1

บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง
การบริหารจิตและเจริญปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

เล่มที่ 4 เรื่อง จิต

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 ญญา ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเรื่ อง จิต จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรี ยนรู้ที่ 1 ศาสนา
ศีลธรรม จริ ยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในหน่วยการเรี ยนรู้ การบริ หารจิตและ
เจริ ญปั ญญา มีลกั ษณะเป็ นนวัตกรรมประเภทบทเรี ยนสาเร็ จรู ปชนิ ดเส้นตรง
(Linear Programmer) ซึ่ งมีคุณลักษณะพิเศษที่ช่วยส่ งเสริ มความรู้ความเข้าใจ
และพัฒนาความสามารถของนักเรี ยน โดยเฉพาะการดาเนิ นชีวิตในสังคม ที่ตอ้ ง
มีการฝึ กฝนให้พ่ ึงพาตนเองให้มาก ตามพุทธภาษิตที่ว่า “อตฺ ตาหิ อตฺ ตโนนาโถ
ตนเองเป็ นที่ พึงแห่ งตน” รายละเอี ยดของเนื้ อหาได้อธิ บายไว้ในกรอบแต่ละ
กรอบ โดยพยามใช้ถอ้ ยคาที่ ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ช่ วยเพิ่มพูนความรู้ ได้
กว้างขวางขึ้น
ความรู้พนื้ ฐานของผู้เรียน
สาหรับผูเ้ รี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หรื อผูท้ ี่สนใจ ผูเ้ รี ยนไม่
จาเป็ นต้องผ่านวิชาพื้นฐานใดมาก่อนก็เรี ยนได้
สาระสาคัญ
จิตเป็ นองค์ประกอบสาคัญของชีวิตอันประกอบไปด้วยร่ างกายและจิต มี
ลักษณะธรรมชาติของจิตเอง ที่ ไม่ค่อยหยุดนิ่ ง จาเป็ นต้องได้รับการฝึ กอบรม
ด้วยการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาซึ่ งเป็ น การฝึ กฝนจิตใจ ให้บริ สุทธิ์ สะอาด
จิตเกิดสมาธิ และปัญญา ตามมา
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จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
ให้นักเรี ยนมี ความรู้ ความเข้า ใจเรื่ อ งจิ ต และสามารถวิเคราะห์
ความส าคัญ ของจิ ต ในการบริ ห ารจิ ต และเจริ ญ ปั ญ ญา สามารถน ามาใช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้
จุดประสงค์นาทาง
1. อธิบายความหมายของจิต และองค์ประกอบของจิต
2. บรรยายลักษณะธรรมชาติของจิต
3. รู้แนวทางการบริ หารจิตให้เกิดสมาธิ
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คาชี้แจงในการศึกษานวัตกรรมบทเรียนสาเร็จรูป
1. นวัตกรรมแบบบทเรี ยนสาเร็ จ รู ปนี้ มีชื่อเรื่ องว่า “การบริ หารจิตและเจริ ญ
ปั ญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง จิต” กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2. ก่อนศึกษาท่านควรทาความเข้าใจว่า นวัตกรรมแบบบทเรี ยนสาเร็ จรู ปนี้
ไม่ใช่ขอ้ สอบแต่เป็ นการศึกษาเพื่อความรู้ของท่านเอง ดังนั้นจึงไม่ควร
เปิ ดดูเฉลยคาตอบก่อน ท่านต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง
3. ให้ท่านทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ก่อนลงมือศึกษาเนื้อหา
4. นวัตกรรมนี้ มีเนื้ อหาให้ศึกษาจานวน 4 กรอบ ให้ท่านศึกษาด้วยตนเอง
อย่างเต็มความสามารถจะไม่มีการกาหนดเวลาให้ทา
5. ในกรอบเนื้อหา จะเรี ยงลาดับเนื้ อหาเป็ นขั้นตอน ท่านจะต้องศึกษาแต่ละ
กรอบไปตามลาดับเมื่อเข้าใจแล้วให้ทาแบบฝึ กหัด โดยเขียนคาตอบไว้ใน
กระดาษที่เตรี ยมไว้ห้ามขีดเขียนหรื อเติมข้อความใดบนแบบฝึ กหัด โดย
เด็ดขาด
6. คาตอบที่ท่านตอบ ตรวจได้จากคาตอบที่เฉลยไว้ กรุ ณาเปิ ดเฉพาะคาตอบ
ที่ท่านเลือกเท่านั้น
7. ถ้าท่านตรวจคาตอบแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้อง ให้ยอ้ นกลับมาอ่านเนื้ อหา
อีกครั้ง ถ้าคาตอบทุกข้อเมื่อถูกต้องแล้ว จึงจะศึกษากรอบต่อไปได้
8. เมื่อได้ศึกษาหมดทุกกรอบแล้ว โปรดทาแบบทดสอบหลังเรี ยนใหม่อีก
ครั้งหนึ่ งเพื่อเปรี ยบเทียบผลของความก้าวหน้าในการเรี ยนรู้ เกณฑ์การ
ตัดสิ นดูจากคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนรู้ ถ้าทาถึง 80%ขึ้นไป ก็จะผ่าน
บทเรี ยนนี้
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ลงมือปฏิบตั ไิ ด้ ขอให้ โชคดี
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แบบทดสอบ เรื่อง “การบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเรื่อง จิต”

คาชี้แจง
1. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ ข้อละ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ๆ
ละ 1
คะแนน
2. ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทา
เครื่ องหมาย
กากบาท (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
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4. ให้เวลาทาข้อทดสอบ 20 นาที
5. เมื่อทาเสร็จแล้วให้นาข้อสอบและกระดาษคาตอบส่งให้กรรมการผูค้ ุม
สอบ
6. ห้ามขีดเขียนและทาเครื่ องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ
7. ห้ามนาแบบทดสอบออกนอกห้องสอบ
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แบบทดสอบก่อนเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง จิต”
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
คาชี้ แจง ให้นักเรี ยนทาเครื่ องหมาย X หน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ลงในกระดาษคาตอบ

1. ความรู้สึกและความนึกคิด ที่ต้งั อยู่
ในกายเราเรี ยกว่าอะไร
ก. อารมณ์
ข. จิตใจ
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา

2. การคิดเรื่ องต่างๆ คือส่วนใดของจิต
ก. ส่วนความนึกคิด
ข. ส่วนความรู้สึก
ค. ส่วนลึก
ง. ส่วนตื้น

3. การมีอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้น
คือส่วนใดของจิต
ก. ส่วนความนึกคิด
ข. ส่วนความรู้สึก
ค. ส่วนลึก
ง. ส่วนตื้น

4. จิตและอารมณ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร
ก. จิตและอารมณ์ คือสิ่ งเดียวกัน
ทั้งหมด
ข. อารมณ์เป็ นส่ วนหนึ่ งของสติ
ค. จิตเป็ นส่วนหนึ่งของอารมณ์
ง. อารมณ์ คือความรู้สึกหรื อ
อาการของจิตที่แสดงออกมา
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5. จิตเดิมแท้เป็ นปภัสสร
เปรี ยบเสมือนสิ่ งใด
ก. พระจันทร์สุกสว่าง
ข. แสงเทียนส่องสว่าง
ค. ระฆังดังกังวาน
ง. น้ าทะเลคลื่นแรง

6. หากจิตของเราขุ่นมัวเศร้าหมอง
จะมีวิธีปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ฟังเพลงไทยเดิม
ข. ปฏิบตั ิธรรม
ค. รับประทานยา
ง.ไปเที่ยวตากอากาศ

7. การบริ หารจิต สามารถเรี ยกอีก
อย่างว่าอะไร
ก. การปฏิบตั ิดี
ข. การเจริ ญปัญญา
ค. การเจริ ญสติ
ง. การบริ หารกาย

8. สิ่ งใดจะเป็ นเครื่ องคุม้ ครอง
ประคับประคองไม่ให้จิตเผลอไป
ก. ปัญญา
ข. ศีล
ค. คุณธรรม
ง. สติ

9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฝึ ก
จิตให้มีสติ
ก. ไม่สร้างบาปให้ตวั เอง
ข. ไม่ทาอะไรผิดพลาด
ค. จิตไม่ฟุ้งซ่าน
ง. จิตใจอ่อนไหว

10. อ้อมใจชอบคิดฟุ้ งซ่านเรื่ องต่างๆ
นานาเป็ นเพราะอ้อมใจมิได้ฝึกฝน
ในด้านใด
ก. การบริ หารสมาธิ
ข. การบริ หารปัญญา
ค. การบริ หารจิต
ง. การบริ หารร่ างกาย
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง จิต”
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1
ข.

2
ก.

3
ข.

4
ง.

5
ก.

6
ข.

7
ค.

8
ง.

9
ง.

10
ค.
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กรอบที่ 1
จิตคืออะไร
จิตหรื อจิตใจ เป็ นความรู้สึกและความนึกคิด ที่ต้งั อยูใ่ นกาย อาศัยกายอยู่
ตัวอย่ างความรู้ สึก เช่น ความรู้สึกร้อน เย็น เจ็บ ปวด
ตัวอย่ างความนึกคิด เช่น การคิดเรื่ องต่างๆ จนเกิดความเข้าใจ หรื อการสัง่ การให้
ร่ างกายเคลื่อนไหวทาอะไรต่างๆ
จิตจับต้องไม่ได้แต่รู้ว่ามีอยู่ในกาย บางครั้งจึงเรี ยกจิตว่า “ธาตุรู้” ถ้ากาย
ไม่มีจิตตั้งอยู่ เช่น ศพ จะไม่มีความรู้สึกสุ ข ทุกข์ เจ็บ ปวด ให้เห็นได้ และขยับ
เขยื้อนไม่ได้
ข้อสังเกต (คิดวิเคราะห์) : เมื่อจิตประกอบด้วยความรู้สึกและความนึกคิด
แต่อารมณ์คือความรู้สึกของจิต ดังนั้นอารมณ์จึงเป็ นส่วนหนึ่งของจิตนัน่ เอง
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 1
คาถาม
จิต คืออะไร

คาตอบ
จิต คือ ความรู้สึกและความนึกคิด ที่ต้งั อยูใ่ นกาย อาศัยกายอยู่
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กรอบที่ 2
จิตและอารมณ์ เกีย่ วข้ องกันอย่ างไร
อารมณ์ คือ ความรู้สึกของจิต หรื อเป็ นอาการของจิตที่เกิดขึ้นมา เพราะมี
สิ่ งต่างๆ มากระทบจิตโดยผ่านมาทางตามองเห็น หูได้ยินเสี ยง จมูกดมกลิ่น ลิ้น
ชิ ม รส ผัส สะรั บ การสัม ผัส หรื อ จิ ต เองเอาเรื่ อ งต่ า งๆมาคิ ด สุ ด ท้า ยเกิ ด เป็ น
อารมณ์ต่างๆ เช่น ทุกข์ สุ ข ชอบ ไม่ชอบ วิตกกังวลขึ้นแก่จิตหรื อกล่าวว่าจิตไป
ยึดติดอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เหล่านั้น
ดังนั้นเราจึงจาเป็ นต้องมีสติ ควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ จะทาหรื อไม่ทา
อะไรก็ได้ ถ้าเราเห็นคุณและโทษของสิ่ งที่จะทาซึ่ งตรงกับนักปราชญ์พูดว่า “ไม่
ทาอะไรไปตามอารมณ์”
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 2
คาถาม
จิตและอารมณ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร

คาตอบ
จิตและอารมณ์มีความเกี่ยวข้องกันคือ อารมณ์เป็ นความรู้สึกหรื ออาการ
ของจิตที่แสดงออกมาเช่ น ทุกข์ สุ ข เวลาถูกเหตุการณ์หรื อสิ่ งต่างๆมากระทบ
โดยผ่านมาทางอวัยวะรับสัมผัส หรื อตัวจิตคิดเรื่ องต่างๆ ขึ้นมาเอง
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กรอบที่ 3
ลักษณะทางธรรมชาติของจิต
1. จิตเดิมแท้เป็ นปภัสสร หมายความว่า จิตของคนเรามีความใสสะอาดมา
แต่เดิมเปรี ยบเหมือนพระจันทร์ สุกสว่าง แล้วต่อมาเมื่อเติบโตขึ้น มีเหตุการณ์
และสิ่ งต่างๆ มากระทบจิต ทาให้จิตขุ่นมัว เศร้าหมองไม่แจ่มใส ดุจมีเมฆเข้ามา
บดบัง จึงต้องมีการชาระจิตใจให้บริ สุทธิ์ สะอาดดังเดิมด้วยวิธีปฏิบตั ิธรรม คา
สอนทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่ องศีล สมาธิ และปัญญา

จิตเดิมแท้สุขสว่าง มีสิ่งมากระทบจิตให้
เหมือนพระจันทร์ ขุ่นมัว เศร้าหมอง
หมอง

ชาระจิตด้วย ศีล
สมาธิ ปัญญา

จิตกลับสุ ขสว่าง
ดังเดิม

2. ธรรมชาติของจิตอยูส่ งบนิ่งได้ยาก มักคิดไปต่างๆ นานา หลายๆ เรื่ อง มีผู้
ค้นคว้าศึกษาไว้ว่าวันหนึ่ งๆ คนเราคิดเรื่ องต่างๆ ประมาณ 50,000 เรื่ อง จึงต้องมี
การฝึ กจิตให้มีความสงบ เมื่อจิตมีความสงบนิ่ ง จิตจะมีพลังมาก ใช้จิตเพื่อเรี ยนรู้
เรื่ องต่างๆ ที่ เป็ นวิชาการทางโลกก็ได้ผลดี เรี ยนเรื่ องทางธรรมก็บรรลุผลสาเร็ จ
เปรี ยบเหมือนการฝึ กลิง โค กระบือ ให้เชื่องแล้วย่อมนาใช้ประโยชน์ ทางานได้
ลิงผูกหลัก
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 3
คาถาม
ลักษณะธรรมชาติของจิตเป็ นอย่างไร

คาตอบ
ลักษณะธรรมชาติของจิตมี 2 อย่าง คือ
1. จิตมี ความบริ สุทธิ์ สะอาดมาแต่เดิ ม นับแต่เกิ ดมา แล้วค่อยขุ่นมัวขึ้น
เมื่อเติบโตเพราะรับสิ่ งมากระทบต่างๆ
2. จิตอยูส่ งบนิ่งได้ยาก มักคิดไปต่างๆ นานา
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กรอบที่ 4
การบริหารจิตคืออะไร
การบริ ห ารจิ ต ก็ คื อ การปฏิ บ ัติ ธ รรม ด้ว ยวิ ธี ฝึ กให้จิ ต มี ค วามสงบที่
เรี ยกว่า ฝึ กสมาธิ ซึ่งที่จริ งก็คือการเจริ ญสติ ให้มีสติอยูต่ ลอดเวลา สมาธิ ก็จะเกิด
ขึ้นมาเอง
ดัง นั้น การฝึ กจิ ต ให้มี สติ จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ น สติ จะเป็ นเครื่ อ งคุ ม้ ครอง
ประคับประคองไม่ให้จิตเผลอไป เช่น เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านเรื่ องต่างๆ และสติยงั
เหนี่ ยวรั้ งควบคุ มตนเองไม่ ใ ห้กระท าผิด ตามอารมณ์ ฟุ้ งซ่ า นที่ เกิ ด ขึ้ น มานั้น
เพราะอาจสร้างบาปกรรมให้ตวั เอง เช่น หนีโรงเรี ยนไปเที่ยว ฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต

ลิงผูกหลัก

จิตเปรี ยบเหมือนลิงไม่อยูน่ ิ่ง
สติเปรี ยบเหมือนเชือกล่ามลิงคือจิตไว้
ให้อยูก่ บั เสา เสาคืองานที่จะทา
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 4
คาถาม
การบริ หารจิต คืออะไร

คาตอบ
การบริ หารจิต คือการปฏิบตั ิธรรม ด้วยวิธีฝึกจิตให้มีความสงบ เรี ยกว่า
ฝึ กสมาธิ โดยการเจริ ญสติ
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แบบทดสอบหลังเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง จิต”
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
คาชี้ แจง ให้นักเรี ยนทาเครื่ องหมาย X หน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ลงในกระดาษคาตอบ
1. ความรู้สึกและความนึกคิด ที่ต้งั อยู่
ในกายเราเรี ยกว่าอะไร
ก. จิตใจ
ข. สมาธิ
ค. ปัญญา
ง. อารมณ์

2. การคิดเรื่ องต่างๆ คือส่วนใดของจิต
ก. ส่วนความรู้สึก
ข. ส่วนความนึกคิด
ค. ส่วนลึก
ง. ส่วนตื้น

3. การมีอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้น
คือส่วนใดของจิต
ก. ส่วนลึก
ข. ส่วนตื้น
ค. ส่วนความนึกคิด
ง. ส่วนความรู้สึก

4. จิตและอารมณ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร
ก. จิตและอารมณ์ คือสิ่ งเดียวกัน
ทั้งหมด
ข. อารมณ์เป็ นส่วนหนึ่งของสติ
ค. จิตเป็ นส่วนหนึ่งของอารมณ์
ง. อารมณ์ คือความรู้สึกหรื ออาการของ
จิตที่แสดงออกมา
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5. จิตเดิมแท้เป็ นปภัสสร เปรี ยบเสมือน
สิ่งใด
ก. แสงเทียนส่องสว่าง
ข. พระจันทร์สุกสว่าง
ค. ระฆังดังกังวาน
ง. น้ าทะเลคลื่นแรง

6. หากจิตของเราขุ่นมัวเศร้าหมอง
จะมีวิธีปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ปฏิบตั ิธรรม
ข. ฟังเพลงไทยเดิม
ค. รับประทานยา
ง. ไปเที่ยวตากอากาศ

7. การบริ หารจิต สามารถเรี ยก
อีกอย่างว่าอะไร
ก. การเจริ ญสติ
ข. การปฏิบตั ิดี
ค. การเจริ ญปัญญา
ง. การบริ หารกาย

8. สิ่ งใดจะเป็ นเครื่ องคุม้ ครอง
ประคับประคองไม่ให้จิตเผลอไป
ก. สติ
ข. ศีล
ค. ปัญญา
ง. คุณธรรม

9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฝึ ก
จิตให้มีสติ
ก. ไม่สร้างบาปให้ตวั เอง
ข. ไม่ทาอะไรผิดพลาด
ค. จิตไม่ฟุ้งซ่าน
ง. จิตใจอ่อนไหว

10. อ้อมใจชอบคิดฟุ้ งซ่านเรื่ องต่างๆ นานา
เป็ นเพราะอ้อมใจมิได้ฝึกฝนในด้านใด
ก. การบริ หารจิต
ข. การบริ หารสมาธิ
ค. การบริ หารปัญญา
ง. การบริ หารร่ างกาย
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง จิต”
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1
ก.

2
ข.

3
ง.

4
ง.

5
ข.

6
ก.

7
ก.

8
ก.

9
ง.

10
ก.
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