MPD เพือพัฒนาเด็กออทิสติก, เด็กความสนใจสั น, เด็ก
ซุกซนเกิน,เด็กเรียนรู้ ช้า และเด็กปัญญาอ่ อน

*MPD: Mind Power Development: การพัฒนากําลังจิต
*จิตอบอุ่น (Warm Mind) ในทางศาสนา คนทีมีจิตอบอุ่นคือ คนทีมีสติมีสมาธิ มีเมตตาต่อคนและสัตว์
รักสัจธรรม เคารพพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดตามศาสนาของตน; ในทางจิตวิทยา: คนทีมีจิตอบอุ่นคือคนทีมีอารมณ์สงบ
(Calm), ร่ าเริ ง (Cheerful), มี ค วามเป็ นมิ ต ร (Friendly), อดทน (Tolerance), มี ก ํา ลั งความคิ ด (Good thinking
ability) สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรเป็ นความจริ ง (Reality) หรื ออะไรเป็ นโฆษณาชวนเชือ ( Propaganda), มีวินัย
ตนเอง (Self-discipline), มีอาํ นาจการรั บรู ้ (Grasping power) สู งขึน โดยสรุ ปคือคนทีมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต
ดี
*การพัฒนาจิตให้ อบอุ่น โดยการปฏิบตั ิ MPD ครั งละ ๕ นาทีไม่เกินนี วันละ ๕ ครั งแต่ไม่น้อยกว่า ๓
ครัง ทุกวันต่อเนื อง จนกว่าจะสะสมกําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ MPUs จิตเริ มอบอุ่นผูป้ ฏิบตั ิจึงรู ้ตวั ว่ามีความสุ ขลึกๆอย่าง
ไม่เคยมีมาก่อนชัดเจน ผูอ้ ืนก็สังเกตเห็นว่ามีลกั ษณะสี หน้าอารมณ์และพฤติกรรมพัฒนาในเชิงบวกสู ง
*MPD มีประโยชน์ ทังเป็ นการเยียวยารั กษาและพัฒนาความสามารถต่ างๆไปพร้ อมกันอีกมากมายแบบ
คาดไม่ ถึง ทีท้าทายนักจิตวิทยาคลินิก และนักจิตวิทยาการศึกษา วิจยั พิสูจน์ทดลองได้ โดยทีผูท้ ดลองผูว้ ิจัย และผู ้
ทีจะนําไปรักษาเยียวยา จะต้องปฏิบตั ิ MPD ให้ได้ ๓,๐๐๐ MPUs ก่อน จึงจะนําไปรักษาเยียวยาได้
ที ว่ าใช้ MPD เยียวยารั กษาได้ แ ก่ การรั ก ษาเยีย วยาเด็ก ออทิ ส ติ ก (Autistic), เด็ก ความสนใจสั น (Inattention Child), เด็ก ซุ ก ซนเกิ น (Problem Child), เด็ก เรี ย นรู ้ ช้า (Slow Learner) และเด็ ก ปั ญ ญาอ่ อ น (Mental
Retardation), โรคภูมิแพ้ (Allergy) เป็ นต้น
ทีว่ายังเป็ นการพัฒนาไปพร้ อมๆกันอีกนัน ได้แก่ เชาวน์ปัญญา (Intelligence/ I.Q.), ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity), ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence), อํา นาจการรั บ รู ้ (Grasping Power), ความขยัน /
ความเพี ย ร (Hard Working), ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility), ความมี ศี ล ธรรม(Moral), ความเมตตากรุ ณ า
(Loving Kindness), มีสุขภาพจิตและสุ ขภาพกายดี (Mental and Physical Hygiene), etc.
*MPD มีแต่ ประโยชน์ อย่ างเดียวไม่ โทษอันตรายใดๆเลย*MPD ปฏิบัติง่าย ใครๆก็ทําได้ อ่ านวิธีการปฏิบัติ
ไม่ กีนาที ปฏิ บัติได้ เลย ทุกคนเป็ นครูอาจารย์ ของตนเอง สํ าหรั บเด็กที มีปัญหาเท่ านั น ผู้ปฏิบัติการแก้ ไขเยียวยา
ต้ องสะสมกําลังจิตให้ ได้ ๓,๐๐๐ MPUs ก่ อน

บทความต่อไปนี ยาว...นิ ดหนึ ง สําหรั บคนมีความรู ้มีปัญญา เขาไม่เชือง่าย กว่าจะลงมือทดลองพิสูจน์
ด้วยตัวเอง บทความ MPD มีหลาย Versions แต่ในทีนีมุ่งแก้ไขเยียวยาพัฒนาเด็กทีมีปัญหาเท่านัน

๑. สภาพการณ์ ทัวไป
เด็ก เรี ยนรู ้ ชา้ (Slow Learner) มี I.Q. ระหว่าง - จดจําอะไรไม่ ค่อยได้ คิ ดช้าตอบสนองช้า เรี ยนรู ้
อะไรได้ชา้ ครู ทีดีจะเมตตาแยกสอนให้แตกต่างจากเพือน ครู ทีอ่อนวิชาครู อ่อนความเป็ นครู กเ็ ห็นว่าเป็ นภาระ ก็
ทอดทิ งเด็ก ดุว่าประณามเด็ก เด็กหนีตกหล่นออกจากระบบโรงเรี ยนอย่างน่าเสี ยดาย Einstein นักฟิ สิ กส์เรื องนาม
ของโลก ก็เป็ นเด็กเรี ยนรู ้ ชา้ มาก่อน ถ้า ไอน์ สไตน์ อยู่เมืองไทยก็หมดโอกาส แต่ครู อาจารย์ของไอน์ สไตน์ ใช้
Culture Meditation แก้ ไข เป็ นผลสํ าเร็จ
เด็กซุกซนเกินไป (Problem Child) ไม่หยุดนิ ง ห้ามปรามไม่ได้ ต้องจําต้องอุม้ จึ งจะหยุด แม้จะหยุดก็ยงั
ดิ น พ่อแม่หรื อพีเลียงอารมณ์เสีย เด็กก็ถูกตี ก็ร้องไห้ไม่หยุด พอๆกับเด็กสนใจสัน เรี ยนรู ้อะไรเรื องสันๆเรี ยนรู ้ได้
เร็ ว เรื องยาวๆรําคาญไม่อยากเรี ยน บางครั งก็แยกไม่ออก ระหว่างเด็กซุ กซนเกินกับ เด็กสนใจสัน (In-attention
Child)
เด็ ก ออทิ ส ติ ก (Autistic) ชื อเต็ ม ๆในทางจิ ต เวชมี ห ลายอย่า งแล้ว แต่ จ ะเรี ย กเช่ น Autism Spectrum
Disorder, Autistic Disorder, Autism), Autism Spectrum Disorder, Pervasive Developmental Disorders, PDD
Not Otherwise Specified, Asperger’s Disorderจนในปั จจุ บ ั น นั ก วิ ช าการตกลงใช้ ค ํา ว่ า “Autism Spectrum
Disorder”ตาม เกณฑ์คู่มือการวินิจฉัยโรคทางจิ ตเวชฉบับล่าสุ ด DSM-5 เรื อง ออทิสติก เป็ นเรื องทีน่ าสนใจมาก
เพราะเด็กไทยนับวันทีจะปรากฏมากขึน เป็ นปัญหากับพ่อแม่และสังคมไทยมากขึน จึ งขอเสนอสาระทีพึงทราบ
ต่อไปนี
รู้ได้ อย่างไรว่ า เด็กเป็ น ออทิสติก?
ลักษณะสําคัญทีบ่งบอกว่าเด็กเป็ น โรคออทิสติก สังเกตได้ตงแต่
ั เด็กอายุ 18 เดือน ความจริ งผูเ้ ป็ นพ่ อ
เป็ นแม่รู้อาการออทิสติกได้ก่อนนี แต่ปรากฏชัดเจนทีแพทย์ยอมรับได้เมือ ๑๘ เดือนขึนไป จะอาการ ๔ ลักษณะ
สําคัญ หากปรากฏลักษณะผิดปกติ ๒ อย่างขึนไป ก็นาํ เข้าปรึ กษาแพทย์ เพือวินิจฉัยต่อไป และทําการช่วยเหลือ
ต่อไป ลักษณะอาการทัง ๔ นัน ได้แก่
๑. เล่นสมมติไม่เป็ น
๒. ไม่สามารถบอกหรื อชีนิ วบ่งบอกความต้องการของตนได้
๓. ไม่ตอ้ งการไม่สนใจเพือน ต้องการอยูค่ นเดียว
๔. ไม่มีความสนใจร่ วมกับคนอืนได้
สาเหตุของออทิสติก ทีแท้จริ งยังไม่ มีผ้ ใู ดทราบ แม้จะทําการศึกษาวิเคราะห์วิจยั มานาน ถึง
๗๐ ปี แล้วก็ตาม
การดูแลรักษา
วิธีการดูแลรั กษาต่างๆ ในปั จจุ บนั นี สามารถช่วยเหลือให้เด็ก ออทิส ติก มี พฒ
ั นาการดีขึนได้มาก จน
สามารถเรี ยนรู ้ ปรับตัว ใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมในสังคม และประกอบอาชีพได้ โดยพึงพาผูอ้ ืน
น้อยทีสุ ด ดีกว่าในอดีตทีผ่านมา
การดูแลรักษาออทิสติก จําเป็ นต้องอาศัยทีมงานผูเ้ ชียวชาญจากจากหลายวิชาชีพร่ วมกัน ได้แก่ จิตแพทย์
เด็ ก และวัย รุ่ น (Child and Adolescent Psychiatrist) นั ก จิ ต วิ ท ยา (Psychologist) พยาบาลจิ ต เวชเด็ ก (Child
Psychiatric Nurse) นั ก เวชศาสตร์ ก ารสื อความหมาย (Speech Therapist) นั ก กิ จ กรรมบํา บั ด (Occupational
Therapist) ครู การศึกษาพิเศษ (Special Educator) นักสังคมสงเคราะห์ (Social Welfare Worker) เป็ นต้น
หัวใจสําคัญของการดูแลรักษาไม่ได้อยูท่ ีผู ้ เชียวชาญเท่านัน แต่ อยู่ทีครอบครัว

การดูแลรักษาบุคคลออทิสติก ไม่ มีวิธีการใดทีดีทีสุ ด
ทีมงานสหวิชาชี พ ต้ องร่ วมระดมความคิดกับครอบครัว ทุกครังด้วย เพราะวิธีการปฏิบตั ิครอบครัวต้อง
นํามาใช้ทีบ้านอย่างสมําเสมอ และต่อเนือง การรักษาออทิสติกไม่มีรูปแบบทีเป็ นสู ตรสําเร็ จรู ปแบบเดียวทีใช้ได้
กับทุกคน กล่าวคือ แต่ละคนต้องใช้วิธีการบําบัดหลายวิธีร่วมกัน เป็ นรายๆไป
สถานการณ์ ออทิสติกทีน่ าวิตกน่ าห่ วงใย
จากข้อมูลเดิมเมือ 20 ปี ก่อน พบว่ามีผเู ้ ป็ นออทิสติก ประมาณ 1-2 คนต่อประชากร 1,000 คน และพบว่า
มีแนวโน้มเพิ มมากขึนเรื อยๆศูน ย์ควบคุ มและป้ องกัน โรคของสหรั ฐ อเมริ กา (Centers for Disease Control and
Prevention) ทําการศึกษาระบาดวิทยาของออทิสติก อย่างต่อเนืองตังแต่ปี พ.ศ.2545-2551 โดยทําการศึกษาเด็กอายุ
8 ปี ใน 14 พืนทีเฝ้ าระวัง พบว่าลักษณะออทิสติก เพิ มขึนจาก 6.4 คน ต่อ 1,000 คนในปี พ.ศ.2545 เป็ น 11.3 ต่อ
1,000 ในปี พ.ศ.2551 พบเพิ มขึนร้อยละ 78 ในระยะเวลา 6 ปี (CDC, 2012)พบออทิสติกในเพศชายมากกว่าเพศ
หญิ ง ประมาณ 4-5 เท่า เดิมเชือว่าพบมากในกลุ่มคนทีมีฐานะดี แต่ในปั จจุบนั พบว่า มีในทุกระดับชั นของสั งคม
พอๆ กัน ทีเป็ นเช่นนี เพราะว่า แต่เดิมนันกลุ่มคนทีมีฐานะดี จะเข้าถึงบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
ดีกว่า
สาเหตุของออทิสติก
มีการศึกษาปัจจัยทางชีววิทยา (Biological factor) ทีเกียวกับการเกิดออทิสติก ในด้านต่างๆเช่น ทางด้าน
พัน ธุ ก รรม (Genetic Factor), ด้า นเภสั ช วิ ท ยาระบบประสาท (Neuro-pharmacological Study) พบว่ า มี ค วาม
เกียวข้องกับสารเคมีสือประสาท ซี โรโทนิ น (serotonin) โดยมีระดับในเกล็ดเลือดสู งขึน แต่ยงั ไม่สามารถอธิ บาย
เหตุผลทีชัดเจนได้ ว่าเกิดจากอะไร, ศึกษาทางด้านคลืนไฟฟ้ าสมอง (Electroencephalography - EEG), ศึกษาจาก
ภาพฉายระบบประสาท (Neural Imaging) ก็พ บความผิด ปกติห ลากหลายรู ป แบบ แต่ย งั คลุมเครื อ , การศึ ก ษา
ทางด้านพยาธิ วิ ท ยาระบบประสาท (Neuro-pathological Study) ยังไม่ ส ามารถสรุ ป ได้ชัด เจน แต่ จ ากหลาย
การศึกษาพบว่าเกียวข้องกับจํานวน Purkinje cell ทีลดลง, การศึกษาปริ มาตรของสมอง (Study of Brain Volume)
พบว่ามีป ริ มาตรของสมองเพิ มขึน ยกเว้นสมองส่ วนหน้า (frontal lobe) และพบว่าเส้นรอบวงของศีรษะ (head
circumference) ปกติในตอนแรกเกิด แล้วเริ มมากผิดปกติในช่วงวัยเด็กตอนต้นถึงตอนกลาง โดยสรุ ปแล้ว สาเหตุ
ของ ออทิสติก ยังมีความคลุมเครื อ จึงเยียวยาแก้ไขเด็ดขาดไม่ได้ โลกมนุษย์ตอ้ งผจญกับทุกข์กบั ออทิสติกต่อไป
ปัญญาอ่ อน
สภาพปัญญาอ่อนแบ่งตามระดับเชาว์ปัญญา ตามวิธีการแบ่งแบบสากลสามารถแบ่งเป็ น ๔ ระดับ ดังนี
๑. ปัญญาอ่อนระดับน้อย ระดับเชาว์ปัญญา 50 - 70 พบได้ร้อยละ 85 ของบุคคลปัญญาอ่อน
๒. ปัญญาอ่อนระดับกลาง (Moderate Mental Retardation) ระดับเชาว์ ปัญญา 35 - 50 พบได้ร้อยละ 10
ของบุคคลปัญญาอ่อน
๓. ปัญญาอ่อนระดับรุ นแรง (Severe Mental Retardation)
ระดับเชาว์ ปัญญา 20 - 30 พบร้อยละ 3 - 4 ของบุคคลปัญญาอ่อน
๔. ปัญญาอ่อนระดับรุ นแรงมาก (Profound Mental Retardation) ระดับ เชาว์ปัญญาตํากว่า 20 พบได้ร้อย
ละ 1 - 2 ของบุคคลปัญญาอ่อน มีความพิการทางกายซําซ้อน ความสามารถในการเคลือนไหวตํา
๒. ความทุกข์ ความหนักใจของครอบครัว

บิดามารดาผูม้ ีลูกเป็ น ออทิสติก, ความสนใจสัน, ซุ กชนเกินไม่หยุดนิ ง, เรี ยนรู ้ชา้ , หรื อหนักมากขึน ถึง
ระดับปั ญญาอ่อน ไม่ ว่าจะเกิดขึนกับครอบครั วระดับถานะทางเศรษฐกิจใด บิ ดามารดาย่ อมเป็ นทุกข์ และหนักใจ
ยิง
เอกสารทีนําเสนอนี เพือสร้ างความสุ ขทางจิ ตให้บิดามารดา มีกําลังจิตทีอบอุ่น มีพ ลังทีจะดําเนิ นการ
ภารกิจ แก้ไขพัฒนาคลีคลายปัญหา ออทิสติก, เด็กความสนใจสัน, เด็กซุกซนเกิน, เด็กเรี ยนรู ้ชา้ และปัญญาอ่อน...
ได้ อย่างมาก
๓. MPD ช่ วยพัฒนา I.Q. บรรเทาอาการ ออทิสติก พร้ อมกับมีจิตทีอบอุ่น
อาการออทิสติก เกียวข้องกับอารมณ์ และกําลังจิต เด็กที I.Q. ตํา เป็ นเด็กเรี ยนรู ้ ชา้ (Slow Learner: 7595), เด็กปัญญาอ่อน (Mental Retardation: 20-70) แยกเป็ นระดับต่างๆ ส่ วนปัญญาอ่อนทีรุ นแรงมีความพิการทาง
กายด้วยเท่ านันทีคลีคลายยาก ส่ วนเด็กทีซุ กซนเกิ นไป (Problem Child) นัน อาจไม่ มีปัญหาเรื องเชาวน์ปัญญา
(I.Q.) แต่อาจมีปัญหาทางอารมณ์ เท่ านัน หลายคนพอโตขึนหายซนก็เป็ นคนเก่งฉับไว I.Q.สู ง ก็มีมาก บางราย
ซุกซนมากมีอาการของความสนใจสันทีเป็ นปัญหา เรี ยนรู ้อะไรได้ยาก ลืมง่าย
การแก้ไขด้วยวิธีการทางจิ ตเวชที มีอยู่ในปั จจุ บนั ก็มีผลอย่างช้าๆค่อยเป็ นค่อยไป และเร่ งร้อนก็ไม่ได้
ผูด้ าํ เนินการรักษาเยียวยาและพัฒนา ต้องใช้ความเมตตาและความอดทนสู ง
MPD จะช่ วยพัฒ นาเด็ก และช่ วยบิดามารดา นักจิตเวช และผู้ทีเกียวข้ องกับการพัฒนาเด็ก ปฏิบัติงาน
ได้ ง่ายขึน มีกําลังใจ มีความเมตตา มีความอดทน และมีความสุ ขลึกๆในดวงจิตอย่างอัศจรรย์
๔. การปฏิบัติ MPD เพือพัฒนาเด็ก
MPD คือการพัฒนากําลังจิ ต ย่อมาจาก Mind Power Development เป็ นการปฏิบตั ิการเสริ มจากทีแพทย์
จิ ตเวช ให้ป ฏิ บ ัติอ ย่า งไรก็ป ฏิ บ ัติ ตามนัน การปฏิ บ ัติ MPD เป็ นการปฏิ บ ัติเสริ ม ที ไม่ เป็ นอั น ตรายใดๆ มี แ ต่
ประโยชน์ เท่ านัน มีแต่ ได้ ไม่ มีเสี ยใดๆเลย ปฏิบตั ิเริ มต้น เพียงครังละ วินาที ไม่เกิน วินาที เท่านัน มีเทคนิ ค
ปฏิบตั มิ ีขนตอนดั
ั
งนี
ขันที ๑ เด็กเรียนรู้ลมหายใจเข้ าออก เมือเด็กยังเล็กอายุประมาณ ๑ ขวบเศษๆ ก็ฝึกได้แล้ว
บิดามารดาก็กอดลูกเบาๆ เด็กจะรั บรู ้ได้ว่าเรารัก แล้วจับมือเด็กมาแตะจมูกเรา เราสู ดลมหายใจแรงให้ลมกระทบ
มือเด็ก แล้วบอกว่า “เข้า” เราหายออกแรงๆลมกระทบมือเด็ก...เราก็บอกว่า “ออก” ทําเช่นนีซําๆ - ครัง แล้วหยุด
ให้เด็กเล่นอะไรไปตามเรื อง แล้วก็ให้แกมาแตะจมูกเราใหม่ ปฏิบตั ิแบบเดิม
ขันที ๒ หัดให้ เด็กรู้ลมหายใจของตนเอง เริ มด้วยการกอดเด็กเบาๆ เอามือเรา ตะทีจมูกเด็ก
พอเด็ก สู ดลมหายใจเข้า เราก็พูดว่า “เข้า ...ช้านะ” และพอเด็กหายใจออก เราก็ว่า “ออก..ช้านะ” ทําซําๆกัน ครัง พอลูกทําถูก ก็ให้คาํ ชม จูบทีศีรษะลูกสักครังหนึง
หมายเหตุ
) การปฏิบตั ิขนั ขัน อาจใช้เวลาถึง - เดือน ปฏิบตั ิครังละ วินาที ปฏิบตั ิวนั ละ ๕
ครัง ได้แก่ เช้า, กลางวัน, ก่อนนอนกลางวัน, บ่ายหลังตืนนอน และเย็นหรื อก่อ นนอนกลางคืน เรื อยไปทุก วัน
จนกระทังรู ้ จกั ชัดว่า ตนเองหายใจออก หรื อหายใจเข้า จนกระทังเด็กหายใจได้สบายๆ ไม่สันหรื อยาวจนเกินไป
อย่าบังคับเด็กเป็ นอันขาด
) คําต่อไปนีเป็ นคําเสนอแนะเท่านัน ท่านน่าจะทําได้ดีกว่า “ลูก เรามาเล่นหายใจกัน”
“น่านๆยังง้าน...ลูกเก่ง”
ในขณะทีอุม้ ลูก พาเดินเล่นในบ้าน หน้าบ้านก็ ฝึ กกันได้...ไม่ยากเลย

) ลมหายใจเข้าออกเป็ นจังหวะ ช่วยให้การฟอกเลือดในปอดสมบูรณ์ขึน ได้เลือดทีดีไป
เลียงร่ างกายและสมองดีขึน สุ ขภาพของลูกก็จะดีขึนเป็ นลําดับ สมองย่อมปลอดโปร่ ง ลูกจะมีใบหน้าทีแจ่ มใสขึน
เพราะฉะนัน แม้ เพียงเวลาสั นๆง่ ายๆ แต่ ผลยิงใหญ่ มาก...ทุกคนทําได้
ขันที ๓ เมือลูกรู้ลมหายใจเข้ าออกชํ านาญแล้ ว ตามขันที ๒ เราก็ป ระคองลูกให้ลูกเข้ามาใกล้ๆ ให้ลู ก
หายใจใกล้ๆหูเรา แล้วเราก็พูดคําว่า “เข้า” และ คําว่า “ออก” ให้ได้จังหวะดีๆเหมาะสมกับลูก เราก็พูดคําว่า เข้า
หรื อออก เรื อยไป เป็ นเวลา ๒๐ วินาที ปฏิบตั ิวนั ละ ๕ ครัง ๆ ละ ๒๐ วินาทีเท่านัน อย่าลืมให้กาํ ลังใจลูก ทุกครังที
ปฏิบตั ิเสร็ จสิ น...เพือให้มีกาํ ลังใจฝึ กครังต่อไป
ปฏิบตั ิดงั กล่าว เป็ นเวลา ๓-๕ เดือน เป็ นอย่างน้อย แล้วเพิ มเวลานานขึน เป็ น ๓๐ วินาทีอย่าให้เกินนี
อย่าให้เด็กรู ้ สึกอึดอัด ให้เขาสบายๆใจเป็ นสําคัญ ต่อจากเดิมอีกเป็ นเวลาประมาณ ๖ เดือน เป็ นอย่างน้อย แล้วเริ ม
ปฏิบตั ิขนสู
ั งสุ ดของระดับก่ อนอนุบาล ต่อไป
ขันที ๓ นี บิดามารดาเริ มบันทึก* กําลังจิ ตสะสม เมือเด็กสามารถปฏิบตั ิได้ บันทึกกําลังจิตสะสม ครั ง
ละ ๓๐วินาที หรื อครึ งนาที วันละ ๕ ครัง ต่อเนื องทุกวัน จึงจะได้กาํ ลังจิตสะสม วันละ ๒.๕ หน่วย MPUs (Mind
Power Unit) เดือนหนึงก็สะสมกําลังจิตได้ ๗๕ MPUs นับว่าไม่ใช่นอ้ ย หากปฏิบตั ิต่อเนืองถึง๖ เดือนก็จะได้กาํ ลัง
จิตสะสม ถึง ๔๕๐ MPUs
*(การปฏิบตั ิ ๑ นาที เท่ากับ ๑ หน่วย หรื อ MPU)
เมือสิ นสุ ดขันนี จะเห็นความเปลียนแปลงในตัวเด็กอย่างสังเกตเห็นได้บา้ ง บิ ดามารดาจะรู้สึกชื นใจใน
ความเปลียนแปลงของลูก ผูเ้ ป็ นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่
หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มบันทึกสะสมกําลังจิตได้ จากศูนย์ขอ้ สนเทศ MPD ภาควิชาครุ ศาสตร์
เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา, คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
ขันที ๔ ขันสู งสุ ด ขันนี เป็ นขันทีมีความสําคัญมาก เป็ นขันทีบิดามารดาอธิษฐาน ขอพรจากพระผูเ้ ป็ น
เจ้าสู งสุ ดในศาสนาของตนทีตนเองเคารพนับถือ ช่วยอนุเคราะห์ให้ลูกมีพฒั นาการในแนวทางทีพึงประสงค์ หาก
ไม่ทราบ หรื อไม่มนใจ
ั ขอเสนอแนะดังนี
ก. สํ าหรับชาวพุทธเรา ก็ภาวนาคําใดก็ได้ ทีหมายถึงพระพุทธเจ้าทีต้ องภาวนาตามลมหายใจเข้ าออก
เช่น
(๑) “พุทโธ” หายใจเข้า นึกว่า “พุท” หายออกนึกว่า “โธ”
(๒) “สัมมา อะระหัง” หายใจเข้านึกว่า “สัมมา” หายใจออกนึกว่า “อะระหัง”
(๓) “นะโม พุทธายะ” หมายถึงพระพุทธเจ้ากัปนี ๕ พระองค์ หายใจเข้า นึ กว่า “นะโม” หายใจออกนึ ก
ว่า “พุทธายะ”
(๔) “นะมะ พะธะ” หมายถึงพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ (ไม่ใช่ธาตุ ๔) หายใจเข้านึ กว่า “นะมะ” หายใจ
ออกนึกว่า “พะธะ”
ทุกคําทีภาวนา เป็ นพระคาถาทีทรงอานุภาพ อธิษฐานได้ ตามใจปรารถนา
ข. บุ คคลศาสนาอืน ก็แนะนําให้ใช้พระนามพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด มาภาวนาตามลมหายใจเข้า หายใจ
ออก ด้วยความเคารพดังเช่น
(๑)ชาวฮิ นดู (Hinduism) จะใช้ค าํ ภาวนาว่ า พรหมัน (Brahman), มนตรา (Mantra), ปรมาตมัน (Paramattaman) ก็ได้

(๒) ชาวอิสลาม ก็ควรภาวนาพระนาม “อัลเลาะห์” บางท่านก็ว่า Allah, Arrah ก็มี ซึ งคําใด
ก็ไม่สาํ คัญ ขอให้ จิตนึกถึงพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดก็แล้ วกัน นับเป็ นการบูชาความดีของพระผูเ้ ป็ นเจ้าก่อน แล้วก็ขอพร
ภายหลัง
(๓) ชาวคริ สต์ ก็ควรภาวนา พระนาม “ยะโฮวา” หรื อ“Yahweh/ Jehovah” ซึ งเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด
ค. คําภาวนาทีเป็ นกลาง
(๑) คําทีเป็ นกลางทีสุ ด คือ “SUMMUM BONUM” หมายถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ผูท้ รง
อานุ ภาพสู งสุ ด ผู ้มีความดีสูงสุ ด ทรงพระปั ญญาสู งสุ ด ผูท้ รงพระเมตตาสู งสุ ด หายใจเข้า นึ กว่า “SUMMUM”
หายใจออกนึกว่า “BONUM”
(๒) คําทีมีความสําคัญมากทีสุ ดอีกคําหนึ ง คือ “มารดาบิดา” ผูท้ รงคุณอันประเสริ ฐของคนทังหลาย ลูก
จะเลวทรามตําช้าเพี ยงไร พ่ อแม่ก็รัก แม้จะลงโทษบุ ตรทีรุ นแรงด้ว ยความผิด ของลูก แต่ ในใจลึก ๆท่านก็ทุก ข์
ระทม ทุกชาติทุกภาษา ทุกศาสนา ก็สอนให้เคารพบูชาบิดามารดา การนําคําว่า “พ่อแม่” มาภาวนาตามลมหายใจ
เข้าออกด้วยความรักและเคารพ พระและเทพเจ้าทังหลายก็สรรเสริ ญ พ่อแม่เป็ นเนือนาบุตรของลูก ใครเคารพบูชา
พ่อแม่ ก็เป็ นบุญดุจการกระทําต่ อพระอรหันต์ พระพุทธองค์จึงตรัสว่าบิดามารดาเป็ นพระอรหันต์ของบุตร
หากเป็ นพุท ธศาสนา ก็ข อพรจากพระพุ ทธเจ้า สงเคราะห์ ให้ลูกของเรามี พฒ
ั นาการเป็ นปกติ เป็ นไป
ในทางทีดีงามคุม้ ครองรักษาให้คลาดแคล้วจากภัยและการเจ็บป่ วย
ในการปฏิบัติ หาทางสร้างบรรยากาศให้ลูกมีอารมณ์ทีดี บอกเด็กว่า “พ่อ/แม่ขอพรพระผูเ้ ป็ นเจ้า ให้ลูกมี
สุ ขภาพดีขึนไม่เจ็บป่ วยไม่มีอนั ตรายนะลูก” ต่อไปก็ปฏิบตั ิดงั นี
ปฏิบตั ิเช่นนี เรื อยไป ครังละ ๑ นาที ปฏิบตั ิวนั ละ ๕ ครั ง ทุกวัน เป็ นเวลา ๑ ปี เด็กก็สะสมกําลังจิ ตได้ถึง
๑,๘๒๕ หน่วย MPUs. ทีเดียว จะเห็นผลการเปลียนแปลงมากกว่าทีคาดคิด ผูเ้ ป็ นพ่อเป็ นแม่จะชืนใจมาก ปฎิบัติ
เรือยไปไม่ หยุดยัง เพราะคําทีใช้ ภาวนาเป็ นคําทีศักดิสิ ทธิ จะคุ้มครองให้ ลูกปลอดภัย ไม่ ใช่ เป็ นเรื องครอบงําให้ เด็ก
งมงายแต่ อย่างใด*
หมายเหตุ * คนปกติทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ ด้วยการปฏิบตั ิ MPD ครังละ ๕ นาทีอย่าให้ เกิน ๕ นาที ไม่
ต้ องไปสํ านักใด ปฏิบัติง่ายๆเป็ นครูอาจารย์ของตนเอง ใช้ เวลาก็เล็กน้ อย วิธีปฏิบตั ิก็จิ บจ้อยง่ายมาก มีแต่ประโยชน์
ทีจะได้รับอย่างเดียว ประโยชน์ไม่ใช่เล็กน้อย ยังป้ องกันโรคทีผูค้ นนิ ยมเป็ น ทีจริ งก็ไม่นิยมมันเป็ นเอง สําหรั บ
ผูใ้ หญ่ วัน ละ ๕ ครั ง ทุ ก วัน ไม่ เว้น เพี ยงสะสมกําลังจิ ตได้ ๕,๐๐๐ MPUs ก็รู้เอง เพราะเป็ นสั จธรรมจริ งแท้
แน่นอน
เมือเด็กปฏิบตั ิขนที
ั ๔ ชําความเคยชินมีทกั ษะคล่องแล้ว เด็กเกิดจิ ตทีอบอุ่นถึงขัน หากเด็กบอกว่ า พ่ อกับ
แม่ ไม่ ต้องพู ด เขานึ กพูด เองได้ แต่ เราคอยดูอย่ าให้ เด็กปฏิบัติ MPD เกิน ๑ นาที ก็แล้ ว กัน ให้ เด็ก รู้สึกสบายๆไม่
เครียด ไม่ เป็ นภาระ เป็ นเรืองดีและสนุกๆเท่ านัน
ปฏิ บั ติครั งละ ๑ นาที เรื อยไปจนถึง ชั นประถม มี เทคนิ คปฏิ บั ติเพิ มขึ น จนถึง ระดั บ อุด มศึ กษา และ
ประชาชนทัวไป รวมทังนักศึกษาแพทย์พยาบาล ศึกษาได้ จาก....
จากศู น ย์ข ้อ สนเทศ MPD ภาควิ ช าครุ ศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสื อสารมวลชน, คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๕. บิดามารดา ผู้ดูแลเด็ก แพทย์ พยาบาลจิตเวช ต้ องปฏิบัติ MPD

ความรู ้ความเข้าใจเรื อง MPD มีความสําคัญมาก ปฏิบตั ิเพียงเล็กน้อย แต่มีคุณค่ามหาศาล ทดลองปฏิบตั ิ
พิสูจน์ให้เห็นเป็ นรู ปธรรมได้ทุกคน เมือสะสมกําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ MPUs เป็ นระดับจิตอบอุ่นเบืองต้น ก็จะซาบซึ ง
และพรรณนาคุณประโยชน์ได้มาก และป้ องกันโรคได้ดว้ ย
สมควร ดาวน์โหลด MPD สําหรั บแพทย์พยาบาล และบุคคลทัวไป มาทดลองปฏิบตั ิได้ จาก จากศู นย์
ข้ อสนเทศ MPD ภาควิชาครุ ศาสตร์ เทคโนโลยีและสื อสารมวลชน, คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
คนทุ กคนรู ้ ว่าอะไรดี ไม่ดี มาแล้วแต่ว ัยประถมศึก ษา แต่ค นก็ป ระพฤติชั ว คนที ว่ ามีเชาวน์ ปั ญญาสู ง
การศึกษาปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรี ยญทอง แต่ก็เป็ นอาชญากรบ้าง ฆ่าตัวตายบ้าง หรื อสร้ างความขัดแย้ง
(Conflicts) ในกลุ่มในหมู่คณะของตนได้มาก หาความสงบสุ ขไม่ได้กม็ ี ทังนีเพราะจิตไม่ อบอุ่น MPD เท่านัน แต่
คนทุ กคนสามารถสร้ างจิ ตให้ อบอุ่น (Warm Mind)ได้ สามารถสร้ างความสุ ข ทีแท้จริ งแก่ตนเองได้ จึ งขอให้
ปฏิบตั ิพิสูจน์ทดลองแต่บดั นีเป็ นต้นไป
ขอให้ท่านพัฒนาจิ ตตนเองให้อบอุ่ น แล้วท่านก็ส ามารถดูแลรั กษาเยียวยา พั ฒนาเด็ก ออทิสติก, เด็ ก
ความสนใจสั น, เด็กซุ กซนเกิน, เด็กเรี ยนรู้ช้า และเด็กปั ญญาอ่ อน ได้ ด้วยความสุ ขและความเจริ ญอย่างแท้จริ ง
ต่อไป
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