
 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ ๕  เรือ่ง  ทอ่งจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  เร่ือง  นมัสการคุณานุคุณ                                   เวลา  ๕  ชั่วโมง 
รายวิชา ภาษาไทย๑                รหัสวิชา ท๓๑๑๐๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔           ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙              เวลา  ๑  ชั่วโมง 

................................................................................................................................................................... 
 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวช้ีวัด 
 ท ๕.๑ ม.๔-๖/๖ ท่องจ ำและบอกคุณค่ำบทอำขยำนตำมท่ีก ำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ 
   ตำมควำมสนใจและน ำไปใช้อ้ำงอิง 
 

  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑. ท่องจ ำบทอำขยำนจำกเรื่อง ค ำนมัสกำรคุณำนุคุณ ได้ 
   ๒. บอกคุณค่ำบทอำขยำนจำกเรื่อง ค ำนมัสกำรคุณำนุคุณ ได้ 
   ๓. รู้และรวบรวมเรื่องรำวในวรรณกรรมเกี่ยวกับพระคุณพ่อแม่ ครูอำจำรย์  ของประเทศต่ำง ๆ  
ในกลุ่มประเทศอำเซียนได้ 
 

   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    - บทอำขยำนที่มีคุณค่ำ 
    -   บทอำขยำนตำมที่ก ำหนด 
  
๒. จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ความสามารถและทักษะ ทักษะชีวิต 
  คุณลักษณะตามช่วงวัย มุ่งม่ันในกำรศึกษำและกำรท ำงำน 
 
๓. สาระส าคัญ 
  กำรท่องบทอำขยำนจำกเรื่อง ค ำนมัสกำรคุณำนุคุณ ต้องบอกคุณค่ำของเรื่องได้ 
 
๔. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 (  ) ๑. รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  (  ) ๒. ซื่อสัตย์ (  ) ๓. มีวินัย (  ) ๔. ใฝ่เรียนรู ้
 (  ) ๕. อยู่อย่ำงพอเพียง  (  ) ๖. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน (  ) ๗. รักควำมเป็นไทย (  ) ๘. มีจิตสำธำรณะ 
 
๕. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 (  ) ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร (  ) ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด (  ) ๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
 (  ) ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   (  ) ๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
 
๖. ทักษะการคิด 
  ทักษะกำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 



๒ 
 

๗.   การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวครูผู้สอน 

- ควำมพอประมำณ  ครูผู้สอนเลือกวิเครำะห์ควำมส ำคัญของกำรท่องจ ำบทอำขยำน  เพ่ือทบทวน 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  และครูผู้สอนให้โอกำสผู้เรียนในกำรเลือกวิเครำะห์ว่ำ
กำรท่องจ ำบทอำขยำนที่มีคุณค่ำนั้นมีควำมส ำคัญต่อตัวของนักเรียนมำกเพียงใด 

- ควำมมีเหตุผล  กำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถท ำได้ 
ทุกเรื่อง  และที่ส ำคัญสำมำรถทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจกับเนื้อหำสำระที่จะต้องจัดกำรเรียนรู้อยู่แล้วและ
สำมำรถท ำได้อย่ำงสอดคล้องย่อมเป็นวิธีสอนที่บรรลุจุดประสงค์ 

- กำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  กำรกระตุ้นเตือนและสร้ำงควำมตระหนักในกำรประพฤติปฏิบัติตำม 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอและต่อเนื่อง  ผู้เรียนย่อมเห็นคุณค่ำและเห็นโทษ  ซึ่งเมื่อครูผู้สอน
ตระหนักถึงคุณค่ำของกำรท่องจ ำบทอำขยำนแล้วก็สำมำรถที่จะถ่ำยทอดควำมส ำคัญของบทอำขยำนได้อย่ำง
ครบถ้วน   

-  เงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม  ผู้สอนรอบรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  สำมำรถ 
เชื่อมโยงเนื้อหำคุณค่ำในกำรท่องจ ำบทอำขยำน  วิธีกำรท่องจ ำบทอำขยำนอย่ำงไรให้เสนำะ  วรรณศิลป์ในบท
อำขยำนบทต่ำง ๆ  ควำมหมำยในบทอำขยำนต่ำง ๆ  ครกู็จะสำมำรถอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจได้ 

-  ด้ำนคุณธรรม  ครผูู้สอนมีใจเมตตำเข้ำใจธรรมชำติของผู้เรียน  จึงเปิดโอกำสให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่ำง 
มีควำมสุข  พร้อมจัดท ำเกณฑ์และเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภำพ 
 ตัวผู้เรียน 

- ควำมพอประมำณ  ผู้เรียนรู้และเข้ำใจศักยภำพของตนเอง  มีควำมสำมำรถในกำรอธิบำยเรื่องใน
บทอำขยำนบทต่ำง ๆ  เห็นควำมส ำคัญของกำรท่องจ ำบทอำขยำน 

-  ควำมมีเหตุผล   ผู้เรียนสำมำรถชี้แจง  อธิบำยเหตุผลในกำรท่องจ ำบทอำขยำน  เห็นถึง 
ควำมส ำคัญของกำรท่องจ ำบทอำขยำน  และสำมำรถแปลควำมในบทอำขยำนนั้น ๆ ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ำงมีเหตุผล 

-  กำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   มีควำมเข้ำใจเรื่องปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องและเชื่อมโยง 
ควำมรู้และเข้ำใจควำมส ำคัญของกำรท่องจ ำบทอำขยำนว่ำมีประโยชน์ต่อตัวของนักเรียนในด้ำนของกำรเรียน  
กำรรู้หลักของฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์นั้น ๆ  ได้   ควำมหมำยของบทอำขยำนบทต่ำง ๆ  วิธีกำรท่องบท
อำขยำนอย่ำงไรให้เสนำะ หำกผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันดังนี้แล้วก็สำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงของตนเองได้   

-  เงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม  ผู้เรียนรู้เรื่องควำมส ำคัญคุณค่ำของกำรท่องจ ำบทอำขยำน   
ควำมหมำยของบทอำขยำนนั้น ๆ  ฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์ที่ท่อง  และเข้ำใจหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  รอบคอบในกำรแสดงเหตุผลอธิบำยเนื้อหำและกำรประยุกต์ใช้คุณค่ำที่เกิดจำกกำรท่องจ ำ  มีควำม
รับผิดชอบ  มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 

-  ควำมมีเหตุผล   สำมำรถชี้แจง  อธิบำยเหตุผลกำรเลือกน ำเสนอเนื้อหำคุณค่ำในกำรท่องจ ำบท 
อำขยำน  อธิบำยฉันทลักษณ์ในบทประพันธ์ประเภทต่ำง ๆ เนื้อหำเรื่องรำวในวรรณคดี   มีวิถีชีวิตในกำร
ปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ำงมีเหตุผล 
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๘. กิจกรรมการเรียนรู้ 
๑. พระคุณของบิดำมำรดำมีควำมสัมพันธ์กับพระคุณของครูบำอำจำรย์อย่ำงไร 
๒. ครูแจ้งตัวชี้วัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้และเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลให้นักเรียนทรำบ 
๓. ครูแจกบทควำมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรท่องบทอำขยำนของ อ. ศิวกำนต์ ปทุมสูตร  

ให้นักเรียนอ่ำน 
๔. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของ อ. ศิวกำนต์ ปทุมสูตร 
๕. ครูสรุปควำมส ำคัญของกำรท่องบทอำขยำน 
๖. ครูแจกใบงำนที่ ๑.๕  เรื่อง วิเครำะห์คุณค่ำบทอำขยำนเรื่อง ค ำนมัสกำรคุณำนุคุณ   

ให้นักเรียนทุกคน  
๗. นักเรียนแต่ละคนคิดหำค ำตอบด้วยตนเอง โดยครูก ำหนด เวลำให้กับนักเรียน 
๘. ครูให้นักเรียนแต่ละคนจับคู่กับเพื่อนภำยในกลุ่ม  ผลัดกันอธิบำยค ำตอบที่ตนคิดได้ 
๙. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม  แล้วผลัดกันอธิบำยค ำตอบในใบงำนที่ ๑.๕  ให้เพ่ือนฟัง  แล้วให้ 

แต่ละกลุ่มสรุปเป็นมติของกลุ่ม 
๑๐. ครูจับสลำกเลือกตัวแทนนักเรียนน ำเสนอค ำตอบในใบงำนที่ ๑.๕  หน้ำชั้นเรียน  

ครูตรวจสอบควำมถูกต้อง 
๑๑. ครูถำมนักเรียนว่ำสำมำรถน ำข้อคิดจำกบทอำขยำนเรื่อง  ค ำนมัสกำรมำตำปิตุคุณ   

และค ำนมัสกำรอำจริยคุณไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่ำงไร 
๑๒. นักเรียนทุกคนร่วมกันสรุปคุณค่ำบทอำขยำนจำกเรื่อง  ค ำนมัสกำรคุณำนุคุณ 
๑๓. ครูให้นักเรียนทุกคนท่องบทอำขยำน ค ำนมัสกำรมำตำปิตุคุณ และค ำนมัสกำรอำจริยคุณ  

นอกเวลำเรียน ครูประเมินผลกำรท่องจ ำเป็นรำยบุคคล 
๑๔. ครูมอบหมำยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดท ำรำยงำน เรื่อง  คุณค่ำและแนวคิดจำก  

ค ำนมัสกำรคุณำนุคุณ  โดยให้ครอบคลุมประเด็นตำมท่ีก ำหนด ดังนี้ 
- กำรวิเครำะห์และวิจำรณ์ 
- กำรวิเครำะห์และประเมินคุณค่ำ 
- กำรสังเครำะห์ข้อคิด 
- กำรบอกคุณค่ำบทอำขยำน 

๑๕.  ในกลุ่มเดิม  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ  เกี่ยวกับพระคุณของพ่อแม่   
ครูอำจำรย์  ซึ่งอำจเป็นบทประพันธ์  หรือบทควำม  หรือเรื่องสั้น ของประเทศต่ำง ๆ  ในกลุ่มอำเซียน      
แล้วน ำมำจัดท ำเป็นรูปเล่มรำยงำน  เพื่อน ำไปจัดนิทรรศกำรมุมอำเซียน 
 
๙. สื่อการเรียนการสอน 
 ๑. หนังสือเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน ภำษำไทย  วรรณคดีวิจักษ์  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
 ๒. เอกสำรประกอบกำรสอน 
 ๓. ใบงำนที่ ๑.๕  เรื่อง  วิเครำะห์คุณค่ำบทอำขยำนเรื่อง  ค ำนมัสกำรคุณำนุคุณ 
 
๑๐. แหล่งเรียนรู้ 
 ๑. ห้องสมุด 
 ๒. แหล่งข้อมูลสำรสนเทศ 
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๑๑. การวัดและการประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ประเมินกำรน ำเสนอผลงำน แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน ระดับคุณภำพ ๒ ผ่ำนเกณฑ์ 
ตรวจชิ้นงำน  ใบงำนที่ ๑.๕      แบบบันทึกผลกำรตรวจชิ้นงำน ได้คะแนนร้อยละ  ๖๐   ขึ้นไป

ของคะแนนเต็ม  คือผ่ำนเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำน

กลุ่ม 
ระดับคุณภำพ ๒ ผ่ำนเกณฑ์ 

ประเมินกำรท่องบทอำขยำน แบบประเมินกำรท่องบทอำขยำน ระดับคุณภำพ ๒ ผ่ำนเกณฑ์ 
ประเมินเล่มรำยงำนวรรณกรรม
พระคุณพ่อแม่ ครูอำจำรย์ ในกลุ่ม
อำเซียน 

แบบประเมินเล่มรำยงำน ระดับคุณภำพ ๒ ผ่ำนเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน   
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ 

แบบทดสอบหลังเรียน   
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ 

ได้คะแนนร้อยละ  ๖๐   ขึ้นไป
ของคะแนนเต็ม  คือผ่ำนเกณฑ์ 
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ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

(ตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง) 
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............................................................................................................................. ................................................. 

......................................................... ...................................................................................... ............................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................... ............................... 
 
 

ลงชื่อ 
          (นำงอรพินธ์   แม้นญำติ) 
      ต ำแหน่ง   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
      วันที่..........เดือน…....….....….…พ.ศ….............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลกำรสอน 
 

 .......................................................................................................................................... .............................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 .......................................................................................................................................... .............................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 .......................................................................................................................................... .............................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ......................................................... ................................................................................. .............................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ........................................................... ............................................................................... .............................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 
  ปัญหำ/อุปสรรค 
 

 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ...................................................................... .................................................................... .............................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข 
 

 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................. ............................................................................. .............................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
 

ลงชื่อ 
         (นำงวิลำวรรณ   โพธิ์เอ้ียง) 
      ต ำแหน่งครู   วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
      วันที่.........เดือน............................พ.ศ................. 



๗ 
 

 
เอกสารประกอบการสอน 

 
วิชำภำษำไทย๑  (ท๓๑๑๐๑)                                                                     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
................................................................................................................................................................... 

พระราชด ารัส 

เรื่อง  คุณค่าของการท่องบทอาขยาน 

 

 “...ปัจจุบันไม่นิยมให้เด็กท่องจ ำเพรำะคิดว่ำเป็นกำรให้เด็กท่องจ ำอย่ำงนกแก้ว 
นกขุนทอง  โดยไม่รู้ควำมหมำยและเหตุผล  แต่ในควำมเป็นจริง  กำรอ่ำนออกเสียงและ        
กำรท่องจ ำมีประโยชน์หลำยประกำร  เช่น  กำรอ่ำนออกเสียงดัง ๆ  จะท ำให้สำมำรถพูด      
และออกเสียงได้คล่องแคล่วชัดเจน  กำรท่องจ ำเป็นกำรลับสมองอยู่เสมอท ำให้มีควำมจ ำดี     
กำรเลือกสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ให้เด็กท่องจ ำจะเกิดประโยชน์กับเด็กมำกกว่ำกำรให้เด็กท่องจ ำ 
ข้อควำมไร้สำระจำกบทโฆษณำต่ำง ๆ  เพรำะธรรมชำติของเด็กจะช่ำงจดจ ำอยู่แล้ว  ถ้ำให้ 
ท่องจ ำในสิ่งที่เป็นควำมรู้หรือเป็นประโยชน์  สำมำรถน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  โดยครู 
อธิบำยควำมหมำยให้เข้ำใจเสียก่อนก็จะเป็นประโยชน์แก่เด็กเป็นอันมำก บทท่องจ ำทั้ง 
ร้อยแก้วและร้อยกรองนั้น  จะเป็นตัวอย่ำงให้เด็กน ำไปใช้เพ่ือกำรแต่งหนังสือต่อไป  เด็กท่ี 
ท่องบทร้องกรองได้แล้ว  ต่อไปจะสำมำรถแต่งบทร้อยกรองด้วยตนเองได้  เพรำะคุ้นเคย 
และชินกับค ำคล้องจอง  นอกจำกนี้เด็กจะได้ส ำนวนภำษำที่ดีจำกบทท่องจ ำต่ำง ๆ  ด้วย...” 

 

    พระรำชด ำรัส  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
                 พระรำชทำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
                 โรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ 
                                                                                   วันอังคำรที่  ๓  ธนัวำคม  ๒๕๒๘ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
เอกสารประกอบการสอน 

 
วิชำภำษำไทย๑  (ท๓๑๑๐๑)                                                                     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
................................................................................................................................................................... 

 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องบทอาขยาน 

  
หำกคุณคิดว่ำ กำรท่องอำขยำนเป็นเรื่องล้ำสมัย  
คุณนั่นแหละล้ำสมัย 
ถ้ำคุณคิดว่ำ กำรท่องอำขยำนเป็นเรื่องของนกแก้วนกขุนทอง  
คุณนั่นแหละนกแก้วนกขุนทอง 
จ ำค ำพูดของใครเขำมำ…ตื้นเขินนัก 
ถ้ำคุณคิดว่ำ กำรท่องอำขยำนเป็นเรื่องเสียเวลำ  
นั่นแสดงว่ำคุณไม่เคยได้ให้เวลำกับกำรท่องอำขยำนเลย 
จึงไม่เคยได้รับรู้รสและอ่ิมเอมกับรัก… 
และถ้ำคุณคิดว่ำ กำรท่องอำขยำนเป็นเรื่องต้องห้ำม 
คุณก็ต้องห้ำมพระและนักบวชทุกลัทธิศำสนำในบ้ำนเมืองของเรำสวดมนต์ 
อีกท้ังจะต้องห้ำมนักร้องหรือผู้คนทั้งหลำยในประเทศนี้ร้องเพลง 
เพรำะทั้งนักสวดและนักร้องก็ล้วนเป็นนักท่องจ ำ… 

                                
                                                                                    ที่มา : อำจำรย์ศิวกำนต์  ปทุมสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 ใบความรู้ 

เร่ือง  การท่องจ าบทประพันธ์ที่มีคุณค่า 

 
วิชำภำษำไทย๑  (ท๓๑๑๐๑)                                                                     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
................................................................................................................................................................... 

 
 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน  พุทธศักรำช  ๒๕๔๒   ให้นิยำมค ำ  “อำขยำน”      ไว้ว่ำ  
หมำยถึง  บทท่องจ ำ  กำรเล่ำ  กำรบอก  กำรสวด  เรื่อง  นิทำน 
 
วัตถุประสงค์ของการท่องบทอาขยาน 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่ำของภำษำไทยและซำบซึ้งในควำมไพเรำะของ    บทร้อยกรอง 
 ๒. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์แก่นักเรียน 
 ๓. เพ่ือเป็นสื่อส่งเสริมจิตส ำนึกทำงวัฒนธรรมร่วมกันของคนในชำติ 
 ๔. เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนและแนวทำงกำรแต่งบทประพันธ์ของนักเรียน 
 
ประเภทของบทอาขยาน 
 ๑.   บทหลัก   
  บทอำขยำนหลัก  หมำยถึง  บทอำขยำนที่กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ก ำหนดให้นักเรียนท่องจ ำ  
เพ่ือควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ  ส่วนใหญ่คัดเลือกจำกวรรณคดีท่ีก ำหนดให้เรียนตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร   โดยก ำหนดตอนท่ีไพเรำะถูกต้องตำม          ฉันทลักษณ์  และให้คติสอนใจ  ซึ่งให้
ท่องจ ำทุกชั้น  ทุกภำคเรียน 
 ๒.   บทเลือก   
  บทอำขยำนเลือก  หมำยถึง  บทอำขยำนที่นักเรียนเลือกท่องตำมควำมสนใจมิได้เป็น         
กำรบังคับ  โดยอำจเลือกท่องจำกบทอำขยำนที่กระทรวงศึกษำธิกำรคัดเลือกไว้  หรือบทประพันธ์  ที่ครูผู้สอน
แนะน ำเพ่ิมเติม  หรือเป็นบทอำขยำนที่นักเรียนชอบ  นักเรียนแต่งข้ึนเอง หรือผู้ปกครอง    ผู้มีควำมสำมำรถ
ในท้องถิ่นแต่งขึ้นก็ได้  กำรที่นักเรียนรู้จักคัดเลือกบทประพันธ์ที่มีคุณค่ำและท่องจ ำไว้ใช้ประโยชน์ย่อมแสดง
ถึงควำมเป็นผู้รู้จักคิด  ควำมเป็นผู้มีเหตุผล  มีสุนทรียรสทำงภำษำ  ท ำให้นักเรียนภูมิใจในกำรท่องบทอำขยำน
มำกยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
เอกสารประกอบการสอน 

 
วิชำภำษำไทย๑  (ท๓๑๑๐๑)                                                                     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 

บทอาขยานหลัก  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

นมัสการมาตาปิตุคุณ 
 

  ข้ำขอนบชนกคุณ ชนนีเป็นเค้ำมูล 
 ผู้กอบนุกูลพูน  ผดุงจวบเจริญวัย 
  ฟูมฟักทะนุถนอม บ บ ำรำศนิรำไกล 
 แสนยำกเท่ำไร ๆ  บ คิดยำกล ำบำกกำย 
  ตรำกทนระคนทุกข์ ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วำย 
 ปกป้องซึ่งอันตรำย  จนได้รอดเป็นกำยำ 
  เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภูผำ 
 ใหญ่พ้ืนพสุนธรำ  ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน 
  เหลือที่จะแทนทด จะสนองคุณำนันต์ 
 แท้บูชไนยอัน  อุดมเลิศประเสริฐคุณ 

 
นมัสการอาจริยคุณ 

 
  อนึ่งข้ำค ำนับน้อม ต่อพระครูผู้กำรุญ 
 โอบเอื้อและเจือจุน  อนุสำสน์ทุกสิ่งสรรพ์ 
  ยัง บ ทรำบก็ได้ทรำบ ทั้งบุญบำปทุกสิ่งอัน 
 ชี้แจงและแบ่งปัน  ขยำยอัตถ์ให้ชัดเจน 
  จิตมำกด้วยเมตตำ และกรุณำ บ เอียงเอน 
 เหมือนท่ำนมำแกล้งเกณฑ์ ให้ฉลำดและแหลมคม 
  ขจัดเขลำบรรเทำโม- หะจิตมดืที่งุนงม 
 กังขำ ณ อำรมณ์  ก็สว่ำงกระจ่ำงใจ 
  คุณส่วนนี้ควรนับ ถือว่ำเลิศ ณ แดนไตร 
 ควรนึกและตรึกใน  จิตน้อมนิยมชม 
 
                                       พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 



๑๑ 
 

 

ใบงานที่  ๑.๕ 
เรื่อง  วิเคราะห์คุณค่าบทอาขยานเรื่อง  ค านมัสการคุณานุคุณ 

 

วิชำภำษำไทย๑  (ท๓๑๑๐๑)                                                                      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
...................................................................................................................................................... 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนวิเครำะห์คุณค่ำบทอำขยำน ค ำนมัสกำรมำตำปิตุคุณ และค ำนมัสกำรอำจริยคุณ 
 

นมัสการมาตาปิตุคุณ 
 

  ข้ำขอนบชนกคุณ ชนนีเป็นเค้ำมูล 
 ผู้กอบนุกูลพูน  ผดุงจวบเจริญวัย 
  ฟูมฟักทะนุถนอม บ บ ำรำศนิรำไกล 
 แสนยำกเท่ำไร ๆ  บ คิดยำกล ำบำกกำย 
  ตรำกทนระคนทุกข์ ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วำย 
 ปกป้องซึ่งอันตรำย  จนได้รอดเป็นกำยำ 
  เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภูผำ 
 ใหญ่พ้ืนพสุนธรำ  ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน 
  เหลือที่จะแทนทด จะสนองคุณำนันต์ 
 แท้บูชไนยอัน  อุดมเลิศประเสริฐคุณ 
 
วิเครำะห์คุณค่ำได้ดังนี้ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



๑๒ 
 

นมัสการอาจริยคุณ 
 

  อนึ่งข้ำค ำนับน้อม ต่อพระครูผู้กำรุญ 
 โอบเอื้อและเจือจุน  อนุสำสน์ทุกสิ่งสรรพ์ 
  ยัง บ ทรำบก็ได้ทรำบ ทั้งบุญบำปทุกสิ่งอัน 
 ชี้แจงและแบ่งปัน  ขยำยอัตถ์ให้ชัดเจน 
  จิตมำกด้วยเมตตำ และกรุณำ บ เอียงเอน 
 เหมือนท่ำนมำแกล้งเกณฑ์ ให้ฉลำดและแหลมคม 
  ขจัดเขลำบรรเทำโม- หะจิตมืดท่ีงุนงม 
 กังขำ ณ อำรมณ์  ก็สว่ำงกระจ่ำงใจ 
  คุณส่วนนี้ควรนับ ถือว่ำเลิศ ณ แดนไตร 
 ควรนึกและตรึกใน  จิตน้อมนิยมชม 
 
วิเครำะห์คุณค่ำได้ดังนี้ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 
 

ใบงานที่  ๑.๕ 
เรื่อง  วิเคราะห์คุณค่าบทอาขยานเรื่อง  ค านมัสการคุณานุคุณ 

 

วิชำภำษำไทย๑  (ท๓๑๑๐๑)                                                                      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
...................................................................................................................................................... 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนวิเครำะห์คุณค่ำบทอำขยำน ค ำนมัสกำรมำตำปิตุคุณ  
และค ำนมัสกำรอำจริยคุณ 
 

นมัสการมาตาปิตุคุณ 
 

  ข้ำขอนบชนกคุณ ชนนีเป็นเค้ำมูล 
 ผู้กอบนุกูลพูน  ผดุงจวบเจริญวัย 
  ฟูมฟักทะนุถนอม บ บ ำรำศนิรำไกล 
 แสนยำกเท่ำไร ๆ  บ คิดยำกล ำบำกกำย 
  ตรำกทนระคนทุกข์ ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วำย 
 ปกป้องซึ่งอันตรำย  จนได้รอดเป็นกำยำ 
  เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภูผำ 
 ใหญ่พ้ืนพสุนธรำ  ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน 
  เหลือที่จะแทนทด จะสนองคุณำนันต์ 
 แท้บูชไนยอัน  อุดมเลิศประเสริฐคุณ 
 
วิเครำะห์คุณค่ำได้ดังนี้ 
 
       มารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณแก่เรา เพราะเป็นผู้ให้ก าเนิดและเลี้ยงดูเราโดยไม่หวังผลตอบแทน 
ตั้งแต่เราเกิดมาท่านก็ให้ความรักความเมตตา เอาใจใส่ดูแลห่วงใยโดยบริสุทธิ์ใจ คอยแนะน าตักเตือนชี้ทางที่ดี
ให้แก่เรา เมื่อเราทุกข์หรือเจ็บไข้ ท่านก็ทุกข์ด้วย แม้จะต้องท างานด้วยความเหนื่อยยากตรากตร า ท่านก็ยอม 
สู้ทน พระคุณของบิดามารดายิ่งใหญ่กว่าภูเขาและแผ่นดิน 
 
 
 
                         (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)    
 
 
 
 

 

เฉลย 



๑๔ 
 

นมัสการอาจริยคุณ 
 

  อนึ่งข้ำค ำนับน้อม ต่อพระครูผู้กำรุญ 
 โอบเอื้อและเจือจุน  อนุสำสน์ทุกสิ่งสรรพ์ 
  ยัง บ ทรำบก็ได้ทรำบ ทั้งบุญบำปทุกสิ่งอัน 
 ชี้แจงและแบ่งปัน  ขยำยอัตถ์ให้ชัดเจน 
  จิตมำกด้วยเมตตำ และกรุณำ บ เอียงเอน 
 เหมือนท่ำนมำแกล้งเกณฑ์ ให้ฉลำดและแหลมคม 
  ขจัดเขลำบรรเทำโม- หะจิตมืดท่ีงุนงม 
 กังขำ ณ อำรมณ์  ก็สว่ำงกระจ่ำงใจ 
  คุณส่วนนี้ควรนับ ถือว่ำเลิศ ณ แดนไตร 
 ควรนึกและตรึกใน  จิตน้อมนิยมชม 
 
วิเครำะห์คุณค่ำได้ดังนี้ 
    ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณแก่เรา เพราะเป็นผู้อบรมสั่งสอนและเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่
เรา ปรารถนาให้เรามีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างแจ่มแจ้ง และสามารถน าไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  
 

 

                         (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

แบบทดสอบวัดผลก่อนเรียน - หลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ค านมัสการคุณานุคุณ 

วิชำภำษำไทย๑  (ท๓๑๑๐๑)                                                                      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
.................................................................................................................................................... .......................... 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมำย ×  ทับตัวอักษร  ก  ข  ค  หรือ  ง  ที่เป็นค ำตอบที่ถูกที่สุดเพียง
ค ำตอบเดียว  ลงในกระดำษค ำตอบ  จ ำนวน  ๑๕  ข้อ   คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
๑. พระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย อำจำรยำงกูร)  ผู้แต่งเรื่อง ค ำนมัสกำรคุณำนุคุณ เป็นนักปรำชญ์คนส ำคัญ 
ในสมัยรัชกำลใด 
 ก.  พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ข.  พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
 ค.  พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว     ง.  พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
๒. ข้อใด ไม่ใช่ งำนนิพนธ์ของพระยำศรีสุนทรโวหำร 
 ก.  ต ำรำเรียนภำษำไทยมูลบทบรรพกิจ      ข.  สมุทรโฆษค ำฉันท์ 
  ค.  วรรณพฤติค ำฉันท์              ง.  สัตวำภิธำน 
๓.  ค ำนมัสกำรคุณำนุคุณบทใด ที่แต่งด้วยค ำประพันธ์ประเภทกำพย์ฉบัง ๑๖  
  ก.  ค ำนมัสกำรพระพุทธคุณ, ค ำนมัสกำรพระสังฆคุณ 
  ข.  ค ำนมัสกำรพระธรรมคุณ, ค ำนมัสกำรพระสังฆคุณ 
  ค.  ค ำนมัสกำรมำตำปิตุคุณ, ค ำนมัสกำรพระพุทธคุณ 
  ง.  ค ำนมัสกำรพอำจริยคุณ,  ค ำนมัสกำรพระธรรมคุณ 
๔.    
 
 
  จำกค ำประพันธ์ข้ำงต้น ค ำที่พิมพ์ตัวหนำ มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
  ก.  มือ                     ข.  ศีรษะ         
  ค.  จิตใจ                    ง.  ควำมนึกคิด 
  ใช้ข้อความที่ก าหนดให้ ตอบค าถามข้อ ๕-๗ 
  ๑) พระบริสุทธิคุณ 

๒) พระกรุณำธิคุณ 
๓) พระปัญญำธิคุณ 

๕.   
 
 
 ค ำประพันธ์ข้ำงต้น กล่ำวถึงพระคุณอันประเสริฐข้อใด 
 ก.  ข้อ ๑)                    ข.  ข้อ ๒)         
 ค.  ข้อ ๓)                    ง.  ข้อ ๑) และ ๒) 
๖.    
 
 
 ค ำประพันธ์ข้ำงต้น กล่ำวถึงพระคุณอันประเสริฐข้อใด 
 ก.  ข้อ ๑)                    ข.  ข้อ ๒)         
 ค.  ข้อ ๓)                    ง.  ข้อ ๒) และ ๓) 

 “ ข้ำขอโอนอ่อนอุตมงค์                  นบธรรมจ ำนง 
 ด้วยจิตและกำยวำจำ” 

  “ หนึ่งในพระทัยท่ำน         ก็เบิกบำนคือดอกบัว 
    รำคีบพันพัว            สุวคนธก ำจร ” 

  “พร้อมเบญจพิธจัก-                    ษุจรัสวิมลใส 
    เห็นเหตุที่ใกล้ไกล                ก็เจนจบประจักษ์จริง” 
 
 



๑๖ 
 

๗.  
 
 
 
 
 ค ำประพันธ์ข้ำงต้น กล่ำวถึงพระคุณอันประเสริฐข้อใด 
 ก.  ข้อ ๑)                    ข.  ข้อ ๒)         
 ค.  ข้อ ๓)                    ง.  ข้อ ๑) และ ๓) 
๘. “  เมื่อพระพุทธเจ้ำตรัสรู้แล้ว ได้มีพระกรุณำแสดงธรรมเทศนำสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลำยให้หลุดพ้น 
จำกกิเลศและยกระดับจิตใจตนเองให้งดงำม ซึ่งจะท ำให้ทุกคนสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบสุข”   
จำกค ำกล่ำวข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึง ค ำนมัสกำรในข้อใด 
 ก.  ค ำนมัสกำรพระพุทธคุณ            ข.  ค ำนมัสกำรพระสังฆคุณ 
 ค.  ค ำนมัสกำรมำตำปิตุคุณ            ง.  ค ำนมัสกำรพระธรรมคุณ 
๙. ค ำนมัสกำรคุณำนุคุณ แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญของพระสงฆ์ในด้ำนใดมำกที่สุด 
 ก.  เป็นผู้สืบทอดและเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ 
 ข.  เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่พุทธศำสนิกชน 
 ค.  เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศำสนิกชน 
 ง.  เป็นผู้ดูแลและบ ำรุงศำสนสถำน 
๑๐.    
 
 
 ค ำประพันธ์ข้ำงต้น กล่ำวถึงบุญคุณของพ่อแม่ ว่ำอย่ำงไร 
 ก.  พ่อแม่เป็นผู้คอยป้องภัยต่ำงๆ ให้แก่ลูก 
 ข.  พระคุณของพ่อแม่ มำกล้นจนไม่อำจมีสิ่งใดจะเทียบได้ 
 ค.  พ่อแม่มีบุญคุณแก่เรำ เพรำะเป็นผู้ให้ก ำเนิดและเลี้ยงดู 
 ง.  ลูกทุกคนควรระลึกและตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อยู่เสมอ 
๑๑. ข้อใดเป็นกำรปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับ ค ำนมัสกำรอำจริยคุณ 
 ก.  ใบเตยชอบนั่งสมำธิและสวดมนต์ก่อนเข้ำนอนทุกคืน 
 ข.  ยุทธตั้งใจเรียนและไม่คุยในห้องเรียน 
 ค.  แพรช่วยพ่อแม่ท ำงำนบ้ำน 
 ง.  ยิ้มตื่นมำใส่บำตรทุกวัน 
๑๒. “ ญำดำเป็นผู้ที่มีน้ ำใจแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อ่ืน และยังพูดจำไพเรำะไม่พูดค ำหยำบ ใครๆ จึงรัก 
และอยำกเป็นเพ่ือนกับเธอ เนื่องจำกเธอยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ ในกำรด ำเนินชีวิต ” 
จำกข้อควำมข้ำงต้น ญำดำประพฤติตนสอดคล้องกับค ำนมัสกำรข้อใด 
 ก.  ค ำนมัสกำรมำตำปิตุคุณ            ข.  ค ำนมัสกำรพระสังฆคุณ 
 ค.  ค ำนมัสกำรพระธรรมคุณ           ง.  ค ำนมัสกำรพระพุทธคุณ 
 
 
 
 

  “องค์ใดประกอบด้วย      พระกรุณำดังสำคร 
  โปรดหมู่ประชำกร         มละโอฆกันดำร 
  ชี้ทำงบรรเทำทุกข์         และชี้สุขเกษมสำนต์ 
  ชี้ทำงพระนฤพำน          อันพ้นโศกวิโยคภัย” 
 
 

  “เปรียบหนักชนกคุณ         ชนนีคือภูผำ 
  ใหญ่พ้ืนพสุนธรำ           ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน” 
 
 



๑๗ 
 

๑๓. ค ำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดมีกำรใช้สัมผัสอักษรมำกท่ีสุด 
 ก.    ธรรมมะคือคุณำกร                ส่วนชอบสำธร 
   ดุจดวงประทีปชัชวำล     
 ข.    สมญำเอำรสทศพล       มีคุณอนนต์ 
   อเนกจะนับเหลือตรำ 
 ค.    อนึ่งข้ำค ำนับน้อม       ต่อพระครูผู้กำรุญ 
   โอบเอื้อและเจือจุน                     อนุสำสน์ทุกสิ่งสรรพ์ 
 ง.    องค์ใดพระสัมพุทธ                สุวิสุทธสันดำน 
   ตัดมูลเกลศมำร          บมิหม่นมิหมองมัว 
๑๔. ค ำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดมีกำรเล่นค ำ กำรใช้ค ำซ้ ำในกำรแต่งมำกที่สุด 
 ก.    ขจัดเขลำบรรเทำโม-      หะจิตมืดท่ีงุนงม 
   กังขำ ณ อำรมณ์          ก็สว่ำงกระจ่ำงใจ 
 ข.    ชี้ทำงบรรเทำทุกข์       และชี้สุขเกษมสำนต์ 
   ชี้ทำงพระนฤพำน         อันพ้นโศกวิโยคภัย 
 ค.    ข้ำขอนบชนกคุณ        ชนนีเป็นเค้ำมูล 
   ผู้กอบนุกูลพูน           ผดุงจวบเจริญวัย 
 ง.    ธรรมใดนับโดยมรรคผล     เป็นแปดพึงยล 
   และเก้ำกับท้ังนฤพำน 
๑๕. ค ำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดมีกำรอุปมำโวหำร 
 ก.    เป็นเนื้อนำบุญอันไพ-      ศำลแด่โลกัย 
   และเกิดพิบูลย์พูนผล 
 ข.    เปรียบหนักชนกคุณ      ชนนีคือภูผำ 
   ใหญ่พ้ืนพสุนธรำ          ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน 
 ค.    สมญำโลกอุดรพิสดำร      อันลึกโอฬำร 
   พิสุทธิ์พิเศษสุกใส 
 ง.    หนึ่งในพระทัยท่ำน       ก็เบิกบำนคือดอกบัว 
   รำคีบพันพัว            สุวคนก ำจร 
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เฉลย 


