
บทเรียนส าเร็จรูปเร่ือง 
การบริหารจติและเจริญปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
เล่มที ่3 เร่ือง เมตตาและการแผ่เมตตา 

 
 

 

 

 

โดย... 

พชัรินทร์ ประสิทธ์ิสมบัต ิ
ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนสามร้อยยอดวทิยาคม 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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 ข้อแนะน าส าหรับการใช้บทเรียนส าเร็จรูป 

 
 บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธ -
ศาสนาเร่ือง เมตตาและการแผ่เมตตา จดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระการเรียนรู้ท่ี 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในหน่วยการเรียนรู้  การบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา มีลักษณะเป็นนวตักรรมประเภทบทเรียนส าเร็จรูปชนิดเส้นตรง  (Linear 
Programmer) ซ่ึงมีคุณลกัษณะพิเศษท่ีช่วยส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและพฒันาความ 
สามารถของนักเรียน โดยเฉพาะการด าเนินชีวิตในสังคม ท่ีตอ้งมีการฝึกฝนให้พึ่งพา
ตนเอง ให้มาก ตามพุทธภาษิตท่ีว่า “อตฺตาหิ อตฺตโนนาโถ ตนเองเป็นท่ีพึงแห่งตน” 
รายละเอียดของเน้ือหาไดอ้ธิบายไวใ้นกรอบแต่ละกรอบ โดยพยามใชถ้อ้ยค าท่ีง่ายต่อการ
ท าความเขา้ใจ ช่วยเพิ่มพนูความรู้ไดก้วา้งขวางข้ึน 
 

 ความรู้พืน้ฐานของผู้เรียน 

 ส าหรับผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หรือผูท่ี้สนใจ ผูเ้รียนไม่จ าเป็นตอ้ง
ผา่นวชิาพื้นฐานใดมาก่อนกเ็รียนได ้

 

 สาระส าคญั 
 
 เมตตาและการแผ่ เมตตา เ ป็นหลักธรรมและการปฏิบัติ ท่ีส าคัญในทาง
พระพุทธศาสนา มีอานุภาพใหม้นุษยร์วมถึงสังคมโลก มีความสุขข้ึนได ้ในแง่การบริหาร
จิตและเจริญปัญญา เมตตาและการแผ่เมตตายงัช่วยใหจิ้ตสงบอ่อนโยน เกิดสมาธิไดง่้าย
น าไปสู่การเกิดปัญญา ช่วยใหม้นุษย ์ด ารงชีวติไดเ้ป็นปกติสุขทั้งร่างกายและจิตใจ 
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 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 จุดประสงค์ปลายทาง 
 
  ให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจตระหนักถึงความส าคัญ และสามารถ
ปฏิบติัไดใ้น หลกัธรรมเร่ืองเมตตาและการแผ่เมตตา รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงกบัการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
 
 จุดประสงค์น าทาง 
 
  1. อธิบายถึงความหมายของเมตตาและการแผเ่มตตา 
  2. รู้อานิสงส์ของเมตตาและการกล่าวค าแผเ่มตตา 
  3. คิดวเิคราะห์ ถึงเมตตาเป็นธรรมพื้นฐานท่ีส าคญั แก่ธรรมอ่ืนๆ 
  4. รู้ พุทธศาสนสุภาษิตท่ีส าคญัเร่ืองเมตตา 
  5. รู้และเขา้ใจถึงความเช่ือมโยงของเมตตาและการแผเ่มตตากบัการ  
                            บริหารจิตและเจริญปัญญา 

 6. น าพุทธศาสนสุภาษิตเร่ืองเมตตาไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
7. แนะน าบุคคลอ่ืนใหศึ้กษาพุทธศาสนสุภาษิตเร่ืองเมตตา 
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 ค าช้ีแจงในการศึกษานวตักรรมบทเรียนส าเร็จรูป 
 

1. นวตักรรมแบบบทเรียนส าเร็จรูปน้ีมีช่ือเร่ืองว่า “การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง เมตตาและการแผ่เมตตา” กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 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 ขอให้โชคด ี
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แบบทดสอบ เร่ือง “การบริหารจติและเจริญปัญญา 
           ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเร่ือง เมตตาและการแผ่เมตตา” 

 
   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 
                 ตวัอยา่ง ตอ้งการเปล่ียนค าตอบจากขอ้ ก เป็น ง 
 

ขอ้ ก ข ค ง 
1    X 

  
 4. ใหเ้วลาท าขอ้ทดสอบ 15 นาที 
 5. เม่ือท าเสร็จแลว้ใหน้ าขอ้สอบและกระดาษค าตอบส่งใหก้รรมการผูคุ้มสอบ 
 6. หา้มขีดเขียนและท าเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 7. หา้มน าแบบทดสอบออกนอกหอ้งสอบ 
 

* 
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แบบทดสอบก่อนเรียน   

 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง  
เมตตาและการแผเ่มตตา” กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย X หนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. เมตตาคืออะไร 
    ก. ความสงสาร ความปรารถนาดี 

2. ถา้คนเราไม่มีความเมตตาต่อกนั 
    จะเกิดผลอะไรข้ึน 

        ใหผู้อ่ื้นพน้จากทุกข ์     ก. คนขาดความรัก 
    ข. ความรัก ความปรารถนาให ้
         ผูอ่ื้นเป็นสุข 

    ข. คนขาดเพื่อน 
     ค. คนขาดความเช่ือถือ 

     ค. การยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บ 
         ความส าเร็จ 

     ง. สงัคมขาดความสงบสุข     

  
 

3. “โลโก ปตฺถมัภิกา เมตตา”  
     มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 

4. ถา้คนในโลกต่างมีเมตตาธรรมต่อกนั 
    จะเกิดผลดีอยา่งไร 

     ก. เมตตาอยูคู่่โลก     ก. สงัคมสงบสุข 
     ข. อยากใหผู้อ่ื้นมีความสุข     ข. ไม่มีความยากจน 
     ค. คนดีตอ้งมีความสุข     ค. ไม่ตอ้งมีรัฐบาล 
     ง. เมตตาธรรมค ้าจุนโลก     ง. ไม่ตอ้งมีกฎหมาย 
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5. ความรู้สึกเป็นมิตรต่อกนัเป็นผล 
    ส าคญัมาจากขอ้ใด 

6. ขอ้ใดเป็นการกระท าท่ีปรารถนา  
     ใหผู้อ่ื้นมีความสุข 

ก. ความอดทนอดกลั้น 
ข. ความเมตตา กรุณา 

     ก. เอาใจช่วยใหเ้พ่ือนหายป่วย 
        โดยเร็ว 

    ค. ความมีสติปัญญา      ข. พดูคุยกบัเพ่ือนดว้ยถอ้ยค าสุภาพ 
    ง. ความขยนัหมัน่เพียร      ค. พาเพ่ือนไปกินขนมท่ีบา้นบ่อยๆ    
      ง. ชวนเพือ่นเล่นทุกวนั 
 

 7. ขอ้ใดถือเป็นวิธีของการฝึกสมาธิ 
      ก. การถวายสงัฆทาน 
      ข.  การแผเ่มตตา 
      ค. การฟังเทศน ์
      ง. การปล่อยนกปล่อยปลา 

 8. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง       
       ก. เมตตาคือความปราถนาใหผู้อ่ื้น 
           พน้ทุกข ์
       ข. การแผเ่มตตาเป็นการฝึกสมาธิ 

  วิธีหน่ึง 
        ค. เมตตาท าใหดู้เป็นคนอ่อนแอ 
        ง. การแผเ่มตตาท าเฉพาะ 
            ก่อนนอน   
           

 9. การแผเ่มตตามีวิธีปฏิบติัอยา่งไร 
      ก. แผเ่มตตาทุกคร้ังท่ีใจกงัวล                    
      ข. แผเ่มตตาออกไปอยา่งไม่มีขอบเขตส้ินสุด 
      ค. แผเ่มตตาออกมาจากความรู้สึกท่ีวา่งเปล่า 
     ง. สงบใจแลว้แผค่วามปรารถนาดีสู่ผูอ่ื้นใหมี้ความสุข 
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10. “จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่ไดมี้เวรแก่กนัและกนัเลย”  ขอ้ความน้ี 
        ตรงกบัวรรคใดในบทแผเ่มตตา 
        ก. สพัเพ สตัตา อะนีฆา โหนตุ 
        ข. สุขี อตัตานงั ปะริหะรันตุ    

                   ค. สพัเพสตัตา อพัพะยาปัชฌา    
                   ง. สพัเพ สตัตา อะเวรา โหนตุ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง  
เมตตาและการแผเ่มตตา” กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 

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

เมตตาและการแผ่เมตตา 
 

 เมตตาคอือะไร 
 
 เมตตา คือความปรารถนาใหผู้อ่ื้นมีความสุข 
  คือความรักท่ีบริสุทธ์ิ มีสติและปัญญาเป็นพ้ืนฐานปรารถนาให้
  ผูอ่ื้นมีความสุข 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่1 
 

ค าถาม 
 เมตตาคืออะไร 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 เมตตา คือ ความปรารถนา ใหผู้อ่ื้นมีความสุข หรือ เมตตา คือความรักท่ี
บริสุทธ์ิ มีสติและปัญญาเป็นพ้ืนฐานปรารถนาใหผู้อ่ื้นมีความสุข 
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กรอบที ่2 
 

การแผ่เมตตาหมายถึงอะไร 
 
     การแผ่เมตตา คือ การสงบใจแลว้แผ่ความปรารถนาดีสู่ผูอ่ื้นให้มีความสุข 
   โดยท าออกมาจากความรู้สึกจากใจจริงๆดว้ยจิตบริสุทธ์ิ 
               จะท าใหจิ้ตใจของผูแ้ผเ่มตตามีความอ่อนโยน 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่2 
 

ค าถาม 
 การแผเ่มตตาหมายถึงอะไร 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 การแผ่เมตตา คือ การสงบใจแล้วแผ่ความปรารถนาดีสู่ผู ้อ่ืนให้มี
ความสุข โดยท าออกมาจากความรู้สึกจากใจจริงๆ ด้วยจิตบริสุทธ์ิจะท าให้
จิตใจของผูแ้ผเ่มตตามีความอ่อนโยน 
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กรอบที ่3 
 

อานิสงส์ของเมตตา 
 ผูมี้เมตตายอ่มไดรั้บอานิสงส์ คือ 
  1. ท าใหฝึ้กสมาธิ จิตสงบไดง่้าย   
  2. ท าใหมี้สีหนา้ผอ่งใส 
  3. เป็นท่ีรักของมนุษยแ์ละอมนุษย ์
  4. เทวดาคุม้ครองรักษา 
  5. ไฟยาพิษ ศสัตราไม่กล ้ากราย 
  6. เม่ือนอนหลบักไ็ม่ฝันร้าย 
  7. เม่ือต่ืนกเ็ป็นสุข 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่3 
 

ค าถาม 
 อานิสงส์ของเมตตามีอะไรบา้งจงบอกมา 3 อยา่ง 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 1. ท าใหฝึ้กสมาธิ จิตสงบไดง่้าย   
 2. ท าใหมี้สีหนา้ผอ่งใส 
 3. เป็นท่ีรักของมนุษยแ์ละอมนุษย ์
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กรอบที ่4 
 

เมตตากบัหลกัธรรมทางพระพุทธศานาและบทสวดมนต์ 
 

 เมตตาเ ป็นหลักธรรมท่ีปรากฏอยู่ เ ป็นข้อแรกในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและบทสวดมนตห์ลายเร่ือง ท่ีส าคญัไดแ้ก่ เบญจธรรม, พรหม
วิหาร 4  และพุทธมนต์ บทกะระณียะเมตตะปริตร แสดงถึงว่าเมตตาเป็นธรรม
พ้ืนฐานท่ีส าคญัแก่ธรรมขอ้อ่ืนๆ 
 
 

เบญจธรรม หมายถึงธรรมท่ีควรปฏิบติั 5 ประการ คู่ไปกบัเบญจศีลไดแ้ก่ 
 1. เมตตา กรุณา คือความปรารถนาใหผู้อ่ื้นมีความสุข อยากช่วยใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์
 2. สมัมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพในทางสุจริต 
 3. กามสงัวร มีความส ารวมในกาม 
 4. สจัจะ พดูความจริง 
 5. สติ สมัปชญัญะ ความระลึกไดแ้ละรู้ตวัอยูต่ลอดเวลาวา่ตนเองก าลงัท าอะไร   
     ตั้งอยูใ่นความไม่ประมาท 
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 พรหมวิหาร4  หมายถึงธรรมประจ าใจอนัประเสริฐ เช่นคนเป็นพ่อแม่กมี็
หลกัธรรมน้ีต่อบุตร จึงเป็นเหมือนพรหมของบุตร ไดแ้ก่  
 1. เมตตา คือ ความรักท่ีบริสุทธ์ิ มีสติปัญญาเป็นพ้ืนฐาน ปรารถนาใหผู้อ่ื้น 
  มีความสุข 
 2. กรุณา คือ ความสงสาร ปรารถนาช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทุกข ์
 3. มุทิตา คือ พลอยยนิดีเม่ือผูอ่ื้นประสบความสุขหรือพน้จากความทุกข ์
 4. อุเบกขา คือ ความมีใจเป็นกลาง วางเฉย เม่ือช่วยผูอ่ื้นพน้จากทุกขไ์ม่ได ้
  เพราะมองเห็นเขา้ใจถึงธรรมชั้นสูง เร่ืองไตรลกัษณ์ ซ่ึงไดแ้ก่  
  อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา 
 

กะระณียะเมตตะปริตร  คือพุทธมนต ์เพ่ือความเป็นมิตรและเมตตาแก่
เทวดา มนุษย ์และอมนุษยท์ั้งหลาย ท าใหห้ลบัเป็นสุข ต่ืนกเ็ป็นสุข ไม่ฝันร้าย 
เทพพิทกัษรั์กษา ไม่มีภยนัตราย จิตเป็นสมาธิง่าย ใบหนา้ผอ่งใส มีสิริมงคล 
 ไม่หลง ขาดสติในเวลาเสียชีวิต 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่4 
 

ค าถาม 
 เมตตาเป็นหลกัธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นหลกัธรรมใดทางพระพุทธศาสนา 
 และในบทสวดมนตใ์ด 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 เมตตา เป็นหลกัธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นเร่ืองเบญจธรรม, พรหมวหิาร 4 
และพุทธมนต ์บทกะระณียะเมตตะปริตร 
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กรอบที ่5 
 

พุทธศาสนสุภาษติ เร่ืองเมตตา 
 

 พุทธศาสนสุภาษิต คือ ถ้อยค าหรือขอ้ความสั้ นๆ ท่ีพระพุทธเจ้าหรือ
พระสงฆห์รือปราชญผ์ูท้รงธรรม กล่าวไวต้ามแนวค าสอนของพระพุทธเจา้ 

พุทธศาสนสุภาษิต เร่ืองเมตตา กล่าวไวว้า่ 
   โลโก   ปตฺถมฺภกิา     เมตฺตา 
   เมตตาธรรม    ค า้จุนโลก 
 
 
 
 
 

เมตตาธรรม คือ หลกัธรรมของความเมตตา หมายถึงมีความรัก ความปรารถนา
ดีอยากใหผู้อ่ื้นมีความสุข 
 ถา้มนุษยทุ์กคนในโลกน้ีมีเมตตาในจิตใจ จะท าให้ไม่เบียดเบียนไม่ข่ม
เหงรังแกกนั สงัคมจะมีความสุข โลกมีความมัน่คง อานุภาพของความเมตตามี
พลงัท่ียิ่งใหญ่ถึงขนาดค ้าจุนโลกน้ีอยูสุ่ขสงบได ้ซ่ึงพระราชธรรมาภรณ์ (หลวง
พ่อเงิน) วดัดอนยายหอม จงัหวดันครปฐม ไดก้ล่าวไวว้า่ 
“ความรักก่อใหเ้กิดความเมตตา ความเมตตายงัทุกส่ิงทุกอยา่งใหส้ถาพร สดช่ืน
อยูเ่สมอ” 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่5 
 

ค าถาม 
 พุทธศาสนสุภาษิต ท่ีวา่  “โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา” แปลวา่ อะไร 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา” แปลวา่ เมตตาธรรม ค ้าจุนโลก 
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กรอบที ่6 
 

เมตตาเกีย่วข้องกบัการบริหารจิต (ฝึกสมาธิ) 
และ เจริญปัญญาอย่างไร 

 
 การแผเ่มตตาเป็นวิธีหน่ึงของการฝึกสมาธิ ท าโดยการแผค่วามปรารถนา
ดีไปให้ผูอ่ื้นมีความสุข แผ่ออกไปอย่างไม่มีขอบเขต ไม่มีท่ีส้ินสุดทั้งเบ้ืองบน 
เบ้ืองล่าง และเบ้ืองขวาง ตวัเมตตาเองท าใหผู้มี้เมตตาประจ าใจมีจิตอ่อนโยน จิต
สงบเกิดสมาธิไดง่้าย 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่6 
 

ค าถาม 
 เมตตาเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจิต (ฝึกสมาธิ) และเจริญปัญญาอยา่งไร 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 เมตตา เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจิต (ฝึกสมาธิ) และเจริญปัญญาโดยใชก้าร
แผเ่มตตา เป็นวิธีหน่ึงของการบริหารจิตใหเ้กิดสมาธิ 
 ซ่ึงท าโดยการแผค่วามปรารถนาดีไปใหผู้อ่ื้นมีความสุขอยา่งไม่มีขอบเขต 
ไม่มีท่ีส้ินสุดทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง และเบ้ืองขวาง 
 ตวัเมตตาเองท าใหผู้มี้เมตตาประจ าใจมีจิตอ่อนโยน จิตสงบเกิดสมาธิไดง่้าย 
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กรอบที ่7 
 

บทสวดแผ่เมตตา 
 

สพัเพ สตัตา อะเวรา โหนตุ   สตัวท์ั้งหลายท่ีเป็นเพ่ือนทุกข ์ 
      เกิดแก่เจบ็ตายดว้ยกนัทั้งส้ิน 
      จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่ไดมี้เวรแก่ 
      กนัและกนัเลย 
สพัเพ สตัตา อพัพยาปัชฌา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่ได ้
      เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย 
สพัเพ สตัตา อะนีฆา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่ไดมี้  
      ความทุกขก์ายทุกขใ์จเลย 
สุขี อตัตานงั ปะริหะรันตุ   จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษา 
      ตนใหพ้น้จากทุกขภ์ยัทั้งส้ินเทอญ 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่7 
 

ค าถาม 
 บทสวดแผเ่มตตา มีวา่อยา่งไร 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ค าตอบ 
 สพัเพ สตัตา อะเวรา โหนตุ  
 สพัเพ สตัตา อพัพยาปัชฌา โหนตุ  
 สพัเพ สตัตา อะนีฆา โหนตุ 

 สุขี อตัตานงั ปะริหะรันตุ  
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แบบทดสอบหลงัเรียน  

 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง  
เมตตาและการแผเ่มตตา” กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย X หนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. เมตตาคืออะไร 
    ก. ความสงสาร ความปรารถนาดี 

2. ถา้คนเราไม่มีความเมตตาต่อกนั 
    จะเกิดผลอะไรข้ึน 

        ใหผู้อ่ื้นพน้จากทุกข ์
    ข. การยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บ 
         ความส าเร็จ 
    ค. ความรัก ความปรารถนาให ้

ก. คนขาดความรัก 
ข. คนขาดเพ่ือน 
ค. คนขาดความเช่ือถือ 
ง. สงัคมขาดความสงบสุข     

        ผูอ่ื้นเป็นสุข  
     ง. การท าใจใหเ้ป็นกลาง ม่ล าเอียง  
  
3. “โลโก ปตฺถมัภิกา เมตตา”  
     มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 

4. ถา้คนในโลกต่างมีเมตตาธรรมต่อกนั 
    จะเกิดผลดีอยา่งไร 

     ก. เมตตาธรรมค ้าจุนโลก 
     ข. เมตตาอยูคู่่โลก 

    ก. ไม่ตอ้งมีรัฐบาล 
    ข. ไม่ตอ้งมีกฎหมาย 

     ค. อยากใหผู้อ่ื้นมีความสุข     ค. ไม่มีความยากจน 
     ง. คนดีตอ้งมีความสุข     ง. สงัคมสงบสุข 
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5. ความรู้สึกเป็นมิตรต่อกนัเป็นผล 
   ส าคญัมาจากขอ้ใด 

  6. ขอ้ใดเป็นการกระท าท่ีปรารถนา  
      ใหผู้อ่ื้นมีความสุข 

   ก. ความอดทนอดกลั้น        ก. ชวนเพ่ือนเล่นทุกวนั 
   ข. ความมีสติปัญญา        ข. พดูคุยกบัเพ่ือนดว้ยถอ้ยค าสุภาพ 
   ค. ความเมตตา กรุณา        ค. พาเพ่ือนไปกินขนมท่ีบา้นบ่อยๆ    
   ง. ความขยนัหมัน่เพียร        ง. เอาใจช่วยใหเ้พ่ือนหายป่วยโดยเร็ว 
  
7. ขอ้ใดถือเป็นวิธีของการฝึกสมาธิ 
      ก. การถวายสงัฆทาน 

 8. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
      ก. เมตตาคือความปรารถนาใหผู้ ้

      ข. การปล่อยนกปล่อยปลา           อ่ืนพน้จากทุกข ์
      ค. การฟังเทศน ์        ข. เมตตาท าใหดู้เป็นคนอ่อนแอ 
      ง.  การแผเ่มตตา        ค. การแผเ่มตตาเป็นการฝึกสมาธิ 
        ง. การแผเ่มตตาท าเฉพาะก่อน 

  เขา้นอน 
  
  
9. การแผเ่มตตามีวิธีปฏิบติัอยา่งไร 
      ก. แผเ่มตตาทุกคร้ังท่ีใจกงัวล 

      ข. แผเ่มตตาออกไปอยา่งไม่มีขอบเขตส้ินสุด 
      ค. แผเ่มตตาออกมาจากความรู้สึกท่ีวา่งเปล่า 
      ง. สงบใจแลว้แผค่วามปรารถนาดีสู่ผูอ่ื้นใหมี้ความสุข 
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10. “จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่ไดมี้เวรแก่กนัและกนัเลย” ตรงกบัวรรคใด 
      ในบทแผเ่มตตา 
      ก. สพัเพ สตัตา อะนีฆา โหนตุ   ข. สพัเพ สตัตา อะเวรา โหนตุ 
      ค. สพัเพสตัตา อพัพะยาปัชฌา โหนตุ  ง. สุขี อตัตานงั ปะริหะรันตุ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง  
เมตตาและการแผเ่มตตา” กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 

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