บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง
การบริหารจิตและเจริญปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

เล่มที่ 2 เรื่อง สวดมนต์ไหว้พระ

โดย...นางสาวพัชรินทร์ ประสิทธิ์สมบัติ
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนสามร้ อยยอดวิทยาคม
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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ข้ อแนะนาสาหรับการใช้ บทเรียนสาเร็จรูป
บทเรี ยนสาเร็ จรู ป เรื่ อง การบริ หารจิ ตและเจริ ญปั ญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนาเรื่ อง สวดมนต์ไหว้พระ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรี ยนรู ้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในหน่ วยการเรี ยนรู ้ การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา มี
ลักษณะเป็ นนวัตกรรมประเภทบทเรี ยนสาเร็จรู ปชนิดเส้นตรง (Linear Programmer) ซึ่ งมี
คุณลักษณะพิเศษที่ช่วยส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจและพัฒนาความ สามารถของนักเรี ยน
โดยเฉพาะการดาเนิ นชี วิตในสังคม ที่ตอ้ งมีการฝึ กฝนให้พ่ ึงพาตนเองให้มาก ตามพุทธ
ภาษิตที่ว่า “อตฺ ตาหิ อตฺ ตโนนาโถ ตนเองเป็ นที่พึงแห่ งตน” รายละเอียดของเนื้ อหาได้
อธิ บายไว้ใ นกรอบแต่ ล ะกรอบ โดยพยามใช้ถ ้อยคาที่ ง่ ายต่ อ การทาความเข้า ใจ ช่ ว ย
เพิ่มพูนความรู ้ได้กว้างขวางขึ้น

ความรู้พนื้ ฐานของผู้เรียน
สาหรับผูเ้ รี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หรื อผูท้ ี่สนใจ ผูเ้ รี ยนไม่จาเป็ นต้อง
ผ่านวิชาพื้นฐานใดมาก่อนก็เรี ยนได้

สาระสาคัญ
การสวดมนต์ไหว้พระ เป็ นพื้นฐานในการนาไปสู่ การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา
ซึ่งเป็ นวิธีหนึ่งในการฝึ กสมาธิ เพื่อนาไปสู่ การเกิดปั ญญา ช่วยให้มนุษย์ดารงชีวิตได้เป็ น
ปกติสุขทั้งร่ างกายและจิตใจ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ ปลายทาง
ให้นักเรี ยนเห็ น คุ ณ ค่ า และรู ้ ถึ ง ความหมายของการสวดมนต์ไ หว้พ ระ
ตลอดจนปฏิบตั ิได้ถูกต้อง รู ้ถึงความสัมพันธ์ ของการสวดมนต์ไหว้พระกับการบริ หารจิต
และเจริ ญปัญญา
จุดประสงค์ นาทาง
1. อธิบายความหมายและอานิสงส์ของการสวดมนต์ไหว้พระได้
2. อธิ บ ายความส าคั ญ ของการสวดมนต์ ไ หว้พ ระกั บ การด าเนิ น
ชีวติ ประจาวันได้
3.บอกความสัมพันธ์ของการสวดมนต์ไหว้พระกับการบริ หารจิตและ
เจริ ญปัญญาได้
4.เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการปฏิบตั ิตน โดยการสวดมนต์ไหว้พระ
ในโอกาสต่างๆ
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คาชี้แจงในการศึกษานวัตกรรมบทเรียนสาเร็จรูป
1. นวัตกรรมแบบบทเรี ยนสาเร็ จ รู ปนี้ มีชื่อเรื่ องว่า “การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง สวดมนต์ไหว้พระ” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2. ก่อนศึกษาท่ านควรทาความเข้าใจว่า นวัตกรรมแบบบทเรี ยนสาเร็ จรู ปนี้ ไม่ใช่
ข้อ สอบแต่ เ ป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ ความรู ้ ข องท่ านเอง ดัง นั้น จึ ง ไม่ ค วรเปิ ดดู เ ฉลย
คาตอบก่อน ท่านต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง
3. ให้ท่านทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ก่อนลงมือศึกษาเนื้อหา
4. นวัตกรรมนี้ มีเนื้ อหาให้ศึกษาจานวน 7 กรอบ ให้ท่านศึกษาด้วยตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถจะไม่มีการกาหนดเวลาให้ทา
5. ในกรอบเนื้อหา จะเรี ยงลาดับเนื้อหาเป็ นขั้นตอน ท่านจะต้องศึกษาแต่ละกรอบไป
ตามลาดับเมื่อเข้าใจแล้วให้ทาแบบฝึ กหัด โดยเขียนคาตอบไว้ในกระดาษที่เตรี ยม
ไว้หา้ มขีดเขียนหรื อเติมข้อความใดบนแบบฝึ กหัด โดยเด็ดขาด
6. คาตอบที่ท่านตอบ ตรวจได้จากคาตอบที่เฉลยไว้ กรุ ณาเปิ ดเฉพาะคาตอบที่ท่าน
เลือกเท่านั้น
7. ถ้าท่านตรวจคาตอบแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้อง ให้ยอ้ นกลับมาอ่านเนื้อหาอีกครั้ง ถ้า
คาตอบทุกข้อเมื่อถูกต้องแล้ว จึงจะศึกษากรอบต่อไปได้
8. เมื่อได้ศึกษาหมดทุกกรอบแล้ว โปรดทาแบบทดสอบหลังเรี ยนใหม่อีกครั้งหนึ่ ง
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลของความก้า วหน้า ในการเรี ย นรู ้ เกณฑ์ก ารตัด สิ น ดู จ าก
คะแนนการทดสอบหลังเรี ยนรู ้ ถ้าทาถึง 80%ขึ้นไป ก็จะผ่านบทเรี ยนนี้

ลงมือปฏิบัติได้ ขอให้ โชคดี
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แบบทดสอบ เรื่อง “การบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเรื่อง สวดมนต์ไหว้พระ”
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ ข้อละ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ๆ ละ1 คะแนน
2. ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท
(X) ลงในกระดาษคาตอบ
ตัวอย่าง (ต้องการเลือก ก )
ข้อ
1

ก
X

ข

ค

ง

3. ถ้าต้องการเปลี่ยนคาตอบใหม่ให้ทาเครื่ องหมาย * ข้อที่กาไว้แล้วทา
เครื่ องหมายกากบาท (X) คาตอบที่ตอ้ งการ
ตัวอย่างเช่น ต้องการเปลี่ยนคาตอบจากข้อ ก เป็ น ง
ข้อ
1

ก

*

ข

ค

ง
X

4. ให้เวลาทาข้อทดสอบ 20 นาที
5. เมื่อทาเสร็จแล้วให้นาข้อสอบและกระดาษคาตอบส่ งให้กรรมการผูค้ ุมสอบ
6. ห้ามขีดเขียนและทาเครื่ องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ
7. ห้ามนาแบบทดสอบออกนอกห้องสอบ
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง
สวดมนต์ไหว้พระ” กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X หน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ลงในกระดาษคาตอบ
1. การสวดมนต์ หมายถึงอะไร
2. การสวดมนต์ เป็ นการเริ่ มต้น
ก. การท่องจา พุทธประวัติ
ของอะไร
ข. การแสดงความเคารพ นอบน้อม
ก. การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา
ต่อพระรัตนตรัย
ข. การถือศีล กินเจ
ค. การเรี ยนรู้ พิธีการต่างๆ ทาง
ค. การสารภาพบาป
พระพุทธศาสนา
ง. การขอพรจากพระเจ้า
ง. การสารภาพผิด
3. ประโยชน์ของการสวดมนต์ คือ
ก. ทาให้ได้รับการยกย่อง
ข. เป็ นที่นบั ถือของคนทัว่ ไป
ข. เป็ นที่นบั ถือของคนทัว่ ไป
ค. ทาให้มีเวทย์มนต์คาถา
ง. ทาให้จิตใจเกิดสมาธิ เกิดปัญญา

4. เราสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด
ก.ป้ องกันฝันร้าย
ข. เพื่อแสดงว่าเป็ นชาวพุทธที่ดี
ค. ทาใจให้สงบจะได้มีสมาธิ
ง. เพื่อเป็ นการฝึ กสวดมนต์
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5. บทสวดมนต์ที่เรี ยกว่า “โพชฌังค
ปริ ตร” เป็ นพุทธมนต์ เพื่ออะไร
ก. เพื่อความเป็ นมิตรและเมตตา
ข. เพื่อความเสน่หา
ค. เพื่อบรรเทาความเจ็บป่ วยต่างๆ
ง. เพื่อความร่ ารวย

6. ข้อใดไม่ใช่การสวดมนต์ที่ถูกต้อง
ก. สวดเสี ยงดังฟังชัด
ข. สวดไม่เร็วหรื อช้าเกินไป
ค. สวดออกเสี ยงหรื อสวดในใจก็ได้
ง. สวดเสี ยงสูง เสี ยงต่า

7. เวลานอนไม่หลับ เราทาอย่างไร
ก. รับประทานยานอนหลับ
ข. ดื่มสุรา
ค. สวดมนต์
ง. วิ่งรอบบ้าน

8. เหตุใดจึงถือว่าการสวดมนต์ เป็ นวิธี
การทาบุญอย่างหนึ่ง
ก. เพราะสวดเสร็จมักจะมีการ
บริ จาคทรัพย์
ข. เพราะเป็ นการภาวนาอย่างหนึ่ง
บุญที่เกิดขึ้นเรี ยกภาวนามัย
ค. เพราะถือตามที่เชื่อสื บต่อกันมา
ง.เพราะถือตามบรรพบุรุษ

9. บทสวดบูชาพระพุทธเจ้า ขึ้นต้นว่า
อย่างไร
ก. นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระ
หะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
ค. สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ

ข. อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวา เทมิ
ง. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ
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10.เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า การสวดมนต์ไหว้พระ เป็ นการเริ่ มต้นของการ
บริ หารจิตและเจริ ญปัญญา
ก.เพราะสวดแล้วทาเกิดสมาธิและปัญญา
ข.เพราะการสวดมนต์ทาให้จิตระลึกอยูใ่ นบทที่สวดทาให้เกิดสติข้ นึ
ค.เพราะสวดแล้วจิตจะหายฟุ้ งซ่าน
ง.ถูกทุกข้อ
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง
สวดมนต์ไหว้พระ” กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

1
ข.

2
ก.

3
ก.

4
ก.

5
ง.

6
ง.

7
ค.

8
ข.

9
ก.

10
ง.
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กรอบที่ 1
การสวดมนต์ ไหว้ พระ
การสวดมนต์ไหว้พระ มีความหมายอย่ างไร
การสวดมนต์ไหว้พระ เป็ นการแสดงความเคารพ นอบน้อมต่อ
พระรัตนตรัย เพื่อให้จิตใจสะอาดและบริ สุทธิ์ สงบ มีสติ เป็ นการเริ่ มต้นของการ
บริ หารจิตและเจริ ญปัญญา
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 1
คาถาม
การสวดมนต์ไหว้พระ มีความหมายอย่างไร

คาตอบ
การสวดมนต์ ไหว้พระเป็ นการแสดงความเคารพนอบน้อม ต่อพระรัตนตรัย
เพื่อให้จิตใจสะอาด และบริ สุทธิ์ สงบ มีสติ
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กรอบที่ 2
อานิสงส์ ของการสวดมนต์ ไหว้ พระ
1. จิตมีสมาธิ สงบ สุ ขุม เยือกเย็น เพราะว่าขณะสวดมนต์ตอ้ งสารวมใจ
ให้แน่วแน่มนั่ คง มิฉะนั้นอาจจะสวดผิดได้ เมื่อจิตมีสมาธิความสงบ เยือกเย็นจะ
เกิดตามมา ส่งผลให้เป็ นคนจิตใจอ่อนโยน ไม่แข็งกระด้าง
2. ได้ปัญญา การสวดมนต์ทาให้ได้รู้ความหมายในคาสวด(บทสวด)จิตได้
ใคร่ ครวญ พิจารณาเห็นคุณค่าของธรรม เกิดปัญญาขึ้น
3. คุม้ ครองผูส้ วด ป้ องกันภัยพิบตั ิเช่นบทสวด กะระณี ยเมตตะปริ ตร เป็ น
พุทธมนต์ เพื่อความเป็ นมิตรและเมตตา แก่เทวดา มนุษย์ และอมนุ ษย์ท้ งั หลาย
ไม่ให้มากลัน่ แกล้งรังแก
4. บรรเทาความเจ็บป่ วยต่างๆ เช่น บทสวดโพชฌังคปริ ตร
5. ไล่ความขี้เกียจ คือในขณะสวดมนต์อยูน่ ้ นั อารมณ์เบื่อเซื่องซึม ง่วง
เหงา หาวนอน เกียจคร้านจะหมดไป เกิดความแช่มชื่น กระตือรื อร้น
กระฉับกระเฉงขึ้นมาแทน
6. เป็ นการทาบุญอย่างหนึ่งที่ได้กล่าวคาศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 2
คาถาม
อานิสงส์หรื อผลดีที่ได้รับ จากการสวดมนต์ไหว้พระมีอะไรบ้าง
ยกตัวอย่างมาอย่างน้อย 3 ข้อ

คาตอบ
1. ทาให้จิตมีสมาธิ สุขมุ เยือกเย็น
2. ได้ปัญญา
3. เป็ นการทาบุญอย่างหนึ่ง
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กรอบที่ 3
วิธีการสวดมนต์ ทถี่ ูกต้ อง
วิธีการสวด ต้องสวดให้ได้ใจความไม่สวดเร็ วหรื อช้าเกิ นไป สวดออก
เสี ยงหรื อสวดในใจก็ได้
ถ้าสวดออกเสี ยงต้องเสี ยงดังพอประมาณ เพื่อให้เทพยดาทั้งหลายเป็ น
พยานว่าเราได้สวดมนต์ถวายเป็ นพุทธบูชา
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 3
คาถาม
วิธีการสวดมนต์ที่ถูกต้อง ต้องปฏิบตั ิอย่างไร

คาตอบ
ต้องสวดให้ได้ใจความ ไม่สวดเร็วหรื อช้าเกินไป สวดออกเสี ยง หรื อ
สวดในใจก็ได้
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กรอบที่ 4
การสวดมนต์ ในโอกาสต่ างๆ
การสวดมนต์ บางครั้งอาจมีพิธีการอยูบ่ า้ ง เพื่อแสดงความเคารพบูชาและ
ช่วยน้อมใจแด่พระรัตนตรัย อันจะทาให้จิตเกิดความศรัทธา มีความสงบมากขึ้น
เช่น
1. การสวดมนต์ในศาสนพิธี เริ่ มโดยการจุดเครื่ องสักการบูชาคือจุดเทียน
2 เล่ม เล่มแรกซ้ายมือเรา เล่มสองขวามือเรา จากนั้นจุดธูป 3 ดอก ปักในกระถาง
ธูปเรี ยงให้เสมอกัน แล้วกราบแบบเบญจางค์ประดิ ษฐ์ 3 ครั้ง ประนมมือตั้งใจ
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กล่าวบทสวดพระรัตนตรัยจบแล้วกราบ
เหมือนเดิม 3 ครั้ง

2. การสวดมนต์ไหว้พระตรงที่นอนให้กราบแบบเบญจางค์ประดิษฐ์ที่
หมอน 3 ครั้งและประนมมือกล่าวบทสวดมนต์ และคาแผ่เมตตาจบแล้วกราบ
เหมือนเดิม 3 ครั้ง
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 4
คาถาม
พิธีการในการสวดมนต์มีเพื่ออะไร

คาตอบ
เพื่อแสดงความเคารพบูชา และน้อมใจแด่พระรัตนตรัยอันจะทาให้จิตเกิด
ความศรัทธา มีความสงบมากขึ้น
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กรอบที่ 5
การสวดมนต์ ไหว้ พระกับการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ในชี วิตประจาวัน เรานิ ยมสวดมนต์ไหว้พระที่บา้ น โดยเฉพาะในเวลา
กลางคืนก่อนนอน บางคนอาจจะสวดก่อนออกจากบ้านมาทางานในตอนเช้า
ด้วย
แต่โดยทัว่ ไป เราสามารถสวดมนต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ไม่รบกวนใคร บาง
สถานการณ์เช่ นนอนไม่หลับ เวลามีอารมณ์โกรธหรื อเครี ยด เราก็ใช้การสวด
มนต์ช่วยได้
การสวดมนต์ ถือเป็ นบาเพ็ญภาวนาที่เรี ยกว่าการเจริ ญสติให้เกิดสมาธิ ข้ ึน
ถือเป็ นการทาบุญอย่างหนึ่ง เรี ยกว่า ภาวนามัย แปลว่า บุญอันเกิดจากการภาวนา
ดังนั้นเมื่อสวดมนต์เสร็ จเราจึงสามารถแผ่เมตตา อุทิศบุญที่เกิดขึ้นไปยังสรรพ
สัตว์ท้งั หลายได้ดว้ ย
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 5
คาถาม
การสวดมนต์ไหว้พระถือเป็ นบุญอย่างหนึ่งเรี ยกว่าอะไร

คาตอบ
เรี ยกว่า ภาวนามัย แปลว่าบุญอันเกิดจากการภาวนา
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กรอบที่ 6
การสวดมนต์ ไหว้ พระกับการบริหารจิตและเจริญปัญญา
การสวดมนต์ไหว้พระ เป็ นการบริ หารจิ ต ซึ่ งหมายถึ งการฝึ กสมาธิ วิธี
หนึ่ง โดยในการสวดมนต์เราต้องมีสติ ระลึกรู้อยูก่ บั บทสวด เมื่อปฏิบตั ิไปจิตจะ
นิ่ งสงบตั้งมัน่ เกิดสมาธิ ข้ ึนมา เมื่อจิตเกิดสมาธิ เราจึงค่อยใช้จิตที่มีสมาธิ ไปคิด
พิจารณาสิ่ งต่างๆ ให้เกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาซึ่งเรี ยกว่า การเจริ ญปัญญา
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 6
คาถาม
การสวดมนต์ไ หว้พ ระเกี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารจิ ต และเจริ ญ ปั ญ ญา
อย่างไร

คาตอบ
การสวดมนต์ไหว้พระเป็ นการบริ หารจิ ตซึ่ งหมายถึ ง การฝึ กสมาธิ วิธี
หนึ่ง เมื่อจิตเกิดสมาธิ จึงใช้จิตไปพิจารณาสิ่ งต่างๆ ให้เกิดปัญญา ซึ่งเรี ยกว่า การ
เจริ ญปัญญา
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กรอบที่ 7
บทสวดมนต์ ทคี่ วรทราบ
คนไทยเรามีความคุน้ เคยกับการสวดมนต์ไหว้พระมาตั้งแต่เกิ ด แต่ส่วน
น้อยที่จะรู้ซ้ ึงถึงความหมายที่สวดไป ปัจจุบนั คนรุ่ นใหม่ที่นบั ถือพระพุทธศาสนา
มีความสนใจในหลักธรรมตลอดจนถึงกิจกรรมที่ทา เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ
ท าให้ อ ยากทราบความหมายที่ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ด ศรั ท ธาเข้า ใจลึ ก ซึ้ งในพุ ท ธคุ ณ
ธรรมคุณ สงฆคุณ เป็ นแนวทางนาไปสู่หลักการปฏิบตั ิที่ถูกต้องต่อไป
บทสวดบูชาพระพุทธเจ้ า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
(คาแปล: ขอนมัสการแด่พระผูม้ ีพระภาคเจ้า ผูห้ ่ างไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วย
พระองค์เอง)
บทสวดบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวา เทมิ (กราบ)
(คาแปล: พระผูม้ ีพระภาคเป็ นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้า
ขอกราบไหว้ซ่ ึงพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั )
สะวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
(คาแปล: พระธรรม เป็ นคาสัง่ สอน อันพระผูม้ ีพระภาคเจ้า ตรัสแสดง ไว้ดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการพระธรรมนั้น)
สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
(คาแปล: พระสงฆ์เป็ นสาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า เชื่ อฟั งและปฏิบตั ิดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสงฆ์น้ นั )
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 7
คาถาม
บทสวดมนต์ที่ควรทราบมีอะไรบ้าง

คาตอบ
บทสวดบูชา พระพุทธเจ้า
บทสวดบูชา พระรัตนตรัย
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แบบทดสอบหลังเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง
สวดมนต์ไหว้พระ” กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X หน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ลงใน กระดาษคาตอบ
1. การสวดมนต์ หมายถึงอะไร
ก. การแสดงความเคารพ นอบน้อม
ต่อพระรัตนตรัย
ข. การท่องจา พุทธประวัติ
ค. การเรี ยนรู้ พิธีการต่างๆ ทาง
พระพุทธศาสนา
ง. การสารภาพผิด

2. การสวดมนต์ เป็ นการเริ่ มต้นของอะไร
ก. การสารภาพบาป
ข. การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา
ค. การถือศีล กินเจ
ง. การขอพรจากพระเจ้า

3. ประโยชน์ของการสวดมนต์ คือ
ก. ทาให้ได้รับการยกย่อง
ข. เป็ นที่นบั ถือของคนทัว่ ไป
ค. ทาให้มีเวทย์มนต์คาถา
ง. ทาให้จิตใจเกิดสมาธิ เกิดปัญญา

4. เราสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก. ป้ องกันฝันร้าย
ข. เพื่อแสดงว่าเป็ นชาวพุทธที่ดี
ค. ทาใจให้สงบจะได้มีสมาธิ
ง. เพื่อเป็ นการฝึ กสวดมนต์
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5. บทสวดมนต์ที่เรี ยกว่า “โพฌังค
ปริ ตร” เป็ นพุทธมนต์ เพื่ออะไร
ก. เพื่อความเสน่หา
ข. เพื่อบรรเทาความเจ็บป่ วยต่างๆ
ค. เพื่อความร่ ารวย
ง. เพื่อความเป็ นมิตรและเมตตา

6. ข้อใดไม่ใช่การสวดมนต์ที่ถูกต้อง
ก. สวดออกเสี ยงหรื อสวดในใจก็ได้
ข. สวดไม่เร็วหรื อช้าเกินไป
ค. สวดเสี ยงดังฟังชัด
ง. สวดเสี ยงสูง เสี ยงต่า

7. เวลานอนไม่หลับ เราทาอย่างไร
ก. สวดมนต์
ข. วิง่ รอบบ้าน
ค. รับประทานยานอนหลับ
ง. ดื่มสุรา

8. เหตุใดจึงถือว่าการสวดมนต์ เป็ นวิธี
การทาบุญอย่างหนึ่ง
ก. เพราะสวดเสร็จมักจะมีการ
บริ จาคทรัพย์
ข. เพราะถือตามที่เชื่อ สื บต่อกันมา
ค. เพราะเป็ นการภาวนาอย่างหนึ่ง
บุญที่เกิดขึ้นเรี ยกภาวนามัย
ง. เพราะถือตามบรรพบุรุษ

9. บทสวดบูชาพระพุทธเจ้า ขึ้นต้นว่าอะไร
ก. สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ข. อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา
ธัมมัง นะมัสสามิ
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวา เทมิ
ค. นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระ
หะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ง. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ
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10. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า การสวดมนต์ ไหว้พระเป็ นการเริ่ มต้น ของการบริ หารจิต
และเจริ ญปัญญา
ก. เพราะการสวดมนต์ ทาให้จิตระลึกอยูใ่ นบทที่สวดเกิดสติข้ ึน
ข. เพราะสวดแล้วทาให้เกิดสมาธิ และปัญญา
ค. เพราะสวดแล้วจิตหายฟุ้ งซ่าน
ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง
สวดมนต์ไหว้พระ” กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1
ก.

2
ข.

3
ง.

4
ค.

5
ข.

6
ง.

7
ก.

8
ค.

9
ค.

10
งu.
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