รายงานการประชุม
คณะทํางานการจัดการความรู สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
ณ หองประชุมเล็ก ชั้น ๒ อาคารสํานักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา

คณะทํางานที่เขารวมประชุม
๑. นายสุนันท อินทนิล
๒. นางสาวผกาทิพย ชูชาติ
๓. นางอัจฉราภรณ กวมทรัพย
๔. นางสาวพิชามญชุ ทองซวน
๕. นางสาวขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ
๖. นางสาวเนตรนภา สมบัติ
๗. นางสาวนิภารัตน จิรานุกรม
๘. นางละอองดาว เหลาแกว
๙. นางสาวฉัตรมณี ไชยวงศ
๑๐. นางสาวคารีนา แหอุ
๑๑. นางจิตติมา หนูชวย
๑๒. นางวิมล ถิรสัตยวงศ
๑๓. นางสาวจิตติมา แพงโยธา
๑๔. นางจิตติมา ดําชู
๑๕. นางศรินญา สังขศิริ
๑๖. นางกอบกุล สุวลักษณ
๑๗. นางสาวอุมาภรณ ธนูศร
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เปดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุนันท อินทนิล ผูอํานวยความสะดวก คณะทํางานการจัดการความรู สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ กลาวเปดกิจกรรมเลาสูกันฟง โครงการตามแผนการจัดการความรู ประเด็น ๑ หองสมุด
สรางสุข : คนทํางานเปนสุข โครงการกิจกรรมธรรมดลใจ ซึง่ เปนการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการ
ยอยหัวขอ พุทธวจนเสวนา โดยนําหลักธรรมคําสั่งสอนที่ออกจากพระโอษฐของพระพุทธเจา มารวมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ตอจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ ๑ มีหัวขอที่นํามาเสวนาประกอบดวย
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
เลาสูกันฟง ประเด็น ๑ หองสมุดสรางสุข : คนทํางานเปนสุข เปนการแบงปนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ในกิจกรรมพุทธวจนเสวนา มีประเด็นที่ไดรวมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูประกอบดวย
-

- การฝกสมาธิ
ทบทวนประเด็นพุทธวจนเสวนา ครั้งที่ ๑
กฏอิทัปปจจยตา หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท ฝายทุกขสมุทัยอริยสัจ
กฏอิทัปปจจยตา หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท ฝายทุกขนิโรธอริยสัจ
- ขอคิดแรงบันดาลใจจาก ดร.วรภัทร ภูเจริญ
- สรุปการเสวน ดวยธรรมบรรยายโดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

๑. การฝกสมาธิ
สมาธิ คือ ที่ตั้งมั่นแหงจิต การฝกปฏิบัติสมาธิ คือการทําใจใหนิ่ง หากจิตใจหวั่นไหวยอม
ออนแอ แตหากหยุดนิ่งเฉยไดแลวจะยิ่งมีพลัง เหมือนการรวมโฟกัสของแสงใหเปนจุดเดียวกัน ยอมมีพลังที่จะ
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จุดไฟใหติดได การทําสมาธิ ตามหลักของพระพุทธศาสนาแสดงพระธรรมเทศนาหลายวิธี
เชน คนที่มีราคะจริต คือหลงใหลในของสวยงามงาย ควรพิจารณาความไมงาม (อสุภะ) ความไมเที่ยง ความไม
แนนอนในสังขารตางๆ (อนิจจัง) เพื่อใหใจไมติดในราคะไดงายจะไดทําสมาธิไดงาย เพราะเมื่อหลับตาทํา
สมาธิแลว ใจเราชอบอะไร คุนอะไร ก็จะมีภาพนั้นปรากฏขึ้นมาในใจ
การทําสมาธิในพุทธศาสนา สามารถทําไดทุกที่ ทุกเวลา แตถาตองการความตอเนื่องยาวนาน และ
ใหไดผลการปฏิบัติที่ดีนั้นควรเตรียมตัวดังนี้
๑. บริโภคน้ําอาหารแตพอดีไมอิ่มไป หิวไป
๒. อาบน้ําชําระรางกายใหสะอาด แตงตัวใหเรียบรอย สบายๆ
๓. หามุมสงบ ไมเสียงดัง ไมอึกทึก ไมมีการรบกวนจากภายนอก มีอุณหภูมิพอดีๆ
๔. อิริยาบถสบายๆ วางมือตามสะดวก จะเปนที่หนาตักหรือบนเขาก็ได หลับตาเบาๆ อยาเมมตา
๕. ขยับทาทางใหรูสึกวาสบาย สังเกตตัวเองวาไมมีการเกร็ง
๖. ทําใจใหโลง โปรง เบา ปลอยวางสิ่งตางๆในใจ ละความกังวลตางๆ ชั่วคราว
๗. เมื่อสบายดีแลว ใหภาวนาในใจ จะใชความรูสึกจับกับลมหายใจ หายใจเขาสั้นก็รู หายใจออกสั้น
ก็รู หายใจเขายาวก็รู หายใจออกยาวก็รู จะใชคําบริกรรมวา วา พุท เมื่อหายใจออกใหกําหนดวา โธ ก็ได หรือ
จะใชคําบริกรรมอื่นๆ เชน นับ ๑, ๒, ๓ .. ไปเรื่อยๆ เมื่อหายใจเขาออกครั้งหนึ่ง หรือไมตองใชคําบริกรรมก็ได
๘. ในระหวางการปฏิบัติธรรม อาจจะมีเรื่องฟุงซานเขามาเปนระยะ อยาสนใจ ถาจิตวอกแวกจน
สนใจเรื่องอื่น เมื่อไดสติ ใหเริ่มภาวนาใหม
๙. เมื่อรูสึกเมื่อย คัน ปวด ใหอดทน ถาทนไมไหวใหเปลี่ยนอิริยาบถแก เชนเกาที่คันอยางมีสติ เชน
ภาวนาวา เมื่อยหนอๆ คันหนอๆ เกาหนอๆ ซึ่งถาจะลุกมาเดินจงกรมจนกวาจะหายเวทนาก็ได
๑๐. เมื่อใจเริ่มสงบดีแลว จิตอาจจะมีความรูสึกแปลกๆ มีอาการตางๆ กันไปตามสภาวะจิต ของแตละ
คน เชนตัวหมุน ตัวเบา สั่น ขนลุกและอื่นๆ ก็ใหวางเฉยไปตั้งใจภาวนาเรื่อยๆ
๑๑. เมื่อจิตเปนสมาธิมากขึ้น คําภาวนาจะหายไป ใหกําหนดสภาวะที่รับรูไดเดนชัดในจิต แลวใหจิตไป
จับไวแทน เชน ลมหายใจ
๑๒. เมื่อจิตมีสมาธิกลาขึ้นจิตจะนิ่งสงบเหมือนผิวน้ําที่ไรคลื่น จิตจะกําหนดอะไรเปนองคภาวนาไมได
ชั่วคราว เราอาจจะตกใจวาไมมีอะไรใหกําหนดไดอาจหลุดจากสมาธิ ใหพิจารณาวา สภาวะที่กําหนดอะไรมิได
เปน ธรรมชาติ คือเปนความจริงใหกําหนดความจริงนี้แทน
การฝกปฏิบัติสมาธิ ตองทําใหสม่ําเสมอเปนประจํา ทําเรื่อยๆ อยางสบายๆ ไมเรง ไมบังคับ ทําได
แคไหนใหพอใจแคนั้น ซึ่งเปนการปองกันไมใหเกิดความอยากจนเกินไป จนจิตใจตองสูญเสียความเปนกลาง
๒. ทบทวนประเด็นพุทธวจนเสวนา ครั้งที่ ๑
ขั้นตอนการบําเพ็ญเพียรของสมณโคดม ในคืนวันเพ็ญ เดือนหก กอนพุทธศักราช ๔๕ ป เริ่มดวย
การปฏิบัติสมาธิจนบรรลุฌาน ๑, ๒, ๓ และ๔ ตามลําดับ จนกระทั่งบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณ รูอดีตชา
ตของพระองคยอนไปหลายชาติไมมีประมาณในยามแรกของราตรี บรรลุจุตูปปาตญาณ เห็นการเวียนวายตาย
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เกิดของหมูสัตวทั้งหลายวาเปนไปตามกรรมในยามที่ ๒ ของราตรี และบรรลุอาสวักขยญาณ รูชัดความเปน
จริงในอริยสัจทั้งสี่ วา นี่ทุกข นี่ทุกขสมุทัย นี่ทุกขนิโรธ นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา รูวาจิตหลุดพน ชาติสิ้น
แลว อยูจบพรหมจรรยแลว
นําเสนอวิดีทัศนบท ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทํานองเพลงอินเดียพรอมคําแปลบรรยายภาษาไทย เปน
การทบทวนหลักอริยสัจสี่
- ทบทวนอริยสัจ ๔
๓. กฏอิทัปปจจยตา
เสวนาหัวขอ กฏอิทัปปจจยตา หรือ ปจจยาการ เปนหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพรอมแหง
ธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน หรือการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น ตามกฏที่วา
อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ
เมื่อสิ่งนี้ มี สิ่งนี้ ยอมมี
อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
อิมสฺมึ อสติ อิทํ นโหติ
เมื่อสิ่งนี้ ไมมี สิ่งนี้ ยอมไมมี
อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ
เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้ จึงดับไป
๔. ปฏิจจสมุปบาท ฝายทุกขสมุทัยอริยสัจ
ปฏิจจสมุปบาท อธิบายถึงการเกิดขึ้นพรอมแหงทุกขทั้งหลาย คือ ทุกขสมุทัยอริยสัจ เกิดขึ้นเพราะมี
ปจจัย 12 ประการ เกิดขึ้นสืบๆ เนื่องกันมาตามลําดับดังนี้ คือ
เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี
เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี
เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี
เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี
เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี
เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี
เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปทานจึงมี
เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี
เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี
เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะจึงมี
ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจ ก็มีพรอม ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งปวงนี้ จึงมี
การเทศนาปฏิจจสมุปบาท ดังแสดงไปแลวขางตน เรียกวา อนุโลมเทศนา
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-

กฏอิทัปปจจยตา หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท ฝายทุกขนิโรธอริยสัจ
หากแสดงยอนกลับจากปลายมาหาตน จากผลไปหาเหตุปจจัย เชน ชรามรณะเปนตน มีเพราะชาติ
เปนปจจัย ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ฯลฯ สังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย ดังนี้ เรียกวา ปฏิโลมเทศนา หรือ
ทุกขนิโรธอริยสัจ
ลําดับแหงปฏิจจสมุปบาทฝายดับทุกข
ความทุกข จะดับไปไดเพราะ ชาติ (การเกิดอัตตา"ตัวตน"คิดวาตนเปนอะไรอยู) ดับ
ชาติ จะดับไปไดเพราะ ภพ (การมีภาระหนาที่และภาวะทางใจ) ดับ
ภพ จะดับไปไดเพราะ อุปาทาน (ความยึดติดในสิ่งตาง ๆ) ดับ
อุปาทาน จะดับไปไดเพราะ ตัณหา (ความอยาก) ดับ
ตัณหา จะดับไปไดเพราะ เวทนา (ความรูสึกทุกขหรือสุขหรือเฉยๆ) ดับ
เวทนา จะดับไปไดเพราะ ผัสสะ (การสัมผัส) ดับ
ผัสสะ จะดับไปไดเพราะ สฬายตนะ (อายตนะใน๖+นอก๖) ดับ
สฬายตนะ จะดับไปไดเพราะ นามรูป (รูปขันธ) ดับ
นามรูป จะดับไปไดเพราะ วิญญาณ (วิญญาณขันธ) ดับ
วิญญาณ จะดับไปไดเพราะ สังขาร (อารมณปรุงแตงวิญญาณ-เจตสิก) ดับ
สังขาร จะดับไปไดเพราะ อวิชชา (ความไมรูอยางแจมแจง) ดับ
การแสดงหลักปฏิจจสมุปบาท เปนการแสดงใหเห็น ความเกิดขึ้นแหงธรรมตางๆ โดยอาศัยปจจัยสืบ
ทอดกันไปอยางนี้ เปน สมุทยวาร คือฝายสมุทัย ใชเปนคําอธิบาย อริยสัจขอที่สอง (สมุทัยสัจจ) คือ แสดงให
เห็นความเกิดขึ้นแหงทุกข ปฏิจสมุปบาทที่แสดงแบบนี้เรียกวา อนุโลมปฏิจจสมุปบาท
การแสดงตรงกันขามกับขางตนนี้ เรียกวา นิโรธวาร คือฝายนิโรธ ใชเปนคําอธิบาย อริยสัจขอที่สาม
(นิโรธสัจจ) เรียกวา ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นความดับไปแหงทุกข ดวยอาศัยความดับไปแหงปจจัย
ทั้งหลาย สืบทอดกันไป
๕. ขอคิดแรงบันดาลใจ ดร.วรภัทร ภูเจริญ
ฉายวีดิทัศน แรงบันดาลใจและความศรัทธาของ ดร.วรภัทร ภูเจริญ วิศวกรองคการนาซา ที่ได
ศึกษา พิสูจนคําสอนของพระพุทธเจาอยางมีหลักการ จนพบวาเปนคําสอนที่เปนสัจจะ ความจริง จนเกิดศรัทธา
หยั่งลงมั่นในคําสอนของพระพุทธเจาแลวประกาศใหคนอื่นศึกษาและพิสจู นสัจธรรมนี้ตอไป ตอจากครั้งที่ ๒
๖. วิดีทัศนสรุปการเสวนา โดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
นําเสนอวิดีทัศนธรรมบรรยาย หัวขอ “กฏอิทัปปจจยตา หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท” อธิบายถึง
การเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน หรือการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น บรรยายโดย
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พระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจาอาวาสวัดนาปาพง เปนการบรรยายแจกแจงรายละเอียดขั้นตอนของสรรพสิ่ง
ที่อาศัยกันและกันเกิด จนเปนเหตุใหเกิดทุกข อันเปนกิจที่ควรทําในอริยสัจสี่วา ทุกขสมุทัยอริยสัจ ควรละเสีย
และขั้นตอนการดับทุกข คือทุกขนิโรธอริยสัจ ควรทําใหแจง โดยละเอียด ประมาณ ๔๐ นาที
ระเบียบวาระที่ ๕ อื่น ๆ
ไมมี
ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
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คณะทํางานผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
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ผูบันทึกการประชุม

