หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 10
การบริหารจิตและเจริญปั ญญา
ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/20

สวดมนต์แผ่เมตตาและบริหารจิ ตและเจริญปั ญญาตามหลักสติปัฎฐาน
หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

1. บทสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา

● ก่อนการสวดมนต์ ขณะสวดมนต์ และหลังจากสวดมนต์จบนักเรียนปฏิบตั ิ
ตนอย่างไร
(เตรียมพร้อมทัง้ กายและใจ โดยการสารวม ขณะสวดจิตอยูก่ บั บทสวดมนต์ หลังสวดเสร็จสารวจจิต
อนุ โมทนาบุญทัง้ ตนเองและผูอ้ น่ื )
● การสวดมนต์มีอานิสงส์หรือผลดีเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างไรบ้าง
(การสวดมนต์จดั อยูใ่ นการภาวนากาย-วาจา และใจ ทาให้เกิดสติและความสงบ ทาให้จติ มีสมาธิและ
ส่งผลดีต่อการเรียนของตนเอง)
● เพราะเหต ุผลใดหลังสวดมนต์จบจึงต้องแผ่เมตตา
(เพื่อให้จติ ละวางจากการจองเวร การพยาบาท การมีเมตตา กรุณาต่อตนเองและผูอ้ น่ื )

2. การบริหารจิต

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/19

เห็นคุณค่าเชื่อมันและมุ
่
่งมันพั
่ ฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิ ตและพัฒนาการ
เรียนรูด้ ว้ ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิ ตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ความเข้ าใจการนั่งสมาธิ

การฝึ กสมาธิ เป็ นการฝึ กอบรมพัฒนาจิ ตทางพระพุทธศาสนา เป็ นการสร้างปั ญญา
ขั้นสูง ซึ่งเป็ นจุดเป้าหมายหลักของการบรรลุธรรมในทางพระพุทธศาสนา ตามการตรัสรูข้ อง
พระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาเดียวในโลกที่สอนวิธีการปฏิบตั ิวิปัสสนากัมมัฏฐาน
และเป็ นหนทางเดียวที่จะทาให้มนุ ษย์บรรลุธรรมขั้นสูง หลุดพ้นจากพันธนาการของหลักกิเลส
ได้ การนังสมาธิ
่
จึงเป็ นการสร้างบารมีข้นั สูง เพือ่ ดาเนินตามแนวทางปฏิบตั ิของพระพุทธเจ้า

 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
การกาหนดสติพจิ ารณาดูกายในกาย คือ กาหนดรู้
ลมหายใจเข้ า-ออก
กาหนดดูทุกอิริยาบถ
พิจารณาเห็นร่ างกายเป็ นของปฏิกูลไม่
สวยงาม
พิจารณาเห็นร่ างกายนีเ้ ป็ นทีป่ ระชุมของ
ธาตุ 4
พิจารณาดูซากศพเพือ่ ละความกาหนดทาง
กาย

 เวทนานุปัสสนานุสติปัฏฐาน
สติปัฏฐาน 4

 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
การกาหนดสติพจิ ารณาธรรมทีเ่ กิดขึน้
ขณะปฏิบัติ เช่ น การกาหนดรู้ นิวรณ์ 5 , ขันธ์ 5,
อายตนะ 12 โพชฌงค์ 7, อริยสัจ 4, เห็นการเกิดและ
ดับตามความเป็ นจริงโดยไม่ ยดึ มัน่ ถือมัน่ วางจิต
เป็ นอุเบกขาคือเป็ นกลาง เพือ่ พิจารณาธรรม

การกาหนดสติรู้ เวทนา คืออารมณ์ ที่
เกิดกับกายและใจ ได้ แก่ สุ ข ทุกข์ โดยใจไม่
ยึดติดทั้งสุ ข และทุกข์

 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
การมีสติกาหนดรู้ เท่ าทันอาการ
ของจิตในรู ปแบบต่ าง ๆ เช่ น จิตเกิด โทสะ
โมหะ โลภะ หรือจิตไม่ มโี ทสะ โมหะ โลภะ
จิตผ่องแผ้ว จิตมีสมาธิกใ็ ห้ กาหนดรู้ ตาม
ความเป็ นจริง โดยไม่ ยดึ ติดทั้งดีและชั่วคือ
วางจิตให้ เป็ นกลาง

ประโยชน์ ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา
1. ด้ านสมาธิ ผู้ปฏิบตั มิ จี ติ ตั้งมัน่ ไม่ หวัน่ ไหว สุ ขภาพจิตดีส่งผลให้ ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงตามมา
2. ด้ านปัญญา จิตทีส่ งบปราศจากกิเลสรบกวนจิตผ่องใสสะอาด ปัญญาย่ อมปรากฏ และเห็นสภาวะตามความเป็ นจริง

3. การเจริญปั ญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ

โยนิโสมนสิการ : การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การกระทาในใจโดยแยบคาย
มองสิง่ ทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย
แยกแยะออก พิเคราะห์ดูดว้ ยปั ญญาที่คิดเป็ นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็น
สิง่ นั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์โดย (ป.อ. ปยุตโฺ ต)

สรุ ปวิธีคดิ แบบโยนิโสมนสิการทัง้ 10 วิธี
1.วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย
2.วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ

การสื บสาวหาสาเหตุ และปั จจัยต่ าง ๆ
ทีส่ ั มพันธ์ ส่งผลสื บทอดกันมาตามหลัก
อิทปั ปัจจยตา

การคิดให้ ครบทั้งองค์ ประกอบ
ของสิ่ งต่ าง ๆ อย่างละเอียด
4.วิธีคิดแบบอริยสั จ

3.วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ

การกาหนดรู้ ปัญหา สาเหตุของปัญหา
การยุติปัญหา และวิธีการปฏิบัติ
ทีส่ ามารถทาให้ ปัญหาหมดไปได้

การพิจารณาเห็นสิ่ งต่ าง ๆ
ตามความเป็ นจริงตามกฎไตรลักษณ์
หรือโลกธรรมะ 8 โดยการรู้ จักปล่อยวาง
โยนิโส
มนสิ การ

5.วิธีคิดแบบอรรถธรรมสั มพันธ์

6.วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก
การคิดนาความรู้ มาพิจารณาเหตุการณ์
ตามความจริง ทั้งด้ านดีและไม่ ดี และคิด
หาทางออกทีเ่ หมาะสม

การกาหนดเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้ วทาเหตุปัจจัยทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายนั้น
ให้ สมบูรณ์

8.วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้ าคุณธรรม

7.วิธีคิดแบบคุณค่ าแท้ -คุณค่ าเทียม

การคิดดี คิดสร้ างสรรค์ ส่งเสริม
สัมมาทิฏฐิ ตามแนวทาง
มรรคมีองค์ 8

การคิดวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงอย่างลึกซึ้งว่ าดี
และมีประโยชน์ หรือไม่
9.วิธีคิดแบบเป็ นอยู่ขณะปัจจุบัน

10.วิธีคิดแบบวิภัชชวาท

การคิดโดยมีสติสัมปชั ญญะอยู่กบั ปัจจุบัน
โดยละเอียด และอนาคตที่ยงั มาไม่ ถึง
สารวจปัจจุบัน และทาปั จจุบันของตน
ให้ สมบูรณ์

การคิดทีว่ เิ คราะห์ ให้ ลกึ ถึงรายละเอียด
ต่ าง ๆ โดยการจาแนกตามสภาวะ
ของสิ่ งต่ าง ๆ ให้ ร้ ู ถึงแก่ นแท้

สรุ ปโดยย่ อ
คิดเป็ นระเบียบ

คิดถูกวิธี

คิดเป็ นเหตุเป็ นผล

คิดให้ เกิดการกระทาทีเ่ ป็ นกุศล

คำถำมท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 10
เรือ่ งการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
***************************************************************************************

1. นักเรียนมีวิธีการฝึ กสติให้มนั ่ คงได้อย่างไร
(.................................................................................................................................................)
2. การบริหารจิตและการเจริญปัญญามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
(.................................................................................................................................................)
3. นักเรียนสามารถนาวิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิการไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างไร
(.................................................................................................................................................)
4. นักเรียนจะนาความคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม มาใช้ในสังคมที่ยดึ ถือแนวคิด “วัตถุนิยม” ซึ่งให้
คุณค่าแก่ส่งิ ที่เป็ นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็ นนามธรรม อย่างไร
(.................................................................................................................................................)
5. ความฝันถึงอาชีพที่นกั เรียนต้องการเป็ นในอนาคต เป็ นความคิดแบบเป็ นอยูใ่ นขณะปัจจุบนั ได้หรือไม่
อย่างไร
(.................................................................................................................................................)

