บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง
การบริหารจิตและเจริญปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

เล่มที่ 3 เรื่อง เมตตาและการแผ่เมตตา

โดย...
พัชรินทร์ 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 หารจิตและเจริ ญปั ญญา ตามแนวทางพระพุทธ ศาสนาเรื่ อง เมตตาและการแผ่เมตตา จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ใน
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรี ยนรู ้ ที่ 1 ศาสนา
ศีลธรรม จริ ยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในหน่ วยการเรี ยนรู ้ การบริ หารจิตและเจริ ญ
ปั ญ ญา มี ล ัก ษณะเป็ นนวัต กรรมประเภทบทเรี ย นส าเร็ จ รู ปชนิ ด เส้ น ตรง (Linear
Programmer) ซึ่ งมีคุณลักษณะพิเศษที่ช่วยส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจและพัฒนาความ
สามารถของนักเรี ยน โดยเฉพาะการดาเนิ นชี วิตในสังคม ที่ ตอ้ งมี การฝึ กฝนให้พ่ ึงพา
ตนเอง ให้มาก ตามพุ ทธภาษิต ที่ ว่า “อตฺ ตาหิ อตฺ ต โนนาโถ ตนเองเป็ นที่ พึ งแห่ งตน”
รายละเอียดของเนื้อหาได้อธิบายไว้ในกรอบแต่ละกรอบ โดยพยามใช้ถอ้ ยคาที่ง่ายต่อการ
ทาความเข้าใจ ช่วยเพิ่มพูนความรู ้ได้กว้างขวางขึ้น

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

สาระสาคัญ
เมตตาและการแผ่ เ มตตา เป็ นหลั ก ธรรมและการปฏิ บั ติ ที่ ส าคั ญ ในทาง
พระพุทธศาสนา มีอานุภาพให้มนุษย์รวมถึงสังคมโลก มีความสุ ขขึ้นได้ ในแง่การบริ หาร
จิตและเจริ ญปั ญญา เมตตาและการแผ่เมตตายังช่วยให้จิตสงบอ่อนโยน เกิดสมาธิ ได้ง่าย
นาไปสู่ การเกิดปัญญา ช่วยให้มนุษย์ ดารงชีวติ ได้เป็ นปกติสุขทั้งร่ างกายและจิตใจ

3

จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ ปลายทาง
ให้นักเรี ยนมี ความรู ้ ค วามเข้าใจตระหนักถึ งความสาคัญ และสามารถ
ปฏิบตั ิได้ใน หลักธรรมเรื่ องเมตตาและการแผ่เมตตา รวมทั้งสามารถเชื่ อมโยงกับการ
บริ หารจิตและเจริ ญปัญญา
จุดประสงค์ นาทาง
1. อธิบายถึงความหมายของเมตตาและการแผ่เมตตา
2. รู ้อานิสงส์ของเมตตาและการกล่าวคาแผ่เมตตา
3. คิดวิเคราะห์ ถึงเมตตาเป็ นธรรมพื้นฐานที่สาคัญ แก่ธรรมอื่นๆ
4. รู ้ พุทธศาสนสุ ภาษิตที่สาคัญเรื่ องเมตตา
5. รู ้และเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของเมตตาและการแผ่เมตตากับการ
บริ หารจิตและเจริ ญปัญญา
6. นาพุทธศาสนสุ ภาษิตเรื่ องเมตตาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
7. แนะนาบุคคลอื่นให้ศึกษาพุทธศาสนสุ ภาษิตเรื่ องเมตตา
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คาชี้แจงในการศึกษานวัตกรรมบทเรียนสาเร็จรูป
1. นวัตกรรมแบบบทเรี ยนสาเร็ จรู ปนี้ มีชื่อเรื่ องว่า “การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง เมตตาและการแผ่เมตตา” กลุ่มสาระการ
เรี 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 เมตตาและการแผ่เมตตา”
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
ตัวอย่าง ต้องการเปลี่ยนคาตอบจากข้อ ก เป็ น ง
ข้อ
1

ก

*

ข

ค

ง
X

4. ให้เวลาทาข้อทดสอบ 15 นาที
5. เมื่อทาเสร็จแล้วให้นาข้อสอบและกระดาษคาตอบส่ งให้กรรมการผูค้ ุมสอบ
6. ห้ามขีดเขียนและทาเครื่ องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ
7. ห้ามนาแบบทดสอบออกนอกห้องสอบ
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง
เมตตาและการแผ่เมตตา” กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X หน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ลงในกระดาษคาตอบ
1. เมตตาคืออะไร
ก. ความสงสาร ความปรารถนาดี
ให้ผอู้ ื่นพ้นจากทุกข์
ข. ความรัก ความปรารถนาให้
ผูอ้ ื่นเป็ นสุข
ค. การยินดีเมื่อผูอ้ ื่นได้รับ
ความสาเร็จ

2. ถ้าคนเราไม่มีความเมตตาต่อกัน
จะเกิดผลอะไรขึ้น
ก. คนขาดความรัก
ข. คนขาดเพื่อน
ค. คนขาดความเชื่อถือ
ง. สังคมขาดความสงบสุข

3. “โลโก ปตฺ ถมั ภิกา เมตตา”
มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เมตตาอยูค่ ู่โลก
ข. อยากให้ผอู้ ื่นมีความสุข
ค. คนดีตอ้ งมีความสุข
ง. เมตตาธรรมค้ าจุนโลก

4. ถ้าคนในโลกต่างมีเมตตาธรรมต่อกัน
จะเกิดผลดีอย่างไร
ก. สังคมสงบสุข
ข. ไม่มีความยากจน
ค. ไม่ตอ้ งมีรัฐบาล
ง. ไม่ตอ้ งมีกฎหมาย
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5. ความรู้สึกเป็ นมิตรต่อกันเป็ นผล
สาคัญมาจากข้อใด
ก. ความอดทนอดกลั้น
ข. ความเมตตา กรุ ณา
ค. ความมีสติปัญญา
ง. ความขยันหมัน่ เพียร

6. ข้อใดเป็ นการกระทาที่ปรารถนา
ให้ผอู้ ื่นมีความสุข
ก. เอาใจช่วยให้เพื่อนหายป่ วย
โดยเร็ว
ข. พูดคุยกับเพื่อนด้วยถ้อยคาสุภาพ
ค. พาเพื่อนไปกินขนมที่บา้ นบ่อยๆ
ง. ชวนเพือ่ นเล่นทุกวัน

7. ข้อใดถือเป็ นวิธีของการฝึ กสมาธิ
ก. การถวายสังฆทาน
ข. การแผ่เมตตา
ค. การฟังเทศน์
ง. การปล่อยนกปล่อยปลา

8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เมตตาคือความปราถนาให้ผอู้ ื่น
พ้นทุกข์
ข. การแผ่เมตตาเป็ นการฝึ กสมาธิ
วิธีหนึ่ง
ค. เมตตาทาให้ดูเป็ นคนอ่อนแอ
ง. การแผ่เมตตาทาเฉพาะ
ก่อนนอน

9. การแผ่เมตตามีวิธีปฏิบตั ิอย่างไร
ก. แผ่เมตตาทุกครั้งที่ใจกังวล
ข. แผ่เมตตาออกไปอย่างไม่มีขอบเขตสิ้นสุด
ค. แผ่เมตตาออกมาจากความรู้สึกที่วา่ งเปล่า
ง. สงบใจแล้วแผ่ความปรารถนาดีสู่ผอู้ ื่นให้มีความสุข

8

10. “จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กนั และกันเลย” ข้อความนี้
ตรงกับวรรคใดในบทแผ่เมตตา
ก. สัพเพ สัตตา อะนี ฆา โหนตุ
ข. สุขี อัตตานัง ปะริ หะรันตุ
ค. สัพเพสัตตา อัพพะยาปัชฌา
ง. สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง
เมตตาและการแผ่เมตตา” กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1
ข.

2
ง.

3
ง.

4
ก.

5
ข.

6
ก.

7
ข.

8
ข.

9
ง.

10
ง.
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กรอบที่ 1
เมตตาและการแผ่ เมตตา
เมตตาคืออะไร
เมตตา คือความปรารถนาให้ผอู้ ื่นมีความสุข
คือความรักที่บริ สุทธิ์ มีสติและปัญญาเป็ นพื้นฐานปรารถนาให้
ผูอ้ ื่นมีความสุข
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 1
คาถาม
เมตตาคืออะไร

คาตอบ
เมตตา คือ ความปรารถนา ให้ผอู้ ื่นมีความสุข หรื อ เมตตา คือความรักที่
บริ สุทธิ์ มีสติและปัญญาเป็ นพื้นฐานปรารถนาให้ผอู้ ื่นมีความสุข
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กรอบที่ 2
การแผ่ เมตตาหมายถึงอะไร
การแผ่เมตตา คือ การสงบใจแล้วแผ่ความปรารถนาดี สู่ ผอู้ ื่ นให้มีความสุ ข
โดยทาออกมาจากความรู้สึกจากใจจริ งๆด้วยจิตบริ สุทธิ์
จะทาให้จิตใจของผูแ้ ผ่เมตตามีความอ่อนโยน

13

แบบฝึ กหัดกรอบที่ 2
คาถาม
การแผ่เมตตาหมายถึงอะไร

คาตอบ
การแผ่ เ มตตา คื อ การสงบใจแล้ว แผ่ค วามปรารถนาดี สู่ ผู้อื่ น ให้ มี
ความสุ ข โดยทาออกมาจากความรู้ สึกจากใจจริ งๆ ด้วยจิ ตบริ สุทธิ์ จะทาให้
จิตใจของผูแ้ ผ่เมตตามีความอ่อนโยน
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กรอบที่ 3
อานิสงส์ ของเมตตา
ผูม้ ีเมตตาย่อมได้รับอานิสงส์ คือ
1. ทาให้ฝึกสมาธิ จิตสงบได้ง่าย
2. ทาให้มีสีหน้าผ่องใส
3. เป็ นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์
4. เทวดาคุม้ ครองรักษา
5. ไฟยาพิษ ศัสตราไม่กล้ ากราย
6. เมื่อนอนหลับก็ไม่ฝันร้าย
7. เมื่อตื่นก็เป็ นสุข
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 3
คาถาม
อานิสงส์ของเมตตามีอะไรบ้างจงบอกมา 3 อย่าง

คาตอบ
1. ทาให้ฝึกสมาธิ จิตสงบได้ง่าย
2. ทาให้มีสีหน้าผ่องใส
3. เป็ นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์
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กรอบที่ 4
เมตตากับหลักธรรมทางพระพุทธศานาและบทสวดมนต์
เมตตาเป็ นหลั ก ธรรมที่ ป รากฏอยู่ เ ป็ นข้อ แรกในหลัก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและบทสวดมนต์หลายเรื่ อง ที่สาคัญได้แก่ เบญจธรรม, พรหม
วิหาร 4 และพุทธมนต์ บทกะระณี ยะเมตตะปริ ตร แสดงถึงว่าเมตตาเป็ นธรรม
พื้นฐานที่สาคัญแก่ธรรมข้ออื่นๆ

เบญจธรรม หมายถึงธรรมที่ควรปฏิบตั ิ 5 ประการ คู่ไปกับเบญจศีลได้แก่
1. เมตตา กรุ ณา คือความปรารถนาให้ผอู้ ื่นมีความสุข อยากช่วยให้ผอู้ ื่นพ้นทุกข์
2. สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพในทางสุจริ ต
3. กามสังวร มีความสารวมในกาม
4. สัจจะ พูดความจริ ง
5. สติ สัมปชัญญะ ความระลึกได้และรู้ตวั อยูต่ ลอดเวลาว่าตนเองกาลังทาอะไร
ตั้งอยูใ่ นความไม่ประมาท
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พรหมวิหาร4 หมายถึงธรรมประจาใจอันประเสริ ฐ เช่นคนเป็ นพ่อแม่กม็ ี
หลักธรรมนี้ต่อบุตร จึงเป็ นเหมือนพรหมของบุตร ได้แก่
1. เมตตา คือ ความรักที่บริ สุทธิ์ มีสติปัญญาเป็ นพื้นฐาน ปรารถนาให้ผอู้ ื่น
มีความสุข
2. กรุ ณา คือ ความสงสาร ปรารถนาช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้พน้ จากความทุกข์
3. มุทิตา คือ พลอยยินดีเมื่อผูอ้ ื่นประสบความสุขหรื อพ้นจากความทุกข์
4. อุเบกขา คือ ความมีใจเป็ นกลาง วางเฉย เมื่อช่วยผูอ้ ื่นพ้นจากทุกข์ไม่ได้
เพราะมองเห็นเข้าใจถึงธรรมชั้นสูง เรื่ องไตรลักษณ์ ซึ่งได้แก่
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
กะระณี ยะเมตตะปริ ตร คือพุทธมนต์ เพื่อความเป็ นมิตรและเมตตาแก่
เทวดา มนุษย์ และอมนุษย์ท้งั หลาย ทาให้หลับเป็ นสุข ตื่นก็เป็ นสุข ไม่ฝันร้าย
เทพพิทกั ษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเป็ นสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล
ไม่หลง ขาดสติในเวลาเสี ยชีวิต
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 4
คาถาม
เมตตาเป็ นหลักธรรมที่ปรากฏอยูใ่ นหลักธรรมใดทางพระพุทธศาสนา
และในบทสวดมนต์ใด

คาตอบ
เมตตา เป็ นหลักธรรมที่ปรากฏอยูใ่ นเรื่ องเบญจธรรม, พรหมวิหาร 4
และพุทธมนต์ บทกะระณี ยะเมตตะปริ ตร
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กรอบที่ 5
พุทธศาสนสุ ภาษิต เรื่องเมตตา
พุทธศาสนสุ ภาษิ ต คื อ ถ้อ ยคาหรื อ ข้อ ความสั้น ๆ ที่ พ ระพุ ทธเจ้า หรื อ
พระสงฆ์หรื อปราชญ์ผทู้ รงธรรม กล่าวไว้ตามแนวคาสอนของพระพุทธเจ้า
พุทธศาสนสุภาษิต เรื่ องเมตตา กล่าวไว้วา่
โลโก ปตฺถมฺภกิ า เมตฺตา
เมตตาธรรม คา้ จุนโลก

เมตตาธรรม คือ หลักธรรมของความเมตตา หมายถึงมีความรัก ความปรารถนา
ดีอยากให้ผอู้ ื่นมีความสุข
ถ้ามนุ ษย์ทุกคนในโลกนี้ มีเมตตาในจิตใจ จะทาให้ไม่เบียดเบียนไม่ข่ม
เหงรังแกกัน สังคมจะมีความสุ ข โลกมีความมัน่ คง อานุ ภาพของความเมตตามี
พลังที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดค้ าจุนโลกนี้ อยูส่ ุ ขสงบได้ ซึ่ งพระราชธรรมาภรณ์ (หลวง
พ่อเงิน) วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม ได้กล่าวไว้วา่
“ความรักก่อให้เกิดความเมตตา ความเมตตายังทุกสิ่ งทุกอย่างให้สถาพร สดชื่น
อยูเ่ สมอ”
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 5
คาถาม
พุทธศาสนสุภาษิต ที่วา่ “โลโก ปตฺ ถมฺ ภิกา เมตฺ ตา” แปลว่า อะไร

คาตอบ
โลโก ปตฺ ถมฺ ภิกา เมตฺ ตา” แปลว่า เมตตาธรรม ค้ าจุนโลก
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กรอบที่ 6
เมตตาเกีย่ วข้ องกับการบริหารจิต (ฝึ กสมาธิ)
และ เจริญปัญญาอย่ างไร
การแผ่เมตตาเป็ นวิธีหนึ่ งของการฝึ กสมาธิ ทาโดยการแผ่ความปรารถนา
ดีไปให้ผอู้ ื่นมีความสุ ข แผ่ออกไปอย่างไม่มีขอบเขต ไม่มีที่สิ้นสุ ดทั้งเบื้องบน
เบื้องล่าง และเบื้องขวาง ตัวเมตตาเองทาให้ผมู้ ีเมตตาประจาใจมีจิตอ่อนโยน จิต
สงบเกิดสมาธิได้ง่าย
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 6
คาถาม
เมตตาเกี่ยวข้องกับการบริ หารจิต (ฝึ กสมาธิ) และเจริ ญปัญญาอย่างไร

คาตอบ
เมตตา เกี่ยวข้องกับการบริ หารจิต (ฝึ กสมาธิ ) และเจริ ญปัญญาโดยใช้การ
แผ่เมตตา เป็ นวิธีหนึ่งของการบริ หารจิตให้เกิดสมาธิ
ซึ่งทาโดยการแผ่ความปรารถนาดีไปให้ผอู้ ื่นมีความสุขอย่างไม่มีขอบเขต
ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง และเบื้องขวาง
ตัวเมตตาเองทาให้ผมู้ ีเมตตาประจาใจมีจิตอ่อนโยน จิตสงบเกิดสมาธิได้ง่าย

23

กรอบที่ 7
บทสวดแผ่ เมตตา
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ

สัพเพ สัตตา อัพพยาปัชฌา โหนตุ
สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริ หะรันตุ

สัตว์ท้งั หลายที่เป็ นเพื่อนทุกข์
เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้น
จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่
กันและกันเลย
จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้
เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มี
ความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษา
ตนให้พน้ จากทุกข์ภยั ทั้งสิ้นเทอญ
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 7
คาถาม
บทสวดแผ่เมตตา มีวา่ อย่างไร

คาตอบ
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
สัพเพ สัตตา อัพพยาปัชฌา โหนตุ
สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริ หะรันตุ
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แบบทดสอบหลังเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง
เมตตาและการแผ่เมตตา” กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X หน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ลงในกระดาษคาตอบ
1. เมตตาคืออะไร
ก. ความสงสาร ความปรารถนาดี
ให้ผอู้ ื่นพ้นจากทุกข์
ข. การยินดีเมื่อผูอ้ ื่นได้รับ
ความสาเร็จ
ค. ความรัก ความปรารถนาให้
ผูอ้ ื่นเป็ นสุข
ง. การทาใจให้เป็ นกลาง ม่ลาเอียง

2. ถ้าคนเราไม่มีความเมตตาต่อกัน
จะเกิดผลอะไรขึ้น
ก. คนขาดความรัก
ข. คนขาดเพื่อน
ค. คนขาดความเชื่อถือ
ง. สังคมขาดความสงบสุข

3. “โลโก ปตฺ ถมั ภิกา เมตตา”
มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เมตตาธรรมค้ าจุนโลก
ข. เมตตาอยูค่ ู่โลก
ค. อยากให้ผอู้ ื่นมีความสุข
ง. คนดีตอ้ งมีความสุข

4. ถ้าคนในโลกต่างมีเมตตาธรรมต่อกัน
จะเกิดผลดีอย่างไร
ก. ไม่ตอ้ งมีรัฐบาล
ข. ไม่ตอ้ งมีกฎหมาย
ค. ไม่มีความยากจน
ง. สังคมสงบสุข
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5. ความรู้สึกเป็ นมิตรต่อกันเป็ นผล
สาคัญมาจากข้อใด
ก. ความอดทนอดกลั้น
ข. ความมีสติปัญญา
ค. ความเมตตา กรุ ณา
ง. ความขยันหมัน่ เพียร

6. ข้อใดเป็ นการกระทาที่ปรารถนา
ให้ผอู้ ื่นมีความสุข
ก. ชวนเพื่อนเล่นทุกวัน
ข. พูดคุยกับเพื่อนด้วยถ้อยคาสุภาพ
ค. พาเพื่อนไปกินขนมที่บา้ นบ่อยๆ
ง. เอาใจช่วยให้เพื่อนหายป่ วยโดยเร็ว

7. ข้อใดถือเป็ นวิธีของการฝึ กสมาธิ
ก. การถวายสังฆทาน
ข. การปล่อยนกปล่อยปลา
ค. การฟังเทศน์
ง. การแผ่เมตตา

8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เมตตาคือความปรารถนาให้ผู้
อื่นพ้นจากทุกข์
ข. เมตตาทาให้ดูเป็ นคนอ่อนแอ
ค. การแผ่เมตตาเป็ นการฝึ กสมาธิ
ง. การแผ่เมตตาทาเฉพาะก่อน
เข้านอน

9. การแผ่เมตตามีวิธีปฏิบตั ิอย่างไร
ก. แผ่เมตตาทุกครั้งที่ใจกังวล
ข. แผ่เมตตาออกไปอย่างไม่มีขอบเขตสิ้นสุด
ค. แผ่เมตตาออกมาจากความรู้สึกที่วา่ งเปล่า
ง. สงบใจแล้วแผ่ความปรารถนาดีสู่ผอู้ ื่นให้มีความสุข
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10. “จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กนั และกันเลย” ตรงกับวรรคใด
ในบทแผ่เมตตา
ก. สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ
ข. สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
ค. สัพเพสัตตา อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
ง. สุขี อัตตานัง ปะริ หะรันตุ

28

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง
เมตตาและการแผ่เมตตา” กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1
ค.

2
ง.

3
ก.

4
ง.

5
ค.

6
ง.

7
ง.

8
ค.

9
ง.

10
ข.

29

บรรณานุกรม
กนฺ ตสิ ริ ภิกขุ มหาสติปัฏฐานสู ตร. กรุ งเทพฯ: หจก. เอราวัณการพิมพ์, 2547.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา. กรุ งเทพฯ: โรง
พิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ. คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสั งคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์, 2545.
ช. ทักษิณานุกลู . หลวงพ่อเงิน 2. กรุ งเทพฯ: รุ่ งเรื องสาส์นการพิมพ์, 2520.
ชมรมผูร้ ักบุ ญ. คาสอนหลวงปู่ สู่ โลกปั จจุบัน พระมงคลมุนี (สด จันทสโร) วัดปากน้า
ภาษีเจริญ. กรุ งเทพฯ: เอส.เอ็ม.เค.พริ้ นติ้ง, 2551.
ธมฺ โม ปทีโป. อนุสรณ์ ศาตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์. กรุ งเทพฯ: กราฟิ ค ดีไซน์และการ
พิมพ์ จากัด, 2545.
พระธรรมปิ ฏก. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2546.
พระมหาโพธิ ธรรมาจารย์. วงศ์ศากยะ ภิกษุณีโพธิ สัตว์วรมัย กบิลสิ งห์. วิปัสสนา 9 แบบ
(ฉบับสมบูรณ์ ). กรุ งเทพฯ: บริ ษทั มอนิ่ง กราฟ จากัด, 2546.
พระศาสนโสภณ. สวดมนต์ แปล. กรุ งเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2538.
วัดยางงาม อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี. พระปริ ตร. เอกสารโรเนียว, 2552.
วิริยะ663 (นามแฝง). สร้ างบุญ. กรุ งเทพฯ: บริ ษทั รุ่ งเรื องวิริยาพัฒนาโรงพิมพ์ จากัด
ม.ป.ป.

30
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศั กราช 2551. กรุ งเทพฯ: บริ ษทั
พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด, 2554.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ ณายก พรหมวิหารธรรม.
กรุ งเทพฯ: หจก. โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2532.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ ณายก องค์ที่ 19. วิธีสร้ าง

บุญบารมี. พิมพ์ครั้งที่ 19 กรุ งเทพฯ: บริ ษทั พิมพ์สวย จากัด, 2552.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551.
อภิสมาจาร. วิปัสสนาแก้กรรม. กรุ งเทพฯ: Feel good Publishing, 2552.
http://board.palungjit.com/ สื บค้นเมื่อ 12 ธ.ค. 51
http://www.dhammahome.com/front/webboard/show.php?id=3558 สื บค้นเมื่อ 5 ธ.ค. 51
www.songpak16.com/aticle/metta.html สื บค้นเมื่อ 14 ม.ค. 52
http://www.dhammajak.net/dhammabox-2/9.html สื บค้นเมื่อ 5 ธ.ค. 51
http://www.watomnoi.co.cc/pheramadta.html สื บค้นเมื่อ 3 ธ.ค. 51
http://www.dhammathai.org/webboard/dbview.php?No=1234 สื บค้นเมื่อ 13 พ.ย. 51

