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เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

พระอรหันตทานไมหวงกัน
กอนจังหัน
ที่มันเปนพวกเสนพวกเอ็นมันรัดมันรึงมันแข็งมากอยูนะ เปนคราวที่แลวสี่หา
วันผานมาเปนลักษณะอยางนั้น อันนี้ก็เปนลักษณะนั้น เวลามันจะเปนมันเปนอยูลึกๆ
นะ ปวดระบมภายใน เมื่อคืนนี้ ๖ ทุมพอดีมันแสดงขึ้นมา กําลังฟากระหึ่มๆ เปนตั้งแต
เมื่อคืนนี้กระทั่งเชานี้ เดี๋ยวนี้ก็ยังไมสราง มันเปนของมันอยูอยางนั้นละ
ของเราที่สงไปเวียงจันทนก็เตรียมพรอมหมดแลว ที่ศาลาใหญเมื่อวานนี้ตอน
เย็นเราออกไปดูความเรียบรอย จัดเสร็จเรียบรอยหมดแหละ พอฉันเสร็จแลวก็ออก
เลย นี่ละชวยโลก เขาใจไหมละ ธรรมพระพุทธเจาธรรมชวยโลก ธรรมพระพุทธเจาชวย
โลกเปนอยางนั้นละ ไมมีอะไรขัดของ การชวยเหลือกันทั่วโลกดินแดนประสงคกัน
ทั้งนั้น ไมมีใครขัดในหัวใจแมรายเดียว การชวยเหลือเกื้อกูลกันสําหรับโลกที่อยูรวมกัน
เปนความชอบธรรม ศาสดาองคเอกพาดําเนินมาอยางนี้
ที่วา มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ พระพุทธเจาทรงพระเมตตามหา
กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ ทําประโยชนแกโลกหาประมาณไมไดเลย นี่ละองคศาสดา
เพราะฉะนั้นการเสียสละนี้ โลกทั้งโลกจะอยูรวมกันเปนผาสุกไดดวยความเสียสละ ทาน
ทั้งหลายใหจําเอาไว อยามีแตกวาดตอนเขามาๆ อะไรก็กวาดตอนเขามา เปนประเทศ
ใหญเทาไร ยิ่งกวาดตอนเอาตับเอาปอดคนทั้งประเทศทั้งโลก เขามาใสตับปอดของ
ตัวเอง นี่เรียกวาเปนยักษเปนผี ประเทศใหญเทาไรยิ่งเปนยักษเปนผีอันใหญโต ขัดกัน
กับธรรมอยางยิ่ง
ธรรมนั้นใหญเทาไรยิ่งเปนความชุมเย็น ประเทศใหญเทาไรยิ่งมีธรรมภายใน
จิตใจ เฉลี่ยเผื่อแผใหถึงกันหมด ทีนโี้ ลกอยูรวมกันเปนสุขทั้งนั้น การเสียสละไมใชเรื่อง
เล็กนอย เปนความเชิดชูจิตใจของโลกใหอยูรมเย็นเปนสุขทั่วหนากัน และประสาน
ความไววางใจซึ่งกันและกันจากความเสียสละจากเมตตาธรรม พากันจําเอาไว
ในโลกของเรานี้ประเทศใหญๆ มี นั่นละประมวลสมบัติทั้งหลายที่อยูใน
ประเทศนั้นๆ ออกเฉลีย่ เผื่อแผกันทั่วโลก โลกจะไดมีความสงบรมเย็น จะร่ําลือไปดวย
ความเสียสละ และความรมเย็นจากการเสียสละทั่วหนากัน นี่ใครก็มีแตจะกอบจะโกยๆ
หาความสุขไมมี โลกทัง้ โลกหาความสุขแกหัวใจสัตวโลกไมมี เพราะความเห็นแกตัวๆ
นั่นละความเห็นแกตัว ก็คือกิเลสตัวเปงๆ ตัวใหญๆ ตัวยักษตัวมารกินหมดกิน
ไมเลือกๆ นีค่ ือกิเลส ถานํามาแบงสันปนสวนใหทั่วถึงกันหมด เมตตาเรากับเมตตาเขา

๒
หัวใจดวงเดียวกัน ความสุขความทุกขสัมผัสสัมพันธอยูด วยกัน รูดวยกัน สิ่งใด
บกพรองก็รอู ยูดวยกัน เพราะฉะนั้นรวมลงแลวจึงวาโลกนี้พึ่งกัน ตางคนตางพึ่งกัน
ไมใชอยู อตฺตโน นาโถ คนเดียวได อยูไมไดนะ โลกมีมากมีนอยก็อยูเปนเพื่อนเปนฝูง
เปนกลุมเปนคณะไป อาศัยซึ่งกันและกัน เรียกวาพึ่งกัน ขอใหมีสิ่งที่เสียสละพึ่งกัน
ความหวังจะอยูที่การไดรับจากการเสียสละนั่นละ เปนความรมเย็นเปนสุข
เชนอยางวันนี้ฉันเสร็จแลว เราก็จะไปสงเคราะหพี่นองชาวเวียงจันทน ประเทศ
ลาว นี้คือใคร นี่ สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันหมดทั้งสิ้น ฟงซิ หวังอาศัยผูอื่นๆ เหมือนกันหมด ไมวาจะโลกใดอยูที่ใดหวัง
พึ่งกันทัง้ นั้น เมื่อไดรับความพึ่งพิง ความสงบรมเย็น ความชื่นใจมีมาดวยกัน ที่เราทํา
อยางนี้ทําโดยธรรม เฉลี่ยใหถึงกันหมดทีเดียวเลย เปนสุขๆ
อยูที่ไหนเราไมตองไปถามละ
ไอชาติชั้นวรรณะมันเอามาเหยียบกันไมเกิด
ประโยชนอะไร พวกนี้เปนพวกหอกพวกหลาวทิ่มแทงหัวใจซึ่งกันและกัน ยกตนเหยียบ
ทาน ยกตนเหยียบเขาวาตนนี่ยิ่งใหญแลวเหยียบผูนอย นี่ละตัวกิเลสตัวเปงๆ สพฺเพ
สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายคําเดียวเทานั้น สัตวโลกทุกตัวสัตวมีกรรมเปนของตนดวยกัน
แลวจะไปตําหนิใครไดลงคอ เมื่อตางคนตางมีกรรมเปนของตนดวยกันแลว ตางคนก็
ตางชวยเหลือกันซิ จะชวยเหลืออยางไรในฐานะใด อยางนั้นถึงถูกตอง
อยาไปดูถกู เหยียดหยามกัน ผิดมาก เลวมาก ใครเปนคนไปดูถกู เหยียดหยาม
เขา เห็นวาตัวนี้สูงและยิ่งใหญ มันใหญตั้งแตลมปาก ใหญตั้งแตทิฐมิ านะ ความ
เดือดรอนมันใหญเผาโลกไปเลยไมรตู ัว ความใหญอันนี้เปนฟนเปนไฟ ใหมองกันดวย
ความเมตตาสงสาร เฉลี่ยเผื่อแผชวยกันๆ สนิทกันหมดคนเรา อยาไปถามหาชาติชั้น
วรรณะ ถามหากิริยาอาการแสดงออกตอกันดีหรือเลว ถาแสดงออกเปนความดีแลว
สนิทกันทันที ถาเลวแลวเปนภัย แมที่สุดผัวกับเมียก็ทะเลาะกันถาเปนภัยตอกัน ลูกเตา
หลานเหลนในครอบครัวเปนภัยตอกันถาแสดงผิดอรรถผิดธรรม ถาแสดงถูกอรรถถูก
ธรรมไมวาใกลวาไกลประสานกันเขาไดหมด คือธรรม
ธรรมไปที่ไหนประสานใหเหนียวแนนมั่นคง ไมใชไปทําลาย ธรรมเปนเครื่อง
ประสาน แตกิเลสไปทําลาย เที่ยวหายุแหยกอกวน เขาทําดีเราทําไมไดก็ไปกีดไปขวาง
เขา ไปโจมตีเขาทานั้นทานี้ พวกนี้พวกบัดซบ หาตั้งแตความเลวรายใสคนที่เขาทําดีๆ
ตัวเลวรายขนาดไหนไมมองดูตัวของเรา คนเชนนี้เลวที่สุด เลวกวาหมา จําเอานะ อยา
เอาวิชาหรือกิริยานี้มาใชจะเลวยิ่งกวาหมา ใหเอาวิชามนุษย เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
อยาดูถูกเหยียดหยามกัน ทุกคนมีกรรมดวยกันพอตัวแลวๆ ไปดูถูกเขาหาอะไร มี
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กรรมเต็มตัวทุกคนๆ มีแตจะชวยแบงเบากันเทานั้น ใหเขาเบาลง จะชวยในฐานะใดก็
ชวยใหแบงเบาลงเทานั้นถูกตอง จําใหดี จะใหพร
หลังจังหัน
ทีแรกเราจะเอาน้ําตาลไป(เวียงจันทน) ประมาณสัก ๕๐๐ กระสอบ แตพอดี
ขัดของทางกฎหมาย คือเวลานี้น้ําตาลในเมืองไทยเรามีนอยมาก ไมพออยูพอกินใน
เมืองไทย กฎหมายจึงหามไมใหสงออกไปเมืองนอกเมืองนาเมืองไหนก็ตาม ใหกินแต
เมืองไทย ถาไมพอกินฟาดมันหมดทัง้ กระสอบปานก็ได เขาใจไหม กินน้ําตาลแลวกิน
กระสอบดวยถามันไมพอ หากยังไมพออีกใหบอกมาหาหลวงตาบัว เราชวยเลนๆ
น้ําตาลสองกระสอบติดแนบไปเทานั้น ไมเกี่ยวกับกฎหมายบานเมือง เพราะเปน
ไทยทานติดรถไปเหมือนไทยทานอื่นๆ สวนใหญเราไมเอาละ คือปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎหมายชอบธรรมแลว
กฎหมายไปจากธรรม ไปเปนกฎหมาย เพราะฉะนั้นจึงตองเคารพ ตกลงเราก็จะ
ไดน้ําตาลไปเพียงสองกระสอบ พอไมใหเสียลวดลาย เราไปแตละทีนอยเมื่อไร แตนี้ได
ไปเพียงสองกระสอบๆ ละ ๕๐ กิโลดวยนะไมไดเต็มบาท กะประมาณกวาจะเรียบรอยก็
๓ โมงพอดีออก ของเตรียมไปเรียบรอย รถนั้นใครจะไปกอนไปหลัง พวกรถบรรทุกได
ตกลงแลวตัง้ แตวานนี้ ไปรออยูที่ดานเลย ใครไปกอนไปหลังไปรออยูทดี่ าน ไดเวลาเรา
ก็ไปของเราเอง สั่งเสียแลวเมื่อวานนี้ตอนไปจัดของขึ้นรถ เขาคงจัดอยางนัน้ แหละ
ไปใหทางประเทศลาวซึ่งเปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้งสิ้นนั้น ใหได
ยิ้มแยมแจมใสทั่วประเทศกันวันนี้ ยิ้มแยมแจมใสกับบรรดาพี่นองทัง้ หลายทางประเทศ
ไทยเรา แขนซายแขนขวาคือประเทศลาวกับประเทศไทย นี่เรียกแขนซายแขนขวา ทํา
อะไรกันไมได เปนแขนซายแขนขวามาดั้งเดิม ทางโนนยากจนมาก แขนขวาจะชวยได
ยังไงก็ชวยกันไปๆ อยางนั้นละ
สําหรับตาเราจะเอาจุดเวียงจันทนกอน คือเวียงจันทนนี่จะใหครบ ที่ชวยไปแลว
๑๖ ลาน นี่หมายถึงตา ไปวันนี้ก็จะไปตามอันนี้อกี ขาดอะไรๆ เราจะนํามาหมดบัญชี
สั่งทางนี้ไปใหพอ ที่เราตั้งจุดไวนี้แลวคือ บุรีรัมย เพชรบูรณ พิษณุโลก อุตรดิตถ
เวียงจันทน ๕ แหงนี้เราจะพยายามใหพอเหมือนกันหมด เพราะตาเปนสําคัญมาก
ทีเดียว จะคอยไลเบี้ยไปตามกําลังทรัพยสมบัติของเราที่มีมากมีนอย เราจะพยายามทํา
ไป เริ่มตั้งแลว สั่งแลว บุรีรัมยเริ่มสั่ง ๖ ลานแลว เพชรบูรณ ๔ ลาน พิษณุโลก ๙ ลาน
๕ หมื่น อุตรดิตถ ๕ ลาน ๘ แสน สวนเวียงจันทนใหชุดกอนมาแลวเปน ๑๖ ลาน คราว
นี้ก็จะไปดูบญ
ั ชี ขาดเหลืออะไรเราจะนําบัญชีออกมาพิจารณา แลวจะใหครบเครื่องมือ
ตา ใหครบเหมือนกันหมด ๕ หนวย ๕ จุด เมืองไทยเราเปนเมืองใหญกวาตองได
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มากมาย ทางนั้นเอาเพียงเทานั้นกอน แตกอนไมมี นี่มีไดเขามาแลวก็รูสึกวาดีขึ้น ดีกวา
ไมมี เอาแคนี้กอน
เราจะพยายามชวยพี่นองทั้งหลายจนกระทั่งชีวิตหาไมเลย ชวยดวยความเต็มอก
เต็มใจเต็มธรรมลวนๆ ภายในจิตใจ เรื่องมลทินนี้ไมมีในเมตตาธรรม ไมวามากวานอย
ของที่ทานทั้งหลายบริจาคผานเรานี้ ออกดวยความบริสุทธิ์ลวนๆ เพราะเมตตาธรรมพา
ใหบริสุทธิ์ ทุกอยางออกดวยความบริสุทธิ์ใจหมดเลยเชียว ไมวาจะแงใดๆ ตั้งแต
ทองคําลงมา ทองคําก็รอยทั้งรอยเขาหมดๆ สวนดอลลารเราไดแบงเขาเพียง ๑๐ ลาน
๒ แสนกวา นี่เราก็ประกาศแลว ตอนี้ไปดอลลารจะไมเขานะ เพราะเงินไทยเราหลังจาก
การชวยเหลือพี่นองชาวไทยยุติลงแลว เงินไทยจะไมพอเพราะความยากจนของคนไทย
เราทั่วประเทศไมไดบกบางเลย เราจะตองหมุนเอาเงินดอลลารนี้เขามาชวยเงินไทย ก็
ทําอยางนั้น
เราทําอะไรเราพิจารณาเรียบรอยแลวเราคอยสั่งออกมา ไมไดสั่งสุมสี่สุมหา ให
เปนไปตามนั้นๆ ที่เราพิจารณาเรียบรอยแลววาเปนธรรม พูดงายๆ แลวก็ออก
ตามนั้นๆ ดอลลารจึงไมไดเขาคลังหลวง มาหนุนชวยเงินไทย มีเทาไรออกทางนีล้ ะ
เพราะเงินไทยบกบางมาก ไมพอ ตองเอาดอลลารเขามาชวยๆ แตสําหรับทองคํารอย
ทั้งรอยตลอดไปเลย ไมมีอะไรแตะตองไดเลย อันนี้เราสั่งขาดเลยตั้งแตตนมา เม็ดหิน
เม็ดทรายนี้ไมใหมีที่จะเขาไปแทรกใหเปนความมัวหมองอะไร บกพรองอะไรในทองคํา
ไมใหมีตลอดมา
เวลานี้ก็ดูวาได ๑๑ ตันเกือบจะ ๓๐๐ กิโลแลวมัง รวมทั้งหมด (เขาคลังหลวง
๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่งครับ) อันนี้เขาแลว (๒๗๑ เจาคะที่ไหลซึม ก็รวมกับอีก ๓๗ กิโล
ครึ่งก็ได ๓๐๐ กับ ๘ กิโล) เออๆ เปน ๓๐๐ กิโลแลว นั่น ๑๑ ตันกับ ๓๐๐ กิโลแลว
เวลานี้ทองคําเรา เวลาเราไปกรุงเทพก็ขนไปกรุงเทพ ทองคําเก็บไวที่ตูนิรภัย อุดร
กรุงเทพ เราเชาตูนิรภัยที่ธนาคารเอาไวเรียบรอย ทางนี้เราเอาเขาตูนิรภัยไวถึงเวลาไปก็
เอาไปเลยๆ
เราจะชวยพี่นองทั้งหลายในเวลามีชีวิตอยูนี้ ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวยไมมีอะไร
เหลือติดตัวหลวงตาบัวเลยบอกตรงๆ ไมมี ไมใหมี เราจะชวยโลกทั้งหมดเลย คิดดูซิ
เวลาเราตาย เขาบริจาคทานมาเพื่อเผาศพเผาเมรุเรา เงินทั้งหมดนี้ตั้งกรรมการกึ๊กขึน้
เลย รับผิดชอบทั้งหมด เงินจํานวนนี้ไมใหใครมาแตะตอง จะไปสรางอันนั้นหรูๆ หราๆ
ฟูๆ ฟาๆ เพื่อศพเนาเฟะของหลวงตาบัวไมใหทําเราบอกตรงๆ มีหีบเทานั้นใสลงไป
เทานั้นพอ อยามาทําหรูๆ หราๆ ฟูๆ ฟาๆ ซึ่งสมบัติเหลานี้จะเปนประโยชนแกชาติ
ขนาดไหน เอามาสุรุยสุรายทําไมใชไหม นี่เราก็สั่งไมใหทํา ขนเขามาหมดไดเทาไรแลวก็

๕
ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงเปนวาระสุดทายเลิกไปเลย พูดจริงๆ เลิกโดยเด็ดขาดเสียดวย
พูดถึงเรื่องการชวยดวยกิริยาอยางนี้ไมมีละ เราจะชวยแตเวลามีชีวิตอยูนี้ มีเทาไรเอา
ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวยมีเทาเอาเลยๆ ไมถอย เพราะเราพอทุกอยางแลว เราชวยโลก
ดวยความเมตตาและความพอในหัวใจทุกอยาง
นี่ละธรรมทานทั้งหลายฟง ธรรมปฏิบัติลงไปแลวพอ ถึงขั้นพอแลวเอาน้ําที่ไหน
มาเทเหมือนน้ําเต็มแกว เอาน้ําอันนั้นมาเทลนออกๆ เอาน้ํามหาสมุทรมาเทก็ลนออก
นั่นน้ําที่เต็มแกว ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวเต็มแลว เต็มอรรถเต็มธรรมเต็มใจ
แลวลนหมด คําวาพอก็พออยางเลิศเลอเสียดวย ไมใชพอธรรมดา พออยางเลิศเลอ นี่
เราก็พอแลวพูดใหมันชัดเจนกอนที่เราจะตาย
บอกวาเราไมมีอะไรบกพรองแลวที่
ปฏิบัติตอโลกนี้ เราพิจารณาทุกอยางที่เกี่ยวของกับผูใด ทัง้ พระทั้งฆราวาสประชาชน
หญิงชาย เขาไปเกี่ยวของอะไร เราจะไมใหมีพษิ เขาไปเกี่ยวของกับคนนั้นเลย เกี่ยวกับ
เรื่องของเรานะ จะใหมีแตคุณมากนอยเปนลําดับลําดาไปเทานั้น
เพราะจิตนี้ไมมีโทษแลว มีแตคุณลวนๆ ออกมากออกนอยเปนคุณทั้งหมดเลย
เราพูดใหอยางชัดเจน เมื่อจิตเปนคุณลวนๆ แลวจะเอาโทษมาจากไหน โทษทั้งหมดไป
จากจิต มัวหมองไปจากจิตอะไรไปจากจิต ถากิเลสคือตัวมัวหมองตัวมืดตื้อตัวเปนภัย
ออกหมดแลวจาเลย ทีนี้ไมมีอะไรเขาไปแฝง มีแตคุณลวนๆ เลย เราจะทําอะไรกับผูใด
ก็ตามในโลก เราพิจารณาเต็มหัวใจเราแลวเราคอยออกๆ เราไมไดทําสุมสี่สุมหา แลวมี
ขอแมๆ มาแกอยางนั้นไมได เราพิจารณาเรียบรอยแลวสมบูรณแบบทุกอยางแลวออก
ปุบๆ ออกปุบ เลย
เราปฏิบัติตัวของเราก็ปฏิบัติมาอยางนั้น แลวปฏิบัติตอโลกก็เปนแบบเดียวกัน
ซึ่งเปนแบบธรรมลวนๆ เหมือนกันหมดเลย เราจะทําใหสมบูรณแบบใหโลกไดเปน
ประโยชนจากเราแลว ก็ขอใหไดเปนคติเครื่องเตือนใจแกพี่นอ งทัง้ หลายทั่วไปดวย เรา
ไดพยายามสละเต็มกําลังความสามารถ เวลาเราออกปฏิบัติกเ็ คยเลาใหฟงแลว ไปคน
เดียวไมไดยงุ กับใครเลย ฟดกันเลย ปาชาอยูกับเราคนเดียว ความเปนความตายอยูกับ
เราคนเดียว เอาขนาดนั้นละ ถึงเวลาตาย เอา ตายไมมีถอย คําวาถอยไมมี เอาเต็ม
เหนี่ยว จนกระทั่งไดผลเปนที่พอใจทุกอยางแลว ก็คอยขยายออกละชวยโลก คอยขยาย
ออกๆ เบื้องตนก็ชวยพระเสียกอน
พระวงกรรมฐานนี้จะไดฟงธรรมะเด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ จากเราที่ศาลา จากนั้นก็
คอยกระจายๆ กระจายไปเรื่อยจนกระทั่งทุกวันนี้ ธรรมที่เกิดมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบไมผิดพลาดแลว ผลเกิดขึ้นมาเปนที่พอใจอยางนี้ เวลาออกแสดงตอโลกก็เปนที่
พอใจตอโลกทั่วไป เราทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวยในเวลานี้ ไมนานละมันจะตายเหมือน
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โลกทั่วๆ ไป กอนตายนี้ควรจะทําประโยชนอะไรใหโลก เอา ทํา ทําลงไปเสียเวลานี้
สําหรับตัวเราเองเราพอทุกอยาง ไมเอาอะไรทัง้ นั้นละ พอ พอทุกอยาง มีแตความ
เมตตาสงสารโลกเทานั้น ไปที่ไหนหวงหนาหวงหลังหวงแตโลกที่บกพรองนั้นแหละ ถา
สมบูรณแลวไมหวงกัน พระอรหันตทานไมหวงกัน ไมมีหวงกันเลย หมดเรื่องที่จะมา
หวงกันไมมีในพระอรหันต สมบูรณแบบเต็มหัวใจดวยกัน
ที่เกี่ยวกับเรื่องความหวงก็เกี่ยวกับธาตุกับขันธ โลกอันนี้เปนโลกอนิจจัง หา
ความสมบูรณพูนผลไมได ตองบกพรองตลอดเวลา ตองไดชวยกันไปอยางนี้ละ
หลังจากนี้แลวกะวาจะออกเวลาประมาณสักสามโมงนะ ใครจะไปกอนไปหลังใหไปเลย
ใครอยากไปกอนไปหลังใหไปเลย ถึงเวลาเราแลวเราก็ออกของเราไป สวนรถที่บรรทุก
ไวแลวเขาจะไปของเขาก็ไป สั่งไวแลวตั้งแตเมื่อวานนี้ เราออกไปตอนบายเมื่อวานนี้ ไป
ดูของจัดเรียบรอยแลวสั่งไวเลย ถาสมควรจะออกเมื่อไรใหออก ไปรอกันที่ดานเราวางั้น
เลย ไมวารถประเภทใดที่บรรทุกของนี้ไปใหไปรอที่ดาน เราสั่งเรียบรอยแลว เมื่อถึง
เวลาเราก็ไปของเราเอง เทานั้นละ ตอไปนี้จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

