1

MPD เพือพัฒนาการศึกษาไทยให้ นําสั งคมโลก

*อย่ านึกนะ...ว่ าการแนะนําด้ วยเหตุด้วยผลแก่ เยาวชน…แล้ วเขาจะเชือและปฏิบัติตาม
จะเป็ นคนดีตามมาตรฐานวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ
*นักการเมืองโกงชาติ...ยังมีอยู่, นักนิติบัญญัติทําผิดกฎหมายเสี ยเอง...มีอยู่, ผู้รักษา
กฎหมายละเมิดกฎหมายเสี ยเอง, ผู้พพิ ากษา อัยการ ทนายความ ใช้ กฎหมายเพือ
ประโยชน์ ของตนโดยมิชอบ...มีอยู่, นักบวช ครู อาจารย์ ซึงนับเป็ นผู้รู้ ทางศีลธรรม แต่
ละเมิดศีลธรรมอย่ างร้ ายแรงก็มีอยู่,
คนทีมีการศึกษาสู งๆ...ประพฤติชัวร้ ายแรง,
นายแพทย์ ทีชาญฉลาดผู้รักษาชีวิต...แต่ กลายเป็ นอาชญากรผู้ทําลายเสี ยเอง, นักศึกษาที
เรียนเก่ งๆ แต่ เป็ นอาชญากร หรือฆ่าตัวตาย ก็มีอยู่ เป็ นต้ น...เพราะเหตุอะไรหรือ?
*ความดีความชัวทุกคนรู้ดี ตังแต่ เป็ นเด็กนักเรียนชันประถม แต่ ก็ประพฤติชัว เพราะอะไร?
*สาเหตุทีแท้ จริ ง คือบุคคลผู้นันมีจิตไม่ อบอุ่น (Un-warm Mind) หากเขามีจิตทีอบอุ่น (Warm Mind) เขามีจิตที
เป็ นสุ ขและจะประพฤติแต่ ความดี
*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 ลัง ความคิ ด (Good thinking
ability) สามารถวิเคราะห์ได้อะไรจริ งหรื ออะไรเป็ นโฆษณาชวนเชือ (Reality or Propaganda), มีวินยั ตนเอง (Selfdiscipline), มีอาํ นาจการรับรู ้สูง โดยสรุ ปคือคนทีมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี
*การพั ฒ นาจิ ตให้ อบอุ่น โดยการปฏิ บตั ิ MPD ครั งละ ๕ นาทีไ ม่เกิน นี วัน ละ ๕ ครั งทุก วัน ต่อ เนื อง
จนกว่าจะสะสมกําลังจิ ตได้ ๓,๐๐๐ MPUs จิ ตเริ มอบอุ่น ผูป้ ฏิ บตั ิจึงรู ้ ตวั ว่ามีความสุ ขลึกๆอย่างไม่เคยมีมาก่อ น
ชัดเจน
เรี ยบเรี ยงนําเสนอโดย กมลาสน์ เทียนกัณฑ์เทศน์
เพี ย งชื อบทความก็ย าวที สุ ด ในโลก ทังนี เพื อว่ าเพี ย งชื อท่ านผู ้อ่ านก็เห็ น ภาพรวมที ชัด เจน มี ปั ญหา
ปลีกย่อยอีกเล็กน้อยเท่านันทีต้องคลีคลาย และมีกาํ ลังใจ ไปพัฒนาจิตตนเองก่ อน แล้ วแนะสื บต่ อแก่ บุคคลทีรั ก
ชอบและหวั งดี ต่อไป ขอเรี ยนว่ าเป็ นวิธี ที ง่า ยๆจิ บจ้อ ยเต็มที ใครๆก็ท าํ ได้ แต่ คุ ณ ประโยชน์ ทีจะพึ งได้ รับ นั น
มหาศาลประมาณมิได้ โปรดอ่านช้าๆ และคิดคํานึงไปเรื อยๆจนกว่าจะสิ นสุ ดบทความ
๑. นานาสาระทีพึงนํามาพิจารณาเบืองต้ น
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*ตามวัฒนธรรมไทย การเรี ยนรู ้ เริ มต้นด้วยวินัยและการลงโทษบี บบังคับให้ตอ้ งท่องจํา จําได้ถื อว่าเรี ยนรู ้ แล้ว
ผู ้เรี ย นต้อ งตื นอ่ า นหนั งสื อ เช้า มื ด จึ งจะจําได้ดี ถ้า จํา ไม่ ไ ด้ก็ ล งโทษเฆี ยนตี ทํา ผิ ด วิ นั ย ก็ถู ก ทํา โทษอย่า งน่ า
สะพรึ งกลัว เด็กจํานวนมากจึ งต้องหนี จากระบบโรงเรี ยน ผูท้ ีหวาดกลัวต้องอดทนระมัดระวังและปฏิบตั ิตาม ก็
เรี ยนผ่า นไปได้ ดู จะเป็ นระบบเดี ยวกัน ทั วโลก ไม้เรี ยวจึ งอุป กรณ์ สําคัญสําหรั บ การสอนของครู การเฆี ยนตี
นักเรี ยนเป็ นทียอมรับกันทังสังคม ทังผูป้ กครองและครู
ปราชญ์การศึกษาไทย กล่าวว่า ครู คือบุพการี คนทีสอง ดังนันครู พึงทําโทษเด็กด้วยความเมตตา พร้อมๆกับ
การอบรมสั งสอน คือลงโทษแค่เพือให้หลาบจํา...ไม่ทาํ ผิดอีก
ไทยเราโชคดี (น่ าจะทุก ชาติ ) ทีมี ครู ที มีค วามเป็ นครู ทีสมบู รณ์ มีบุ คลิก ภาพน่ าเคารพนับถื อ เด็ก มีแ ต่
ความเกรงใจ แม้จ ะหายากแต่ มีใ ห้ รู้ เห็ น เป็ นระยะๆ บอกสั งสอนแนะนํา อะไรเด็ก ๆก็ท ําตาม เด็ก ๆมี ค วาม
สัมฤทธิผลทางการเรี ยนดีทุกคน เพราะเรี ยนด้วยความพึงพอใจมีความสุ ข ทังๆทีครู ประเภทนีไม่เคยลงโทษเฆียนตี
หรื อดุด่าแต่อย่างใดเลย แม้จะเรี ยนผ่านการสอนของครู ท่านนันไปหลายปี เยาวชนหรื อผูใ้ หญ่ ก็ยงั กลับไปเยียมครู
คนนัน แม้จะกล่าวถึงครู ก็มีแต่คาํ สรรเสริ ญครู ท่านนันด้วยความเคารพศรัทธา นับเป็ นความโชคดีของเยาวชน เรา
ไม่มีศพั ท์บญั ญัติเรี ยก เด็กๆเขาเรี ยกกันเองว่า “ครู พ่อ/ครู แม่” แต่ฝรั งมีศพั ท์บญั ญัติว่า Borne Teacher
*หลังจากการปฏิ วตั ิอุตสาหกรรมในยุโรป ประเทศต่างๆในยุโรปต่างแข่งขันการพัฒนาประเทศ คือการพัฒนา
ประชาชนด้วยการศึกษา คือหาทางให้เยาวชนทุกคนเรี ยนรู ้ มากๆ ตามธรรมชาติของตนซึ งแตกต่างกัน แต่ให้ได้
เรี ยนรู ้เสมอกัน ธรรมชาติการเรี ยนรู ้ต่างกันสมควรได้เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีแตกต่างกัน สุ ดท้ายจึงมีความรู ้เท่ากัน
หลัก การสอนการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ มีไม้เรี ยวเป็ นเครื องมื อ ที ว่ า Teacher who spare the rod, spoil the
child. ครู ละไม้เรี ยวเด็กเสี ย
ก็เกิดการขัดแย้งกับแนวคิดใหม่ (ทังทีเป็ นของเก่า) แต่วิธีการใหม่เขาแสดงด้วยวิธีการทดลองพิ สูจน์
เป็ นวิธีการทางวิท ยาศาสตร์ ว่า ครูละไม้ เรียว...เด็กเรียนรู้ได้ ดีกว่ าและมีความสุ ขได้ มากกว่ า การเรี ยนรู้แบบบี บ
บังคับและทรมาน
หลักการสอนวิธีการสอนของศาสดาศาสนาต่างๆ...พระองค์ไม่ได้ลงโทษเฆียนตี กักขัง ทรมานแต่อย่าง
ใด พระองค์ก็พฒ
ั นาสาวกของท่านประพฤติชอบด้วยกาย, วาจา, และใจ ได้อย่างงดงาม ทุ กศาสดาทรงสอนให้
พัฒนาจิตคนก่ อนทังสิ น
นักจิ ตวิทยาการศึกษา นักทฤษฎีก ารเรี ยนรู ้ ทีโด่งดังเป็ นทียอมรั บ ได้แก่ Vygotsky, Wolfgang Kohler,
Piaget, Pavlov เป็ นต้น อัน เป็ นการสอนที มุ่ งให้ผู ้เรี ย นได้เรี ย นรู ้ เองตามธรรมชาติข องแต่ ละคน โดยครู เป็ นผู ้
แนะนําจู งใจให้เรี ยนรู ้ ไม่ใช่ครู เป็ นผูบ้ อกผูบ้ รรยายแต่อย่างใด ทังยังสร้างอุปนิ สัยค้นคว้าหาความรู ้ ดว้ ยตนเองอีก
ด้วย ทิ งไม้เรี ยวแต่บดั นัน
โดยธรรมชาติบิดามารดาย่อมรักบุตร ก็ไม่อยากให้ผใู ้ ดมาทําร้ายบุตร พอเห็นว่าบุตรของตนเรี ยนรู ้ได้ดีมี
ความสุ ข ไม่ถูกเฆียนตีทรมาน กระบวนการเรี ยนการสอนใหม่จึงเป็ นทียอมรับกันทัวไปมานานแล้ว
*สหรั ฐอเมริ กา นอกจากจะได้รับความรู ้จากยุโรปแล้ว ก็มีการวิจัยพัฒนาการศึกษาอย่างรวดเร็ ว มีนักการศึกษา
นักจิ ตวิทยาการศึกษา เช่น Dewey, Thorndike, Skinner, Bloom, เป็ นต้น อเมริ กา เป็ นประเทศทีคนไทยไปศึกษา
เล่ าเรี ยนมากที สุ ด แล้วก็พ ยายามลอกแบบมาใช้ก ับคนไทยมากที สุ ด และเห็ น ว่าการลงโทษนัก เรี ยนด้วยการ
ลงโทษเฆี ยนตีให้เจ็บ ร่ างกายนัน เป็ นผลเสี ยร้ ายแรง เป็ นการลงโทษทางร่ างกาย (Corporal Punishment) และ
ร้ายแรงระดับโทษประหาร (Capital Punishment) นักการศึกษาไทย ซึ งศึกษาจากอเมริ กา ก็ให้ยกเลิก การลงโทษ
เฆียนตีในเมืองไทย และก็เป็ นทียอมรับกันนานแล้ว
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ปัจจุบนั เมือปรากฏว่า เยาวชนไทยประพฤติผิดกันมาก ก็มีบุคคลจํานวนหนึงเรี ยกร้ องให้นาํ การเฆียนตี
กลับคืนมาแต่กเ็ ป็ นไปไม่ได้ เพราะการเฆียนตีมีผลเสี ยมากกว่าผลดี
๒. สภาพสั งคมไทยและสั งคมโลก
สภาพสังคมในส่ วนพฤติกรรมของประชากรในด้านของคนดีคนเลว ต่างก็มีมากพอๆกัน แต่สภาพของ
ระเบียบสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจเท่านันทีแตกต่างกัน ได้แก่ ระเบียบการทางการเมืองการปกครองและ
ระบบการจัดการทางเศรษฐกิจ
คอรัปชันมีอยูใ่ นนักการเมืองทุกระดับ ข้าราชการทุกระดับทุกประเภท ซึ งก็ไม่ทงหมด
ั
แต่เมือจัดระดับ
ความมืดมิดไม่โปร่ งใส ไทยก็อยู่ในกลุ่มทีล้าหลังอย่างน่ าละอาย จะละอายแค่ไหนก็ไม่ทราบ แต่ การเคลือนไหว
เพือปรับปรุงทีจริงจัง ดูเหมือนว่ ายังไม่ มี มีแต่ความหวันวิตกวิพากษ์วิจารณ์ กนั ทัวไป มาตรการทีจะทําให้เปลียน
จริ งจังยังไม่มี
พฤติกรรมของเยาวชน แม้จะเป็ นส่ วนน้อย ก็สร้ างความปั นป่ วน ความทุกข์ความเดือดร้อนแก่คนอืนได้
มาก มี ก ลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ กลุ่ ม กวนเมื อ ง กลุ่ ม มั วกามารมณ์ ตังครรภ์ ก่ อ นวัย อัน ควร ติ ด ยาเสพติ ด เยาวชนก่ อ
อาชญากรรมมากขึน อัตราการตายหรื อพิกลพิการด้วยโรคภัยและอุบตั ิเหตุ ความสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตํา การใช้
จ่ายฟุ่ มเฟื อยเกินฐานะ ขาดและละเมิดระเบียบประเพณี อนั ดีงาม กําลังอยูใ่ นสภาพทีน่าหวาดวิตกของสังคมไทย
มีโรคภัยใหม่ๆ เบี ยดเบียน โรคภัยทีเดิมเป็ นเฉพาะผู ้ใหญ่ คนชรา ปั จจุ บ ัน เยาวชนก็เป็ นโรคนัน และ
นับวันจะเป็ นกันมากขึน โรคจิต ออทิสติก ปัญญาอ่อน ความสนใจสัน กําลังมีอตั ราเพิ มสู งขึน
บุคคลผูใ้ หญ่ทีเป็ นแบบอย่างทีดีมีจาํ นวนน้อย
๓. สภาพการสอนการพัฒนาเยาวชน
โลกแห่ งสั งคมข่ าวสารมี อิทธิ พลอย่างมากต่อความคิด และพฤติก รรมของเยาวชน สถาบัน การศึ กษา
พัฒนาพฤติกรรมของเยาวชนไม่ได้ท ังหมด ทีเหลือก็อยูใ่ นอิท ธิ พลของสื อ การพัฒนาความรู ้ความสามารถทาง
วิชาการในระดับทีน้อยลง เพราะการบันเทิงเริ งรมณ์ (Entertainment) แย่งเวลาอารมณ์ แห่ งความอยากรู้อยากเห็ น
ทางวิชาการ อารมณ์ ของการรักษาตนให้ อยู่รอดปลอดภัย เช้าสายบ่ายเพล ก่อนนอนและไม่ค่อยจะได้นอน เล่นเกม
และฟั งเพลง Chat อย่างสนุ กสนานทังที ไม่รู้จักกัน จึ งไม่ค่อยจะมีเวลาและอารมณ์ อยากรู ้ อยากเห็ นและพัฒนา
ตนเอง
สภาพการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาสร้างความประทับใจไม่ เพียงพอ เพราะผู้เรี ยนถูกบั งคับให้ ฟั ง
และต้ องจดจําคําบอกของครู อาจารย์ ให้ ได้ มิฉะนั นจะถูกลงโทษ และการสอบวัดก็เป็ นเรื องวัดความจําตามคําบอก
ของครูอาจารย์และตามตําราได้ มากน้ อยเพียงไรเท่ านัน ไม่ มีการพัฒนาปัญญาแต่ อย่างใด
มีความเข้ าใจผิ ดคําว่ า “ปั ญ ญา”ว่าเป็ นเรื องทีเกิดขึนเองหลังจากจดจําตํา ราได้มากขึน แล้วก็คิ ดว่า ครู
อาจารย์ไม่ สามารถพัฒนาปัญญาได้
แท้ จริ งปั ญญา เป็ นผลของการคิด คิดได้ ใหม่ คิดได้ ดี นําไปปฏิบัติมีผลเป็ นรูปธรรมทีดีกว่ า คือปั ญญา...
การสอนให้ คดิ จึงเป็ นทางเดียวทีสร้ างปัญญา
๓.๑ วิธีการเรียนรู้ทีดีตามวัฒนธรรมไทย
สุ -จิ-ปุ -ลิ คือ ผูเ้ รี ยนต้องอ่านและฟังคือ “สุ -สุ ตะ” และก็คิดไปพร้อมกันครู ผสู ้ อนต้องเร่ งเร้าให้ผเู ้ รี ยนคิด
ด้วย ทิ งช่วงเวลาให้ผเู ้ รี ยนคิดคือ “จิ-จิตะ” เมือผูเ้ รี ยนคิดก็ยอ่ มเกิดความสงสัยผูเ้ ป็ นครู กเ็ ปิ ดโอกาสให้ถาม คนต้อง
คิดจึงสงสัยไม่คิด...ก็ไม่สงสัย การเร่ งเร้าให้ถามจึงเป็ นหน้าทีของครู การถามเป็ นหน้าทีของผูเ้ รี ยน คือ “ปุ-ปุจฉา”
อันเป็ นองค์ป ระกอบการเรี ยนรู ้ ทีสาม และองค์ประกอยสุ ดท้าย คือผู ้เรี ย นต้อ งจดบัน ทึก ด้วยตนเองเก็บไว้เพื อ

4
ทบทวนและจดจําไว้ได้ คือ “ลิ-ลิขิต” องค์ประกอบทังสี เมือดําเนิ นการครบ ครู อาจารย์ไทย/นักการศึกษาไทย
กล่าวว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ ว
วิธีการเรี ยนรู ้ตามวัฒนธรรมไทยก็สูญหายไป เมือคนไทยไปเรี ยนจากฝรั งมา ผูค้ นและนักบริ หารมีความ
ศรั ทธาอยู่แล้วว่าฝรั งเก่ งฝรั งดี จึงทํ าตามฝรั งกัน ทําจนวัฒ นธรรมสู ญ หายขาดด้ ว นไป ไม่ ตอ้ งเขีย นไม่ ตอ้ งจด
บันทึกอะไรเดียวมีเอกสารแจกให้ ให้ฟังและคิดตามไป บรรยายไปเรื อยแบบนําไหลไปดับ ผูเ้ รี ยนฟั งบ้างหลับบ้าง
คุยกันบ้างตามธรรมชาติ เพราะไม่มีอะไรทําฟังอย่างเดียวมันก็หลับ ไม่หลับก็คุยกัน พอครู ดุ ครู ว่าก็ตืนแบบสมอง
ว่าง...หมดชัวโมงพอดี “เข้าใจไหม? ครู ถาม เด็กๆก็รีบตอบเกือบพร้อมเพรี ยงกันว่า “เข้าใจ” ครู ก็ยมทึ
ิ กทักเอาเอง
ว่านักเรี ยนได้เรี ยนรู ้แล้ว หรื อไม่กช็ มตัวเองว่าสอนเก่งเด็กเข้าใจ จึงไร้วีแววของ กระบวนการเรี ยนรู ้แบบ “สุ -จิ-ปุลิ” ทังทีทรงคุณค่าก็หมดสิ นไป
๓.๒ ครูอาจารย์ไทยรู้จักคําว่ า “ปัญญา” จากพุทธศาสนาแบบขาดวิน
ทีว่าแบบขาดวิ นนันก็เพราะไม่มีการปฏิบตั ิให้เกิด “ปั ญญา” รู ้แต่เพียงว่า ปัญญาเกิดขึนได้ ๓ แบบ หรื อ
เป็ นปัญญา ๓ อย่าง ได้แก่
(๑) สุ ตมยปัญญา คือปัญญาเกิดจากการอ่านการฟัง
(๒) จิตมยปัญญา คือปัญญาทีเกิดจากการคิด
(๓) ภาวนามยปัญญา คือปัญญาทีเกิดจากการภาวนา
กีวันกีเดือนก็พูดอยูอ่ ย่างนี แล้วก็ไม่มีกระบวนการทีทําให้เกิดปัญญาจึงเป็ นความรู้ทีขาดวินไร้ ประโยชน์
อย่างน่ าเสี ยดาย เช่นในกรณี ทีรับฟังจากผูร้ ู ้ทาํ อย่างไรจึ งเกิดปั ญญา หรื อกรณี ทีอ่านคัมภีร์ตาํ ราอ่านอย่างไรจึ งเกิด
ปัญญา ซึ งต้องใช้กระบวนการ “สุ -จิ-ปุ-ลิ”
คิดอย่างไรจึงเกิดปั ญญา มนุ ษย์มีความสงสัยเป็ นปกติ อุปนิสัยอยากเรี ยนรู ้ มีเป็ นปกติเป็ นธรรมชาติของ
มนุษย์อยูแ่ ล้ว “ทําไม?” เป็ นคําถามทีต้องการคําตอบ ไม่มีคาํ ตอบเขาก็คิด คิด...และคิดจนเกิดปัญญา ผูใ้ หญ่และครู
ไทยมีความรําคาญขีเกียจตอบ ก็ดุว่าเด็กจนเด็กกลัวไม่กล้าถาม คิดอะไร คิดอย่างไรจึงเกิดปั ญญา Isaac Newton
สงสัยในเรื องทีคนไม่สงสัย “ทําไมแอปเปิ ลจึ งตกมาข้างล่าง ไม่ตกขึนไปข้างบน” จนท่านเกิดปั ญญา ได้ Law of
Gravitation
ภาวนาอย่างไรจึงเกิดปัญญา อย่างมากก็ว่า “ภาวนาไปเถอะ” จบ ...ไม่มีอะไรมากกว่านี และก็สิ นสุ ดลง
ด้วยคําว่า เป็ นเรืองของพระคนธรรมดาไม่ เกียว”
๓.๓ ยุโรปรู้จัก “ภาวนามยปัญญา” ทีเรียกว่ า “Culture Meditation”
ทังที Isaac NewTon ค้นพบ กฎการโน้มถ่วง และพัฒนา Calculus ด้วยภาวนามยปัญญา และ Einsteine ผู ้
ตังทฤษฎีทางฟิ สิ กส์ โดยไม่มีการทดลองทดลองสักนิด ด้วยภาวนามยปัญญา จนกระทังกล่าวว่า “Imagination is
better than Knowledge”
๓.๔ ครูไทยไม่ สนใจว่ า “ครูคอื ผู้บอกผู้แนะนํา”
ครู ไทยไม่สนใจคําบอกของพระพุทธเจ้าทังๆทีเป็ นเมืองพุท ธ คิด ได้แต่เพี ยงว่า จะเอาอย่างประเทศที
เจริ ญทางวัตถุเท่านัน “ครู คือผูบ้ อกผูแ้ นะนํา” เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีว่า “อักขาตาโร ตถาคตา” จนกระทัง
ยุโรปเอาไปใช้และประกาศก้องโลกแล้ว ...ไทยเราก็ยงั เอามาปฏิบตั ิไม่ได้ ยังนิ ยมทําร้ ายผู้เรี ยน และยังบั งคับให้
จดจํา/ท่ องจําและทําร้ ายเฆียนตีผ้ ูเรี ยน จนถึงปัจจุบันนี
นักปราชญ์นกั การศึกษาเอาหลักการเรี ยนรู ้ หลักการสอนในพุทธศาสนาไปใช้ ประโยชน์ นานแล้ วในนาม
ของ “จิตนิ ยม” (Idealism) และชั ดเจนมากเมืออังกฤษยึดครองอินเดียถึง ๒๐๐ ปี เขาไม่รับพรหมสี หน้าสี มือ พระ
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ศิวะ นารายณ์ เพราะเป็ นความเชือทีไม่ ใช่ สัจธรรม คําสอนในพุทธศาสนาเท่ านั นทีเป็ นสั จธรรมนํ าไปปฏิบัติมีผล
เป็ นความดีความประเสริฐทังสิ น
๔ ไทยยุคใหม่ ไม่ ตามใครอีกแล้ ว “ ไทยพึงดําเนินตามแนวทางอันประเสริฐทีชาวโลกเขาไม่ มี”
๔.๑ ครู มีฐานะเป็ นผูแ้ นะนําแนะแนวทางเรี ยนรู ้แก่ผูเ้ รี ยน บริ หารให้ครู มีเวลาใกล้ชิดให้สามารถเรี ยนรู ้
เอง...จะว่ าตรัสรู้วิชาการเอง ก็ไม่ผิดเขาจุ ดประกายความคิดปัญญาด้วยตัวเขาเอง นีแหละคือผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางที
ประเสริฐสุ ด
พระพุ ท ธเจ้ าทรงประทานคําแนะนํ าแก่ สงฆ์ แต่ ละรู ปแตกต่ างกัน แต่ บ รรลุธรรมเสมอกั น ครู ไทยจะ
แนะนําผู้เรียนแต่ ละคนแตกต่ างกัน แต่ ให้ เรียนรู้ได้ เสมอกัน
ความสามารถทีจะให้ คําแนะนํ าผู้เรี ยนอย่ างแตกต่ างกัน และเรี ยนรู้ได้ เสมอกัน คือคุณสมบั ติของความ
เป็ นครู...คือวิชาครูทีเราปรารถนานันเอง***
๔.๒ จัดสื อการเรี ยนทังภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง ครู ทาํ หน้าทีจูงใจ
ให้อยากเรี ยนรู ้ และให้คาํ แนะนํา ในการเรี ยนจากสื อเท่านัน สื อนันต้องชัดเจนให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ...ต้ องการผลรั บ
อะไร (Learning Outcomes) ในแต่ ละเรืองทีเรียน
( ) ภาคทฤษฎี ต้องให้ผูเ้ รี ยน อ่าน/ฟั ง/ดู คิดสร้ างความเข้าใจเอง(สร้ างองค์ความรู ้ ) อย่างอิสระ ช้าเร็ ว
ต่างกันเป็ นธรรมชาติ อย่าเร่ งรัดเพราะผู้เรี ยนทุกคนต้ องการเร็วอยู่แล้ ว เพราะศักยภาพต่ างกัน ครูต้องให้ กําลังใจ
คนช้ า อย่ าดุ/ต่ อว่ าเป็ นอั น ขาด*สนใจคนที ช้ าให้ มาก ด้ว ยความรั กและห่ วงใย ให้ เขาเรี ยนรู้เองจนเขามั นใจว่ า
ตนเองเรียนรู้แล้ ว (สร้างองค์ความรู ้ของตนได้แล้ว)
บ้างทีเด็กถามว่า ใช่หรื อไม่ ครู ทีดี ..ก็ยอ้ นถาม “มันใจอย่างไร อันไหนใช่ อันไหนไม่ใช่” เด็กเขาก็คิด
มากขึน..พอเขามันใจ และถูก ครู กร็ ับรอง
ถ้าเด็กเขามันใจแต่ว่ามันไม่ถูก...ครู กต็ อ้ งบอกให้ทบทวน อ่านตรงนัน ดูตรงนี..จนกระทังเขาถูกต้องเอง
ครู กช็ มเขา..เขาก็ชืนใจมีกาํ ลังใจ เรี ยนต่อไป
ตรงตามวัฒนธรรมการเรี ยนการสอนของไทย คือ อ่ านฟั งหรื อ ดูสังเกต...คือ “สุ ” ต่อมาก็ “ จิ” คิดทํา
ความเข้าใจ เมือไม่ มนใจ
ั ก็ถามครู ครู ตอบตามความรู้ข องตนเลยก็ ไม่ ไ ด้ ต้อ งหาทางให้ให้นัก เรี ยนติ ดจนได้
คําตอบ...ขันนีถือเป็ นขันถาม “ปุ”จนมันใจว่า นักเรี ยนคิดถูกทําแล้ว
จากนันก็ให้จดบันทึกสิ งทีเข้าใจแล้ว...ต้ องให้ จดบั นทึกในสมุดเรียน (ฝึ กทักษะการเขียน)บั นทึกไว้ เป็ น
ความรู้ เรี ยกว่า ... “ลิ” กระบวนการขันสุ ดท้ายของการเรี ยน ทีว่า สุ -จิ-ปุ-ลิ ซึ งไทยใช้มาแล้วแต่โบราณ ข้ อสํ าคัญ
ครูต้องยกย่องคนจดบันทึกให้ กําลังใจ มีคะแนนจดบันทึกด้ วย
เมือเรี ยนรู้เรืองใดผ่ านไป ต้ องสอบวัดทันที ผูเ้ รี ยนได้วดั และประเมินตนเอง หากไม่ผ่าน ครู ตอ้ งชีแนะ
ให้เรี ยนซําทบทวนเพิ มเติม แล้วให้ทาํ ข้อสอบใหม่ จนกว่าจะผ่าน อย่าสุ กเอาเผากินคือ...ครู อย่าเป็ นคนหยาบ (ฝึ ก
MPD สะสมกําลังจิต สัก , MPUs. ก็หาย!?)
วิชาคณิ ตศาสตร์ ท ังหลาย และกลศาสตร์ ฟิ สิ กส์ ครู โบราณล้าสมัยทังไทยและเทศ ที ไม่รู้วิ ชาครู และ
จิ ตวิ ทยา พู ดบรรยายทฤษฎี (จนเด็ก หลับหรื อ ฟั งไม่ท ัน...ก็ งงๆ) แล้วก็ยกตัวอย่าง แล้ว แสดงการคํานวณ บน
กระดานเขียนคล่อง..เพราะกีปี ๆ ครู กเ็ ขียนแบบเดียวกัน เด็กชมว่าครู เก่ง...ครู หน้าบาน เด็กก็คดั ลอกทีครู เขียน พอ
ลอกหมด(บางคนลอกไม่หมด...ก็คิดจะขอลอกเพือนต่อ) ครู ก็ให้ทาํ แบบฝึ กหัด จะเริ มทําก็หมดเวลา ครู ก็ไปทํา
การเป็ นการบ้าน เด็กทีทําได้ ...ก็มีเป็ นส่ วนน้อย ( - คน)ไอ้ทีงงๆก็มีมากกว่า ก็ทาํ ไม่ได้ ...ก็ขอลอกคนเก่ง เด็กที
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พ่อแม่มีสตางค์กจ็ ้างครู พิเศษ เมือส่ งการบ้านให้ครู ตรวจเด็กก็มีส่ง ...ครู ทีไม่มีความเป็ นครู ก็คิดว่าสอนแล้วสรุ ป
เอาเองว่าเด็กรู ้ แล้ว เด็กไทยก็อ่อนคณิ ตศาสตร์ ...ครู กว็ ่าเด็กสมัยนี คิดไม่เป็ น อ่อน...ทังๆทีขึนชื อว่ ามนุษย์ แล้ วคิด
เป็ นทุกคน ลืมสั จจะทางวิชาครู หรือไม่ มีวิชาครู ...ทีว่า “สอนแล้ ว...เด็กไม่ เกิดเรียนรู้ ถือว่ าไม่ ได้ สอน เพราะเด็กยัง
ไม่ ได้ เรียนรู้”
การสอนคณิ ตศาสตร์ ทีดีเด็กต้ องเรี ยนรู้เอง(ครู ไม่ ต้องอธิบ าย..ปล่ อยให้ เด็กค่ อยๆคิดทําความเข้ าใจจาก
บทเรียนเอง..ช้ าเร็ วตามศั กยภาพ ครู แนะนํ าเด็กทียังงงๆ ให้ เรียนรู้เอง) ครูเพียงแนะนํ าให้ เกิดการเรี ยนรู้ แล้ วให้ ทํา
แบบฝึ กหั ด แบบฝึ กหั ดทุกคนต้ องทําและทําในห้ องเรี ยน เด็กคนไหนยังทําไม่ ได้ ครู ต้องช่ วยเหลือแนะนํ าเฉพาะ
ราย จนทําได้ ทุกคน ...อย่าให้ ทําเป็ นการบ้ าน* เรียนรู้ต้องเบ็ดเสร็จในห้ องเรียน
หลายคนแย้งว่าทําไม่ได้เวลาไม่พอ ผูเ้ ขียนทดลองมาแล้วเวลาเหลือเฟื อ นักเรี ยนเรี ยนเองเร็ วกว่าครู สอน
ผู้เขียน สอนวิชาสถิติ เพือใช้ในโครงงานศึ กษา (Under-graduate Research) สอนแบบไม่ตอ้ งสอน (Zero-lecture
Program) หลักการเรี ยนรู ้-ให้มีความเข้าใจสามารถนําสถิติไปวิเคราะห์ แปลความตีความสรุ ปได้ จึงเขียนคู่มือการ
เรี ยน/ตําราเรี ยนทีมีชือว่า “สถิติเรี ยนง่ ายสบายบรื อ”ผลการเรี ยนไม่มีผใู ้ ด สอบตก เพราะทุกคนได้เรี ยนรู ้ และทํา
แบบฝึ กหัด ทุกชัวโมงทีเรี ยน เบ็ดเสร็ จ จนเกิดทักษะ...ไม่ มรการบ้ าน นักศึกษาพอใจ เพราะวิชาอืนๆมีการบ้าน
และมีรายงาน ซึ งเป็ นภาระมากอยูแ่ ล้ว นักศึกษากลุ่มนันเรี ยนสถิติบนั ว่าสนุก....นักศึกษาคนหนึง ถึงกล่า วออกมา
ดังๆว่า ...ผมเพิงเรี ยนเป็ นเนี ย ! เป็ นคําพูดทีน่ าคิดมาก วิชาการอืนหากมีกระบวนการทํานองเดียวกันคือ ผู้เรี ยน
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้ ว ยตนเองทุ กคน นั ก ศึ ก ษาไทยไปเรี ย นต่ างประเทศน้ อ ยนัก ที จะเรี ย นรู ้ แ บบเบ็ด เสร็ จ ใน
ห้องเรี ยน ส่ วนใหญ่กเ็ รี ยนด้วยตนเองทังนัน
การเรี ยนทีดี ผู้เรี ยนต้ องเรี ยนรู้ได้ เอง ห้ องเรี ยนไม่ ต้องมีวินัยมาก ถ้ ามีวินัยมาก..ห้ องเรียนก็เป็ นเสมือน
คุก ห้ องเรียนต้ องสนุกและมีเสรีภาพตามสมควร ผู้เรียนจึงพร้ อมทีจะคิดแลเรียนรู้ได้ ดี
๕. ประสิ ทธิภาพของการเรียนรู้
คุณภาพการศึกษา ไม่ได้อยูท่ ีการประกันคุณภาพ ฟั งครู ประถม ครู มธั ยม ก็ได้ หรื อฟังผูอ้ าํ นวยการเขตก็
ได้...ไม่ได้อยู่ทีการประกันคุณภาพ ไม่ได้อยูท่ ีการบริ หารไม่ได้อยู่ทีคุณวุฒิของครู หรื อระดับชันของครู แต่ ขึนอยู่
กับประสิ ทธิภาพการเรียนรู้ และการพัฒนาทังกายและจิตของผู้เรียน
*วิ ชาการก็เป็ นความรู ้ เก่ าๆวิ ชาการปั จ จุ บ ัน และอนาคต...ยังไม่ น ํามาเป็ นตําราเรี ยน เผยแพร่ เป็ น
สาธารณะ ทีมีกย็ งั มีลิขสิ ทธิอยู่
ผู ้ เ รี ยนจะเรี ยนรู ้ วิ ช าการเก่ า ๆเหล่ า นั นได้ ก็ ต้ อ งใช้ พ ลั ง ความคิ ด ที เรี ยกว่ า Critical Thinking
จะคิดจนเข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินได้ลุ่มลึกเพียงใด ก็ตอ้ งขึ นกับพลังจิต (Mind Power)
ของผูค้ ิดถ้าเครี ยด เบือหน่าย และมีความทุกก็ไม่ มีทางคิดได้
๕.๑ ผู้เรี ยนทุกคนต้ องมีกําลังจิต (Mind Power) ถ้าไม่มีกาํ ลังจิ ตก็มีความเกียจคร้ าน, ขาดความอดทน
ขาดความเพียรพยายาม มีอารมณ์ฟุ้งซ่ าน เหนือยง่าย เบือง่าย ขาดสติ ขาดอารมณ์อยากรู ้อยากเห็น ไม่มีอารมณ์รัก
ความก้าวหน้า ฯลฯ ผู้เรียนต้ องได้ รับการพัฒนาอารมณ์ และกําลังจิต คือปฏิบตั ิ MPD: Mind Power Develoment
ครังละ นาที เท่านัน ปฏิบตั ิวนั ละ ครัง อย่างน้อย ครั งต่อวันต่อเนื องทุกวัน เพือสะสมกําลังจิต ให้ถึงระดับที
จิตอบอุ่นเบืองต้น คือสะสมกําลังจิตได้ , MPUs (Mind Power Unit) ขึนไป
ทังทีในทางจิตวิทยา ค้นพบแล้วว่า กําลังของสมองมนุษย์สูงมากทีจะบันทึกข้อมูล ได้ถึง
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10 800 มากกว่าจํานวนอนุภาค (Particles) ในจักรวาลหลายเท่านัก คือมีอนุภาค 10 200 คือมากกว่าถึง 10 600 จะ

คิดจะจดจําอะไรสมองไม่เคยเหนือยล้า ทีบอกว่าปวดหัว มึน ก็เป็ นเพราะอารมณ์ ทีเปราะบาง ทําไมจึงเปราะบาง...
ก็เพราะจิตขาดกําลังทีอบอุ่น
เมือนั กเรียนมีจิตถึงระดับทีอบอุ่น กําลังจิ ตช่วยมีผลถึงพฤติกรรมผูเ้ รี ยนเปลียนแปลงไปในทางทีดี จะ
เห็นได้ชดั เจนแตกต่ างดุจคนละคน เมือสะสมกําลังจิตได้ , MPUs ดังนี
. มีใบหน้าแจ่มใส อารมณ์ดียมง่
ิ าย มีความเป็ นมิตร
. มี I.Q., E.Q. Creative thinking และ Critical Thinking สู งขึน
. มีวินัยตนเอง (Self-discipline) สู งขึนเองอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ตอ้ งสอนแนะนํา หรื อบังคับอะไรเลย
และมีสัจการแห่งตน (Self-realization) พร้อมๆกัน เป็ นคุณสมบัติอนั ประเสริ ฐ
4. มีพฤติกรรมศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี และไม่พูดคําหยาบ แต่งกายเรี ยบร้อยเอง
. มีความอดทน เพียรพยายาม ไม่เหน็ดเหนือยง่าย เบือง่าย..อย่างทีเคยเป็ นมา
. คะแนนสัมฤทธิผลการเรี ยน (Scholastic Achievement) สู งขึน
*ครูอาจารย์นักเรียน นักศึ กษาทีสะสมกําลังจิตได้ ตังแต่ , หน่ วย ขึนไปสามารถยืนยัน และระบุความ
ดี คุณประโยชน์ ได้ มากกว่ านี
*ที สํ าคัญ อี กประการหนึ ง เป็ นการรั กษาเยีย วยา อาการความสนใจสั น (In-attention), ปั ญ ญาอ่ อ น
(Mental Detardation), ออทิสติค(Autistic), และอาการเพศทีสาม (the third gender) ทีทัวโลกเพิกเฉยคิดว่ าเป็ น
ธรรมชาติ ไม่ คดิ จะแก้ ไข...แต่ เราแก้ ไขของเราได้
๕.๒ ครู อาจารย์บุคลากรทางการศึ กษาและผู้บริหารทุกระดับต้ องปฏิบัติ MPD และรั บความสุ ขลึกๆ มี
ความซาบซึ ง ปฏิบัติได้ ตลอดชี วิต ทังนี เพราะปฏิบตั ิสะสมกําลังจิ ต ได้ , MPUs ก็ได้รับผลทังสุ ขภาพจิ ต
(Mental Hygiene) และ สุ ขภาพกาย (Physical Hygiene)ประจักษ์ชดั แก่ตน และ MPD ก็กลายเป็ นอุปนิ สัย (Habit)
ไปแล้ว ปฏิบตั ิตลอดชีวิต
ทังนี เพราะ ภูมิแพ้ (Allurgy), ความดัน(Blood pressure), เบาหวาน(Diabetes) มะเร็ ง (Cancer), โรคจิ ต
(psychosis), และโรคสมองประสาท (Neurosis) มี พื นฐานมาจากความเครี ยด (Stress) ทังสิ น MPD เป็ น
นันทนาการ (Recreation) ขันสู ง ทําให้ระบบสมองประสาทและอวัยวะต่างๆแข็งแรงสมบูรณ์ มีหลักฐานยืนยัน
จากวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ (Health Science) ว่ า Consciousness Breathing (การหายใจด้ว ยจิ ต สํา นึ ก ) มี ผ ลต่ อ
สุ ขภาพกายโดยถ้วนทัว ถึงการสันดาปภายในเซลอีกด้วย ทําให้มีหน้าตาแจ่มใส
๖. การปฏิบัติ MPD และการสะสมกําลังจิต
การปฏิบัติ MPD เป็ นการปฏิบตั ิ แบบ “จิ บจ้อย” แต่ทรงคุณประโยชน์ มหาศาล ผูฝ้ ึ กนั งสบายๆ นั งท่ า
ไหนก็ได้ หลับตาหรื อไม่หลับตาตามถนัด พิจารณาปฏิบตั ิให้เหมาะสม แล้วปลงมือปฏิบตั ิได้เลย
ใช้เวลาทํา MPD ครั งละ นาที ผูส้ อนต้องสร้ าง Motivation ให้เห็นว่าเป็ นเรื องสนุ กๆ ง่ายๆ ไม่ มีการ
บังคับ เพราะอาจเกิดความเครี ยด ความคับข้องใจได้
(๑) เริ มต้ นด้ วยการนั งสบายๆท่ าไหนก็ได้ หลับตารู ้ ลมหายใจเข้าออก สบายๆ ไม่ กีวัน ก็ชาํ นาญ เมื อ
ชํานาญแล้ว ก็ลืมตา ยืนเดิน นังหรื อนอนก็ทาํ ได้ แม้ในห้องสุ ขาก็ทาํ ได้ ไม่จาํ กัด
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(๒) คําภาวนา ทุกศาสนาปฏิบตั ิได้ โดยนําพระนามพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดทีตนเคารพเป็ นคําภาวนา หากไม่
สะดวกในการปฏิบตั ิดงั กล่าว ขอเสนอคําภาวนาทีเป็ นสากลมากขึน เก๋ ไก๋ ...แต่ทรงอานุภาพและศักดิสิ ทธิมากขึน
ใช้คาํ ภาวนา...เป็ นภาษาละติน ดังนี...
SUMMUM BONUM (ซุมมุ่ม โบนุ่ ม หรื อ ซัมมัม โบนั ม...ก็ไม่ว่ากัน) มีความหมาย ความดีอนั สู งสุ ด
พระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ใน Universe ก็แล้วกัน
*หายใจเข้านึกว่า “SUMMUM” หายใจออกนึ กว่า “BONUM” เท่านัน เรื อยไปเป็ นเวลา นาทีเท่ านัน ไม่
เกินนี
พระYahweh/ พระJehovah สําหรั บ ชาว Christian, หรื อ พระ Allah สําหรั บ ชาว Muslim ทังสองคํา
เป็ นพระนามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด นํามาภาวนาขอพรได้ ตามคติของศาสนาของตน นับเป็ นความดีอย่างสู ง
สํ าหรั บชาวพุทธ จะใช้ หายใจเข้านึ กว่า “พุท” หายใจออกนึ กว่า “โธ” ปฏิบตั ิเรื อยไปเป็ นเวลา นาที
เท่านัน ไม่เกินนี คติในพุทธศาสนา ถือเป็ นการปฏิบัติบูชาทีมีพลานิสงส์ สูงสุ ด
“การนั ง” ให้นั งตัวตรงสบายๆไม่เกร็ ง ไม่พิงสิ งใดๆ ก่อนเริ มปฏิบตั ิ ให้หลับตา (ชํานาญแล้วจะลืมตาก็
ได้) หายใจยาวๆลึกๆ - ครัง เพือไล่อากาศเสี ยออกจากปอดให้หมด รั บอากาศดีเต็มๆ เพือให้ได้โลหิ ตทีสมบูรณ์
ต่อจากนันก็หายใจปกติ ภาวนาสบายๆ ไม่ทนั ปวดเมือย ไม่ทนั เครี ยด ก็ครบ นาทีแล้ว
*สํ าหรั บชาวฮิ น ดู (Hinduism) ใช้คาํ ภาวนาว่า “มหาพรหมา” (Maha Brahma) ในความหมายว่า the
Highest God of Universe ไม่มีผูใ้ ดเสมอเหมือน หายใจเข้ านึ กว่ า “มหา” หายใจออกนึ กว่ า “พรหมา” หรื อ จะ
ภาวนาคําใดก็ไ ด้ตามคติใน โยคะแปด อย่างไรก็ได้ ขอเสนอว่า สมควรเป็ นพระนามของพระผู ้เป็ นเจ้า สู งสุ ด
ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
*สํ าหรั บชาวซิ กห์ (Sikh / Sikhism) ใช้ค าํ ภาวนาว่า มหา-กุรุ (Maha-Guru) นึ ก ถึงพระผู ้เป็ นเจ้าสู งสุ ด
หายใจเข้านึกว่า “มหา” หายใจออกนึกว่า “กุรุ”ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
ปฏิบัติ ครังละ นาที วันละ ครัง ต่ อเนืองทุกวันสะสมกําลังจิต
การปฏิบตั ิ MPD สมควร/ต้องปฏิบตั ิต่อเนืองทุกวัน ครัง ได้แก่ เช้ า, กลางวัน, เย็น, กับอีก ครัง ทีบ้ าน
ได้ แก่ ก่ อนนอน, และ ตืนนอน (พอรู ้ สึกตัว ว่าตืนไม่รีบ ลุก นอนปฏิบตั ิ MPD ทันที นาที แล้วจึ งลุกขึน) มีผ ล
สังเกตได้ดว้ ยตนเองเรื อยๆตังแต่ - สัปดาห์แรก และจะมีผลชัดเจนทีผูป้ ฏิบตั ิจะยืนยันได้ เมือสะสมกําลังจิ ตได้
,๐๐๐ MPUs
ปฏิบตั ิ วันละ ครั ง ครั งละ นาที ได้กาํ ลังจิตสะสม MPUs. เดือนหนึ งจะได้ MPUs .ดังนันใช้
เวลา เพียง เดือน ก็เห็นผลพิสูจน์ได้แล้ว
ทําน้ อยกว่ า ครังได้ ไหม?
ได้ ปฏิบัติ MPD ทีน้ อยทีสุ ด วันละ ๓ ครัง น้ อยกว่ านี กําลังจิตไม่ สะสม และต้องทําทุกวันต่อเนื อง ขาด
วันใดวันหนึงกําลังจิตทีสะสมจะสลายไป ให้เริ มต้นใหม่ ดีทีสุ ดเห็นผลเร็วทีสุ ด คือการปฏิบตั ิ MPD วันละ ครัง
MPD ปฏิ บัติได้ ทุกสถานที แม้เจ็บ ป่ วยก็น อนภาวนาบนเตียงคนไข้ได้ (เป็ นวิ ธีก ารทําใจให้ดีไ ว้ ที มี
อานุภาพ เพราะตัดความวิตกกังวล บรรเทาความทุกข์ทรมานด้วยตังเอง ช่วยให้การเยียวยารั กษามีประสิ ทธิภาพ
หายเจ็บป่ วยได้เร็ ว) หรื อแม้อยูใ่ นห้องสุ ขาก็ทาํ ได้ ในรถในเรื อระหว่างเดินทางก็ทาํ ได้ มีอานุภาพมากกว่า คําร้อง
ขอ เช่น “โอ...พระเจ้าช่วยด้วย”, “Oh God help me!” เป็ นแสนๆเท่า
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MPD ปฏิบัติได้ ทุกอิริยาบถ ท่ามาตรฐานคือนั งตัวตรงสบายๆ แท้จริ งทําได้ทุกอริ ยาบาท เมือชํานาญแล้ว
จะปฏิบตั ิในขณะทีเดิน ก็ตอ้ งลืมตา ถ้าจะยืนปฏิบตั ิกย็ นื พิงอะไรสักอย่าง ไม่ให้ลม้ ปลอดภัยไว้ ก่อนเสมอ เดียวล้ม
ไป ศีรษะแตก ...จะหาว่า เป็ นผลจากการปฏิบตั ิ MPD ...จะเสี ยหาย
๗.ทําไมจํากัดเพียง นาทีเท่ านัน?มีเหตุผลหลายประการได้แก่ ...
(1) เมือปฏิบัติเกิน นาที จิ ตจะตกภวังค์และเกิดโมหะ (Dullness) เกิดความคิดความเชือทีผิด แต่คิดว่าถูก ที
สําคัญพลังจิตไม่สะสม,
(2) ป้ อ งกั น ค วามป ว ดเมื อ ยท รม าน ค ว าม เค รี ยด เพ ราะไม่ มี ความสุ ข ใน การป ฏิ บั ติ M P D
มีเป้าหมายเพือความสุ ข และจิตอบอุ่น (Warm Mind)เท่ านัน, ถ้าปฏิบตั ิแล้วทรมานใครจะอยากทํา
(3) ทุ ก คนมี ภ ารกิ จ ต้องทํา เวลา นาที ไม่ ก ระทบกระเทื อ นภารกิ จ แต่ ป ระการใด ทําได้ส บายๆ MPD
เป็ นไปเพือทุกคนปฏิบตั ิได้
(4) ทุกคนประกอบการงาน เช้าไปเย็นกลับ เสี ยงภัยทุกวีวัน เพราะอุบตั ิเหตุอนั ตรายมีมาก ออกจากบ้ านแล้ ว
ไม่ ก ลั บ หรื อ จะกลั บ บ้ านก็ ไ ม่ ถึ ง บ้ าน ตายเสี ยระหว่ างทาง MPD เป็ นการพัฒ นาสติ สั ม ปชัญ ญะ
(Mindfulness) คือความมีสติช่วยป้ องกันอุบตั ิเหตุได้
คนทีมันคงในพระผู้เป็ นเจ้ า ก็มนใจว่
ั
าด้วยอานุภาพของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด จะรักษาให้รอดปลอดภัยไม่
ตายด้วยอุบตั ิเหตุหรื ออาวุธใดๆ เพราะการภาวนาเพียง นาทีบูชาพระผูเ้ ป็ นเจ้า มีอานุ ภาพมากกว่า คํา
ขอให้พระผูเ้ ป็ นเจ้าช่วย หลายแสนเท่านัก พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงระบุว่าเป็ นการปฏิบตั ิบูชาเป็ น
บุญกุศลสู งสุ ด
หมายเหตุ อย่ าใช้ น าฬิ กาปลุก หรื อ นัด หมายให้คนช่ ว ยบอก เป็ นอัน ขาด เพราะจะไม่เป็ นการพัฒ นากําลังจิ ต
สํ าหรับผู้ปฏิบัติใหม่ เพียงตังใจไว้ ว่า นาที แรกๆ ก็ขาดบ้างเกินบ้าง เพียง - วัน จิตก็จะชินและบอกเราเอง ว่า
นาทีแล้ว พอลืมตาก็ตรงเป๋ ง แสดงว่ าจิตเริ มมีกําลังแล้ ว ครังต่อๆไปก็ไม่พลาด นาทีอย่างอัตโนมัติ สบายๆไม่
เป็ นปัญหาอีกต่อไป
๘. MPD ไม่ ใช่ สมาธิหรือการปฏิบัติทางจิตในศาสนาต่ างๆ
การปฏิบตั ิสมาธิ(Meditation) ในศาสนาต่างๆ, กรรมฐานในศาสนาพุทธ หรื อการปฏิบตั ิโยคะ (Yoga)
ในศาสนาฮิ นดู (Hinduism) เป็ นการปฏิบตั ิเข้มข้นเอาจริ งเอาจังเพือให้มีกาํ ลังจิตสู งๆไปตัดกิเลส เพือบรรลุโมกษะ
หรื อ ปรมาตมัน หรื อนิพพาน หรื อการเข้าสู่ พระผูเ้ ป็ นเจ้า อันเป็ นจุดหมายสู งสุ ดของแต่ละศาสนา
การปฏิบัติทางจิตในทุกศาสนาทุกลัทธิ ปฏิบตั ินานเท่าไรยิ งดี ทรมานเท่าไรก็ยงดี
ิ เสี ยงภัยเท่าไรก็ยิ งดี
อดข้าวอดนําได้นานเท่าไรก็ยิ งดี จิ ตใจจะเครี ยดเท่ าไร ก็ยิ งดี ข้อสําคัญที สุ ด ต้อ งมีค รู อ าจารย์ชนดี
ั ระดับ Holy
Master มิฉะนันก็ไปไม่รอด
แต่ ผลสรุ ป ทุกศาสนามีคนดีมีจํานวนน้ อยกว่ าคนเลว โลกจึงเร่ าร้ อนและร้ อนขึนเรือยๆ อย่างน่ าห่ วงใย
ในปัจจุบนั นี แท้ จริงแล้ วทุกศาสนาต้ องการศาสนิ กชนทีมีจิตอบอุ่น (Warm Mind) ทังสิ น เป็ นพืนฐานสํ าคัญทีจะ
รักษาความดีของศาสนานัน MPD ก็มีเป้าหมายสํ าคัญเช่ นนัน*
MPD ปฏิ เสธการทรมานทุ กรู ป แบบ เพราะถือความสบายเป็ นพื นฐานสํ าคัญ ทําเพือสะสมกําลังจิตสู่
ความมีจิตทีอบอุ่นเท่ านัน …แม้ จะปฏิเสธความทรมาน แต่ มีความเคารพในความดีของทุกศาสนา และเคารพพระ
ผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดของทุกศาสนา
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*จิ ต อบอุ่ น เป็ นศั ก ดิ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ (Human Dignity) ที แท้ จริ ง ไม่ ใช่ คํ า พู ด ที เลื อนลอย
ดังทีชอบพูดกันแต่ อย่างใด ในสั งคมมนุษย์ปัจจุบันนี
มีพระพุทธเจ้ าเท่ านัน พระองค์สั งให้แยก สําหรับบุคคลทีปรารถนา “ทําพระนิพพานให้แจ้ง” มีพระภิกษุ
สาวกเป็ นต้น ทีขอรับผ้ากาสาวพัสตร์ เพือทําให้แจ้งซึ งพระนิ พพาน ต้องปฏิบตั ิให้หนักทังสมถะและวิปัสสนาเพือ
ตัดกิเลสเป็ นสําคัญ เรี ยกเต็มๆว่า กรรมฐาน สํ าหรับชาวบ้ านบุคคลธรรดา หาเช้ากินคําพระพุทธเจ้าทรงสั งผ่านพระ
สารี บุ ตรและพระอานนท์ ให้ ป ฏิ บั ติเล็กน้ อย หรื อเพี ยงชั วช้ างสะบั ด ใบหู งูแ ลบลิ นเท่ านั น และไม่ ท รงเรี ยกว่ า
กรรมฐานแต่ อย่างใด
*ถ้าถื อ ตามพระพระพุ ท ธเจ้า ตรั ส ไว้ MPDก็ เป็ นการปฏิ บั ติตามคําสอนของพระพุ ท ธเจ้ าแล้ ว อย่ างยิง เมื อ
พระพุทธเจ้าไม่ทรงตังชือไว้ เราขอตังว่า MPD ก็ไม่ขดั พุทธประสงค์แต่อย่างใด*
MPD จึงไม่ ใช่ สมาธิตามลัทธิศาสนาแต่ อย่างใด แม้ จะมีรากฐานเดียวกัน แต่ การปฏิบัติและเป้าหมายการ
ปฏิบัติแตกต่ างกันโดยสิ นเชิ ง ถือว่ าสมาธิหรือกรรมฐาน หรื อ โยคะ เป็ นเรืองทีสู งกว่ า MPD อย่างเทียบกันไม่ ได้
คนจิตอบอุ่นจะเจียมตัว ...แบบนกน้ อยทํารังน้ อยแต่ พอตัว
๙. ผู้ทรงฌานสมาบัติไม่ ใช่ คนดีเสมอไป
นักไสยศาสตร์ พ่อมด หมอผี หมอดูลูกแก้ว ทายถูกทายผิดก็เอาเงินคนถูกดูเต็มๆ ประกอบอาชีพไม่สุจริ ตก็
เยอะ นักสะกดจิ ตเอามาใช้เยียวยารั กษาผูป้ ่ วยก็เป็ นความดี แต่มีไม่น้อยใช้สะกดจิ ตก่ออาชญากรรม นักรักษาคน
ด้วยอํานาจจิ ต (Healing) ล้ วนเป็ นผู้ทรงฌานทังสิ น ทีบัน ลือโลกเห็นจะไม่มีใครเกิน Gregori Rasputin นักพรต
กาลีแห่ งรั สเซี ย เก่งทังสะกดจิ ต และรั กษาผูป้ ่ วยด้วยจิตทีการแพทย์สมัยนันรั กษาไม่ได้ ผูเ้ ขย่าราชบัลลังก์โรมา
นอฟเสี ยหาย และล่มสลายในทีสุ ด ในพุทธศาสนามีผูท้ รงสมาบัติระดับเหาะเหิ นเดินอากาศได้ แต่ทาํ ชัวมหันต์
ถึงกับคิดวางแผนดําเนินการจริ งลอบปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า แม้จะไม่ประสบผลสําเร็ จ ความชัวมหันต์กเ็ กิดขึน
แล้ว ชือเทวทัต ผูโ้ งดังในความไม่ดีคนหนึง ในพุทธประวัติ
ทังหมดทียกมา เพือทีจะบอกว่า คนทรงฌานสมาบัติ ก็เกิดโมหะ ทําชัวได้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ งได้ว่าคนทรง
ฌานสมาบัติจิตไม่ อบอุ่นทําชัวได้ เป็ นอันตรายต่ อตนเองและผู้อืนได้
*MPD เป็ นไปเพื อสะสมกํ าลัง จิตให้ อบอุ่น ไม่ ป ระพฤติ ชัวอย่ างอั ตโนมั ติ รั กความดี มี จิตโอบอ้ อมอารี ต่อ
มนุษย์และสั ตว์ แน่ นอนและพิสูจน์ ได้ ด้วยตนเอง เพียงสะสมกําลังจิต ได้ ,๐๐๐ MPUs ขึนไป
จึงสรุป เป็ นทฤษฎี ดังนี
*จิตอบอุ่น ก่ อน แล้ วทรงฌานง่ าย... เป็ นคนทรงฌานทีจิตอบอุ่น เป็ นคนดี
*จิตอบอุ่นก่ อน แล้ วทรงสมาบัติ...เป็ นผู้ทรงสมาบัติทีจิตอบอุ่น เป็ นคนดี
*จิตอบอุ่นก่ อน แล้ วทรงสมาบัติ...ตัดกิเลสได้ สินเชิง เป็ นความประเสริฐอย่างยิงของมนุษย์
*คนของทุกศาสนาเป็ นคนทีจิตอบอุ่น ทุกศาสนาก็จะอุดมด้ วยคนดี โลกทังโลก มีแต่ คนดี โลกก็อบอุ่นทุกคน
มีความสุ ข
๑๐. คุณภาพของการศึกษาอยู่ทีผู้เรียน ผู้ทีรับผิดชอบแท้ จริงคือครูผ้ สู อนครูประจําชัน
บทบาททีสํ าคัญ ทีสุ ดคือครู ผ้ ูสอนครู ประจําชั น ผูท้ ีแก้ปัญหาพัฒนาผูเ้ รี ยน ห้องหนึงๆจะมีผูเ้ รี ยนทีเป็ น
ปั ญหาต้อ งแก้ไขพัฒนา - คนเสมอ ครู ต้องแก้ไ ขให้ได้ โดยวิจัย ในชันเรี ยนหรื อกรณี ศึ กษา (เดิ มเรี ยก Case
Study ปัจจุบนั เรี ยก Classroom Research เลย…งงกันปฏิบตั ิไม่ถูก เป็ นบทเรี ยนทีสําคัญของนักวิชาการทีไม่จริ ง
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จําศัพท์มาอย่างเดียว) ครู ผสู ้ อนต้องเยียมผูป้ กครอง เพือให้กาํ ลังใจเลียงดูบุตรร่ วมกันประคับประคองผูเ้ รี ยน ให้ได้
เรี ยนอย่างมีประสิ ทธิผล และอาจต้องประสานงานด้านสังคมสงเคราะห์ดว้ ย
ครู ไทยล้วนได้รับการพัฒนาวิชาครู แล้วทังสิ นโดยเฉพาะอย่างยิงการศึกษาพืนฐานและการอาชีวศึกษา
ครู ทีทําหน้ าทีสอนจึงบุคคลทีควรยกย่ อง และให้ ทํางานอย่างเต็มที ทีแล้ วมาพัฒนาการศึ กษาและประกันคุณภาพ
ครูอาจารย์เสี ยเวลามากกับงานกระดาษทีไม่ จําเป็ น เสี ยเวลาทีจะอยู่กับนักเรียนนักศึกษา...ให้ เขาพัฒนาอย่ างเต็มที
ครูทีจะเป็ นผู้สอนเป็ นผู้ทีมีความสํ าคัญทีสุ ด มากกว่ าบุคลากรการศึกษาอืน
ครูผ้ ูสอนในระดับพืนฐานการศึกษาไม่ ว่าชันใดระดับใด พึงให้ เงินประจําตําแหน่ งเท่ ากันทุกคน แตกต่ าง
จากข้ าราชอืน การเลือนระดับ ก็ให้ เอาผลงานทีสะสมทํามาแล้ วเท่ านั น ไม่ ต้องไปจ้ างวานคนมาเขียนเป็ นงานวิจัย
หรือหลบหลีกการสอนพัฒนาผู้เรี ยนไปเขียนผลงานอย่ างทีเป็ นมาแล้ วมาเป็ นความเสี ยหายอย่ างยิง *จะประกัน
คุณภาพ ก็หาทางช่ วยครูพัฒนาผู้เรี ยนเต็มที ต้ องดําเนิ นการให้ ได้ คุณภาพ ไม่ ใช่ หาทางให้ ครู ทํางานกระดาษมาก
ขึน สร้ างความสู ญเปล่ าอย่างยิง และน่ าละอายประเทศเพือนบ้ าน
อย่างไรก็ตาม หากครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหาร...มีจิตทีอบอุ่น แล้ ว การใช้ ทฤษฎีทางการศึกษา
ก็มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
ทุกคนปฏิบัติ MPD นั กเรี ยนทุกระดับชันตังแต่ อนุ บาลทํา MPD สะสมกําลังจิต ดําเนิ นการง่ ายๆ เพียง
เดือนก็เห็นผลแล้ ว เปลียนแปลงพัฒนา หากเริมแต่ บัดนี...ปี เดียวก็เบ็ดเสร็จ นําในอาเซียน และนําในสั งคมโลก
อาจารย์ อุดมศึกษา...สามารถ พัฒนาวิชาครู (Teacher Education) ได้ ด้วยตนเอง พร้ อมกับปฏิบัติ MPD
สํ าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยใหม่ ต้ องได้ รับการพัฒนาวิชาครูและ MPD ก่ อนเข้ าประจําการ การศึกษาไทย
การจัดการศึกษาก็ไม่ ยากงบประมาณไม่ มากกว่ าเดิม หรือน้ อยกว่ าเดิม แต่ คุณภาพสู งมากกว่ าคาดคิด
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