
 
 

 

 

 

    

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

 
 

 

พุทธพจน ์
คนอื่นจะท าคนอื่นใหบ้ริสุทธิ์ไม่ได้ 

จงพิจารณาตนด้วยตนเอง 

 ไม่ควรเอาตัวไปพัวพันกับความช่ัว 

คนมิได้เป็นโจรเพราะค าของคนอื่น มิได้เป็นมุนีเพราะค าของคนอื่น 

ตนไม่ท าบาปเอง ย่อมหมดจดเอง 

ผูม้ีตน ฝึกตนดีแลว้ ย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้ยาก 

ชื่อวา่ที่ลับ ไม่มใีนโลก 

บัณฑติไม่ควรขุดโค่นความดีของตนเสีย พึงรักษาตนไว้ใหไ้ด้ทุกเมื่อ 

ก าหนดประโยชน์ที่หมายของตนให้แน่ชัด แลว้พึงขวนขวายแน่วในจุดหมายของตนนั้น  

ผูใ้ดรักษาตนได้ ภายนอกของผู้นัน้ก็เป็นอันได้รับการรักษาด้วย 

 ท่านเอ๋ย ท่านก็สามารถท าดีได้ ไยจึงมาดูหมิ่นตัวเองเสีย 

การท าประโยชน์เพื่อผู้อื่น ถึงจะมากก็ไม่ควรใหเ้ป็นเหตุ  

ท าลายประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของตน 

จงอยู่อย่างมหีลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง 

ตนท าช่ัว ตัวก็เศร้าหมองเอง ตนไมท่ าช่ัว ตัวก็บริสุทธิ์เอง 
จาก http://gamethai.freehomepage.com 



 

 
 

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย นายเทพ สงวนกิตติพันธุ์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

 
 

พบปะเครือข่าย หน่วยงานข้างเคียง นายณรงวิท ทะวะลัย นายก อบต. บ้านจั่น   
 โดย นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
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ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี พบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษา จังหวัดหนองคาย 
โดย ผอ.เยียรยง ไชยรัตน์  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

 
 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี พบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษา กาฬสินธุ์ 
โดย ผอ.เยียรยง ไชยรัตน์  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานีพบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดเลย 
โดย ผอ.เยียรยง ไชยรัตน์  วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานีพบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ  
โดย ผอ.เยียรยง ไชยรัตน์  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

๔ 



 

 
 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานีพบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
โดย ผอ.เยียรยง ไชยรัตน์  วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

 
 

พบปะเครือข่าย ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ . จังหวัดนครราชสีมา  
โดย นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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จัดมุม มสธ. เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิม
ราชกุมารี อ าเภอเมืองมหาสารคาม โดย นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี และคณะ ณ 

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ าเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

 
 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้น าชมรมนักศึกษา มสธ. ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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พบปะผู้บริหาร วางแผนความร่วมมือพัฒนาและเยี่ยมชม เยี่ยม ดร.ประมวล   โสภาพร ผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษา มสธ.  โรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล  โดย รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบด ี รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ นางวรนุช สุนทรวินิต ผอ.ส านักบรรณสารสนเทศ นางวรรเพ็ญ สิตไทย บรรณารักษ์ฯ หัวหน้าหน่วยห้องสมุดสาขาร่วมกับ นาง
เยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการ นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ฯ  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ีวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 

พบปะผู้บริหาร วางแผนความร่วมมือพัฒนาและเยี่ยมชม ห้องสมุดประชนจังหวัดอุดรธาน ี โดย รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
อธิการบด ี รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางวรนุช สุนทรวินิต ผอ.ส านักบรรณสารสนเทศ  

นางวรรเพ็ญ สิตไทย บรรณารักษ์ฯ หัวหน้าหน่วยห้องสมุดสาขาร่วมกับ นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการ  
นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ีวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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อธิการบดีและคณะ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมถวายหนังสือ "๑๒๐ ปี ผ่านฟ้า
ประชาธิปก" ณ มุม มสธ.มหาสารคาม ในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

 
 

พบปะผู้บริหาร วางแผนความร่วมมือพัฒนาและเยี่ยมชม ห้องสมุดประชนหนองคาย โดย ร รศ.ดร.วิภา เจริญ
ภัณฑารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางวรนุช สุนทรวินิต ผอ.ส านักบรรณสารสนเทศ นางวรรเพ็ญ สิต

ไทย บรรณารักษ์ฯ หัวหน้าหน่วยห้องสมุดสาขาร่วมกับ นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ฯ  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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พบปะผู้บริหาร วางแผนความร่วมมือพัฒนาและเยี่ยมชม ห้องสมุดประชนหนองบัวล าภู โดย รศ.ดร.วิภา เจริญ
ภัณฑารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางวรนุช สุนทรวินิต ผอ.ส านักบรรณสารสนเทศ  

นางวรรเพ็ญ สิตไทย บรรณารักษ์ฯ หัวหน้าหน่วยห้องสมุดสาขาร่วมกับ นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ฯ  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 

กรรมฐานที่ ๓๙ อาหาเรปฏกิูลสัญญา 

  คือ การพจิารณาอาหารทุกชนิดกอ่นท่ีจะตักอาหารเข้าปาก ให้จิตพจิารณาดูรูว้า่อาหารน้ันมาจากซากพืช ซากสัตว์ 

ศพท่ีตายแลว้ พชืก็มาจากดินจากปุย๋หมักเหม็นเนา่ แลว้มาปรุงตกแตง่ ถ้าท้ิงไวไ้มรั่บประทาน ๑ – ๒ วันก็เหม็นบูดเป็นของ

สกปรกที่พอดูได้ก็เพราะเอามาต้ม แกง ผัดตกแตง่สีสันยังดูใหม ่ยังไม่เหม็นบูด เราจะกินอาหารเพยีงเพื่อระงับความหวิเป็นทุกข์

เท่านัน้ เราจะไมต่ดิใจใยดกีับสสีัน รสด ีหรอืไม่ด ีเราจะไมส่นใจยึดติดกับอาหารนัน้  ๆเพราะถ้าจิตไปตดิใจในรสอาหาร เป็น

สาเหตุให้จิตหลงรสอร่อย คือ ตัณหา ความอยาก ความพอใจ เป็นกิเลสท าให้จิตตอ้งมาอยู่ในกรงขังของร่างกายเป็นทุกข์หวิแบบ

นี้ เวยีนวา่ยตายเกิดไม่มท่ีีสิ้นสุด 

  กรรมฐานนีส้ าคัญ คือ พระภิกษุท่ีไม่ได้พจิารณาอาหารก่อนฉันอาหารทุกมือ้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสวา่ เป็นผู้

ประมาทติดใจในรสอาหารไมป่ฏบัิตสิมควรแก่ฆราวาสน้อมน าอาหารมาถวาย จิตพระสงฆ์ท่ีไม่พิจารณาอาหารเป็นของสกปรก

ยังเป็นจิตของปุถุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสไม่ประพฤติธรรมสมกับเป็นเพศบรรพชิตไมใ่ชพ่ระแท้ ท่านเรียกว่าสมมุตสิงฆ ์ใจยังไม่

เป็นพระแท้ พระที่ปฏบัิตพิระกรรมฐานควรพิจารณาอาหารเป็นของสกปรกบ ารุงร่างกาย ซึ่งเป็นของสกปรกเช่นกัน ท าอย่างนี้

๙ 



 

ทุกวัน ทุกมื้อ จิตท่านจะรอดปลอดภัยจากอบายภูมิ ด้วยการท าจิตไมต่ดิในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ของอาหารเป็นการตัดละ

วางกามคุณ ๕ ไปในตัว เป็นกรรมฐานที่ง่ายได้ก าไร คือ จิตมปัีญญาเฉลียวฉลาดจะเข้าถึงอริยมรรค ถึงอริยผลได้ง่าย เป็น

กรรมฐานของผู้มีปัญญา คือพุทธจรติ ท าให้เข้าถึงกระแสพระนิพพานเร็วไว เพราะไมต่ดิใจในรสสัมผัสของอาหาร จิตเป็น

วปัิสสนาญาณไมต่กเป็นทาสกิเลส 

  เร่ืองอาหารนี้ องคส์มเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาทา่นทรงห้ามไม่ให้ฆา่สัตวทุ์กชนิดกนิเป็นอาหาร เพราะสัตว์ก็มจีิตใจ

ของคนเชน่กัน ท่านไม่ได้หา้มรับประทานเนื้อสัตว์ ปลา หมู เป็ด ไก่ กุ้ง ปู เพราะการรับประทานอาหารมังสวรัิต ิหรอือาหารเจ 

ไมไ่ด้ท าให้คนหมดสิ้นกิเลส พระเทวทัต ได้ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้า ตัง้กฎไมไ่ห้พระภิกษุฉันอาหารประเภทเนื้อสัตว์ พระผู้มี

พระภาคเจ้าไม่เห็นดดี้วย เพราะไมเ่ป็นประโยชน ์ไมส่ าคัญ พระภิกษุตอ้งอยูง่่าย กินง่าย ชาวบ้านกินอะไร ถวายอะไร พระภิกษุก็

ฉันได้ไม่ผิดอะไร องคพ์ระบรมศาสดาทรงห้ามพระภิกษุไมใ่ห้ฉันอาหารท่ีคนบอกช่ือประเภทเนื้อสัตว์ก่อนถวายท่านหา้มไมใ่ห้รับ 

เพราะการบอกช่ืออาหารเป็นโทษแก่พระภิกษุก่อให้เกิดกิเลสตัณหา อยากรับประทานตามชื่อน้ัน อาหารท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ทรงห้ามพระภิกษุฉันมเีนื้อมนุษย ์เนือ้เสอืโครง่ เนือ้เตา่ เนื้อชา้ง เนื้อสุนัข เสอืเหลอืง เสอืดาว หม ีงู ท่านเวน้เด็ดขาด เพราะมีรส

ดีเกินไปกอ่ให้เกิดกิเลสตัณหา ผู้ไม่มัวเมาตดิใจในรสอาหาร คือ ผู้ท่ีไม่ติดใจในร่างกายจะรสอร่อย หรือไมอ่ร่อยจะเป็นเนื้อสัตว์ 

หรือพชืผักก็เป็นของสกปรกทัง้สิน้ อาหารสกปรกบ ารุงเลีย้งร่างกายท่ีสกปรกเหมอืนซากศพเดินได้ พูดได ้แท้จริงจะเป็นเนื้อสัตว์

ท่ีตายแลว้ หรอืพืช ผลไม้ก็คือธาตุดินเหมอืนกันก็บริโภคได ้เพื่อปฏบัิตธิรรม หรือ เพื่อใชร่้างกายท าความดีตอ่ไป เพื่อพระ

นพิพานในชาติปัจจุบันนี ้

 

กรรมฐานที่ ๔๐ จตุธาตุววัฏฐาน ๔ 

  เป็นกรรมฐานพินิจพจิารณาของผู้มีนิสัยฉลาด คือมอีารมณอ์ยากรู ้อยากเห็นอยากพสิูจน์ ส าหรับพุทธจรติ คือ มี

ความฉลาดเฉียว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้ใคร่ครวญรู้เท่าทันความเป็นจริงของขันธ์ ๕ ร่างกาย วา่รา่งกายเป็นโครงร่าง

สร้างขึน้จากธาตุดนิ ธาตุน้ า ธาตุลม ธาตุไฟ ถ้าบรรยายตามนักเคมีก็ คือ ธาตุคารบ์อน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน 

แคลเซียม ฟอสฟอรัส ไอโอดนี โปตัสเซียม ธาตุไอโอดนี ซิลิคอน แมงกานิส ซีลีเนยีม คลอไรด ์สังกะสี ซิงคไ์อรอน คือธาตุเหล็ก 

และธาตุอื่นๆ อีกมากมายหลายชนดิอยู่ในร่างกาย รวมเอาง่ายๆ คือ ดิน น้ า ลม ไฟ อยู่ในโลกนีป้ระกอบกันแลว้แตกแยกสลาย

อยู่ตลอดเวลา เรือนร่างท่ีจิตเราอาศัยอยู่นี้เป็น เสมอืนบ้านเชา่ที่จิตเรามาอาศัยชั่วคราว บ้านน้ีกายนี้แตกสลาย ตายไป จิตใจก็

ออกไปหาที่อยู่ใหม่ ตามบุญ ตามกรรม ถ้าไมรู้่ทางบริสุทธ์ิผุดผ่อง คือ ทางพระนิพพานก็เวยีนเกิดเวยีนตายไม่มีวันจบสิน้ มท่ีีจบ

อยู่ท่ีเดียว คือ พระนพิพาน ร่างกายธาตุ ๔ นี้ไม่ได้อยูใ่นอ านาจของจิต แตร่่างกายธาตุ ๔ อยู่ใต้กฎของธรรมชาติ คือ อนจิจัง 

แปรปรวน ทุกขัง แตกแยกเจ็บปวด อนัตตา คือ ไมอ่ยู่ในอ านาจของใครท้ังสิ้น เป็นกฎธรรมดาของโลกนี ้ทุกอย่างตอ้งเสื่อม

สลายกลายเป็นความวา่งเปล่า จิตคิดแบบนี้จนชินเป็นฌาน เป็นท้ังสมถะ และวิปัสสนาญาณ จิตของท่านก็หมดความหลงใหล

ใฝ่ฝันกับรูปโฉมโนมพรรณของคนสัตว์ ลาภยศสรรเสริญ ไมป่รารถนาการเกิดเป็นคน ไมต่อ้งการเกิดเป็นเทพพรหมเทวดา 

เพราะจิตยังไม่ถึงท่ีสุดของความสุขยอดเยี่ยม ทา่นมคีวามตอ้งการพระนิพพาน ตดิตามองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เดียว ปัญญาบารมจีะเข้ามาในจิตท่านเต็มท่ีเห็นโลกเต็มไปดว้ยความแปรปรวนเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา คือ 

สลายกลายเป็นความวา่งเปล่า ทา่นเอาชนะตัณหา คือ ความอยากเกิดเป็นคน เทวดา พรหม ทา่นมจีุดมุ่งหมายในชวีติ คือ พระ

นพิพาน ช่ือวา่ ท่านจบกิจในพรหมจรรยม์วีชิชาปัญญาดี เพราะไมย่ดึไม่ถือไมโ่ลภหลงรักในธาตุท้ัง ๔ อกีต่อไป 
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