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Freedom Tower สัญลักษณแหงเสรีภาพ
เดือนกันยายนทีไรคงไมมีใครที่จะอดนึกถึงเหตุการณประวัติศาสตร ที่เกิดขึ้นเมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2544 ไมได ไมนาเชื่อเลยวาจากวันนั้น จะผานมาตั้ง 5 ปแลว เมื่อเรื่อง
รายๆผานไปก็ยอมตองมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบาง เชนเดียวกันกับชาวอเมริกัน เมื่อพวกเคาสูญเสีย
ตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรไป อีกไมเกิน 5 ปนับจากนี้ ก็จะมีสัญลักษณคูนครนิวยอรกอันใหม
เกิดขึ้น ณ บริเวณที่เรียกกันวา Ground Zero แลว สิ่งนั้นก็คือ Freedom Tower
นั่นเอง
Freedom Tower เปนอาคารแหงใหม ที่สูงถึง 1776 ฟุต (541 เมตร) เคาวากันวาตึกนี้ประกอบดวย

ระบบรักษาความปลอดภัยเขมแข็งที่สุดแหง หนึ่งของโลกเลยทีเดียว อาคารแหงนี้จะ
ถูกรายลอมดวยสํานักงานใหมอีก 3 แหง และจะกลายเปนตึกระฟาที่สูงที่สุดใน
สหรัฐฯ ในทันที ...วาแลวก็ลองมาดูกันดีกวาวาระบบรักษาความปลอดภัยที่วาเยี่ยม
ที่สุดนี้ มีอะไรกันบาง

แกนฉุกเฉิน
เห็นตึกสูงเสียดฟาแบบนี้ ตรงแกนกลางนี่เคาก็ไมไดเปนเสาธรรมดาๆนะ แต
ประกอบดวยโครงสรางระบบรักษาความปลอดภัยมากมาย เชน ผนังคอนกรีตที่
แข็งแรงสุดๆ หนาถึง 3 ฟุตทีเดียว แถมยังมีเครือขายใยแกวสําหรับการสื่อสารในยาม
ฉุกเฉิน ปลองระบายอากาศและควัน ทอน้ํา บันได แลวยังมีลิฟตสําหรับเขา-ออก
อาคารอีกดวย

บันไดพิเศษ
ภายในแกนฉุกเฉิน จะมีบันไดพิเศษสําหรับหนวยกูภัยโดยเฉพาะ พิเศษตรงที่เคาจะ
เพิ่มความกดดันอากาศเพื่อปองกันไมใหควันเขาไปได
และมีขนาดกวางขวางเพื่อใหการเคลื่อนยายอุปกรณตางๆของ
เจาหนาที่ดับ เพลิงเปนไปดวยความสะดวกสบาย

ทางหนีไฟ
นอกจากนี้แลว ในแกนฉุกเฉิน ยังมีลิฟตพิเศษ ที่ทําจากวัสดุกันน้ํา ซึ่งชวยปองกันความเสียหายจากระบบสปริงเกอร (ที่จะ
ปลอยน้ําออกมาเวลาตรวจเจอควัน หรือความรอนนะ) รวมถึงบันไดหนีไฟ ที่ทําขึ้นถึงสองตัวใหเชื่อมตอกัน อันนี้ก็เปน
บทเรียนจากเมื่อ 5 ปกอน ที่บันไดไมสามารถใชงานไดเพราะมีซากปรักหักพังขวางอยู ผู
ที่อยูในอาคารก็จะสามารถสลับไปใชบันไดอีกตัวไดทันที ซึ่งบันไดทั้งสองอันนี้ จะ
นําไปสูทางออกที่ถนน 4 สาย ทําใหไมเกิดการแออัดเพราะคนไปรวมกันอยูที่ล็อบบี้ของ
ตึกกันหมดไงละ

ผนังกระจก
ไมใชกระจกธรรมดาๆ นะจะ ที่ชั้นลางของอาคารเนี่ย จะเปนผนังกระจกซึ่งประกอบดวย
กระจกลามิเนต 3 ชั้น แตละชั้นแยกจากกันดวยสุญญากาศ แถมยังเสริมดวยโครง
เหล็กกลาอีกชั้น แข็งแรงสุดๆ สถาปนิกบอกวา เจาผนังกระจกนี่สามารถทนทานและ
ปองกันแรงระเบิดได แถมยังไมแตกเปนเศษเล็กเศษนอยอีกดวย

กันไฟได
ถายังพอจํากันได ตึกเวิลดเทรดนั้นถูกพุงชนโดยเครื่องบินถึงสองลํา ซึ่งแรงมากจนมีผลทําใหศักยภาพในการทนไฟของ
โครงเหล็กกลาลดลง จนสุดทาย ไฟก็ลุกไหมอาคารเวิลดเทรด เซ็นเตอรในที่สุด นอกจากนี้แลวการที่โครงเหล็กออนแอลง
มีผลทําใหอาคารเกิดการทรุดตัวตามมาอีกดวย ดังนั้น คอนกรีตที่เลือกใชในการกอสราง Freedom Tower จึง
ประกอบดวยวัสดุที่ยึดติดแนนและทนไฟ เคาบอกวา คอนกรีตนี้จะชวยใหอาคารสามารถทนตอแรงกระแทกที่รุนแรง
มากๆไดละ

ปองกันการถลมอยางตอเนื่อง
ไฟที่เผาไหมอยางรุนแรงนั้นมีผลทําใหโครงสรางของอาคารเสียหาย
ซึ่งทําให
อาคารแตละชั้นเกิดการทรุดตัว เสาที่รับน้ําหนักอยูจึงลม พื้นอาคารแตละชั้นก็ทรุด
ลงตอๆกันเปนชั้นซอนลงมาเรื่อย จนสุดทายอาคารที่เคยสูงเสียดฟา กลับหายไปใน
พริบตา หากแตวาสําหรับ Freedom Tower นี้ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหอาคารยัง
สามารถทรงตัวอยูได แมวาเสาหลักที่ค้ําไวจะลมไป แตโครงสรางเหล็ก คาน และเสาอื่นๆที่เชื่อมตอกัน จะทําหนาที
กระจายน้ําหนักไปอยางทั่วถึง

ระบบระบายอากาศ
อากาศสําหรับสํานักงานตางๆนั้น จะถูกสงเขามาจากชั้นบนๆ ดวยเหตุผลหนึ่งคือ หลีกเลี่ยงมลพิษจากทองถนน และอีก
หนึ่งคือปองกันไมใหควันที่เกิดจากการเผาไหมอัดกลับเขาไปทําให
ปลองระบายอากาศที่ตั้งอยูใกลพื้นดินอุดตัน
นอกจากนี้แลว ยังมีระบบกรองอนุภาคอากาศ และกรองดวยถานหินอีกชั้นหนึ่ง เพื่อใหแนใจวาอากาศที่เขาสูตึกนั้นเปน
อากาศที่บริสุทธิ์แมจะถูกโจม ตีดวยอาวุธเคมี หรือชีวภาพก็ตาม ..อันนี้พี่หนิงวาตึกในกรุงเทพนาจะเอามาใชบางนะ มลพิษ
เยอะขนาดนี้

ทําเลที่ตั้ง
อาคารแหงนี้ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารเวิลดเทรด เซ็นเตอรเดิม มีเนื้อที่ถึง 0.01 ตารางกิโลเมตร อยู
ระหวางถนนวีซีย เวสต และ ฟุลตัน Freedom Tower ตั้งอยูหางจากตัวถนนเวสต ซึ่งเปนเสนทางหลักประมาณ 28
เมตร ซึ่งก็เพื่อปองกันหากมีผูกอการรายนํารถบรรทุกระเบิดมาจอดบนถนน นอกจากนี้แลว การเขา-ออก ถนนวีซียและฟุล
ตันก็จํากัดเฉพาะรถที่ไดรับอนุญาตเทานั้น

บรรยายตําแหนงตางๆ ภายในตัวตึก
1. อากาศเขาสูอาคารจากชั้นสูงๆ เพื่อลดมลพิษใหเหลือนอยที่สุด นอกจากนั้น ยังมีการ

ติดตั้งระบบกรองสารเคมีและชีวภาพ
2. แกนฉุกเฉินกลางตัวอาคารที่ประกอบดวยระบบรักษาความปลอดภัยนานาชนิด อาทิ
ลิฟตกันน้ํา บันไดหนีไฟความดันอากาศสูง บันไดที่แยกตางหากสําหรับหนวยกูภัย
3. คอนกรีตแข็งแรงทนทานเปนพิเศษ (หนา 1 เมตร) หุมรอบแกนฉุกเฉิน สปริงเกอร และ
บันไดสําหรับหนวยกูภัย
4. ผนังกระจกสามชั้นปกปองตัวอาคารจากแรงระเบิด
ลูกศรสองหัวดานขวาคือระดับความสูงของอาคารแฝดที่ถูกทําลาย (1,368 ฟุต)
ตึกใหมนี่ดูดีมากๆเลยแฮะ ทั้งรูปรางภายนอกและการรักษาความปลอดภัย ก็หวังวาตอไป
คงจะไมมีเหตุการณรายๆเกิดขึ้นอีก ไมวาจะกับประเทศอะไรก็ตาม : )
ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบจาก www.bbcnews.com และ www.manager.co.th คะ
ปรับปรุงจาก http//www.Dek-D .com

ตนคริสตมาส มาจากไหน
ใกลจะหนาหนาวแลวก็เลยเอาเรื่องตนคริสตมาสมาฝากกัน
ตอนเด็กๆ หลายคนคงชอบตน
คริสตมาสมาก เวลาดูหนังฝรั่งก็จะชอบดูตนไม ที่เขาตกแตงสวยๆ แลวมีของขวัญเต็ม แบบวา
อยากไดมั่งจัง
พอวันนี้ จูๆ ก็นึกขึ้นมาไดวาเราไมเคยรูเลยนี่นา วาตนคริสตมาสนี้มีประวัติมาจากไหน ก็เลยลองหาขอมูลดู ตัวเองไดรู แลว
จะไดเลาใหนองๆ ฟงดวยไง
ตนคริสตมาสนี้เปนธรรมเนียมของชาวคริสต เริ่มตนขึ้นในประเทศเยอรมนีเมื่อประมาณ 1,000
ปมาแลว เมื่อนักบุญชื่อวา เซนต โบนิเฟส (St. Boniface) ถูกสั่งใหตัดตนโอคดวยเหตุผลทาง
ศาสนา นักบุญหนุมตัดตนโอคลง แตแลวเขาก็ตองตื่นเตน เมื่อเห็นตนไมเล็กๆ เติบโตอยูที่
บริเวณรากของตนโอค เขาจึงเชื่อวานั่นคือสัญลักษณแหงความโชคดี
ความเชื่อนี้เริ่มเปนที่แพรหลายเมื่อศตวรรษที่ 16 และชาวคริสตก็ไดนําตนไมนี้เขามาไวในบานเพื่อเปนสัญลักษณของวัน
คริสตมาส ก็เรียกวา ความเชื่อเรื่องตนคริสตมาสนี้มาจากเยอรมนีนี่เอง วากันวาทั้งประเพณี เพลงตางๆ หรือแมแตเรื่องของ
ซานตาคลอส ก็มาจากที่นี่ดวยเชนกัน
แตวาความเปนคริสตมาสนี้เริ่มแผขยายเขาไปอังกฤษ เมื่อควีนวิคตอเรีย ไปเยี่ยมพระญาติของพระองคที่อาศัยอยูที่เยอรมนี
จากนั้น พระองคไดทรงสยุมพรกับเจาชายอัลเบิรท หลังจากนั้น เจาชายอัลเบิรทไดทรงเสด็จพระราชดําเนินกลับไปที่
ประเทศอังกฤษรวมกับพระองค และนั่นเอง เปนที่มาของการนําตนคริสตมาสเขาไปในอังกฤษ ซึ่งแนนอนวาไดชาว
อังกฤษประทับใจมาก
ตนไมแบบธรรมดาๆ นี้ ไดถูกตกแตงดวย ออรนาเมนต สวยๆ หลังจากนั้น ธรรมเนียมของตนคริสตมาสก็เปลี่ยนไป จาก
ตนเปลาๆ กลายเปนตองมีออรนาเมนตประดับ บางคนก็ใชสายรุง หรือสายสรอย พันกันใหสวยงาม หรือแมแตติดไฟราว
ใหดูหลากสีสันสดใสดวย
นองๆ คงสงสัยแลวละสิ วาแลวอเมริกาละ รูธรรมเนียมนี้ไดอยางไร ตนคริสตมาสเผยแพรเขาไปในประเทศนี้เมื่อป 1890
โดยพอคาออรนาเมนตจา เพราะขณะนั้น ชาวเยอรมันคิดคนออรนาเมนตขึ้นมา
กวา 5,000 แบบแลว เรียกวาเยอะมากทีเดียว และพวกเขาก็อยากจะขยายตลาดให
มากขึ้น ก็เรียกวาคงขายดิบขายดีกันทีเดียวละ
และนั่นก็เปนตํานานหนึ่งของประเพณีที่สืบทอดกันมาทั่วโลก ^ ^
ขอบคุณขอมูลจาก http://www.christmas-tree.com/
ปรับปรุงจาก http//www.Dek-D .com

บานกาแฟ...
MR. T
สวัสดี นองๆๆ ปนี้กําลังเริ่มงานวิจัยใหมๆๆ กันแลวใชมั๊ยครับ ปนี้ไดขาววามีการศึกษาทางดาน “ประชากร” กัน
เยอะมาก เราลองมาดูแนวคิดของ “GuRU’ ทานอื่นดูดีมั๊ยครับวาเขามองการศึกษาทางดานประชากรไวอยางไรมั่ง
ดร.นิตยา เลาหะจินดา ม.เกษตรศาสตร ทานเขียนไวในหนังสือ “นิเวศวิทยา” วาการศึกษาเกี่ยวกับประชากรของ
สิ่งมีชีวิตทั่วไป มักประกอบดวยการศึกษาในหัวขอใหญๆ 3 ขอคือ
1 การศึกษาโครงสรางของประชากร (Population Structure) ซึ่งไดแกการศึกษาเกี่ยวกับขนาด และ
ความหนาแนนของประชากร การแพรกระจาย ตลอดจนองคประกอบของกลุมอายุตางๆ
2 การศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประชากร (Population Growth) ไดแกแบบแผนการเพิ่มประชากร อัตรา
การเกิด อัตราการตาย ตลอดจนอัตราการรอดของประชากร
3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร (Population
Fluctuation) ซึ่งประกอบดวยการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงที่มีวัฏจักรแนนอน(cyclic) หรือการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรไมแนน
อก (random)
การศึกษาโครงสรางประประชากร มีการศึกษาในหลายรูปแบบกลาวคือ
การศึกษาขนาดและความหนาแนนของประชากร (Population size and density) การศึกษาขนาดของ
ประชากรมักเนนการศึกษาจํานวนประชากรตอหนวยพื้นที่หรือตอหนวยปริมาตร และมีแบบการวัด 2 แบบคือ
1. คาความหนาแนนตอหนวยพื้นที่ทั้งหมด (Crude density) หมายถึงจํานวนของสิ่งมีชีวิตตอพื้นที่สํารวจ
ทั้งหมด
2. คาความหนาแนนตอหนวยที่อยูอาศัย (specific density หรือ ecological density) คานี้จะคํานวณ
อยากกวาเพราะตองการหาเนื้อที่อยูอาศัยที่แนนอน
การประเมินคาความหนาแนนของประชากร มีหลายวิธีแตกตางกัน มีขอดีขอเสียแตกตางกันออกไป ตัวอยางของ
วิธีการศึกษาที่ใชอยู
1. การนับจํานวนโดยตรง (Direct count) วิธีนี้จะใชไดดีกับสิ่งมีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวไมมากนัก
2. การวางแปลงสุมตัวอยาง (Sample plots หรือ Quadrat sampling method) ใชไดดีกับสิ่งมีชีวิตที่
คอนขางอยูกับที่ การกําหนดขนาดของกรอบตัวอยางมักจะมีการสํารวจเบื้องตนกอนที่จะกําหนดขนาดกรอบ
ตัวอยาง โดยจะใชขนาดกรอบที่เล็กที่สุดที่มีจํานวนสิ่งมีชีวิตคงที่มาใช
3. การทําเครื่องหมายและจับกลับคืน (Mark-recapture method) วิธีนี้เหมาะกับสัตวที่มีการเคลื่อนไหวไป
มามาก แตตองคํานึงถึงอุปนิสัยบางประการของสัตวที่จะศึกษาดวย
4. การใชดัชนีเกี่ยวของกับสัตวเพื่อใชประเมินขนาดประชากร วิธีนี้ถือเปนการนับทางออม เชนการนับรองรอย
สัตวที่ทิ้งไว

นอกจากวิธีคํานวณความหนาแนนของประชากรดังกลาวแลว การศึกษาวาวิธีการใดเหมาะสม ควรคํานึงถึง
ลักษณะการแพรกระจายของประชากรดวย เนื่องจากมีผลมาถึงการสุมตัวอยาง
วันนี้คงพอกอนนะคงฝากไปคิดตอวาแลวที่เราทําอยูใชวิธีแบบใด มีขอดี ขอเสีย อยางไร ศึกษาแลวเราไดอะไร และถามี
โอกาสเราอาจไดมานั่งถกกันถึงเรื่องนี้กันอีก....

ป. ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาทรายแดงในภาคสนาม
แถบสีเหลืองใตตา

Spine 2 อันแรกเชื่อมติดกันเปนเสน

ครีบทองสีชมพู
Nemipterus

Nemipterus mesoprion

nematophorus

Doublewhip threadfin bream

Mauvelip threadfin bream

แถบสีเงิน 5-7 แถบ

แถบสีเหลือง 3-4 แถบ

แถบสีเหลืองพาดผานตา

ลําตัวเรียวคอนขางกลม

Nemipterus delagoae

Nemipterus metapias

Delagoa threadfin bream

Slender threadfin bream

1. ปลายหาง
สีเหลือง

มีแถบสีเหลืองบนลําตัว 5 แถบ ซึ่ง
จะมีหนึ่งแถบที่อยูเหนือเสนขางตัว

2. จุดสีเหลือง-แดงใตจุดเริ่มของเสนขางตัว
3. มีแถบสีเหลืองปรากฎใตเสนขางตัว 6-8 แถบ

Nemipterus tambuloides

Nemipterus

hexodon

Fivelined threadfin bream

Ornate threadfin bream

มีแถบสีเหลือง

จุดสีสมแดง

ครีบหลังหยักลึก

ครีบหางดานบนเปนเสน
(filament)
แถบสีเหลือง 11-12 แถบ
Nemipterus

Nemipterus

japonicus

peronii

Rosy threadfin bream

Japanese threadfin bream

2. มีจุดสีแดงระหวาง spine ที่ 1 และ spine ที่ 2

แถบสีเหลืองซึ่งที่ปลายแตกแขนงออกเปน 3 แถบ

1. ครีบหางดานบนจะเปน
เสนหรือเปน falcate

ครีบหางสีเหลือง

แถบเหลือง 2 แถบ
สีชมพู

Nemipterus

แถบสีเหลืองที่ขางลําตัว 1-2 แถบ

marginatus

Palefinned threadfin bream

Nemipterus

nemurus

Redspine threadfin bream

บานเราจะนาอยู
สติ และการฝกสติ ของพุทธทาส
ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาอานบทความที่มีประโยชน เปนอาหาร
สมองกันบางนาจะดีเหมือนกันนะครับ คือผมไดมีโอกาสไดอาน
หนังสือเรื่อง “สติและการฝกสติ” ของทาน พุทธทาสภิกขุ ซึ่งจัดพิมพ
โดยสํานักพิมพสุขภาพใจ เมื่อตุลาคม 2543 โดยไปขอยืมมาจากหอ
พระที่หนา ภ.8 ที่ทานอดีต ผบช.ภ.8 พล.ต.ท.สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ
ไดจัดหามาใหอาน ซึ่งหลังจากไดอานแลวมีความรูสึกวา เปนหนังสือ
ที่ดีอานเขาใจงาย โดยเฉพาะสําหรับผูที่มีประสบการณในชีวิตมา
มากๆแลว ก็คือผูมีอายุซักหนอยนั่นเอง แตสําหรับเด็กๆหรือเยาวชน
เรื่องแบบนี้มันก็ยังเปนเรื่องยากที่จะเขาใจอยู เพราะสมัยที่ผมเปนเด็ก
หรือเปนวัยรุนก็ไมไดสนใจเรื่องนี้เหมือนกัน จึงไมแปลกใจเลยที่คนสูงอายุจะหันหนาเขาหาวัด
เพราะเขาเริ่มเขาใจคําสั่งสอนนั่นเอง
เมื่ออานและมาทบทวนไปมาแลวพบวาเรื่องที่ทานไดสั่งสอนไวนั้นมันเปนเรื่องแหงความเปนจริง
ในชีวิตทั้งนั้น อธิบายปญหาหรือเหตุการณตางๆไดเปนอยางดี เปนเหตุเปนผลมีหลักทาง
วิชาการเปนวิทยาศาสตรที่พิสูจนไดเลยทีเดียว รายละเอียดเปนอยางไรนั้นผมไดสรุปยอมาให
อานแลว ผมไดทําหนาที่เผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนาในฐานะพุทธศานิกชน
ทางหนึ่งแลว นี่ถามีวิธีการสอนแบบไหนที่ใหเด็กๆ วัยรุนเขาใจไดงายๆ ก็นาจะเปนผลดี
เหมือนกัน หวังวาจะพอเขาใจและเปนประโยชนตอทุกทานครับ...

สติ และการฝกสติ (พุทธทาสภิกขุ)
เรื่องสตินั้นเปนเรื่องที่สําคัญมากสําหรับมนุษย ผมไมอยากคัดลอกขอความในหนังสือ
ดังกลาวมาทั้งหมด แตอยากจะสรุปตามความเขาใจเฉพาะประเด็นที่สําคัญเพื่อใหเขาใจได
อยางงาย ๆ แลวลองไปนึกทบทวน หรือฝกสติกันดู
มารูจักคําวา “สติ” กันดีกวาครับ
ทานไดบอกวา คนเราไมรูจักตัวสติ ทั้งๆ ที่วาสตินั้นเปนสิ่งที่มีอยูแลวในตัวเรา แลว
ยกตัวอยางใหเห็นชัดเจนโดยเทียบคําวา “สติ” กับคําวา “สัญชาติญาณ” มันเปนความรูหรือ
ความรูสึกที่เกิดไดเองของคนและสัตว เชน สัญชาติญาณการอยูรอด , การสืบพันธ , การรัก
ลูก , การแสวงหาอาหาร ฯลฯ อยางนี้เปนตน ทานบอกวานั่นแหละคือสติ มันเปนสติที่ไมตอง
สอน เรียนรูไดเอง และมันจะมาเตือนใหเราทราบอยางทันทีเมื่ออยูในภาวะใด ๆ ดังที่กลาวมา
นั้น ดังนั้นจึงมีดวยกัน 2 องคประกอบคือ รูไดเร็ว และมาเตือนหรือบอกตัวเองไดเร็วนั่นเอง

เราจะปลอยใหตัวเรามีแตสติที่เปนสัญชาติญาณพื้นฐานนั้นไมได และไมพอ ไมเชนนั้น
จะเหมือนสัตวทั่วๆไป เรารูไดดวยตนเองเลยวาไมพอจริง เชน เราพอเห็นอะไรนารักก็รักเสีย
แลว พอเห็นอะไรนาเกลียดก็เกลียดเสียแลว นาโกรธก็โกรธเสียแลว คือเดี๋ยวเดียวตัวเรามันก็
ไปอยูกับความรัก โกรธ เกลียด กลัว เศรา หรือโลภ โกรธ หลง นั้นเสียแลว ฉะนั้นจึงจําเปนตอง
มีระบบพัฒนาใหมีสติชั้นสูงๆ ขึ้นไป เพื่อชีวิตที่ดีกวา จริงๆ แลวคําวา “สติ” แปลวา แลน มัน
เปนการแลนมาของความรูก็ได แลนมาแหงความจําก็ได ถาเรามีความรูแลวมันไมแลนมา
ทันเวลาที่มีเหตุการณเกิดขึ้น เราก็ทําอะไรไมถูก นั่นก็คือไมมีสติ ถึงเราจะจดจําอะไรไวมาก
แตเมื่อถึงเวลามันไมแลนมามันก็ไมมีประโยชนที่จะมาแกปญหาอะไรได
สติจึงเปนเครื่อง
ขนสงปญญา อันนี้ผมมาลองคิดเองวามันเหมือนการเขาถึงขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรเลย
กิเลสก็เปนสัญชาติญาณอยางหนึ่ง ที่เขามาทางประสาทสัมผัสทุกอยาง ถามีสติแลวจะ
ขนเอาปญญามาทันเวลา บอกหรือเตือนตัวเราวาสิ่งใดถูก สิ่งใดควรหรือไมควร จะปองกันตัว
เราจากกิเลสไวได ไมเปนเวทนาโง ไมเกิดตัณหา ไมเกิดอุปาทาน ไมเกิดทุกข ดังนั้นหลัก
ปฏิบัติจึงมีอยูนิดเดียว คือวา ฉลาดเมื่อมีผัสสะ หรือรับรู แลวจะไมเกิดทุกข นี่คือสติ แตถาโง
เมื่อมีผัสสะแลวจะตองไดทุกข นี่คือขาดสติ สติอื่นๆ นั้นเราจึงจําเปนตองฝกฝนใหรูพอ ใหไว
หรือเร็วพอ ในวันหนึ่งๆ เราจะตองเจอกับผัสสะ หรือสัมผัสตางๆ นับสิบ นับรอย แตเราก็ตองมี
สติขนเอาปญญามาทันเวลาแหงผัสสะหรือสัมผัสนั้นๆทุกครั้งไป
มีคนไปทูลถามพระพุทธเจาวา อะไรจะเปนเครื่องสกัดกั้นกระแสแหงกิเลส ตัณหา และ
ทานทรงตรัสวา สตินั่นแหละเปนเครื่องกั้นกระแสเหลานั้น และตองเปนสติที่เพียงพอดวยนะ
ไมใชสติธรรมดา ฉะนั้นเราจึงตองมีการฝกสติ และปญญาความรู ความจํา ใหมีสติอยาง
สมบูรณ คือความมีอยูตลอดเวลาแหงสตินั้น เรียกวา สัมปชัญญะ คือระลึกไดแลว แลนมาแลว
และก็ควบคุมไวได ฐานแหงสติที่ตองฝกกันเรียกวา สติปฏฐาน มี 4 อยางดวยกันคือ สติที่
เกี่ยวกับกาย , เวทนา , จิต และธรรมะ ซึ่งมีรายละเอียดที่ตองศึกษาใหเขาใจลึกซึ้ง ถาฝกไวดี
พอแลวกระแสตางๆ เหลานั้นจะถูกสกัดกั้นไวไดหมด
สติทางพุทธศาสนานี่ตองเรียนกันตั้งแตที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งคูหรือผลของมันก็
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ แลวจึงเกิดวิญญาณตางๆนาๆ ซึ่งตอนนี้แหละถา
สติไมมา ผัสสะหรือสัมผัสตางๆ จะหลับหมด กระแสจะไหลไปสูความทุกข ถาสติมาก็กั้นไวได
ไมเกิดทุกข ทานกลาวและยืนยันไวอยางหนักแนวา ไมวาจะเปนคนชาติไหนในโลก ความทุกข
ของทุกคนจะเกิดขึ้นไดก็เพราะอยางที่กลาวมานี้ และการดับทุกขก็ตองดับดวยวิธีนี้เทานั้น มัน
เปนเครื่องตื่นในโลกมนุษยที่จะอยูอยางลืมหูลืมตา มันครอบโลกทั้งโลก
สติจึงเปนเครื่องขนสงเอาปญญาไปใชทันกับเหตุการณ แลนมาทันเวลา แมกิเลสนั้นจะ
ไหลเร็วเหมือนสายฟาแลบก็ตาม สติมันก็เร็วพอที่จะมาสกัดกั้นได จนไมเกิดทุกข มันจึงเปนสิ่ง
ที่ควรจะพัฒนา เพราะฉะนั้นขอใหสนใจฝกสติปฏฐานทั้ง 4 ที่กลาวมา
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ สวนหนึ่งเปนความเขาใจจากการอานของกระผมเอง และสวนหนึ่งก็
คัดลอกมานําเสนอ หวังวาคงจะไมใชการลอกเลียน หรือทําใหเนื้อหาผิดไปจากเดิม และคิดวา
นาจะเปนประโยชนตอคนทั่วๆ ไปที่ไดอานแลวนําไปเปรียบเทียบใชนะครับ...

ขอมูลจาก...http://police8.pookpui.com/nuke/html/modules.php?name=News&file=article&sid=76

ตะวันออกทีท่ าพระอาทิตย :ภูฏานโมเดล ดัชนีวัดความสุข
โดย ผูจัดการรายสัปดาห23 มิถุนายน 2549 14:15 น.

เจาชายจิกมี เคเซอร นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแหง
ราชอาณาจักรภูฏาน ซึง่ เสด็จมารวมงานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยพระสิริโฉมที่งดงาม หรือ ทรง
พระหลอ ทําใหชื่อ "ภูฏาน" ไดรับความสนใจจากคนไทยอยาง
มาก
ในเว็บไซตยอดนิยมเว็บไซตหนึ่ง มีผูโหวดแสดงความเห็น
วา ภูฏาน เปนดินแดนที่อยากไปเที่ยวมากที่สุดตอนนี้
แตการไปเที่ยวภูฏานไมใชมีสตางคก็ไปได เพราะประเทศนี้ จํากัดนักทองเทีย
่ วไม
เกินปละ 5,000 คน ใครจะไปตองจายภาษีคาเขาไปเทีย
่ วชม วันละ 200 ดอลลาร หรือ
ประมาณ 8,000 บาทตอวัน ตองอยูไมต่ํากวา 10 วัน
ภูฎาน เปนดินแดนเล็กๆบนเทือกเขาหิมาลัย มีเนื้อที่ขนาดโคราชบวกกับเชียงใหม
อยูใตธิเบต อยูเหนือบังคลาเทศและรัฐอัสสัมของอินเดีย ทางตะวันตกคือเนปาล จากการ
สํารวจประชากรครั้งสุดทาย เมื่อ พ.ศ. 2512 มีพลเมือง หาแสนคน ปจจุบันคาดวาจะเพิ่ม
เปนลานกวาคน
คนภูฎานนับถือศาสนาพุทธ แบบวัชรยาน เหมือนธิเบต มีการปกครองระบบสม
บูรณาญาสิทธิราช แตใน พ.ศ. 2551 พระราชาธิบดีจิกมี ซังเย นัมเกล วังชุก กษัตริย
ภูฏาน พระราชบิดาของเจาชายรูปงาม จะสละราชสมบัติ และใหมีการเลือกตัง้ ทั่วไป และ
เจาชายจิกมีจะขึ้นเปนกษัตริยองคแรก ภายใตการการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
ภูฏานนอกจากจะเปนที่รูจักในฐานะดินแดนที่เหมือนสรวงสวรรค หรือ the last
Shangri La ในสายตาของนักทองเที่ยวแลว ยังเปนตนกําเนิดของคําวา GDH - Gross
Domestic Happiness หรือ ความสุขมวลรวมประชาติ คือ มาตาวัดการพัฒนาประเทศที่
เนนความสุข ไมใชเนนที่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี.
คําวา GDH นี้ มีการพูดถึงกันอยางเปนเรื่องเปนราวตอโลกภายนอก ในการประชุม
ระหวางประเทศที่องคการสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา หรือยูเอ็นดีพี. จัดขึ้นที่กรุงโซล
เกาหลีใต เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 ในครั้งนั้น นายเลียงโป จิกมี วาย ธินเลย
ประธานคณะรัฐมนตรี คณะรัฐบาลหลวงแหงภูฎาน ไดเสนอบทความในที่ประชุมชื่อ
" ระบบคุณคากับการพัฒนา : ความสุขมวลรวมประชาชาติ "

นายเลียงโปบอกวา ภูฎานใชวิธก
ี ารหลายมิติในการพัฒนา กลาวคือ ตั้งเปาหมาย
ไวที่ความสมดุลระหวางจิตวิญญาณ กับวัตถุและความสมานฉันท ภูฏานยอมรับความเปน
จริงของโลกโลกาภิวฒ
ั น และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยพยายามเลือกรับแตสิ่ง
ที่เปนประโยชนมากที่สุด
" เรามุงมัน
่ ในเสรีภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอยางมาก อยางไรก็ดี
หากขาดเสรีภาพภายในใจ เราก็ไมอาจจะทําใหเสรีภาพและเปาหมายเหลานีเ้ ขมแข็งได
เพราะเสรีภาพภายในที่เราไดมา
จะทําใหเรารูแ
 ละเขาใจธรรมชาติของเสรีภาพและ
ความสุข "
ภูฏานเริ่มใชแนวทางการพัฒนาแบบสมดุลระหวางจิตวิญญาณกับวัตถุมาตั้งแต
พ.ศ. 2504 โดยพระราชาธิบดีองคปจจุบัน ทางวางหลักการพัฒนาประเทศที่จะทําให
ประชาชนมีความสุขมากกวารายได
ภูฏานยืนยันวา ความสุขเปนสิ่งที่วัดได โดยมีกรอบวัดความสุข 5 ขอคือ การ
พัฒนามนุษย การอนุรักษวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดลอม การพัฒนาที่สมดุลและเปน
ธรรม การมีธรรมาภิบาลที่ดี
วันนี้ ภูฏานโมเดล กําลังไดรับความสนใจ เพราะวา การวัดความเจริญดวย จีดีพี
หรือตัวเลขเศรษฐกิจ เพียงอยางเดียว เห็นชัดกันแลววา ไมใชคําตอบของการพัฒนาใน
ความหมายที่ทําใหมนุษยมีความสุขอยางแทจริง

แหลงขอมูล
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