
                   บทอาขยาน ม.ต้น (บทหลกั) 
 

        โคลงโลกนิติ 
 

๏ พระสมุทรสุดลึกลน้   คณนา 
สายด่ิงท้ิงทอดมา   หยัง่ได ้
เขาสูงอาจวดัวา   ก าหนด 
จิตมนุษยน้ี์ไซร้   ยากแทห้ย ัง่ถึง ฯ 
 
๏กา้นบวับอกลึกต้ืน          ชลธาร 
มารยาทส่อสันดาน            ชาติเช้ือ 
โฉดฉลาดเพราะค าขาน     ควรทราบ 
หยอ่มญ่าเห่ียวแหง้เร้ือ    บอกร้ายแสลงดิน 
 
๏โคควายวายชีพได ้            เขาหนงั 
เป็นส่ิงเป็นอนัยงั                อยูไ่ซร้ 
คนเดด็ดบัสูญสัง-                ขารร่าง 
เป็นช่ือเป็นเสียงได ้             แต่ร้ายกบัดี 
 
๏เพื่อนกิน  ส้ินทรัพยแ์ลว้      แหนงหนี 
หาง่าย  หลายหม่ืนมี                มากได ้
เพื่อนตาย  ถ่ายแทนชี-           วาอาตม ์
หายาก  ฝากผไีข ้                  ยากแทจ้กัหา ฯ 
 

พระนพินธ์ของ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดศิร 
 
 
 
 



บทพากย์เอราวณั 
 

๏ อินทรชิตบิดเบือนกายนิ เหมือนองคอ์มรินทร์  
ทรงคชเอราวณั  
๏ ชา้งนิรมิตฤทธิแรงแขง็ขนั เผอืกผอ่งผวิพรรณ  
สีสังขส์ะอาดโอฬาร์  
๏ สามสิบสามเศียรโสภา เศียรหน่ึงเจด็งา  
ดัง่เพชรรัตนรู์จี  
๏ งาหน่ึงเจด็โบกขรณี   สระหน่ึงยอ่มมี  
เจด็กออุบลบนัดาล  
๏ กอหน่ึงเจด็ดอกดวงมาลย ์ ดอกหน่ึงแบ่งบาน  
มีกลีบไดเ้จด็กลีบผกา  
๏ กลีบหน่ึงมีเทพธิดา  เจด็องคโ์สภา  
แน่งนอ้ยล าเพานงพาล  
๏ นางหน่ึงยอ่มมีบริวาร อีกเจด็เยาวมาลย ์ 
ลว้นรูปนิรมิตมายา  
๏ จบัระบ าร าร่ายส่ายหา ช าเลืองหางตา  
ท าทีดงัเทพอปัสร  
๏ มีวมิานแกว้งามบวร  ทุกเกศกุญชร  
ดงัเวไชยนัตอ์มรินทร์  
 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

 
 
 
 
 

  



บทอาขยาน ม.ต้น (บทเลอืก) 
วฒันธรรม 

๏  ในโลกน้ีมีอะไรเป็นไทยแท ้        ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา  
ซ่ึงผลิดอกออกผลแต่ตน้มา            รวมเรียกวา่วรรณคดีไทย  
อน่ึงศิลป์งามเด่นเป็นของชาติ           เช่นปราสาทปรางคท์องอนัผอ่งใส  
อีกดนตรีร าร่ายลวดลายไทย            อวดโลกไดไ้ทยแทอ้ยา่งแน่นอน  
และอยา่ลืมจิตใจแบบไทยแท ้          เช่ือพ่อแม่ฟังธรรมค าสั่งสอน  
ก าเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์            ประชากรโลกเห็นเราเป็นไทย  
แลว้ยงัมีประเพณีมีระเบียบ            ซ่ึงไม่มีท่ีเปรียบในชาติไหน  
เป็นของร่วมรวมไทยใหค้งไทย        น่ีแหละประโยชนใ์นประเพณี  
ไดรู้้เช่นเห็นชดัสมบติัชาติ            เหลือประหลาดลว้นเห็นเป็นศกัด์ิศรี  
ลว้นไทยแทไ้ทยแน่ไทยเรามี            ส่ิงเหล่าน้ีคือวฒันธรรม 
 

                                                     หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ณ อยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กาพย์ห่อโคลง อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว 
 
อย่า นิยมส่ิงร้ายชอบ  ชมชัว่  

เห็น สนุกทุกขถึ์งตวั   จ่ึงรู้  
กง จกัรวา่ดอกบวั   บอกรับ เร็วแฮ  
จักร พดัเศียรร้องอู ้   จ่ึงรู้ผดิตน  

อย่า นิยมส่ิงทุกข ์ เห็น สนุกกลบัทุกขท์น  
กง จกัรวา่บวัจน   จักร พดัตนจึงรู้ตวั  

ว่า โอเ้ราน้ีชัว่   ชอบกรรม ชัว่นา  
เป็น อกตญัํูท า   โทษไว ้ 
ดอก บวัย ัว่เนตรน า   นึกชอบ  
บัว กลบัเป็นจกัรได ้  ดัง่น้ีกรรมสนอง  

ว่า โอต้วัเรานั้น  เป็น อกตญัํูมวัหมอง  
ดอก บวัย ัว่จิตจอง   บัว ผดิปองเป็นจกัรไป  
 

พระยาอุปกติศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทอาขยาน ม.ปลาย (บทหลกั) 

มหาเวสสันดรชาดก 

กณัฑ์มทัรี 

“…จึงตรัสว่าโอโ้อ๋เวลาป่านฉะน้ีเอ่ยจะมิดึกด่ืน จวนจะส้ินคืนค่อนรุ่งไปเสียแลว้หรือกระไร
ไม่รู้เลย พระพายร าเพยพดัมาร่ีเร่ือยอยู่เฉ่ือยฉิว อกแม่น้ีให้อ่อนหิวสุดละห้อย ทั้งดาวเดือนก็เคล่ือน
คลอ้ยลงลบัไม ้สุดท่ีแม่จะติดตามเจา้ไปในยามน้ี ฝงูลิงค่างบ่างชะนีท่ีนอนหลบั ก็กล้ิงกลบัเกลือกตวั
อยู่ย ั้วเยี้ย ทั้ งนกหกก็งวัเงียเหงาเงียบทุกรวงรัง แต่แม่เท่ียวเซซังเสาะแสวงทุกแห่งห้องหิมเวศทัว่
ประเทศทุกราวป่า สุดสายนยันาท่ีแม่จะตามไปเลง็แล สุดโสตแลว้ท่ีแม่จะซบัทราบฟังส าเนียง      สุด
สุรเสียงท่ีแม่จะร ่าเรียกพิไรร้อง สุดฝีเทา้ท่ีแม่จะเยื้องยอ่งยกยา่งลงเหยยีบดิน กสุ็ดส้ินสุดปัญญาสุดหา
สุดคน้เห็นสุดคิด จะไดพ้านพบประสบรอยพระลูกนอ้ยแต่สักนิดไม่มีเลย จ่ึงตรัสวา่เจา้ดวงมณฑาทอง
ทั้งคู่ของแม่เอ๋ย หรือวา่เจา้ท้ิงขวา้งวางจิตไปเกิดอ่ืน เหมือนแม่ฝันเม่ือคืนน้ีแลว้แล...” 

ผู้แต่ง เจ้าพระยาพระคลงั (หน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กาพย์เห่เรือ 

ตอน เห่ชมเรือกระบวน 

โคลงส่ีสุภาพ 

ปางเสดจ็ประเวศดา้ว    ชลาลยั 

ทรงรัตนพิมานชยั     ก่ิงแกว้ 

พร่ังพร้อมพวกพลไกร     แหนแห่  

เรือกระบวนตน้แพร้ว     เพริศพร้ิงพายทอง  

กาพย์ยานี ๑๑ 

 พระเสดจ็โดยแดนชล     ทรงเรือตน้งามเฉิดฉาย  

ก่ิงแกว้แพร้วพรรณราย      พายอ่อนหยบัจบังามงอน 

นาวาแน่นเป็นขนดั      ลว้นรูปสัตวแ์สนยากร  

เรือร้ิวทิวธงสลอน       สาครลัน่คร่ันคร้ืนฟอง 

 เรือครุฑยดุนาคห้ิว      ล่ิวลอยมาพาผนัผยอง  

พลพายกรายพายทอง      ร้องโห่เห่โอเ้ห่มา  

  สรมุขมุขส่ีดา้น      เพียงพิมานผา่นเมฆา 

ม่านกรองทองรจนา       หลงัคาแดงแยง่มงักร  

 สมรรถชยัไกรกาบแกว้      แสงแวววบัจบัสาคร  

เรียบเรียงเคียงคู่จร        ดงัร่อนฟ้ามาแดนดิน 

สุวรรณหงส์ทรงพูห่อ้ย      งามชดชอ้ยลอยหลงัสินธ์ุ  

เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์       ลินลาศเล่ือนเตือนตาชม  

 เรือชยัไววอ่งวิง่       รวดเร็วจริงยิง่อยา่งลม  

เสียงเส้าเร้าระดม        ห่มทา้ยเยิน่เดินคู่กนั  

ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) 



                                   บทอาขยาน ม.ปลาย (บทเลอืก) 

       สามคัคเีภทค าฉันท์ 

อ าพนพระมนทิรพระราช  สุนิวาสนว์โรฬาร์ 
อพัภนัตรไพจิตรและพา   หิรภาคกพ็ึงชม 
             เล่ห์เล่ือนชะลอดุสิตฐา            นมหาพิมานรมย ์
มารังสฤษฎพ์ิศนิยม                              ผจิะเทียบกเ็ทียมทนั 
             สามยอดตลอดระยะระยบั       วะวะวบัสลบัพรรณ 
ช่อฟ้าตระการกลจะหยนั                      จะเยาะย ัว่ทิฆมัพร 
             บราลีพิลาศศุภจรูญ                 นภศลูประภสัสร 
หางหงส์ผจงพิจิตรงอน                        ดุจกวกันภาลยั 
             รอบดา้นตระหง่านจตุรมุข      พิศสุกอร่ามใส 
กาญจนแ์กมมณีกนกไพ                       ฑุรยพ์ร่างพะแพรวพราย 
             บานบฏัพระบญัชรสลกั          ฉลุลกัษณ์เฉลาลาย 
เพดานกด็ารกะประกาย                        ระกะดาษประดิษฐดี์ 
             เพ่งภาพตลอดตะละผนงั         กม็ลงัเมลืองศรี 
มองเห็นสิเด่นประดุจมี                        ชิวแม่นกมลครอง 

ผู้แต่ง  ชิต บุรทตั 

 

 

 

 

 

 

 

 



อเิหนา 

ตอน สังคามาระตาแต่งถ า้ 

พระเสดจ็ลดเล้ียวเท่ียวชม   มีมโนภิรมยแ์จ่มใส 
เปลวปล่องทอ้งถ ้าอ  าไพ    พื้นลาดดาดไปดว้ยเงินงาม 
เพดานดาราระยา้ยอ้ย     ทองทบัประดบัพลอยเรืองอร่าม 
อจักลบัแกว้มณีอคัคีตาม    สวา่งวามแวววบัจบัจินดา 
มีชะวากวุง้เวิง้เป็นเชิงชั้น    ลว้นทองค าท าคัน่กั้นฝา 
ฉลกัรูปสิงสัตวน์านา     ดุนเด่นออกมาเหมือนจริง 
ทั้งเน้ือนกดงัเป็นเห็นประหลาด   พฤกษาชาติเหมือนจะไหวไกวก่ิง 
อนัรูปเสือสีห์หมีกระทิง    เหมือนจะยา่งวางวิง่เวียนวง 

ผู้แต่ง สมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลยั (รัชกาลที ่๒) 

 

 
 


