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บทคัดย่อ
Crystal Club เป็นสถานบันเทิงขนาดใหญ่ที่ผู้ที่มีเงิน มีอำนาจและมีตำแหน่งต่างๆ ใน
บ้านเมืองมักจะเข้าไปใช้บริการตามพอใจของตนเอง จนกลายเป็นแหล่งคลัสเตอร์รอบใหม่ของ
การแพร่เชื่อเชื่อไวรัส Covid-19 ทำให้ลุกลามไปทั่วประเทศ หากจะมองด้วยความเป็นธรรมแล้ว
จะเห็นได้ว่า มิใช่เพียง Crystal Club เท่านั้นที่สามารถเปิดให้บริการแบบครบวงจร ยังมีสถาน
บันเทิงอื่นๆ อีกบางส่วนที่มีลักษณะเดียวกันตั้งอยู่ทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่
และแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนเพราะเป็นแหล่งรายได้และก่อให้เกิดการไหลเวียนของเม็ดเงิน
จำนวนมหาศาลของผู้มีอิทธิพลจึ งทำให้เกิดความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ประชาชนทั่วไป
จนถึงรัฐมนตรีต่างๆ จากภาพสะท้อนเหล่านี้ในทางพระพุทธศาสนามองว่า สถานบันเทิงเหล่านี้
เป็นแหล่งอบายมุขหรือเป็นแหล่งเสื่อมโทรมไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ศึกษาธรรม ผู้ที่เผยแผ่ธรรม
และผู้ปฏิบัติธรรมจะเข้าไปสู่ส ถานที่เหล่านั้นอย่างเด็ดขาดเพราะเป็นพื้นที่อโคจรย่อมทำลาย
คุณธรรมของตนเองลงไปและยากต่อการพัฒนาคุณธรรมอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นได้ รวมทั้งบุคคลที่เข้า
ไปสู่สถานที่เหล่านั้นเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความประมาทไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมสำหรับชาว
พุทธผู้ถือธงชัยแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า
คำสำคัญ: ภาพสะท้อนสังคมไทย; พื้นที่อโคจร; พระพุทธศาสนา

Abstract
The Crystal Club is a large entertainment place where people who have
money, influence and various positions in the country like to be the customers
according to their own satisfaction until becoming a new cluster of the Covid-19
virus transmission which has spread throughout the country. If we look at it with
neutral mind, it can be seen that it is not only Crystal Club where can open the
entire services, but also there are other entertainment places. A number of similar
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entertainment places are located throughout Thailand, especially in major cities
and nigh time attractions because it is a source of income and causing a massive
flow of money of influencers. Therefore, these entertainment places become
popular among general people to various ministers. From these reflections in
Buddhism, the entertainment places are viewed as source of illusion or an
unsuitable, wrong pasture area for the one who studies the Dhamma, propagates
the Dhamma and the dhamma practitioners do not enter those places absolutely
because it is an improper haunts to destroy own virtues and difficult to develop
other morals, including the persons who enter those places are living in
heedlessness that is inconsistent and unsuitable for Buddhists who believe in the
symbol of Buddha's Dhamma.
Keywords: A reflection on Thai society; Improper haunts; Buddhism

บทนำ
สังคมไทยเป็นสังคมอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรมากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ แหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ชนชาติไทย วัดโบราณสถานต่างๆ ที่อยู่ทั่ว
ประเทศไทย ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลอันมีสถาบันหลักคอยอุ้มชูและ
ปกป้องประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุขมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยปัจจุบันแหล่ง
ท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่สามารถจะสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้ก็เพราะการระบาดอย่างหนักของโรค
Covid-19 ทำให้ต้องใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินที่ห้ามคนออกจากบ้าน หยุดการทำงานไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐและเอกชน และส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างหนัก จากการ
แพร่เชื้อโรคระบาดดังกล่าวในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีแหล่งคลัสเตอร์มาแล้วถึง 4 รอบ
ได้แก่ (1) สนามมวยลุมพินี (2) บ่อนการพนัน จังหวัดชลบุรี (3) ตลาดสดกลางค้ากุ้ง จังหวัด
สมุทรสาคร และ (4) คลับและเลานจ์ในย่านทองหล่อ (กรุงเทพธุรกิจ , 2564) แหล่งคลัสเตอร์
เหล่านี้เป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างมหาศาลทำให้เกิดการปล่อยปละละเลย
ในการบังคับใช้กฎหมายและความปลอดภัยที่ตั้งอยู่ในความประมาทอย่างชัดเจนที่ส่งผลกระทบ
ไปยังคนไทยทั่วประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งคลัสเตอร์เหล่านี้ก็
ยังขาดจิตสำนึกไม่มีความรับผิดชอบที่จะแสดงออกมาแต่ประการใดเพราะรู้ดีว่าสังคมไทยจะ
ประณามสิ่งเลวร้ายที่เป็นจุดแพร่กระจายของโรคระบาด Covid-19 ซึ่งหากไม่มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจะยังคงเกิดแหล่งคลั สเตอร์อยู่เรื่อยๆ และส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศอย่างหนักหน่วงต่อไป
พฤติกรรมภาพสะท้อนสังคมไทยเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงแหล่งที่เกี่ยวข้อง
กั บ สิ ่ ง ผิ ด กฎหมายแต่ ผ ู ้ ม ี อ ำนาจก็ ล ะเลยที ่ จ ะเข้ า ไปจั ด การให้ ถ ู ก ต้ อ งซึ ่ ง แนวคิ ด ทาง
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พระพุทธศาสนาเห็นว่า สถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งอบายมุขที่สะสมความเลวร้าย เรียกว่า แหล่งอ
โคจร ชาวพุทธไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องอันส่งผลต่อการลดคุณความดีที่ไม่สามารถสร้างความเจริญ
แห่งจิตใจได้ หากชาวพุทธผู้นั้นเข้าไปสถานที่ดังกล่าวจะได้ชื่อว่า ตั้งอยู่ในความประมาทในการ
ดำรงชีวิต (ที.ม.(ไทย) 10/218/166) ขัดกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จึงทรงห้ามผู้ที่หวังความ
เจริญไม่ให้ไปแหล่งอบายเหล่านั้น และห้ามผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพื่อต้องการก่อกำเนิดคุณธรรม
ต่อไป เพราะฉะนั้น สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธที่ต้องมีความเข้าใจต่อภาพที่เกิดขึ้นเหล่านี้ให้มี
ความเข้าใจมากที่สุดเพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับมุ่งหวังความสงบสุขให้เกิดขึ้นใน
สังคมต่อไป

ผลกระทบจาก Crystal Club
“คริสตัลคลับ” ในย่านทองหล่อจะมีจำพวก ผับ บาร์ ไนต์คลับ และคาเฟ่ เป็นต้น เป็น
สถานที่ดึงดูดกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้เข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมากเพื่อพบปะสังสรรค์หรือมา
เพื่อผ่อนคลายความเครียดหลังจากเสร็จภารกิจ เสน่ห์ของธุรกิจประเภทนี้อยู่ที่บรรยากาศในการ
ดื่มสุรา ดนตรีเพราะความสนุกสนานกับพบปะสังสรรค์ กับเพื่อนฝูง (ชัยนาม นักไร่, 2545) แต่
เนื่องจากการที่ เ ป็ น ธุ ร กิจ ที่ ไ ด้ ร ั บ ความนิย มจึ ง มีผ ับ และสถานบัน เทิ งล้ อมรอบชุ มชนและ
มหาวิทยาลัย จากผลการศึกษาการกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งร้าน
ประเภทนี้สามารถทำผลประโยชน์ของกิจการสถานบันเทิงที่สามารถทำกำไรให้แก่ผู้ ลงทุนได้เป็น
จำนวนมากจึงทำให้ธุรกิจประเภทนี้เติบโตมาทุกยุคสมัย (จุฑาทิพย์ พรมวงศ์และคณะ, 2561)
“คริสตัลคลับ” ผับหรูย่านทองหล่อ หนึ่งในต้นตอทำโควิด -19 ระบาดระลอก 4 ซึ่งว่า
กันว่าเป็นอัครสถานบันเทิงใหญ่ใจกลางกรุง แหล่งดึงดูดกลุ่มลูกค้าเกรดพรีเมียม ทั้งไฮโซ นั ก
ธุรกิจ เจ้าของกิจการรวยระดับพันล้าน หมื่นล้าน แม้แต่คนใหญ่คนโตระดับรัฐมนตรีบางคนก็มา
เที่ยวด้วย จุดเด่นของ “คริสตัล คลับ” ว่ากันว่า สาย EN ใครต่อใครต้องมาเที่ยวก็เพราะเป็น
แหล่งรวม “พริตตี้” และ “โคโยตี้” สาวสวยจำนวนมาก ที่ในมุมของคนทำมาหากินในอาชีพนี้แม้
จะเสี่ยงสูงแต่ด้วยรายได้ที่สูง จ่ายกันวันต่อวัน การันตีตั้งแต่วันละ 3,000-10,000 บาท ไม่นับดื่ม
ดริ้งละ 300-340 บาทอีกต่างหาก นอกจากนี้ “คริสตัล คลับ” เป็นสถานบันเทิง ระดับหรู หรือ
เลานจ์ ประกอบด้วย ห้องจัดเลี้ยง ห้อง คาราโอเกะ มีวงดนตรี และดีเจโชว์ทั้งคืน มีคอนเสิร์ต
ศิลปินชื่อดังหมุนเวียนมาโชว์ทุกสัปดาห์ มีพนักงาน PR, โคโยตี้ และพริตตี้สาวสวย กว่า 200 คน
ส่วนลูกค้านั้นมีทั้งแบบสมาชิก เริ่มต้น 20,000 บาท และลูกค้าขาจรจ่ายค่าห้อง VIP 2,5004,500 บาท ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ในปี 2561 มีรายได้รวม 91 ล้านบาท และปี 2562 มี
รายได้รวม 146 ล้านบาท (ผู้จัดการออนไลน์, 2564)
จากการเปิดเผยของอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานบันเทิงกทม.และปริมณฑล
พบผู้ติดเชื้อ 70 ราย กลุ่มที่ติดเชื้อมีความเชื่อมโยงกัน คาดว่าเริ่มต้นจากสถานบันเทิงใน
ต่างจังหวัดไปยังคริสตัลคลับ ทองหล่อ, และร้านอื่นๆ อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เนื่องจากนักเที่ยว
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นำเชื้อมาติดพนักงานและนักเที่ยวคนอื่น และนำไปติดคนในครอบครัว (กระทรวงสาธารณสุข ,
2564) จนกลายจุดเริ่มต้นที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด ดังแผนภาพสถิติการ
เพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็ว ดังนี้

ภาพที่ 1 ยอดผู้ป่วยโควิด-19
ล่าสุดวันนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (บก.น.5) ได้ดำเนินการในการควบคุมยับยั้ง
การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยได้มีการดำเนินคดีกับร้านคริสตัลคลับ ทองหล่อ 25 และร้านเอม
เมอร์รัลด์ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ และการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามประกาศใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้ดำเนินคดีกับผู้จัดการร้านทั้ง 2 ร้าน และส่งฟ้องศาลแขวงพระนครใต้
ซึ่งศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้จัดการร้านทั้ง 2 ราย เป็นเวลา 2 เดือนโดยไม่รอลงอาญา นอกจากนี้
ทางตำรวจจะเสนอปิดหากเข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็
จะมีโทษปิดเป็นระยะเวลา 5 ปี อีกทั้งจากการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจ
นครบาล (สน.) ทองหล่อ ที่ติดเชื้อ เป็นเจ้าหน้าที่ในสายปฏิบัติการทั้งสิ้น 18 นาย ไม่มีเจ้าหน้าที่
อำนวยการหรือธุรการที่ติดเชื้อ และทราบจากแพทย์ว่าตำรวจที่ติดเชื้อเหล่านี้ที่ไปตรวจตาม
สถานบริการ ถึงแม้จะมีการใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน ก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไม่สวมใส่ถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งลักษณะของผับและร้านอื่น ๆ เหล่านี้ส่วนมากมักจะตั้งอยู่
ใกล้กับสถานที่สำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดจนส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการรายอื่นในย่านทองหล่อ ที่
ประกอบการถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับความเดือดร้อน หลังเพิ่งกลับมาเปิดบริการได้เพียงไม่กี่
วัน ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเชิญผู้ประกอบการย่านทองหล่อเข้ามาหารือ เพื่อเตรียมหาทางเยียวยา
และให้ความช่วยเหลือต่อไป (สนธิ ลิ้มทองกุล, 2564)
นอกจากผลกระทบจากการผิดสถานบันเทิง โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ ตลาด
และอื่นๆ แล้ว ล่าสุดส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรตลาด
หุ้นไทยเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ปรับลงสวนทางกับตลาดหุ้นในภูมิภาค ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในประเทศมีความกังวลในประเด็นคลัสเตอร์โควิด -19 ในสถาน
Journal of MCU Social Science Review
Vol. 10 No. 3 July – September 2021

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

398

บันเทิงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีความเชื่อมโยงกันจากจุดเริ่มต้นในสถานบันเทิง
จังหวัดปทุมธานีไปยังคริสตัลคลับ ทองหล่อร้านบลาบลาบาร์และเบียร์เฮาส์เอกมัยเป็นลูกโซ่
ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศล่าสุดพุ่งขึ้นไปมากกว่าแตะระดับ 250 ราย โดยเป็นการติด
เชื้อในประเทศ ส่วนใหญ่เชื่อมโยงสถานบันเทิงผับ บาร์ที่เป็นต้นตอของคลัสเตอร์ในสถานบันเทิง
(ทองหล่อ) มีการกระจายในหลายจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี
เลย ชลบุรี สระแก้ว ลำปาง เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และเรือนจำในจังหวัดนราธิวาส
ส่งผลให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศ
ให้พื้นที่ 5 จังหวัดเป็นสีแดง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
และนครปฐม สั่งให้ร้านอาหารปิด 3 ทุ่ม งดขายเหล้า และปิดสถานบันเทิงอาบอบนวด ผับ บาร์
คาราโอเกะ ใน 3 เขตในกรุงเทพมหานคร (วัฒนา คลองเตย และบางแค) ส่วนเขตอื่น ๆ ให้ปิด
เฉพาะร้านที่พบผู้ติดเชื้อ ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขเตรียมกระจายฉีดวัคซีนในจังหวัด
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่สีแดงและสีส้ม (Tachochavalit, 2564)
ผลกระทบดังกล่าวมิใช่เพียงแค่ระบบเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปยังกิจกรรมอื่น ๆ
ทางสังคมอีกมากมายทำให้ตลาดมีความกังวลมากขึ้น สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องหยุดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน ห้างร้านและผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ต้องหยุดการทำงาน เจ้าของกิจการต่างๆ พลอยได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าถึงแม้ว่าจะมีการ
ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังถูกมองว่าเป็นผลมาจากของผู้มีอิทธิพลในย่านนั้น แต่ถึงอย่างไรก็
ตามสถานบันเทิงเหล่านี้มิได้จำกัดอยู่ที่ในเมืองหลวงเท่านั้นยังมีอีกมากมายที่ผุดขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองต่อผู้พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างหนาแน่นทุกมุมเมืองของประเทศไทยอันเป็นแหล่ง
สะสมอบายมุขต่างๆ ทั้งการพนัน การค้าประเวณี การดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด รวมไปถึงแหล่ง
ผิดกฎหมายอื่นๆ ที่ยังคงรอผู้มีอำนาจของรัฐเข้ามาช่วยคลี่คลายและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตาม
ครรลองครองธรรมที่ควรจะเป็นที่สามารถทำให้สังคมไทยมีความขาวสะอาด และชื่อเสียงในทาง
ที่ดีต่อสายตาของชาวโลก

หลักคิดและข้อปฏิบัติเพื่อการดำรงตนของชาวพุทธ
ปัจจัยเชิงพื้นที่ทางพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญอย่างมากต่อการปฏิบัติธรรมซึ่งส่งผล
ต่อการเจริญรุดหน้าของคุณธรรมให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น หากอยู่ ไม่ถูกที่การปฏิบัติธรรมก็อาจจะไม่
คืบหน้าอีกทั้งสามารถรบกวนสภาพจิตใจของบุคคลให้เกิดความกังวลได้ เช่น พื้นที่ที่สู้รบกันใน
สงครามต่างๆ พื้นที่ต่างศาสนา พื้นที่ที่มีเสียงดังมากๆ หรือพื้นที่ที่เป็นชุมชนของประชาชน เป็น
ต้น พื้นที่เหล่านี้ย่อมไม่สามารถจะพัฒนาคุณธรรมได้รวดเร็วนัก ดังนั้น หลักคิดและข้อปฏิบัติเพื่อ
การดำรงตนของชาวพุทธ อาจจะต้องทำความเข้าใจแม้ว่าจะไม่สามารถสละทางโลกได้แต่เนื่อง
ด้วยชาวพุทธที่มีหลักธรรมเพื่อการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่เหล่านี้ แต่ถึงอย่างไรก็
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ตาม พระพุทธองค์กรทรงแนะนำให้กับผู้เริ่ มปฏิบัติธรรมหรือชาวพุทธรุ่นใหม่ให้สละละแหล่ง
พื้นที่เหล่านี้เพื่อการเติมเต็มคุณธรรมให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้
Crystal Club พื้นที่แหล่งอบายมุข ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจในความหมายที่แตกต่างไป
จากนัยยะทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ แหล่งการพนันจำพวกบ่อนต่างๆ แหล่งการขายสุรายา
เสพติด แหล่งโสเภณี เป็นต้น ซึ่งก็ถูกต้องถูกตามความเข้าใจ แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากจะมองถึง
หลักคิดทางพระพุทธศาสนามองว่า พื้นที่อบายมุขเป็นหนทางแห่งความเสื่อมหรือหนทางแห่ง
ความหายนะ เป็นที่มาของการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองและตั้งอยู่ในความประมาท ได้แก่ การ
เกี่ยวข้องกับสุราและเมรัย การเที่ยวยามค่ำคืน การดูมหรสพต่างๆ การเล่นการพนัน การคบคน
ชั่ว และความเกียจคร้าน (ที.ปา. (ไทย) 11/247/202) เช่น การเกี่ยวข้องกับสุราและเมรัยจะส่ง
ทำให้คนรวมกลุ่มกันมากขึ้นและจะส่งผลกระทบใน 4 เรื่องใหญ่ ได้แก่ ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ
ผลกระทบด้านความรุนแรง ผลกระทบด้านปัญหาทางเพศ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (พระมหา
บุญส่ง สิริภทฺโท (ธูปจันทร์), 2559) เป็นต้น ที่สำคัญเป็นจุดแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด 2019 ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิตของประชาชนในภายหลัง อีกทั้งผลกระทบที่ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ทางสังคมต่อความกลัวที่เกิดขึ้น อีกทั้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจที่หยุดการทำงาน
เนื่องด้ว ยสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาดดั งกล่ าวด้ว ยแต่ถึ งอย่างไรก็ต ามใน
สังคมไทยที่มีแหล่งสถานบริการเหล่านี้มากมายก็เพราะคำกล่าวอ้างว่า แหล่งอบายมุขเหล่านี้อยู่
คู่กับสังคมไทยมาช้านานนั่นก็แปลว่า สังคมไทยยอมรับการใช้ชีวิตที่ก่อให้เกิดการตกต่ำทางจิต
และไม่ก่อให้เกิดคุณธรรมหรืออาจจะมองในแง่ของรายได้ของประเทศที่มาจากแหล่งเหล่านี้
กลับมาสู่การพัฒนาสังคมไทยซึ่งอาจจะมองผิดประเด็นไปในกรณีแหล่งอบายมุข เพราะแหล่ง
อบายมุขเหล่านี้จ ะสร้างความมืดบอดแห่งจิตใจที่ยากต่อการปฏิบัติธ รรมตามแนวคิด ทาง
พระพุทธศาสนา หรือไม่สอดคล้องกับแนวคิดหลักที่ถูกต้องนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายควรงดเว้น
อย่างเด็ดเพื่อการเจริญในธรรมต่อไป
Crystal Club พื้นที่แหล่งอโคจร เป็นข้อห้ามในเชิงสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเข้าไป
อย่างเด็ดขาด และตัวบุคคลที่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเข้าไปคบหา สมาคม และคลุกคลีด้วยรวมถึง
สถานบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ เมื่อเข้าไปมีโทษทางวินัยเรียกว่า โลกวัชชะ คือ ชาวโลกติเตียน (พระ
ธรรมกิตติวงศ์, (ทองดี สุรเตโช), 2548) แต่ถึงอย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถจะ
เข้าพื้นที่แหล่งอโคจรได้เพราะกฎหมายมิได้ห้ามแต่ประการใดและเป็นพื้นที่ได้รับการเปิดอย่าง
ถูกกฎหมายในระยะแรก แต่ในมุมมองหลักความเป็นจริงพื้นที่เหล่านั้นได้กลายเป็นพื้นที่ระดับ
อันตรายของผู้ที่หวังความเจริญหรือเป็นปฏิปักษ์สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนา ซึ่งควร
หลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้น ชาวพุทธหรือบุคคลทั่วไปอาจต้องมองถึงบริบทหรือสภาวะ
ของตนเองให้ได้ว่า สถานที่เหล่านั้นสามารถยกระดับการพัฒนาคุณธรรมของตนเองให้สูงขึ้นไป
ได้หรือไม่ อย่างไร หากสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดอีกทั้งยังเป็นข้อห้าม
สำหรับชาวพุทธทั้งหลาย และผู้หวังความเจริญในตนเองไม่ควรเข้าไปพื้นที่เหล่านั้น
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Crystal Club พื้น ที่แหล่งความประมาท ดังกล่าวที่แล้ว ข้างต้น ไม่ว ่ าจะเป็น แหล่ ง
อบายมุขหรือแหล่งอโคจรหากผู้ ปฏิบัติธรรมเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นย่อมได้ชื่อว่า ตั้งอยู่ในความ
ประมาทต่อการปฏิบัติธรรม เพราะถ้ามีความประมาทเสียแล้ว ชีวิตย่อมไร้ค่ากิจกรรมทั้งหลาย
ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมาย ด้วยเหตุนี้ ความไม่ประมาท จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้ง
ต่อตนเองและสังคมทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ดังนั้น อัปปมาทธรรม (ที.ม. (ไทย). 10/218/166)
ถือได้ว่าเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมทุกระดับ และในหน้าที่การงาน
ทุกอย่างซึ่งบรรดาธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทถือได้ว่าเป็นกุศลธรรมที่เป็นธรรมมีอุปการะ
มาก ความไม่ประมาทในการทำบุญ ความไม่ประมาทในชีวิต ไม่ประมาทในวัย ไม่ประมาทใน
ความไม่เจ็บ ป่ว ย (สุภ ีร ์ ทุมทอง, 2559) เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องความไม่
ประมาทไว้มากมายที่ชาวพุทธควรเสริมสร้างและพัฒนาตนเองให้มากขึ้น ยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ผู้
แสวงหาธรรม รวมทั้งชาวพุทธทั้งหลายที่ผู้ดำเนินชีวิตตามรอยแห่งธรรมควรงดเว้นแหล่งที่
ก่อให้เกิดการดำรงชีวิตด้วยความประมาท เพราะความไม่ประมาทเป็นหนทางไปสู่ความไม่ตาย
แห่งธรรม
Crystal Club พื้นที่แหล่งก่ออกุศล หากพูดถึงคำว่า อกุศลอาจจะมิใช่แหล่งหรือพื้นที่ใน
สถานที่นั้นแต่อาจหมายถึงแหล่งที่ม าของการเกิดขึ้นของอกุศลตามมาอีกมามาย ซึ่ง Crystal
Club เป็นแหล่งที่สามารถยั่วยวนความปรารถนาของประชาชนให้เข้าไปใช้บริการจนมองไม่เห็น
ต้นตอของอกุศลที่จะเกิดขึ้นไปตามอำนาจของกิเลสมนุษย์ในทัศนะทางพระพุทธศาสนามองว่า
แหล่งอกุศลกรรม ประกอบด้วย 10 ประการ ได้แก่ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักทรัพย์การเอา
ทรัพย์ที่เจ้าของไม่เต็มใจให้ การประพฤติผิดทางกาม การผิดลูกผิดเมียผู้อื่น การพูดเท็จ พูดโกหก
หลอกลวง พูดไม่มีมูลความจริง พูดส่อเสียด การพูดคำหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ ความละโมบหรือ
ความโลภ การคิ ด ร้ า ย ปองร้ า ยต่ อ ผู ้ อ ื ่ น และการเห็ น ผิ ด จากทำนองคลองธรรม (ที . ปา.
11/359/284) สรุปง่ายๆ ว่า แหล่งอกุศกรรมมาจากการกระทำที่เกิดจากทางกาย ทางวาจาและ
ทางใจ หรือ การกระทำที่แสดงออกถึงความชั่วทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ เพราะฉะนั้น ผู้
ปฏิบัติธรรมมักจะคุ้นเคยกับข้อปฏิบัติเหล่านี้อยู่แล้วแต่เนื่องด้วยนักท่ องเที่ยวในยามค่ำคืนหรือ
แหล่งอบายต่างๆ เหล่านั้นมักจะมองไม่เห็นภัยที่จะส่งผลกระทบมายังตนเองในปัจจุบันจึงไม่
สามารถมองเห็นหรืองดพฤติกรรมเหล่านั้น ดังนั้น นักปฏิบัติธรรม ผู้ศึกษาธรรม และผู้เผยแผ่
ธรรมแม้ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือแหล่งอกุศลกรรมเหล่านี้ เพื่อการเรียนสิ่งที่ผิดเพื่อ
ปกป้องและป้องกันความผิดพลาดในความชั่วทั้งหลาย มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง
Crystal Club พื้นที่แหล่งรายได้ผิดธรรม แม้ว่าจะเปิดถูกต้องกฎหมายในเบื้องต้น แต่
ระยะหลังก็ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานบริการ พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ถึงอย่างไรก็
ตามในการเปิดสถานบันเทิงในปัจจุบันมีให้เห็นกันมากมายเพราะรัฐได้เปิดโอกาสให้กระทำได้ที่
มองเห็นถึงภาษีที่จะนำมาเข้าสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งแต่ละปีเป็นจำนวนเงินมิใช่น้อยจึงเป็น
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แหล่ง ที่ส ร้า งความร่ ำรวยให้ กั บ ผู ้ มี อ ิ ทธิ พ ลและเจ้ าหน้ า ที ่ร ัฐ บางกลุ ่ ม ที ่เ ข้ า ไปแอบอิ ง เอา
ผลประโยชน์ในสถานที่นั้น แม้ว่ากิจกรรมกสรเปิดสถานบันเทิงจะถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม แต่
หากมองในทัศนะทางพระพุทธศาสนาแล้ว สถานที่เหล่านั้นมักจะเปิดในยามค่ำคืนหรือเหมาะสม
สำหรับผู้ที่ท่องเที่ยวในยามราตรีของประชาชนที่มองไม่เห็นคำสอนของพระพุทธองค์ว่า ผู้ปฏิบัติ
ธรรมต้องงดเว้นจากการเที่ยวกลางคืนที่นำไปสู่ความเดือนร้อนภายหลังได้ เช่น มักจะหลงใหลสิ่ง
ยั่วยวนจิตใจให้ลุ่มหลง เสียทรัพย์ เสียค่าใช้จ่าย มักถูกหลอกลวง การทะเลาะวิวาท ล่วงในกาม
ได้ง่าย (ที.ปา. (ไทย) 11/247/202) ดังนั้น สถานบันเทิงทุก ๆ แห่งต้องใช้จ่ายทรัพย์อย่างมาก
เป็นแหล่งฟอกเงินของผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นแหล่งที่มิจฉาชีพประกอบอาชีพ เป็นแหล่งที่ผู้มี
อิทธิพลมืด เป็นแหล่งหาเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อการรับสินบนเพื่อละเลยต่อการดำเนินคดี
ตามกฎหมาย และมักจะได้รับการต้อนรับที่ดีจากเจ้าของสถานที่นั้นๆ รวมไปถึงเป็นแหล่งของผู้มี
เงินนำไปใช้สำหรับการดื่มสุรา และสิ่งของมึนเมาต่างๆ และใช้เงินเพื่อความสุขของตนเอง เป็น
ต้น จึงถือได้ว่า Crystal Club แม้จะจ่ายภาษีให้กับรัฐตามกฎหมายก็ตามแต่ด้วยแหล่งพื้นที่
เหล่านั้นมิได้มีความถูกต้องแห่งความชอบธรรมในทัศนะทางพระพุทธศาสนาแม้แต่น้อยทำให้ผู้
ปฏิบัติธรรมจำต้องละเว้นการเข้าไปสถานลักษณะดังกล่าวด้วย

สรุป
บทความเรื่อง Crystal Club : ภาพการสะท้อนและหลักคิดทางพระพุทธศาสนา เกิด
จากสถานการณ์ จ ุ ด กำเนิ ด แหล่ งคลั ส เตอร์ ข องเชื ้ อ โรคระบาด Covid-19 รอบที ่ 4 จนนำ
สังคมไทยไปสู่หายนะใหม่ส่งผลต่อการสูญเสียชีวิตของชาวพุทธเป็นอันมากเพราะไม่รู้จักความ
รับผิดชอบชั่วดี แม้ว่า พระราชบัญญัติสถานบริการ พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ตามแต่ก็ด้วย
ผู้ที่มีตำแหน่งและมีอำนาจคอยอุ้มชูกิจการจึงดำเนินกิจกรรมของสถานบันเทิงไปได้เพราะระดับ
รัฐมนตรีต่างๆ ผู้มีตำแหน่งระดับสูงของประเทศยังเข้าไปใช้บริการจนติดเชื้อ Covid-2019 และ
ลุกลามไปทั่วประเทศโดยรวดเร็วแต่ถึงอย่างไรก็ตามสังคมไทยอาจจะตั้งคำถามไว้มากมายที่
สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวว่า สังคมไทย สังคมพุทธเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยแหล่งอบายมุข เป็น
พื้นที่แหล่งอโคจร พื้นที่แหล่งความประมาท พื้นที่แหล่งอบายมุข พื้นที่แหล่งก่ออกุศล และแหล่ง
รายได้ของผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ จนกลายเป็นความเดือดร้อนคนทั่วไป ซึ่ง
หลายท่านก็เรียกว่า การระบาดของเชื้อ Covid-2019 รอบนี้ เป็น “การกระทำของคนรวย แต่
ซวยคนจน” จนเป็นทีม่ าของความไม่เข้าใจและไม่พอใจหน่วยงานรัฐต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เพราะฉะนั้น Crystal Club เป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับ ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ที่ศึกษาธรรม
ผู้ที่เผยแผ่ธรรม และผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรละเว้นจากพื้นที่ต่างๆ เหล่านั้นให้ได้ เพราะเป็นต้นเหตุ
ในพื้นที่แหล่งอโคจร พื้นที่แหล่งความประมาท พื้นที่แหล่งอบายมุ ข พื้นที่แหล่งก่ออกุศล และ
พื้นที่แหล่งรายได้ผิดธรรม ที่สามารถทำร้ายตนเอง ทำร้ายสังคม ทำร้ายประเทศ และทำลาย
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ระบบคุณงามความดีทั้งหลายให้หมดสิ้นไปและไม่สอดคล้องกับคำสอนต่างๆ เช่น หลักความไม่
ประมาท หลักการสร้างกุศลกรรม หลักศีลธรรม หลักการไม่คบคนพาล หลักการเว้นจากความชั่ว
ทั่งปวง เป็นต้นที่ไม่ก่อให้เกิดคุณความดีต่อชาวพุทธในสังคมไทยเพราะเป็นสัญลักษณ์ทางความ
ชั่วร้าย บั่นทอนชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ มากมายจนกลายเป็นผู้ที่มีความประมาทไม่ปฏิบัติตาม
บนเส้นทางแห่งธรรมทั้งหลายจึงควรงดเว้นที่สถานที่เหล่านั้นเพื่อความงอกเงยของคุณธรรมที่ยัง
ไม่เกิด จนพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ จึงเห็นว่า ภาพสะท้อน Crystal Club เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติ
ธรรมที่ทำให้มุมมองบางส่วนในสังคมไทยจนกลายเป็นการยอมรับและทำให้เกิดผลกระทบ
ตามมาอย่างมากมายแต่ทัศนะทางพระพุทธศาสนามองว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นแหล่งก่ออกุศลได้
ง่ายและควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด
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