รายงานการประชุม
คณะทํางานการจัดการความรู สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมเล็ก ชั้น ๒ อาคารสํานักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา

คณะทํางานที่มาประชุม
๑. นายสุนันท อินทนิล
๒. นางกัณฐธนาศิลป ธนูศร
๓. นายบุญฤทธิ์ คงลําพูน
๔. นางสาวพิชามญชุ ทองซวน
๕. นางเบญจวรรณ เทพยา
๖. นางสาวเนตรนภา สมบัติ
๗. นางสาวนิภารัตน จิรานุกรม
๘. นางละอองดาว เหลาแกว
๙. นายนิการียา นิแวอาบัส
๑๐. นางสาวคารีนา แหอุ
๑๑. นางจิตติมา หนูชวย
๑๒. นางวิมล ถิรสัตยวงศ
๑๓. นางสาวจิตติมา แพงโยธา
๑๔. นางจิตติมา ดําชู
๑๕. นางศรินญา สังขศิริ

2
เปดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุนันท อินทนิล คณะทํางานการจัดการความรู สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลาวเปดประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๑. ทบทวนความรูที่ไดเสวนามาครั้งกอน ประกอบดวย
การทบทวนความรูเรื่องวิชชา ๓
- ทบทวนอริยสัจสี่
ทบทวนกฎอิทัปปจยตา
ทบทวนหลักปฏิจสมุปบาท
กรรมและการใหผลของกรรม
กฏอิทัปปจจยตา หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท สัตตานัง และอริยสัจ ๔ เกี่ยวของกันอยางไร
๒. เสวนาความเขาใจเกี่ยวกับความดับทุกข (ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ : อริยมรรคมีองค ๘)
ทุ ก ขนิโ รธคามิ นี ป ฏิ ป ทาอริ ย สั จ คื อ ทางดํ า เนิ นไปให ถึ ง ความดั บ แห ง ทุ ก ข เป นอริ ย สั จ ข อ ที่ ๔
หมายถึงแนวทางดําเนินอันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา ใจ เพื่อความหลุดพนจากทุกข เปนขอปฏิบัติที่มี
หลักไมออนแอจนถึงกับตกอยูใตอํานาจความอยากแหงใจ แตก็ไมตึงจนถึงกับเปนการทรมานกายใหเหือดแหง
จากความสุขทางกาย เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา คือทางดําเนินสายกลาง ไมหยอนไมตึง แตพอเหมาะเชนสาย
ดนตรีที่เทียบเสียงไดที่แลว
มรรค หมายถึง ทางเดินของใจ เปนการเดินออกจากความทุกข ไปสูความเปนอิสระหลุดพนจากทุกข
สรรพสัตวทั้งหลายหลงยึดถือ และประกอบขึ้นใสตนดวยอํานาจของอวิชา คือ ความไมรู ซึ่งอริยมรรคมีองค ๘
หนทางดําเนินไปที่ประกอบพรอมเพรียงกันเกี่ยวพันกันทุกขอ ซึ่งยอลงมาก็คือ สติปฏฐาน ๔ หรือ ศีล สมาธิ
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ปญญา ซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ ประกอบดวย
๑) สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ มีปญญาอันเห็นชอบ ไดแก เห็นในอริยสัจ ๑
๒) สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ ไดแก
- ดําริที่จะออกจากกาม เนกขัมมะหรือการออกบวช รักษาศีล
- ดําริในการไมพยาบาทปองรายผูอื่น
- ดําริในการไมเบียดเบียนผูอื่น
๓) สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ ไดแก เวนจากวจีทุจริต ๔ คือ ไมประพฤติชั่วทางวาจา ไดแก
- ไมพูดเท็จ
- ไมพูดสอเสียด ยุยงใหเขาแตกราวกัน
- ไมพูดคําหยาบคาย
- ไมพูดเพอเจอเหลวไหลไรสาระ
๔) สัมมากัมมันตะ คือ ทําการงานชอบ โดยประกอบการงานที่ไมผิดประเพณี ไมผิดกฎหมาย ไมผิด
ศีลธรรม และเวนจากกายทุจริต ๓ ไดแก
- ปาณาติบาต เวนจากการเบียดเบียนฆาสัตวตัดชีวิต
- อทินนาทาน เวนจากการลักขโมย และฉอฉลคดโกงแกลงทําลายผูอื่น
- กาเมสุมิจฉาจาร เวนจากการประพฤติผิดในกาม
๕) สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีวิตชอบ ไดแก เวนจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิด ประกอบสัมมาอาชีพ คือ
- เวนจากการคาขายเครื่องประหารมนุษยและสัตว
- เวนจากการคาขายมนุษยไปเปนทาส
- เวนจากการคาสัตวสําหรับฆาเปนอาหาร
- เวนจากการคาขายน้ําเมา
- เวนจากการคาขายยาพิษ
๖) สัมมาวายามะ คือ มีความเพียรชอบ ๔ ประการ ไดแก
- เพียรระวังมิใหบาปหรือความชั่วเกิดขึ้น
- เพียรละบาปหรือความชั่วที่เกิดขึ้นแลว
- เพียรทํากุศลหรือความดีใหเกิดขึ้น
- เพียรรักษากุศลหรือความดีที่เกิดขึ้นแลวใหคงอยู
๗) สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ ไดแก การระลึกวิปฏฐาน การระลึกในกาย เวทนา จิต และธรรม ๔
ประการคือ
- พิจารณากาย ระลึกไดเมื่อรูสึกสบายหรือไมสบายพิจารณาลมหายใจเขาออก
- พิจารณาเวทนา ระลึกไดเมื่อรูสึกสุขหรือทุกข หรือเฉยๆ มีราคะ โทสะ โมหะ หรือไม
- พิจารณาจิต ระลึกไดวาจิตกําลังเศราหมองหรือผองแผว รูเทาทันความนึกคิด
- พิจารณาธรรมใหเกิดปญญา ระลึกไดวาอารมณอะไรกําลังผานเขามาในใจ
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๘) สัมมาสมาธิ คือ ตั้งใจชอบ ทําจิตใหสงบ ระงับจากกิเลสเครื่องเศราหมอง ใหมีอารมณแนวแนเปน
อันเดียว เพื่อใหจิตจดจอไมฟุงซาน หาอารมณอันไมมีโทษใหจิตมีที่ยึด จะไดไมพราไปหลายทางไดแก การ
เจริญฌานทั้ง ๔ คือ
- ปฐมฌาน ฌานที่ ๑
- ทุติยฌาน ฌานที่ ๒
- ตติยฌาน ฌานที่ ๓
- จตุตถฌาน ฌานที่ ๔
อริยมรรคมีองค ๘ สงเคราะหสรุปลงเปนไตรสิกขา ดังนี้
- สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ คือ เห็นชอบ ดําริชอบ สงเคราะหเขาใน ปญญาสิกขา
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ คือ เจรจาชอบ ทําการงานชอบ การเลี้ยงชีพชอบ
สงเคราะหเขาในศีลสิกขา
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ คือความเพียรชอบ ตั้งสติระลึกชอบ ตั้งจิตใจมั่นชอบ
สงเคราะหเขาใน จิตตสิกขา หรือกลุม สมาธิ
๓. กรรมและการใหผลของกรรม
นําเสนอวิดีทัศนเพื่อความเขาใจในเรื่องของกรรม ลําดับการเกิดของกรรม การใหผลของ
กรรม และวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพนจากกฎแหงกรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ประมาณ ๓๐ นาที
โดยอาจารยเจษฐสุภา เบนซทองหลอ
๔. ขันธ ๕ และอุปาทานขันธ ๕
ทําความเขาใจวา สรรพสิ่งทั้งหลาย แยกประเภทไดเปน ๓ สวน คือ
๑) สวนที่เปนวัตถุทั้งหลาย ไดแก สสารทั้งหลาย แสง สีทั้งหลาย เสียง กลิ่น รส ความเย็น ความรอน
ความออน ความแข็ง ความหยอน ความตึง อาการเคลื่อนไหวของสิ่งตางๆ ชองวางตางๆ อากาศ ดิน น้ํา ไฟ ลม
สภาพแหงความเปนหญิง เปนชาย เนื้อสมองและระบบของเสนประสาททั้งหลาย อันเปนฐานใหจิตเกิด รวมทั้ง
อาการแหงความเกิดขึ้น ตั้งอยู เสื่อมไป ดับไปของวัตถุทั้งหลายดวย ซึ่งรวมเรียกวารูปขันธ (กอง หมวด หมู)
๒) สวนที่เปนความรูสึกนึกคิด และความคิดทั้งหลาย รวมเรียกวานามขันธ แยกได ๔ ชนิดคือ
๒.๑ เวทนาขันธ คือความรูสึกเปนสุขทางกาย ทุกขทางกาย โสมนัส (สุขทางใจ) โทมนัส
(ทุกขทางใจ) อุเบกขาหรืออทุกขมสุขเวทนา (เปนกลางๆ ไมสุขไมทุกข)
๒.๒ สัญญาขันธ คือความจําไดหมายรูในสิ่งตางๆ คือสวนที่ทําหนาที่ในการจํานั่นเอง (ไมใช
เนื้อสมอง แตเปนสวนของความรูสึกนึกคิด เนื้อสมองนั้นจัดเปนรูปขันธ เนื้อสมองเปนเหมือนสํานักงาน สวน
นามขันธทั้งหลายเหมือนผูที่ทํางานในสํานักงานนั้น)
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๒.๓ สังขารขันธ คือสวนที่ปรุงแตงจิต คือสภาพที่ปรากฏของจิตนั่นเอง เชน ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ทาน (สภาพของจิตที่สละสิ่งตางๆ ออกไป) ความเมตตา กรุณา มุทิตา สมาธิ ความฟุงซาน
ความหดหูทอถอย ความงวง ความละอาย ความเกรงกลัว ความไมละอาย ความไมเกรงกลัว เจตนาในการทําสิ่ง
ตางๆ ความลังเลสงสัย ความมั่นใจ ความเยอหยิ่งถือตัว ความเพียร ปติ ความยินดีพอใจ ความอิจฉา ความ
ตระหนี่ ศรัทธา สติ ปญญา การคิด การตรึกตรอง
๒.๔ วิญญาณขันธ หรือจิต คือผูที่รับรูสิ่งทั้งปวง คือรับรูความรูสึกตางๆ
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เปนผูรับรูถึงสวนที่เปนรูปขันธทั้งหลาย คือเปนผูรับรูสิ่ง
ทั้งหลาย ที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นั่นเอง รวมถึงเปนผูรับรูในสภาวะแหงนิพพานดวย
๓) นิพพาน คือสภาวะที่พนจากรูปขันธและนามขันธทั้งปวง หรือสภาวะจิตที่พนจากความยึดมั่น
ผูกพันธในสิ่งทั้งปวง รวมถึงไมยึดมั่นในนิพพานดวย
นิพพาน จึงหมายถึงความพนจากเครื่องเกี่ยวโยง (ตัณหาและอุปาทาน) นั่นเอง
โดยที่เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธรวมเรียกวาเจตสิก ซึ่งแปลวาเปนสิ่งที่เกิดรวมกับจิตเสมอ
คือจิตและเจตสิกจะเกิดและดับพรอมกันเสมอ จะแยกกันเกิดไมได เพราะเปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอยู
๕. กฏอิทัปปจจยตา หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท สัตตานัง และอริยสัจ ๔ เกี่ยวของกันอยางไร
นําเสนอธรรมบรรยาย อธิบายถึงการเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน การที่สิ่ง
ทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น ดวยกฏอิทัปปจจยตา การเกิดขึ้นแหงทุกข การดับไปของทุกข ดวย
หลักปฏิจสมุปบาท โดยสรุปก็คือแสดงใหเห็นวา กฏอิทัปปจจยตา หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท สัตตานัง และ
อริยสัจ ๔ เกี่ยวของกันอยางไร โดย พระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจาอาวาสวัดนาปาพง ประมาณ ๔๐ นาที
ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นายสุนันท อินทนิล)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางานผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู

(นางสาวจิตติมา แพงโยธา)
คณะทํางานและเลขานุการการจัดการความรู
ผูบันทึกการประชุม

