การเรี ย นรู ้ (Learning Habit) เพื อให้ผู ้เรี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้เองตลอดชี วิ ต (Life-long
learning) ทังนีเพราะในชีวิตจริ ง ทังเทคโนโลยีเปลียนแปลงรวดเร็ ว วิถีชีวิตก็เปลียนแปลง ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้
ปรับปรุ งพัฒนาตนเองได้โดยตลอด จึงสามารถดํารงชีวิตอยูร่ อดปลอดภัย และเป็ นสุ ขได้
2. เยาวชนต้องมีสดิปัญญา (ความคิด) เผชิญกับการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ทังในประเทศและระหว่างประเทศ
จึงจะเกิดความทัดเทียมเสมอภาคกัน
3. ประชาชนของเราต้องมีกาํ ลังจิตทีเข้มแข็ง สุ ขภาพจิตดี ในโลกทีนับวันจะซับซ้อนและสับสน หาไม่แล้ว โรค
จิตโรคประสาทจะเป็ นภัย
4. ประชาชนพึ งมี จิตที อบอุ่น (Warm Mind) ส่ งผลให้มีครอบครั วที อบอุ่ น สั งคมอบอุ่ น ประเทศที อบอุ่น มี
ความสุ ข
ฯลฯ
ดังนัน ทฤษฎีของ Vygostky และ Piaget จึ งเป็ นวิธี การเรี ยนรู ้ ทีเหมาะสม นอกจากจะเป็ นการบ่มเพาะอุป นิ สั ย
เรี ยนรู ้ เพราะเขาจะสามารถเรียนรู้ได้ เอง ทังในและนอกระบบโรงเรียน***
ส่ วน Culture Meditation ของ Vygostky นั นมี ความคลุมเครื อ แม้ ไอน์ สไตน์ จะใช้ ได้ ผ ลในการพัฒ นาตนเอง
หรื อแม้ แต่ Isaac Newton เคยใช้ วิธีพัฒนาตนเองโดยใช้ สมาธิ แต่ก็ไม่ชดั เจนถึงวิธีปฏิบตั ิ สมควรใช้ MPD พัฒนากําลังจิ ต
ผูเ้ รี ย น ทังเพราะง่าย ไม่มีขอ้ เสี ยแต่ประการใดเลยมี แต่ คุณ ประโยชน์ มหาศาลประมาณมิได้ * และทุ กคนสามารถเป็ นครู
อาจารย์ของตนเองได้ อย่างสบายๆ ทําได้ ตังแต่ เด็กอนุบาล จนถึงวัยแก่ เฒ่ า
๔. เมือสะสมกําลังจิตถึงระดับทีอบอุ่นเบืองต้ น ,

MPUs. จะได้ ประโยชน์ อะไรบ้ าง?
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ปฏิบตั ิ MPD ครังละ นาที วันละ ครั ง (อย่างน้อย ครัง) ต่อเนืองทุกวัน ไม่เว้น จนกระทังมีกาํ ลังจิตถึงระดับ
จิตอบอุ่น ผลปรากฏทีสังเกตได้ ดังนี
1. มีวินัยตนเอง (Self-discipline) มีพฤติกรรมเปลียนแปลง มีระเบียบเรี ยบร้อย รั กความสะอาด ตรงเวลา โดยที
ไม่ตอ้ งมีคาํ สั งหรื อบีบบังคับแต่อย่างใด...เป็ นไปเองอย่างอัตโนมัติ
2. มีใบหน้าแจ่มใสอารมณ์ดี มีความอดทนไม่หุนหันพลันแล่น มีความเพียร มีความจําดีขึน คะแนนสัมฤทธิผล
การเรี ยนดีขึน ทังนีเพราะ MPD ช่วยพัฒนา I.Q.; E.Q. และ Thinking Ability โดยตรง
3. มีวาจาสุ ภาพ เพราะคนจิตอบอุ่นจะรักความดีความสุ ภาพ (เด็กรู ้จกั ความดี ความไม่ดี ความสุ ภาพ ความหยาบ
คายตังแต่อนุ บาลแล้ว แต่ทีทังเด็กและผูใ้ หญ่ กระทําผิดทังทีรู ้นันเพราะ จิตไม่ อบอุ่น) ดังนัน เรื องศีลธรรม
จริ ยธรรม เขาจะเรี ยนรู ้และพัฒนาเอง ไม่รอคําแนะนําจากครู อาจารย์ผปู ้ กครอง
4. อาการออทิสติค และพฤติกรรมเพศทีสาม เป็ นความบกพร่ องทางอารมณ์ ไม่ มีปัญหาเรืองสติปัญญา... ถ้ามีก็
เป็ นการรักษาเยียวยา จะพบความเปลียนแปลงอย่างเห็นได้ชดั ถ้าไม่มีกเ็ ป็ นการป้ องกัน
5. มีสติสัมปชัญญะ (Mindfulness) สู งขึน มีความปลอดภัยสู งขึนเพราะชีวิตเสี ยงต่ ออุบัติเหตุเภทภัยตลอดชีวิต
6. มีจิตทีเป็ นมิตร (Friendly) ไม่นิยมความขัดแย้ง (Conflicts) รั กความมีไมตรี ความสามัคคีกลมเกลียวเกิดขึน
ในหมู่คณะ
7. ไม่มีความเครี ยดความเก็บกดซึ มเศร้า (Stress and Depressed)
8. มีความสุ ขลึกๆ หลับลึกใช้เวลาเท่าเดิมแต่สดชืนเมือตืนขึน มีกาํ ลังไม่เหน็ดเหนือยง่าย
9. สุ ขภาพดีขึน เช่นถ้ามีอาการภูมิแพ้...อาการก็ทุเลาหรื อหาย ถ้าไม่มี ก็เป็ นการป้ องกันโรค
*ยังมีอีกมาก ทังนี พิสูจน์ ได้ โดยการทดลองปฏิบัติสะสมกําลังจิตให้ ได้ ถึงระดับทีอบอุ่นเบื องต้ น ( ,

MPUs)

ก็สามารถยืนยันและอธิบายถึงคุณประโยชน์ ได้ มากกว่ านี
๕. ปฏิบัติ MPD อย่างไร? หน่ วยกําลังจิตสะสมได้ เช่ นไร?
การปฏิบตั ิ MPD (Mind Power Development) เป็ นการปฏิบตั ิแบบจิ บจ๊ อย (Doddle Practice) เพียงครั งละ นาที
วันละ ครัง (อย่างน้อย ครั ง) สะสมกําลังจิ ตเรื อยไป ปฏิบตั ิได้ตงแต่
ั วยั เด็กถึงวัยแก่เฒ่า...ปฏิบตั ิได้ตลอดชีวิต ทุกชาติทุก
ศาสนา ตัวเองเป็ นครูอาจารย์ของของตนเอง ไม่ ต้องหาครูอาจารย์ใดๆเลย ไม่ มีโทษอันตรายใดๆ มีแต่ ประโยชน์ มหาศาล วิธี
ปฏิบตั ิง่ายๆมีดงั นี
1. เริ มต้ น นั งสบายๆ หลับตา หายใจลึกๆเพือไล่อากาศเสี ยและรั บอากาศดีๆสัก - ครั ง เพือการฟอกโลหิ ตที
สมบูรณ์ไปเลียงร่ างกาย ต่อจากนัน ก็หายใจปกติพร้อมๆกับภาวนาซึ งเป็ นพระนามของพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ด...
เป็ นการถวายความเคารพ เป็ นการบู ชาเท่ านั น ไม่ ใช่ การขอ *ถือว่า.. “ ต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วพระผูเ้ ป็ นเจ้า
จะช่วยท่าน” หรื อ “อัตตาหิ อัตโน นาโถ-ตนแลเป็ นทีพึงแห่งตน” ทังนี...ตามลัทธิศาสนาของตน ดังนี
. พุทธศาสนา หายใจเข้านึกว่า “พุท” หายใจออกนึกว่า “โธ” หรื อทุกคําทีหมายถึงพระพุทธเจ้า
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. คริสต์ ศาสนา หายใจเข้านึกว่า “Summum” หายใจออกนึกว่า “Bonum”
. อิสลามศาสนา หายใจเข้านึกว่า “อัลเลาะห์” หายใจออกนึกว่า “อัลเลาะห์”
. ศาสนาซิกห์ (Sikhism) หายใจเข้านึกว่า “Maha” หายใจออกนึกว่า “Guru”
1.5 ศาสนาฮินดู (Hiduism) หายใจเข้านึกว่า “Maha” หายใจออกนึกว่า “brahma”
1.6 นักสั จธรรมไม่ ร้ ูไม่ เห็นไม่ นับถือ หายใจเข้านึกว่า “พ่ อ” หายใจออกนึกว่า “แม่ ” หรือบุคคลอืนทีตนเคารพ
นับถือ เอามาภาวนาได้ ทังหมด
. เมือชํานาญแคล่ วคล่ องแล้ ว ไม่ จํากัดอิริยาบถ เดิน(ลืมตา), ยืน, นั งรออาหารตามสั ง, ไม่ จํากัดสถานที ในรถ ใน
เรื อ บนเตียงคนไข้ (กรณี เจ็บ ป่ วย-จะความทรมานกาย, ความเศร้ า, ความวิตก..จะหายไว/เป็ นวิธีทาํ ใจดีๆ ตามหมอและ
พยาบาลสั งทีดีทีสุ ด ) แม้ในห้องสุ ขา ก็ทาํ ได้
. การนอนหลับต้ องภาวนาจนกว่ าจะหลับ ทังนี เพือความสมบูรณ์ ของการสะสมกําลังจิต เป็ นข้ อบังคับ สําหรับผู ้
ปฏิบตั ิ MPD ทุกคน ขาดไม่ได้
. จํากัดเวลา นาที เท่ านัน อย่าเกิน หากเกิน ไม่ดีเพราะจิตจะตกภวังค์ จิตจะเข้าสู่ ฌานไม่ดี หากตกโมหะกําลังจิ ต
ไม่ ส ะสม เสี ย หายไม่ ดี (ไม่ ต้อ งการฌานต้อ งการกํา ลังจิ ตที อบอุ่ น พวกนั กสะกดจิ ต นั กไสยศาสตร์ พวกจิ ตเข้ม เช่ น
Rasputin แห่งรัสเซี ย หรื อทรงสมาบัติระดับเหาะได้ดงั เช่น เทวทัต ยังทําชัวขนาดหนัก คิดฆ่าพระพุทธเจ้า...คนจิตอบอุ่นไม่
ทําชัว เราต้ องการจิตอบอุ่นเท่ านัน)
หมายเหตุ

. ไม่ ได้ปิ ดกันเรื องฌานสมาบัติ โดยทัวไปได้ยาก ปฏิบ ัติท รมาน...MPD ไม่ต้องการความ

ลําบาก ทรมานใด ต้องการง่ายๆสบายๆ เป็ นสําคัญ
. จิตอบอุ่นก่ อน แล้วทรงฌาน สมาบัติจึงจะดี ทรงฌานสมาบัติทีจิตไม่อบอุ่น ไม่รีบตัดกิเลส
ให้เบาบางมีอนั ตรายต่อตนเองและผูอ้ ืน...ไม่ดีอนั ตราย การปฏิบตั ิเพือฌานสมาบัติต้องมีครู อาจารย์ชันเยียมควบคุมใกล้ ชิด
แต่ MPD ไม่ ต้องการครูอาจารย์ใดๆ
* . เวลา นาที อย่ าตังนาฬิ กาปลุก กะประมาณเวลาเอาเอง แรกๆ เกินบ้ าง ไม่ ถึงบ้ าง ไม่ เป็ นไร
เพียง - สั ปดาห์ แรกเท่ านัน ต่ อไปจิตมีกําลังก็ตรงเป๊ ะๆ จิตดีขึน
. ปฏิบัติ วันละ ครั ง ได้แก่ ) ก่อนนอน, ) เช้าหลังตืนนอนหรื อก่อนออกจากบ้าน, ) เช้าทีโรงเรี ยนก่อนเข้า
เรี ยน- ครู อาจขอให้ให้ทาํ ก่อนเรี ยนก็ดีมาก, ) เวลาพักกลางวันเพือเติมพลังจิ ตก่อนเรี ยนต่อไป, )ก่อนออกจากโรงเรี ยน
กลับบ้าน
*ผูป้ ฏิบตั ิวนั ละ ครัง ให้เลือกเวลา ทีเหมาะสม และปฏิบตั ิให้ตรงเวลาทุกวัน
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*ชี วิตเสี ยงภัยมีอุบตั ิเหตุตกตายกันมาก ออกจากบ้านไม่ถึงโรงเรี ยน ออกจากโรงเรี ยน ไม่ถึงบ้าน หรื อประสบ
อุบตั ิเหตุตายในโรงเรี ยนก็มี การปฏิบตั ิ MPD เพียงเท่านัน ก็มีอาํ นาจปกป้ องได้ ไม่ใช่ความเชือทีงมงาย เป็ นสัจธรรม ผู้
ปฏิบัติ MPD สะสมกําลังจิตได้ 50,000 MPUs ขึนไปจะรู้และยืนยันอานุภาพได้
6. การคิดหน่ วยกําลังจิต นาที = หน่ วยกําลังจิต (MPU)
ปฏิบตั ิวนั ละ ครัง ก็จะสะสมกําลังจิตได้

MPUs ใช้เวลา เพียง เดือน จิตก็จะถึงระดับทีอบอุ่นเบืองต้น คือ

3,000 MPUs แท้ จ ริ ง ผู้ป ฏิ บั ติได้ รับ ผลความดี ตังแต่ - สั ป ดาห์ แ รกแล้ ว มี ความสุ ขทางจิตเพิ มขึ นเรื อยๆ จะพบความ
มหั ศจรรย์ มาก เมื อถึ ง ประมาณ เดื อน หลั งจากนั นก็ จ ะกลายเป็ น อุ ป นิ สัย (Habit) คนใกล้ชิด จะรู ้ ก ัน เตื อ นกัน และ
แลกเปลียนประสบการณ์กนั ได้
๖. อย่าบังคับให้ ปฏิบัติ MPD เป็ นอันขาด
การปฏิบตั ิ MPD เป็ นการปฏิบตั ิแบบสบายๆ การเชิญชวนจูงใจ อย่าเรียก MPD เป็ นการปฏิบัติสมาธิ เพราะจะเกิด
ความรู ้ สึกน่ าเบือหน่ าย เก็บกด อดทน เวลานาน และทรมาน ทังทีมีรากฐานมาจากสมาธิก็ตาม แต่การปฏิบตั ิ MPD ง่ายๆ
สบายๆ ไม่ มีอะไรทรมานเลย จุดหมายก็ต่างกัน หากชวนเด็กมัธยม หรื ออาชีวะ ... “อ้าวพวกเรา มาทําสมาธิกนั ” เขาจะส่ าย
หน้าหนี..ไม่เล่นด้วย
หากบอกว่า “ทํา MPD กันเถอะ แป๊ บเดียว นาที” พวกเขาจะยิม ง่ายและก็แป๊ บเดียวจริ ง
หากเด็กวัยหนุ่มสาว...เพศที หากเราชวนว่า “เราทํา MPD สะสมกําลังจิต…เราจะได้แฟนเป็ นคนดี เลือกได้เลย
นะ” เด็กวัยรุ่ นหู ผึงเลย...เพราะอารมณ์กามตัณหาเขาแรง ละร้อน เป็ นอันตรายต่อตัวเขาเองและผูอ้ ืน หากสะสมกําลังจิ ตถึง
ระดับอบอุ่น อันตรายก็จะหมดไป ...หลังจากนัน เขาก็จะมีพเศตามความเป็ นจริง
เด็กติดเกม ติดยาเสพติด ติดอบายมุข ติดกามตัณหา...อย่าดุว่า อย่าห้ าม เพราะถ้ าห้ ามเขาก็ไม่ เชื อ และลักลอบทํา
ชักชวนให้ ทํา MPD วันละ ครัง เพิ มก่อนเล่นเกมให้ทาํ MPD ก่อน…สะสมกําลังจิตไปเรื อยๆ พอจิตใกล้ จะอบอุ่น...เขาจะ
เห็นความไม่ดี เขาเลิกเอง
เขาทําชัว...ไม่ใช่ เขาไม่รู้ คนขายยาบ้า จบชันประถม ชันมัธยม ปริ ญญาตรี ห รื อ สู งกว่าก็ห ลายคน เขารู้ดี ว่าชั ว
เพียงไร...ทีเขาทําเพราะ จิตไม่ อบอุ่น
*คนจิตอบอุ่น มีศีล มีสติสัมปชัญญะมีปัญญา หมดโอกาสทีจะเป็ นโรคจิต โรคประสาท
*คนจิตอบอุ่นเป็ นทีต้ องการของทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกสั งคม...ทุกศาสนา, ทุกชาติ, มีปัญหาประสบทุกข์ ภัย เพราะ
คนจิตไม่ อบอุ่น
*ถ้ าคนจิตอบอุ่น. ..แล้ ว...ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนอบอุ่นประเทศอบอุ่น...สั งคมโลกอบอุ่น
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๗. การนําเสนอ เชิญชวน จูงใจ ให้ แก่ เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล หรือบุคคลทีพึงเยียวยารักษา
เด็กซึ มเศร้า, ปัญญาอ่อน, ออทิสติค, เด็กความสนใจสัน, เด็กซุกซนเกินไป รวมทังเด็กเล็กอนุบาล ผู้สอนผู้แนะนํ า
ต้ องสะสมกําลังจิตได้ ,

MPUs เป็ นอย่ างน้ อย จะสามารถมองเห็ นความเหมาะสมของการจูงใจ เทคนิคและวิธีการ ให้

แต่ ละรายได้ อย่างเหมาะสม อดทนค่อยเป็ นค่ อยไป เวลาปฏิบัติ ตังแต่ นาที หรือ นาที หรื อ นาทีก็ได้ ทังนี เป็ นไปตาม
สภาพจิต
สํ าหรับคนปกติ เด็กโต ผู้แนะนําเชิญชวน ให้ ปฏิบัติไปพร้ อมๆกันได้ อย่าลืมว่ า เวลาปฏิบัติ ต้ อง นาทีเท่ านัน
๘. เด็ก เยาวชน และคนไทยมีพืนฐาน MPD อยู่แล้ ว
การมีสมาธิ เป็ นสิ งทีเรี ยกหากันอยู่แล้ว ทุกชาติทุกศาสนาก็ตอ้ งการให้คนมีสมาธิ กนั ทังนัน แต่ทีสอนแนะนํากัน
นัน เป็ นของทีหนักไป เพราะมีความเครี ยด มีความปวดเมือย น่าเบือหน่าย แม้โรงเรี ยนวิถีพุทธ ก็มีปัญหา เพราะการปฏิบตั ิ
มุ่งสู่ ฌานสมาบัติ มีลกั ษณะเป็ นนักบวชหรื อเนกขัมปฏิบตั ิ และก็เป็ นไปไม่ได้ เพราะผูส้ อนส่ วนใหญ่กไ็ ม่สามารถทรงฌาน
ได้ ... และก็มีขอบเขตจํากัด คือพุทธศาสนาเท่านัน MPD ไม่ขดั กับพุทธศาสนา และก็ไม่ขดั กับศาสนาอืน
MPD เป็ นการเลี ยนแบบการประพฤติป ฏิ บ ัติ Messiah ผู ้ที จะรั บ โองการของพระผูเ้ ป็ นเจ้า เช่ น เดี ยวกับ Rishi
ผูเ้ ขียนคัมภีร์ในศาสนพราหมณ์ /ฮิ นดูลว้ นแต่ฟังโองการพระผูเ้ ป็ นเจ้ามาบอกสาธุ ชนทังนัน...ดังนัน MPD มีรากฐานกับ
ศาสนาต่างๆ
นันก็คือ ท่านทีมีประสนการณ์แบกภาระหนักมามากแล้ว สวดมนต์ออ้ นวอนพระผูเ้ ป็ นเจ้ากันนาน นังสมาธิกนั บิด
แล้วบิดอีก...เป็ นพืนฐานสําคัญ ให้เห็นว่า MPD เป็ นของเบาของง่ ายของจิบจ๊ อย เป็ นของเบาไม่ เป็ นภาระอะไร อันตราย
ใดๆก็ไม่ มี มีหน่ วยวัดบอกการสะสมกําลังจิต ทีพิสูจน์ ผลได้ เพียงถึงจิตอบอุ่น การเยียวยารักษาก็มีผล อีกประการหนึ ง ทุก
คน(ปกติ) เป็ นครูอาจารย์ของตนเองได้
๙. การบรรลุความมุ่งหมายอันประเสริ ฐของการศึกษาไทยเป็ นไปได้ เพียงปี เดียวก็เห็นผล
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ทีแก่นนไม่
ั ตอ้ งเปลียน ดังเช่นอเมริ กา จี น อินเดีย ...ไม่ตอ้ งอ้างใครเป็ นไทยแท้
ขอเพียง ปรับเปลียน ดังนี
1. ปรั บหลักสู ตรเป็ น Out-comes based Curriculum ซึ งจะได้เห็น บทบาทของครู และผูเ้ รี ยนได้ชดั เจน โดย
ครู ป ระจําการ ในทุ กระดับ ที มีป ระสบการณ์ การสอนในสถาบัน

ปี เป็ นอย่างน้อยร่ วมกัน ทําหลักสู ตร

เท่านัน ครู ประถม ครู มธั ยม ครู อาชีวศึกษา และครู อุดมศึกษา...เลิกเสี ยทีทีเอานักวิชาการต่างประเทศมาเป็ นที
ปรึ กษา มาบรรยาย เอาอาจารย์มหาวิทยาลัยทําหลักสู ตรมัธยม ประถม...ทังนี มีแผนพัฒนาการศึกษาชาติเป็ น
กรอบ
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2. กระบวนการเรี ยนการสอน มี Vygostky + Piaget+ Bloom + MPD ครู เป็ นเพี ยงผู ้หาวิธี การจู งใจให้เรี ยนรู ้
และสอบวัด ด้วยข้อสอบมาตรฐาน วัดตังแต่ พ ฤติกรรมความเข้ าใจขึนไป เพราะอย่างไรก็ตอ้ งจําได้ จึ งจะ
เข้าใจ การนําไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ...การศึกษาในระบบจึงสมบูรณ์ ...โรงเรี ยนกวดวิชา
ล้มเลิกไปเอง
3. ครู ผ้ ูสอนมีเวลาแก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรี ยน เด็กทีต้ องได้ รับการพัฒนาเป็ นพิเศษ เพียงห้ องเรี ยนละ - คน
Case Study หรื อ วิ จัยในชั นเรี ยน ครื อสิ งเดียวกั น ไปใช้ คําว่ า Classroom Research เข้ าตามแบบอเมริ กั น
เสี ยหาย ให้ พัฒนาเด็กทุกคน ไม่ ให้ ตกหล่ น เด็กป.๖ อ่ านหนังสื อไม่ ออกเพียงคนเดียว...ก็อายกันทังเมือง
4. เรื องการบริ ห ารจั ด การ และการประกั น คุ ณ ภาพ ต้ องพุ่ งตรงไปที ผู้ เรี ย น (Focusing on Learner) และ
ครู ผสู ้ อนเท่านัน...แยกไว้อีกบทความหนึง
MPD ช่ วยพัฒนาผู้เรี ยนให้ เจริญได้ ทังสี ด้ าน สมความมุ่งมาตรปรารถนาทีมีแต่ โบราณอันประเสริ ฐนัน ก็สามารถบรรลุได้
อย่ างสมบู รณ์ ยิงใหญ่ ...การศึ กษาไทยก็ลําหน้ า ไม่ ต้องตามใคร ดังทีเป็ นมาแล้ ว พึงเริ มแต่ บัดนี เพียงปี เดียวก็เห็ นผล วัดได้
ประเมินได้ แน่ นอนเป็ นสั จจะ
MPD Information Center
Department of Technology and Communication Education
Faculty of Industrial Education and Technology: FIET
King Mongkut’s University of Technology Thonburi: KMUTT

