เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา (ส31202)
กลุม สาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

หนวยการเรียนรู การบริหารจิตและการเจริญปญญา

นายสุรพล สุนันตะ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา (ส 31202) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู การ
บริหารจิตและการเจริญปญญา จัดขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กรมวิ ช าการ กระทรวง ศึกษาธิก าร และตามหลัก สู ตรกลุมสาระ การเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนวยการเรียนรู การบริหารจิต
และการเจริญปญญา มีรายละเอียดดังนี้
1. การสวดมนตไหวพระ
2. การบริหารจิต
3. การเจริญปญญา
4. การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
วัต ถุป ระสงคใ นการสร างเอกสารประกอบการเรี ย นการสอนในครั้ ง นี้
เพื่ อ
สงเสริมและพัฒนาการเรียน การสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาพระพุทธศาสนา (ส 31202) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

สุรพล สุนันตะ
พฤษภาคม 2551

คําแนะนําสําหรับครู

เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา (ส31202) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู
การบริหารจิตและการเจริญปญญา ใชเวลาในการจัดการเรียนรู จํานวน 4 ชั่วโมง ในการใช
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเลมนี้ครูควรปฏิบัติดังนี้
1. กอนการใชควรศึกษาคูมือการจัดการเรียนรูและเนือ้ หาที่ตองสอนโดยละเอียด
2. ตรวจสอบและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนรู เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล ใหอยูในสภาพการใชงานไดดี
3. กอนสอนครูควรชี้แจงหนาที่ของนักเรียนและกําหนดขอตกลงตลอดจนแนว
ทางการปฏิบัติตนขณะทําการสอนอยางเครงครัด
4. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 20 ขอ
5. ครูคอยดูแลและชี้แนะนักเรียนในระหวางเรียนขณะใชเอกสารประกอบ
การเรียนการสอน
6. ครูและนักเรียนรวมประเมินผลในดานความรู ทักษะ และเจตคติ
7. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ขอ เพื่อทราบถึงผล
การพัฒนาควรแจงคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนใหนักเรียนทราบ
8. ครูมอบหมายใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในชั่วโมงตอไปมาลวงหนา
9. นักเรียนที่ไมผานเกณฑ ครูดําเนินการสอนเสริมความรูนอกเวลาเรียน
ในชวงเวลาที่เหมาะสม

คําแนะนําสําหรับนักเรียน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วั ฒ นธรรม วิ ช าพระพุ ท ธศาสนา (ส 31202) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 หน ว ยการเรี ย นรู
การบริหารจิตและการเจริญปญญา ในการศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน ให
นักเรียนปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียนศึกษาคําแนะนําในการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแตละ
เรื่องใหเขาใจ
2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียนรู การบริหารจิตและ
การเจริญปญญา จํานวน 20 ขอ
3. นักเรียนศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู
4. นักเรียนศึกษาเนื้อหาแตละเรื่องในเอกสารประกอบการเรียนการสอนใหเขาใจ
5. นักเรียนทําแบบฝกปฏิบัติกิจกรรมและตรวจคําตอบจากเฉลย
6. นักเรียนรวบรวมกระดาษคําตอบ สมุดและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
สงครูทุกครั้งเมื่อเรียนจบแตละชั่วโมง
7. เมื่อเรียน ครบทั้ง 4 เรื่อง ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนรู
ที่ 2 การบริหารจิตและการเจริญปญญา จํานวน 20 ขอ

แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยการเรียนรู การบริหารจิตและการเจริญปญญา
วิชาพระพุทธศาสนา (ส31202) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
-------------------------------จุดประสงค
เพื่อประเมินผลความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียนในหนวยการเรียนรู
การบริหารจิตและการเจริญปญญา
คําชี้แจง
ใหนักเรียนอานแบบทดสอบตอไปนี้ทีละขอแลวตอบคําถามโดยเขียนเครื่องหมาย ¯ลง
ในชองวางในกระดาษคําตอบใหตรงกับ ขอ ก ข ค และ ง
ที่เห็นวาถูกตองที่สุด
1. บทแรกทีก่ ลาวในการสวดมนตไหวพระ คือขอใด
ก. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
ข. บทนมัสการพระพุทธเจา
ค. บทอาราธนาธรรม
ง. บทอาราธนาศีล
2. การสวดมนตไหวพระ ผูชายและผูหญิงควรนั่งทาใด
ก. ผูชายนั่งทาเทพบุตร ผูหญิงนั่งทาพรหม
ข. ผูชายนั่งทาเทพบุตร ผูหญิงนั่งทานางฟา
ค. ผูชายนั่งทาเทพบุตร ผูหญิงนั่งทาเทวดา
ง. ผูชายนั่งทาเทพบุตร ผูหญิงนั่งทาเทพธิดา

3. ทุกครั้งที่กลาวบทสวดมนตไหวพระ ควรกระทําสิ่งใดตอไปนี้
ก. สวดคาถา อาคม
ข. กลาวคํารับศีล
ค. บูชาพระสงฆ
ง. แผเมตตา
4. “จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย” ตรงกับบทแผเมตตาขอใด
ก. สัพเพ สัตตา
ข. อะเวรา โหนตุ
ค. สุขี อัตตานัง
ง. อะนีฆา โหนตุ
5. การบริหารจิต มีความหมายตามขอใด
ก. การสะกดจิต
ข. ลดความเครียดทางจิต
ค. การฝกจิตใหเกิดสมาธิ
ง. ควบคุมจิตใหเปนไปตามตองการ
6. เหตุใดจึงตองบริหารจิต
ก. ชวยรักษาโรคทางจิต
ข. เพราะจิตมักมีความออนแอ
ค. ปองกันจิตเสื่อมสมรรถภาพ
ง. ชวยเสริมสรางสุขภาพจิตใหดี
7. ขอใดใหความหมายคําวา “สมาธิ” ไดถูกตองที่สุด
ก. การตั้งใจ
ข. การมีจิตใจดี
ค. การระลึกชาติได
ง. ความตั้งมั่นแหงจิต

8. เปาหมายของการฝกสมาธิในทางพระพุทธศาสนาคือขอใด
ก. เพิ่มพลังจิต
ข. สงเสริมบุคลิกภาพ
ค. รักษาสุขภาพกายและใจใหแจมใส
ง. เปนฐานของปญญาเพื่อลดละกิเลส
9. การฝกสมาธิที่พุทธศาสนิกชนนิยมฝกมากที่สุดคือการฝกแบบใด
ก. การฝกลมหายใจเขา-ออก
ข. การการตัดนิวรณ
ค. การนั่งกรรมฐาน
ง. การเพงกสิณ
10. อานาปานสติ มีความหมายตรงกับขอใด
ก. การกลั้นลมหายใจเขา-ออก
ข. การนั่งสมาธิโดยใชเวลานาน ๆ
ค. การกําหนดลมหายใจเขา-ออก
ง. การนั่งสมาธิโดยการอธิษฐานจิต
11. การฝกสมาธิแบบอานาปานสติ คําภาวนาที่นิยมใชมากที่สุดคือขอใด
ก. พุท-โธ
ข. พุท-โธ ธัม-โม สัง-โฆ
ค. ยุบหนอ-พองหนอ
ง. สัมมา-อะระหัง
12. สถานทีใ่ ดที่เหมาะสมกับการฝกสมาธิมากที่สุด
ก. ใตตนไมบริเวณวัด
ข. หองเฉพาะที่สงบเงียบ
ค. หองรับแขกภายในบาน
ง. บริเวณสนามหญาหนาบาน

13. การฟงบรรยายทําใหเกิดปญญาประเภทใด
ก. สุตมยปญญา
ข. จิตตามยปญญา
ค. ภาวนามยปญญา
ง. วิจารณญาณปญญา
14. จิตตามยปญญา ตรงกับขอใด
ก. บุญชูดูทีวี
ข. แดงทําการบาน
ค. ดําคาดวาเย็นนี้ฝนจะตก
ง. แดงตั้งใจฟงครูสอนหนังสือ
15. ขอใด ไมใช แหลงเกิดของปญญาตามหลักการเจริญปญญา
ก. การลงมือปฏิบัติ
ข. การฟง
ค. การคิด
ง. การพูด
16. นักเรียนแบงกลุมกันนําหลักธรรม มาอภิปรายหนาชั้นเรียนทําใหเกิดปญญาดานใด
ก. ปญญาเกิดจากการฟง
ข. ปญญาเกิดจากการคิด
ค. ปญญาเกิดจากการปฏิบัติ
ง. ปญญาเกิดจากคําบอกเลา
17. คําวา “โยนิโสมนสิการ” มีความหมายตรงกับขอใด
ก. การเจริญปญญา
ข. การประเมินคุณคา
ค. การคิดที่ผานวิธีการฝกจิตอยางดี
ง. การคิดและมองปญหาตามความจริง

18. การเปนนักเรียนควรมีสมาธิเพื่อใหเกิดปญญาในเวลาใดตอไปนี้
ก. ขณะที่ไปสนุกสนานกับเพื่อน
ข. ขณะที่ครูกําลังสอน
ค. ขณะดูหนังฟงเพลง
ง. ขณะเลนเกม
19. คุณคาแท อาศัยอะไรเปนเครื่องประเมินคาของสิ่งตาง ๆ
ก. ปญญา
ข. ความงาม
ค. ความถูกตอง
ง. ความตองการ
20. อะไรคือคุณคาแทของโทรศัพทมือถือ
ก. รูปแบบของเครื่อง
ข. แสดงถึงความมีฐานะ
ค. การใชเพือ่ การสื่อสาร
ง. การเปนผูทันเทคโนโลยี

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจิตและเจริญปญญาไดถูกตอง

จุดประสงคการเรียนรู
1. มีความเขาใจและวิเคราะหความสัมพันธเกี่ยวกับการสวดมนตไหวพระไดถูกตอง
2.มีความเขาใจ และวิเคราะหความสัมพันธเกี่ยวกับการบริหารจิตไดถูกตอง
3.อธิบายและวิเคราะหเกี่ยวกับการเจริญปญญาไดถูกตอง
4. มีความเขาใจและวิเคราะหเกี่ยวกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการไดถูกตอง

สาระการเรียนรู
1. การสวดมนตไหวพระ
2. การบริหารจิต
3. การเจริญปญญา
4. การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

เรื่อง การสวดมนตไหวพระ
การสวดมนตไหวพระ เปนวิธีการอยางหนึ่งในการฝกใหจิตมุงมั่นจนเกิดสมาธิ
และเปนการฝกจิตใหระลึกอยูในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม การสวดมนตไหวพระ
โดยมากมักจะปฏิบัติกอนเขาสูพิธีกรรมอื่น ๆ เชน การทําบุญตาง ๆ และการฝกสมาธิ
เปนตน
การปฏิบัติตนในการสวดมนตไหวพระ ควรเริ่มตนดวยทานั่งที่ถูกตองคือ
• ชายนั่งทาเทพบุตร นั่งคุกเขาปลายเทาตั้ง นั่ง บนสนเทา มือทั้งสองวางบน
หนาขาทั้งสองขาง
• หญิงนั่งทาเทพธิดา นั่งคุกเขาปลาย เทาราบ นั่งบนสนเทา มือทั้งสองวางบน
หนาขาทั้งสองขาง

•
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การสวดมนต ต อ งเปล ง เสี ย งออกมาด ว ยน้ํ า เสี ย งที่ ไ พเราะดั ง พอประมาณ
เริ่ ม ด ว ยการกล า วบทนมั ส การพระพุ ท ธเจ า บทสรรเสริ ญ คุ ณ พระรั ต นตรั ย ได แ ก
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
บทสวดมนตไหวพระบูชา พระรัตนตรัย
1. บทนมัสการพระพุทธเจา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
คําแปล ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส
ตรัสรูชอบไดดวยพระองคเอง (3 ครั้ง)
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2. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
คําแปล พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
คําแปล ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
สะวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม
คําแปล พระธรรมเปนพระที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวดีแลว
ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
คําแปล ขาพเจานมัสการพระธรรม
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
คําแปล พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ปฏิบัติดีแลว
สังฆัง นะมามิ. (กราบ)
คําแปล ขาพเจานอบนอมพระสงฆ
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การแผเมตตา
ทุกครั้งที่กลาวบทสวดมนตไหวพระควรกลาวบทแผเมตตาดวยเสมอ เพื่อแสดง
ความปรารถนาดีแกสรรพสัตวทั้งหลายใหมีความสุข ปราศจากเรื่องทุกขกายทุกขใจ
ทั้งหลาย
บทแผเมตตา
สัพเพ สัตตา สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้งหมด
ทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย
อัพพะยาปชฌาโหนตุ จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัย
ทั้งสิ้นเถิด
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สรุป การสวดมนตไหวพระ
การสวดมนตไหวพระ เปนวิธีการอยางหนึ่งในการฝกใหจิตมุงมั่นจนเกิดสมาธิ
ควรเริ่มตนดวยทานั่งที่ถูกตองทั้งชายและหญิง ซึ่งชายควรนั่งทาเทพบุตร หญิงควรนั่ง
ทา เทพธิ ด า ประนมมือ ให ชิ ด กั น อยูร ะหว า งอก ปลายนิ้ วชิ ด กั น แขนตั้ง ขึ้ น แนบตั ว
ไมกางศอก นะครับ

ทุกครั้งที่เรากลาวบทสวดมนตไหวพระ ควร
กลาวบทแผเมตตาดวยเสมอ เพื่อแสดงความปรารถนา
ดีแกสรรพสัตวทั้งหลาย นะคะ

และต อ งเปล ง เสี ย งออกมาด ว ยน้ํ า เสี ย งที่ ไ พเราะ
ดั ง พอประมาณเริ่ ม ด ว ยการกล า วบทนมั ส การพระพุ ท ธเจ า
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ นะครับ

เรื่อง การบริหารจิต
การบริหารจิต คือ การดูแลรักษา การควบคุมจิตใจใหเปนไปตามที่ตองการ
หรือการฝกจิตใหมีสมาธิ หรือ การฝกสมถกรรมฐาน
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ความหมายและประโยชนของสมาธิ
1. ความหมายของสมาธิ
สมาธิ แปลวา สภาวะที่จิตตั้งมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพียงเรื่องเดียวในระยะเวลา
หนึ่ง เมื่อฝกบอย ๆ จะทําใหจิตใจเขมแข็งได
สมาธิเปนภาวะกลาง ๆ ไมดีไมชั่วในตัวเอง แตถานําไปใชเพื่อเบียดเบียนหรือ
ทํ า ลายผู อื่ น เช น ตั้ ง จิ ต แน ว แน นั่ ง ตกปลา ตั้ ง ใจแน ว แน ข ณะกระทํ า โจรกรรมเป น
“มิจฉาสมาธิ” หรือ สมาธิผิด ถานําไปใชในทางที่ดีจะถือเปน “สัมมาสมาธิ” หรือสมาธิถูก

2. ประโยชนของสมาธิ มีดังนี้
2.1 ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน สมาธิมีประโยชนอยางยิ่งใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน เชน
1) ทําใหจิตใจสบายหายเครียด มีความสุขผองใส
2) นอนหลับงาย หลับสนิทไมฝนราย สั่งตัวเองได เชน กําหนดใหหลับ
ใหตื่นตามเวลาที่ตองการ
3) มีความวองไวกระฉับกระเฉง รูจักตัดสินใจเหมาะแกสถานการณ
4) มีสติสัมปชัญญะรูเทาทันเหตุการณ ยับยั้งชั่งใจไดดีเยี่ยม
5) มีประสิทธิภาพในการเรียน เชน ทําใหตั้งใจเรียน เขาใจเรื่องที่ครูสอน
2.2 ประโยชนของสมาธิในการพัฒนาบุคลิกภาพ มีดังนี้
1) ทําใหบุคลิกเขมแข็ง หนักแนน มีความมั่นคงทางอารมณ
2) มีความสุภาพนุมนวล ไมฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด
3) สดชืน่ ผองใส ยิ้มแยม เบิกบาน ไมเชื่องซึม
2.3 ประโยชนของสมาธิที่เปนจุดหมายของศาสนา หมายถึงสมาธิที่แนบแนนถึง
ระดั บ “อั ปปนาสมาธิ ” หรื อสมาธิ ระดั บฌาน จิ ตใจจะสงบแน วแน สามารถระงั บ “นิ วรณ ”
(กิเลสที่ปดกั้นจิตมิใหพัฒนาสูงขึ้น) ไดหมด
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วิธีการฝกบริหารจิตตามหลักสติปฏฐานเนนอานาปานสติ
1. การเตรียมการปฏิบัติ
1.1 เลือกสถานที่ จะตองใหเหมาะสมแกการฝกสมาธิ คือ ไมอับลม ไมอึกทึก
ปราศจากเสียงรบกวน ถามีหองสําหรับฝกสมาธิโดยเฉพาะไดยิ่งดี
1.2 กําหนดเวลา ควรเลือกเวลาที่เหมาะสม ไมควรเลือกเวลาที่รับประทาน
อาหารอิ่มใหม ๆ หรือเวลาที่ทํางานมาจนรางกายออนเพลียแลว
1.3 สมาทานศีล อาจนิมนตพระมาใหศีล หรือตัง้ จิตงดเวนดวยตัวเอง ในกรณีที่
ไมมีพระเพื่อใหจิตใจบริสุทธิ์สะอาด ซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับการทําสมาธิ
1.4 นมัสการพระรัตนตรัย สวดมนตรําลึกพระคุณของพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ดังนี้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมานิ
1.5 แผเมตตา โดยจะสวดภาษาบาลี หรือคําไทยก็ได หรือเพื่อสงความ
ปรารถนาดีไปใหแกสรรพสัตวทั้งหลาย
1.6 ตัดกังวลทุกอยางออกใหหมดไมคิดเรื่องงาน เรื่องเรียน หรือปญหาตาง ๆ
ใหกําหนดเฉพาะเรื่องที่จะฝกสมาธิ
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2. บริหารจิตแบบอานาปานสติ
อานาปานสติ หมายถึง การตั้งสติกําหนดลมหายใจเขา – ออก อยูตลอดเวลาจน
จิตใจไมฟุงซาน และเกิดสมาธิ การบริหารจิตดวยวิธีนี้เปนที่นิยมกันมาก เพราะปฏิบัติ
งาย ไมยุงยาก เนื่องจากทุกคนมีลมหายใจอยูแลว
การบริหารจิตแบบอานาปานสติที่นิยมใชฝกกันในปจจุบันมี 3 วิธี ดังนี้
2.1 วิธีนับ คือ นับลมหายใจเขาและออกเปนตัวเลขมี 2 วิธี ไดแก
1) วิธีนับแบบคู คือ นับลมหายใจเขาออกเปนคู ๆ เชน หายใจเขานับ 1
หายใจออกนับ 1 หายใจเขานับ 2 หายใจออกนับ 2 ไปจนถึง คูที่ 10 – 10 วิธีนี้เหมาะ
สําหรับผูเริ่มฝกปฏิบัติใหม ๆ
2) วิธีนับเดี่ยว คือ นับลมหายใจเขาออกตอกัน เชน หายใจเขานับ 1 หายใจ
ออก นับ 2 หายใจเขา นับ 3 หายใจออก นับ 4 วิธนี ี้เหมาะสําหรับผูที่ฝกวิธีนับแบบคูจน
คลองแลว
2.2 วิธีบริกรรมแบบพุทโธ คือ บริกรรมวา พุท เมื่อหายใจเขา และบริกรรมวา
โธ เมื่อหายใจออก ทุกครั้งจนกวาจะหยุดทําสมาธิ
2.3 วิธีบริกรรมแบบยุบหนอพองหนอ คือ กําหนดอาการยุบและพองที่บริเวณ
หนาทอง เมื่อทองพองขึ้นก็บริกรรมวา พองหนอ เมื่อทองยุบลงก็บริกรรมวา ยุบหนอ
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3. ขอปฏิบัตใิ นการฝกบริหารจิต
3.1 ในชั้นแรกควรฝกทั้ง 3 วิธี เมื่อฝกไปไดระยะหนึ่งใหสังเกตตัวเองวา
วิธีฝกใดทําใหจิตเปนสมาธิไดงายที่สุด ก็ใหงดวิธีอื่นแลวใชวิธีนั้นฝกตอไป
3.2 เมื่อฝกระยะแรก ๆ ควรใชเวลาแตนอยแลวคอย ๆ เพิ่มขึ้นตามลําดับ
3.3 ตั้งสติกําหนดที่ลมหายใจเขาและออกเทานั้น จิตจึงจะเรียกวา เปนสมาธิ
หากจิตฟุงซานไปตามอารมณตาง ๆ ที่มากระทบการปฏิบัติสมาธิก็จะไมเกิดประโยชน
อะไร
3.4 หากใชสติกําหนดที่ลมหายใจเขาออกตลอดเวลา การใชพลังงานตาง ๆ
ในรางกายจะลดนอยลง ความคิดที่ดีหรือชั่ว จะไมปรากฏเกิดขึ้นในจิต จะทําใหรางกาย
ไดพักผอนไปดวย
สมาธิที่เกิดขึ้นในขั้นนี้ เรียกวา ขณิกสมาธิ หมายถึง จิตตั้งมั่นในอารมณใน
ชั่วขณะหนึ่ง เปนสมาธิขั้นตนที่จะนําไปใชในการเรียนหนังสือ การทํางาน แลวยังเหมาะ
ที่จะนําไปใชปฏิบัติวิปสสนาได
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3.5 เมื่อฝกบริกรรมไปพรอมกับการกําหนดลมหายใจเขาออกไประยะหนึ่งแลว
ตอไปใหฝก ดังนี้
1) การฝกบริกรรมแบบนับและแบบพุทโธ ใหตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาและ
ออกบริเวณปลายจมูกหรือริมฝปากดานบนเทานั้น
2) การบริกรรมแบบยุบหนอพองหนอใหกําหนดเฉพาะอาการยุบและพอง
ของทองเทานั้น ซึ่งจะใชสติมากยิ่งขึ้น ถาเกิดการฟุงซานก็ควรกลับไปบริกรรม
ปูพื้นฐานกอน แลวจึงฝกเชนนี้อีกครั้ง
สมาธิที่เกิดขั้นนี้เปน สมถภาวนา เปนการฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบซึ่งเหมาะ
แกการนําไปใชในการเรียนหนังสื อ การทํางาน แตยังไมจัดเปนวิ ปสสนาภาวนาซึ่ ง
หมายถึงการอบรมจิตใจใหเกิดความรูความเขาใจตามความเปนจริง

ที่มา http://www.google.co.th/imglanding?

สรุปการบริหารจิต
การบริหารจิต เปนการฝกจิตใหมีสมาธิเปนอาการที่จิตแนบ
แนนอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาน ๆ ซึ่งมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
การพัฒนาบุคลิกภาพ และเปนจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
ระดับ “อัปปนาสมาธิ” หรือสมาธิระดับฌาน นะครับ

การบริหารจิตตามหลักสติปฏฐานเนนอานาปานสติ
เป น การตั้ ง สติ กํ า หนดลมหายใจเข า – ออก อยู ต ลอดเวลา
จนจิตใจไมฟุงซาน มี 3 วิธี คือ วิธีนับ วิธีบริกรรม แบบพุทโธ
และแบบยุบหนอพองหนอ ซึ่งตองตั้งจิตใจบริสุทธิ์ นมัสการ
พระรัตนตรัย และแผเมตตา ดวยนะคะ

การฝกขั้นแรกควรฝกทั้ง 3 ใหสังเกตวาวิธีใด ทําใหจิตเปน
สมาธิไดงายที่สุด ก็ใหงดวิธีอื่นแลวใชวิธีนั้นฝกตอไป ใชเวลาแต
นอยแลวคอย ๆ เพิ่มขึ้นตามลําดับ ซึ่งจะเกิดขณิกสมาธิเปนสมาธิ
ขั้นตน เมื่อฝกบริกรรมไปพรอมกับการกําหนดลมหายใจเขาออก
จะใชสติมากยิ่งขึ้นเปนสมถภาวนา ทําใหจิตเกิดความสงบแตยังไม
จัดเปนวิปสสนาภาวนา ครับ

เรื่อง การเจริญปญญา
การเจริญปญญา คือ การพัฒนาปญญา หรือการทําใหปญญาเกิดขึ้น เมื่อจิตไดรับ
การบริหารฝกฝนจนเกิดความสงบ มั่นคง เขมแข็ง มีพลัง และมีประสิทธิภาพแลวปญญา
ก็จะเกิดขึ้นตามมา
ความหมายและประเภทของปญญา
1. ความหมายของปญญา ปญญา หมายถึง ความรอบรูในเรื่องโลกและชีวิต รูตาม
สภาพความเปนจริง หรือเรียกวา สติปญญา
2. ประเภทของปญญาแบงออกเปน 3 ประเภท ตามแหลงเกิด ดังนี้
2.1 สุตมยปญญา หมายถึง ความรอบรูที่เกิดจากการฟง การอาน หรือ
การศึก ษาเล า เรี ย น ความรูป ระเภทนี้ ต อ งอาศัย ข อมู ล จากผูอื่ น เช น การพู ด การเขี ย น
การอภิปราย เปนตน

ที่มา http://www.google.co.th/imglanding?
2.2 จินตามยปญญา หมายถึง ความรอบรูที่เกิดจากการคิด พิจารณาเรื่องที่รับรู
จากแหลงตาง ๆ รวมทั้งในขอ 1 วิเคราะหโดยผานการคิดแลวรวบรวมเปนความรูใหม
2.3 ภาวนามยปญญา หมายถึง ความรอบรูที่เกิดจากการปฏิบัติ การกระทํา
จั ด เป น ประสบการณ ต รง เพราะเป น ความรู ที่ เ กิ ด ทั้ ง จากภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
ผสมผสานกัน ถือเปนปญญาขั้นสูงสุด

วิธีเจริญปญญา
การเจริญปญญาหรือการสรางใหเกิดขึ้นมีหลายวิธีตามประเภทของปญญา ดังนี้
1. สุตมยปญญา การฟงมีประโยชนและมีผลดีตอปญญา ดังนี้
1.1 เปนการเพิ่มความรูแกตัวเรา เชน ไมเคยรูวาบรรพบุรุษของเราไดตอสู
เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตมาอยางไร จึงรักษาประเทศชาติใหเปนอิสระอยูไดตราบเทาทุก
วันนี้ เมื่อฟงครูเลาก็ไดรู เปนตน
1.2 ทําใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น เรื่องราวบางอยางแมเคยไดฟงมาแลวแตไมเขาใจ
หรือจําไมได พอไดฟงอีกครั้งก็จะชวยใหรูเขาใจยิ่งขึ้น
1.3 ทําใหบรรเทาความสงสัยได การฟง ไดความรูความเขาใจแลว อาจยังมีขอ
สงสัยอยูบาง แตเมื่อฟงบอย ๆ ก็จะชวยใหหมดความสงสัยได
1.4 ทําความเห็นใหถูกตองได ในบางเรื่องแมเคยฟงมาแลวหลายครั้งแตยังมี
ความคิดเห็นที่แตกตางจากความเปนจริง เมื่อไดฟงอธิบายบอยขึ้นก็จะมีความคิดเห็น
ถูกตองได
1.5 ทําใหมีจิตผองใส เมื่อไดฟงบางเรื่องที่เปนความรูที่แทจริง ความรูที่
บริสุทธิ์หรือเปนเรื่องที่เปนประโยชนแกตนเองและสังคม ก็จะมีจิตใจผองใส และมีความเลื่อมใส
ศรัทธายิ่งขึ้น

ที่มา http://www.google.co.th/imglanding?

ที่มา http://www.google.co.th/imglanding?

2. จินตามยปญญา มีวิธีสรางดังนี้
2.1 ทําจิตใจใหเปนสมาธิ
2.2 แสวงหาขอมูลใหมาก ๆ ดวยการฟง การดู การอาน และการศึกษาเลาเรียน
2.3 ใชวิธีคิดที่ถูกตองและมีเหตุผล ซึ่งเปนวิธีที่พระพุทธศาสนายกยองและ
วิทยาศาสตรยอมรับโดยทั่วไป
2.4 ใชเวลาในการคิดอยางรอบคอบ ละเอียดถี่ถวน ทุกแงทกุ มุม
ในการสร า งจิ น ตามยป ญ ญา อาจมี อุ ป สรรคบ า ง จากความยากง า ยและ
ความสลับซับซอนของเรื่องที่คิด สภาพรางกายและสภาพแวดลอมในขณะคิดอาจทําให
เกิดจินตมยปญญาไดไมเต็มที่

ที่มา http://www.google.co.th/imglanding?

3. ภาวนามยปญญา มีวิธีการสราง ดังนี้
3.1 ทําจิตใหเปนสมาธิ
3.2 ดู ฟง อาน และคิดใหมาก
3.3 ลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง รวมทั้งหมั่นสังเกตขณะลงมือปฏิบัติ
3.4 บันทึกและสรุปขอความรูตาง ๆ อยางมีเหตุผล หลังจากลงมือปฏิบัติ
ภาวนามยปญญา มีสภาพความเปนจริงมากกวาสุตมยปญญาและจินตามยปญญา
เพราะเกิดจากการสัมผัสและปฏิบัติกับของจริงดวยตนเอง ไมใชเกิดจากการฟง การดู
การอาน หรือการคิดพิจารณาเพียงอยางเดียว

สรุปการเจริญปญญา

การเจริญปญญาคือการทําปญญาใหเกิดขึ้น
ดวยการฝกบริหารจิต ใหสงบ มั่นคง เขมแข็ง มีพลัง นะครับ

การฟงอภิปราย ฟงโตวาที ฟงครู
สอน การอานหนังสือสิ่งพิมพทุกประเภท
การศึ ก ษาเล า เรี ย น เป น การทํ า ให เ กิ ด
ปญญาดวยวิธี สุตมยปญญา ครับ

เมื่ อ ฟ ง แล ว ต อ งคิ ด ดี แ ละมี เ หตุ ผ ล คิ ด ให
ละเอียดรอบคอบจึงจะเกิดจินตามยปญญา และตอง
สั ง เกต ปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง รวมทั้ ง บั น ทึ ก สรุ ป
ความรู ซึ่งเรียกวา ภาวนามยปญญา นะคะ

เรื่อง การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
โยนิโสมนสิการ ทําใหเกิด จินตามยปญญา หรือความรอบรูที่เกิดจากการคิด
ความหมายและสวนประกอบของวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
1. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง วิธีคิดที่ถูกตองลึกซึ้ง ทําใหรูจักคิดอยางมี
ระบบระเบียบ รูจักคิดวิเคราะหหาเหตุผล

2. สวนประกอบของวิธคี ิดแบบโยนิโสมนสิการประกอบดวยการคิด 10 วิธี ดังนี้
2.1 วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย
2.2 วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
2.3 วิธีคิดแบบสามัญลักษณหรือแบบรูเทาทันธรรมดา
2.4 วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแกปญหา
2.5 วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธหรือแบบเชื่อมโยงหลักการและความมุงหมาย
ใหสมั พันธกัน
2.6 วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก
2.7 วิธีคิดแบบคุณคาแท คุณคาเทียม
2.8 วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม
2.9 วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน
2.10 วิธีคิดแบบแสดงออกเปนวิภัชชวาทหรือคิดแบบจําแนกประเด็น

ในขั้นนี้จะเสนอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 3 วิธี ดังนี้
การคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
เปนการคิดจําแนกแยกแยะองครวมของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1. วิเคราะหภาพรวมหรือองครวม เชน ชางเปนสัตวสี่ขา ตัวใหญ มีงวงมีงา
นั่นคือ ตัวชางเปนภาพรวมหรือองครวม
2. วิเคราะหสวนประกอบยอยที่รวมกันเปนชาง คือ โครงกระดูก เนือ้ หนัง เลือด
สมอง หัวใจ ตับไตไสพุง หูใหญ ตาเล็ก จมูกยาว ฯลฯ
3. นําองคประกอบยอยนั้นมาคิดวิเคราะหจัดประเภทขององคประกอบยอยที่เรา
แยกแยะออกมาแลวอีกทีหนึ่ง ใหเปนประเภทหรือระบบ ก็จะไดระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบสัมผัส ฯลฯ
การคิดแบบนี้ทําใหมองเห็นความสําคัญและความสัมพันธขององคประกอบยอย
นั้นวามีความเกี่ยวเนื่องกัน เปนเหตุเปนผลและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางไร

ที่มา http://www.bloggang.com/viewdiary.php?

การคิดแบบคุณคาแท คุณคาเทียม
การคิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม เปนวิธีคิดที่เกี่ยวของกับ “ความตองการ” และ
“การประเมินคุณคา”
1. การคิดถึงแกนหรือคุณประโยชนแทจริงของสิ่งนั้น เรียกวา คิดดวยคุณคาแท
เช น เด็ ก ผู ช ายหลายคนบอกว า อยากเป น ทหารเพื่ อ ต อ งการฝ ก ฝนตนเอง ยอมสละ
แมกระทั่งชีวิตเพื่อเอกราชอธิปไตยของประเทศ ซื่อสัตยตอประเทศชาติและแผนดิน
คนที่อยากเปนทหาร เพราะคิดเชนนี้เรียกวา คิดแบบคุณคาแท
2. การคิดเพียงแตจะสนองความตองการของตนไมวากับสิ่งใด เปนการคิดแบบ
คุ ณ ค า เที ย ม เช น เด็ ก ผู ช ายบอกว า อยากเป น ทหาร เพราะคิ ด ว า การเป น ทหารนั้ น โก
เครื่องแบบสวยงาม มีอํานาจเปนที่เกรงกลัวของคนทั่วไป เหลานี้ เรียกวา เปนการคิดแบบ
คุณคาเทียม ไมใชแกนแทของอาชีพ
คนที่มีวิธีคิดแบบคุณคาแท จะเปนคนใชปญญาพิจารณาอยางรอบคอบ สามารถ
ตัดสินใจไดถูกตอง

ที่มา http://www.google.co.th/imglanding?

การคิดแบบคุณโทษและทางออก
1. คิดในแงดี วาเรื่องนั้นมีสิ่งดีตอตัวเรา ตอคนอื่น และสังคมหรือไม อยางไร
2. คิดในแงเสีย วาเรื่องนั้น กอใหเกิดผลเสียอยางไรบาง
3. ในกรณีทมี่ ีทั้งแงดีและแงเสีย เราควรจะเลือกอะไรที่ดีกวาบาง
4. การตัดสินใจทําหรือไมทําอะไรลงไป หลังจากไดพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบแลว โอกาสที่จะผิดพลาดอาจไมมี หรือมีนอยลง
5. การมองเพียงแงใดแงหนึ่งเพียงอยางเดียวอาจผิดพลาดได หรือถูกก็ถูกเพียง
ส ว นเดี ย ว เช น กรณี ช นบทที่ ห า งไกล เมื่ อ ราชการตั ด ถนนผ า น มี ป ระปาไฟฟ า
การคมนาคมที่สะดวกสบาย ฯลฯ ทําใหชีวิตชาวชนบทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
5.1 ถามองในแงบวกจะเห็นวา หมูบานชนบทแหงนี้เจริญขึ้น พัฒนาขึ้น
มีถนน มีน้ําประปา มีโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบานมีงานทําเพิ่มขึ้น ฯลฯ
5.2 ถามองในแงลบจะเห็นวา ทามกลางความเจริญทางวัตถุกลับมีบรรยากาศ
ที่อึกทึก พลุกพลาน มีการกูยืมเงิน เพื่อซื้อวัตถุอํานวยความสะดวก มีความฟุมเฟอย
หรูหราแทนความเปนอยูอยางเรียบงาย
แตถาพิจารณาทั้งผลดีและผลเสียทั้งสองดานแลวพิจารณาหาทางออกวาควรจะ
แกปญหาอยางไร เชน
1) ทําใจยอมรับวาเปนไปไมไดที่จะปดกั้นการพัฒนาทางวัตถุหรือเทคโนโลยี
สมัยใหม ยอมรับการเขามาของวัฒนธรรมใหมทแี่ ตกตางจากวัฒนธรรมทองถิ่น
2) ควรรับดวยสติ ปญญา ดวยการรูเทาทัน เลือกรับเฉพาะสิ่งที่ดีไมเกิดโทษ
แกตนและทองถิ่น

ที่มา http://www.google.co.th/imglanding?

สรุปการคิดแบบโยนิโสมนสิการ

การคิดดวยวิธีคิดที่ถูกตองลึกซึ้ง
มีระบบระเบียบและใชเหตุผลประกอบ
เปนวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ครับ

การคิ ด แบบโยนิ โ สมนสิ ก ารได แ ก การคิ ด แยกแยะ
สวนประกอบซึ่งทําใหเห็นความสัมพันธองคประกอบยอยที่
เกี่ยวเนื่อง เปนเหตุเปนผลกัน และยังมีการคิดแบบคุณคาแท
คุณคาเทียม เปนการประเมินคุณคาของความตองการโดยใช
ปญญาอยางรอบคอบ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง นะคะ

และยั ง มี ก ารคิ ด แบบคุ ณ โทษและ
ทางออก ที่ พิจารณาแงดี แง เสี ย นํามาเปรียบเทียบ
หาทางเลือกที่ถูกตองในการดําเนินชีวิต ครับ

แบบฝกปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 2.1
วิชา พระพุทธศาสนา (ส 31202)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การสวดมนตไหวพระ
ชื่อ ……………………………………………………… ชั้น ……… เลขที่ ………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ใหนักเรียนนําอักษรหนาขอความทางขวามือ มาใสในชองวางทางซายมือ ใหมีเนื้อหา
สัมพันธกัน
(........) 1.
(........) 2.
(........) 3.
(........) 4.

ประนมมือใหชิดกันอยูระหวางอก
บทนมัสการพระพุทธเจา
ขาพเจานมัสการพระธรรม
พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันต
ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกขสิ้นเชิง
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
(........) 5. ขาพเจานมัสการพระสงฆ
(........) 6. พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
ปฏิบัติดีแลว
(........) 7. สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
(........) 8. จงเปนสุข เปนสุขเถิดอยาไดเบียดเบียน
ซึง่ กันและกันเลย
(........) 9. จงเปนสุข เปนสุขเถิดอยาไดมีความทุกขกาย
ทุกขใจเลย
(.......) 10. จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจาก
ทุกขภัยทั้งสิ้นเถิด

ก อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
ภะคะวา
ข สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
ค นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมา
สัมพุทธัสสะ
ง ตัดมูลกิเลสมาร
จ ธัมมัง นะมัสสามิ
ฉ สังฆัง นะมามิ
ช อัพยาปชฌา โหนตุ
ซ สัพเพ สัตตา
ฌ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ญ อัญชลี
ฎ อะนีฆา โหนตุ
ฐ ทาเทพบุตร

เกณฑการใหคะแนนในแตละขอ
1. นําอักษรมาใสลงในชองวางถูกตอง
ได 1 คะแนน
2. นําอักษรมาใสลงในชองวางไมถูกตอง
ได 0 คะแนน
รวมคะแนนทั้ง 10 ขอ คะแนนรวม 10 คะแนน

แบบฝกปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 2.2
วิชา พระพุทธศาสนา (ส 31202)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การบริหารจิต
ชื่อ ………………………………………………
ชั้น ……… เลขที่ ……………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ใหนักเรียนนําขอความที่กําหนดตอไปนี้ เขียนลงในชองวางหลังขอความแตละขอที่
เห็นวามีความสัมพันธกัน
การบริหารจิต

จุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา

บริหารจิตแบบอานาปานสติ
วิธีบริกรรมแบบ พุทโธ

มิจฉาสมาธิ

สมาธิ
จิตใจสงบ

การแผเมตตา
ที่เงียบสงบ

ประโยชนตอตนเองในการดําเนินชีวิตประจําวัน

1. การฝกจิตใหมีสมาธิ………………………………………………………………………….
2. เปาหมายสําคัญในการบริหารจิต…………………………………………………………….
3. การเลือกสถานที่ที่เหมาะแกการนั่งสมาธิ………………………………………………………
4. จิตใจสงบสบาย กําจัดกิเลสตัณหาไดอยางหมดสิ้น…………………………………………….
5. การตั้งสติแลวกําหนดลมหายใจเขา – ออก…………………………………………………...
6. สิ่งที่ปฏิบตั ิหลังเสร็จจากการนั่งสมาธิ………………………………………………………….
7. พุท เมื่อหายใจเขา โธ เมื่อหายใจออก…………………………………………………………..
8. ความตั้งมั่นแหงจิต……………………………………………………………………………
9. ผลของการปฏิบัติการนั่งสมาธิ……………………………………………………………….
10. สมาธิทนี่ ําไปใชเบียดเบียนตอผูอื่น………………………………………………………….
เกณฑการใหคะแนนในแตละขอ
1. นําขอความมาใสลงในชองวางถูกตอง
ได 1 คะแนน
2. นําขอความมาใสลงในชองวางไมถูกตอง
ได 0 คะแนน
รวมคะแนนทั้ง 10 ขอ คะแนนรวม 10 คะแนน

แบบฝกปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 2.3
วิชา พระพุทธศาสนา (ส 31202)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การเจริญปญญา
ชื่อ ……………………………………………………… ชั้น ……… เลขที่ ………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ใหนักเรียนวิเคราะหประเด็นตอไปนี้แลวตอบคําถาม
1. การเจริญปญญาชวยใหผลการเรียนดีขึ้นอยางไร
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. การเจริญปญญา แบบสุตมยปญญา มีประโยชนอยางไร
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. การปฏิบตั ิอยางไรทําใหเกิด การเจริญปญญา แบบจินตามยปญญา
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. การเจริญปญญา แบบภาวนามยปญญา มีวิธีการปฏิบัติอยางไร
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. นักเรียนมีวิธีการใดบางที่สามารถพัฒนาปญญาของตนเองได
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
เกณฑการใหคะแนนในแตละขอ
1. ในแตละขอตอบคําถามโดยอธิบายไดถูกตอง สมบูรณ ได 2 คะแนน
2. ในแตละขอตอบคําถามโดยอธิบายไดถูกตองบางสวน ได 1 คะแนน
3. ในแตละขอตอบคําถามโดยอธิบายไมได
ได 0 คะแนน
รวมคะแนนทั้ง 5 ขอ คะแนนรวม 10 คะแนน

แบบฝกปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 2.4
วิชา พระพุทธศาสนา (ส 31202)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ชื่อ ……………………………………………………… ชั้น ……… เลขที่ ………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย 9หนาขอความที่เห็นวาถูกตอง และเครื่องหมาย¯
หนาขอความที่เห็นวาไมถูกตอง
………1. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการคิดวิเคราะหหาเหตุผลอยางลึกซึ้ง อยางมี
ระบบระเบียบ
………2. การคิดเกี่ยวกับความตองการ และการประเมินคุณคาเปนการคิดแบบแยกแยะ
สวนประกอบ
………3. การคิดแบบคุณโทษและทางออกเปนการคิดในแงดีและแงเสีย เปนการคิดอยาง
ไตรตรอง รอบคอบ เพื่อหาทางเลือกที่ดี สําหรับนํามาตัดสินใจ
………4. การวิเคราะหองครวมและการวิเคราะหสวนประกอบยอย นําองคประกอบมาจัด
ประเภท เพื่อดูความสําคัญและความสัมพันธขององคประกอบ
………5. การคิดแบบคุณคาแทเปนการใชปญ
 ญาพิจารณาอยางรอบคอบ ทําใหตัดสินใจ
ไดถูกตอง
………6. นักเรียนอยากประกอบอาชีพเปนหมอ เพราะวาจะไดมีเงินมาก ๆ เปนการคิดแบบ
คุณคาแท
………7. นักเรียนอยากประกอบอาชีพเปนครู เพราะจะไดทําหนาที่สั่งสอนลูกศิษยให
เปนคนมีความรู เปนคนดี เปนการคิดแบบคุณคาแท
………8. นักเรียนมองวาเปดเปนสัตวปก มี 2 ขา อาศัยอยูทั้งบนบกและในน้ําเปนการคิด
องครวม
………9. การหาทางเลือกที่ดีนํามาตัดสินใจเปนการคิดแบบคุณโทษและทางออก
………10. การทําใจยอมรับการพัฒนาดวยสติปญญาเปนการพิจารณาทางออกของปญหา

เกณฑการใหคะแนนในแตละขอ
1. ทําเครื่องหมายหนาขอความไดถูกตอง
ได 1 คะแนน
2. ทําเครื่องหมายหนาขอความไมถูกตอง
ได 0 คะแนน
รวมคะแนนทั้ง 10 ขอ คะแนนรวม 10 คะแนน

เฉลยแบบฝกปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.1
วิชา พระพุทธศาสนา (ส 31202)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การสวดมนตไหวพระ
ชื่อ ………………………………………………………
ชั้น ……… เลขที่ .………-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(...ญ....) 1. ประนมมือใหชิดกันอยูระหวางอก
(....ค....) 2. บทนมัสการพระพุทธเจา
(....จ....) 3. ขาพเจานมัสการพระธรรม
(....ก....) 4. พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิงตรัสรูชอบได
โดยพระองคเอง
(....ฉ....) 5. ขาพเจานมัสการพระสงฆ
(....ข....) 6. พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว
(....ซ....) 7. สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
(...ช....) 8. จงเปนสุข เปนสุขเถิดอยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
(...ฎ....) 9. จงเปนสุข เปนสุขเถิดอยาไดมีความทุกขกาย ทุกขใจเลย
(....ฌ...) 10. จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเถิด

เฉลยแบบฝกปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.2
วิชา พระพุทธศาสนา (ส 31202)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การบริหารจิต
ชื่อ ………………………………………………
ชั้น ……… เลขที่ ……………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. การฝกจิตใหเกิดมีสมาธิ....... ....................................การบริหารจิต.........................................
2. เปาหมายสําคัญในการบริหารจิต..................................จิตใจสงบ............................................
3. การเลือกสถานที่ที่เหมาะแกการนั่งสมาธิ.....................ที่เงียบสงบ...........................................
4. จิตใจสงบสบาย กําจัดกิเลสตัณหาไดอยางหมดสิ้น......จุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา..............
5. การตั้งสติแลวกําหนดลมหายใจเขา – ออก...................บริหารจิตแบบอานาปานสติ................
6. ขั้นตอนที่ปฏิบัติหลังเสร็จจากการนั่งสมาธิ..................การแผเมตตา........................................
7. พุท เมื่อหายใจเขา โธ เมื่อหายใจออก...........................วิธีบริกรรมแบบพุทโธ......................
8. ความตั้งมั่นแหงจิต........................................................สมาธิ.............................................
9. ผลของการปฏิบัติการนั่งสมาธิ..............ประโยชนตอตนเองในการดําเนินชีวิตประจําวัน..........
10. สมาธิทนี่ ําไปใชเบียดเบียนตอผูอื่น.....มิจฉาสมาธิ..................................................................

เฉลยแบบฝกปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.3
วิชา พระพุทธศาสนา (ส 31202)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การเจริญปญญา
ชื่อ ………………………………………………
ชั้น ……… เลขที่ ……………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. การเจริญปญญาชวยใหผลการเรียนดีขึ้นอยางไร
……………………(อยูในดุลยพินิจของครู)……………………………………
……………………………………………………………………………………
2. การเจริญปญญา แบบปสุตมยปญญา มีประโยชนอยางไร
……………………(อยูในดุลยพินิจของครู)……………………………………
……………………………………………………………………………………
3. การปฏิบตั ิอยางไรทําใหเกิด การเจริญปญญา แบบจินตามยปญญา
……………………(อยูในดุลยพินิจของครู)……………………………………
……………………………………………………………………………………
4. การเจริญปญญา แบบภาวนามยปญญา มีวิธีการสรางอยางไร
……………………(อยูในดุลยพินิจของครู)……………………………………
……………………………………………………………………………………
5. นักเรียนมีวิธีการใดบางที่สามารถพัฒนาปญญาของตนเองได
……………………(อยูในดุลยพินิจของครู)…………………………………
…………………….……………………………………………………………

เฉลยแบบฝกปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.4
วิชา พระพุทธศาสนา (ส 31202)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ชื่อ ………………………………………………
ชั้น ……… เลขที่ ……………
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------…9…1. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการคิดวิเคราะหหาเหตุผลอยางลึกซึ้ง อยางมีระบบ
ระเบียบ
…¯…2. การคิดเกี่ยวกับความตองการ และการประเมินคุณคาเปนการคิดแบบแยกแยะ
สวนประกอบ
…9…3. การคิดแบบคุณโทษและทางออกเปนการคิดในแงดีและแงเสีย เปนการคิดอยาง
ไตรตรอง รอบคอบ
…9…4. การวิเคราะหองครวมและการวิเคราะหสวนประกอบยอย นําองคประกอบมาจัด
ประเภท เพื่อดูความสําคัญและความสัมพันธขององคประกอบ
…9…5. การคิดแบบคุณคาแทเปนการใชปญญาพิจารณาอยางรอบคอบ ทําใหตัดสินใจ
ไดถูกตอง
…¯…6. นักเรียนอยากประกอบอาชีพเปนหมอ เพราะวาจะไดมีเงินมาก ๆ เปนการคิด
แบบคุณคาแท
…9…7. นักเรียนอยากประกอบอาชีพเปนครู เพราะจะไดทําหนาที่สั่งสอนลูกศิษยให
เปนคนมีความรู เปนคนดี เปนการคิดแบบคุณคาแท
…9…8. นักเรียนมองวาเปดเปนสัตวปก มี 2 ขา อาศัยอยูทั้งบนบกและในน้ําเปนการคิดองค
รวม
…9…9. การหาทางเลือกที่ดีนํามาตัดสินใจเปนการคิดแบบคุณโทษและทางออก
…9…10. การทําใจยอมรับการพัฒนาดวยสติปญญาเปนการพิจารณาทางออกของปญหา

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยการเรียนรู การบริหารจิตและการเจริญปญญา
วิชาพระพุทธศาสนา (ส31202) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
-------------------------------จุดประสงค
เพื่อประเมินผลความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียนในหนวยการเรียนรูท ี่ 2 การ
บริหารจิตและการเจริญปญญา
คําชี้แจง
ใหนักเรียนอานแบบทดสอบตอไปนี้ทีละขอแลวตอบคําถามโดยเขียนเครื่องหมาย ¯
ลงในชองวางในกระดาษคําตอบใหตรงกับ ขอ ก ข ค และ ง ที่เห็นวาถูกตองที่สุด
1. การสวดมนตไหวพระ ผูชายและผูหญิงควรนั่งทาใด
ก. ผูชายนั่งทาเทพบุตร ผูหญิงนั่งทาพรหม
ข. ผูชายนั่งทาเทพบุตร ผูหญิงนั่งทานางฟา
ค. ผูชายนั่งทาเทพบุตร ผูหญิงนั่งทาเทวดา
ง. ผูชายนั่งทาเทพบุตร ผูหญิงนั่งทาเทพธิดา
2. บทแรกทีก่ ลาวในการสวดมนตไหวพระ คือขอใด
ก. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
ข. บทนมัสการพระพุทธเจา
ค. บทอาราธนาธรรม
ง. บทอาราธนาศีล
3. “จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย” ตรงกับบทแผเมตตาขอใด
ก. สัพเพ สัตตา
ข. อะเวรา โหนตุ
ค. สุขี อัตตานัง
ง. อะนีฆา โหนตุ

4. ทุกครั้งที่กลาวบทสวดมนตไหวพระ ควรกระทําสิ่งใดตอไปนี้
ก. สวดคาถา อาคม
ข. กลาวคํารับศีล
ค. บูชาพระสงฆ
ง. แผเมตตา
5. เหตุใดจึงตองบริหารจิต
ก. ชวยรักษาโรคทางจิต
ข. เพราะจิตมักมีความออนแอ
ค. ปองกันจิตเสื่อมสมรรถภาพ
ง. ชวยเสริมสรางสุขภาพจิตใหดี
6. การบริหารจิต มีความหมายตามขอใด
ก. การสะกดจิต
ข. ลดความเครียดทางจิต
ค. การฝกจิตใหเกิดสมาธิ
ง. ควบคุมจิตใหเปนไปตามตองการ
7. ขอใดใหความหมายคําวา “สมาธิ” ไดถูกตองที่สุด
ก. การตั้งใจ
ข. การมีจิตใจดี
ค. การระลึกชาติได
ง. ความตั้งมั่นแหงจิต
8. การฝกสมาธิที่พุทธศาสนิกชนนิยมฝกมากที่สุดคือการฝกแบบใด
ก. การฝกลมหายใจเขา-ออก
ข. การการตัดนิวรณ
ค. การนั่งกรรมฐาน
ง. การเพงกสิณ

9. เปาหมายของการฝกสมาธิในทางพระพุทธศาสนาคือขอใด
ก. เพิ่มพลังจิต
ข. สงเสริมบุคลิกภาพ
ค. รักษาสุขภาพกายและใจใหแจมใส
ง. เปนฐานของปญญาเพื่อลดละกิเลส
10. การฝกสมาธิแบบอานาปานสติ คําภาวนาที่นิยมใชมากที่สดุ คือขอใด
ก. พุท-โธ
ข. พุท-โธ ธัม-โม สัง-โฆ
ค. ยุบหนอ-พองหนอ
ง. สัมมา-อะระหัง
11. อานาปานสติ มีความหมายตรงกับขอใด
ก. การกลั้นลมหายใจเขา-ออก
ข. การนั่งสมาธิโดยใชเวลานาน ๆ
ค. การกําหนดลมหายใจเขา-ออก
ง. การนั่งสมาธิโดยการอธิษฐานจิต
12. สถานทีใ่ ดที่เหมาะสมกับการฝกสมาธิมากที่สุด
ก. ใตตนไมบริเวณวัด
ข. หองเฉพาะที่สงบเงียบ
ค. หองรับแขกภายในบาน
ง. บริเวณสนามหญาหนาบาน
13. จิตตามยปญญา ตรงกับขอใด
ก. บุญชูดูทีวี
ข. แดงทําการบาน
ค. ดําคาดวาเย็นนี้ฝนจะตก
ง. แดงตั้งใจฟงครูสอนหนังสือ

14. การฟงบรรยายทําใหเกิดปญญาประเภทใด
ก. สุตมยปญญา
ข. จิตตามยปญญา
ค. ภาวนามยปญญา
ง. วิจารณญาณปญญา
15. นักเรียนแบงกลุมกันนําหลักธรรม มาอภิปรายหนาชั้นเรียนทําใหเกิดปญญาดานใด
ก. ปญญาเกิดจากการฟง
ข. ปญญาเกิดจากการคิด
ค. ปญญาเกิดจากการปฏิบัติ
ง. ปญญาเกิดจากคําบอกเลา
16. ขอใด ไมใช แหลงเกิดของปญญาตามหลักการเจริญปญญา
ก. การลงมือปฏิบัติ
ข. การฟง
ค. การคิด
ง. การพูด
17. คําวา “โยนิโสมนสิการ” มีความหมายตรงกับขอใด
ก. การเจริญปญญา
ข. การประเมินคุณคา
ค. การคิดที่ผานวิธีการฝกจิตอยางดี
ง. การคิดและมองปญหาตามความจริง
18. การเปนนักเรียนควรมีสมาธิเพื่อใหเกิดปญญาในเวลาใดตอไปนี้
ก. ขณะที่ไปสนุกสนานกับเพื่อน
ข. ขณะที่ครูกําลังสอน
ค. ขณะดูหนังฟงเพลง
ง. ขณะเลนเกม

19. อะไรคือคุณคาแทของโทรศัพทมือถือ
ก. รูปแบบของเครื่อง
ข. แสดงถึงความมีฐานะ
ค. การใชเพือ่ การสื่อสาร
ง. การเปนผูทันเทคโนโลยี
20. คุณคาแท อาศัยอะไรเปนเครื่องประเมินคาของสิ่งตาง ๆ
ก. ปญญา
ข. ความงาม
ค. ความถูกตอง
ง. ความตองการ

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
หนวยการเรียนรู การบริหารจิตและการเจริญปญญา
วิชาพระพุทธศาสนา (ส31202) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยการเรียนรู การบริหารจิตและการเจริญปญญา
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