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 ชุดที่ 4 เรื่อง  อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 

 
 

ค ำน ำ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จัดท าขึ้น 
เพื่อช่วยให้ผู้สอนใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท้ังนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม และการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยยึดหลักการและเป้าหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4  ประกอบด้วย 7 ชุดกิจกรรม ดังนี้ 
 

 ชุดกิจกรรมท่ี 1  เรื่อง พระรัตนตรัย 
 ชุดกิจกรรมท่ี 2  เรื่อง อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้)  

ชุดกิจกรรมท่ี 3  เรื่อง อริยสัจ 4 สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ)  
ชุดกิจกรรมท่ี 4  เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
ชุดกิจกรรมท่ี 5  เรื่อง อริยสัจ 4 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ)  
ชุดกิจกรรมท่ี 6  เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต 
ชุดกิจกรรมท่ี 7  เรื่อง ตัวอย่างผลท่ีเกิดจากการท าความดี  ความชั่ว 

 
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย มีผลต่อการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจท่ีจะน าไปเป็นแนวทาง      
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาต่อไป 
 
         ค าพอง  นารี 
 
 
 
 



ข 
 ชุดที่ 4 เรื่อง  อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 

 

 
สำรบญั 

เรื่อง           หน้า 
ค าน า               ก 
สารบัญ             ข 
ค าชี้แจง            ค 
บทบาทของครูและนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับครู     ง 
บทบาทของครูและนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน    จ 
ขั้นตอนในการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้       ฉ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้           1 
แบบทดสอบก่อนเรียน            2 
ใบความรู้ท่ี 1             6 
ใบกิจกรรมท่ี 1.1            8 
ใบกิจกรรมท่ี 1.2           9 
แบบทดสอบหลังเรียน          10 
ภาคผนวก           14 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน          15 
เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.1           16 
เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.2          17 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน         18 
บรรณานุกรม           19 
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 ชุดที่ 4 เรื่อง  อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 

 

 
ค ำชีแ้จง 

1. ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้  และเนื้อหาอย่างละเอียดรอบคอบ 
2. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของตนเองก่อนเริ่มเรียน 
3. เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
4. ถ้านักเรียนเกิดความสงสัย  ไม่เข้าใจเนื้อหาหรือมีปัญหา  สามารถขอค าแนะน าจาก

ครูผู้สอนได้ตลอดเวลา 
5. เมื่อนักเรียนศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมจาก ชุดกิจกรรมท่ี 4  เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ     

(ธรรมท่ีควรบรรลุ) จบแล้ว  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน   
7. นักเรียนมีเวลาเรียน  1 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ง 
 ชุดที่ 4 เรื่อง  อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 

 
 

1. ครูผู้สอนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้
ชุดกิจกรรมให้เข้าใจอย่างชัดเจน การจัดชั้นเรียน การเตรียมแหล่งเรียนรู้  
การเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูต้องจัดกิจกรรมให้ตรงกับกิจกรรมท่ีระบุ
ไว้ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

3. ก่อนท ากิจกรรมทุกครั้ง ครูต้องอธิบายชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติกิจกรรมให้ชัด เจน  
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน จะท าให้จัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และท าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. การจัดชั้นเรียน ครูควรเน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม รู้จักหน้าท่ีของตนเอง
ในการท ากิจกรรม เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่ง
กัน และกัน  รับผิดชอบในหน้าท่ี กล้าแสดงออก และเป็นผู้น าหรือผู้ตามท่ีดี 

5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรม ครูต้องเป็น                 
ท่ีปรึกษาคอยให้ค าแนะน า เมื่อนักเรียนมีปัญหาหรือมีข้อสงสัย คอยสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนตลอดเวลา เพื่อประเมินพฤติกรรมท่ีต้องการเน้น 

6. หลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลงในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูเป็น                    
ผู้ประเมินผลการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบประเมิน 

7. เมื่อท าการสอนครบท้ัง 7 ชุดกิจกรรม  ให้ครูประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ 

 

 
บทบำทของครแูละนกัเรยีนในกำรใชช้ดุกจิกรรมกำรเรยีนรู ้

 

บทบำทของคร ู
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 ชุดที่ 4 เรื่อง  อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 

 
บทบำทของครแูละนกัเรยีนในกำรใชช้ดุกจิกรรมกำรเรยีนรู ้

 
 

บทบำทของนักเรยีน 
 

 
 
 

1. ก่อนปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนต้องตั้งใจรับฟังค าชี้แจงจากครูด้วย 
ความตั้งใจ 

2. ขณะปฏิบัติกิจกรรม  ควรปฏิบัติตามค าชี้แจง  ขั้นตอนในการเรียนรู้                          
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หากไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยให้ถามครูผู้สอน 

3. นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ  ความสามัคคี  และความซื่อสัตย์ 
ในการปฏิบัติกิจกรรมทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 ชุดที่ 4 เรื่อง  อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
 

 

ขัน้ตอนในกำรเรยีนรูด้ว้ยชดุกจิกรรมกำรเรยีนรู ้
 
 

ศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเรื่อง 
 
 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 

ศึกษาใบความรู้ 
 
 

ท าใบกิจกรรม 
 
 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

ตรวจค าตอบและรวบรวมส่งคุณครู 
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)    

 
ตวัชีว้ดั 

 

1. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ  
(ส 1.1 ม.4-6/13) 

 
 

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 
 

1. บอกความหมายของหลักธรรม เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) ได ้
2. น าหลักธรรมเรื่องอริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรล)ุ ไปประพฤติปฏิบัติได ้
3. มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักธรรม (นิโรธ) ท่ีท าให้เกิดความสุขในชีวิตได้  
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)    
 

 

แบบทดสอบกอ่นเรยีน 
 

 
ค าช้ีแจง 1.  แบบทดสอบมีท้ังหมด  10  ข้อ  คะแนน  10  คะแนน  ใช้เวลา  10  นาที 
  2.  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุด  แล้วท าเครื่องหมาย  x  ลงในช่อง ก ข ค  
                       และ ง  ให้ตรงกับข้อที่นักเรียนเลือกตอบ 
============================================================ 
 

1. ข้อใดกล่าวถึงนิโรธได้ ถกูต้อง 
ก. ธรรมท่ีควรบรรลุ 
ข. ธรรมท่ีควรละ 
ค. ธรรมท่ีควรเจริญ 
ง. ธรรมท่ีควรรู้ 

 

     2.  บุคคลในข้อใดที่ปฏิบัติตนตามหลักของจิตตภาวนา 
ก. นางบัวลักเล็กขโมยน้อย 
ข. นายขาวพูดปดเป็นประจ า 
ค. นายชาติชอบเบียดเบียนผู้อื่น 
ง. นายยาวมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 

 

3. ข้อใดให้ความหมายของวิมุตติ 5 ได้ ถกูต้อง 
ก.  จิตที่ดับกิเลสดับทุกข์ไว้ 
ข.  ความมุ่งมานะ อดทนต่อกิเลส 
ค.  ความหลุดพ้น ภาวะท่ีไม่มีกิเลส 
ง.  การท าให้มีขึ้น การท าให้เกิดขึ้น การเจริญ การฝึกอบรม 
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)   
 

4. ข้อใดให้ความหมายของภาวนา 4 ได้ ถูกต้อง 
ก. การท าให้มีขึ้น การท าให้เกิดขึ้น การเจริญ การฝึกอบรม 
ข. ความมุ่งมานะ อดทนต่อกิเลส 
ค. ความหลุดพ้น ภาวะที่ไม่มีกิเลส 
ง. จิตที่ดับกิเลสดับทุกข์ไว้ 

 

5. บุคคลใดปฏิบัติตนตามหลัก “ตทังควิมุตติ” 
ก. นายตูนหลุดพ้นจากหนี้ด้วยการยืมเงินเพื่อน 
ข. นายขาวหลุดพ้นจากความตระหนี่ด้วยการบริจาคทาน 
ค. นายใจหลุดพ้นจากความตระหนี่ด้วยการไม่บริจาคทาน 
ง. นายกรหลุดพ้นจากความโกรธด้วยการท าร้ายการตัวเอง 

6. ข้อใดกล่าวถึงนิพพานอย่างอ่อนหรือนิพพานทางโลกได้ ถกูต้อง 
ก. การปล่อยวางจากทุกสรรพสิ่ง 
ข. การบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ 
ค. การบรรลุธรรม ตัดขาดจากโลกภายนอก 
ง. ไม่ปล่อยให้กิเลสครอบง ามากเกินไป พยายามลดละบรรเทา 

 

7. นิพพานที่เกิดขึ้นชั่วขณะ โดยอาศัยธรรมตรงข้ามคู่ปรับกัน เรียกว่าอะไร 
ก. ตทังคนิพพาน 
ข. สมุจเฉทนิพพาน 
ค. วิกขัมภนนิพพาน 
ง. สมถนะนิพพานต 

8. นิพพานที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนและบังคับจิต โดยการท าสมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ 
เรียกว่าอะไร 
ก.  ตทังคนิพพาน 
ข.  สมุจเฉทนิพพาน 
ค.  วิกขัมภนนิพพาน 
ง.  สมถนะนิพพานต 
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)    

     9.  ตามหลักทางพระพุทธศาสนา เป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือสิ่งใด 
ก. มีอายุยืนยาว 
ข. มีฐานะร่ ารวย 
ค. บรรลุนิพพาน 
ง. มีชื่อเสียง เกียรติยศ 

 

   10.  นิพพานที่อาศัยปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐสิงูสุด ก าจัดกิเลสไดโ้ดยสิ้นเชิง เป็นนิพพาน
ถาวร เรียกว่าอะไร 
ก.  ตทังคนิพพาน 
ข.  สมุจเฉทนิพพาน 
ค.  สมถนะนิพพานต 
ง.  วิกขัมภนนิพพาน 
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)   
 

 

กระดาษค าตอบ 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ก           

ข           

ค           

ง           
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)    
 

 
ใบความรู ้

 
เรื่อง  นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
ภาวนา 4  วิมตุติ 5  นพิพาน 

 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสรุปลงในนิโรธ : ธรรมท่ีควรบรรลุของอริยสัจ 4 มีหลาย
หมวดหลายหัวข้อ เช่น 
 

 ภาวนา 4 
 

 ภาวนา หมายถึง การท าให้มีขึ้น การท าให้เกิดขึ้น การเจริญ การฝึกอบรม หรือการพัฒนา
ตน มี 4 ประการ ดังนี้ 

1. กายภาวนา คือ การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งท้ังหลายภายนอกทาง
อินทรีย์ท้ังห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางท่ีเป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม 
ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ 

2. สีลภาวนา คือ การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความ
เดือดร้อนเสียหายอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดีเกื้อกูลแก่กนั 

3. จิตภาวนา คือ การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมท้ังหลาย 
เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุขผ่องใสเป็นต้น 

4. ปัญญาภาวนา คือ การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งท้ังหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็น
โลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้น 
จากความทุกข์แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)    

 วิมุตติ 5 

 วิมุตติ หมายถึง ความหลุดพ้น ภาวะท่ีไม่มีกิเลสและความทุกข์ มี 5 ประการ ได้แก่  
1. ตทังควิมุตติ คือ ความหลุดพ้นชั่วคราว หมายถึง ความหลุดพ้นจากกิเลสได้ชั่วคราว เช่น 

เกิดความเจ็บปวด หายจากความโลภ เกิดเมตตา หายโกรธ เป็นต้น แต่ความโลภ ความโกรธนั้น     
ไม่หายทีเดียว อาจจะกลับมาอีก เป็นต้น  

2. วิกขัมภนวิมุตติ คือ ความหลุดพ้นด้วยการสะกดไว้ หมายถึง ความหลุดพ้นจากกิเลส        
ได้ด้วยก าลังฌาน คือ สะกดไว้ไดด้้วยก าลังฌาน เมื่อฌานเสื่อมแล้ว กิเลสเกิดขึ้นได้อีก เช่น             
เมื่อนั่งสมาธิสามารถสะกดข่มกิเลสไว้ เมื่อออกจากสมาธิกิเลสก็กลับมาอีกครั้ง เป็นต้น  

3. สมุจเฉทวิมุตติ คือ ความหลุดพ้นเด็ดขาด หมายถึง ความพ้นจากกิเลสด้วยอ านาจ
อริยมรรค (มรรคมีองค์ 8) ละกิเลสได้อย่างเด็ดขาด ไม่เกิดกิเลสอีกต่อไป  

4. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ คือ ความหลุดพ้นด้วยความสงบ หมายถึง ความหลุดพ้นจากกิเลส 
เนื่องมาจากอริยมรรคอริยผลไม่ต้องขวนขวายเพื่อละกิเลสอีก  

5. นิสสรณวิมุตติ คือ ความหลุดพ้นด้วยสลัดออกไป หมายถึง ความหลุดพ้นจากกิเลส           
นั้นได้อย่างยั่นยืนตลอดไป ดับกิเลสเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ นิพพาน 
 

 นิพพาน 
 

 นิพพาน หมายถึง จิตที่ดับกิเลสดับทุกข์ได้ เป็นสภาพจิตที่มีความเยือกเย็น มีความสงบ        
และมีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องการและปรารถนา ตามหลักพระพุทธศาสนา นิพพานเป็น
เป้าหมายสงูสุดของชีวิต ใครเข้าถึงหรือบรรลุนิพพาน ถือว่าเป็นท่ีสุดแห่งความเป็นมนุษย์ นิพพาน      
มี 3 ระดับ ได้แก ่
 1. นิพพานท่ีเกิดขึ้นชั่วขณะ โดยอาศัยธรรมตรงข้ามท่ีเป็นคู่ปรับกัน เช่น เกิดเมตตา           
หายโกรธ เรียกว่า ตทังคนิพพาน 
 2. นิพพานท่ีเกิดจากการฝึกฝนและบังคับจิต โดยการท าสมาธิท่ีมีนิพพานเป็นอารมณ์            
เช่น การระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุนิพพาน เรียกว่า วิกขัมภนนิพพาน 
 3. นิพพานท่ีอาศัยปัญญาเป็นสัมมาทิฐิสูงสุด ก าจัดกิเลสได้โดยสิ้นเชิง เป็นนิพพานถาวร 
เรียกว่า สมุจเฉทนิพพาน 
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)    
 

 
ใบกจิกรรมที ่1.1 

 
 

ค าชี้แจง   จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
============================================================ 
1. ภาวนาเป็นหลักธรรมท่ีสามารถพัฒนาคนให้มีความเจริญได้อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)   
 
 

ใบกจิกรรมที ่1.2 
 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องตารางที่มีความสัมพันธ์กบัข้อความ           
ด้านซ้ายมือ 

============================================================ 
ข้อความ ภาวนา 4 วิมุตติ 5 นิพพาน 

1. จิตที่ดับกิเลสดับทุกข์ได้  เป็นสภาพจิตที่มี
ความเยือกเย็น 

   

2. ความหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอ านาจอริยมรรค    
3. การท าให้มีขึ้น การท าให้เกิดขึ้น การเจริญ     
4. ส้มจีนแก้ปัญหาการทะเลาะกันของน้องๆ       

ได้ส าเร็จและเป็นท่ีพอใจของทุกคน 
   

5. น้ าหวานเลือกซื้ออาหารท่ีมีคุณประโยชน์    
6. เมื่อนั่งสมาธิสามารถสะกดข่มกิเลสได้ เมื่อ

ออกจากสมาธิกิเลสก็กลับมาอีกครั้ง 
   

7. ความหลุดพ้นกิเลสชั่วคราว    
8. เป้าหมายสูงสุดของชีวิตตามหลัก

พระพุทธศาสนา 
   

9. การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่
เบียดเบียน อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดี เกื้อกูลกัน 

   

10. การระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้บรรลุนิพพาน    
 

 
 

 

 



10 
 

ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)    

 
แบบทดสอบหลงัเรยีน 

 

 
ค าช้ีแจง 1.  แบบทดสอบมีท้ังหมด  10  ข้อ  คะแนน  10  คะแนน  ใช้เวลา  10  นาที 
  2.  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุด  แล้วท าเครื่องหมาย  x  ลงในช่อง ก ข ค  
                       และ ง  ให้ตรงกับข้อท่ีนักเรียนเลือกตอบ 
============================================================ 
 

1. บุคคลในข้อใดที่ปฏิบัติตนตามหลักของจิตตภาวนา 
ก. นางบัวลักเล็กขโมยน้อย 
ข. นายขาวพูดปดเป็นประจ า 
ค. นายชาติชอบเบียดเบียนผู้อื่น 
ง. นายยาวมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 
 

    2.  ข้อใดกล่าวถงึนิโรธได้ ถกูต้อง 
ก. ธรรมท่ีควรบรรลุ 
ข. ธรรมท่ีควรละ 
ค. ธรรมท่ีควรเจริญ 
ง. ธรรมท่ีควรรู้ 

 

3. ข้อใดให้ความหมายของภาวนา 4 ได้ ถูกต้อง 
ก. การท าให้มีขึ้น การท าให้เกิดขึ้น การเจริญ การฝึกอบรม 
ข. ความมุ่งมานะ อดทนต่อกิเลส 
ค. ความหลุดพ้น ภาวะที่ไม่มีกิเลส 
ง. จิตที่ดับกิเลสดับทุกข์ไว้ 
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)   
 

4. ข้อใดให้ความหมายของวิมุตติ 5 ได้ ถกูต้อง 
ก.   จิตท่ีดับกิเลสดับทุกข์ไว้ 
ข. ความมุ่งมานะ อดทนต่อกิเลส 
ค. ความหลุดพ้น ภาวะที่ไม่มีกิเลส 
ง. การท าให้มีขึ้น การท าให้เกิดขึ้น การเจริญ การฝึกอบรม 

 

5. บุคคลใดปฏิบัติตนตามหลัก “ตทังควิมุตติ” 
ก. นายตูนหลุดพ้นจากหนี้ด้วยการยืมเงินเพื่อน 
ข. นายขาวหลุดพ้นจากความตระหนี่ด้วยการบริจาคทาน 
ค. นายใจหลุดพ้นจากความตระหนี่ด้วยการไม่บริจาคทาน 
ง. นายกรหลุดพ้นจากความโกรธด้วยการท าร้ายการตัวเอง 

 

6. ข้อใดกล่าวถึงนิพพานอย่างอ่อนหรือนิพพานทางโลกได้ถกูต้อง 
ก. การปล่อยวางจากทุกสรรพสิ่ง 
ข. การบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ 
ค. การบรรลุธรรม ตัดขาดจากโลกภายนอก 
ง. ไม่ปล่อยให้กิเลสครอบง ามากเกินไป พยายามลดละบรรเทา 

 

7. นิพพานที่เกิดขึ้นชั่วขณะ โดยอาศัยธรรมตรงข้ามคู่ปรับกัน เรียกว่าอะไร 
ก. ตทังคนิพพาน 
ข. สมุจเฉทนิพพาน 
ค. วิกขัมภนนิพพาน 
ง. สมถนะนิพพานต 

 

8. นิพพานที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนและบังคับจิต โดยการท าสมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ 
เรียกว่าอะไร 
ก.  ตทังคนิพพาน 
ข.  สมถนะนิพพานต 
ค.  สมุจเฉทนิพพาน 
ง.  วิกขัมภนนิพพาน 
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)   
 

9. นิพพานที่อาศัยปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิสูงสุด ก าจัดกิเลสได้โดยสิ้นเชิง เปน็นิพพาน
ถาวร เรียกว่าอะไร 
ก.  ตทังคนิพพาน 
ข.  สมถนะนิพพานต 
ค.  สมุจเฉทนิพพาน 
ง.  วิกขัมภนนิพพาน 
 

10. ตามหลักทางพระพุทธศาสนา เป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือสิ่งใด 
ก. มีอายุยืนยาว 
ข. มีฐานะร่ ารวย 
ค. บรรลุนิพพาน 
ง. มีชื่อเสียง เกียรติยศ 
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)    

 

กระดาษค าตอบ 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ก           

ข           

ค           

ง           
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)    

 
 

กระดาษค าตอบ 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)    

 
 

ใบกจิกรรมที ่1.1 
 

 
ค าชี้แจง   จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
============================================================ 
1. ภาวนาเป็นหลักธรรมท่ีสามารถพัฒนาคนให้มีความเจริญได้อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

เฉลย 

ภาวนา 4 เป็นหลักธรรมท่ีพัฒนาคนหรือตนให้มีความเจริญ โดยแยกออกเป็นการ
พัฒนาทางกายและการพัฒนาทางจิต มี 4 ประการ ดังนี้ 

1. กายภาวนา  เป็นการพัฒนาทางกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เช่น การ
ออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา 

2. ศีลภาวนา  เป็นการพัฒนาศีล  ด้วยการไม่ท าร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ผู้อื่น 

3. จิตภาวนา  เป็นการพัฒนาทางจิต  เช่น  การฝึกนั่งสมาธิ 
4. ปัญญาภาวนา  เป็นการพัฒนาทางปัญญาด้วยการเรียนหนังสือ  การเข้ารับการ

อบรมทางวิชาการ เป็นต้น 

ความหลุดพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิง หรือวิมุตติ ซึ่งมี 5 ประการ  ได้แก่   
1. วิกขัมภนวิมุตติ  คือ  การหลุดพ้นจากกิเลสชั่วคราว  โดยอ านาจของฌาน 
2. ตทังควิมุตติ  คือ  การดับกิเลสด้วยองค์ธรรมท่ีตรงกันข้าม 
3. สมุจเฉทวิมุตติ  คือ  การหลุดพ้นโดยเด็ดขาด 
4. ปฏิปัสสัมธิวิมุตติ  คือ  การหลุดพ้นด้วยความสงบระงับ 
5. นิสสรณ์วิมุตติ  คือ  การดับกิเลสโดยถาวร  ได้แก่ พระนิพพาน   

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk6ieh9LVAhVEq48KHWkUC4AQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46921&psig=AFQjCNE8xSVBOUYcGUAN4Y8dZoJoNFz6-Q&ust=1502639695967841
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)    

 
 

ใบกจิกรรมที ่1.2 
 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องตารางที่มีความสัมพันธ์กบัข้อความ           
ด้านซ้ายมือ 

============================================================ 
ข้อความ ภาวนา 4 วิมุตติ 5 นิพพาน 

1. จิตที่ดับกิเลสดับทุกข์ได้  เป็นสภาพจิตที่มี
ความเยือกเย็น 

   

2. ความหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอ านาจอริยมรรค    
3. การท าให้มีขึ้น การท าให้เกิดขึ้น การเจริญ     
4. ส้มจีนแก้ปัญหาการทะเลาะกันของน้องๆ       

ได้ส าเร็จและเป็นท่ีพอใจของทุกคน    

5. น้ าหวานเลือกซื้ออาหารท่ีมีคุณประโยชน์    
6. เมื่อนั่งสมาธิสามารถสะกดข่มกิเลสได้ เมื่อ

ออกจากสมาธิกิเลสก็กลับมาอีกครั้ง 
   

7. ความหลุดพ้นกิเลสชั่วคราว    
8. เป้าหมายสูงสุดของชีวิตตามหลัก

พระพุทธศาสนา 
   

9. การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่
เบียดเบียน อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดี เกื้อกูลกัน    

10. การระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้บรรลุนิพพาน    
 

 
 

 

เฉลย 
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)    

 
 

กระดาษค าตอบ 

 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
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ชุดที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)    
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