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DMC NEWS ประจ�ำวันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

วัดพระธรรมกายไทเป ประเทศ

ไต้ หวัน จัดพิธีบชู าข้ าวพระ และพิธีทอด
ผ้ าป่ ามหาเศรษฐี คู่ บุ ญ ค� ำ้ จุ น พระพุ ท ธศาสนา
ภายในงานพระอาจารย์อิทธิพล อิทฺธิชโย น�ำสาธุชนชาวไทยและชาวไต้ หวันสวด
มนต์ท�ำวัตรเช้ า อาราธนาศีล 5 นัง่ สมาธิ
และร่วมกันตักบาตร จากนันสาธุ
้ ชนได้ ร่วม
กันอัญเชิญเครื่ องแก้ วบูชาข้ าวพระ ก่อนที่
จะประกอบพิ ธี ก ล่ า วค� ำ ถวายภัต ตาหาร
เป็ นสังฆทานแด่คณะสงฆ์
โดยมี
กัลยาณมิตรสุขเกษม กัลยาณมิตรไมตรี จิตร์ สุพรรณานนท์ เป็ นผู้แทนสาธุชนน�ำ
กล่าวค�ำถวาย
ส่วนภาคบ่ายเป็ นพิธีทอดผ้ าป่ ามหาเศรษฐี คบู่ ญ
ุ ค� ้ำจุนพระพุทธศาสนา โดย
กัลยาณมิตรสุขเกษม กัลยาณมิตรไมตรี
จิตร์ สุพรรณานนท์ เป็ นประธานผ้ าป่ าน�ำ
กล่าวค�ำถวาย พร้ อมทังได้
้ น้อมน�ำผ้ าป่ า
ถวายแด่คณะสงฆ์ จากนันเป็
้ นพิธีถวาย
บาตรและจีวร สนับสนุนโครงการอุปสมบท
พระภิกษุนานาชาติ ต่อมาสาธุชนได้ ร่วม
กันท�ำความสะอาดวัด
ด้ วยความ
สนุกสนานบุญบันเทิงกันทุกคน
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วัดพระธรรมกายจัดพิธถี วายสังฆทาน
323 วัดครัง้ ที่ 102

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
ร่วมกับคณะกัลยาณมิตรทัว่ โลก จัดพิธี
ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครัง้ ที่ 102 และพิธี
มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้ ที่ 66
โดยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผา่ นมา
วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ได้
ร่วมกับ คณะสงฆ์ และคณะกัลยาณมิตร
ทังภายในและต่
้
างประเทศ ได้ จดั พิธีถวาย
สังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขึ ้นเป็ นครัง้ ที่ 102 เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรที่
ยังคงได้ รับความเดือดร้ อนจากเหตุการณ์
ความไม่สงบมากว่า 10 ปี จากผู้ไม่ประสงค์
ดี และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
ซึง่ จัดขึ ้น ณ ศูนย์ราชการอ�ำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา โดยพิธีกรรมเริ่ มด้ วย พิธี
มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปี ที่ 7
ครัง้ ที่ 66 จากผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโยเจ้ าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย คือ
พระครูปลัดสุวฒ
ั นธีรคุณ (ภูเบศ ฌานาภิญโญ) ผู้
ช่วยเจ้ าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้ อมด้ วยคณะ
สงฆ์ เป็ นผู้มอบ จ�ำนวน 34 ทุน และประกอบพิธี
ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผ้ ูวายชนม์จากเหตุการณ์
ความไม่สงบ โดยคณะสงฆ์สวดมาติกา คณะเจ้ า
ภาพทอดผ้ าบังสุกลุ
หลังจากนันเป็
้ นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์
323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ แก่ จังหวัด

ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา โดย
ภายในงานได้ มีผ้ แู ทนคณะเจ้ าภาพกล่าวค�ำถวาย
ปั จจัย กล่าวค�ำอธิษฐานจิต และกล่าวค�ำถวาย
ภัตตาหารเป็ นสังฆทาน จากนันคณะสงฆ์
้
จากส่วน
กลางพร้ อมด้ วยเจ้ าภาพ สาธุชน ได้ พร้ อมกันถวาย
ปั จจัย 4 แด่คณะสงฆ์ 323 วัด นอกจากนี ้ยังได้ ท�ำ
พิธีมอบเครื่ องอุปโภคบริ โภคให้ แก่ทหาร ต�ำรวจ ใน
พื ้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็ นการสร้ าง
ขวัญก�ำลังใจให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ทหาร ต�ำรวจที่ท�ำ
หน้ าที่รักษาความสงบเรี ยบร้ อยในพื ้นที่อีกด้ วย
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ประมวลภาพงานแถลงข่าว

โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป
ครั้งที่ 10 ทุกหมูบ่ า้ นทัว่ ไทย

เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2557 เวลา 13.30 น.
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะ
สงฆ์ทงแผ่
ั ้ นดิน วัดธรรมกาย และ 40 องค์กรภาคี
จัดงานแถลงข่าว “โครงการการอุปสมบทหมูภ่ าค
เข้ าพรรษา 100,000 รูป ครัง้ ที่ 10 ทุกหมูบ่ ้ านทัว่
ไทย” ณ ส�ำนักสื่อสารองค์กร มูลนิธิธรรมกาย วัด
พระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผ้ แู ถลงข่าว
ดังนี ้
1. พระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
2. นายกนก แสนประเสริ ฐ รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบตั ิ
ราชการ แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3. นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
4. คุณสุวิทย์ วิมตุ ตานนท์ ประธานกรรมการ
บริ ษัท ดรี มทีม (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
และบริ ษัท มหัศจรรย์แห่งบุญ จ�ำกัด
5. คุณสิทธิชยั ผาบชมพู (บอย AF3)
นักร้ อง นักแสดง
		 โดยโครงการจะเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 16 มิถนุ ายน
ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 สมัครบวชฟรี ไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ยได้ ตงแต่
ั ้ วันนี ้ ถึงวันที่ 18มิถนุ ายน 2557
ณ วัดที่เป็ นศูนย์อบรมประจ�ำอ�ำเภอทัว่ ประเทศ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02-8311234 หรื อwww.dmycenter.com
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เรื่ องปลืม้ ๆ จากโครงการบรรพชาสามเณรต้ นแบบสู่ AEC

ศูนย์อบรมกัลยาณมิตรแก้วระนอง

ทบทวนฝั นในฝั น วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
วันนี ้นักข่าวบุญสว่าง มีเรื่ องปลื ้มๆ จาก
โครงการบรรพชาสามเณร ต้ นแบบสู่ AEC ของศูนย์
อบรม กัลยาณมิตรแก้ วระนอง มาฝากค่ะ ซึง่ ทีม
งานที่จดั เดินธุดงค์ครัง้ นี ้ เป็ นทีมเดียวกันกับที่เคย
จัดเดินธุดงค์สามเณรไปที่
วัดหนองงูเหลือม
จ.ปราจีนบุรี เมื่อประมาณ 2 ปี ก่อน รุ่นก�ำแพงโบสถ์
สีชมพูคะ่
ความปลื ้มในครัง้ นัน้ ท�ำให้ ทีมงานเกิดแรง
บันดาลใจ ที่จะสรรสร้ างความปลื ้มไม่ร้ ูจบต่อ ทีม
งานจึงยกระดับการเดินธุดงค์ของสามเณรในครัง้ นี ้
ด้ วยการจัดเดินธุดงค์ข้ามชาติ เชื่อมสัมพันธ์ ไทย –
พม่า โดยมีสามเณรจากศูนย์อบรม กัลยาณมิตร
แก้ วระนอง จ�ำนวน 80 รูป อายุระหว่าง 7 - 14 ปี
ร่วมเดิน ซึง่ ในนัน้ 7 รูป เป็ นสามเณรพี่เลี ้ยงสัญชาติ
พม่าค่ะ

๑๐

จังหวัดระนอง เป็ นจังหวัดที่ขึ ้น
ชื่อว่า ฝน 8 แดด 4 แต่วนั แรกที่เดินธุดงค์
สามเณรเจอแต่แดดกับแดดจังๆ ตลอดทาง แต่ทกุ
รูปก็ไม่หวัน่ ยังคงมุง่ มัน่ เดินธุดงค์ด้วยความองอาจ
สง่างามไปจนถึงเป้าหมายแรก คือวัดสุวรรณคีรี
วิหาร ของหลวงพ่อระณังคมุนีวงศ์ เจ้ าคณะจังหวัด
ระนอง ซึง่ เป็ นพระอุปัชฌาย์ของสามเณรด้ วย พอ
สามเณรเข้ าไปกราบรับฟั งโอวาทจากท่านแล้ ว ทุก
รูปก็ลงมือพัฒนาวัดสุวรรณคีรีวิหาร เพื่อบูชาธรรม
พระอุปัชฌาย์ทนั ที โดยใช้ หลักความดีสากล ซึง่
เป็ นวิทยายุทธที่ได้ ร�่ำเรี ยนมาตลอดช่วงอบรม พอ
เห็นวัดสะอาดเอี่ยม มองไปทางไหนก็ปิติใจค่ะ
แล้ วเวลาของการเชื่อมสัมพันธ์ ด้วยความดีก็
มาถึง สามเณรได้ นงั่ เรื อข้ ามไปเดินธุดงค์ยงั เกาะ
สอง ณ แผ่นดินพม่า จุดมุง่ หมายคือ วัดปิ ดอเอ้
(แปลว่า ประเทศที่เย็น ค�ำว่า ปิ - ดอ แปลว่า
ประเทศ, เอ้ แปลว่า เย็น) โดยได้ รับความเมตตา
จากหลวงพ่อเลขาเจ้ าคณะเกาะสอง
มารอรับ
สามเณรถึงท่าเรื อเลยค่ะ (หลวงพ่อท่านไม่ประสงค์

สามเณรธุดงค์ 80 รูป จากศูนย์อบรมกัลยาณมิตรแก้ วระนอง
www.kalyanamitra.org

สามเณรพี่เลี ้ยง สัญชาติพม่า 7 รูป (แถวหน้ า) ปฏิบตั หิ น้ าที่พี่เลี ้ยงได้ อย่างยอดเยี่ยม

สามเณรธุดงค์ก�ำลังพัฒนาอารามคูไ่ ปกับการพัฒนาจิตใจ

หยาบสุดเฉียบ ละเอียดสุดฉิว
๑๑
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หลวงพ่อเลขาเจ้ าคณะเกาะสอง เมตตาน�ำสามเณรธุดงค์เข้ าสูแ่ ผ่นดินพม่า

ออกนาม แต่ประสงค์ร่วมประกาศพระพุทธศาสนา
กับสามเณรค่ะ)
การเดินธุดงค์ที่เกาะสอง ประเทศพม่า ไม่
เหมือนใครค่ะ เพราะคนบนเกาะไม่ค้ นุ กับภาพ
สามเณรแบกกลดสะพายย่าม อีกอย่างทางรัฐบาล
ก็ยงั ไม่เปิ ดกว้ างให้ มีการเดินในลักษณะนี ้ แต่ที่นี่
เขามีธรรมเนียมการตักบาตรอาหารแห้ ง ซึง่ จะตัก
กันในเวลาบ่ายโมงถึงห้ าโมงเย็น ทางทีมงานจึง
ปรับกลยุทธใหม่ จากแบกกลดสะพายย่าม เป็ นถือ
บาตรและสะพายย่ามแทนค่ะ แต่ถงึ แม้ จ�ำเป็ นต้ อง
ปรับรูปแบบ แต่สามเณรทุกรูปยังคงท�ำทุกย่างก้ าว
ให้ เป็ นย่างแก้ ว ดังนันพอชาวพม่
้
าเห็นสามเณร 80
รูป เดินบิณฑบาตด้ วยความสงบเสงี่ยมสง่างาม ก็
ท�ำให้ เกิดความเลื่อมใส พากันออกมาใส่บาตร
อย่างคึกคักตลอดทางเลยค่ะ
ก่อนที่สามเณรธุดงค์จะไปถึง
วัดปิ ดอเอ้
ญาติโยมชาวพม่า ได้ พร้ อมใจกันมานัง่ รอสามเณร
ซึง่ อากาศในช่วงบ่ายวันนัน้ วัดได้ 40 กว่าองศา
เซลเซียสค่ะ ท�ำให้ ชว่ งแรกๆ ต่างคนต่างนัง่ ไม่ตดิ
๑๒

พื ้น ดูคล้ ายๆกุ้งเต้ นก็ไม่ปานเพราะพื ้นมันร้ อนมาก
แต่พอสามเณรแปรแถวเข้ าสูพ่ ิธีล้างเท้ า ภาพที่
งดงามนี ส้ ่ ง ผลให้ อุ ณ หภู มิ ใ จของทุ ก คนชุ่ ม เย็ น
ท�ำให้ ทกุ คนนัง่ ประกอบพิธีล้างเท้ าสามเณรธุดงค์..
ได้ แบบชิวๆ..ลืมร้ อนไปเลยค่ะ
ในช่วงเย็น สามเณรได้ เวียนประทักษิณรอบ
พระมหาเจดีย์ ปิ ดอเอ้ ซึง่ ในช่วงก่อนเวียนประทักษิณ มีเมฆด�ำกลุม่ ใหญ่ตงเค้
ั ้ าอยูเ่ หนือเจดีย์
แล้ วลมก็พดั แรงมาก จนชาวพม่าหวัน่ ใจกลัวฝนจะ
เทลงมา แต่พอเวียนประทักษิณไป 1 รอบ เมฆด�ำก็
เริ่ มกระจายตัว แล้ วพอเวียนประทักษิณครบ 3 รอบ
เมฆด�ำมหึมาก็หายไปอย่างไม่มีวี่แวว สร้ างความ
อัศจรรย์ใจให้ กบั ชาวพม่าที่มาร่วมงานเป็ นอย่างยิ่ง
นึกแล้ วปลื ้มค่ะ
พอถึงช่วงค�่ำ เป็ นพิธีจดุ โคมลาน ปล่อย
โคมลอย ถวายเป็ นพุทธบูชา มีชาวพม่าบนเกาะมา
ร่วมงานบุญในครัง้ นี ้กว่า 300 คนค่ะ โดยได้ รับ
ความเมตตาจาก พระธรรมสวนะ เจ้ าคณะเกาะ
สอง เป็ นประธานสงฆ์ ท่านได้ ฝากข้ อความมาถึง
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เชื่อมสัมพันธ์ไทย – พม่า ด้ วยการท�ำความดี

สาธุชนชาวพม่าร่วมสัง่ สมบุญใหญ่

พิธีล้างเท้ าสุดปลื ้ม ณ วัดปิ ดอเอ้

พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาเจดีย์ ปิ ดอเอ้ ท่ามกลางเมฆครึม้
๑๓
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ฟ้าใส ใจสว่าง ณ พระมหาเจดีย์ ปิ ดอเอ้

พิธีจดุ ประทีป ถวายเป็ นพุทธบูชา ที่ลานพระมหาเจดีย์ปิดอเอ้

พิธีลอยโคมถวายเป็ นพุทธบูชาครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ ณ ลานพระมหาเจดีย์ปิดอเอ้

คุณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ ว่า ท่ า นรู้ สึก ประทับ ใจกับ การเดิ น
ธุดงค์ของสามเณรมาก แล้ วที่ผา่ นมาท่านได้ มา
ร่วมงานวันคุ้มครองโลกเป็ นครัง้ แรกด้ วย ท่านบอก
ว่าท่านรู้สกึ แปลกใจปนปลื ้มใจ ที่มีคนมาร่วมงาน
หลายหมื่นคน แต่ชว่ งนัง่ สมาธิเงียบมากเหมือน
ไม่มีคนอยูเ่ ลย แล้ วรถก็เยอะแต่จดั การจราจรได้ ดี
ท่านชมว่าวัดพระธรรมกายมีการจัดระบบที่ดี ซึง่ ปี
หน้ าท่านก็จะมาร่วมงานอีกค่ะ

หลังจากจบโครงการแล้ ว สามเณรหลายรูป
บอกว่า จะไปขอให้ คณ
ุ พ่อคุณแม่เลิกดื่มเหล้ า บาง
คนก็จะไปชวนให้ คนที่บ้านเลิกเล่นการพนัน แล้ ว
ถ้ าปี หน้ ามีจดั บวชอย่างนี ้อีก ก็จะมาบวชอีก แล้ ว
ถ้ ามีโครงการบวชสามเณรล้ านรูปขึ ้นเมื่อไหร่ ก็จะ
รี บมาบวชด้ วยอย่างแน่นอนค่ะ

๑๔
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Dhamma TIME

พระพุทธศาสนา
กับปัญหาสิง่ แวดล้อมและภัยพิบตั ิ ตอนที่ 1
โดย : พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ จากรายการนานาเทศนาที่ออกอากาศทางช่อง DMC

ดาวเคราะห์สีน� ้ำเงินที่มีชื่อว่าโลกของเราใบนี ้
ก�ำลังไม่สบายตัวเพราะว่าพิษไข้ แม้ วา่ ในตอน
แรกๆ จะเป็ นเพียงแค่ไข้ รุมๆ ไม่หนักหนาอะไร แต่
ในตอนนี ้เมื่อวัดอุณหภูมิไข้ แล้ วเฉลี่ยสูงขึ ้นถึงปี ละ
1-2 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว แล้ วก็ยงั มีแนวโน้ ม
ว่าอุณหภูมินนจะสู
ั ้ งขึ ้นไปเรื่ อยๆ หากไม่ได้ รับการ
เยียวยารักษา อาการที่โลกป่ วยนี ้ กระตุ้นเตือนให้
มนุษย์ผ้ อู ยูอ่ าศัย ต้ องหาหนทางช่วยกันแก้ ไข หาก
จะอยูก่ บั โลกนี ้ไปนานๆ
วันนี ้พระอาจารย์พระมหาดร.สมชาย ฐาน
วุฑโฒ ผู้ชว่ ยเจ้ าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านได้
เมตตาน�ำเรื่ องราวการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมโดย
อาศัย หลัก ทางพระพุท ธศาสนาในหัว ข้ อ ธรรมที่
มีชื่อว่า พระพุทธศาสนากับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมและ

ภัยพิบตั ธิ รรมชาติ เนื ้อหาจะเป็ น
อย่างไรนันเราไปติ
้
ดตามชมพร้ อมกันเลยค่ะ
พระอาจารย์ : ต้ องมาดูกนั ว่าปั ญหาสิง่
แวดล้ อมเป็ นอย่างไง สิง่ เหล่านี ้ถ้ าเราฟั งเผินๆ ก็
บอกว่า เอ๊ ะ ก็เป็ นเรื่ องที่เราเองพอคุ้นๆ พอรู้ๆ อยู่
แล้ ว เคยอ่านเคยได้ เข้ าหูแว่วๆ ที่นนั่ ที่นี่มา แต่นี่มา
ให้ เราเห็นภาพรวมชัดขึ ้น
อย่างเช่นปั ญหาสิง่ แวดล้ อมเราแบ่งได้ สองอย่างนะ อย่างแรกแบ่งตาม
ขอบเขตพื ้นที่ เช่นว่าถ้ าเป็ นขอบเขตพื ้นที่
1. ระดับโลก อย่างเช่นปั ญหาโลกร้ อน ชื่อก็
บอกอยูแ่ ล้ วว่า Global warming ก็คือโลกร้ อน
ระดับโลกเลย หรื อเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับปฏิกิริยาเรื อน
กระจก มันเป็ นปั ญหาที่เกี่ยวพันกระทบทังโลกหมด
้

๑๕
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ความสวยงามตลาดน� ้ำของไทย

เลย
2. ปั ญหาระดับภูมิภาค ย่อมลงมาเช่น แถบ
ทวีปยุโรป แถบนัน้ แถบนี ้ หลายๆ ประเทศ ไม่ถงึ
ขนาดทังโลก
้
อย่างเช่นว่า เราจ�ำได้ ไหม เมื่อหลาย
ปี ก่อนที่เกาะสุมาตราอินโดนิเซีย เขามีการเผาป่ า
กัน ผลคือควันมาถึงสิงคโปร์ ถึงมาเล มาถึงปั กษ์ ใต้
ของไทยเรา ภูเก็ตยังกระทบเลย เพราะควันมันมา
เยอะมาก นี่คือปั ญหาระดับภูมิภาคแล้ ว หรื อว่าฝุ่ น
เหลืองจากจีน แม่น� ้ำฮวงโห นี่คือ ลุม่ แม่น� ้ำวิน
เหลือง เพราะว่าเขามีการเผาป่ าถางป่ ากันเยอะ
สุดท้ ายต้ นไม้ ป่ าไม้ ตายหมด ดินธรรมชาติตรงนัน้
เป็ นดินสีเหลืองๆ ท�ำให้ น� ้ำไหลผ่าน เลยกลายเป็ น
แม่น� ้ำเหลือง
แม่น� ้ำฮวงโหเป็ นสีเหลืองเพราะ
ตะกอนดินเหลือง พอถึงคราวหน้ าแล้ ง ฝุ่ น พอลม
มันพัด ฝุ่ นมันปลิว ดินมันละเอียด ปั กกิ่งเรี ยกว่า
เป็ นเมืองในหมอก เป็ นหมอกฝุ่ นสีเหลือง แล้ ว
หมอกฝุ่ นสีเหลืองข้ ามไปถึงญี่ปนเลย
ุ่
คือปั ญหา
เป็ นปั ญหาแถบพื ้นที่คลุมหลายๆ ประเทศ เกาหลี
๑๖

เดือดร้ อนด้ วย ญี่ปนเดื
ุ่ อดร้ อนด้ วย หรื อว่าโรงงาน
นิวเคลียร์ เชอร์ โนบิล (Chernobyl) ในรัสเซียระเบิด
ทีเป็ นไง โอ่โห กระเทือนทีทงแถบเลยยุ
ั้
โรป ฝุ่ น
กัมมันตภาพรังสี ไปถึงเดนมาร์ ก เรี ยกว่าวัวนม นม
ที่รีดมาขายไม่ได้ ไม่มีใครกล้ ากินเพราะว่ามันปน
เปื อ้ นด้ วยฝุ่ นกัมมันตภาพรังสี นี่ผลกระทบเกิดขึ ้น
เป็ นแถบแล้ วอยูม่ านานเป็ นปี ๆ เลยเหมือนกัน
3. ระดับประเทศ แต่จริ งๆ ประเทศมันก็มี
ประเทศใหญ่ประเทศเล็ก อย่างเช่นเมืองไทยของ
เราก�ำลังเป็ นข่าวอยูเ่ ลย นี่พงึ่ จะซาไปนิดๆ ก็คือ
เรื่ องควันจากการเผาป่ าภาคเหนือ เชียงใหม่เครื่ อง
บินลงล�ำบาก คนในเมืองวิ่งรถก็ล�ำบาก มองไปแล้ ว
เห็นไฟบนเขาลุกเป็ นย่อมๆ ไปหมด หรื อว่าปั ญหา
ดินเค็มจากการท�ำเหมืองเกลือโปแตซ ในอิสานเคย
ได้ ขา่ วไหมเอ่ย เขาสูบเอาน� ้ำข้ างล่างมาท�ำเหมือง
โปแตซขุดเข้ าไปท�ำเหมือง
เพราะมันคือเกลือ
สินเทาแบบหนึง่ นัน่ เอง เสร็ จแล้ วท�ำให้ เกลือขึ ้นมา
ปนเปื อ้ นข้ างบน ดินเค็ม ต้ นไม้ ไม่ขึ ้นเลย จะท�ำไร่
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ภาพเมืองโยโกฮ่ามายามค�่ำคืน

ท�ำนาอะไรก็ไม่ได้ ชาวบ้ านเดือดร้ อนไป เป็ น
บริ เวณกว้ างขวาง หรื อว่าเกิดฝนแล้ งน� ้ำท่วมจาก
ป่ าไม้ ลด อย่างที่เราเองเจอปั ญหาเมื่อปี ที่แล้ ว ก็อนั
นี ้ก็เป็ นปั ญหาที่ใหญ่ระดับประเทศๆ ไม่จ�ำเป็ นต้ อง
เกิดคลุมหมดทังประเทศ
้
ก็คือเป็ นปั ญหาเป็ นเรื่ อง
ใหญ่
4. ระดับท้ องถิ่น เช่นว่า ในละแวกหมูบ่ ้ านใน
ท้ องถิ่นเป็ นต้ น อย่างเช่นปั ญหาขยะ คลองสามเรา
ก็มีปัญหา เพราะกลายเป็ นที่รองรับบ่อขยะ เป็ น
ปั ญหาใหญ่ของที่นี่เลย ในส่วนที่ดนิ ที่อยูใ่ นโซน
พื ้นที่สีเขียว ที่ยงั ไม่แพงมาก แต่วา่ ไร่หนึง่ ประมาณ
สัก 5 แสน 8 แสน ล้ านนึง ก็จะมีคนเขาซื ้อที่ดิน
เสร็จแล้ วเขาก็จะขุดดินเอาไปขาย ขุดดินไปลึก 4
เมตร 5 เมตร 7 เมตร เอาไปขาย เอาดินไปขาย ให้
เขาเอาไปถมที่ แล้ วที่เหลือก็เป็ นบ่อ ดินก็ไม่มีราคา
ก็ใช้ ท�ำอะไรไม่ได้ เขาจะเอาขยะมาถมแทน เพราะ
ที่นี่มีเงื่อนไขพิเศษคือ 1. อยูใ่ กล้ ตลาดไท ขยะ
เพียบเลย 2. ชุมชนที่คลองสาม หมูบ่ ้ านพฤกษา
อะไรต่างๆ ขึ ้นมาเป็ นหมื่นๆ หลังคาเรื อน ขยะ
เพียบเลย เอาไปทิ ้งที่ไหนดี ก็เอามาทิ ้งที่นี่ เจ้ าของ
ที่ก็ได้ เงินจากการที่เขาเอาขยะมาทิ ้ง
เสร็จ
เรี ยบร้ อยพอขยะทิ ้งไปนานๆ เข้ า ก็ถือว่าที่ดนิ ก็เต็ม

อีกแล้ ว เอาดินมากลบข้ างหน้ ามันหน่อยนึง ก็ถือว่า
ที่ดนิ มันก็เหมือนเดิม ขายได้ เงินค่าขายดินไป แล้ ว
เอาขยะมาถมได้ สองต่อ อย่างนี ้เป็ นต้ น แต่ผลคือ
ส่งกลิน่ เหม็นแล้ วก็ น� ้ำเสียลงคลองแอล ปกติคลอง
แอลเป็ นคลองส่งน� ้ำ สามารถสูบน� ้ำออกไปใช้ ได้
แต่ห้ามปล่อยน� ้ำลง ถ้ าเป็ นคลอง 2 คลอง 3 คลอง
4 ที่คลองใหญ่ๆ อันนันจะปล่
้
อยลง สูบออกได้ ทงคู
ั้ ่
แต่ตรงคลองแอลที่เล็กๆ มันเป็ นคลองส่งน� ้ำ ตาม
กฎหมายแล้ วสูบน� ้ำออกได้ แต่ห้ามปล่อยน� ้ำลง แต่
ตอนนี ้ไม่มีใครเขาสนใจหรอก น� ้ำจากขยะอะไร
ต่างๆ นานา เกลื่อนไปหมด
อย่างที่เล่าไปวันก่อนว่า ตอนนี ้จะให้ ลงคลอง
แอลต้ องคิดหนักทีเดียว พระมีพวกสารพิษจากขยะ
ปนเปื อ้ นอยูเ่ ยอะ
มันไม่ใช่เรื่ องที่วา่ แค่ไม่คอ่ ย
สะอาดเหมือนกับน� ้ำคลองทัว่ ไป เราไม่กลัว มันไม่
สะอาดเหมือนประปา เราไม่กลัว แต่ลงไปแล้ วมันมี
แผลพุพองเกิดขึ ้นจากโลหะเป็ นพิษ อันนี ้ไม่ค้ มุ ที่จะ
ลงไป มันเป็ นเรื่ องของสุขภาพแล้ ว ก็เป็ นปั ญหา
หรื อถ้ าเกิดเล็กลงมาเราอย่าไปมองข้ ามนะ พูดถึง
สิ่งแวดล้ อมคนจะไปนึกถึงแต่โลกร้ อนอย่างเดียว
ความจริ งสิง่ แวดล้ อมในครอบครัวส�ำคัญไหม บ้ าน
เราปล่อยบ้ านสกปรกรกเป็ นไง
สวนปล่อยรกๆ

www.kalyanamitra.org

๑๗
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เผลอๆ มีงมู าอีก ในบ้ านสกปรกไม่ถบู ้ านให้ ดี ฝุ่ น
มันก็มี ถึงเวลาลมพัดมาอากาศระบาย มีฝนเข้
ุ่ า
หายใจเข้ าปอดทังคื
้ น ไม่แข็งแรง ผ้ าห่มไม่ซกั ผ้ า
คลุมเตียงไม่ซกั มีฝนุ่
ในห้ องมีฝนุ่
หรื อว่าเปิ ด
หน้ าต่าง การถ่ายเทอากาศไม่ดี อยูแ่ ล้ วสุขภาพก็
ไม่ดี
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมต้ องดูตงแต่
ั ้ ใหญ่สดุ จนถึง
กับว่าใกล้ ๆ ตัว คือในบ้ านของเราเอง พออย่างนี ้เรา
จะเห็นภาพมันชัดขึ ้น นี ้แยกโดยดูจากขอบเขตของ
พื ้นที่ อีกอันนึงคือ แบ่งตามประเภทปั ญหา

อย่างนี ้เป็ นต้ น
2. มลพิษทางน� ้ำ ( Water Pollution) ก็คือของ
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอีกนัน่ แหละ ซึง่ ปี หนึง่
เราเชื่อไหมว่าประเทศไทยเราปล่อยมลพิษ สารพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมลงไปในแม่น� ้ำ เป็ นล้ าน
ตัน แล้ วไม่เฉพาะจากโรงงานอย่างเดียว บ้ านเรื อน
ประชาชนก็ไม่น้อย ริ มคลอง ปลูกบ้ านริ มคลอง ริ ม
เจ้ าพระยา จะอึจะฉี่ข้าวของบางทีก็ทิ ้งลงไป บางที
คนเรามักง่ายไม่เฉพาะอึฉี่อย่างเดียว ขยะก็โยนลง
น� ้ำ แล้ วก็ลอยตุ๊บป่ องๆ ไป สะสมตังแต่
้ ต้นน� ้ำถึง
ปลายน� ้ำ มหาศาลเลย

1. มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) จากไหน
เอ่ย เราก็ร้ ูๆ กันอยูก่ ็รถยนต์ปล่อยไอเสียออกมา
ท�ำให้ เกิดคาร์ บอนไดออกไซด์เยอะ แล้ วถ้ าเกิดการ
สันดาปไม่ดีก็มีคาร์ บอนมอนอกไซด์อีก ก็เป็ นพิษ
ต่อร่างกายมากไปอีก หรื อว่าโรงงานอุตสาหกรรมก็
มี หรื อว่าขยะส่งกลิน่ เหม็นก็เป็ นมลพิษทางอากาศ
เหมือนกัน หน้ าฝนบางทีมนั นองน� ้ำ มันมีการหมัก
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ ้น ลมพัดทีกลิน่ ไปไกลถึง
กิโลเลยนะ หรื อบางมีคอกหมู เป็ นไง มีโรงงาน เซ็น
ทาโก แต่ก่อนเราเคยผ่านไป เรี ยกว่ากลิน่ ตลบ
อบอวลเหมือนกันใช่ไหม เบทาโก อะไรต่างๆ นานา

ในญี่ปนไม่
ุ่ เคยเจอปั ญหาอย่างนี ้มาก่อน สมัย
ก่ อ นที่ เ ขาก� ำ ลัง พัฒ นาเศรษฐกิ จ กัน อย่ า งเร่ ง รั ด
เมื่อประมาณราวๆ สัก 40 กว่า 50 ปี ที่แล้ ว เป็ นช่วง
ที่เศรษฐกิจก�ำลังเติบโต บูมใหญ่ โตปี ละเกิน 10 %
ต่อเนื่องกัน 15 ปี ตังแต่
้ ปี 1958 ถึง 1973 มาสะดุด
ลงเมื่อตอนที่ ถ้ าเอาเป็ นภาษาไทย ก็ 2501-2516
15 ปี ในญี่ปนเติ
ุ่ บโตปี ละ 10% รวดไปเลย 15 ปี มา
สะดุดที่ 2516 เพราะว่าเกิด ออยซ๊ อค น� ้ำมันขึ ้น
ราคาครัง้ ใหญ่ ท�ำให้ เศรษฐกิจชะงักงันไปช่วงหนึง่
แล้ วค่อยปรับตัวใหม่ พอเร่งพัฒนาไปเร็ ว สิง่
แวดล้ อมมีปัญหา เพราะว่าระบบการก�ำกับดูแลยัง

๑๘
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ภาพมุมสูงส่วนหนึง่ จากประเทศดูไป

ดีไม่พอ โรงงานปล่อยของเสียลงแม่น� ้ำล�ำคลอง
อุตลุดเลย เกิดโรค มินามาตะ เคยได้ ยินชื่อไหม โรค
อิไตอิไต คือ เขาไปปล่อยพวกสารปรอท พวก
แคดเมียมต่างๆ จากโรงงานก็ปล่อยลงทะเลไป ก็
นึกว่าทะเลมันกว้ างไม่เป็ นไร ปรากฏว่าปลาก็ไปกิน
พวกนี ้ไป มันก็ไปเก็บสะสมในเนื ้อปลา พอคนมา
จับปลาแล้ วมากินปลา พวกโลหะหนักเข้ าไปในตัว
เกิดโรค อิไตอิไต เป็ นโรคชนิดใหม่ของโลกนี ้ที่ยงั ไม่
เคยมีมาก่อน อิไตอิไต แปลว่าอะไรรู้ไหม ภาษา
ญี่ปนุ่ อิไต แปลว่า เจ็บ โดนมีดบาด โอ๊ ะ อิไต แปล
ว่า เจ็บ ที่ได้ ชื่อนี ้เพราะว่า คนที่ป่วยเป็ นโรคนี ้นะ
โลหะหนักมันอยูใ่ นตัวจะปวดทังตั
้ ว ลมพัดมาโดน
ตัวก็ปวดนะ ก็จะร้ องสัน่ บอก อิไตอิไตๆ บอกเจ็บ
ๆๆ เขาเลยเรี ยกชื่อนี ้ว่า โรคอิไตอิไต คนญี่ปนตื
ุ่ ่น
ตระหนกตกใจกลัวกันทังประเทศเลย
้
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มเขาหนัก กว่า บ้ า นเรานะ
ตอนเจอ เพราะว่ามันเร่งพัฒนาเร็วมาก ประเทศก็
เล็กๆ พอเร่งพัฒนาเร็ วเป็ นประเทศอุตสาหกรรมไป
แล้ วทังประเทศ
้
ปล่อยของเสียทีนงึ มหาศาลพอถึง
จุดที่รับไม่ได้ มันพรึบขึ ้นมาทีเดียว มันแรงกว่าบ้ าน
เราเยอะ จนคนญี่ปนผวาทั
ุ่
งประเทศ
้
พอผวาปั๊ บ

เป็ นไง เป็ นแรงกดดันทางสังคมให้ รัฐบาลต้ องออก
กฎหมายมาควบคุม
มาตรฐานทางมลพิษของ
ญี่ปนเข้
ุ่ มกว่าทุกประเทศในโลก อยูแ่ นวหน้ าของ
โลก เพราะเจอปั ญหามาก่อน จนตอนนี ้ในญี่ปนุ่
ถือว่าน� ้ำท่าทุกอย่างค่อนข้ างสะอาด มาตรฐาน
ค่อนข้ างโอเค เพราะว่าเขาเจอปั ญหามาก่อน แล้ ว
เขาค่อนข้ างไม่ยอมคนญี่ปนเขามี
ุ่
ความรู้ด้วย พอ
เขารู้วา่ อันนี ้อันตรายปั๊ บ ทุกคนสอดส่ายสายตา
มอง ใครท�ำอะไรไม่ถกู ต้ องเขาไม่ยอม เพราะฉะนัน้
การควบคุมเขาเลยค่อนข้ างเข็มแข็งตอนนี ้
3. มลพิษทางดิน เช่นยาฆ่าแมลงใช้ ไปเยอะๆ
เป็ นไงเอ่ย มันก็ไปหมักหมมอยูใ่ นดินใช่ไหม ยาฆ่า
หญ้ าเชื่อไหมเอ่ย ที่ศนู ย์การศึกษาเขาแก้ วเสด็จ
สมัยก่อนเรามีที่อยูแ่ ค่ 100 กว่าไร่เอง โยมถวาย
ครัง้ แรก 100 กว่าไร่ แล้ วค่อยๆ ทยอยเพิ่ม เช้ าๆ
หลวงพี่ไปตรวจเยี่ยมก็จะไปเดินรอบ ไม่เฉพาะรอบ
ที่เราอย่างเดียว จะเดินเป็ นวงใหญ่หลายกิโลเลย
3-4 กิโล ไปดูรอบๆ ว่าที่รอบๆ เป็ นอย่างไง เพราะก็
นึกว่าอนาคตคงจะต้ องขยายที่เป็ นที่อบรม ฝึ ก
อบรมพระภิกษุ ญาติโยมอุบาสก อุบาสิกา รวมทัง้
เยาวชนเขาก็ท�ำไร่ มนั ส�ำปะหลังสลับกับปลูกยูคา-
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ลิปตัส เดินไปตามทางเกวียนเชื่อไหมเอ่ย ชัว่ โมง
สองชัว่ โมง กลับมาถึงกุฏิ มือชา มือชาสองข้ างจาก
พวกยาฆ่าหญ้ า ยาฆ่าแมลงที่เขาใช้ อยูใ่ นดิน แค่
เราเดินไปฝุ่ นมันลอยขึ ้นมาหน่อย โดนมือชัว่ โมง
กว่ามือชาเลยนะ แล้ วคนที่อยูท่ ี่นนั่ ชัว่ นาตาปี เอา
เรื่ องเหมือนกันนะ
แต่ตอนนี ้ไม่มีปัญหาแล้ ว เพราะพอเราขยาย
พื ้นที่ไปได้ ไม่มีการใช้ สารพิษลงไปเพิ่มเติมแล้ วเรา
ก็ปลูกต้ นหมากรากไม้ ตา่ งๆ นานามา พวกนี ้มันจะ
มีอายุของมัน มันก็หมดสภาพแล้ วก็ปล่อยไหลไป
ตามน� ้ำไป แล้ วตัวมันเองก็หมดสภาพไปด้ วย ตอน
นี ้จะเดินกี่วนั ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่นี่คือภาวะตอนที่
ไปใหม่ๆ โอ้ โห เจอขนาดนัน้ เอ้ ครัง้ นี ้เราไม่สบาย
หรื อเปล่า ปรากฏว่าพอถัดมาไม่กี่ชวั่ โมงมันก็คลาย
หาย พอเดือนหน้ าไปตรวจงานอีก เป็ นอีก เจอ
อย่างนีเ้ ข้ าสามครั ง้ รู้ แล้ วว่าต้ นเหตุก็มาจากพืน้ ที่
นัน่ แหละ
นี่คือปั ญหามลพิษทางดินที่สะสม
หมักหมมเอาไว้ ทังขยะมู
้
ลฝอยที่มีสารพิษปนเปื อ้ น
อยูก่ ็ตาม ปุ๋ยที่เกินพอดีก็ตาม ตะกัว่ ก็ตาม โลหะ
หนักก็ตาม มีบางพื ้นที่ที่คนเขาไม่ร้ ูนะ เห็นเขาเอา
ถ่านไฟฉายเอามาทิ ้ง เขาเลยบอกก็ดีเหมือนกัน
๒๐

จากโรงงานถ่านไฟฉายเอามาถมท�ำถนน ขนาดลง
ไปแล้ วนะ แล้ วก็ลาดยางมะตอย คือแทนที่จะไปซื ้อ
ดินมาถม ก็มีอย่างนี ้ของฟรี มาเป็ นคันรถมาเทลงไป
เลย เสร็ จเรี ยบร้ อยเอายางมะตอยลาด ผลคือที่นนั่
พิษทังนั
้ นเลย
้
เพราะในถ่านไฟฉายมีตะกัว่ มีโลหะ
หนัก มีสารพิษ มีปรอท มีอะไรต่างๆ หลายอย่าง
ขนาดลาดยางมะตอบกลบไม่ ใ ช่ ดิ น ธรรมดานะ
ลาดด้ วยยางมะตอย ก็ยงั เล็ดลอดออกมาได้ พวกนี ้
น่ากลัว
4. มลพิษทางอุหณหภูมิ ภาวะเรื อนกระจก
(greenhouse effect) โลกร้ อน (Global Warming)
ผลกระเทือนต่อมาคือพายุ ฤดูการณ์แปรปรวนเป็ น
ลูกโซ่กนั ไปหมด นี่คือการแบ่งตามประเภทของ
ปั ญหา
5. ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ น� ้ำมันใช้ ไป
เยอะชักเหลือน้ อยแล้ วนะ น� ้ำมันขึ ้นราคาแล้ ว ก๊ าซ
ธรรมชาติชกั เหลือน้ อย ก๊ าซก็ขึ ้นด้ วย แร่ธาตุก็เริ่ ม
หมดไปๆ เพราะเราใช้ กนั อย่างถล่มทลาย ป่ าไม้ เอง
ก็เหลือน้ อยลงๆ นี่คือปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติ
ประเทศไทยเราเองเขาบอกทรัพยากรธรรมชาติดี
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บางคนบอกเอ๊ ะเราไม่เห็นมีน�ำ้ มันอะไรเยอะแยะ
เลย ท�ำไมบอกทรัพยากรธรรมชาติดี ความจริ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำ� คัญคือ ดิน น� ้ำ คือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำ� คัญมากเลย เพราะว่าใช้
เป็ นแหล่งในการผลิตพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารต่างๆ ได้
อย่าไปคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติจะต้ องมีแร่ เหล็ก
ต้ องมีแร่ทองค�ำ มีแร่นนั่ แร่นี่นะ นัน่ ก็เป็ นส่วนหนึง่
แต่ตวั ทรัพยากรธรรมชาติที่สำ� คัญคือ ป่ า ดิน น� ้ำ
อากาศที่พอเหมาะ ทังหมดคื
้
อทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เป็ นต้ นทุนประเทศที่ส�ำคัญ ถ้ ามันเสียไปแล้ วจะกู้
หลับมา หืดขึ ้นคอเหมือนกัน ต้ องรักษาไว้ ให้ ดี
ั ้ บโลก
ระดับ
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมมีทงระดั
ภูมิภาค และระดับประเทศ ไปจนถึงปั ญหาสิง่ แวด
ล้ อมรอบๆ ตัวเรา เพราะทุกๆ ที่หากมีมลภาวะ หรื อ
สารพิษที่ท�ำลายสิ่งแวดล้ อมจนเป็ นอันตรายต่อสิ่ง
มีชีวิตที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณนัน้
ก็ล้วนแล้ วแต่เป็ น
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมทังสิ
้ ้น ส่วนปั ญหาสิง่ แวดล้ อม
นันเกิ
้ ดขึ ้นได้ อย่างไร และอะไรคือสาเหตุ เราไป
ติดตามชมพร้ อมกันเลยค่ะ
พระอาจารย์ : คราวนีม้ าดูว่าสาเหตุของปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมคืออะไร
1. การเพิ่มของประชากร พอคนมีมากขึ ้น
ประเทศไทยสมัยสุโขทัยมีประชากรเท่าไหร่ ร้ ู ไหม
เอ่ย ไหนลองกะๆ ดูซิ เท่าไหร่จ้ะ คิดว่ามีเท่าไหร่
สุโขทัย เท่าไหร่นะ? สุโขทัยมีอยูล่ ้ านหนึง่ ทัง้
ประเทศ แล้ วก็ประมาณๆ นี ้ ถึงอยุธยาก็ราวๆ นี ้ มี
ล้ านกว่า แค่นนเองนะ
ั้
จนกระทัง่ ต้ นรัตนโกสินทร์ ก็
มีอยูร่ าวๆ นี ้ ตอนสมัย ร.1 ก็ราวๆ นี ้ ล้ านสองล้ าน
พอถึง ร.3 อาจจะสัก 3 ล้ าน 4 ล้ าน พอถึงสมัย
ประมาณ ร.5 ก็ขึ ้นมาเป็ นสัก 7-8 ล้ าน ก็ถือว่าการ
แพทย์เริ่ มก้ าวหน้ า สมัยก่อนเดี๋ยวเกิดมา ก็
มาลาเรี ย ทังประเทศเป็
้
นหมด เพราะอยูใ่ นเขต
เมืองร้ อน โรคภัยไข้ เจ็บเยอะ งันคนเดี
้
๋ยวเกิดเดี๋ยว
ตาย อายุขยั เฉลี่ยสันมาก
้
คนอายุเฉลี่ยจริ งๆ แค่
ประมาณสัก 40 ปี เท่านันเอง
้ ช่วงชีวิตคนสมัยก่อน

เดี๋ยวนี ้มัน 70 กว่า 80 ปี สมัยก่อน 40 ปี ตายแล้ ว
อาจจะมีบางคนอยูถ่ งึ 50-60 แต่บางคน ก็ 10-20 ก็
ตาย เฉลี่ยแล้ วประมาณ 40 เท่านันเอง
้
แล้ วคงตัว
อย่างนี ้ แต่พอเทคโนโลยีก้าวหน้ า การแพทย์
ก้ าวหน้ า คนอายุขยั ก็ยาวขึ ้น มีลกู มีหลานมากขึ ้น
อัตราเด็กแรกเกิดตายก็น้อยลง ผลคือประชากร
เพิ่ม
ตอนสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง สมัย จอมพล
ป. ประเทศไทยมี 14 ล้ าน คน รู้เพราะว่ารัฐบาล
ประกาศ 14 ล้ าน จะเป็ นก้ อนเดียวกัน สู้ศกึ อะไร
ต่างๆ นานาๆ ปลุกระดมกันขนานใหญ่ แล้ วก็สมัย
ที่หลวงพี่ยงั เด็กๆ ประมาณสัก ปี 2510 ก็จะมีการ
ร้ องเพลง 30 ล้ าน ภาคภูมิใจ ชาติไทยไชโย ไม่ร้ ู
พวกเรามีใครร้ องหรื อเปล่าเพลงนี ้ สมัยนัน้ 30 ล้ าน
แล้ วพอประมาณสัก ปี 14 อาจารย์ก็บอก ไม่ได้ ๆ
เราต้ องเปลี่ยนเนื ้อร้ องใหม่แล้ ว เดี๋ยวมันเชย ก็บอก
กลายเป็ น 38 ล้ าน ภาคภูมิใจ ชาติไทยไชโย ก็เลย
จ�ำได้ วา่ ปี 2514 มีประมาณ 38 ล้ านคน เดี๋ยวนี ้เท่า
ไหร่แล้ วเอ่ย ประมาณ 65 ล้ าน และยังดีนะ คุณมีชัย วีระไวทยะ รณรงค์วางแผนครอบครัว ถ้ าไม่งนั ้
ตอนนี ้เราคงไปประมาณ 100 กว่าล้ านแล้ ว อาจจะ
ไปสูสีญี่ปนแล้
ุ่ ว มันก็เพิ่มขึ ้นๆ นัน่ คือประชากรไม่
เฉพาะประเทศไทย ของโลกก็ตามเพิ่มอย่างรวดเร็ ว
จีนสมัยสามก๊ กประชากรอาจจะพอๆ กับประเทศ
ไทยปั จจุบนั รบราฆ่าฟั นกันอยู่ ขนาดสมัยที่จีน
คอมมิวนิสต์ชนะแล้ วนะ หลังสงครามโลกครัง้ ที่
สองชนะแล้ ว ยึดประเทศจีนได้ ตอนนันจี
้ นยังมีแค่
400 ล้ าน เอง โตกว่าอินโดนีเซียตอนนี ้หน่อยเดียว
อินโดนีเซียก็ 200 กว่าล้ าน จีนตอนนัน้ เหมา เจ๋อ
ตุง ขึ ้นมาปกครองประเทศก็มีอยูแ่ ค่ 400 นี่ถ้าเกิด
ถอยหลังไปก็เล็กกว่าอินโดอีก แต่ตอนนี ้มีอยู่ 1,300
กว่าล้ านคน ประชากรโลกมี 7 พันล้ าน ทังกิ
้ น ทังใช้
้
ปล่อยของเสียตัวของเสีย จากการบริ โภควัตถุตา่ งๆ
ข้ าวของเครื่ องใช้ จนกระทัง่ ระบบนิเวศของโลก มัน
เริ่ มจะรับไม่ไหว
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ถ้ าแต่ก่อนอย่างแม่น� ้ำ เราปล่อยของเสียไป
ถ้ าไม่เยอะเป็ นไงมัน แอ็บซอฟท์ได้ ใช่ไหม มันก็
ปรับตัวของมันเองได้ มีการย่อยสลายมีอะไรต่างๆ
ไป ก็โอเค แต่ตอนนี ้ถึงมันเยอะถึงจุดว่ามันย่อย
สลายไม่ได้ เป็ นไง ผลคือ น� ้ำจะเกิดน� ้ำเสีย ถ้ าเกิด
แม่น� ้ำล�ำคลองในกรุงเทพก็จะเห็นน� ้ำจะเน่า คลอง
แสนแสบในยุคไอ้ ขวัญกับอีเรี ยมเป็ นไงเอ่ย เขา
บอกว่านัง่ เรื อไปแล้ ว เอาน� ้ำมาล้ างหน้ าได้ เป็ นไง
ตอนนี ้เรามานัง่ คลองแสนแสบ ล้ างหน้ าเป็ นไง แต่
ตอนนี ้เขาฟื น้ มาหน่อยนึงแล้ วนะ ตอนสมัยสักปี
2520 - 30 แถวๆ นัน้ หลวงพี่เดินผ่านคลองแสนแสบเป็ นสีด�ำเลยนะ ตอนนี ้ไม่ถงึ ขนาดนันแล้
้ ว มัน
ด�ำจางมาหน่อย ถือว่าฟื น้ ตัวมาได้ ระดับหนึง่ นะ
แต่ยคุ นึงเหมือนกับน� ้ำคร� ำจริ งๆ
จากเดิมเคย
สะอาด ล้ างหน้ าได้ หมดสิทธิ์เลย
แล้ วเวลาน� ้ำเสีย เราอย่าไปนึกว่าก็ปล่อยน� ้ำ
ใหม่มา น� ้ำเก่าหายไปก็จบ มันไม่ได้ งา่ ยอย่างนัน้
นะ เราจ�ำทฤษฎีกบต้ มได้ ไหม คือ กบเป็ นสัตว์
เลือดเย็น สัตว์ถ้าแบ่งเป็ นสัตว์เลือดเย็น สัตว์เลือด
อุน่ สัตว์เลือดอุน่ อุณหภูมิในตัวคงที่ อย่างมนุษย์ก็
เฉลี่ย 36-37 องศา ประมาณนัน้ คงที่อยู่ จะไปอยู่
ในขัวโลก
้
ก็ราวๆ นี ้ ไปอยูใ่ นแอฟริ กา กลางทะเล
ทรายก็ราวๆนี ้ ร่างกายต้ องปรับตัว เวลาหนาวก็สนั่
หาเครื่ องนุง่ หุม่ มาห่ม
เวลาร้ อนก็ออกเหงื่อมา
ระบายความร้ อน
แต่ความร้ อนในตัวอุณหภูมิ
ค่อนข้ างสม�่ำเสมอ เพิ่มแค่องศาเดียว เราก็เป็ นไข้
แล้ ว อุณหหภูมิ 38 องศา เราก็เป็ นไข้ ไม่สบายแล้ ว
แต่ถ้าเกิดสัตว์เลือดเย็น ไม่ใช่อณ
ุ หภูมิในตัวมันจะ
ปรับตาม อุณหภูมิภายนอก อย่างงู ท�ำไมพอ
หนาวๆ เช้ าๆ งูต้องมาผึง่ แดด เพราะว่าในตัวมัน
เย็นตามอากาศเย็น มันยังไม่มีแรงเลื ้อย มาผึง่ แดด
ให้ แดดเผา วอร์ มอัพก่อน พออุน่ ได้ ที่ถงึ มีแรงเลื ้อย
ไปได้ คล่องเลย นัน่ สัตว์เลือดเย็นเป็ นอย่างนัน้
กบก็อยูใ่ นกลุม่ สัตว์เลือดเย็น เขามีทฤษฎีกบ
ต้ มว่า ถ้ าเอากบมาใส่ไว้ ในหม้ อ น� ้ำธรรมดาแล้ วก็
๒๒

เริ่ มต้ ม ใหม่ๆ น� ้ำมันก็คอ่ ยๆ อุน่ ขึ ้น กบก็ปรับตัวของ
มันได้ อยูไ่ ด้ ไม่เป็ นไร ว่ายไป ว่ายมา ว่ายมา ว่าย
ไป เฮ้ ย ไม่เป็ นไรนี่มนั ก็ร้อนขึ ้นๆ ยังปรับตัวได้ ไม่มี
ปั ญหา แต่พอถึงจุดนึงที่ มันปรับตัวไม่ไหว มันก็
ป๊ อกตายเลย งัน้ ใครที่วา่ ไม่มีปัญหา แม่น� ้ำ
เจ้ าพระยาก็ปล่อยอะไรทิ ้งลงไป มันก็อยูข่ องมันได้
ถ้ าถึงจุดที่มนั ไม่ไหวนะ มันก็จะเป็ นแบบคลอง
แสนแสบ คือมันก็จะเน่าเลย เหมือนในจีน ในแม่น� ้ำ
ปลาลอยตายเป็ นแพเลย คนเห็นแล้ วสยองขวัญ
เลย ไม่ร้ ูเขาจับปลาไปขายหรื อเปล่าก็ไม่ร้ ู ในเมือง
จีนเราเชื่อไหมว่ามีบริ ษัทญี่ ปนไปตั
ุ่
งบริ
้ ษัทการค้ า
เรื่ องธัญญพืชโดยเฉพาะ แล้ วข้ าว คือ เขาท�ำแบบ
ไฮเอท ขายคุณภาพ ข้ าวที่บริ ษัทนี ้ขายราคาเฉลี่ย
ตังแต่
้ 10 - 50 หยวน ต่อกิโล หยวนหนึง่ 5 บาท ข้ าว
ที่เขาขายถูกสุดก็ กิโลละ 50 บาท ถ้ าแบบเกรดดีก็
กิโลละ 250 เป็ นไง ข้ าวกิโลละ 250 มันแพงกว่า
ข้ าวแบบเกรดชันหนึ
้ ง่ ญี่ปนอี
ุ่ กนะ แต่คนจีนซื ้อ
เศรษฐี จีนซื ้อ เพราะเขาอุน่ ใจว่ามาตราฐานความ
ปลอดภัย คนมีตงั ค์กิโล 250 เขาซื ้อ เพราะถ้ าเกิด
เขาไปซื ้อในตลาดเขาไม่มนั่ ใจ ซึง่ บางอย่างเราเองก็
ต้ อง เซอร์ ไพรส์นะว่า จีนทังเก่
้ งด้ วย ขณะเดียวกันมี
ช่องทางซิกแซก มือใครยาวสาวได้ สาวเอา เต็มที่
เหมือนกัน
อย่างที่เราเคยได้ ข่าวไหมว่ามีการท�ำไข่เทียม
ขาย ไปเห็นเข้ า ไข่ไก่ท�ำไข่เทียมขาย คือถ้ าเกิดของ
เทียมราคามันแพงๆ ชิ ้นหนึง่ เป็ นร้ อยเป็ นพันก็นา่ ท�ำ
ไข่ฟองหนึง่ 3 บาท 5 บาท แล้ วอุตส่าห์ไปท�ำไข่
ปลอมขาย มีเปลือกด้ วยนะ มีไข่ขาวไข่แดงด้ วยนะ
โอ้ โห ช่างอัจฉริ ยะในการท�ำเทียมอะไรอย่างนัน้
สามารถผลิตแบบ แมสโปรดักส์ ออกมาเรี ยงเป็ น
ตับเลย แล้ วไข่ใบหนึง่ มันก็ไม่กี่ตงั ค์นะ อุตส่าห์ไป
ท�ำเทียมขาย คนก็ซื ้อไปไม่ร้ ู เอาไปต้ ม แล้ วเอามา
กิน อย่างนี ้
้
งไม่มนั่ ใจเลยว่า แต่ละอย่าง
เพราะฉะนันเขายั
มันจะจริ งหรื อเปล่า ไข่มนั ยังเป็ นไข่เทียม ไปซื ้อไข่
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ไก่เรี ยงเป็ นแถว เราก็นกึ ว่าเป็ นของจริ ง ก็มีเปลือก
เคาะออกมาแล้ วก็มีไข่ขาว ไข่แดง ก็นกึ ว่าเป็ นของ
จริ ง กลายเป็ นของเทียม เอ่อ อย่างนี ้ก็มีเหมือนกัน
นะ เพราะฉะนันพอขายข้
้
าวแพงๆ เข้ า การันตีเรื่ อง
ความปลอดภัย ซื ้อ แถมยังมี สวน พืชผักสวนครัวที่
มีการล้ อมรัว้ ติดป้ายห้ ามเข้ า มีทหารยามเฝ้า
ปรากฏว่าเป็ นเขตปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อส่งให้
กับผู้น�ำพรรคคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะ ที่นี ้กินด้ วย
ความมัน่ ใจว่า ปลอดสารพิษ แต่ถ้าเกิดซื ้อจาก
ตลาดที่อื่นไม่ร้ ูเจอยาฆ่าแมลงมาเท่าไหร่ ไม่ร้ ู ใน
บ้ านเราผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้ านเมือง ถึงขนาดห้ ามว่า
ห้ ามกินกะหล�ำ่ ปลี
เมนูอาหารในพื ้นที่ห้ามกิน
กะหล�่ำปลีเด็ดขาด เพราะถ้ าเกิดไปดูไร่กะหล�่ำปลี
บนที่สงู อย่างเราเองไปอยูพ่ นาวัฒน์อะไรต่างๆ แต่
ก่อนก็เป็ นไร่กะหล�ำ่ ปลีมาก่อน เขาไม่ได้ ฉีดยาฆ่า
แมลงนะ เขาผูกยาฆ่าแมลง คือกะหล�่ำปลีพอ
หัวมันเริ่ มขึ ้น แมลงมันเยอะมากฉีดมันไม่อยู่ เขา
เอายาฆ่าแมลงไปมัดที่ยอดเลย ให้ อยูต่ รงนี ้เลย จะ
รดน� ้ำจะอะไรต่างๆ ยาฆ่าแมลงฟิ กอยูต่ รงนันเลย
้
อุดมสมบูรณ์ด้วยยาฆ่าแมลง เพราะถ้ าไม่งนล่
ั ้ ะก็
ไม่สามารถรักษายอดกะหล�่ำได้ แล้ วมาถึงมาต้ ม
กิน มันก็เหมือนต้ มยาฆ่าแมลงกินนะ คือคนที่เขา

ไปเห็นมาเขาก็จะไม่กล้ ากินเลย
เพราะฉะนัน้ ของเราตอนนีค้ งจะดีขึ ้นแล้ วนะ
คาดว่าดีขึ ้น คาดว่า ก็ของจีนก็เป็ นลักษณะคล้ ายๆ
อย่างที่เราเคยเป็ นแต่ก่อน แล้ วมันไปค่อนข้ างกว้ าง
ขวาง เพราะฉะนันคนจะกลั
้
วมาก เรื่ องความ
ปลอดภัยของอาหาร ก็ขนาดนมเด็กยังเอา เมลานิน ผสมเลยใช่ไหม เป็ นเรื่ องราวใหญ่โตขึ ้นมา
เพราะฉะนันส�
้ ำหรับผู้น�ำระดับสูงต้ องมีแหล่งผลิต
อาหารที่ไว้ ใจได้ ทหารยามเฝ้าเลยที่นี่ ปลอดภัย
100 เปอร์ เซ็นต์ แล้ วก็สง่ ป้อนอย่างเดียว คนอื่น
ห้ ามเข้ า ขนาดนัน้ งันถ้
้ าใครไปเกิดขายความ
ปลอดภัย แพงเท่าไหร่คนมีตงั ค์ก็ซื ้อ มัน่ ใจ และอุน่
ใจชัวร์ บริ ษัทญี่ปนเห็
ุ่ นช่องทางโอกาสนี ้เข้ าไปถึง
ปั๊ บ เข้ าเลยตรงนี ้ แล้ วเวลาที่มนั เป็ นพิษขึ ้นมา น� ้ำ
เสียขึ ้นมาปุ๊ บ อย่าไปคิดว่า แค่ถ่ายน� ้ำเก่าออก
ปล่อยน� ้ำใหม่มาก็ดี มันไม่ใช่นะ มันเหมือนกบที่วา่
มันปรับตัวไม่ไหว มันป๊ อก ปั๊ บ เป่ าฟิ๊ ว ลดอุณหภูมิ
แล้ วฟื น้ ๆ มันไม่ฟืน้ ง่ายๆ นะ น� ้ำพอเสียปั๊ บ ไม่ใช่
เสียแค่น� ้ำนะ มันจะเสียไปถึงดินก้ นน� ้ำด้ วย เราไป
ดูเถอะ แม่น� ้ำล�ำคลองต่างๆ หรื อว่าในสระต่างๆ ก้ น
แม่น� ้ำก็จะเป็ นตะกอนใช่ไหม
มันไม่ใช่เป็ นดิน
๒๓
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เรี ยบๆ เฉยๆ มันจะเป็ นตะกอนเหยียบมันก็จมวูบๆ
ไปถึงครึ่งแข้ งไปถึงเข่า เวลาน� ้ำมันเสีย แบคทีเรี ย
อะไรต่างๆ นานา มันจะไปปนอยูใ่ นดินในนันด้
้ วย
การจะแก้ มนั กลับดีขึ ้นมาได้ มีกระบวนการที่ยงุ่ ยากมาก ไม่ใช่แค่ปล่อยน� ้ำเก่าออกไป ปล่อยน� ้ำ
ใหม่มาก็จะจบ มันไม่ได้ งา่ ยขนาดนัน้ เพราะเชื ้อที่
มันเสีย มันฝั งถึงในดินด้ วย ตอนนี ้ระบบนิเวศน์ของ
โลก คนมันเยอะขึ ้นจนกระทัง่ ว่ามันรับไม่อยูแ่ ล้ ว
โลกตอนนี ้เหมือนคนก�ำลังเป็ นไข้ สะบัดร้ อน
สะบัดหนาว สะบัดทีเป็ นไง พายุมาทีละลูกสองลูก
สามลูก มันเลยเกิดปั ญหาปั่ นป่ วน เดี๋ยวที่นี่เคยเป็ น
หน้ าร้ อนเป็ นไงเอ่ย อยูๆ่ หิมะตกในยุโรปเคยได้ ยิน
ไหมเอ่ย เดือนเมษา พฤษภา มันเข้ าฤดูใบไม้ ผลิ
แล้ วนะ ใบไม้ ผลิมนั เริ่ มตังแต่
้ เดือนมีนาแล้ ว มีนา เมษา - พฤษภา 3 เดือนใบไม้ ผลิ พอมิถนุ า เข้ าฤดู
ร้ อนแล้ ว พฤษภา ปารี สหิมะตก บางที่เป็ นเขตร้ อน
ญี่ปนก็
ุ่ เหมือนกัน หน้ าหนาวที่หนาวสุดของญี่ปนุ่
ของเขตอบอุน่ นี่ก็คือเดือนมกรา กุมภา เป็ นสอง
เดือนที่หนาวที่สดุ ปกติโตเกียวประมาณ 0 องศา ปี
นี ้บางวันปรากฎว่าอุณหภูมิ 15 องศา มันเหมือน
กับ อุณหภูมิของฤดูใบไม้ ผลิเลย คืออากาศมันกลับ
ตาลปั ดแบบมัว่ อุตลุด บ้ านเราก็ยงั เป็ น บางที
อาทิตย์เดียวมีทงหน้
ั ้ าร้ อน หน้ าฝน หน้ าหนาว ครบ
อยูใ่ นตัว เสร็ จสรรพเรี ยบร้ อย เพราะโลกของเรา
เหมือนคนก�ำลังเป็ นโรคอยู่ ก�ำลังเป็ นไข้ สะบัดร้ อน
สะบัดหนาวแล้ ว มันเริ่ มรับไม่อยูแ่ ล้ ว เคยปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์ออกไป ป่ าต่างๆ ก็แอฟซอฟท์
เอาคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาสังเคราะห์แสงแล้ ว
ก็ปล่อยออกซิเจนออกมาแทน ตอนนี ้มันปล่อยมาก
จนกระทัง่ ว่า แอฟซอฟท์ไม่หมดแล้ ว พอแอฟซอฟท์
ไม่หมดปรากฎว่าที่เหลือมันก็ไปกองอยู่บนอากาศ
นี ้แหละเป็ นที่มาของ
กรี นเฮาส์เอฟเฟกต์
(Greenhouse Effect )
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ท�ำให้ กระบวนการในการท�ำลายสิง่ แวดล้ อมเป็ นไป
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ได้ อย่างรวดเร็ ว คนสมัยก่อนความสามารถในการ
สร้ างมลพิษท�ำลายสิง่ แวดล้ อม เดี๋ยวนี ้ท�ำมากกว่า
แต่ก่อนเป็ นร้ อยเท่า ขนาดยุคปั จจุบนั ด้ วยกันนะ
คนอเมริ กนั คนหนึ่งเชื่อไหมว่าใช้ พลังงานมากกว่า
คนอินเดียเป็ นสิบเท่าเลย
ถ้ าเกิดไปเทียบใน
แอฟริ กา ประเทศที่ไม่คอ่ ยเจริ ญเป็ นร้ อยเท่า พอกิน
ดื่ม ใช้ บริ โภค แล้ วก็ปล่อยของเสียออกมามหาศาล
ตรงนี ท้ � ำให้ อเมริ กาไม่ค่อยยอมที่จะควบคุมเรื่ อง
การปล่อยคาร์ บอน สมัยปลายประธานาธิบดี บิล
คลินตัน รองประธานาธิบดี ก็คือ อัลกอร์ เป็ นคนที่
ตื่นตัวเรื่ องสิง่ แวดล้ อม ไปประชุมที่เกียวโตญี่ปนุ่
กับผู้น�ำประเทศชันน�
้ ำของโลก แล้ วไปสนธิสญ
ั ญา
เกียวโต เรื่ องควบคุมการปล่อยคาร์ บอน พอมาถึง
สมัยของประธานาธิบดี จอร์ จ บุช คนลูก คนก่อน
นัน้ บอก ไม่รับรองที่ไปเซ็นต์ไว้ ยกเลิก ไม่เอา
อเมริ กา No เพราะถ้ าเกิดไปเซ็นต์อย่างนัน้ ก็ต้อง
มานัง่ ควบคุมการปล่อยคาร์ บอน
เป็ นการเพิ่ม
ต้ นทุนให้ กบั ธุรกิจอเมริ กา งันก็
้ บอกไม่สน ช่างมัน
ปล่อยต่อไป ให้ รับรู้ เพราะกลัวว่าจะเป็ นการเพิ่ม
ต้ นทุน เอาประโยชน์เฉพาะหน้ าก่อน พออย่างนี ้ปั๊ บ
โลกมีปัญหา ตอนนี ้ก็ใกล้ ๆ ถึงจุดที่วา่ เกือบจะเป็ น
กบต้ มแล้ วนะ เดี๋ยวรออาจจะ สัก 3 ปี 5 ปี พอเกือบ
สุกแล้ ว ทุกคนถึงตอนนันรู
้ ้ แล้ วว่า จ�ำเป็ นแล้ ว ถ้ าไม่
แก้ ละ่ ก็ไม่รอดแน่ ถึงตอนนันก็
้ คงจะหันหน้ ามาหา
กัน ตอนนี ้ก็คอ่ ยๆ ตื่นตัวมากขึ ้นๆ เรื่ อยๆ แล้ ว
3. การไม่ร้ ูจกั ประมาณในการบริ โภค คือใช้ ทิ ้ง
ใช้ ขว้ าง รายได้ ตอ่ หัวของญี่ปนกั
ุ่ บอเมริ กาใกล้ เคียง
กัน แต่วา่ การใช้ พลังงานญี่ปนน้
ุ่ อยกว่าอเมริ กาต่อ
หัว คิดเป็ นคนๆ น้ อยกว่าเป็ นเท่าเลย ต�่ำกว่าครึ่ง
ของอเมริ กา เขาเจอปั ญหามาก่อน แล้ วประเทศเขา
ก็ไม่มีพลังงานตัวเองด้ วย
เขาต้ องพยายาม
ประหยัดใช้ ให้ ค้ มุ การรี ไซเคิล ญี่ปนจะเน้
ุ่
นมาก
ไม่ใช่ขยะเผาได้ เผาไม่ได้ อย่างเดียวนะ กระดาษ
พลาสติก เรี ยกว่าแบ่งเป็ นประเภท 4 อย่าง 5 อย่าง
เพื่อจะพยายามเอามา รี ไซเคิล มาใช้ ใหม่ เพราะ
เขามีทรัพยากรธรรมชาติน้อย
แล้ วเขาเคยเจอ
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ปั ญหามาก่อน แม้ คนในโลกจะมีเยอะขึ ้น เราจะไป
บอกว่า ก็เกิดน้ อยๆ สิ ไปคุมนี ้คงไม่งา่ ย หรื อว่าคน
7 พันล้ าน ช่วยเถอะลดหน่อยเหลือสัก 2 พันล้ าน
มันจะไปสัง่ ก็ลำ� บาก แต่ตรงข้ อ 3 ถ้ า รู้จกั ประมาณ
ในการบริ โภค อันนี ้แก้ ได้ หรื อข้ อ 2 ความก้ าวหน้ า
ในเทคโนโลยี ถ้ าใช้ ให้ ดีๆ แล้ วมันก็จะเป็ นคุณ
แทนที่จะใช้ ในการท�ำลาย สมัยก่อน จะตัดไม้
ท�ำลายเป็ นไง เอาขวานกว่าจะสับได้ ต้นหนึง่ แล้ ว
เอาช้ างลากออกมา
บางที่เขาไม่คดิ จะตัดป่ าเลย เพราะว่ามันไม่มี
ทางให้ ช้างลาก มันในอยูใ่ นหุบเขามันจะไปลากขึ ้น
เขาได้ อย่างไง งันป่
้ าปลอดภัย แต่เดี๋ยวนี ้เลื่อยยนต์
จื๊อ...ไม่กี่นาที คนเดียวเท่านันเอง
้
ต้ นไม้ โค่นๆ ไม่
ต้ องรอช้ างลากแล้ ว เอาแมคโคร แทรกเตอร์ อะไร
ต่างๆ ไถพักเดียว เรี ยบร้ อยหมด ถ้ าใช้ เทคโนโลยีใน
การท�ำลาย ก็ท�ำลายมหาศาล แต่ถ้าเกิดใช้ ในทาง
สร้ างสรรค์ ก็มีหนทางที่จะเอาเทคโนโลยีนนมาแก้
ั้
ปั ญหาเรื่ องสิง่ แวดล้ อม อย่างเทคโนโลยีสีเขียว
เป็ นต้ น
หรื อว่าพลังงานก็ใช้ พลังงานที่สะอาด
พลังงานแสงแดด พลังงานลมอะไรอย่างนี ้เป็ นต้ น
มันอยูท่ ี่วา่ เราจะไปทางทิศไหนเท่านันเอง
้
งันข้
้ อ2
ข้ อ 3 แก้ ได้
การเพิ่มขึ ้นของประชากร การไม่ร้ ูจกั ในการ
ประมาณในการบริ โภค การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี เหล่านี ้คือสาเหตุ
ของปั ญหาสิง่ แวดล้ อมนะคะ นอกจากนี ้แล้ วสาเหตุ
ที่ท�ำให้ เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้ อมนันยั
้ งมีอะไรอีกบ้ าง
พระอาจารย์ : แล้ วเหตุของปั ญหา ข้ อที่ 4 คือ
อันนี ้เป็ นเรื่ องระดับทัศนคติแล้ วนะ เกิดจาก
ว่าคนเราส่วนใหญ่ยงั มองปั ญหาแบบแยกส่วนอยู่
ไม่มองโดยองค์รวม ดูปัญหาเป็ นจุดๆ เป็ นเรื่ องๆ ไม่
ได้ ดวู า่ มันเกี่ยวโยงมีผลกระทบต่อกันอย่างไร ขาด
การมองภาพว่า
สิง่ ทังหลายทั
้
งปวงเกิ
้
ดโดยอิง
อาศัยกัน ซึง่ ถ้ าเกิดมองเข้ าใจอย่างนี ้แล้ ว มันจะ

เห็นปั ญหาที่แท้ จริ งว่า เอ๊ ะ ปั ญหาเกิดเพราะอะไร
แล้ วพอรู้ปัญหาจริ งๆ มันก็จะขวนขวายในการแก้
ถ้ าปั ญหายังไม่ร้ ูวา่ เกิดจากอะไร มันก็ไม่คดิ จะแก้
ในโลกของเรายิ่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีก้าวหน้ า
เท่าไหร่ ผลคือเกิดการแบ่งงานกันท�ำ ฐานความรู้
มันมากขึ ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ คนๆ เดียว รับความรู้
ไม่ไหว ก็ต้องแบ่งว่าคนนี ้เชี่ยวชาญเรื่ องนัน้ คนนัน้
เชี่ยวชาญเรื่ องนี ้ เกิดเป็ น Specialist เฉพาะด้ าน
ย่อยไป เรื่ อยๆ อย่างหมอแต่ก่อนเรี ยนหมอจบ 6 ปี
รักษาได้ ทงตั
ั ้ วอย่างหลวงพี่สมัยจบใหม่ๆ แต่ตอนนี ้
มันลืมไปเยอะแล้ ว ได้ 27 ปี แล้ ว เรี ยน 6 ปี จบ
รักษาคนไข้ ทงตั
ั ้ ว ก็เป็ นหมอ เจเนอรัล แต่ถ้าเกิดไป
เรี ยนต่ออีก 3 ปี อะไรจะเกิดขึ ้นรู้ไหม สมมุตวิ า่ จะ
ไปเรี ยนหมอตา จะรักษาลูกตาได้ อย่างเดียว อย่าง
อื่นรักษาไม่ได้ แล้ ว ไม่ใช่สาขาที่เชี่ยวชาญ แล้ วถ้ า
เกิดว่าจบ 3 ปี เป็ น Specialist เสร็ จแล้ วยังไม่พอใจ
ไปต่ออีก สองปี เขาเรี ยกว่า Sup specialty
เช่น ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องเชี่ยวชาญเรื่ อง
เรตินา ก็จะรักษาเรตินาได้ อย่างเดียว ลูกตาอย่าง
อื่นมาชักไม่อยากรักษา รู้สกึ ไม่ใช่สาขาที่เชี่ยวชาญ
แล้ วเชื่อไหมว่าเรตินาอย่างเดียว จอรับภาพ หนังสือ
ตัวเล็กๆ ยิบ เป็ นพันๆ หน้ า ไม่ร้ ูจะกี่เล่ม แค่เรื่ องจอ
รับภาพอย่างเดียวก็รายละเอียดเยอะมาก สาขาอื่น
ก็เช่นเดียวกัน ยิ่งความรู้ขยายมากเท่าไหร่ ก็มีราย
ละเอียดเยอะขึ ้นๆ จึงเกิดการแบ่งความเชี่ยวชาญ
แล้ วก็เกิดการแยกส่วน แต่ละคนก็ร้ ูเรื่ องตัวเอง
หน่อยนึงๆ แต่ความรู้โดยองค์รวมมันขาด มันไม่
เชื่อมต่อ การมองปั ญหาก็เหมือนกัน เวลามองอะไร
ปั๊ บ คนเราความคิดมันขาดเป็ นท่อนๆ มันไม่ได้ มอง
ปั ญหา แบบบูรณาการแบบองค์รวม นี่คือปั ญหา
ของคนในยุคปั จจุบนั
แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระองค์สอนให้
มองอะไรมองแบบองค์รวมเสมอ ให้ เห็นภาพรวม
หลักธรรมของพระองค์แต่ละเรื่ องให้ ภาพรวมทังนั
้ น้
เลย แล้ วก็ลมุ่ ลึกไปตามล�ำดับ นี่คือปั ญหา บาง
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๒๕

อย่างเป็ น Common Sense ที่นา่ จะรู้ แต่คนไม่ร้ ู
เอาอย่างนี ้ ถามว่า พายุมาบ่อยๆ พายุ เกิดจาก
อะไร ไหนใครรู้บ้าง?
พายุไต้ ฝนุ่ เฮอริ เคน ไซโคลน มันอย่างไงนะ
ใครถ้ าเป็ นแฟนคลับ ข้ อคิดรอบตัวก็จะรู้ใช่ไหม แต่
ว่าถ้ าไม่เคยฟั งมาก่อนจะรู้ไหมนี่ เอ๊ ะ พายุ ไต้ ฝนุ่
มันอะไรล่ะ เคยได้ ยินไต้ ฝนไหม
ุ่
ได้ ยินบ่อย แล้ ว
เฮอริ เคน ไต้ ฝนกั
ุ่ บเฮอริ เคนมันต่างกันอย่างไง แล้ ว
มีไซโคลนอีก เป็ นอย่างไง บางคนบอก สงสัย เฮอริ เคน ท่าทางมันจะคือ เฮอคิวลิส สงสัยแรงเยอะ
คงจะแรงกว่าไต้ ฝนุ่
ทัง้ 3 ชื่อ เขาเรี ยกตามแหล่งก�ำเนิดของไต้ ฝนุ่
เช่น ถ้ าเกิดเกิดในมหาสมุทรแปชิฟิก เรี ยกว่าไต้ ฝนุ่
ถ้ าเกิดว่าเกิดในมหาสมุทรอินเดีย
เรี ยกว่าว่า
ไซโคลน (cyclone) อย่างไซโคลนนากีสเข้ าพม่า
เพราะเกิดในมหาสมุรอินเดีย ถ้ าเกิดในมหาสมุทร
แอตแลนติก ส่วนใหญ่จะวิ่งเข้ าอเมริ กา จะเรี ยกว่า
เฮอริ เคน (Huricane) แต่ด้วยความที่เฮอริ เคน วิ่ง
เข้ าอเมริ กาเยอะ ท�ำให้ มนั มีการเพี ้ยนไปหน่อยนึง
ว่า ถ้ าพายุเกิดใน แปชิฟิก อยูใ่ กล้ ๆ อเมริ กา แล้ ววิ่ง
เข้ าฝั่ ง อเมริ กา เขาก็สงเคราะห์ เรี ยก เฮอริ เคนไป
ด้ วย
แต่โ ดยหลัก แบ่ง ชื่ อ ตามแหล่ง ก� ำ เนิ ด ไต้ ฝุ่ น
แล้ วพายุเกิดอย่างไร ถ้ าเกิดมองแบบองค์รวมๆ
ท�ำไมเกิดพายุ ท�ำไมต้ องมีพายุด้วย บอกไม่ร้ ู เราก็ร้ ู
แต่เพียงว่า เขาบอกมีพายุมาแล้ ว อาข่า ก�ำลังจะ
เข้ าเวียดนามแล้ ว โชคดีไม่เข้ าไทย แล้ วท�ำไมอาข่า
มันต้ องเกิดขึ ้นด้ วย มันมาได้ อย่างไร คนส่วนใหญ่
แม้ คนมีความรู้เรี ยนจบปริ ญญาก็ตาม หลวงพี่วา่
คนที่ร้ ูอาจจะไม่ถงึ 1 เปอร์ เซ็นต์นะ ที่ร้ ูวา่ ไต้ ฝนมั
ุ่ น
เกิดอย่างไง เพราะความรู้มนั แยกส่วนหมด ข้ อมูล
มันเยอะ เราก็จะรู้ ไต้ ฝนมาแล้
ุ่
ว จบแค่นนั ้ รู้แค่เรื่ อง
นี ้ แต่ไม่สามารถจะรู้วา่ แล้ วมันมาอย่างไง ท�ำไม
มันต้ องมาด้ วย มันเกิดอย่างไง
๒๖

ท�ำไมโลกร้ อนแล้ วไต้ ฝนมาเยอะ
ุ่
เห็นไหม
ความรู้เราแยกส่วน เราไม่เชื่อมโยง พอไม่เชื่อมโยง
มันไม่เห็นตัวปั ญหาชัด ว่า อ่อ เราเคยเห็นพายุ
เล็กๆ เป็ นลมหมุนในสนามหญ้ า ในสนามฟุตบอล
ที่โรงเรี ยนไหมเอ่ย หน้ าร้ อนใช่ไหม มันก็หมุนติ ้วๆ
เดี๋ยวสักพักก็สลายตัว
บางทีก็พาเต้ นท์ลอยไป
หน่อย ก็มีเหมือนกัน นี่แหละคือไต้ ฝนขนาดย่
ุ่
อม ก็
คืออากาศร้ อนลอยขึ ้น อากาศเย็นข้ างๆ ก็ไหลมา
แทนที่ ไหลออกมาแล้ วมันก็เบี่ยงหลบกัน ตาม
สนามแม่เหล็กโลก มันก็หมุนหลบกัน ก็เกิดเป็ นวน
ขึ ้นมา เป็ นไต้ ฝนขึ
ุ่ ้นมา เป็ นลมพายุขึ ้นมา อยูใ่ นน� ้ำ
ก็เป็ นงวงช้ าง ถ้ าเกิดเป็ นผืนแผ่นดินที่ราบที่กว้ าง
ใหญ่เช่นในอเมริ กามีแผ่นดินที่ราบๆ เป็ นทุง่ หญ้ า
กว้ างใหญ่ ก็เลยเกิดเป็ นวงงวงช้ าง เขาเรี ยกว่าทอนาโด บางทีเกิดที 30 ลูก เพราะในอเมริ กามันเป็ น
ทุง่ หญ้ ากว้ างมาก ท�ำให้ อากาศร้ อน เวลาลอยขึ ้น
มันลอยเป็ นแผงใหญ่ที เป็ นสิบๆ กิโล ลอยขึ ้นปั๊ บ
อากาศเย็นไหลมาแทนที่มนั ก็หมุน แรงกว่าลมหมุน
ที่เราเห็นในสนามฟุตบอลที่โรงเรี ยน เพราะสนาม
ฟุตบอลมันเล็กนิดเดียว แต่ถ้าเกิดในมหาสมุทร
เป็ นไง ผืนน� ้ำราบเรี ยบเป็ นพันๆ กิโลเมตร อากาศ
ร้ อนก็ลอยตัวขึ ้น อากาศเย็นไหลเข้ ามาเป็ นไงเอ่ย
ค่อยๆ ไหล ค่อยๆ สะสมความเร็ วไปเรื่ อยๆ พอมา
ถึงตรงกลางเป็ นพายุไต้ ฝนลู
ุ่ กเบ้ อเร่อขึ ้นมาเลย นี่
แหละคือการเกิดพายุ
ดังนัน้ อุณหภูมิโลกสูงแค่องศาเดียว ไต้ ฝนจะ
ุ่
แรงขึ ้นอีกหลายเท่าตัว
เพราะมันสัมพันธ์กบั
อุณหภูมิของผิวน� ้ำ อุณหภูมิของอากาศ ของโลก
โดยตรง เวลาเขาวัดความแรงของไต้ ฝนุ่ เขาจะดูวา่
ความกดอากาศที่ศนู ย์กลางกี่ ปั สคาล (Pascal) ยิ่ง
ถ้ าเกิดความกดอากาศต่างจากอากาศทัว่ ๆ ไป
เยอะ แสดงว่าไต้ ฝนลู
ุ่ กนันแรงมาก
้
แค่ความกด
อากาศต่างนิดเดียว ลมมันวิ่งเข้ ามาสะสมระยะ
ทางเป็ นพันๆ กิโล มันก็จะแรงขึ ้นอย่างมหาศาลเลย
มาอย่างงัน้ พอเราเข้ าใจอย่างนี ้ เราก็จะเริ่ มเชื่อม
โยงได้ เลยว่า ไต้ ฝนกั
ุ่ บโลกร้ อนมันเกี่ยวกันอย่างไง

www.kalyanamitra.org

การมองเห็นอะไรแล้ วรู้ถงึ ที่มาของมัน แล้ วให้ ความ
รู้แต่ละองค์ความรู้มนั เชื่อมโยงกัน โดยองค์รวม นี่
แหละ จะท�ำให้ เราเองรู้ตวั ปั ญหา แล้ วมองเห็น
แนวทางแก้ ไข
แถมเป็ นเกร็ ดความรู้หน่อยนึง ค�ำว่า ไต้ ฝนุ่
มาจากไหนรู้ไหม ไทยฟุน ไต้ ฝนุ่ จริ งๆ ฝรั่งเป็ นคน
ตังชื
้ ่อนี ้ขึ ้นมา โดยยืมจากชื่อจีน คนจีนเรี ยกไต้ ฝนุ่
มาก่อน เรี ยกว่า ไถฟง ไถ มาจาก ไต้ หวัน คนจีน
เรี ยก ไต้ หวัน ว่า ถายวัน ค�ำว่าไต้ ฝนตั
ุ่ วจริ งก็คือ
ถาย นี่เอง แล้ วฟง หรื อฝุ่ น ก็คือ ลม ค�ำว่า ไต้ ฝนุ่ คือ
ลมที่มาจากทางไต้ หวัน เพราะว่ามันจะมาจากทาง
นัน้ จากแปชิฟิก แล้ วก็ผา่ นไต้ หวันเข้ ามา แล้ วเข้ า
จีน คนจีนแต่โบราณจึงเรี ยกว่า ไถฟง ลมที่มาจาก
ทางด้ านแถบไต้ หวัน พอจีนเรี ยกอย่างนี ้ ฝรั่งมาถึง
ปั๊ บ เขาก็เรี ยกว่า ไถฟง ไถฟุนๆ แล้ วก็กลายเป็ น
ไต้ ฝนมาถึ
ุ่
งเมืองไทย นี่มาอย่างนี ้ ที่มาของมัน ส่วน
ฝรั่งลมมันแรงๆ พอมาถึงปั๊ บ เขาเรี ยกเฮอริ เคน โอ่
โห มันแรงเหลือเกิน อย่างกับ เฮอคิวลิส พัดอะไร
ลอยติ ้วไปหมดเลย ก็เลยกลายเป็ นเฮอริ เคนไป
อย่างนี ้เป็ นต้ น อะไรพวกนี ้ คือ ถ้ าเราดูอะไรคิด
แบบพระพุทธศาสนาจะท�ำให้ เราเองรู้ อะไรลึกกว่า
ชาวบ้ านเขานะ แล้ วเราจะมองในสิง่ ที่คนอื่นมองไม่
เห็น ยกตัวอย่างเช่น อันนี ้ไม่เกี่ยวกันโดยตรงนะ
หลวงพี่เองเคยไปเรี ยนอยูท่ ี่ญี่ปนุ่
ทางพระพุทธศาสนาแล้ วแปลกใจ
ุ่
เอามา
เรารู้แล้ วว่าตัวหนังสือจีนที่ญี่ปนใช้
จากเมืองจีนนะ งันค�
้ ำญี่ปนุ่ ภาษาญี่ปนุ่ เป็ นภาษา
ที่คนไทยเรี ยนแล้ วยากมาก ปวดหัวมาก เพราะ
อะไรรู้ไหมเอ่ย
เพราะมันมีการผสมผสานตัว
หนังสือตัวเดียว ตัวจีนตัวเดียว ค�ำจีนจะออกเสียงๆ
เดียวจบ แต่มาถึงญี่ปนตั
ุ่ วนึงออกเสียงได้ บางที
บางตัวเบาะๆ ก็สองแบบสามแบบ บางตัวออก
เสียงได้ 10 กว่าแบบ แล้ วเห็นตัวนี่เราจะรู้ได้ อย่าง
ไงว่าออกเสียงอะไร ให้ ดวู า่ มันอยูก่ บั ตัวไหนข้ างๆ
อยูก่ บั ตัวนี ้จะออกเสียงแบบนี ้ อยูก่ บั อีกตัวก็จะ

ออกเสียงอีกแบบหนึง่ งันเราไปถึ
้
งเวียนหัว เอา
อย่างไงกันแน่ เอาให้ ชดั ๆ สักอย่าง เอาอย่างนี ้มัน
ปวดหัว เหตุที่ตวั หนึง่ อ่านได้ หลายแบบเพราะอะไร
รู้ไหม อย่างค�ำว่ารถตัวจีนมา จีนออกเสียงว่า เชอ
จบ แต่มาถึงญี่ปนุ่ เขาบอกว่ามีแบบ อง ยัว มิ คือ
อ่านแบบตัวอง ก็คือให้ ร้ ูวา่ อ่านแบบตัวจีน ออก
เสียงว่า ฉะ จีนเป็ น เชอ มาถึงญี่ปนมั
ุ่ นกลายเป็ น
ฉะ บางทีอา่ นแบบจีน แต่ถ้าเกิดว่าญี่ปนเองเขามี
ุ่
ภาษาญี่ปนอยู
ุ่ ก่ ่อน เขาใช้ ค�ำว่ายวดยานพาหนะ
อะไรต่างๆ เขาก็อา่ นว่า คุรุมะ ตังแต่
้ เขายังไม่ร้ ูจกั
ประเทศจีน คนญี่ปนเวลาพู
ุ่
ดถึงรถเขาก็เรี ยกว่า
คุรุมะ พอตัวจีนนี ้มา ถ้ าอ่านแบบ อุนโยมิ คืออ่าน
แบบญี่ปนุ่ อ่านว่าคุรุมะ ถ้ าอ่านแบบจีนอ่านว่า ฉะ
แล้ วจะรู้ได้ ไงว่าตัวนี ้อ่านแบบไหน ก็อยูท่ ี่วา่ มันอยู่
ตรงไหน มันอยูก่ บั ตัวอื่นอย่างนี ้ต้ องอ่านว่า ฉะ อยู่
ตรงนี ้ก็อา่ นว่า คุรุมะ อยูต่ รงนี ้ก็อา่ นอย่างนี ้ ตัวหนึง่
อ่านได้ หลายแบบ ท�ำให้ เราเองรู้สกึ เวียนหัว
แต่ที่หลวงพี่ร้ ูสกึ แปลกใจก็คือว่า ไปเจอศัพท์
พระพุทธศาสนาที่อา่ นแบบตัวจีน ออกเสียงแบบ
จีน อย่างเช่นค�ำว่า อรหันต์ ตัวเดียวกับตัวจีนเปี๊ ยก
เลย แต่ญี่ปนออกเสี
ุ่
ยงว่า อะ-ระ-คัน อย่าลืมนะว่า
เสียงเหล่านี ้ญี่ปนไปเอามาจากจี
ุ่
นนะ เพราะญี่ปนุ่
ไม่ร้ ูจกั มาก่อน เขาก็ไปก๊ อปปี จ้ ากจีนมา ตัวหนังสือ
มา แล้ วก็ใช้ เสียงออกของจีนนัน่ แหละ ออกเสียง
เลย แต่ตวั เดียวกัน จีนออกว่าไงรู้ไหม เขาออกเสียง
ว่า อา-หรอ-ฮัน่ ญี่ปนออกเสี
ุ่
ยง อะ-ระ-คัน จีน อาหรอ-ฮัน่ หลวงพี่ก็เริ่ ม เอ้ รู้สกึ ของญี่ปนมั
ุ่ นแม่นกว่า
นะ หรื อว่าพระพุทธเจ้ า ตัวหนังหนังสือตัวเดียวกัน
ญี่ปนออกเสี
ุ่
ยงว่า บุด-ดะ จีนออกเสียงว่า ฝอ-ถอ
อันไหนแม่นกว่า ญี่ปนแม่
ุ่ นกว่า เสียงตรงกว่าเสียง
จีนอีก หรื อว่าพระภิกษุ ภิกขุ ญี่ปนออกเสี
ุ่
ยงว่า บิกขุ จีนออกเสียงว่า ผี่-ชิว อันไหนแม่นเอ่ย ญี่ปนแม่
ุ่ น
กว่า ถ้ าคนไม่คดิ ก็จะมันก็เป็ นอย่างนี ้ อย่าไปสนใจ
อะไรมาก มันเป็ นอย่างนี ้ก็เป็ นอย่างนี ้ไป จบ
แต่ถ้าเกิดเราเองสงสัย ต้ อง เอ๊ ะ ท�ำไมเป็ น
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๒๗

เซอร์ ไอแซก นิวตัน ( Sir Isaac Newton)
ค้ นพบทฤษฏีแรงโน้ มถ่วงจากการเห็นแอปเปิ ล้ ตก

อย่างนัน้ ถ้ าสงสัยแล้ วหาค�ำตอบมันถึงจะรู้ค�ำตอบ
ไง เหมือนกับ เห็นลูกแอปเปิ ล้ ตก เอ๊ ะท�ำไมมันถึง
ตกด้ วย อย่าไปคิดมาก มะม่วง แอปเปิ ล้ มะพร้ าว
มันก็ตกทังนั
้ นแหละ
้
มันตกมาตังเป็
้ นพันเป็ นหมื่นปี
ไม่เห็นมีใครสงสัย อย่าคิดมากเลย มันก็จบไม่มี
อะไร แต่พอนิวตันไปเห็นแอปเปิ ล้ ตกอยูแ่ ล้ วเกิด
สงสัยขึ ้นมา ท�ำไมมันต้ องตกด้ วย มันหลุดจากขัว้
ท�ำไมมันไม่ลอยบนฟ้า สุดท้ าย เซอร์ ไอแซก นิวตัน
( Sir Isaac Newton) ก็ค้นพบ ทฤษฏีแรงโน้ มถ่วง
มันต้ องสังเกต ต้ องสงสัยก่อน แล้ วพยายามหาค�ำ
ตอบ เชื่อมโยงความรู้ แล้ วจะได้ ค�ำตอบ อย่างเรื่ อง
นี ้เหมือนกัน หลวงพี่ยงั ไม่ได้ เป็ นข้ อสรุปนะ แต่ให้
เป็ นทฤษฎีเอาไว้
เกิดจากว่าตอนญี่ปนไปเมื
ุ่
องจีน ไปอาราธนา
พระไตรปิ ฎกจากจีนมา มันอยูใ่ นช่วง 1,200 ปี ที่
แล้ ว เมืองหลวงของจีนอยูท่ ี่ ฉางอัน ปั จจุบนั คือ
เมือง ซีอนั เป็ นเมืองหลวงของจีน พระถัมซัมจัง๋ ไป
เอาพระไตรปิ ฎกจากอินเดียกลับมา ก็มานัง่ แปล
เป็ นภาษาจีนที่เมืองฉางอันนี่แหละ ญี่ปนไปเอาตั
ุ่
ว
จีนมาแล้ วเอาค�ำอ่านมาเป็ นภาษาของเมืองฉางอัน
แต่ภายหลังแมนจูยดึ จีนได้ ในสมัยราชวงศ์ชิง ตัง้

เมืองหลวงที่ปักกิ่ง แต่ก่อนปั กกิ่ง คือเมืองบ้ านนอก
แต่สดุ ท้ ายกลายเป็ นเมืองหลวง
แล้ วเป็ นเมือง
หลวงแล้ ว พอผ่านมา 200 กว่าปี ภาษาปั กกิ่งก็มี
อิทธิพลมากขึ ้น จนกระทัง่ ปั จจุบนั กลายเป็ นภาษา
มาตรฐาน เขาเรี ยกว่า ผูท่ งฮว้ า คือภาษามาตรฐาน
จีนไปแล้ ว เป็ นภาษาแมนดาริ น ภาษากลาง จีน
กลาง ส่วนภาษาที่อื่น เช่น เซี่ยงไฮ้ กวางตุ้ง แต้ จิ๋ว
ไหหล�ำ กลายเป็ นภาษาถิ่นไป ส�ำเนียงจีนที่เราใช้
เป็ นประจ�ำที่เรี ยกว่า ผี่-ชิว ฝอ-ถอ คือภาษาจีน
ส�ำเนียงปั กกิ่ง ท�ำให้ มนั เพี ้ยน แต่ของญี่ปนเอามา
ุ่
จาก ซีอนั แล้ วรักษาไว้ ท�ำให้ ญี่ปนกลั
ุ่ บแม่นกว่าจีน
อีก เพราะว่าเอามาพันกว่าปี ที่แล้ ว ก็รักษาไว้ เพี ้ยน
ก็เพี ้ยนนิดๆ แต่ของจีนมันเพี ้ยนเยอะ เพราะว่า
ภาษามาตรฐานปั จจุบันเป็ นภาษาบ้ านนอกสมัย
ก่อน และจริ งๆ ภาษามาตรฐานของจีน เกือบจะไม่
ได้ เป็ นภาษาปั กกิ่งนะ คือ ตอน ซุน ยัด เซน ล้ ม
ราชวงศ์ชิงได้ ตังตั
้ วเป็ นสาธารณรัฐอยูช่ วั่ คราวก่อน
ที่ยวนซีไข จะเบี ้ยว แล้ วจะมาตังตั
้ วเป็ นจักรพรรดิ
แทน สุดท้ ายก็ถกู โค่นไป
ตอนนัน้ มีการโหวตกันว่าจะเอาภาษาที่ไหน
เป็ นภาษาจีนกลาง โหวตแล้ วมีสองแห่งสูสีกนั คือ
ภาษาจีนปั กกิ่ง กับภาษาจีนกวางตุ้งนะ เพราะ
กวางตุ้ง เป็ นมณฑลใหญ่มาก มีฮอ่ งกงอีก ก็ใช้
กวางตุ้งเหมือนกัน ท�ำมาค้ าขายทัว่ โลก เมืองไทย
จีนแต้ จิ๋วเยอะ แต่ความจริ งมณฑลแต้ จิ๋วในจีนไม่มี
นะ พวกเรารู้หรื อเปล่าเอ่ย มีมณฑลไหหล�ำ มณฑล
กวางตุ้ง ไม่มีมณฑลแต้ จิ๋ว แล้ วแต้ จิ๋วมาจากไหน
เมืองไทยแต้ จิ๋วเป็ นส่วนใหญ่ จริ งๆ แต้ จิ๋วเป็ น
คล้ ายๆ จังหวัดอยูใ่ นมณฑลกวางตุ้ง อยูบ่ นมณฑล
กวางตุ้ง แถบที่ใกล้ กบั มณฑลฝูเจี ้ยนๆ จะอยูต่ รง
ข้ ามกับเกาะไต้ หวัน ภาษาแต้ จิ๋วจะคล้ ายภาษา
ฝูเจี ้ยนมากกว่าภาษากวางตุ้ง ไปคุยกับคนไต้ หวัน
เขาจะใช้ ภาษาไต้ หวัน ที่คล้ ายๆ ภาษาฝูเจี ้ยน
ภาษาแต้ จิ๋วนี่แหละ มันเป็ นอย่างนี ้ พอโหวตกับปั๊ บ
คะแนนเสี ย งของภาษาปั กกิ่ ง เฉื อ นกวางตุ้ งไป
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หน่อยเดียวเท่านันเอง
้
ถ้ าเกิดแต้ มมันผิดกว่านี ้นิด
นึง
ตอนนี ้ภาษาจีนกลางจะกลายเป็ นภาษา
กวางตุ้งไปแล้ ว ไม่ใช่ภาษาจีนปั กกิ่ง มีที่มาที่ไป
อย่างนี ้ งันเราไปศึ
้
กษาอะไรก็แล้ วแต่นะ ให้ ศกึ ษา
ให้ ร้ ูแล้ วก็ให้ เห็นความเชื่อมโยงหมด อย่าไปเอา
ความรู้แบบแยกส่วนมา เอามาแล้ วใช้ อะไรไม่คอ่ ย
จะได้ รู้อะไรให้ ร้ ูที่มารู้ที่ไป รู้ความเชื่อมโยงอย่าง
อื่น ถ้ าอย่างนี ้ปั๊ บเวลาเรามองอะไร เราจะเห็น อ้ อ
อันนี ้เหรอ เกี่ยวอันโน้ น เกี่ยวอันนี ้ นี่ๆ นัน่ ๆ เราจะ
เข้ าใจสิง่ ต่างๆ ได้ มากกว่าคนอื่น จะเห็นอะไรได้ ชดั
กว่าคืนอื่นเขา เมื่อเราเองดูอะไรแบบองค์รวม

หากมองเห็นความสัมพันธ์ของปั ญหา เหตุ
และปั จจัยต่างๆ ที่เชื่อมโยงส่งผลต่อกัน เราก็จะ
เห็นปั ญหาได้ อย่างชัดเจน และสามารถหาวิธีการ
แก้ ไขได้ อย่างถูกต้ อง และทันท่วงที เรื่ องราวของ
พระพุทธศาสนากับปั ญหาสิง่ แวดล้ อม และภัยพิบตั ธิ รรมชาติยงั ไม่หมดเพียงเท่านี ้ ในตอนต่อไป
เราจะน� ำ เสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาสิ่ ง
แวดล้ อมโดยอาศัยหลักพุทธวิธี โปรดติดตามตอน
ต่อไป.....

มอบก�ำลังใจ...ส่งความรัก

และความห่วงใย ผ่านทาง e-card

กับ www.dmc.tv มีให้คณ
ุ เลือกหลายแบบหลากสไตล์ อีการ์ด
ธรรมะ อีการ์ดค�ำคม อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้กำ� ลังใจ
อีการ์ดวันส�ำคัญและอืน่ ๆ อีกมากมาย
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Dhamma TIME

การใช้โซเชียลเน็ตเวิรค์ อย่างปลอดภัย

จากรายการทันโลกทันธรรม ออกอากาศทางช่องทาง DMC

ทันโลก โดย ผศ.ดร.สุวัฒน์ อธชนากร
และ ชุลีพร ช่วงรังษี
โลกปั จจุบันเป็ นโลกสื่อสารไร้ พรมแดนด้ วย
เทคโนโลยี่และอินเตอร์ เน็ต สามารถท�ำให้ คนเรา
ซึ ้งอยู่คนละมุมโลกติดต่อกันได้ อย่าสะดวกสบาย
ไม่วา่ จะเป็ นการส่งข้ อมูล ภาพ เสียง ไฟล์ตา่ งๆ
รวมทัง้ วี ดีโอคอลที่ ท� ำให้ คนที่ พูดคุยกันเห็นหน้ า
เห็นตากันเหมือนพูดคุยกันอยูซ่ งึ่ ๆ หน้ าเลย ความ
สะดวก สบาย ประหยัดค่าใช้ จา่ ย แฝงมาด้ วย
อันตรายจากมิจฉาชีพ
เราต้ องดู เ รื่ อ งความปลอดภั ย ของการใช้
อินเตอร์ เน็ตในประเทศไทย เราก�ำลังถูกจับตามอง
จากต่างชาติ
เพราะเราเป็ นอันดับที่สามที่เป็ น
แหล่งไวรัสโทรจันรองจากจีนและอินโดนีเซีย และ
มี สถิ ติการถูกขโมยเงินทางอินเตอร์ เน็ตมากเป็ น
อันดับต้ นๆ ของโลกเลย เนื่องจากมีนกั เจาะระบบ
หรื อว่าแฮกเกอร์ เข้ ามาอาศัยอยูเ่ มืองไทยมาก ไม่
ว่าจะเป็ นชาวต่างชาติ หรื อชาวไทยเอง ท�ำให้ ความ
มัน่ ใจในการที่จะมาลงทุนลดน้ อยลงไป เพราะ
หลายคนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยกลัวความ
เสี่ยงในเรื่ องของความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี
สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท
1.ความเสี่ยงจากการใช้ สมาร์ ทโฟน
ใน
ปั จจุบนั เราสามารถใช้ สมาร์ ทโฟนเพื่อเชื่อมต่อกับ
ระบบอินเตอร์ เน็ต การใช้ บริ การออนไลน์ตา่ งๆ การ
ใช้ บริ การเหล่านี ้ หลายครัง้ ที่เราต้ องกรอกข้ อมูล
ส่วนตัวไปด้ วย ซึง่ มิจฉาชีพก็อาจล่วงข้ อมูลของเรา
ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลส่วนตัวหรื อข้ อมูลทางด้ านการ
เงิ น จะเอาข้ อ มูล นัน้ ไปใช้ ใ นการท� ำ ธุ ร กรรมที่ ผิ ด
กฎหมายได้
2.ถูกหลอกให้ โอนเงินผ่านอินเตอร์ เน็ต ใน
ปั จจุบนั ก็มีการขายของมากมายบนอินเตอร์ เน็ตมี
การโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ ที่ผา่ นมาก็มีหลายกรณี
ไม่ ว่ า จะเป็ นบริ ษั ท ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง อาจเป็ นบริ ษั ท
ปลอม ที่เปิ ดหน้ าเว็บไซต์ขึ ้นมาก โฆษณาแพคเกจ
ทัวร์ ที่ถกู พอเราโอนเงินไปแล้ ว ติดต่อไม่ได้ ปรากฏ
ว่าบริ ษัทนันไม่
้ มี อาชญากรก็ปิดเบอร์ โทรหนี ปิ ด
เว็บไซต์หนี เราก็เสียเงินฟรี สินค้ าต่างๆ บาทที่ก็
โฆษณาว่ามีสนิ ค้ าชนิดนันชนิ
้ ดนี ้ อาจจะได้ สนิ ค้ าที่
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ไม่ตรงตามที่ต้องการ เช่น สัง่ ไอแพด ได้ ขนม และ
ยังมีการสร้ างเว็บปลอม เป็ นเว็บของธนาคาร โดย
ให้ ลกู ค้ าของธนาคารไปกรอกข้ อมูล
ท�ำให้
อาชญากรรู้ข้อมูลของเรา แล้ วเอาข้ อมูลของเราไป
เบิกเงินจากทางธนาคารมาใช้
3.ความเสี่ยงจาการเชื่อมต่อไวไฟ (Wi-Fi)
สาธารณะ ในปั จจุบนั มีอาชญากรที่พยายามปลอย
สัญญาตามชุมชนต่างไม่วา่ จะเป็ น ห้ างสรรพสินค้ า
ที่สาธารณะ โดยตังชื
้ ่อเหมือนกันชื่อบริ ษัทที่ให้
บริ การที่มีชื่อเสียงผู้ใช้ ทวไปก็
ั่ ้ จะไม่ทราบ เชื่อมต่อ
กับระบบสัญญาเข้ าไป โดยบางครัง้ ก็มีการกรอก
ข้ อมูลส่วนตัวเขาไปด้ วย ข้ อมูลก็จะถูกดูดออกไป
จากระบบท�ำให้ อาชญากรรู้ข้อมูลของเรา ข้ อมูล
ทางด้ านการเงินก็น�ำไปใช้ ในทางที่ผิดต่อไป ปลอม
ได้ ไ งเพราะในประเทศไทยสามารถซื อ้ ซิ ม การ์ ด
โทรศัพท์มาใช้ ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนท�ำให้ เป็ น
ช่องว่างทางกฎหมาย อาชญากรสามารถซื ้อมา
แล้ วก็ต่ออินเตอร์ เน็ตได้ โดยไม่ได้ ลงทะเบียนซิมการ์ ด

ข้อควรระวังในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค
1. ไม่ให้ ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป ไม่วา่ จะเป็ น
วันเดือนปี เกิด เบอร์ โทรศัพท์ หรื อว่าที่อยู่ เราควร

ระมัดระวังข้ อมูลเหล่านี ้ให้ มากที่สดุ ทางผู้ประกอบ
การ หรื อเว็บไซต์เขาก็อยากจะได้ ข้อมูลของเราให้
มากที่สดุ เพื่อน�ำไปพัฒนาบริ การ และเพื่อเหตุผล
ทางการตลาดด้ วย ถ้ าเขาน�ำไปใช้ ในวัตถุประสงค์ที่
ถูกต้ องก็ไม่มีปัญหาอะไร บางครัง้ อาจจะมีผ้ ไู ม่
ประสงค์ดีมาดึงข้ อมูลนันไป
้ ผู้ไม่ประสงค์ดีมาสร้ าง
เว็บไซต์ปลอม เพื่อขอข้ อมูลเหล่านี ้ ถ้ าเราให้ ข้อมูล
มากเกินไปก็จะเป็ นอันตรายต่อเรา
2.ไม่ตงโปรไฟล์
ั้
เป็ นสาธารณะ
ก็เปรี ยบ
เหมื อ นการสร้ างบ้ า นโดยที่ ไ ม่ มี รั่ ว บ้ า นเชื่ อ เชิ ญ
อาชญากรให้ มาบุกรุกบ้ านของเรา
3.ไม่รับแอดเพื่อนง่ายๆ เราควรศึกษาดีๆ ก่อน
ว่าคนนันเป็
้ นใครเป็ นเพื่อนของเพื่อนจริ งหรื อเปล่า
และแอดเราเป็ นเพื่อนเพื่อวัตถุประสงค์ใด ถ้ าไม่
เป็ นเพื่อนของเพื่อนจริ งเราก็ไม่ขอรั บเพื่อนดีกว่า
เพราะว่าเขาอาจมีวตั ถุประสงค์อื่นในการที่เข้ ามา
เป็ นเพื่อนกับเรา ต้ องเช็คดีก่อนไม่อย่านันเราจะรั
้
บ
คนพาลเข้ ามาเป็ นเพื่อนได้ งา่ ยๆ
4. การเช็คอินในสถานที่ตา่ งๆ เป็ นการบอกว่า
ตอนนี ้คุณอยูท่ ี่ไหน บางครัง้ เราโพสรูปของเราว่าไป
เที่ยวอยู่จะกลับบ้ านวันนันวั
้ นนี ้ถ้ าเป็ นการแชร์ กนั
ระหว่างเพื่อนก็ไม่เป็ นไร แต่วา่ เป็ นคนที่ไม่ได้ เป็ น
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เพื่อนจริ งๆ เข้ ามาแชร์ ข้อมูลกับเราเขาเห็นว่าเราไม่
อยูบ่ ้ านคนๆ นันเป็
้ นผู้ไม่ประสงค์ดี เขาอาจมา
ขโมยของที่บ้านเราได้ ในช่วงที่เราไม่อยูบ่ ้ านใน
เวลาที่เราได้ โพสไว้ ทางอินเตอร์ เน็ตนันๆ
้ เช่น เรื่ อง
ของตี๋ โอรส ที่โดยต�ำรวจตามจับอยู่ ในระหว่างที่
เขาหนีการจับอยู่เขาได้ ไปที่หวั หินแล้ วก็เช็คอินทาง
เฟซบุ๊ก ต�ำรวจก็สามารถจับกุมได้ โดยติดตามทาง
เฟซบุ๊ก และ อีกหนึง่ กรณีที่มีการซื ้อขายรถกันไม่มี
การซื ้อขายกันอย่างจริ งจังรับเงินไปแต่ไม่เอารถมา
ให้ ผ้ ูเสียหายก็ตามดูจากการเช็คอินและสามารถ
แจ้ งต�ำรวจจับได้
มีสถิตจิ ากการส�ำรวจ พบว่า 65% ของผู้ใช้
โซเชียลเน็ตเวิร์คไม่ได้ ปิดกันคนแปลกหน้ าที่จะเข้ า
มาเป็ นเพื่อนกับเรา หรื อมาดูโปรโฟล์ของเรา และ
ได้ ได้ ตงค่
ั ้ าโปรไฟล์เป็ นส่วนตัวนอกจากนัน้ 40%
ของผู้ใช้ ก็ยงั ให้ ที่อยู่บ้านตนเองในเว็บไซต์ท�ำให้ ผ้ ู
อื่นทราบว่าบ้ านของเรานันอยู
้ ่ที่ไหนในทางตรงกัน
ข้ าม 60% ของคนเหล่านี ้ก็ไม่เชื่อว่าคนที่เขามาขอ
เป็ นเพื่อนต้ องการเป็ นเพื่อนกับเราจริ งๆ
5.ไม่สารภาพผิดทางอินเตอร์ เน็ต เราไม่ควร
สารภาพผิดทางอินเตอร์ เน็ต เช่น มีผ้ ชู ายใช้ ยาเสพ-

ติดไปสารภาพทางอินเตอร์ เน็ตทางเฟชบุ๊กของตัว
เอง การใช้ ยาเสพติดเป็ นสิง่ ผิดกฎหมายก็มีคนไป
แจ้ งต�ำรวจมาจับ ท�ำให้ ตวั เองเข้ าไปอยูใ่ นห้ องขัง
แทน บางคนไปสารภาพว่าเกลียดงานไม่ชอบเจ้ า
นายของเราท�ำให้ เจ้ านายไล่ออกจากงาน มีการ
ส�ำรวจว่า 8% ของผู้ประกอบการเคยไล่พนักงาน
ออกโดยเหตุผลที่วา่ ใช้ สื่อสังคมที่ไม่เหมาะสม
6.ไม่ให้ เบาะแสของรหัสผ่านกับคนอื่น เช่น
หลายคนอยากจะแชร์ วา่ หมาของเราชื่อว่าอะไร เรา
ชอบกีฬาประเภทไหนหรื อว่านามสกุลเดินของคุณ
แม่ สิง่ เหล่านี ้จะเป็ นค�ำถามเมื่อเราลืมรหัส เข้ า
อีเมลต่างๆ ซึง่ ถ้ ามีผ้ ไู ม่ประสงค์ดีเขาก็จะรู้หมดเลย
ว่าเราชอบอะไรมีสตั ว์เลี ้ยงตัวไหน ชอบกีฬางาน
อดิเรกอะไร เขาก็สามารถเอาไปกรอกเพื่อที่จะได้
รับรหัสได้
7. ไม่โพสต์รูปที่ไม่เหมาะสม เหตุกาลเหล่านี ้
มักเกิดขึ ้นกัยวัยรุ่นและวัยกลางคน เป็ นการโพสต์
รูปตัวเองแบบสนุกๆ เช่น โพสต์รูปตัวเองเมาหมด
สภาพ หรื อ โพสต์รูปตัวเองดูดบุหรี่ สิง่ เหล่านี ้อาจ
เป็ นผลกระทบกับภาพลักษณ์ของตัวเอง มีผลกระทบต่อหน้ าที่การงาน เช่น สายการบินแห่งหนึง่ มีกฎ
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ห้ า มลูก เรื อ โพสต์ รู ป ที่ เ สี ย มเสี ย ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต
อย่างเด็ดขาด ที่ไม่ควรโพสต์อย่างยิ่งคือภาพวาบวิวของตัวเอง อาการกิริยาที่ภาพยัว่ ยวน ภาพนุง่
น้ อยห่มน้ อย เราอาจรู้สกึ ว่าช่วงนี ้เรารู้สกึ ว่าหุน่ ดี
เลยอยากโชดหุน่ ให้ เพื่อนๆ ของเราได้ ดแู ต่ภาพนัน้
ถูกชมโดยเพื่อนของเพื่อน และอาจจะมีการโพสต์
ต่อ ส่งต่อ พอถึงเวลาที่เราคิดได้ วา่ ไม่สมควรที่จะ
โพสต์ แม้ เราจะลบออก แต่ภาพก็ได้ สง่ ต่อ
และแชร์ ออกไปแล้ ว
8. ไม่นินทาเจ้ านายออกสื่อ ก็เป็ นที่เข้ าใจว่า
หลายคนที่ท�ำงานอาจมีการอัดอัน้ ตันใจอยากจะ
ระบายออกมาแต่วา่ โซเชียลเน็ตเวิร์คไม่ใช้ ที่ระบาย
ออกมา เพราะว่ามีคนอ่านข้ อความของคุณจ�ำนวน
มากถึงเจ้ านายของคุณจะไม่ได้ อา่ นเอง แต่คนอื่น
อ่านแล้ วเขาก็ไปพูดกัน สักวันหนึง่ ก็จะถึงหูเจ้ านาย
จนได้
9. ไม่โพสต์เรื่ องดราม่าต่างๆ เป็ นเรื่ องเกี่ยว
กับชีวิตส่วนตัว เช่น ว่าแฟนนอกใจ ทะเลาะกับ
เพื่อน ไม่พอใจ ไม่พอใจเพื่อนรวมงานอะไรต่างๆ
การโพสต์สงิ่ เหล่านี ้ไม่ได้ ท�ำให้ เรื่ องพวกนี ้ดีขึ ้น หรื อ
พาดพิงถึงบุคคลที่สาม ถ้ าเขามาได้ ยินสิง่ เหล่านี ้
เรื่ องมันก็จะบานปลายออกไปอีก ท�ำให้ มีปัญหา
กันเปล่าๆ และยังมองว่าเราไม่ดีด้วย
10. คิดให้ ดีก่อนรับข้ อเสนอ เช่น คุณได้ รับ
รางวัลถูกลอตเตอรี่ รางวัลที่หนึง่ คุณควรคิดให้ ดี
ก่อนว่าจะรับข้ อเสนอนันหรื
้ อเปล่าส่วนใหญ่แล้ วจะ
มีสงิ่ แอบแฝงอยู่ เช่น ถ้ าคุณรับข้ อเสนอนันคุ
้ ณต้ อง
จ่ายเงินมาก่อน เป็ นจ�ำนวนเท่านัน้ เท่านี ้ และ
สุดท้ ายแล้ วคุณก็ไม่ได้ ถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างที่เขา
เสนอมา

โซเชียลมีเดีย
๓๔

ข้ อควรระวังหนึง่ ข้ อก็คือ เมื่อเราโพสต์อะไรไป

แล้ วมีคนจ�ำนวนมากที่อา่ นข้ อความนัน้
เพราะ
ฉะนัน้ ก่อนจะโพสต์อะไรคิดให้ ดีก่อนเพราะว่ามัน
จะมีผลต่อคนจ�ำนวนมาก และก็มีผลกับตัวเราเอง
ด้ วย ในขณะเดียวกันด้ วยความที่วา่ คุยกันหรื อว่า
แชทกันเราไม่เห็นหน้ าบางทีเราไม่ร้ ู จกั แล้ วก็โพสต์
ข้ อความนันข้
้ อความหลายๆ ข้ อความนันไม่
้ มีความ
หน้ าเชื่อถือเพียงพอในอินเตอร์ เน็ต เพราะฉะนัน้
เราควรที่จะใช้ วิจารณญาณที่จะเชื่อหรื อไม่เชื่อใน
สิง่ ที่เราไม่ได้ อา่ น การโพสต์ข้อความก็เหมือนกับ
การพูดนันเอง
้
ก่อนที่จะพูด ก่อนที่จะโพสต์ ค�ำพูด
นันอยู
้ ่ภายใต้ การบังคับบันชาของเราเป็ นนายของ
มันค่ะ แต่เมื่อโพสต์ พูด ไปแล้ ว สิง่ เหล่านันจะเป็
้
น
นายของเราและติดตัวเราโดยลบไม่ออก

ทันธรรมโดย :
พระอาจารย์พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ คเป็ นศั พ ท์ ฮิ ต เพราะว่ า
กระจายไปกว้ างขวางมากคนทัง้ โลกที่ใช้ โซเชี ยล
เน็ตเวิร์คมีเป็ นพันๆ ล้ านคนแค่เฟชบุ๊กอย่างเดียว
พันสองร้ อยล้ านกว่าคน
ในประเทศไทยก็มา
ประมาณ 20 กว่าล้ านคน ถือว่าเยอะมากแล้ วนับวันก็กระจายตัวกว้ างขวางมาก มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อ
เสีย ข้ อดีคือ ท�ำให้ เราสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลได้
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อย่างมากมาย สะดวกในการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลมาใช้ ในการท�ำงาน
ในการค้ นคว้ าวิจยั ในการว่าแผน
งานได้ อย่างมาก จะเป็ นประเทศ
ไหนก็ไม่เสียเปรี ยบกันเพราะจะ
ค้ นข้ อมูลในประเทศก็ได้ ต่าง
ประเทศก็ได้
ขณะเดียวกันก็
ท� ำ ให้ คนแต่ ล ะคนมี พ าวเวอร์
มากขึ ้น
พลังของปั จเจกชน
เพราะในสมัยก่อนสื่อ
เป็ น
สื่อมวลชน เช่นหนังสื่อพิมพ์ วิทยุ ทีวี ประชาชน
ทั่วไปเป็ นผู้รับข่าวสารแล้ วแต่หนังสื่อพิ มพ์ เขี ยน
อะไรลงเราก็ไปอ่านคนที่เขียนคือคนที่มีพาวเวอร์
เจ้ าของหนังสือพิมพ์ เจ้ าของคอลัมน์มีพาวเวอร์
ประชาชนคือผู้รับข่าวสารทีวีเราก็เป็ นผู้ชม คนมี
พาวเวอร์ คือเจ้ าของสถานี เจ้ าของรายการ หรื อ
พิธีกรที่น�ำเสนอข่าวสาร เพราะสามารถชี่น�ำกระแส
ในสังคมได้ วิทยุก็ท�ำนองเดียวกัน แต่พอถึงโซเชียล
เน็ตเวิร์ค ปรากฎว่าประชาชนแต่ละคนสามารถน�ำ
เสนอความคิด ความเห็นของตัวเอง ออกไปสูส่ งั คม
ได้ ถ้ าเกิดเป็ นคนที่ให้ ความเห็นคมแล้ วละก็ จะมี
คนมาตอบรับเป็ นแฟนคลับหรื อว่ากระจ่ายข่าวสาร
นันต่
้ อกันไป สูค่ นเป็ นแสนเป็ นล้ านเป็ นสิบล้ านคน
ได้ อย่างรวดเร็ ว คนแต่ละคนจึงมีพาวเวอร์ มาก
เพราะสิง่ ที่เขาคิดเขาพูดเขาเขียน เขาน�ำเสนอ มัน
สามารถไปถึงประชาชนได้ จ�ำนวนมากเหมือนตัว
คนแต่ละคนเป็ นสื่อมวลชนด้ วยตัวของเขาเอง แต่
ว่ า สิ่ ง ใดที่ มี คุ ณ อนั น ก็ มั ก จะมี โ ทษมหั น ต์ เ ช่ น
เดียวกัน ถ้ าไม่ระวังเราจึงเห็นข่าวในการใช้ โซเชียล
เน็ตเวิร์คในการท�ำความเสียหาย
ในการท�ำ
อาชญากรรม หรื อว่า ผู้ใช้ อย่างไม่ถกู ต้ องวิธีชีวิตมี
ปั ญหาเยอะแยะมากมาย เราจะต้ องมาดูวา่ เราจะ
ใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างไร ให้ ปลอดภัย

ภัยของโซเชียลเน็ตเวิร์คสรุปสั้นอยู่ที่ 3 ล
1. หลุด คือ หลุดเอาข้ อความบ้ าง ภาพบ้ าง ที่

ไม่ควรออกสูส่ ธารณะ แต่หลุดไปแล้ ว เด็กบางคน
ไปถ่ายรูปตัวเองที่ไม่เหมาะสมออกไป นึกว่าจะอยู่
กับเพื่อนสองสามคน ที่ไหนได้ โซเชียลเน็ตเวิร์คมัน
เร็ วมากเพื่อนเห็นแล้ วแชร์ ต่อนึกว่าเห็นแค่อีกคน
เดียว คนนันอี
้ กคนก็ตอ่ ไปอีกคน แป๊ บเดียวก็ไปถึง
คนเป็ นแสนเป็ นล้ านคนได้ เจ้ าตัวก็เสียชื่อเสียงไป
เลย หรื อว่าข้ อความปรับทุกข์กบั เพื่อน นึกว่าเป็ น
เหมือนนัง่ คุยกันแบบโทรศัพท์ เช่น วันนี ้เจ้ านายไม่
เข้ าท่าเลย พูดอย่างนันพู
้ ดอย่างนี ้ ท�ำอะไรไม่ได้
เรื่ อง เพลอแปบเดียวไปถึงหูเจ้ านาย เจ้ านายเห็น
พยานหลังฐานชัดเจน เจ้ าตัวหมดอนาคตไปเลย นี ้
คือเรื่ องของการหลุด
2. หลอก คือถูกเขาหลอก เช่น หลอกเอา
ข้ อมูลส่วนตัว บ้ าง บัตรเครดิตบ้ าง โปรไฟล์สว่ นตัว
บ้ าง แล้ วไปท�ำอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ
อย่างคาดไม่ถงึ เลย บางคนแค่ไม่ใช้ อินเตอร์ เน็ต
คาเฟ่ ในการเข้ าใช้ งานโซเชียลเน็ตเวิร์คมีคนผ่าน
ข้ างหลังแค่ช�ำเลืองดู เห็นแล้ วว่ายูสเซอร์ เนมคือ
อะไร ไปนัง่ เครื่ องห่างไปหน่อย แอดเฟรนเข้ ามาขอ
เป็ นเพื่อน อันนี ้ก็ไม่ร้ ูอีโน่อีเน่ก็รับเพื่อนไปด้ วย เขาก็
เลยกรอบรูปเอาไปใช้ หลอกหาว่า เป็ นหญิงขาย
บริ การต่างๆ ก็มีแล้ วก็ให้ คนที่ต้องการสนใจจ่าย
เงินเข้ ามา แล้ วเดียวจะไปให้ บริ การ เจ้ าตัวอยูเ่ ฉยๆ
หารู้ไม่วา่ ถูกปลอมข้ อความปลอมรูป ปลอมเนื่อหา
กลายเป็ นคนขายบริ การไปแล้ วเสียชื่อเสียงไปเลย
แล้ วพอไปหรอกคนอื่นเขาได้ คนที่จา่ ยตังไปพอเจอ
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ก็ท�ำร้ ายเลยก็มีนกึ ว่าคนนี ้เป็ นคนหลอก จริ งๆ เจ้ า
ตัวไม่ได้ ร้ ูเรื่ องอะไรเลย
3. ล้ น คือการใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างล้ นเกิน
เรี ย กว่ า เหมื อ นกัน เป็ นโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค แอดดิ ก
เสพติดเลย เขามีการท�ำวิจยั อยูว่ า่ ชาวอเมริ กนั อายุ
เกิน 25 และต�่ำกว่า 25 และใช้ สมาร์ ทโฟนกับไม่ได้
ใช้ ตื่นเช้ ามาใครบ้ างที่อยูบ่ นเตียง คว้ าสมาร์ ทโฟน
เปิ ดเช็คข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์คก่อน
มีใครส่ง
ข้ อความมาไหม ปรากฎว่าเยอะเลยที่เป็ นแบบนัน้
บางคนลุกจากเตียงแต่ยงั ไม่ทนั เปิ ดทีวี เข้ าห้ องน� ้ำ
เช็คข่าวก่อน เกินครึ่ง นันคื
้ อวิถีของมนุษย์ในยุค
ปั จจุบนั บางคน ห้ าทุม่ เที่ยวคืน อดหลับอดนอน
นัง่ อยูก่ บั โซเชียลเน็ตเวิร์คคุยกับเพื่อนแชทไป แชท
มา เข้ าไปหาเว็บนันเข้
้ าไปหาเว็บนี ้ เข้ าไปเพจนัน้
เพจนี ้ สารพัดถองจนลืมเวลาไป สุขภาพก็ทรุดโทรม การเรี ยนการงานก็เสีย นี ้คือการใช้ โซเชียล
เน็ตเวิร์คอย่างล้ นเกิน

แล้วเราจะต้องป้องกันภัยเหล่านี้
ได้อย่างไรบ้าง ?
ใช้หลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในโอวาท
ปาติโมกข์ในหมวดที่ 3 พระองค์ให้หลังไว้
6 ข้อ
1. อนูปวาโท - ไม่ ไปว่ าร้ ายใคร
เราจะไม่ใช้ ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คไปกล่าว
ร้ ายใคร จะเป็ นเพื่อนกัน จะเป็ นลูกน้ อง ไปพูดถึง
ใครในทางเสียๆ หายๆ เราจะไม่ท�ำเลย การพูดถึง
ใครในแง่ลบจะไม่ท�ำเลย รวมทังว่
้ าไปเห็นใครเขา
ว่าคนอื่นเข้ า ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องที่จริ งหรื อว่าไม่จริ ง
เราก็ยงั ไม่ร้ ูชดั จะถูกใจเราไม่ถกู ใจเราเราจะไม่แชร์
ต่อ จะไม่มีขา่ วด้ านลบ ของใครออกจากตัวเรา ไม่
ว่าจะเขียนเองหรื อไปแชร์ ของคนอื่นก็ตาม กันข้ อ
แรกนีไ้ ปได้ เราจะป้องกันภัยจากโซเชียลเน็ตเวิร์ค

ได้ มากเลย
2. อนูปฆาโต - ไม่ ทำ� ร้ ายใคร
อันนี ้ก็ขยายขากข้ อแรก เป็ นการว่าร้ าย ข้ อ
สองเป็ นการชักชวนไปท�ำร้ าย จะไปข่มขูเ่ ขา ไม่
คุกคามเขา จะในรูปแบบใดก็แล้ วแต่ การคุกคามมี
หลายอย่างนะ บางคนใช้ การปลอมข้ อความก็มี
เหมือนกับใส่ร้ายป้ายสีวา่ คนนันเป็
้ นลักเพศ เป็ น
อะไรที่เสียๆ หลาย ทังที
้ ่เจ้ าตัวเขาไม่ร้ ูเรื่ อง ปลอม
เพจ ใส่รูปปลอม ท�ำให้ เขาเสียชื่อเสียง เราจะไม่ท�ำ
อย่างเด็ดขาด ไม่วา่ เป็ นการว่าร้ ายทัว่ ไป หรื อว่า
เป็ นการท�ำร้ ายในรูปแบบใดก็ตาม เราไม่เอา ไปท�ำ
เขาเดียวสุดท้ ายมันจะย้ อนกับมาหาตัว ให้ ทกุ แก่
ท่านทุกนันถึ
้ งตัว
3. ปาติโมกฺเข จ สํวโร - ความส�ำรวมระวัง
ระวังความประพฤติ
ตรวจสอบตัวเราเองมีอะไรบกพร่องไหม มี
อะไรเสียหายหรื อเปล่า อะไรไม่เหมาะไม่ควร อย่า
ไปท�ำ น�ำเสนอเรื่ องราวของตัวเองที่ไม่เหมาสม จะ
เป็ นรูปภาพ จะเป็ นเรื่ องราวส่วนตัวที่สงั คมไม่ควร
รับรู้ เราอย่าเอาขึ ้นไป อย่าคิดว่าเป็ นสถานที่เฉพาะ
ระหว่างเรากับเพื่อนสามสี่คน เพื่อนในกลุม่ สามสี
คน ไม่วา่ จะเป็ นเฟชบุ๊ก ไลน์ ก็ไม่เป็ นไรหรอก ก็อย่า
อะไรที่เราเองแชทรูปที่เราเองโพสต์ ข้ อความที่เรา
เขียน เข้ าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าท�ำ ให้ เราคิดว่า
ในเป็ นข้ อความที่สามารถไปถึงคนทังประเทศและ
้
ทังโลกได้
้
ถ้าเราคิดว่าข้ อความนัน้ ภาพนันไปถึ
้ งคน
ทังประเทศทั
้
ว่ โลกแล้ ว ไม่เสียหาย ให้ พิมพ์ ให้
โพสต์ไปเหอะ แต่ถ้าเราไม่อยากให้ คนให้ สงั คมหมู่
ใหญ่ร้ ูนะ ถ้ าอย่างนันละก็
้
อย่าโพสต์ อย่าพิมพ์
อย่าแชท อย่าคิดว่าเป็ นเรื่ องเฉพาะ ของเรากับ
เพื่อนไม่กี่คน มันพร้ อมหลุดทุกเมื่อ แล้ วข่าวที่ออก
มาก็มกั เกิดจากกรณีอย่านี ้ เยอะเลย
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4. มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ - มีความส�ำรวมใน
โภชนาหาร
กรณีในการเสพสื่อคือว่า ต้ องรู้จกั บันยะบันยัง
นะ อย่าให้ เกินเลยไป เสพติดโซเชียลเน็ตเวิร์คจน
เกินเลยไป มันท�ำให้ เราเสียเวลา เสียสุขภาพ ขอให้
จัดสรรเวลา มีวินยั เรื่ องเวลา แต่ละวันเราจะใช้ เวลา
ช่วงไหนถึงช่วงไหน อาจสัก 20 นาที หรื อครึ่งชัว่ โมง
แล้ วก็เสร็ จละ เช้ าสัก 10 นาที เพื่อต้ องคอยข้ อความ
ต้ องคุย ต้ องเช็คอะไรยังไงก็วา่ ไป ตอนเย็นสักสิบ
20 นาที พอแล้ ว แล้ วพอถึงเวลาก็จบ ถ้ าไม่มีริเมก
เวลาก็จะไปเรื่ อยๆ ไม่จบแล้ วมันจะดูดเวลาตัวเรา
เองมาเกิน แทนที่จะเป็ นคุณกับเป็ นโทษมากกว่า
5. ปนฺตญฺจ สยนาสนํ - การนอนการนั่งอันสงัด
รู้จกั หามุมสงบ ถ้ าไม่งนเราจะจมหายไปใน
ั้
โซเชียลเน็ตเวิร์คแล้ วใจมันจะกระเพื่อมถูกข้ อมูล
ท่วมลับจนหายไปในข้ อมูลเลย และข้ อมูลเหล่านัน้
ก็ไม่คอ่ ยเป็ นประโยชน์เป็ นสาระ มากเท่าไร ดังนัน้
ต้ องมีมมุ สงบ ให้ กบั ตัวเอง ให้ กบั ครอบครัว ให้ กบั

เพื่อนรอบข้ าง อย่าจมหายไปในโลกเสมือน จน
กระทัง่ ลืมผู้คนในรอบตัวเราในโลกแห่งความเป็ น
จริ ง เขายังรอความรักความอบอุน่ รอสายสัมพันธ์
รอการสัมผัสกันที่เจอตัวต่อตัวอยู่ อย่าลืมเขา
6. อธิจติ เฺ ต จ อาโยโค - การประกอบความ
เพียรในอธิจติ
คือหาเวลานัง่ สมาธิด้วยนะ ยิ่งสัง่ คมข้ อมูล
ข่าวสารมามากเท่าไร เราเองที่ต้องมีใจนิ่งๆ จะได้
หาทางรั บ มื อ กับ ช่ อ งทางสื่ อ สารข้ อ มูล ที่ เ พิ่ ม ขึ น้
อย่างมหาศาลได้ ยึดหลักพระพุทธเจ้ าทัง้ 6 ข้ อนี ้ละ
ก็ เ ราจะพบว่ า ภัย ของโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค ไม่ ว่ า จะ
เป็ นการหลุด ก็จะถูกคุมอยู่ จะไม่มีรูปหรื อข้ อความ
ที่ไม่เหมาะสมหลุดออกไปอีกแล้ ว จะไม่ถกู ใครเขา
หลอก แล้ วก็การใช้ อย่าล้ นเกิน ก็จะไม่เกิดขึ ้นเราก็
จะด�ำรงอยูใ่ นโลกนี ้ได้ อย่างมีความสุข ใช้ โซเชียล
เน็ตเวิร์คเป็ นอุปกรณ์ ในการท�ำงานและการครอง
ชีวิตได้ อย่างดี อย่างมีความสุข
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Dhamma TIME

รัตน ๗ ยังสูพ
้ ระรัตนตรัยไม่ได้

พระธรรมเทศนาโดย : พระเทพญาณมหามุนี

“การปฏิบตั ิธรรม” ก็คือการฝึ กใจให้ หยุดนิ่ง
ให้ เข้ าถึงพระรัตนตรัยภายใน ถึงพุทธรัตนะ ธรรม
รัตนะ และสังฆรัตนะ รัตนะทังสามนี
้
้เป็ นสรณะ
ที่แท้ จริ งของชาวพุทธและของชาวโลกทังหมด
้
เรา
ปฏิบตั ิธรรมก็มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เข้ าถึงรัตนะทัง้
สามนี ้ให้ ได้ ถ้ าเข้ าถึงเมื่อไร จึงจะได้ ชื่อว่าเป็ นชาว
พุทธที่แท้ จริ ง ที่บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเกิดมา
เป็ นมนุษย์ พระรัตนตรัยมีอยูห่ ลายระดับ ซ้ อนกัน
เป็ นชันๆ
้ เข้ าไปภายใน ถ้ าเราท�ำใจให้ หยุดได้ ก็จะ
เข้ าถึง แต่ถ้าหยุดไม่ได้ ก็เข้ าไม่ถงึ เพราะ “หยุด
เป็ นตัวส�ำเร็ จ”
มีวาระพระบาลี ที่ทา่ นกล่าวไว้ วา่
“ยงฺกิญฺจิ รตนํ โลเก วิชฺชติ วิวิธํ ปุถุ
รตนํ พุทฺธสมํ นตฺถิ ตสฺมา โสตฺถี ภวนฺตุ เต
รัตนะใดๆ ที่มีมากมายในโลกนี ้ รัตนะนัน้
ทังหมด
้
เทียบไม่ได้ กบั พุทธรัตนะ ดังนัน้ ขอความ
สุขสวัสดีจงมีแก่ทา่ นทังหลาย”
้
นักปฏิบตั ธิ รรมผู้มีใจหยุดนิ่งดีแล้ ว จะมีแต่
พระรั ต นตรั ย ภายในเป็ นสรณะที่ พึ่ ง ที่ ร ะลึ ก อัน
สูงสุด
ส่วนผู้ถงึ ความเต็มเปี่ ยมของชีวิตฝ่ าย
ฆราวาส คือพระเจ้ าจักรพรรดิ จะมีรัตนะ ๗
ประการ เป็ นสัญลักษณ์ รัตนะทัง้ ๗ เป็ นของผู้มี
บุญ
ปรากฏเกิดขึ ้นมาด้ วยอานุภาพแห่งบุญที่
สัง่ สมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
* ในวันที่รัตนะ ๗ จะบังเกิด พระเจ้ าจักรพรรดิ
จะช�ำระกาย วาจา ใจ ให้ บริ สทุ ธิ์ โดยรักษาอุโบสถ
ศี ลซึ่ ง เป็ นศี ลที่ จะท� ำให้ ใจห่ า งจากเครื่ อง
พันธนาการของชีวิต เมื่อท่านสมาทานศีล ๘ แล้ ว
ท่านจะระลึกนึกถึงผลบุญที่ได้ สงั่ สมมานับภพนับ
ชาติไม่ถ้วน และด้ วยอานุภาพแห่งบุญนัน้ รัตนะทัง้

๗ ก็บงั เกิดขึ ้น เป็ นเครื่ องยืนยันในบุญญาธิการของ
พระองค์ทา่ น รัตนะทัง้ ๗ นัน้ ก็มีจกั รแก้ ว ขุนพล
แก้ ว ขุนคลังแก้ ว นางแก้ ว ช้ างแก้ ว ม้ าแก้ ว แล้ วก็
มีดวงแก้ วมณี แก้ ว ๗ อย่างนี ้จะช่วยท�ำให้ พระเจ้ า
จักรพรรดิมีความสุข มีอานุภาพ ปกครองไปได้ ทวั่
ถึงทวีปทังสี
้ ่
ทวีปทังสี
้ ่ในที่นี ้ หมายเอาโลกทังโลกที
้
่เรา
อาศัยอยูน่ ี ้เป็ น ๑ ทวีป รวมกับอีก ๓ โลก ที่มีมนุษย์
อาศัยอยูเ่ ช่นเดียวกัน เป็ น ๔ ทวีป โดยมีเขา
พระสุเมรุเป็ นแกนกลางของภพสาม ทวีปทังสี
้ ่อยู่
กันคนละทิศ ทิศเหนือมีอตุ ตรกุรุทวีป ทิศใต้ ชมพู
ทวีป ทิศตะวันตกมีอปรโคยานทวีป ทิศตะวันออกมี
ปุพพวิเทหทวีป ทวีปทังสี
้ ่ล้วนมีมนุษย์อยูอ่ าศัย มี
กายหยาบเช่นเดียวกับเรา แต่ละทวีปหน้ าตาก็ไม่
เหมือนกัน บางทวีปหน้ ากลมเหมือนพระจันทร์
บางทวีปหน้ าสี่เหลี่ยม
บางทวีปก็มีหน้ าคล้ าย
สามเหลี่ยมหน้ าจัว่ คือคางแหลม แล้ วก็ชมพูทวีป
ของเรานี่หน้ ารูปไข่เป็ นส่วนใหญ่
พระเจ้ าจักรพรรดิจะปกครองทวีปทังสี
้ ่ ซึง่
ติดต่อกันได้ เพียงทางเดียวคือทางอากาศ ไปด้ วย
จักรแก้ ว จักรแก้ วไม่ได้ มีลกั ษณะเหมือนอย่างที่เขา
เขียน หรื อจินตนาการกัน มันคนละจักรแก้ วกับของ
พระเจ้ าจักรพรรดิ ลักษณะสวยงามทีเดียว จักรแก้ ว
จะท�ำหน้ าที่พาไปทุกทิศทุกทาง ในทวีปทังสี
้ ่ตดิ ต่อ
กันได้ และไม่ใช่จะพาไปได้ เฉพาะพระเจ้ าจักรพรรดิ
พระองค์เดียว แต่พาข้ าราชบริ พารไปด้ วยได้ และ
ยังพาชาวทวีปอื่นมายังชมพูทวีปของเราก็ได้
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สามารถน�ำเอามาให้ พระเจ้ าจักรพรรดิได้
ส่วนนางแก้ วนันจั
้ ดการดูแลเกี่ยวกับเรื่ องส่วน
ตัว เพื่อให้ เกิดความสุขความสบาย นางแก้ วจะมี
รัศมีกายสว่างออกจากตัว คล้ ายๆ กับเทพธิดาบน
สวรรค์ สวยงามมาก ไม่มีข้อปุ่ มปมให้ เห็นเลย ผิว
พรรณสวย หน้ าร้ อนตัวก็เย็น หน้ าหนาวตัวก็อนุ่
ปรับอุณหภูมิร่างกายได้
มีปกติกล่าวถ้ อยค�ำที่
ไพเราะ เสียงเพราะ มีรูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์
สมบัตพิ ร้ อมหมด

ขุน พลแก้ ว จะท� ำ หน้ า ที่ ดูแ ลบ้ า นเมื อ งแทน
ท่าน เหมือนนายกรัฐมนตรี ท�ำหน้ าที่แทนพระราชา
แต่ บ้ า นเมื อ งในยุค นัน้ ไม่ ต้ อ งมี ก ารท� ำ มาหากิ น
ไม่มีเรื่ องธุรกิจเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ไม่มีเรื่ องผล
ประโยชน์ แต่มีเรื่ องคุณประโยชน์ พระเจ้ าจักรพรรดิ
จะท�ำหน้ าที่สงั่ สอนชาวโลกทังสี
้ ่ให้ ตงมั
ั ้ น่ อยู่ในศีล
ในธรรม มีศีล ๕ เป็ นปกติ ทุกคนเป็ นอยูไ่ ด้ ด้วย
อานุภาพแห่งบุญของพระเจ้ าจักรพรรดิ ขุนพลแก้ ว
จะท�ำหน้ าที่คอยดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่ องนีโ้ ดย
ไม่ให้ เกิดความเดือดร้ อนไปถึงพระเจ้ าจักรพรรดิ
ขุนคลังแก้ วจะดูแลเกี่ยวกับเรื่ องสมบัติ สมบัติ
จะอยูท่ ี่ตรงไหน ขุนคลังแก้ วมองเห็นหมด แล้ วก็มี
อานุภาพน�ำเอามาได้ รัตนชาติที่อยูต่ ามเชิงเขาสัตตบรรพต ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ มีชื่อเรี ยกไพเราะ
ทังนั
้ น้ มีรัตนชาติเกิดขึ ้นมากมาย ในทวีปทังสี
้ ่ก็มี
มาก สมบัตอิ นั เป็ นของมนุษย์หยาบๆ ก็ดี เป็ นกึง่
มนุษย์ อมนุษย์ หรื อเป็ นของทิพย์ก็ดี ขุนคลังแก้ ว

ช้ างแก้ ว ม้ าแก้ วก็เป็ นพาหนะที่สวยงามมาก
แล้ วก็สะดวกสบายยิ่งกว่ายวดยานพาหนะสมัยนี ้
สามารถเดินทางไปในอากาศได้ ไปในน� ้ำ ในดินได้
ไปรอบโลกภายในพริ บตาเดียว ยังไม่มียวดยาน
พาหนะอันใดที่จะไปได้ รวดเร็ วเหมือนช้ างแก้ วม้ า
แก้ ว จะไปช้ าก็ได้ ไปเร็ วก็ได้ เป็ นช้ างที่สวยงาม
แตกต่างจากช้ างเมืองมนุษย์ ถ้ าเอามาเทียบกัน
ช้ างเมืองมนุษย์นนเหมื
ั ้ อนหมู แล้ วก็แก่ตงแต่
ั ้ เกิด
พอเกิดมาหนังก็เหี่ยวย่น
แต่ช้างแก้ วหนังจะตึง ตัวกะทัดรัดสวยงาม
สง่าทีเดียว ไม่มีข้อไม่มีปม งวงก็ไม่ยาวเหมือนช้ าง
ในเมืองมนุษย์ คือยาวพอดีๆ ดวงตาก็สวยราวกับ
ตาของเทพบุตร คือ ปกติตาช้ างทัว่ ไปตามันจะตี่
เล็กๆ แต่นี่ช้างแก้ ว ตาโตสวยงามทีเดียว เนื ้อตึง
หางยาวเป็ นพวง ยาวพอดี ตรงปลายเป็ นรูป
ดอกบัว เหาะเหินเดินอากาศได้ ท�ำให้ ใหญ่ก็ได้ ให้
ตัวเล็กก็ได้ ให้ หายก็ได้ ให้ เห็นก็ได้ ไปในทวีปทังสี
้ ่
ก็ได้ อีกเหมือนกัน
ม้ าก็เช่นเดียวกัน สวยงาม เป็ นม้ าสุขมุ าลชาติ
เหาะเหินเดินอากาศได้ เช่นเดียวกับช้ าง งามไม่มีที่
ติ ขนก็ไม่รุงรัง เรี ยบเหมือนหวีไว้ แล้ วอยูเ่ สมอ เรี ยบ
แปล้ แนบไปกับตัวตลอดทีเดียว หางก็เป็ นพวงสวย
สง่า เดินไม่มีอาการกระเพื่อม สมมติเราถือแก้ วน� ้ำ
ไปนัง่ อยูบ่ นหลังม้ าแก้ วหรื อช้ างแก้ ว ไม่วา่ ที่จะ
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ขรุขระแค่ไหนก็ตาม น� ้ำในแก้ วไม่มีหกเลย ไม่มี
อาการกระเพื่อม เหมือนน� ้ำที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นเรี ยบ ใน
ที่นิ่งๆ นี่ก็เป็ นความอัศจรรย์ของม้ าแก้ ว
สิง่ สุดท้ ายก็คือดวงแก้ วมณี มีรัศมีสว่าง เย็น
สว่างทังกลางวั
้
น สว่างทังกลางคื
้
น ลอยไปไหนมา
ไหนได้ แถมจะส่องดูภพภูมิอะไรต่างๆ ก็เห็นได้ ดูที่
ไกลก็ได้ ดูที่ใกล้ ก็ได้ ที่ลบั ที่แจ้ งได้ หมด ลักษณะก็
กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ วอย่างนี ้แหละ ไม่ใช่เป็ น
รูปแท่งแปดเหลี่ยมอย่างที่ได้ ยินได้ ฟังกันนะ เป็ น
สัญลักษณ์ของผู้มีบญ
ุ และดวงแก้ วนี ้จะบันดาลให้
พืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร เครื่ องบริ โภคอุปบริ โภคบังเกิด
ขึ ้นได้ เพราะฉะนัน้ ดวงแก้ วจึงเป็ นสิง่ ที่สำ� คัญที
เดียว
ในสมัย พุท ธกาลก็ ยัง มี ด วงแก้ ว ของผู้มี บุญ
ท่านหนึง่ ท่านคือโชติกเศรษฐี ที่อยูข่ องท่าน เป็ น
ปราสาทแก้ ว ในปราสาทสว่างด้ วยดวงแก้ ว เหมือน
แสงไฟ จะให้ สว่างทัว่ ถึงทังหมดก็
้
ได้ จะให้ สว่าง
แล้ วไม่มีเงาของวัตถุสงิ่ ของเลยก็ได้ จะให้ สว่าง
เฉพาะส่วนก็ได้
เรื่ องของรัตนะเป็ นสิง่ ที่ใครๆ ก็ปรารถนา แต่
จะเกิดขึ ้นได้ เฉพาะผู้มีบญ
ุ เท่านัน้ รัตนะทังหมดที
้
่

ความดีสากล 5 ข้อ
1. รักสะอาด - ใจสะอาด
2. รักระเบียบ - ใจสบาย
3. มีความสุ ภาพ - ใจนุ่มนวล
4. ตรงเวลา - ใจไร้ กงั วล
5. มีใจตั้งมัน่ - ใจเป็ นสมาธิ
ใจรวมเป็ นหนึ่ง

กล่าวมานี ้ ก็ยงั สู้พระรัตนตรัยไม่ได้ รัตนะ ๗
ประการเป็ นเพียงโลกียทรัพย์ ไม่สามารถท�ำให้
หลุดพ้ นจากกิเลสอาสวะ แต่พระรัตนตรัย คือพุทธ
รัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ รัตนะ ๓ อย่างนี ้
เท่านันเป็
้ นรัตนะอันทรงคุณค่าที่สดุ เป็ นที่พงึ่ ได้ ให้
ความสุขที่แท้ จริ งแก่ผ้ เู ข้ าถึง และทุกคนก็เข้ าถึงได้
การจะเป็ นเจ้ าของรัตนะนี ้ได้ มีวิธีเดียว คือต้ อง
ท�ำใจหยุดนิ่งเท่านัน้ เข้ าถึงแล้ วจะมีความสุขทุก
ทิวาราตรี ทีเดียว เมื่อมีทกุ ข์ก็ชว่ ยให้ พ้นทุกข์ มีสขุ
แล้ วก็ท�ำให้ สขุ ยิ่งๆ ขึ ้นไป เป็ นเหตุให้ กาย วาจา ใจ
สะอาดบริ สทุ ธิ์เพิ่มมากขึ ้น
พระรั ต นตรั ย ทรงอานุ ภ าพมากขนาดนี ้
นอกจากจะเป็ นที่พงึ่ ให้ แก่ตวั เองแล้ ว ยังเป็ นที่พงึ่
ให้ กบั มวลมนุษยชาติอีกด้ วย เพราะฉะนัน้ ให้ ทกุ
ท่านหมัน่ ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่งกันให้ ดี เมื่อหยุดนิ่งถูก
ส่วน จะได้ เข้ าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกคน
ชีวิตที่ปลอดภัยคือที่ชีวิตที่ได้ เข้ าถึงพระรัตนตรัย ผู้
เข้ าถึงพระรัตนตรัยจะปลอดภัยทังในโลกนี
้
้และใน
ปรโลก
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๑๕ หน้ า ๑๑๙

อย่าลืม!...

ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก

www.dmc.tv
นะคะ
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Dhamma TIME

40 วิธี เพือ่ เข้าถึงพระธรรมกาย

พระธรรมเทศนาโดย : พระเทพญาณมหามุนี

ธรรมกาย เป็ นแก่นของพระพุทธศาสนา เป็ น
หลักของมนุษย์ทกุ คนในโลก ผู้ที่ตงใจประพฤติ
ั้
ปฏิบตั ธิ รรม ฝึ กใจให้ หยุดนิ่ง จนได้ เข้ าถึงพระธรรมกาย ได้ พบกับพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะและ
สังฆรัตนะ ที่ใสสว่างอยูก่ ลางกาย จึงจะได้ ชื่อว่า
เป็ นผู้ประสบความสุข ความส�ำเร็จอันสูงสุดใน
ชีวิต ถือได้ วา่ เป็ นชาวพุทธที่แท้ จริ ง ที่ได้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็ นมนุษย์ เพราะเรา
เกิดกันมาแต่ละภพแต่ละชาติ ก็เพื่อปฏิบตั ิให้ เข้ า
ถึงธรรมกาย ธรรมกายนันมี
้ อยูด่ ้ วยกันหลายระดับ
ชัน้ ซ้ อนกันอยูภ่ ายในตัวของเรา จะเข้ าถึงได้ ต้อง
ท�ำใจให้ หยุดนิ่งอย่างเดียว การฝึ กใจให้ หยุดนิ่งจึง
เป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญที่เราต้ องเอาใจใส่
พระผู้มีพระภาคเจ้ าตรัสไว้ ในอัคคัญญสูตรว่า
“ยสฺส โข ปนสฺส วาเสฏฺฐา ตถาคเต สทฺธา นิ
วิฏฺฐา มูลชาตา ปติฏฺฐิ ตา ทฬฺหา อสํหาริ ยา สมเณน
วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมนุ า
วา เกนจิ วา โลกสฺมึ ตสฺเสตํ กลฺลํ วาจาย ภควโตมฺหิ
ปุตฺโต โอรโส มุขโต ชาโต ธมฺมโช ธมฺมนิมมฺ ิโต ธมฺม
ทายาโทติ ฯ ตํ กิสฺส เหตุ ฯ ตถาคตสฺส เหตํ วา
เสฏฺฐา อธิวจนํ ธมฺมกาโย อิตปิ ิ พฺรหฺมกาโย อิตปิ ิ
ธมฺมภูโต อิตปิ ิ พฺรหฺมภูโต อิตปิ ิ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ผ้ ใู ดแล มี
ศรัทธาตังมั
้ น่ เกิดขึ ้นแล้ วแต่ รากแก้ วคืออริ ยมรรค
ประดิษฐานมัน่ คง อันสมณพราหมณ์ เทวดา มาร
พรหม หรื อผู้ใดผู้หนึง่ ในโลก ไม่พรากไปได้ ควร
เรี ยกผู้นนว่
ั ้ า เป็ นบุตรเกิดแต่พระอุระ เกิดแต่พระโอฐของพระผู้มีพระภาค เป็ นผู้เกิดแต่พระธรรม
เป็ นผู้ที่พระธรรมเนรมิตขึ ้น เป็ นผู้รับมรดกพระธรรม ข้ อนันเพราะเหตุ
้
ไร เพราะค�ำว่า ธรรมกาย ก็ดี
ว่าพรหมกาย ก็ดี ว่าธรรมภูต ก็ดี ว่า พรหมภูต ก็ดี

เป็ นชื่อของตถาคต”
ตถาคต คือธรรมกาย การอุบตั ขิ ึ ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจึงหมายถึง การอุบตั ขิ ึ ้นของพระธรรมกายนัน่ เอง ผู้ได้ เข้ าถึงธรรมกายได้ ชื่อว่า เป็ น
สาวกที่เกิดแล้ วโดยธรรม เป็ นธรรมทายาทผู้สืบ
อายุพระศาสนา ธรรมกายเป็ นกายที่มีอยูใ่ นตัวของ
มนุษย์ทกุ ๆ คน หลวงปู่ วัดปากน� ้ำภาษี เจริ ญ พระมงคลเทพมุนี ท่านได้ ค้นคว้ าวิชชาธรรมกาย แล้ วก็
พบว่า ธรรมกายนัน่ แหละคือพระพุทธเจ้ า มีค�ำ
ยืนยันเป็ นหลักฐานในพระไตรปิ ฎก ทังฉบั
้ บของ
เถรวาท มหายาน วัชรยาน ทุกนิกายมีหมด ดังนัน้
ค�ำว่า ธรรมกาย จึงเป็ นสิง่ ที่ควรเชิญชวนให้ มา
พิสจู น์ เราจะรู้วา่ มีจริ งก็ตอ่ เมื่อเข้ าถึงได้ จริ ง ถ้ าไปรู้
ไปเห็นแล้ วก็หายสงสัย
การปฏิบัติธรรมเพื่อให้ เข้ าถึงพระธรรมกาย
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นัน้ มีอยูห่ ลายวิธี แต่ที่มีบนั ทึกไว้ ในวิสทุ ธิมรรคมี
อยู่ ๔๐ วิธีด้วยกัน ทุกวิธีล้วนเป็ นไปเพื่อให้ เข้ าถึง
ธรรมกายทังนั
้ น้ ถ้ าหากปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามหลัก
สติปัฏฐาน ๔ ที่พระบรมศาสดาทรงประทานไว้ ไม่
ว่าจะเริ่ มต้ นด้ วยวิธีไหน
แต่สดุ ท้ ายจะเข้ าถึง
ธรรมกายเหมือนกันหมด ๔๐ วิธีนนคื
ั ้ อ กสิณ ๑๐
อสุภะ ๑๐ อนุสติ ๑๐ อัปปมัญญา ๔ อรูป ๔ อาหาเรปฏิกลู สัญญา และจตุธาตุววัฏฐาน
เช่นถ้ าเริ่ มจากกสิณ ๑๐ สมมติวา่ เราก�ำหนด
กสิณน� ้ำเป็ นอารมณ์ พอใจหยุดถูกส่วน ภาพน� ้ำนัน้
ก็หายไป แล้ วเกิดเป็ นดวงสว่างขึ ้นมาแทนที่ หาก
เราน้ อมดวงสว่าง มาตังไว้
้ ที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ ๗
ได้ ก็จะเป็ นดวงปฐมมรรค เป็ นหนทางเบื ้องต้ นที่จะ
เข้ าถึงธรรมกายภายใน ส่วนท่านที่จะก�ำหนดเอา
กสิณอื่นเป็ นอารมณ์ ไม่วา่ จะเป็ นดิน น� ้ำ ลม ไฟ
อากาศธาตุหรื ออะไรก็แล้ วแต่ พอใจหยุดถูกส่วนจะ
เห็นเป็ นดวงสว่างเหมือนกันหมด
ที่นี ้ ถ้ าหากเริ่ มต้ นจากอสุภะ เพ่งพิจารณา
ซากศพไป จะด้ วยวิธีการใดก็ตาม เพ่งเฉยๆ หรื อ
แยกแยะเป็ นส่วนๆ หรื อจะใช้ จินตมยปั ญญา ความ
รู้จากต�ำรับต�ำรามาพิจารณา จะให้ เห็นเป็ นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา หรื อเป็ นปฏิกลู อะไรก็แล้ วแต่ เมื่อใจ
หยุดนิ่งสนิทมากเข้ า ภาพอสุภะที่ร้ ูสกึ ว่าไม่งาม
เน่าเหม็น จะใสเป็ นแก้ ว แล้ วเปลี่ยนเป็ นดวงสว่าง
ไปเอง ถ้ าน้ อมเอาเข้ ามาไว้ ตรงฐานที่ ๗ ก็เป็ นปฐม
มรรค ซึง่ เป็ นหนทางเบื ้องต้ นที่จะเข้ าถึงธรรมกาย
เช่นกัน
หากเราเริ่ มจากก�ำหนดลมหายใจเข้ าออก ที่
เรี ยกว่าอานาปานสติ หมายถึงการใช้ สติจบั ลม
หายใจเข้ าออกเพียงอย่างเดียว ถ้ าเอาสติไปผูกกับ
ลมหายใจได้ จริ งๆ จะมีความรู้สกึ ว่า ลมมันนิ่ง
เหมือนไม่ได้ หายใจ พอลมหยุด ใจก็หยุด พอใจ
หยุด ดวงธรรมก็เกิดเป็ นดวงสว่าง ใสเป็ นแก้ วที
เดียว อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลาง
๔๒

ก็ขนาดพระจันทร์ ในคืนวันเพ็ญ อย่างใหญ่ก็ขนาด
พระอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน
ถ้ าหากลมมาหยุดที่ปากช่องจมูก ก็จะได้ ดวง
ที่ตรงนัน้ ถ้ าหยุดอยูท่ ี่กลางทรวงอก ดวงก็อยูท่ ี่
กลางทรวงอก ถ้ าอยูล่ กึ ลงไปอีก ที่สดุ ของลม
หายใจ ดวงจะอยูท่ ี่สดุ ของลมหายใจ คือฐานที่ ๗
ถ้ าหยุดดวงอยูข่ ้ างนอกที่ปากช่องจมูก แล้ วตังเอา
้
ไว้ อยูอ่ ย่างนันเฉยๆ
้
เราจะไม่พบธรรมกาย ได้ เพียง
ความสุข ความเบิกบาน มีสติ มีปัญญาอยูต่ รงนัน้
อย่างเดียว ต้ องไปทีสดุ ลมหายใจ คือตรงศูนย์กลาง
กายฐานที่ ๗ นี ้เท่านัน้ จึงจะพบธรรมกาย
ต่อมา ถ้ าเราเริ่ มมาจากอนุสติ ๑๐ เช่นเรา
ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
คุณของ
พระพุทธเจ้ าก่อน พอระลึกนึกถึงคุณของท่านตังแต่
้
พุทธประวัตขิ องท่านเรื่ อยมาเลย จิตใจเกิดความ
เบิกบานชุม่ ชื่น มีความสุขภายใน ปล่อยวาง
อารมณ์ภายนอก พอปล่อยวางอารมณ์ภายนอก
ใจก็หยุด พอใจหยุด ความสว่างก็เกิด ถูกส่วนเข้ าก็
รวมเป็ นดวงสว่างเกิดขึ ้นที่ศนู ย์กลางกาย อนุสติ
อย่างอื่นก็ท�ำเหมือนกันนี่แหละ เช่นนึกถึงศีลที่
สะอาดบริ สทุ ธิ์ของตัวเรา ศีลนันจะกลายเป็
้
นดวง
ศีลให้ เราเห็นกันเลยทีเดียว พอหยุดนิ่งท�ำความ
ละเอียดหนักเข้ า จะเข้ าไปพบกายต่างๆ เรื่ อยไป
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จนถึงธรรมกายได้ เช่นเดียวกัน
ธรรมกายนี ้ เป็ นของมีอยูจ่ ริ งในกลางตัวของ
เรา เป็ นของมีอยูเ่ ก่าก่อน ไม่ใช่ของใหม่ ไม่ใช่วิธี
การใหม่ และไม่ใช่นิกายใหม่ แต่เป็ นผลที่เกิดขึ ้น
จากการปฏิบตั ธิ รรมอย่างจริ งๆ จังๆ หลวงปู่ วัดปากน� ้ำท่านได้ ผา่ นมาหมดทัง้ ๔๐ วิธี เมื่อศึกษาต่อ
ไป ท่านก็พบว่า “ทางเดินของใจที่จะเข้ าถึง
ธรรมกาย ต้ องน�ำกลับมาตังไว้
้ ตรงฐานที่ ๗ เท่านัน้
ทุกวิธีต้องเดินตามแนวนี ้ ผิดจากนี ้ก็เข้ าไม่ถงึ ” นี่ครู
ของเราท่านว่าไว้ อย่างนี ้ แล้ วยังสรุปไว้ อีกว่า “หยุด
เป็ นตัวส�ำเร็ จ” จะปฏิบตั ติ ามแนวไหน ถ้ าหยุดใจ
เป็ น หยุดใจไว้ ที่ศนู ย์กลางกาย สุดท้ ายจะเข้ าถึง
ธรรมกาย กันได้ ทกุ ๆ คน
ในกัมมัฏฐานทัง้ ๔๐ วิธีนนั ้ ท่านแบ่งออกเป็ น
๓ ประเภท คือส่งจิตออกนอกตัว จะได้ ดวงสว่าง
ข้ างนอกตัว ส่งจิตกลับเข้ ามาข้ างในตัว ก็ได้ ดวง
สว่างภายในตัว และหากส่งจิตเข้ าสูศ่ นู ย์กลางกาย
จะได้ ดวงธรรมตรงกลางกาย ซึง่ เป็ นดวงปฐมมรรค
เป็ นต้ นทางไปสูอ่ ายตนนิพพาน เมื่อด�ำเนินจิตเข้ าสู่
กลางของกลางภายในที่เรี ยกว่า “มัชฌิมา ปฏิปทา”
ได้ แล้ ว คราวนี ้ได้ ชื่อว่า อุชปุ ฏิปันโน กันทีเดียว คือ
เป็ นผู้ปฏิบตั ติ รงต่อหนทางพระนิพพานนัน่ เอง
ฉะนัน้ ไม่วา่ เราจะปฏิบตั ิวิธีไหนก็ตาม พอใจ
หยุดนิ่งเป็ นเอกัคคตา มีอารมณ์ดี อารมณ์เดียว
อารมณ์สบายแล้ ว จะต้ องได้ ดวงสว่างเหมือนกัน
หมด ถ้ าเห็นแสงสว่างอยูข่ ้ างนอก ท่านให้ ก�ำหนด
ดวงสว่างมาไว้ ที่ปากช่องจมูกซึง่ เป็ นฐานที่
๑
เพราะบางท่ า นคุ้น กับ การก� ำ หนดลมหายใจเข้ า
ออก พอหยุดอยูต่ รงนัน้ ก็ให้ เลื่อนไปฐานที่ ๒ ตรง
เพลาตา ตรงหัวตาที่น� ้ำตาไหล ฐานที่ ๓ อยูท่ ี่กลาง
กัก๊ ศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเรา
ฐานที่ ๔ อยูท่ ี่เพดานปาก ช่องปากที่อาหาร
ส�ำลัก ฐานที่ ๕ อยูท่ ี่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือก

ฐานที่ ๖ อยูก่ ลางท้ อง ในระดับเดียวกับสะดือ ให้
ดวงสว่างเคลื่อนเข้ ามาเรื่ อยๆ อย่างนี ้ แล้ วค่อยๆ
ประคองน�ำมาตังไว้
้ ตรงฐานที่ ๗ เหนือสะดือขึ ้น
มาสองนิ ้วมือ
ฐานที่ ๗ นี ้เป็ นต�ำแหน่งเดียว เป็ นที่ตงเดี
ั ้ ยว ที่
จะท�ำให้ เราเข้ าถึงธรรมกาย เมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วน
ดีแล้ ว ดวงสว่างนันจะขยายออก
้
แล้ วดวงใหม่จะ
ผุดซ้ อนขึ ้นมาแทนที่ ใสกว่าเดิม สว่างกว่าเดิม
เพียงแตะใจนิ่งๆ อย่างเบาสบาย ไม่มีอาการลุ้น ไม่
เร่ง ไม่ร้ ูสกึ ยินดียินร้ ายกับประสบการณ์ภายในมาก
เกินไป ท�ำใจเป็ นกลางๆ ดวงธรรมภายในก็จะผุด
ซ้ อนขึ ้นมา ตามความละเอียดของใจ เห็นเป็ นดวง
ศีล ดวงสมาธิ ดวงปั ญญา ดวงวิมตุ ติ ดวงวิมตุ ติ
ญาณทัสสนะ สุดกลางดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ จะ
เห็นกายมนุษย์ละเอียด ซ้ อนอยูภ่ ายใน
หยุดนิ่งต่อไปอีก จะพบกายต่างๆ ที่ละเอียด
ซ้ อนกันอยูภ่ ายใน คือกายทิพย์หยาบ กายทิพย์
ละเอียด กายรูปพรหมหยาบ กายรูปพรหมละเอียด
กายอรูปพรหมหยาบ กายอรูปพรหมละเอียด เมื่อ
ใจหยุดนิ่งแน่นขึ ้นไปอีก จะเข้ าถึงพระธรรมกาย มี
ลักษณะเป็ นกายแก้ ว เกตุดอกบัวตูม ใสเกินใส
สวยเกินสวย งามไม่มีที่ติ เป็ นกายที่พ้นจาก
ไตรลักษณ์ เป็ นธรรมขันธ์ คือทังก้
้ อนกายท่าน เป็ น
ธรรมล้ วนๆ บริ สทุ ธิ์ล้วนๆ คงที่ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ผู้ที่เข้ าถึงแล้ ว จึงมีแต่ความสุข ชื่อว่า
ได้ เข้ าถึงความเต็มเปี่ ยมของชีวิตแล้ ว
เพราะฉะนัน้ ให้ ทกุ ๆ ท่านตังใจปฏิ
้
บตั ิกนั
พิสจู น์ให้ เห็นด้ วยตัวของเราเอง แล้ วเราจะหาย
สงสัย จะเกิดความมัน่ ใจ แล้ วอยากศึกษาวิชชา
ธรรมกายที่ละเอียดลึกซึ ้งยิ่งๆ ขึ ้นไปอีก
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๑๙ หน้ า ๔๖๕
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