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MPD เพือพัฒนานักกีฬา บุคลากรการกีฬา และการพลศึกษา
*วิทยาศาสตร์ การกีฬา (Sports Science) ทําได้แค่พฒ
ั นาร่ างกายเท่ านัน การพัฒนา
ร่ างกายมีขดี จํากัด แต่การพลังจิตพัฒนาได้ อย่างไม่ขีดจํากัด
*การพลศึกษาพัฒนาได้เพียงความรู้และทักษะปฏิบัตกิ ารกีฬาเท่ านัน ยังไม่ได้ สร้ าง
คนดี
*การกีฬานักกีฬาและบุคลากรการกีฬาต้องมีสุขภาพกาย (Physical Hygiene) และ
สุ ขภาพจิต (Mental Hygiene) ทีดีพร้ อมๆกัน
*แท้ จริงการกีฬาแพ้ชนะด้ วยกําลังจิต
MPD: Mind Power Development เป็ นการพัฒนากําลังจิต สะสมกําลังจิตให้ ถึงระดับจิตอบอุ่น เพียงแค่จิตอบอุ่นเบืองต้ น
,

MPUs (หน่วยกําลังจิต : mind power unit) ปฏิบตั ิเพียงครั ง นาทีเท่านันสะสมกําลังจิตเรื อยไป เมือถึงระดับทีอบอุ่น

ก็พบการเปลียนแปลงทีทรงคุณค่ามหาศาล เปลียนแปลงดุจเป็ นคนละคน ไม่ใช่คนเดิม มีความสุ ขอิ มเอิบเหลือประมาณการ
คุณประโยชน์หลักๆระบุได้...สําหรับคนทีมีจิตอบอุ่นมีดงั ต่อไปนี
1. มีใบหน้าแจ่มใสร่ าเริ ง มีความเป็ นมิตร (Friendly)
2. มีวินยั ตนเอง (Self-discipline) สู งอย่างอัตโนมัติ
3. มีอาํ นาจการรับรู ้ (Grasping power) สู ง ไม่ตอ้ งสอนหรื อแนะนํามาก รวมทังรู ้ใจผูอ้ ืน
4. มีความคิดและความรู ้สึกเชิงบวก (Positive thinking and Attitude)
5. มีศีลธรรมอันดี (Good moral) อย่างอัตโนมัติ
6. มีการตัดสิ นใจรอบคอบและฉับไว (Right prompt decision)
7. มีความจําดี เพราะ MPD เป็ นเครื องมือพัฒนา I.Q. และอารมณ์โดยตรง
8. มีอารมณ์โกรธหุนหันพลันแล่นน้อยลงดุจเป็ นคนละคน จากก่อนและหลังปฏิบตั ิ MPD
9. มีความอดทนสู งขึน ทํางานหนักได้มากขึนมีประสิ ทธิภาพสู งขึน แม้งานหนักเท่าเดิมแต่ไม่เหน็ดเหนือยมาก
เหมือนก่อน
ทีระบุเพียง ประการ ก็เห็นว่ามีคุณประโยชน์มหาศาลแล้ว ทีจริ งมีคุณประโยชน์อีกมากมาย ผูป้ ฏิบตั ิสะสมกําลังจิต
ตังแต่ ,

MPUs ขึนไปจะบรรยายได้ละเอียดลึกซึงกว่านี เป็ นสิ งทีขอท้าทายให้พิสูจน์ต่อไป ว่าการปฏิบตั ิเพียงจิ บจ๊อย

ครังละ นาทีจึงมีคุณประโยชน์มโหฬารถึงเพียงนัน
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ปัญหาทีประสบในวงการกีฬาต่ อไปนี ก็จะหมดไป เมือทุกคนปฏิบัติ MPD ถึงระดับทีจิตอบอุ่น
1. นักกีฬาบุคลากรกีฬา ขาดวินยั ไม่ขยัน อ่อนซ้อม
2. นักกีฬาขาดความสามัคคี เอาแต่ใจตนเอง
3. เหนือยง่ายเล่นได้ไม่ถึงระดับทีคาดหวัง
4. นักกีฬาตัดสิ นใจผิดพลาดทําให้ทีมพ่ายแพ้
5. การวิวาทในสนามแข่งขัน
6. กรรมการตัดสิ นผิดพลาดเพราะการเห็นการสังเกตไม่ถึงระดับ คัดค้านสายตาผูช้ มและนักกีฬา
7. โคชทําร้ายร่ างกายนักกีฬา ถือว่าเป็ นการสั งสอน ถือว่ าเป็ นความผิดอย่างยิงในสั งคมทีศิวิไลซ์ ซึงไม่ ใช่ สังคมทาส
8. ในองค์กรกีฬามีการแข่งขันช่วงชิงผลประโยชน์ มีความขัดแย้งในทุกประเทศ
9. มีการก่ออาชญากรรมในวงการกีฬา
10. มีการต้มตุ๋นหลอกหลวง (Cheating) ล้มการแข่งขัน
11. การพนันในวงการกีฬาเสี ยเอง (ไม่ใช่ผชู ้ ม)
12. นักกีฬาใช้สารเสพติด หรื อติดยาเสพติด
13. ใช้เล่ห์กลช่องว่างของระเบียบ, กฎ เอาเปรี ยบคู่ต่อสู ้ ไม่เป็ น Fair Play
14. บุคลากรกีฬาแม้นกั กีฬามีความเครี ยดและเก็บกด
15. นักกีฬา บุคลากรกีฬา ไม่มีครอบครัวทีอบอุ่น ความไม่อบอุ่นในองค์กรกีฬา
16. การบาดเจ็บทุพลภาพ การเจ็บป่ วยด้วยโรคภับไข้เจ็บ
17. ความบกพร่ องทางอารมณ์ และโรคจิต
18. โรคจิต โรคประสาท
19. ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี
20. ความบกพร่ องทางสติปัญญา และไหวพริ บ
หลายข้อทีกล่าวมาแล้ว หลายท่ านถือว่ าเป็ นเรืองธรรมดา หลายท่ านต้ องการแก้ ไข อย่างไรก็ตามถ้ าปราศจากปัญหา
ดังกล่ าว นักกีฬา บุคลากรกีฬา และการพละศึกษาจะดําเนินการไปด้ วยความสุ ขและมีความเจริญ อันเป็ นความมุ่งมาตร
ปรารถนาของทุกคน
อย่างไรก็ตามในองค์กรกีฬา ก็มีบุคคลเพศทีสาม (Third Gender) ควรถือว่าเป็ นเรื องธรรมชาติ ยอมรับกันได้นนั แม้
จะยังไม่ทวทุ
ั กสังคมก็ตาม บุคคลพวกนีไม่มีปัญหาเรื องสติปัญญา แต่ความมีสติปัญญานัน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที
รุ นแรงได้ ก็สมควรได้รับการพัฒนาอารมณ์ให้เยือกเย็นได้ บางทีคนทีเป็ นชายจริ งหญิงแท้...ภายหลังก็กลายเป็ นเพศทีสาม
ไปก็ได้ ...ทังหมดนี MPD ช่ วยรั กษาเยียวยาและพัฒนาได้
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ความสํ าคัญของการหายใจ (Breathing Significance)
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ (Health Science) เป็ นทียอมรับกันทัวโลกว่า การหายใจด้ วยจิตสํ านึก (Consciousness
Breathing) มีคุณประโยชน์มากเพราะเป็ นการหายใจทีมีจงั หวะสมําเสมอ ทําให้ร่างกายได้รับออกซิ เจนมาก ทําให้ระบบ
การฟอกโลหิต (Pulmonary System) ทีสมบูรณ์ ได้โลหิ ตทีดีไปเลียงสมองและการซ่ อมแซมอวัยวะทีสึ กหรอ กลับฟื นคืน
มาให้ดีดุจเดิมหรื อดีกว่าได้ การมีโลหิตทีดี ช่วยให้การสันดาปภายในเซลล์ (Metabolism) สมบูรณ์ สังเกตได้จากหน้าตา
ผิวพรรณผ่องใส
*MPD ถือเอาหลักการนี หลักการของการหายใจอย่างมีจิตสํ านึก มาเป็ นหลักการสําคัญของการปฏิบตั ิ
พระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดมีความสํ าคัญชีวิตจิตใจของมนุษย์ชาติ
บรรดานักกีฬาสําคัญระดับโลกทังหลาย เมือจะลงแข่งขันคราใด จะเรี ยกหาขอการคุม้ ครอง ให้สามารถเอาชนะการ
แข่งขัน มีความปลอดภัย ไม่ประสบอุบตั ิเหตุอนั ตรายใด ทังทีมงานทุกชาติทุกภาษาต่างยอมรับและถือปฏิบตั ิกนั มา เป็ น
เช่นนีในทุกศาสนา นักกีฬาใดหรื อกลุ่มใดขาดตกบกพร่ องในเรื องนี ก็มกั ประสบความล้มเหลว
*MPD ถือหลักความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ด (The Highest God) มาเป็ นหลักการปฏิบตั ิ
หลักการทางจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)
การเรี ยนการสอนทีดี ครู ทาํ หน้าทีจูงใจแนะนําแนะแนว ช่วยเหลือให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เอง ทังนีเพราะ ธรรมชาติการคิด
และกระบวนการเรี ยนรู ้อยูใ่ นตัวผูเ้ รี ยนแต่ละคน แตกต่างกัน (Individual Difference)
*การเรี ยนรู้แบบครูบอกวิชาเป็ นการเรี ยนรู้ทีเลวทีสุ ด การลงโทษเฆียนตี ทําร้ ายร่ างกาย ดุด่าเป็ นอาชญากรรมทางการ
เรียนรู้
*“ผู้เรียนต้ องเรี ยนรู้อย่ างเป็ นสุ ขสนุกสนานเท่ านันทีทําให้ เกิดปัญญา เกิดอุปนิสัยรักการเรี ยนรู้ และเรี ยนได้ เองตลอด
ชีวิต” ...หากการเรี ยนรู ้ลาํ บากยากเข็ญ ใครล่ะจะอยากเรี ยนรู ้ ถึงอย่างไร คนก็ตอ้ งเรี ยนรู ้
ในยุโรปหลายประเทศถือว่า การบริ หารจัดการการศึกษา พุ่งเป้ าหมายสู่ ผเู ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเองอย่างพึงพอใจ จึง
เรี ยกว่า Child Centered ผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง
ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนเองได้ดี ก็ตอ้ งอาศัยกําลังจิต กําลังความคิด เขาใช้ Culture Meditation เป็ นเครื องมืสาํ คัญในการพัฒนา
Einstein เป็ น Slow Learner มาก่อน กลายเป็ นอัจฉริ ยะได้ Isaac Newton ผูโ้ ด่งดังมากพัฒนาความสามตนเอง ด้วย Culture
Meditation
*MPD ใช้ หลักการของ Culture Meditation ทีสะดวกและง่ ายกว่ า ใครๆก็ปฏิบัติได้ เป็ นสํ าคัญ ไม่ จํากัดด้ วยศาสนา เชือ
ชาติ เพศหรือวัย ปฏิบัติได้ ตลอดชีวิต
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การปฏิบัติสมาธิหรือกรรมฐาน (Meditation or Kammat-thana) เป็ นการพัฒนาจิตทีเข้ มข้ น
เป็ นทียอมรับกันทัวไปแล้วว่า การปฏิบตั ิสมาธิหรื อกรรมฐาน ซึ งเป็ นการพัฒนากําลังจิตทีเข้มข้นเหนือปกติ ในทาง
การแพทย์กน็ าํ จิตทีเข้มข้นนันมาใช้ในการเยียวยารักษา ได้แก่ การรั กษาโดยสะกดจิต (Hypnotherapy) ก็นบั ว่าเป็ นการ
นําไปใช้ทีทรงคุณประโยชน์ เป็ นความดี
แต่บรรดาหมอดู นักไสยศาสตร์ (Black Magic) นักบวชบางคน นําไปใช้ก่อกรรมทําชัว บางรายทําชัวบันลือโลก เช่น
Grigori Rasputin แห่งรัสเซี ย หรื อ เทวทัต ในประวัติพุทธศาสนา
การปฏิบตั ิสมาธิหรื อกรรมฐาน เป็ นการปฏิบัติทีเข้ มข้ นมีอันตราย ต้ องมีครูอาจารย์ ทีเก่ งควบคุม แม้จะได้รับผล
สามารถสะกดจิต รักโรคด้วยพลังจิตได้ แม้จะสู งถึงขันเหาะเหิรเดินอากาศ มุดดินได้ ก็รับประกันไม่ได้ว่าเป็ นคนดี...แต่ ยงั
เป็ นคนทีเป็ นอันตรายอย่ างยิงต่อบุคคลอืนๆดังปรากฏมาแล้ว และก็มีจาํ นวนไม่นอ้ ยทีปฏิบตั ิสมาธิแล้วเป็ นโรคประสาท
เสี ยสติเสี ยก่อน ทีจะมีความสามารถเพิ ม แต่กลับมีความบ้าเพิ ม เป็ นทียอมรับได้ว่า การปฏิบัติสมาธิหรือกรรมฐานเป็ นของดี
ยิงเมือมีอาจารย์ดีๆเก่ งๆควบคุม
*MPD ใช้ หลักการของการปฏิบัติสมาธิหรื อกรรมฐานเพียงน้ อยนิ ด เพียงครังละ นาทีไม่ เกินนี ปฏิบัติง่าย ไม่ ต้องมี
ครูอาจารย์ ควบคุม ตัวผู้ปฏิบัติเป็ นครูอาจารย์ของตนเอง ไม่ ต้องอาศัยครูอาจารย์ ใดเลย
การปฏิบัติ MPD และการสะสมกําลังจิต (Mind–Power-Unit Accumulation)
ขอยําว่ า MPD คือการปฏิบตั ิพฒั นากําลังจิต ชนิดทีทําเพียงเล็กๆน้ อยๆ แต่ สามารถสะสมเป็ นกําลังจิต ก็ถึงระดับ
จิตอบอุ่น (Warm Mind) เมือจิตถึงระดับทีอบอุ่น ผูป้ ฏิบตั ิได้จึงจะได้รับความสุ ขและผลประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น และ
สามารถบ่ งบอกคุณประโยชน์ ได้ มากกว่ าทีกล่ าวมาแล้ ว จะมีความยินดีทีจะบอกให้ผอู ้ ืนทราบและปฏิบตั ิ MPD ต่อกันไป
เชือว่า ไม่นานคนไทยทัวประเทศ จะได้รับรู ้ และได้รับความสุ ขเช่นกัน
ทีว่า...การปฏิบัติ MPD เป็ นการปฏิบตั ิ แบบ “จิ บจ้อย” แต่ทรงคุณประโยชน์ มหาศาล ผูฝ้ ึ กนังสบายๆ นังท่าไหนก็
ได้ หลับตาหรื อไม่หลับตาตามถนัด พิจารณาปฏิบตั ิให้เหมาะสม แล้วลงมือปฏิบตั ิได้เลย
ใช้เวลาทํา MPD ครังละ ๕ นาที ผูส้ อน/ผูแ้ นะนําต้องสร้าง ต้องสร้างสถานการณ์จูงใจ (Motivation) ให้เห็นว่าเป็ น
เรื องสนุกๆง่ายๆ ไม่ มีการบังคับ เพราะอาจเกิดความเครี ยด (Stress) ความคับข้องใจ (Frustration) ได้
(๑) เริมต้ นด้ วยการนังสบายๆท่ าไหนก็ได้ หลับตารู ้ลมหายใจเข้าออก สบายๆ ไม่กีวันก็ชาํ นาญ เมือชํานาญแล้ว ก็
ลืมตา ยืนเดิน นังหรื อนอนก็ทาํ ได้ แม้ในห้องสุ ขาก็ทาํ ได้
(๒) คําภาวนา ทุกศาสนาปฏิบตั ิได้ โดยนําพระนามพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดทีตนเคารพเป็ นคําภาวนา หากไม่สะดวก
ในการปฏิบตั ิดงั กล่าว
*สํ าหรับชาวอิสลาม พระอัลลาห์ (Allah/ Arrah) หรื อ อัลเราะห์ (Araoh) ทังสองคําเป็ นพระนามของพระผูเ้ ป็ น
เจ้าสู งสุ ด นํามาภาวนาขอพรได้ ตามคติของศาสนาของตน นับเป็ นความดีอย่างสู ง ภาวนาด้วยความเคารพ หายใจเข้าก็นึกว่า
“อัลเราะห์” หายใจออกนึกว่า “อัลเราะห์” เรื อยไป เป็ นเวลา นาที ไม่เกินนี
*สํ าหรับชาวพุทธ จะใช้ หายใจเข้านึกว่า “พุท” หายใจออกนึกว่า “โธ” ปฏิบตั ิเรื อยไปเป็ นเวลา ๕ นาที เท่านัน ไม่
เกินนี ง่ายๆแต่ทรงอานุภาพ
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บางท่าน เห็นคําว่า “นะโมพุทธายะ” เป็ นพระนามย่อของพระพุทธเจ้า พระองค์ ในกัปนี ทรงอานุภาพ ป้ องกัน
เหตุร้าย รักษาโรคภัยยามเจ็บป่ วย ประสงค์จะภาวนา ท่านให้ภาวนา “นะมะ-พะธะ” ... “หายใจเข้านึกว่า “นะมะ” หายใจ
ออกนึกว่า “พะธะ”
เด็กอนุบาล จะใช้คาํ ว่า “พ่ อ-แม่ ” ก็ได้ เป็ นกตัญ ูธรรม ตามคติว่า เทวดาคุม้ ครองสําหรับผูม้ ีกตัญ ูธรรม
*สํ าหรับชาวคริ สต์ ขอเสนอคําภาวนาทีเป็ นสากลมากขึน เก๋ ไก๋ ...แต่ทรงอานุภาพและศักดิสิ ทธิมากขึน ใช้คาํ
ภาวนา...เป็ นภาษาละติน ดังนี...
SUMMUM BONUM (ซุมมุ่ม โบนุ่ม หรื อ ซัมมัม โบนัม...ก็ได้ไม่ว่ากัน) มีความหมาย ความดีอนั สู งสุ ด พระผู ้
เป็ นเจ้าสู งสุ ด ใน Universe ก็แล้วกัน
*หายใจเข้านึกว่า “SUMMUM” หายใจออกนึกว่า “BONUM” เท่านัน เรื อยไปเป็ นเวลา นาทีเท่านัน ไม่เกินนี
หมายเหตุ จะใช้คาํ ภาวนา Yahweh หรื อ พระJehovah สําหรับชาว Christian, ก็ได้
*สํ าหรับชาวฮินดู (Hinduism) ใช้คาํ ภาวนาว่า “มหาพรหมา” (Maha Brahma) ในความหมายว่า the Highest
God of Universe ไม่มีผใู ้ ดเสมอเหมือน หายใจเข้ านึกว่ า “มหา” หายใจออกนึกว่ า “พรหมา” หรื อ จะภาวนาคําใดก็ได้ตาม
คติใน โยคะแปด อย่างไรก็ได้ ขอเสนอว่าสมควรเป็ นพระนามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
*สํ าหรับชาวซิกห์ (Sikh / Sikhism) ใช้คาํ ภาวนาว่า มหา-กุรุ (Maha-Guru) นึกถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด หายใจเข้า
นึกว่า “มหา” หายใจออกนึกว่า “กุรุ”ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
หน่ วยกําลังจิต (Mind Power Unit: MPU)
ความมุ่งหมายทีจะวัดปริ มาณออกซิ เยนทีช่วยทีเลือดดูดซับใน นาที คิดเป็ นหนึงหน่วยกําลังจิต ดังนันปฏิบตั ิ นาที ก็
จะได้ MPUs
ปฏิบัติ MPD วันละ ครัง อย่างน้ อย ครัง ต่ อเนืองทุกวันกําลังจิตจึงสะสม
ปฏิบัตวิ ันละ ครัง ( ) เช้า บนทีนอน, หรื อก่อนออจากบ้าน, ( ) เมือถึงทีทํางาน, สํานักงาน, หรื อโรงเรี ยน, ( ) เทียงก่อนหรื อหลังอาหารกลางวัน, ( ) ก่อนออกจากทีทํางาน, โรงเรี ยนหรื อสํานักงาน, ( ) ก่อนนอน ซึ งสะสมกําลังจิตได้ วันละ
MPUs สัปดาห์ละ
สะสมกําลังจิตได้ ,

MPUs ต้องปฏิบตั ิต่อเนืองทุกวัน จะได้รับผลประโยชน์ความสุ ข พฤติกรรมเปลียนแปลง เมือ
MPUs ใช้ เวลา

วัน

ปฏิบัติวันละ ครัง ( )ก่ อนนอน ( ) เช้าก่อนออกจากบ้าน ( ) ทีทํางาน ซึ งจะได้กาํ ลังจิตสะสม วันละ MPUs สะสม
กําลังจิตเรื อยไป จะได้รับผลสังเกตได้ชดั เจน เมือสะสมได้ ,
หมายเหตุ

MPUs ใช้ เวลา

วัน

. หากขาดวันใด กําลังจิตทีสะสมมาสลายหมด ให้ เริ มต้ นใหม่
. เวลา นาที ผู้ปฏิบัติเริมต้ น ห้ ามใช้ นาฬิ กาจับเวลา/นาฬิ กาปลุก ให้ผปู ้ ฏิบตั ิใช้การคาดคะเน ครัง
แรกๆ ย่อมเกินหรื อไม่ถึง นาที ไม่นานไม่เกิน สัปดาห์แรก (บางคนเพียง - วัน) เพียงลืมตาขึนดูนาฬิ กา ก็ตรงเป๋ ง
นาที ก็เริมนับสะสมกําลังจิตแต่ บัดนัน
อาการทีสั งเกตได้ ว่าจิตเริมอบอุ่นแล้ ว
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1. มีใบหน้าแจ่มใส ผิวพรรณผ่องใสดีขึน อารมณ์ดี ไม่หงุดหงิดโกรธง่าย ยิมง่าย บ่งบอกความสุ ข
2. คนทีเป็ นสิ ว ภูมิแพ้ อาการ จะเบาบางลง
3. มีความขยัน กระฉับกระเฉงขึน (Actives)
4. มีวินยั ตนเองดีขึน เรี ยบร้อยขึน
5. หลับลึกไม่ฝันร้าย ถ้าฝันก็ฝันดี
6. มีพฤติกรรมเปลียนแปลงไปในทางทีดี รักทีจะทําดี ไม่พูดคําหยาบ เป็ นต้น
7. มีความจําดีขึน อํานาจการรับรู ้ (Grasping Power) สู งขึน I.Q. สู งขึน
8. ก่อนหน้านันชอบการพนัน เล่นเกมนานๆ ร้องเพลงนานๆ จะเปลียนแปลง มากและปฏิเสธ
ฯลฯ
ทําไมต้ อง นาทีเท่ านัน?
ถ้าปฏิบตั ิเกิน นาที จิตจะตกภวังค์ หากตกโมหะ กําลังจิตไม่ สะสม MPD มุ่งสะสมกําลังจิต มีความอบอุ่นของจิตเป็ น
เป้าหมาย บุคคลทีมีภาระหน้าทีต้องปฏิบตั ิตอ้ งทํา ก็เกิดความวิตกรบกวนทําให้จิตไม่เป็ นสุ ข เสี ยทําเวลาการงาน MPD ต้ อง
ปฏิบัติสบายๆมีความสุ ขไม่ เครี ยด ให้ การฟอกโลหิตทีปอดและการไหลเวียนโลหิตทีสมบูรณ์ ได้ ทังสุ ขภาพการและ
สุ ขภาพจิตพร้ อมๆกัน
ถ้ าเป็ นการทําสมาธิกรรมฐาน ทํานานๆดี ปวดเมือยเท่ าไรก็ดี เครียดเก็บกดเท่ าไรก็ชอบทรมานเท่ าไรก็ใช่ เพราะมุ่งฌาน
สมบัติตัดกิเลส ต้ องมีครู อาจารย์ผ้ เู ชียวชาญคุม* จิตตกโมหะ มีอาจารย์แก้ ไข
*MPD ไม่ ใช่ สมาธิ ไม่ ใช่ กรรมฐาน ต้ องการความสบาย ไม่ ต้องการความเครียด ความปวดเมือย หรือความทรมานใดๆ
...ง่ ายๆสบายบรื อ เพียง นาที นับว่ าไม่ เสี ยเวลา ปฏิบัติได้ ตังแต่ เด็กเล็กถึงคนแก่ เฒ่ าก็ปฏิบัติได้
บทสรุปท้ าย
MPD ปฏิบัติง่ายเล็กน้ อยๆ คุณประโยชน์ มหาศาล ไม่ ต้องหาครูอาจารย์ทีไหน ตนเองเป็ นครู อาจารย์ของตัวเอง มีแต่
ประโยชน์ ทีจะได้ รับเท่ านันไม่ มีข้อเสี ยประการใดเลย ผู้ทีมีความซาบซึงในศาสนาในพระผู้เป็ นเจ้ าของตน ถือเป็ นการสร้ าง
คุณความดี เป็ นบุญกุศลทียิงใหญ่ อีกด้ วย
ห้ ามบังคับให้ ผ้ ใู ดปฏิบัติ MPD เป็ นอันขาด ใช้ วิธีเชิญชวนจูงใจ (Motivate) ตามหลักจิตวิทยาเท่ านัน หรือปฏิบัติให้
เห็น เช่ นนักศึกษาสาว ปฏิบัติ MPD จนผิวหน้ าผ่ องไส จนเพือนถามว่ าใช้ เครืองสํ าอางยีห้ ออะไร ... เช่ นนีเป็ นต้ น คนทีเชือ
เห็นหลักฐานประจักษ์ ก็ชวนกันทํา MPD
อย่าชักชวนคนซํ าซาก...เพราะจะเกิดความรํ าคาญ... ไม่ ดี ครูอาจารย์ บิดามารดา อยากให้ บุตรมี I.Q. สู งขึน “เรามาทํา
MPD สั กแป๊ บสั กแบนะ” เด็กซนๆก็ทาํ ได้ เด็กอาชีวะ ทีชอบตีกนั ชวนเขาทําไปเรื อย ๆ - เดือน ก็เปลียนแปลง
บัดนี MPD อยู่ในมือท่ านแล้ ว อาหารทีมีรสอร่ อยทีสุ ด ไม่ เคยปรากฏมาก่ อน ท่ านจะไม่ ลองลิมรส สั ก , MPUs มี
ความสุ ขก่ อนใครๆ พิสูจน์ ด้วยตัวเองก่ อน แล้ วจึงบอกใครๆได้ อย่างมันใจ
MPD Information Center, Department of Technology and Communication Education,
Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT, Bangkok 10140.

