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โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนนทบุร ี

 



ใบความรู้ท่ี   ๑ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนเล่าประวติัของสุนทรภู่ได ้
 ๒.  นกัเรียนบอกผลงานท่ีดีเด่นของสุนทรภู่ได ้
 ๓.  นกัเรียนใชก้ฎเกณฑค์ าประพนัธเ์ป็นแบบอยา่งได ้
.                                                                                                                                                                                                                                                              
  

ประวตัผิู้แต่งนิราศภูเขาทอง   สุนทรภู่ 

     สุนทรภู่เป็นกวีเอกของไทยในสมยักรุงรัตนโกสินทร์   ซ่ึงมีศิลปะการเรียบเรียงค าข้ึนเป็น
บทร้อยกรองท่ีเป่ียมลน้ดว้ยอรรถรสและคุณค่าแห่งวรรณศลิป์ประเภทกลอนสุภาพท่ีโดดเด่นท่ีสุดหาคนจบั
ยาก  สุนทรภู่มีชีวิตท่ีไมค่่อยราบร่ืนนกัทั้งดา้นชีวติครอบครัวและหนา้ท่ีการงาน   มีชีวิตเหมือนนิยายในยาม
รุ่งเรืองมีทั้งช่ือเสียงเกียรติยศแต่ในยามตกอบัแสนล าบากยากแคน้  แต่ไม่ว่าสุนทรภู่จะอยูใ่นหว้งเวลาเช่นใด
ก็ตามแต่สุนทรภู่ก็สามารถสร้างสรรคบ์ทร้อยกรองท่ีทรงคุณค่าเป่ียมลน้ดว้ยคุณภาพตามรูปแบบฉนัทลกัษณ์
และแทรกอุทาหรณ์สอนใจจนพูดกนัติดปากในยคุทุกสมยั  งานเขียนของสุนทรภู่จึงเป็นมรดกอนัล ้าค่าของ
แผน่ดินควรค่าแก่การอนุรักษสื์บสานใหเ้ป็นมรดกของชาติสืบต่อไป 

    สุนทรภู่  เกิดเมื่อวนัจนัทร์ท่ี  ๒๒  มิถุนายน   พุทธศกัราช  ๒๓๒๙   ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  บิดาเป็นคนบา้นกล ่า  อ  าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง   
มารดาเป็นคนเมืองใดไม่ปรากฏแต่เป็นนางนมของพระองคเ์จา้จงกล   พระธิดาในกรมพระราชวงัหลงั  
สุนทรภู่เรียนหนงัสือคร้ังแรกกบัพระท่ีวดัชีปะขาวหรือวดัศรีสุดาราม    ริมคลองบางกอกนอ้ย  ต่อมามารดา
พาเขา้ไปถวายตวัเป็นขา้ในกรมพระราชวงัหลงั 
     เมื่อเป็นหนุ่ม  สุนทรภู่ไดช้อบผูห้ญิงคนหน่ึง  ช่ือนางจนั  ความท่ีเป็นคนเจา้บทเจา้กลอน
สุนทรภู่ไดแ้ต่งเพลงยาวเก้ียวพาราสีนางจนั  ท าใหบิ้ดาของนางไม่พอใจ  ใหค้นไปจบัและน าความข้ึนกราบ
บงัคมทูลพระราชวงัหลงั  ท าใหสุ้นทรภู่ถูกจองจ าคุก  แต่สุนทรภู่ก็ถูกจองจ าอยูไ่มน่านก็ไดรั้บการปล่อยตวั
เพราะกรมพระราชวงัหลงัประชวรและทิวงคต   สุนทรภู่ตอ้งการบวชเพื่อลา้งอปัมงคลจึงไปหาบิดาท่ีเมือง
แกลง   สุนทรภู่เดินทางไปเมืองแกลงโดยทางเรือการเดินทางเป็นไปดว้ยความยากล าบาก  เมื่อไปถึงแลว้ก็
ไม่ไดบ้วชตามท่ีคิดเพราะสุนทรภู่ไดล้ม้ป่วยลงแทบเอาชีวิตไม่รอด   ในคราวไปเมืองแกลงคร้ังนั้นสุนทรภู่
ไดแ้ต่ง  นิราศเมืองแกลง  ซ่ึงเป็นนิราศเร่ืองแรกของสุนทรภู่  
    เมื่อกลบัมาจากเมืองแกลง  สุนทรภู่ไดรั้บพระเมตตาจากเจา้ครอกทองอยู ่  พระอคัรชายา
ของกรมพระราชวงัหลงั    ทรงช่วยใหสุ้นทรภู่ไดแ้ต่งงานอยูกิ่นกบันางจนัสมปรารถนา   แต่สุนทรภู่ก็ไม่มี
ความสุขเพราะสุนทรภู่กินเหลา้และเจา้ชูท้  าใหน้างจนัโกรธมีเร่ืองทะเลาะเบาะกนั  ต่อมาสุนทรภู่ไดถ้วายตวั
เป็นมหาดเลก็ของพระองคเ์จา้ปฐมวงศแ์ละไดต้ามเสด็จไปนมสัการพระพุทธบาทใน พ.ศ.๒๓๕๐  ท าใหไ้ด้
เขียนนิราศเร่ืองท่ี ๒  คือ  นิราศพระบาท    



    เมื่อกลบัมาจากพระพุทธบาทแลว้  นางจนัก็ไม่ยอมคืนดีดว้ย  ท าใหสุ้นทรภู่กลุม้ใจเสียใจกิน
เหลา้หนกัข้ึนกว่าเดิม   จนพระองคเ์จา้ปฐมวงศท์รงเอือมระอา  สุนทรภู่นอ้ยใจจึงเดินทางไปเมืองเพชรบุรี  
สุนทรภู่ไดไ้ปอาศยัอยูก่บัหม่อมบุนนาค ในกรมพระราชวงัหลงั และไดแ้ต่งนิราศเมืองเพชร    
     เมื่อสุนทรภู่อายไุด ้ ๓๕  ปี  ชีวิตของสุนทรภู่เร่ิมดีข้ึน  ดว้ยเหตุท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลา้นภาลยัทรงโปรดการกวี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหเ้ป็นกวีท่ีปรึกษาและทรงตั้งใหเ้ป็นขุน
สุนทรโวหารในกรมพระอาลกัษณ์   นอกจากนั้นยงัพระราชทานเรือนหลวงซ่ึงอยูท่างทิศใตข้องท่าชา้งให้
เป็นท่ีอยู ่  ชีวิตสุนทรภู่มีความสุขมากในช่วงน้ีเพราะไดอ้ยูก่นัพร้อมหนา้คือนางจนัและหนูพดับุตรชาย   แต่
สุนทรภู่ก็ยงัคงกินเหลา้เจา้ชูเ้หมือนเดิมจนไดไ้ปติดพนักบัผูห้ญิงอีกคนหน่ึงคือ  นางน่ิม  และไดเ้สียเป็นสามี
ภรรยากนันางจนัโกรธมากเกิดทะเลาะกนัอยา่งรุนแรง  สุนทรภู่เมาสุราและไดท้ าร้ายลุงซ่ึงเป็นพี่ชายของนาง
จนัซ่ึงไดเ้ขา้มาหา้มปราม    ท าใหสุ้นทรภู่ถูกจองจ าอีกคร้ังหน่ึง  และในระหว่างถูกจองจ าในคุกคร้ังน้ีสุนทร
ภู่ไดแ้ต่งกลอนนิทายเร่ือง  พระอภัยมณ ี  เพ่ือขายเล้ียงตวัในยามตกทุกขไ์ดย้าก 
    ภายหลงัพน้โทษสุนทรภู่ไดเ้ป็นพระอาจารยถ์วายอกัษรพระราชโอรสในรัชกาลท่ี ๒  แต่
เมื่อถึงช่วงสมยัรัชกาลท่ี ๓  สุนทรภู่ไดถู้กปลดออกราชการเพราะสุนทรภู่ไดม้พีฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ีพึงพระ
ราชประสงคข์องพระองคอ์ยูเ่สมอๆตั้งแต่พระองคย์งัมิไดส้ถาปนาข้ึนเป็นพระมหากษตัริย ์ ในช่วงน้ีสุนทรภู่
ออกบวช  เมื่อลาสิกขาแลว้สุนทรภู่ไดเ้ขา้ถวายตวัอยูก่บัพระองคเ์จา้ลกัขณานุคุณพระราชโอรสในรัชกาลท่ี 
๓ ไดปี้หน่ึง   คร้ันเจา้นายพระองคน้ี์ส้ินพระชนมสุ์นทรภู่ขาดท่ีพ่ึงไดรั้บความล าบากมาก  ตอ้งล่องเรือแต่ง
หนงัสือขายเล้ียงชีพ  ในบั้นปลายชีวิตสุนทรภู่ไดรั้บการอุปถมัภจ์ากกรมหม่ืนอปัสรสุดาเทพ  และไดรั้บ
ต าแหน่งเป็นเจา้กรมอาลกัษณ์ฝ่ายพระราชวงับวร   มีบรรดาศกัด์ิเป็นพระสุนทรโวหาร  จนกระทัง่ถึงแก่
กรรมลงในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  เน่ืองจากสุนทรภู่มีชีวิตอยูใ่นรัชสมยัรัชกาลท่ี ๑  ถึง
รัชสมยัรัชกาลท่ี ๔  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  สุนทรภู่จึงไดรั้บสมญานามว่า “ กวีส่ีแผน่ดิน”  
   สุนทรภู่ถือว่าเป็นกวีโดยแท ้ ไม่ว่าทุกขห์รือสุขก็สามารถแต่งกลอนได ้ยามทุกขสุ์นทรภู่แต่ง
ข้ึนเพ่ือระบายความทุกข ์ ในยามสุข สุนทรภู่แต่งกลอนเพื่อยกยอ่งผูม้ีพระคุณหรือเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจ
แก่คนทัว่ไป  ค  ากลอนท่ีสุนทรภู่แต่งข้ึนนบัว่าเป็นผลงานท่ีทรงคุณค่าและเป็นแบบอยา่งท่ีดีของบทร้อย
กรองเพราะถูกตอ้งตามรูปแบบฉนัทลกัษณ์  ใชค้  าเรียบเรียงข้ึนไดอ้ยา่งสละสลวยท าใหค้นในรุ่นหลงัได้
น ามาพูดกนัจนติดปากในทุกดา้น  สุนทรภู่จึงเป็นบุคลกรท่ีส าคญัท่ีสร้างสรรคง์านเขียนไวเ้ป็นมรดกอนัล ้า
ค่าของชาติสืบต่อไป    สุนทรภู่ถึงแก่กรรมเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๙๘  ในรัชกาลท่ี ๔  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  มี
สิริอายรุวม  ๖๙ ปี 
  องคก์ารศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ( UNESCO)  ยกยอ่งสุนทรภู่ว่า
เป็นกวีส าคญัคนหน่ึงของโลก  ในปี  ๒๕๒๙ 
 

  



ใบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี   ๑ 
 
จุดประสงค์เรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนบอกเร่ืองราวในบริบทของนิราศภูเขาทองได ้
 ๒.  นกัเรียนวิเคราะห์คุณค่าของนิราศภูเขาทองได ้
 ๓.  นกัเรียนบอกความหมายของค าประพนัธไ์ด ้
 ๔.    นกัเรียนอ่านออกเสียงร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 

         
ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนทุกคนคดัลอกค ากลอนจากนิราศภูเขาทองท่ีตรงกบัหลกั ปรัชญาความพอเพียงหวัขอ้
 ละ  ๒  บท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมการเรียนรู้ที่  ๑ 

๑.  ความพอประมาณ 

 

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

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

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

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

 

๑.  ความมีเหตุมีผล 

 

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

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

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

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

 

๑.  การมีภมิูคุ้มกันทีด่ี 

 

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

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

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

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



 ใบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี   ๒ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนอ่านท านองเสนาะกลอนสุภาพได ้
 ๒.  นกัเรียนถอดบทร้อยกรองเป็นร้อยแกว้ได ้
 ๓. นกัเรียนเก็บใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้
 
ค าช้ีแจง   ใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มคดัเลือกค ากลอนจากเร่ืองนิราศภูเขาทอง  กลุ่มละ บท  แลว้ถอดค ากลอน
นั้นเป็นร้อยแกว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำกลอนทีค่ดัเลอืกมำคือ..... 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ใบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  ๓ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนอ่านท านองเสนาะกลอนสุภาพได ้
 ๒.  นกัเรียนถอดบทร้อยกรองเป็นร้อยแกว้ได ้
 ๓. นกัเรียนเก็บใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้
 
ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนบอกความหมายของค าท่ีก  าหนดใหต่้อไปน้ี 
 

ล าดบัที ่ ค า ความหมาย 
๑ กา้มกุง้ .................................................................................................. 
๒ เกรียด .................................................................................................. 
๓ ขยอ้น .................................................................................................. 
๔ ขวาก .................................................................................................. 
๕ ขามใจ .................................................................................................. 
๖ เคร่ืองมงัสา .................................................................................................. 
๗ ชลมารค .................................................................................................. 
๘ ตบะ .................................................................................................. 
๙ นรังสรรค ์ .................................................................................................. 
๑๐ ธิบดี .................................................................................................. 
๑๑ นิพพาน .................................................................................................. 
๑๒ นิโรธ .................................................................................................. 
๑๓ บรมธาตุ .................................................................................................. 
๑๔ บทัม ์ .................................................................................................. 
๑๕ ปทุมชาติ .................................................................................................. 
๑๖ ผา่นเกลา้ .................................................................................................. 
๑๗ พจนารถ .................................................................................................. 
๑๘ พรรษา .................................................................................................. 
๑๙ พระสุริยง .................................................................................................. 
๒๐ ภิญโญ .................................................................................................. 



ใบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  ๔ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนบอกคุณค่าท่ีไดจ้ากการอ่านวรรณคดีได ้

 ๒.  นกัเรียนระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากนิราศภูเขาทองได ้
 ๓.  นกัเรียนวาดภาพเอกลกัษณ์ไทยประกอบบทร้อยกรองได ้

 
ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์รายละเอียดท่ีไดจ้ากการอ่านนิราศภูเขาทอง ในแผนผงัความคิดให้
สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่องนิราศภูเขาทอง 

ความเช่ือ 

อื่นๆ 

คุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าทางสังคม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ความรู้แผ่นเดียว 

เร่ือง รายการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง 
ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 
 นิยาม 
 อยู่อย่างพอเพียง หมายถึงคุณลักษณะทีแ่สดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ    มี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวังอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนดว้ยความรบัผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรพัยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกัน
ความเสี่ยง และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 
 ตัวช้ีวัด 
 5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
 5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 
 5.1 ด าเนินชีวิตอยู่อย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม  
    1) ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุ้มค่า และ
เก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการเวลาอย่างเหมาะสม 
    2) ใช้ทรัพยากรของส่วนร่วมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี 
    3) ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล 
    4) ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเม่ือผู้อ่ืนกระท าผิดพลาด 
 5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคม
ได้อย่างสงบสุข 
    1) วางแผนการเรียน การท างาน และ 
การใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของความรู้  ข้อมูลข่าวสาร 
    2) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  

  
 

 
 



 
ใบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  ๕ 

 
เร่ือง ต้ังค าถาม ตอบค าถาม 

 

ชื่อ – สกุล                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียน               
 
 

 
 

 ค าช้ีแจง นักเรียนต้ังค าถามและตอบค าถามจากเร่ือง วิถีงามความพอเพียง 
         ข้อละ 10 คะแนน   

 

1.  ค าถาม    
        
 

     ค าตอบ    
        
 

2.  ค าถาม    
        
 

     ค าตอบ    
        
 

3.  ค าถาม    
        
 

     ค าตอบ    
        

 



ใบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  ๖ 
เร่ือง การใช้ค าซ้ าท่ีเป็นส านวน 

 

ช่ือ– สกุล                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียน                
 
 

ค าช้ีแจง นักเรียนเขียนเร่ืองจากค าซ้ าท่ีเป็นส านวนท่ีก าหนดให้พร้อมท้ังต้ังช่ือเรื่อง 
 

จะจะ    กล้วย ๆ    นอ้ง ๆ    อยู่ ๆ 
 

เร่ือง............................................... 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             


