
 
 

 

 

 
 

 

www.stou.ac.th                                                                                            ปีที่ ๘ ฉบบั เดือน กันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๖ 
วิสัยทัศน์  มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชน และสร้างเครือข่ายการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  หมู่๑๐ บ้านค ากลิ้ง ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐  โทร ๐  ๔๒๒๙  ๒๕๐๐ 

 
 

 

พุทธพจน ์
ไฉนจงึดูถูกตัวเองเล่า 

ทุกท่านสามารถท าดีได้ 

พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน 

 ตนมทีางไป เป็นของตน 

ติตนด้วยข้อใด อย่าท าขอ้นั้นเสียเอง 

 บัณฑติ ย่อมฝึกตน 

บุรุษไม่พงึให้ซึ่งตนเอง 

รักอื่นเสมอด้วยรักตน นั้นไมม่ี 

ไม่พึงอาศัยผูอ้ื่นยังชพี 

คนชั่วฆ่าตัวเองก่อน ภายหลังจงึฆ่าคนอื่น 

ความผิดของผูอ้ื่นเห็นได้ง่าย 

 จงเตือนตนด้วย ตนเอง 

บุรุษ ไม่พึงสละเสียซึ่งตัวเอง 

ตนที่ฝกึดีแล้ว เป็นความโชติช่วงแหง่คน 

 ตนแล เป็นคติของตน 

 ความรักอื่น เสมอด้วยความรักตนเองไม่มี 
จาก http://gamethai.freehomepage.com 



 
 

 
 

โครงการส่งเสริมความส าเร็จการศึกษา(พ่ีช่วยน้อง) ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖ 

 

 
 

กิจกรรมพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์ กฎหมายอาญา ๑ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ 
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นิทรรศการเปิดโลกทัศน์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC : Asean Economics Community) การรวมตัวของชาติ
ในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน 

ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

 

 
 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ ๓๕ ปี ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
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โครงการพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต โดย ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖ 

 

 
 

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา ชุดวิชา ๕๕๓๑๙ การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 
โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เมื่อวันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ 
โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ีณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๖ / ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๖ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖/ ห้องสมุด

ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๓- ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 
 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานีพบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น  ผอ.เยียรยง ไชยรัตน์   เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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พบปะเครือข่าย ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ . จังหวัดชัยภูมิ โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 

พบปะเครือข่าย ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ . จังหวัดหนองบัวล าภู โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์  
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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กรรมฐานท่ี ๓๕ อากาสานัญจายตนะ หรอือรูปฌานท่ี ๑ 

  กรรมฐานกองนีเ้รยีกอีกอย่างว่า สมาบัติ ๕ ในวิสุทธิมรรค ท่านกล่าวว่า ผู้ท่ีจะเข้ากรรมฐานอรูปฌานอากาสานัญจายตนะ  ต้องเข้าฌาน

ในกสณิ ๑๐ กองใดกองหน่ึงให้เป็นฌาน ๔ ก่อน แลว้ขอให้นิมิตกสณิกองน้ันหายไป เพราะตราบใดท่ีมีรูปอยู่ก็เป็นปัจจัยให้มีความทุกข์ไมจ่บสิ้ น รูป

กายคน กายสัตว์ กายเทวดาใดๆ ก็ตามที่มกี็ไมค่งทน แตกสลายในท่ีสุด เราไม่ต้องการในรูป กายใดๆ  ท้ังส้ินแลว้ละทิ้งรูปนิมิตกสณิท่ีจับไวเ้สยี ถือ

อากาศเป็นอารมณ์ จนวงอากาศเกิดเป็นนิมิต ที่มขีอบเขตกว้างใหญ่ แลว้อธิษฐานย่อให้อากาศเล็กใหญ่ตามประสงค์ จนจติรักษาอากาศไว้เป็น

อารมณ์ โดยก าหนดจิตใจว่า อากาศไม่มีท่ีสิน้สุด จนจิตเป็นอุเบกขารมณ์ คือ อารมณ์เฉยนีค้ือ  อรูปฌาน ๑ หรอื สมาบัติ ๕ ต่อจากฌาน ๔ เรยีกว่า

สมาบัติ ๕ 
 

กรรมฐานท่ี ๓๖ วิญญาณัญจายตนะ หรอือรูปฌานท่ี ๒ 

  หมายถึง ภาวนาก าหนดวิญญาณ ซึ่งไมม่รีูปลักษณ์เป็นอารมณ์ เริ่มด้วยการจับกสณิ ๑๐ เป็นรูปนิมิต ภาวนาอันใดอันหน่ึงก่อนจนจติเป็น

ฌาน ๔ เปลี่ยนจากกสณินิมิตเป็นภาพอากาศกสิณแทน  จนจติน่ิงเฉยดแีลว้เปลี่ยนจากอากาศโดยต้ังใจก าหนดจดจ าว่าอากาศท่ีเป็นนิมิตนีถ้ึงแมจ้ะ

ไม่มีรูปก็ตาม แต่ก็ยังหยาบอยู่มาก เราจะทิ้งอากาศเสยี จับเอาเฉพาะวิญญาณตัวรูส้กึทางตา หู จมูก ลิ้น กายใจ เป็นอารมณ์ แลว้ก าหนดทางจิตว่า 

วิญญาณ ความรู้สึกทางอายตนะ ๖ ท้ังหลายเวิ้งว้างกว้างใหญ่หาท่ีสุดมิได ้จิตรูว้่าวิญญาณกว้างใหญ่ไมม่ท่ีีส้ินสุด  นามรูป วิญญาณคน สัตว ์ผี เทพ 

พรหมยังมคีวามรู้สึกทางวิญญาณ ถ้าจติติดในรูปวิญญาณของผี เทวดา พรหมก็ยังคงเวียนว่าย ตาย เกิดไม่มีท่ีส้ินสุด เราไม่ต้องการมวีิญญาณ 

เพราะยังไมห่มดทุกข์ ยังมคีวามรู้สึกทางระบบประสาท ตา หู  จมูก ลิน้ กาย ใจ คิดอย่างนีต้ลอดจนจติต้ังเป็นอุเบกขารมณ์ วางเฉยอย่างเดยีว  ท่าน

เรยีกว่า สมาบัติท่ี ๖ 
 

กรรมฐานท่ี ๓๗ อากิญจัญญายตนะ หรอื อรูปฌานท่ี ๓ 

  ภาวนาตอ่จากอรูปฌานท่ี ๒ คือ วิญญาณัญจายตนะ โดยเข้าฌาน ๔ ในวิญญาณ ก าหนดวญิญาณไมม่จีุดจบสิ้นแลว้ ถ้าจติยังติดอยู่ใน

วิญญาณเพียงไร ก็ต้องเวียนว่าย ตายเกิดไม่มีวันสิ้นสุด เหมอืนวิญญาณฉันน้ัน เปลี่ยนจากวิญญาณออกไป  เราไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการ

วิญญาณ เพราะยังไมจ่บการเวียนว่าย ตาย เกิด ยังไมพ่้นทุกข์ คิดว่าอากาศไม่มี วิญญาณไมม่ ีคือ ไมม่อีะไรเลยแมแ้ต่น้อยนิด  ถ้ามกี็พังสลาย

เปลี่ยนแปลงไม่มีท่ีสุด จติจับเอาความว่างเปลา่ไมม่อีะไรเหลอืจะได้ไมม่ทุีกข์ต่อไป การไมม่อีะไรในอากาศ  และวิญญาณปลอดภัยจากทุกข์ภัย

อันตราย แลว้ก าหนดจิตไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่าง ไมย่ึด  ไม่ถอื ไมม่อีะไรท้ังหมดในจติ จนจิตเป็นหน่ึง คอื วางเฉยเป็นอุเบกขารมณ์ เรยีกว่า  สมาบัติท่ี ๗ 
 

กรรมฐานท่ี ๓๘ เนวสัญญานาสัญญายตนะ หรอือรูปฌานท่ี ๔ 

  อรูปฌาน ๔ หรอืสมาบัติ ๘ เริ่มจากอรูปฌาน ๑ เข้าอรูปฌาน ๒ แลว้เข้ารูปฌาน ๓ คือ อากิญจัญญายนตนะ จนจติวางเฉยเป็นหน่ึงเดยีว

จากความไมม่อีะไรเหลอื แมแ้ต่น้อยนิด ยังมเีหลอืแต่จิตท่ียังมคีวามจ าไดห้มายรู ้จ าชื่อ จ าเพศ จ าบดิา มารดา  จ าคนรัก จ าทรัพย์สมบัติตนเองตราบ

ใดท่ียังมคีวามจ าไดห้มายรู ้ความรูส้กึสุขๆ ทุกข์ๆ จากการจดจ ายังมอียู่ ถ้าการพลัดพรากจากของท่ีจ าได ้ก็ยังมคีวามอาลัย อาวรณ์ เสยีดาย  ก็ทิง้

อารมณ์จิตท่ีจ าอะไรน้อยนิดหน่ึงไมม่เีลยนัน้เสยี แลว้ก าหนดจิตเอาว่า  ต่อแต่น้ีไปเราจะไม่มีสัญญาความจ า คือ ท าความรู้สึกว่าแมม้คีวามจ าอยู่ก็

เหมอืนไม่มีความจ า ท าความรู้สึกว่าแท้ท่ีจรงิมคีวามจ าอยู่ก็เหมอืนไม่มีความจ า จติเพิกเฉยไม่ยอมรับรูค้วามจ า ท าตัวเหมอืนหุ่นเคลื่อนท่ีท่ีไร้

วิญญาณ ไม่มีความรูส้กึใดๆ ในรา่งกาย ไมม่คีวามจ าใดๆ ในโลก  เพราะความจ าท าใหจ้ติยึดติดกับความจ าเป็นเหตุของทุกข์ ตอ้งมรีา่งกาย เวียนว่าย 

ตาย เกิด ไมย่อมรับรูอ้ารมณ์ใดๆ หนาว รอ้น หิว กระหาย เจ็บปวดของร่างกาย จิตไม่รับรู้  คือ ไมจ่ ารา่งกายท้ังรูปนามขันธ์ ๕ ว่าเป็นของเรา เพราะ

จริงๆ แลว้ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของใครเขา ขันธ์ ๕ รา่งกายเป็นเพียงหุ่นเคลื่อนท่ี ท่ีจิตเรามาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านัน้ จิตไม่ด้ินรนกระวนกระวาย กับ

ความทุกข์กาย ทุกข์ทางเวทนาทางอารมณ์ใจ มคีวามทุกข์ใจหนักใจในสัญญาความจ า  ทุกข์ทางสังขารความคิดดคีิดชั่วทัง้หลาย ความคิดเป็นทุกข์

ทางวิญญาณระบบประสาท ตา หู จมูก ลิน้ กายใจ ไมส่นใจอะไรท้ังหมด เพราะไม่ใช่ของจติ มีชีวติท าเสมือนคนตายดา้น  คือ ปล่อยตามเรื่องของ

ร่างกาย ไมส่นใจปลอ่ยวางร่างกายออกจากจติท้ังรูป ทัง้นาม  จนจติแน่น่ิงอยู่ในการวางเฉย แบบนีท่้านเรียกว่าอรูปฌาน ๔ หรอืสมาบัติ ๘ 

 

๗ 


