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๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (ท๓๓๑๐๑)
ชั้นมธัยมศึกษาปที่  ๓ 

ครูศศิประภา    เกษสีแกว
ครูผูสอน

 ชั่วโมงที่ ๗๖-๗๗  (๑๘ ธ.ค. ๕๐) การอานเร็วอยางเขาใจ  เรื่อง  โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ   สัปดาหที่  ๒๘
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๒

การอานเร็วอยางเขาใจ
เรื่อง

โคลงสุภาษิตนฤทมุนาการ

ครูศศิประภา  เกษสีแกว

๓

ครูศศิประภา  เกษสีแกว

๔

การอานเร็วเปนทักษะสําคัญ
ในการศกึษา  เพราะจะทําให
ไดรับขอมูลขาวสารครบถวน

ในเวลาจํากัด
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๕

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สามารถอานไดเร็ว
และเขาใจเนื้อเรื่อง
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๖

โคลงสภุาษิตนฤทุมนาการ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

 กิจ ๑๐ ประการ
 ที่ผูประพฤติยังไมเคยเสียใจ

ครูศศิประภา  เกษสีแกว

โคลงสุภาษิตเรื่องนี้เปนพระราชนิพนธ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั

ทรงบรรยายถึงกิจ ๑๐ ประการ
ที่ไมทําใหผูประพฤติเกิดความเสียใจ

๗

ครูศศิประภา  เกษสีแกว

ประกอบดวยโคลงสีส่ภุาพจาํนวน ๑๒ บท
เปนโคลงนําเรื่อง ๑ บท  แลวอธิบายกิจ

แตละขอโดยใชโคลงขอละ ๑ บท
แลวจบดวยโคลงสรุปเรื่อง ๑ บท

๘
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เนื้อหาของโคลงสุภาษตินฤทุมนาการ
 เกี่ยวของกับชวีิตประจําวัน  ซึ่งนักเรียน
 สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง
 ไดเปนอยางดี

๙
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ถอยคําที่ทรงใชในบทโคลง
เปนถอยคํางาย ๆ ที่มีความหมายชัดเจน
ซึ่งนักเรียนสามารถเขาใจความหมาย
ของโคลงไดตามวัยของนักเรียน

๑๐
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๑๑

บัณฑิตวินิจแลว      แถลงสาร สอนเอย
ทศนฤทุมนาการ        ชือ่ชี้
เหตุผูประพฤติปาน    ดังกลาว นั้นนอ
โทมนัสเพราะกิจนี้     หอนไดเคยมีฯ

ครูศศิประภา  เกษสีแกว

๑๒

๑. เพราะความดีทั่วไป
ทําดีไปเลือกเวน     ผูใด  ใดเฮย

 แตผูกไมตรีไป รอบขาง
 ทําคุณอุดหนุนใน      การชอบ ธรรมนา
 ไรศัตรูปองมลาง       กลับซองสรรเสริญฯ
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๑๓

๒. เพราะไมพูดรายตอใครเลย    
เหินหางโมหะรอน     ริษยา

สละสอเสียดมารษา ใสราย
คําหยาบจาบจวงอา- ฆาตขู  เข็ญเฮย
ไปหมิ่นนินทาบาย โทษใหผูใดฯ
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๑๔

๓. เพราะถามฟงความกอนตัดสิน
ยินคดีมีเรื่องนอย      ใหญไฉน ก็ดี

 ยังบลงเห็นไป เด็ดดวน
 ฟงตอบขอบคําไข         คิดใคร  ครวญนา
 หอนตัดสินหวนหวน   เหตุดวยเบาความฯ
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๑๕

๔. เพราะคิดเสียกอนจึงพูด
พาทีมีสติรั้ง รอคิด

 รอบคอบชอบแลผิด      กอนพรอง
 คําพูดพางลิขิต              เขียนราง เรียงแฮ
 ฟงเพราะเสนาะตอง โสตทั้งหางภัยฯ
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๑๖

๕. เพราะอดพูดในเวลาโกรธ
สามารถอาจหามงด    วาจา  ตนเฮย

ปางเมื่อยังโกรธา ขุนแคน
หยุดคิดพจิารณา แพชนะ กอนนา
ชอบผิดคิดเห็นแมน       ไมยั้งเสียความฯ
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๑๗

 ๖. เพราะไดกรุณาตอคนที่ถึงอับจน
กรุณานรชาติผู           พองภัย  พิบตัิเฮย

ชวยรอดปลอดความกษยั  สวางรอน
ผลจักเพิ่มพูนใน            อนาคต  กาลแฮ
ชนจักชชูือ่ชอน             ปางเบื้องปจจุบนัฯ
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๑๘

๗. เพราะขอโทษบรรดาที่ไดผิด
ใดกิจผิดพลาดแลว   ไปละ  ลืมเลย

 หยอนทิฐิมานะ           ออนนอม
 ขอโทษเพื่อคารวะ      วายบาด  หมางแฮ
 ดีกวาปดออมคอม       คิดแกโดยโกงฯ
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๑๙

๘. เพราะอดกลั้นตอผูอื่น
ขันตีมีมากหมั้น       สันดาน

 ใครเกะกะระราน  อดกลั้น
 ไปฉุนเฉียบเฉกพาล     พาเดือด รอนพอ
 ผูประพฤติดั่งนั้น         จักไดใจเย็นฯ
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๒๐

 ๙. เพราะไมฟงคําคนพูดเพศนิทาน
ไปฟงคนพูดฟุง      ฟนเฝอ

 เท็จและจริงจานเจือ    คละเคลา
 คือมีดเที่ยวกรีดเถือ     ทานทั่ว  ไปนา
 ฟงจะพาพลอยเขา      พวกเพอรังควานฯ
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๒๑

๑๐. เพราะไมหลงเชื่อขาวราย
อีกหนึ่งไปเชื่อถอย     คําคน  ลือแฮ

 บอกเลาขาวเหตุผล      เรื่องราย
 สืบสอบประกอบจน    แจมเท็จ  จริงนา
 ยังบดวนยักยาย           ตื่นเตนกอนกาลฯ
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๒๒

ขอความตามกลาวแก     สบิประการ นี้นอ
 ควรแกความพจิารณ    ทั่วผู
 แมละไปขาดปาน         โคลงกลาว  กด็ี
 ควรระงับดับสู              สงบบางยังดีฯ
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๒๓

อานเนื้อเรื่อง
แลวสรุปความคาํประพนัธ
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๒๔

นักเรียน
อานเนื้อเรื่อง
แลวสรุปความ
คําประพันธ
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๒๕

ผูเปนบณัฑิตไดกลาวถงึหลัก
ปฏบิัติ ๑๐ ประการทีม่ีชื่อวา

“นฤทมุนาการ”ซึง่เปนหลักธรรม
ที่ชวยใหผูปฏิบตัิหางไกลจาก

ความโศกเศราเสียใจ

โคลงบทที ่๑

ครูศศิประภา  เกษสีแกว

๒๖

ควรทาํความดีตอบุคคล
โดยไมเลือกวาเปนใคร

การชวยเหลือเจือจุนคนรอบขาง
ทําใหไมมีศัตรู  แตกลับไดรับ

คํายกยองสรรเสริญ

โคลงบทที่ ๒
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๒๗

ความอิจฉาริษยาเปนเหตุให
กอวจีทุจริต เชน พูดสอเสียด
พูดคําหยาบ หรือ พูดนินทา

วารายตอผูอื่น

โคลงบทที ่๓
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๒๘

เปนคนหนักแนน มีเรื่องราวใด ๆ
เกิดขึน้ไมวาจะสําคัญมาก
หรือนอยตองฟงความ

และ พิจารณาอยางรอบคอบ
ไมดวนตัดสินใจเร็วเกินไป

โคลงบทที่ ๔
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๒๙

เวลาพูดตองตั้งสติ คิดแลวจึงพูด
กอนจะพูดคิดรางขอความที่จะพูด

การใชภาษาที่เหมาะสม รูจกั
กาลเทศะ  จะทําใหคําพูดของเรา
เปนที่ชื่นชอบ และไมสรางศัตรู

โคลงบทที ่๕
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๓๐

ไมควรพูดเวลาที่เกิดอารมณ
โกรธ ควรพิจารณาผลได
ผลเสีย ความไดเปรยีบ

เสียเปรยีบกอนแลวจึงพูด

โคลงบทที่ ๖
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๓๑

หากไมพิจารณาแลว
คดีความนั้น  แทนที่
เราจะชนะ อาจจะตอง
เปนฝายเสียเปรียบ
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๓๒

ใหแสดงความกรณุา
ตอผูที่ถึงคราวอับจน
ผูที่หนีรอนมาพึ่งเย็น

อานิสงสของการชวยเหลือนี้
จะสงผลตอไปในอนาคต

โคลงบทที ่๗
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๓๓

ทําใหเปนทีน่ับหนาถือตา  
มีคนยกยองเชดิชู
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๓๔

เมื่อทําผิดแลวควรกลาวคํา
ขอโทษ พยายามลดทิฐิมานะ 
ซึ่งจะชวยลดความบาดหมาง    

ทางใจ ดีกวาการพูดโกหก
พกลม เอาตัวรอด

โคลงบทที่ ๘
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๓๕

ควรมีความอดทนอยูเสมอ
ใครมาคุกคามเกเรจะไดใจเย็น
ไมโตตอบเหมือนคนพาล

โคลงบทที่ ๙
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๓๖

ไมควรฟงคําพูด
ที่ไรสาระเพอเจอ

เพราะ เปนเรื่องจริงปนเท็จ
และ ไมเกิดประโยชน

โคลงบทที่ ๑๐
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๓๗

เหมือนการถือมีดไลกรดีผูอื่น
การฟงคนกลุมนี้พูดมากเขา

อาจทําใหเราเปนคนพาลไปดวย
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๓๘

เมื่อมีคนเลาลือ
เหตุการณราย ไมควร
ตื่นเตนตกใจ  สรุปโดย
มิไดพินิจพิจารณา

โคลงบทที ่๑๑
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๓๙

ขอความที่กลาวมา
ทั้งหมดนี้  ควรที่
ทุกทานจะพิจารณา

โคลงบทที ่๑๒

ครูศศิประภา  เกษสีแกว

๔๐

แมไมสามารถปฏบิัติไดทุกขอ
เพียงปฏบิัติไดบางขอ
ก็นับวาเปนสิ่งที่ดีแลว



ครูศศิประภา  เกษสีแกว

๔๑

หมายถึง
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 ครั้งตอไป
 เรื่อง

การอานเร็วอยางเขาใจ  
เรื่อง  โคลงสภุาษิตนฤทุมนาการ

๔๒


