
บทเรียนส าเร็จรูปเร่ือง 
การบริหารจติและเจริญปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
 
 
 

 
 

เล่มที ่2 เร่ือง สวดมนต์ไหว้พระ 

 
 
 

 
 

โดย...นางสาวพชัรินทร์ ประสิทธ์ิสมบตั ิ
ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนสามร้อยยอดวทิยาคม 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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 ข้อแนะน าส าหรับการใช้บทเรียนส าเร็จรูป 

 
 บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การบริหารจิตและเจริญปัญญาตามแนวทางพระพุทธ- 
ศาสนาเร่ือง สวดมนต์ไหวพ้ระ จดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระการเรียนรู้ท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในหน่วยการเรียนรู้ การบริหารจิตและเจริญปัญญา มี
ลกัษณะเป็นนวตักรรมประเภทบทเรียนส าเร็จรูปชนิดเส้นตรง (Linear Programmer) ซ่ึงมี
คุณลกัษณะพิเศษท่ีช่วยส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและพฒันาความ สามารถของนกัเรียน 
โดยเฉพาะการด าเนินชีวิตในสังคม ท่ีตอ้งมีการฝึกฝนให้พึ่งพาตนเองให้มาก ตามพุทธ
ภาษิตท่ีว่า “อตฺตาหิ อตฺตโนนาโถ ตนเองเป็นท่ีพึงแห่งตน” รายละเอียดของเน้ือหาได้
อธิบายไวใ้นกรอบแต่ละกรอบ โดยพยามใช้ถ้อยค าท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ช่วย
เพิ่มพนูความรู้ไดก้วา้งขวางข้ึน 
 
 

 ความรู้พืน้ฐานของผู้เรียน 
 

 ส าหรับผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หรือผูท่ี้สนใจ ผูเ้รียนไม่จ าเป็นตอ้ง
ผา่นวชิาพื้นฐานใดมาก่อนกเ็รียนได ้

 

 

 สาระส าคญั 
การสวดมนตไ์หวพ้ระ เป็นพื้นฐานในการน าไปสู่การบริหารจิตและเจริญปัญญา

ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงในการฝึกสมาธิ เพื่อน าไปสู่การเกิดปัญญา ช่วยใหม้นุษยด์ ารงชีวิตไดเ้ป็น
ปกติสุขทั้งร่างกายและจิตใจ 
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 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 จุดประสงค์ปลายทาง 
 
  ให้นักเรียนเห็นคุณค่าและรู้ถึงความหมายของการสวดมนต์ไหวพ้ระ
ตลอดจนปฏิบติัไดถู้กตอ้ง รู้ถึงความสัมพนัธ์ ของการสวดมนตไ์หวพ้ระกบัการบริหารจิต
และเจริญปัญญา 
 
 จุดประสงค์น าทาง 
 
  1. อธิบายความหมายและอานิสงส์ของการสวดมนตไ์หวพ้ระได ้
  2.  อธิบายความส าคัญของการสวดมนต์ไหว้พระกับการด า เ นิน
ชีวติประจ าวนัได ้

3.บอกความสัมพนัธ์ของการสวดมนตไ์หวพ้ระกบัการบริหารจิตและ 
เจริญปัญญาได ้  
  4.เห็นคุณค่าและประโยชนใ์นการปฏิบติัตน โดยการสวดมนตไ์หวพ้ระ
ในโอกาสต่างๆ 
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     ค าช้ีแจงในการศึกษานวตักรรมบทเรียนส าเร็จรูป 
 

1. นวตักรรมแบบบทเรียนส าเร็จรูปน้ีมีช่ือเร่ืองว่า “การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง สวดมนตไ์หวพ้ระ” กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

2. ก่อนศึกษาท่านควรท าความเขา้ใจว่า นวตักรรมแบบบทเรียนส าเร็จรูปน้ีไม่ใช่
ขอ้สอบแต่เป็นการศึกษาเพื่อความรู้ของท่านเอง ดังนั้นจึงไม่ควรเปิดดูเฉลย
ค าตอบก่อน ท่านตอ้งซ่ือสัตยต่์อตนเอง 

3. ใหท่้านท าแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนลงมือศึกษาเน้ือหา 
4. นวตักรรมน้ีมีเน้ือหาให้ศึกษาจ านวน 7 กรอบ ให้ท่านศึกษาดว้ยตนเองอย่างเต็ม

ความสามารถจะไม่มีการก าหนดเวลาใหท้ า 
5. ในกรอบเน้ือหา จะเรียงล าดบัเน้ือหาเป็นขั้นตอน ท่านจะตอ้งศึกษาแต่ละกรอบไป

ตามล าดบัเม่ือเขา้ใจแลว้ใหท้ าแบบฝึกหดั โดยเขียนค าตอบไวใ้นกระดาษท่ีเตรียม
ไวห้า้มขีดเขียนหรือเติมขอ้ความใดบนแบบฝึกหดั โดยเดด็ขาด 

6. ค  าตอบท่ีท่านตอบ ตรวจไดจ้ากค าตอบท่ีเฉลยไว ้กรุณาเปิดเฉพาะค าตอบท่ีท่าน
เลือกเท่านั้น 

7. ถา้ท่านตรวจค าตอบแลว้ปรากฏวา่ไม่ถูกตอ้ง ใหย้อ้นกลบัมาอ่านเน้ือหาอีกคร้ัง ถา้
ค  าตอบทุกขอ้เม่ือถูกตอ้งแลว้ จึงจะศึกษากรอบต่อไปได ้

8. เม่ือไดศึ้กษาหมดทุกกรอบแลว้ โปรดท าแบบทดสอบหลงัเรียนใหม่อีกคร้ังหน่ึง
เพื่อเปรียบเทียบผลของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เกณฑ์การตัดสินดูจาก
คะแนนการทดสอบหลงัเรียนรู้ ถา้ท าถึง 80%ข้ึนไป กจ็ะผา่นบทเรียนน้ี 

 
 

ลงมือปฏิบัติได้ ขอให้โชคดี 
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แบบทดสอบ เร่ือง “การบริหารจติและเจริญปัญญา 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเร่ือง สวดมนต์ไหว้พระ” 

 

   ค าช้ีแจง 
  
 1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ขอ้ละ 4 ตวัเลือก จ  านวน 10 ขอ้ ๆ ละ1 คะแนน 

 2. ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท    
                (X) ลงในกระดาษค าตอบ 

                   ตวัอยา่ง (ตอ้งการเลือก ก ) 
 

ขอ้ ก ข ค ง 
1 X    

 
 3. ถา้ตอ้งการเปล่ียนค าตอบใหม่ใหท้ าเคร่ืองหมาย * ขอ้ท่ีกาไวแ้ลว้ท า   
                เคร่ืองหมายกากบาท (X) ค าตอบท่ีตอ้งการ 
                    ตวัอยา่งเช่น ตอ้งการเปล่ียนค าตอบจากขอ้ ก เป็น ง 
 

ขอ้ ก ข ค ง 
1    X 

  
 4. ใหเ้วลาท าขอ้ทดสอบ 20 นาที 
 5. เม่ือท าเสร็จแลว้ใหน้ าขอ้สอบและกระดาษค าตอบส่งใหก้รรมการผูคุ้มสอบ 
 6. หา้มขีดเขียนและท าเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 7. หา้มน าแบบทดสอบออกนอกหอ้งสอบ 

* 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง  
 สวดมนตไ์หวพ้ระ” กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย X หนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
               ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. การสวดมนต ์หมายถึงอะไร 
    ก. การท่องจ า พุทธประวติั 

2. การสวดมนต ์เป็นการเร่ิมตน้ 
    ของอะไร 

    ข. การแสดงความเคารพ นอบนอ้ม     ก. การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
        ต่อพระรัตนตรัย 
    ค. การเรียนรู้ พิธีการต่างๆ ทาง 

    ข. การถือศีล กินเจ 
    ค. การสารภาพบาป 

        พระพุทธศาสนา     ง. การขอพรจากพระเจา้ 
    ง. การสารภาพผดิ  
  

4. เราสวดมนตก่์อนนอนเพ่ือ    
     วตัถุประสงคใ์ด   
     ก.ป้องกนัฝันร้าย 

3. ประโยชน์ของการสวดมนต ์คือ 
    ก. ท าใหไ้ดรั้บการยกยอ่ง 
    ข. เป็นท่ีนบัถือของคนทัว่ไป 
    ข. เป็นท่ีนบัถือของคนทัว่ไป      ข. เพื่อแสดงวา่เป็นชาวพุทธท่ีดี 
    ค. ท าใหมี้เวทยม์นตค์าถา 
    ง. ท าใหจิ้ตใจเกิดสมาธิ เกิดปัญญา 

     ค. ท าใจใหส้งบจะไดมี้สมาธิ 
     ง. เพื่อเป็นการฝึกสวดมนต ์
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5. บทสวดมนตท่ี์เรียกวา่ “โพชฌงัค 
    ปริตร” เป็นพุทธมนต ์เพื่ออะไร 
    ก. เพื่อความเป็นมิตรและเมตตา 

6. ขอ้ใดไม่ใช่การสวดมนตท่ี์ถูกตอ้ง 
    ก. สวดเสียงดงัฟังชดั 
    ข. สวดไม่เร็วหรือชา้เกินไป 

    ข. เพ่ือความเสน่หา     ค. สวดออกเสียงหรือสวดในใจกไ็ด ้
    ค. เพ่ือบรรเทาความเจบ็ป่วยต่างๆ     ง. สวดเสียงสูง เสียงต ่า 
    ง.  เพื่อความร ่ารวย      
  
7. เวลานอนไม่หลบั เราท าอยา่งไร 
     ก. รับประทานยานอนหลบั 

8. เหตุใดจึงถือวา่การสวดมนต ์เป็นวิธี 
      การท าบุญอยา่งหน่ึง 

     ข. ด่ืมสุรา     
     ค. สวดมนต ์
     ง. ว่ิงรอบบา้น 

      ก. เพราะสวดเสร็จมกัจะมีการ 
          บริจาคทรัพย ์
      ข. เพราะเป็นการภาวนาอยา่งหน่ึง 
          บุญท่ีเกิดข้ึนเรียกภาวนามยั 

             ค. เพราะถือตามท่ีเช่ือสืบต่อกนัมา 
       ง.เพราะถือตามบรรพบุรุษ 
 

9. บทสวดบูชาพระพุทธเจา้ ข้ึนตน้วา่ 
      อยา่งไร 
      ก. นะโมตสัสะ ภะคะวะโต อะระ 
           หะโต สมัมา สมัพุทธสัสะ 

 
 
    ข.  อะระหงั สมัมา สมัพุทโธ ภะคะวา         
          พุทธงั ภะคะวนัตงั อะภิวา เทมิ 

      ค. สะวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม 
          ธมัมงั นะมสัสามิ 

     ง. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต 
         สาวะกะสงัโฆ สงัฆงันะมามิ 
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10.เพราะเหตุใดจึงกล่าววา่ การสวดมนตไ์หวพ้ระ เป็นการเร่ิมตน้ของการ    
     บริหารจิตและเจริญปัญญา 
     ก.เพราะสวดแลว้ท าเกิดสมาธิและปัญญา 
     ข.เพราะการสวดมนตท์ าใหจิ้ตระลึกอยูใ่นบทท่ีสวดท าใหเ้กิดสติข้ึน 
     ค.เพราะสวดแลว้จิตจะหายฟุ้งซ่าน 
     ง.ถูกทุกขอ้ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง  
สวดมนตไ์หวพ้ระ” กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ข. ก. ก. ก. ง. ง. ค. ข. ก. ง. 
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กรอบที ่1 
 

การสวดมนต์ไหว้พระ 
 
การสวดมนต์ไหว้พระ มีความหมายอย่างไร 

 
 การสวดมนตไ์หวพ้ระ เป็นการแสดงความเคารพ นอบนอ้มต่อ 
พระรัตนตรัย เพ่ือใหจิ้ตใจสะอาดและบริสุทธ์ิ สงบ มีสติ เป็นการเร่ิมตน้ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่1 
 

ค าถาม 
 การสวดมนตไ์หวพ้ระ มีความหมายอยา่งไร 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 การสวดมนต ์ไหวพ้ระเป็นการแสดงความเคารพนอบนอ้ม ต่อพระรัตนตรัย 
เพ่ือใหจิ้ตใจสะอาด และบริสุทธ์ิ สงบ มีสติ 
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กรอบที ่2 
 

อานิสงส์ของการสวดมนต์ไหว้พระ 
 
 1. จิตมีสมาธิ สงบ สุขุม เยือกเยน็ เพราะว่าขณะสวดมนตต์อ้งส ารวมใจ
ใหแ้น่วแน่มัน่คง มิฉะนั้นอาจจะสวดผดิได ้เม่ือจิตมีสมาธิความสงบ เยือกเยน็จะ
เกิดตามมา ส่งผลใหเ้ป็นคนจิตใจอ่อนโยน ไม่แขง็กระดา้ง 
 2. ไดปั้ญญา การสวดมนตท์ าใหไ้ดรู้้ความหมายในค าสวด(บทสวด)จิตได้
ใคร่ครวญ พิจารณาเห็นคุณค่าของธรรม เกิดปัญญาข้ึน 
 3. คุม้ครองผูส้วด ป้องกนัภยัพิบติัเช่นบทสวด กะระณียเมตตะปริตร เป็น
พุทธมนต ์เพื่อความเป็นมิตรและเมตตา แก่เทวดา มนุษย ์และอมนุษยท์ั้งหลาย
ไม่ใหม้ากลัน่แกลง้รังแก 
 4. บรรเทาความเจบ็ป่วยต่างๆ เช่น บทสวดโพชฌงัคปริตร 
 5. ไล่ความข้ีเกียจ คือในขณะสวดมนตอ์ยูน่ั้น อารมณ์เบ่ือเซ่ืองซึม ง่วง
เหงา หาวนอน เกียจคร้านจะหมดไป เกิดความแช่มช่ืน กระตือรือร้น 
กระฉบักระเฉงข้ึนมาแทน 
 6. เป็นการท าบุญอยา่งหน่ึงท่ีไดก้ล่าวค าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพระพุทธเจา้บญัญติัไว ้
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แบบฝึกหัดกรอบที ่2 
 

ค าถาม 
 อานิสงส์หรือผลดีท่ีไดรั้บ จากการสวดมนตไ์หวพ้ระมีอะไรบา้ง 
ยกตวัอยา่งมาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 1. ท าใหจิ้ตมีสมาธิ สุขมุ เยอืกเยน็ 
 2. ไดปั้ญญา 
 3. เป็นการท าบุญอยา่งหน่ึง 
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กรอบที ่3 
 

วธีิการสวดมนต์ทีถู่กต้อง 
 
 วิธีการสวด ตอ้งสวดให้ไดใ้จความไม่สวดเร็วหรือช้าเกินไป สวดออก
เสียงหรือสวดในใจกไ็ด ้
 ถา้สวดออกเสียงตอ้งเสียงดงัพอประมาณ เพ่ือให้เทพยดาทั้งหลายเป็น
พยานวา่เราไดส้วดมนตถ์วายเป็นพุทธบูชา 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่3 
 

ค าถาม 
 วิธีการสวดมนตท่ี์ถูกตอ้ง ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 ตอ้งสวดใหไ้ดใ้จความ ไม่สวดเร็วหรือชา้เกินไป สวดออกเสียง หรือ 
สวดในใจกไ็ด ้
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กรอบที ่4 
 

การสวดมนต์ในโอกาสต่างๆ 
 
 การสวดมนต ์บางคร้ังอาจมีพิธีการอยูบ่า้ง เพ่ือแสดงความเคารพบูชาและ
ช่วยนอ้มใจแด่พระรัตนตรัย อนัจะท าใหจิ้ตเกิดความศรัทธา มีความสงบมากข้ึน 
เช่น 
 1. การสวดมนตใ์นศาสนพิธี เร่ิมโดยการจุดเคร่ืองสกัการบูชาคือจุดเทียน 
2 เล่ม เล่มแรกซา้ยมือเรา เล่มสองขวามือเรา จากนั้นจุดธูป 3 ดอก ปักในกระถาง
ธูปเรียงให้เสมอกนั แลว้กราบแบบเบญจางคป์ระดิษฐ์ 3 คร้ัง ประนมมือตั้งใจ
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์กล่าวบทสวดพระรัตนตรัยจบแลว้กราบ
เหมือนเดิม 3 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 2. การสวดมนตไ์หวพ้ระตรงท่ีนอนใหก้ราบแบบเบญจางคป์ระดิษฐท่ี์
หมอน 3 คร้ังและประนมมือกล่าวบทสวดมนต ์และค าแผเ่มตตาจบแลว้กราบ
เหมือนเดิม 3 คร้ัง 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่4 
 

ค าถาม 
 พิธีการในการสวดมนตมี์เพ่ืออะไร 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 เพ่ือแสดงความเคารพบูชา และนอ้มใจแด่พระรัตนตรัยอนัจะท าใหจิ้ตเกิด
ความศรัทธา มีความสงบมากข้ึน 
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กรอบที ่5 
 

การสวดมนต์ไหว้พระกบัการด าเนินชีวติประจ าวนั 
 

 ในชีวิตประจ าวนั เรานิยมสวดมนต์ไหวพ้ระท่ีบา้น โดยเฉพาะในเวลา
กลางคืนก่อนนอน บางคนอาจจะสวดก่อนออกจากบา้นมาท างานในตอนเช้า
ดว้ย 
 
 แต่โดยทัว่ไป เราสามารถสวดมนตไ์ดทุ้กท่ี ทุกเวลา ท่ีไม่รบกวนใคร บาง
สถานการณ์เช่นนอนไม่หลบั เวลามีอารมณ์โกรธหรือเครียด เราก็ใช้การสวด
มนตช่์วยได ้
 
 การสวดมนต ์ถือเป็นบ าเพญ็ภาวนาท่ีเรียกว่าการเจริญสติให้เกิดสมาธิข้ึน 
ถือเป็นการท าบุญอยา่งหน่ึง เรียกวา่ ภาวนามยั แปลวา่ บุญอนัเกิดจากการภาวนา 
ดงันั้นเม่ือสวดมนตเ์สร็จเราจึงสามารถแผ่เมตตา อุทิศบุญท่ีเกิดข้ึนไปยงัสรรพ
สตัวท์ั้งหลายไดด้ว้ย 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่5 
 

ค าถาม 
 การสวดมนตไ์หวพ้ระถือเป็นบุญอยา่งหน่ึงเรียกวา่อะไร 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 เรียกวา่ ภาวนามยั แปลวา่บุญอนัเกิดจากการภาวนา 
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กรอบที ่6 
 

การสวดมนต์ไหว้พระกบัการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 
 การสวดมนต์ไหวพ้ระ เป็นการบริหารจิต ซ่ึงหมายถึงการฝึกสมาธิวิธี
หน่ึง โดยในการสวดมนตเ์ราตอ้งมีสติ ระลึกรู้อยูก่บับทสวด เม่ือปฏิบติัไปจิตจะ
น่ิงสงบตั้งมัน่ เกิดสมาธิข้ึนมา เม่ือจิตเกิดสมาธิ เราจึงค่อยใชจิ้ตท่ีมีสมาธิไปคิด
พิจารณาส่ิงต่างๆ ใหเ้กิดปัญญารู้แจง้ข้ึนมาซ่ึงเรียกวา่ การเจริญปัญญา 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่6 
 

ค าถาม 
 การสวดมนต์ไหว้พระเก่ียวข้องกับการบริหารจิต และเจริญปัญญา
อยา่งไร 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 การสวดมนต์ไหวพ้ระเป็นการบริหารจิตซ่ึงหมายถึง การฝึกสมาธิ วิธี
หน่ึง เม่ือจิตเกิดสมาธิ จึงใชจิ้ตไปพิจารณาส่ิงต่างๆ ใหเ้กิดปัญญา ซ่ึงเรียกวา่ การ
เจริญปัญญา 
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กรอบที ่7 
 

บทสวดมนต์ทีค่วรทราบ 
 

 คนไทยเรามีความคุน้เคยกบัการสวดมนต์ไหวพ้ระมาตั้งแต่เกิด แต่ส่วน
นอ้ยท่ีจะรู้ซ้ึงถึงความหมายท่ีสวดไป ปัจจุบนัคนรุ่นใหม่ท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา 
มีความสนใจในหลกัธรรมตลอดจนถึงกิจกรรมท่ีท า เช่น การสวดมนตไ์หวพ้ระ
ท าให้อยากทราบความหมายท่ีจะช่วยให้เกิดศรัทธาเข้าใจลึกซ้ึงในพุทธคุณ 
ธรรมคุณ สงฆคุณ เป็นแนวทางน าไปสู่หลกัการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งต่อไป 
บทสวดบูชาพระพุทธเจ้า 
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะ (3 จบ) 
(ค าแปล: ขอนมสัการแด่พระผูมี้พระภาคเจา้ ผูห่้างไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบดว้ย
พระองคเ์อง) 
บทสวดบูชาพระรัตนตรัย 
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา  พุทธัง  ภะคะวนัตงั  อะภวิา  เทมิ (กราบ) 
(ค าแปล: พระผูมี้พระภาคเป็นพระอรหนัตต์รัสรู้ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง ขา้พเจา้
ขอกราบไหวซ่ึ้งพระผูมี้พระภาคเจา้พระองคน์ั้น) 
สะวากขาโต  ภะคะวาตา  ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ  (กราบ) 
(ค าแปล: พระธรรม เป็นค าสัง่สอน อนัพระผูมี้พระภาคเจา้ ตรัสแสดง ไวดี้แลว้
ขา้พเจา้ขอกราบนมสัการพระธรรมนั้น) 
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สังฆงั  นะมามิ (กราบ) 
(ค าแปล: พระสงฆ์เป็นสาวกของพระผูมี้พระภาคเจา้ เช่ือฟังและปฏิบติัดีแลว้ 
ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มซ่ึงพระสงฆน์ั้น) 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่7 
 

ค าถาม 
 บทสวดมนตท่ี์ควรทราบมีอะไรบา้ง 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 บทสวดบูชา พระพุทธเจา้ 
 บทสวดบูชา พระรัตนตรัย 
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แบบทดสอบหลงัเรียน  

 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง   
สวดมนตไ์หวพ้ระ” กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย X หนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
ลงใน กระดาษค าตอบ 
 

1. การสวดมนต ์หมายถึงอะไร 2. การสวดมนต ์เป็นการเร่ิมตน้ของอะไร 
    ก. การแสดงความเคารพ นอบนอ้ม 
        ต่อพระรัตนตรัย 
    ข. การท่องจ า พุทธประวติั 
    ค. การเรียนรู้ พิธีการต่างๆ ทาง 
        พระพุทธศาสนา 
    ง. การสารภาพผดิ 

    ก. การสารภาพบาป 
    ข. การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
    ค. การถือศีล กินเจ 
    ง. การขอพรจากพระเจา้ 
 

  
3. ประโยชน์ของการสวดมนต ์คือ 
    ก. ท าใหไ้ดรั้บการยกยอ่ง 
    ข. เป็นท่ีนบัถือของคนทัว่ไป 
    ค. ท าใหมี้เวทยม์นตค์าถา 
    ง. ท าใหจิ้ตใจเกิดสมาธิ เกิดปัญญา 
 

4. เราสวดมนตก่์อนนอนเพ่ือวตัถุประสงคใ์ด 
    ก. ป้องกนัฝันร้าย 
    ข. เพ่ือแสดงวา่เป็นชาวพุทธท่ีดี 
    ค. ท าใจใหส้งบจะไดมี้สมาธิ 
    ง. เพื่อเป็นการฝึกสวดมนต ์
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5. บทสวดมนตท่ี์เรียกวา่ “โพฌงัค 
    ปริตร” เป็นพุทธมนต ์เพื่ออะไร 
    ก. เพ่ือความเสน่หา 
    ข. เพ่ือบรรเทาความเจบ็ป่วยต่างๆ 
    ค. เพื่อความร ่ารวย 
    ง. เพื่อความเป็นมิตรและเมตตา 

6. ขอ้ใดไม่ใช่การสวดมนตท่ี์ถูกตอ้ง  
    ก. สวดออกเสียงหรือสวดในใจกไ็ด ้
    ข. สวดไม่เร็วหรือชา้เกินไป 
    ค. สวดเสียงดงัฟังชดั 
    ง. สวดเสียงสูง เสียงต ่า 

  
7. เวลานอนไม่หลบั เราท าอยา่งไร 
     ก. สวดมนต ์
     ข. ว่ิงรอบบา้น 
     ค. รับประทานยานอนหลบั 
     ง. ด่ืมสุรา 
 

8. เหตุใดจึงถือวา่การสวดมนต ์เป็นวิธี 
      การท าบุญอยา่งหน่ึง 
      ก. เพราะสวดเสร็จมกัจะมีการ 
          บริจาคทรัพย ์
      ข. เพราะถือตามท่ีเช่ือ สืบต่อกนัมา 
      ค. เพราะเป็นการภาวนาอยา่งหน่ึง 
         บุญท่ีเกิดข้ึนเรียกภาวนามยั 
      ง. เพราะถือตามบรรพบุรุษ 

  
9. บทสวดบูชาพระพุทธเจา้ ข้ึนตน้วา่อะไร 
      ก. สะวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม        ข. อะระหงั สมัมา สมัพุทโธ ภะคะวา  
           ธมัมงั นะมสัสามิ                                 พุทธงั ภะคะวนัตงั อะภิวา เทมิ     

      ค. นะโมตสัสะ ภะคะวะโต อะระ        ง. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต  
            หะโต สมัมา สมัพุทธสัสะ                  สาวะกะสงัโฆ สงัฆงันะมามิ 
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10. เพราะเหตุใดจึงกล่าววา่ การสวดมนต ์ไหวพ้ระเป็นการเร่ิมตน้ ของการบริหารจิต 
      และเจริญปัญญา 
      ก. เพราะการสวดมนต ์ท าใหจิ้ตระลึกอยูใ่นบทท่ีสวดเกิดสติข้ึน 
      ข. เพราะสวดแลว้ท าใหเ้กิดสมาธิ และปัญญา 
      ค. เพราะสวดแลว้จิตหายฟุ้งซ่าน  
      ง. ถูกทุกขอ้  
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง  
สวดมนตไ์หวพ้ระ” กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ก. ข. ง. ค. ข. ง. ก. ค. ค. งu. 
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