
บทอาขยานภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  
บทหลัก 
- แมวเหมียว 
- ฝนตกแดดออก 
- กาด า 
- รักษาป่า 
- เด็กน้อย 
- วิชาหนาเจ้า 

บทเลือก 
- นี่ของของเธอ 
- รักเมืองไทย 
- ไก่แจ้ 
- สักวา 
- ความดีความชั่ว 
- ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔ – ๖ 
บทหลัก 
- พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก 
- สยามานุสสติ 
- วิชาเหมือนสินค้า 
- สังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระสังข์ 
- ขุนช้างขุนแผน ตอน ก าเนิดพลายงาม 
- โคลงโลกนิติ 

 
บทเลือก 
- พฤษภกาสร 
- ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา 
- ไทยรวมก าลังตั้งมั่น 
- ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 
- ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
- ผู้ชนะ 
- เป็นมนุษย์หรือเป็นคน 
- วิถีเด็กไทย 
- ฟังใดได้รู้เรื่อง 
- ดวงตะวัน 

  

 

 

 

 

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

บทหลัก   

- นิราศภูเขาทอง 

- โคลงโลกนิติ 

- โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ 

- บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศกรรมา 

- อิศรญาณภาษิต 

- บทพากย์เอราวัณ 

บทเลือก   

- รามเกียรติ์  ตอน ศึกอินทรชิต 

- บุพการี 

- อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว 

- วัฒนธรรม 

- พอใจให้สุข 

- พระสุริโยทัยขาดคอช้าง 

- พระอภัยมณี  ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือ 

- พระอภัยมณี  ตอน อุศเรนตีเมืองผลึก 

- พระอภัยมณี  ตอนพระอภัยมณี ตีเมืองใหม่ 

 

 

 



บทอาขยานชั้นประถมศึกษาปีที ่๑-๓ 
บทหลัก 

แมวเหมียว 
แมวเอ๋ย แมวเหมียว   รูปร่าง ประเปรียว เป็นหนักหนา 

ร้องเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา  เคล้าแข้ง เคล้าขา น่าเอ็นดู 
รู้จัก เอารัก เข้าต่อตั้ง    ค่ าค่ า ซ้ านั่ง ระวังหนู 
ควรนับว่ามัน กตัญญู    พอดู อย่างไว้ ใส่ใจเอย 

                                                                       ทัด  เปรียญ 

ฝนตกแดดออก 

        ฝนตกแดดออก  นกกระจอกแปลกใจ 
 โผผินบินไป   ไม่รู้หนทาง 
 ไปพบมะพร้าว   นกหนาวครวญคราง 
 พี่มะพร้าวใจกว้าง  ขอพักสักวัน 
 ฝกตกแดดออก  นกกระจอกพักผ่อน 
 พอหายเหนื่อยอ่อน  บินจรผายผัน 
 ขอบใจพี่มะพร้าว  ถึงคราวช่วยกัน 
 น้ าใจผูกพัน   ไม่ลืมบุญคุณ 

                                  ฐะปะนีย์   นาครทรรพ 

                      กาด า 

กาเอ๋ยกาด า   รู้จ ารู้จักรักเพื่อน  
ได้เหยื่อเผ่ือแผ่ไม่แชเชือน  รีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมา  
เกล่ือนกลุ้มรุมล้อมพร้อมพรัก  น่ารักน้ าใจกระไรหนา  
จงเผ่ือแผ่แน่ะพ่อหนูจงดูกา  มันโอบอารีรักดีนักเอย 

                                                     นายแก้ว 
 

 
 
 
 
 



รักษาป่า 
 

นกเอ๋ยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขศรี 
ขนขาวราวส าลี   อากาศดีไม่มีภัย 
ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง      ฟ้าสีทองอันสดใส 
มีป่าพาสุขใจ             มีต้นไม้มีล าธาร 
ผู้คนไม่มีโรค   นับเป็นโชคสุขส าราญ 
อากาศไร้พิษสาร  สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ 
คนสัตว์ได้พึ่งป่า  มารักษาป่าไม้ไทย 
ส้ินป่าเหมือนส้ินใจ  ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน 

                                              นภาลัย  สุวรรณธาดา 
 

เด็กน้อย 
เด็กเอ๋ยเด็กน้อย     ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา 

 เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา     เป็นเครื่องหาเล้ียงชีพส าหรับตน             
ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน   จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล 
 ถึงล าบากตรากตร าก็จ าทน     เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอยฯ 

                                                                                 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
 

วิชาหนาเจ้า 
เกิดมาเป็นคน  

หนังสือเป็นต้น   วิชาหนาเจ้า 
ถ้าแม้นไม่รู้   อดสูอายเขา  
เพ่ือนฝูงเยาะเย้า  ว่าเง่าว่าโง่ 

ลางคนเกิดมา  
ไม่รู้วิชา   เคอะอยู่จนโต 
ไปเป็นข้าเขา   เพราะเขาเง่าโง่  
บ้างเป็นคนโซ   เที่ยวขอก็มี 

ถ้ารู้วิชา  
ประเสริฐหนักหนา  ชูหน้าราศี 
จะไปแห่งใด   มีคนปราณี  
ยากไร้ไม่มี   สวัสดีมงคล 
                           ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
 



 
   บทอาขยานชั้นประถมศึกษาปีที ่๑-๓ 

บทเลือก 
นี่ของของเธอ 

นี่ของของเธอ  นั่นของของฉัน 
มันสับเปลี่ยนกัน  ฉันคืนให้เธอ 
        นี่ของของเธอ  ที่ท าตกไว้ 
ฉันนี้เก็บได ้   น ามาให้เธอ 

                           ฉันท์  ข าวิไล 

รักเมืองไทย 

          คนไทยนี้ดี เป็นพี่เป็นน้อง เมืองไทยเมืองทอง เป็นของคนไทย 
คนไทยเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ  รักชาติยิ่งใหญ่ ไทยสามัคคี 
ธงไทยไตรรงค์ เป็นธงสามสี  ทั้งสามส่ิงนี้ เป็นที่บูชา 
สีแดงคือชาติ สีขาวศาสนา  น้ าเงินงามตา พระมหากษัตริย์ไทย 
เรารักเพ่ือนบ้าน ไม่รานรุกใคร  เมื่อยามมีภัย ร่วมใจป้องกัน 

            เรารักท้องถิ่น ท ากินแบ่งปัน  ถิ่นไทยเรานั้น ช่วยกันดูแล 
        นภาลัย  สุวรรณธาดา 
         

                                 ไก่แจ้ 
ไก่เอ๋ยไก่แจ ้  ถึงยามขันขันแซ่กระช้ันเสียง 

โก่งคอเรื่อยร้องซ้องส าเนียง ฟังเพียงบรรเลงวังเวงดัง 
ถ้าตัวเราเหล่านี้หมั่นนึก ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนส่ัง 
ไม่มากนักสักวันละสองครั้ง คงตั้งแต่สุขทุกวันเอยฯ 
                                         หม่อมเจ้าประภากร 
 

สักวา 
สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม 

กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม 
แม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปล้ืม ดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม 
ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ ์ ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย 
                                  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ   กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ 
 



 
ความดีความช่ัว 
 

       ปลูกต้นข้าวเกิดเมล็ดข้าวดังเขาว่า     ปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมั่น 
ปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกัน               ตามพืชพันธุ์หว่านลงจงเข้าใจ 
 แม้ความชั่วปลูกลงคงได้ช่ัว                    ความดีคงไม่กล้ัวคุ้มตัวได้ 
 ปลูกความดีผลดีมีทั่วไป                        ความชั่วไซร้อย่าปลูกเป็นถูกเอย 
                                                           หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล                                 

 
                           ต้ังไข่ล้มต้มไข่กิน 
 

ตั้งเอ๋ยตั้งไข่  จะต้ังไยไข่กลมก็ล้มส้ิน 
ถึงว่าไข่ล้มจะต้มกิน  ถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือ            
ตั้งใจ เรานี้ จะดีกว่า  อุตส่าห์ อ่านเขียน เรียนหนังสือ 

ทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรือ อย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ าไรเอย ฯ 
                        สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   บทอาขยานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
บทหลัก 

พระอภัยมณ ี
ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก 

          บัดเดี๋ยวดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว          สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หา  
เห็นโยคีข่ีรุ้งพุ่งออกมา                              ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพต  
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์                         มันแสนสุดลึกล้ าเหลือก าหนด  
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เล้ียวลด                       ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ าใจคน  
มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน                           บิดามารดารักมักเป็นผล  
ที่พึ่งหนึ่งพ่ึงได้แต่กายตน                           เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา  
แม้ใครรักรักมั่งชังชังตอบ                           ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา  
รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา                                       รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี  
จงสู้ตามไปเอาไม้เท้าเถิด                            จะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรี  
พอเสร็จค าส าแดงแจ้งคดี                            รูปโยคีหายวับไปกับตา 

                                                       พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
 

สยามานุสสต ิ
                 ใครรานใครรุกด้าว      แดนไทย  

                  ไทยรบจนสุดใจ                  ขาดด้ิน  
                  เสียเนื้อเลือดหล่ังไหล           ยอมสละ ส้ินแล  
                  เสียชีพไป่เสียสิ้น                 ชื่อก้องเกียรติงาม 
                         หากสยามยั้งอยู่ยั้ง        ยืนยง  
                  เราก็เหมือนอยู่คง                ชีพด้วย  
                  หากสยามพินาศลง              ไทยอยู่ ได้ฤา  
                  เราก็เหมือนมอดม้วย          หมดส้ินสกุลไทย 
                                               พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 
 
 
 
 
 



                 วิชาเหมือนสินค้า 
 

                            วิชาเหมือนสินค้า               อันมีค่าอยู่เมืองไกล 
                    ต้องยากล าบากไป                      จึงจะได้สินค้ามา 
                    จงตั้งเอากายเจ้า                        เป็นส าเภาอันโสภา 
                    ความเพียรเป็นโยธา                    แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ 
                    นิ้วเป็นสายระยาง                       สองเท้าต่างสมอใหญ่ 
                    ปากเป็นนายงานไป                     อัชฌาสัยเป็นเสบียง 
                    สติเป็นหางเสือ                          ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง 
                    ถือไว้อย่าให้เอียง                        ตัดแล่นเล่ียงข้ามคงคา 
                    ปัญญาเป็นกล้องแก้ว                    ส่องดูแถวแนวหินผา 
                    เจ้าจงเอาหูตา                            เป็นล้าต้าฟังดูลม 
                    ขึ้เกียจคือปลาร้าย                       จะท าลายให้เรือจม 
                    เอาใจเป็นปืนคม                         ยิงระดมให้จมไป 
                    จึงจะได้สินค้ามา                        คือวิชาอันพิสมัย 
                    จงหมั่นมั่นหมายใจ                      อย่าได้คร้านการวิชา  

                                                  ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สังข์ทอง 
ตอน ก าเนิดพระสังข์ 

                     เมื่อนั้น                         พระสังข์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น   
           พระแม่ไปป่าเป็นอาจิณ                ในจิตคิดถวิลทุกเวลา   
           จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้า             สงสารผ่านเกล้าเป้นหนักหนา   
           เหนื่อยยากล าบากกายา                กลับมาจนค่ าแล้วร่ าไร   
           ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปู                 อุ้มชูชมชิดพิสมัย   
           พระคุณล้ าลบภพไตร                    จะออกให้เห็นตัวก็กลัวการ   
           ไก่ป่าพาฝูงมากินข้าว                    ของพระแม่เจ้าอยู่ฉาวฉาน   
           คุ้ยเขี่ยเรี่ยรายท้ังดินดาน                พระมารดามาเห็นจะร่ าไร   
           เยี่ยมลอดสอดดูท้ังซ้ายขวา             จะเห็นใครไปมาก็หาไม่   
           ออกจากสังข์พลันทันใด                  ฉวยจับไม้ได้ไล่ตี 
           กอบเก็บข้าวหกท่ีตกดิน                  ผันผินลอยลับขยับหนี   
           เหลืยวดูผู้คนชนนี                         จะหนีเข้าสังข์ก าบังตน   
           หุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่                   ดูแลจัดแจงทุกแห่งหน   
           ช่วยขับไก่ป่าประสาจน                   สาละวนเล่นพลางไม่ห่างดู   
                                              พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

 
ขุนช้างขุนแผน 

ตอน ก าเนิดพลายงาม 
 

                แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก             คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน 
   จะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน                 จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัว 
   แม่วันทองของลูกจงกลับบ้าน                  เขาจะพาลว้าวุ่นแม่ทูนหัว 
   จะก้มหน้าลาไปมิได้กลัว                        แม่อย่ามัวหมองนักจงหักใจ  ฯ 
   นางกอดจูบลูบหลังแล้วส่ังสอน                อ านวยพรพลายน้อยละห้อยไห้ 
   พ่อไปดีศรีสวัสดิ์ก าจัดภัย                       จนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวชเรียน 
   ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ                       เจ้าจงอตส่าห์ท าสม่ าเสมียน 
   แล้วพาลูกออกมาข้างท่าเกวียน                จะจากเจียนใจขาดอนาถใจ 
   ลูกก็เเลดูแม่แม่ดูลูก                              ต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหล 
   สะอื้นร่ าอ าลาด้วยอาลัย                         แล้วแข็งใจจากนางตามทางมมา 
 เหลียวหลังยังเห็นแม่เขม้น                        แม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหา 
 แต่เหลียวเหลียวเล้ียวลับวับวิญญาณ์            โอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึง  ฯ  
                                                                     พระสุนทรโวหาร (ภู่) 



โคลงโลกนิติ 
 
                     เสียสิ้นสงวนศักดิ์ไว้               วงศ์หงส์ 
               เสียศักดิ์สู้ประสงค์                       ส่ิงรู ้
               เสียรู้เร่งด ารง                             ความสัตย์ไว้นา 
               เสียสัตย์อย่าเสียสู้                        ชีพม้วยมรณา 
                    ความรู้ดูยิ่งล้ า                       สินทรัพย์ 
               คิดค่าควรเมืองนับ                       ยิ่งไซร้ 
               เพราะเหตุจักอยู่กับ                      กายอาต-มานา 
               โจรจักเบีนยบ่อได้                        เร่งรู้เรียนเอา 
                     เว้นวิจารณ์ว่างเว้น                 สดับฟัง 
               เว้นที่ถามอันยัง                           ไป่รู ้
               เว้นเล่าลิขิตสัง-                            เกตว่างเว้นนา 
               เว้นดังกล่าวว่าผู้                           ปราชญ์ได้ฤๅมี 
                                         สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาเดชาดิศร 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          บทอาขยานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
บทเลือก 

พฤษภกาสร 
         พฤษภกาสร  อีกกุญชรอันปลดปลง 

    โททนต์เสน่งคง   ส าคัญหมายในกายมี 
     นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ 

    สถิตทั่วแต่ช่ัวดี   ประดับไว้ในโลกา 
                                              จาก กฤษณาสอนน้อง  
                                              ของ  สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส 
 

ปากเป็นเอก  เลขเป็นโท  หนังสือเป็นตรี  ช่ัวดีเป็นตรา 
 

              ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนตร์ให้คนเช่ือ        ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน 
จะกล่าวถ้อยร้อยค าไม่ร าคาญ            เป็นรากฐานเทิดตนพ้นล าเค็ญ 
เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอน           เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น 
การค านวณควรช านาญคูณหารเป็น           ช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน 
หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ           เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล 
ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน            ได้เล้ียงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี 
ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก            ยามวิโยคชีพยับลับร่างหนี 
ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี            คงเป็นที่ลือทั่วช่ัวฟ้าดิน 

                                                                   ท่านผู้หญิงสมโรจน์   สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
 

ไทยรวมก าลัง 
                  ไทยรวมก าลังตั้งมั่น           จะสามารถป้องกันขันแข็ง 

ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรง    มายุทธ์แย้งก็จะปลาตไป 
ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติ  ร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่ 
ไทยอย่ามุ่งร้ายท าลายไทย   จงพร้อมใจพร้อมก าลังระวังเมือง 
ให้นานาภาษาเขานิยม    ชมเกียรติยศฟูเฟื่อง 
ช่วยกันบ ารุงความรุ่งเรือง   ให้ช่ือไทยกระเดื่องทั่วโลกา 
ช่วยกันเต็มใจใฝ่ผดุง    บ ารุงทั้งชาติศาสนา 
ให้อยู่จนส้ินดินฟ้า    วัฒนาเถิดไทย, ไชโย ! 

                                                               พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 



ตนเป็นท่ีพ่ึงแก่ตน 

เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่ง   อย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยัน 
ควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟัน    คิดบากบั่นตั้งหน้ามานะน า 

กสิกิจพณิชยการงานมีเกียรติ   อย่าหยามเหยียดพาลหาว่างานต่ า 
หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรม    เชิญเลือกท าตามถนัดอย่าผลัดวัน 

เอาดวงใจเป็นทุนหนุนน าหน้า  เอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขัน 
เอาความเพียรเป็นยานประสานกัน   ผลจะบรรลุสู่ประตูชัย 

เงินและทองกองอยู่ประตูหน้า   คอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับไส 
ทรัพย์ในดินสินในน้ าออกคล่ าไป   แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอ านวยเอย 

                                                                จาก บทประพันธ์อธิบายสุภาษิต 
                                                                                 ของ เพ่ิม สวัสดิ์วรรณกิจ 

 
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 

 
มวลมนุษย์ผู้เปรื่อง  ปรีชา เช่ียวแฮ 

  เพราะใครใฝ่ศึกษา   ส่ิงรู้ 
  รู้กิจผิดชอบหา    เหตุสอด ส่องนา 
  นี่แหละบุคคลผู้    เพียบด้วยความเจริญ 
   มวลผู้ชูปรีชา   เสาะวิทยาไม่ห่างเหิน 
  ผิดชอบกอบไม่เกิน   รู้ด าเนินตามเหตุผล 
   ชื่อว่าปรีชาดี   ผิดชอบมีพิจารณ์ยล 
  ผู้นั้นจักพลันดล    พิพัฒน์พ้นจักพรรณนา 
   ควรเราผู้เยาว์วัย  จงใฝ่ใจการศึกษา 
  อบรมบ่มวิทยา    ปรุงปรีชาให้เชี่ยวชาญ 
   ขั้นนี้จักชี้ว่า   มีปัญญาไม่สมฐาน 
  ต้องหัดดัดสันดาน   กอบวิจารณ์ใช้ปัญญา  
       พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม  กาญจนาชีวะ) 

  
  
  
  

 

 

http://th.wikisource.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87:%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


ผู้ชนะ 
 

เมื่อท าการสิ่งใดด้วยใจรัก ถึงงานหนักก็เบาลงแล้วครึ่งหนึ่ง 
ด้วยใจรักเป็นแรงที่เร้ารึง  ให้มุ่งมั่นฝันถึงซึ่งปลายทาง 

เมื่อท าการสิ่งใดใจบากบั่น ไม่ไหวหวั่นอุปสรรคเป็นขวากขวาง 
ถึงเหนื่อยยากพากเพียรไม่ละวาง งานทุกอย่างเสร็จเพราะกล้าพยายาม 

เมื่อท าการสิ่งใดใจจดจ่อ. คอยเติมต่อตั้งจิตไม่คิดขาม 
ท าด้วยใจเป็นชีวิตคอยติดตาม  บังเกิดผลงอกงามตามต้องการ 

เมื่อท าการสิ่งใดใคร่ครวญคิด เห็นถูกผิดแก้ไขให้พ้นผ่าน 
ใช้สมองตรองตริคิดพิจารณ์  ปรากฏงานก้าวไกลไม่ล าเค็ญ 

ความส าเร็จจะว่าใกล้ก็ใช่ที่ จะว่าไกลฤาก็มีอยู่ให้เห็น 
ถ้าจริงจังตั้งใจไม่ยากเย็น  แล้วจะเป็นผู้ชนะตลอดกาล 
                                                               บุญเสริม  แก้วพรหม 

 
เป็นมนุษย์หรือเป็นคน 

 
เป็นมนุษย์ เป็นได้ เพราะใจสูง    เหมือนหนึ่งยูง มีดี ที่แววขน 

ถ้าใจต่ า เป็นได้ แต่เพียงคน   ย่อมเสียที ที่ตน ได้เกิดมา 
ใจสะอาด ใจสว่าง ใจสงบ   ถ้ามีครบ ควรเรียก มนุสสา 
เพราะท าถูก พูดถูก ทุกเวลา   เปรมปรีดา คืนวัน ศุขสันติ์จริง 
ใจสกปรก มืดมัว และร้อนเร่า   ใครมีเข้า ควรเรียก ว่าผีสิง 
เพราะพูดผิด ท าผิด จิตประวิง   แต่ในส่ิง น าตัว กลั้วอบาย 
คิดดูเถิด ถ้าใครไม่อยากตก   จงรีบยก ใจตน รีบขวนขวาย 
ให้ใจสูง เสียได้ ก่อนตัวตาย   ก็สมหมาย ที่เกิดมา อย่าเชือนเอย 

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิถีเด็กไทย 

 เด็กเอ๋ยเด็กไทย ตั้งใจศึกษา 
                             เติบใหญ่ภายหน้า          วิชาเล้ียงตน 
                             แสงแห่งปัญญา  มีค่ามากล้น 
                             ส่องทางให้คน   พ้นความล าเค็ญ 
                             คิดดีท าดี   ไม่มียากเข็ญ 
                             ชีวิตร่มเย็น           เป็นสุขกายใจ 
                             ขยันสรรค์สร้าง  อยู่อย่างเป็นไทย 
                             รู้เก็บรู้ใช้   ท าในส่ิงดี 
                             ด ารงเอกลักษณ์  มีศักดิ์มีศรี 
                             เสน่ห์ประเพณี  มีอยู่คู่ไทย 
                             ควรเห็นคุณค่า  รักษาเอาไว้ 
                             มีความภูมิใจ   ในชาติของเรา 

                          มิ่งขวัญ   กิตติวรรณกร 
 

ฟังใดได้รู้เรื่อง 

                                  ฟังใดได้รู้เรื่อง               ก็ปราดเปรื่องปรีชาชาญ 
                           เปรียบส้ินชินน้ าตาล           รู้รสหวานซาบซ่านใน 
                                 ฟังใดไม่รู้ความ           วิชาทรามจะงามไฉน 
                           เปรียบจวักตักใดใด  ไป่รู้รสหมดทั้งมวล 

      ชิต  บุรทัต 
 

                                                 ดวงตะวัน 

                               ดวงเอ๋ยดวงตะวัน                   หนึ่งเท่านั้นเยี่ยมฟ้าน่าพิศวง 
                     ท าหน้าที่ไม่ล าเอียงแสนเที่ยงตรง           เด่นด ารงเป็นหลักจักรวาล 
                     แยกทิวาราตรีให้มีอยู่                         อีกฤดูวนเวียนเปล่ียนผันผ่าน 
                     ยุติธรรมสุจริตนิจกาล                         ใครนึกคร้านดูตะวันเร่งหมั่นเอย 

                                               ฐะปะนีย์   นาครทรรพ 

 

 



บทอาขยานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
บทหลัก 

นิราศภูเขาทอง 
มาถึงบางธรณีทวีโศก           ยามวิโยคยากใจให้สะอื้น    

    โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น        ถึงส่ีหมื่นสองแสนทั้งแดนไตร    
    เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้        ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย                          
   ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ   เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกาฯ    
    ถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่า     ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา   
    เด๋ียวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา   ทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย    
    โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง          เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย   
     นี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจ          ที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิดฯ    

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์        มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต    
    แม้นพูดชั่วตัวตายท าลายมิตร            จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาฯ 

สุนทรโวหาร (ภู่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โคลงโลกนิติ 
พระสมุทรสุดลึกล้น   คณนา  

สายดิ่งทิ้งทอดวา     หยั่งได้  
เขาสูงอาจวัดวา     ก าหนด  
จิตมนุษย์นี้ไซร ้    ยากแท้หยั่งถึง ฯ 

 
ก้านบัวบอกลึกตื้น            ชลธาร  

มรรยาทส่อสันดาน                    ชาติเชื้อ  
โฉดฉลาดเพราะค าขาน              ควรทราบ  
หย่อมหญ้าเห่ียวแห้งเรื้อ             บอกร้าย แสลงดิน 

                        
โคควายวายชีพได้             เขาหนัง  

เป็นส่ิงเป็นอันยัง          อยู่ไซร ้ 
คนเด็ดดับสูญสัง-             ขารร่าง  
เป็นชื่อเป็นเสียงได้               แต่ร้าย กับดี 

 
เพ่ือนกิน สินทรัพย์แล้ว           แหนงหนี 

หาง่าย  หลายหมื่น                     มากได้  
เพ่ือนตาย ถ่ายแทนชี               วาอาตม์ 
หายาก ฝากผีไข้                    ยากแท้จักหา 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาเดชานุศร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ 

๑. เพราะความดีท่ัวไป 
                        ท าดีไป่เลือกเว้น        ผู้ใด ใดเฮย 
                    แต่ผูกไมตรีไป                   รอบข้าง 
                   ท าคุณอุดหนุนใน                การชอบ ธรรมนา 
                   ไร้ศัตรูปองมล้าง                 กลับซ้องสรรเสริญ 

๓. เพราะถามฟังความก่อนตัดสินใจ 
                        ยินคดีมีเรื่องน้อย       ใหญ่ไฉน  ก็ดี 
                   ยังบ่ลงเห็นไป                      เด็ดด้วน 
                   ฟังตอบขอบค าไข                คิดใคร่  ครวญนา 
                   ห่อนตัดสินห้วนห้วน           เหตุด้วยเบาความ 
   ๔. เพราะคิดเสียก่อนจึงพูด 
                        พาทีมีสติรั้ง                รอคิด 
                   รอบคอบชอบแลผิด              ก่อนพร้อง 
                   ค าพูดพ่างลิขิต                       เขียนร่าง  เรียงแฮ 
                   ฟังเพราะเสนาะต้อง              โสตทั้งห่างภัย 
   ๗. เพราะขอโทษบรรดาท่ีได้ผิด 
                        ใดกิจผิดพลาดแล้ว    ไป่ละ  ลืมเลย 
                    หย่อนทิฐิมานะ                     อ่อนน้อม 
                    ขอโทษเพ่ือคารวะ                วายบาด หมางแฮ 
                    ดีกว่าปดอ้อมค้อม                 คิดแก้โดยโกง 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทเสภาสามัคคีเสวก 
ตอน  วิศวกรรมา 

อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ        ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่ 
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ                   ในกิจศิลปะวิไลละวาดงาม 
แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ                 ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม 
ย่อมจ านงศิลปาสง่างาม                      เพ่ืออร่ามเรืองระยับประดับประดา 

อันชาติใดไร้ช่างช านาญศิลป์    เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า 
ใครๆ เห็นไม่เป็นที่จ าเริญตา               เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย 
ศิลปกรรมน าใจให้สร่างโศก           ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย 
จ าเริญตาพาใจให้สบาย                      อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ 

แม้ผู้ใดไม่นิยมชมส่ิงงาม          เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร 
เพราะขาดเครื่องระงับดับร าคาญ       โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ 
เพราะการช่างนี้ส าคัญอันวิเศษ          ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่ 
จึงยกย่องศิลปกรรม์นั้นทั่วไป            ศรีวิไลวิลาศดีเป็นศรีเมือง 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

 
อิศรญาณภาษิต 

ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า    น้ าพ่ึงเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย  
เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ                                       รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ  
ผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกิจ                                           ผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าหักหาญ  
สิบดีก็ไม่ถึงกับกึ่งพาล                              เป็นชายชาญอย่าเพ่อคาดประมาทชาย  

รักส้ันนั้นอย่าให้รู้อยู่เพียงส้ัน        รักยาวนัน้อย่าให้เยิ่นเกินกฎหมาย  
มิใช่ตายแต่เขาเราก็ตาย                             แหงนดูฟ้าอย่าให้อายแก่เทวดา  
อย่าดูถูกบุญกรรมว่าท าน้อย                      น้ าตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักหนา  
อย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมา            ส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอน 

หม่อมเจ้าอิศรญาณ 
 
 
 
 

 
 



บทพากย์เอราวัณ 

อินทรชิตบิดเบือนกายิน         เหมือนองค์อมรินทร ์
ทรงคชเอราวัณ 

ช้างนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน        เผือกผ่องผิวพรรณ 
สีสังข์สะอาดโอฬาร์ 

สามสิบสามเศียร                    โสภาเศียรหนึ่งเจ็ดงา 
ดั่งเพชรรัตน์รูจี 

งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี                สระหนึ่งย่อมมี  
เจ็ดกออุบลบันดาล 

กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย์       ดอกหนึ่งแบ่งบาน  
มีกลีบได้เจ็ดกลีบผกา 

กลีบหนึ่งมีเทพธิดา                  เจ็ดองค์โสภา 
แน่งน้อยล าเพานงพาล 

นางหนึ่งย่อมมีบริวาร               อีกเจ็ดเยาวมาลย์  
ล้วนรูปนิรมิตมายา 

จับระบ าร าร่ายส่ายหา               ช าเลืองหางตา  
ท าทีดังเทพอัปสร 

มีวิมานแก้วงามบวร                  ทุกเกศกุญชร  
ดังเวไชยันต์อมรินทร์  

       พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทอาขยานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
บทเลือก 
รามเกียรต์ิ 

ตอน  ศึกอินทรชิต 

บุษเอยบุษบกแก้ว  สีแววแสงวับฉายฉาน 
ห้ายอดเห็นเยี่ยมเทียมวิมาน             แก้วประพาฬกาบเพชรสลับกัน 
ชั้นเหมช่อห้อยล้วนพลอยบุษย์        บัลลังก์ครุฑลายเครือกระหนกค่ัน 
ภาพรายพื้นรูปเทวัญ                      คนธรรพ์ค่ันเทพกินนร 
เล่ือนเมฆลอยมาในอากาศ     อ าไพโอภาสประภัสสร 
ไขแสงแข่งสีศศิธร                         อัมพรเอี่ยมพื้นโพยมพราย 
ดั่งพระจันทร์เดินจรส่องดวง           แลเฉิดลอยช่วงจ ารัสฉาย 
ดาวกลาดดาษเกล่ือนเรียงราย          เร็วคล้ายรีบเคล่ือนเล่ือนลอย 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 

บุพการี 

ใครแทนพ่อแม่ได้  ไป่มีเลยท่าน 
คือคู่จันทร์สุรีย์ศรี                    สว่างหล้า 
ส้ินท่านทั่วปฐพี                       มืดหม่น 
หมองมิ่งขวัญซ่อนหน้า                นิ่งน้ าตาไหล ฯ 

     พ่อแม่เสมอพระเจ้า           บนสวรรค์ 
ลูกนิ่งน้อมมิ่งขวัญ                        กราบไหว้ 
น้ าตาต่างรสสุคันธ์                       อบร่ า หอมฤา 
หอมค่าน้ าใจไซร้                          ท่านให้หมดเสมอ ฯ 

     ถึงตายเกิดใหม่ซ้ า               ไฉนสนอง 
คุณพ่อแม่ทั้งสอง                           ส่ังฟ้า 
น้ านมที่ลูกรอง                              ดูดดื่ม 
หวานใหม่ในชาติหน้า                   กี่หล้าฤาสลาย ฯ 

รอยเท้าพ่อแม่ได้   เหยียบลงใดแล 
เพียงแค่ฝุ่นธุลีผง                          ค่าไร้ 
กราบรอยท่านมิ่งมง-                      คลคู่ ใจนา 
กายสิทธิ์ใส่เกล้าไว้                        เพ่ือให้ขวัญขลัง ฯ 

อังคาร  กัลยาณพงศ์ 



อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว 

อย่า  นิยมส่ิงร้ายชอบ   ชมช่ัว 
เห็น สนุกทุกข์ถึงตัว                              จึ่งรู ้
กง จักรว่าดอกบัว                                บอกรับ เร็วแฮ 
จักร พัดเศียรร้องอู้                                 จึ่งรู้ผิดตน 

อย่า นิยมส่ิงทุกข์    เห็น สนุกกลับทุกข์ทน 
กง จักรว่าบัวจน     จักร พัดตนจึงรู้ตัว 

ว่า โอ้เรานี้ชั่ว     ชอบกรรม ชั่วนา 
เป็น อกตัญญูท า     โทษไว้ 
ดอก บัวยั่วเนตรน า       นึกชอบ 
บัว กลับเป็นจักรได้     ดั่งนี้กรรมสนอง 

ว่า โอ้ตัวเรานั้น    เป็น อกตัญญูมัวหมอง 
ดอก บัวยั่วจิตจอง     บัว ผิดปองเป็นจักรไป 

พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม  กาญจนาชีวะ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัฒนธรรม 

ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้       ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา 
ซึ่งผลิดอกออกผลแต่ต้นมา                     รวมเรียกว่าวรรณคดีไทย 
อนึ่งศิลป์งามเด่นเป็นของชาติ               เช่นปราสาทปรางค์ทองอันผ่องใส 
อีกดนตรีร าร่ายลวดลายไทย                 อวดโลกได้ไทยแท้อย่างแน่นอน 
และอย่าลืมจิตใจแบบไทยแท้                เช่ือพ่อแม่ฟังธรรมค าส่ังสอน 
ก าเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์              ประชากรโลกเห็นเราเป็นไทย 
แล้วยังมีประเพณีมีระเบียบ    ซึ่งไม่มีที่เปรียบในชาติไหน 
 เป็นของร่วมรวมไทยให้คงไทย   นี่แหละประโยชน์ในประเพณี 

  ได้รู้เช่นเห็นชัดสมบัติชาติ    เหลือประหลาดล้วนเห็นเป็นศักดิ์ศรี 
  ล้วนไทยแท้ไทยแน่ไทยเรามี    ส่ิงเหล่านี้คือวัฒนธรรม 

หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 
 

 

พอใจให้สุข 

    แม้มิได้เป็นดอกกุหลาบหอม         ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว 
      แม้มิได้เป็นจันทร์อันสกาว                    จงเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา 

แม้มิได้เป็นหงส์ทะนงศักดิ์              ก็จงรักเป็นโนรีที่หรรษา 
แม้มิได้เป็นน้ าแม่คงคา                        จงเป็นธาราใสที่ไหลเย็น 

แม้มิได้เป็นมหาหิมาลัย                  จงพอใจจอมปลอกที่แลเห็น 
แม้มิได้เป็นวันพระจันทร์เพ็ญ                 ก็จงเป็นวันแรมที่แจ่มจาง        

แม้มิได้เป็นต้นสนระหง                   จงเป็นพงอ้อสะบัดไม่ขัดขวาง 
 แม้มิได้เป็นนุชสุดสะอาง                       จงเป็นนางที่มีใช่ไร้ความดี         

   อันจะเป็นสิ่งใดไม่ประหลาด           ก าเนิดชาติดีทรามตามวิถี 
  ถือสันโดษบ าเพ็ญให้เด่นดี                    ในส่ิงที่เราเป็นเช่นนั้นเทอญ 

ฐะปะนีย์  นาครทรรพ 
 

 

 

 



พระสุริโยทัยขาดคอช้าง 

บังอรอัคเรศผู้    พิสมัย ท่านนา 
นามพระสุริโยทัย    เอกอ้าง 
ทรงเครื่องยุทธพิไชย    เช่นอุป-ราชแฮ 
เถลิงคชาธารคว้าง    ควบเข้าขบวนไคล ฯ 

พลไกรกองน่าเร้า   โรมรัน กันเฮย 
ช้างพระเจ้าแปรประจัญ   คชไท้ 
สารทรงซวดเซผัน    หลังแล่น เตลิดแฮ 
เตลงขับคชไล่ใกล้    หวิดท้ายคชาธาร ฯ 

นงคราญองค์เอกแก้ว   กระษัตรีย์ 
มานมนัสกัตเวที    ยิ่งล้ า 
เกรงพระราชสามี    มลายพระ-ชนม์เฮย 
ขับคเชนทรเข่นค้ า    สะอึกสู้ดัสกร ฯ 

ขุนมอญร่อนง้าวฟาด   ฉาดฉะ 
ขาดแล่งตราบอุระ    หรุบดิ้น 
โอรสรีบกันพระ    ศพสู่ นครแฮ 
สูญชีพไป่สูญส้ิน    พจน์ผู้สรรเสริญ ฯ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระอภัยมณี   
ตอน  พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 

พระโฉมยงองค์อภัยมณีนาถ  เพลินประพาสพิศดูหมู่มัจฉา   
เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมา   ค่อยเคล่ือนคลาคล้ายคล้ายในสายชล   
ฉนากอยู่คู่ฉนากไม่จากคู่    ขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน   
ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวน    บ้างผุดพ่นฟองน้ าบ้างด าจร   
กระโห้เรียงเคียงกระโห่ขึ้นโบกหาง   ลอยสล้างกลางกระแสแลสลอน   
มังกรเกี่ยวเล้ียวบอดกอกมังกร    ประชุมซ่อนแฝงชลขึ้นวนเวียน   
ฝูงม้าน้ าท าท่าเหมือนม้าเผ่น    ขึ้นลอยเล่นเล้ียวลัดฉวัดเฉวียน   
ตะเพียนทองล่องน้ าน าตะเพียน   ดาษเดียรดูเพลินจนเกินมา   
เห็นละเมาะเกาะเขาเขียวชอุ่ม    โขดตะคุ่มเคียงเคียงเรียงรุกขา   
จะเหลียวซ้ายสายสมุทรสุดสายตา   จะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มโพยม   
จะเหลียวดูสุริย์แสงเข้าแฝงเมฆ   ให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉม   
ฟังส าเนียงเสียงคล่ืนดังครื้นโครม  ยิ่งทุกข์โทมนัสในฤทัยทว ี 

 
 

พระอภัยมณี   
ตอน  อุศเรนตีเมืองผลึก 

สงสารสุดอุศเรนเมื่อรู้สึก   ทรวงสะทึกแทบจะแยกแตกสลาย 
พอเห็นองค์พระอภัยยิ่งให้อาย    จะใคร่ตายเสียให้พ้นก็จนใจ 
คล าพระแสงแฝงองค์ที่ทรงเหน็บ   เขาก็เก็บเสียเมื่อพบสลบไสล 
ให้อัดอั้นตันตึงตะลึงตะไล    พระอภัยพิศดูก็รู้ที 
จึงสุนทรอ่อนหวานชาญฉลาด         เราเหมือนญาติกันดอกน้องอย่าหมองศรี 
เมื่อแรกเริ่มเดิมก็ได้เป็นไมตรี    เจ้ากับพี่เล่าก็รักกันหนักครัน 
มาขัดข้องหมองหมางเพราะนางหนึ่ง   จนได้ถึงรบสู้เป็นคู่ขัน 
อันวิสัยในพิภพแม้นรบกัน    ก็หมายมั่นจะใคร่ได้ชัยชนะ 
ซึ่งครั้งนี้พี่พาเจ้ามาไว้     หวังจะได้สนทนาวิสาสะ 
ให้น้องหายคลายเคืองเรื่องธุระ   แล้วก็จะรักกันจนวันตาย 
ทั้งก าปั่นบรรดาโยธาทัพ    จะคืนกลับให้ไปเหมือนใจหมาย 
ทั้งสองข้างอยู่ตามความสบาย    เชิญภิปรายโปรดตรัสสัตย์สัญญา 

พระสุนทรโวหาร(ภู่)  
 



พระอภัยมณี   
ตอน  พระอภัยมณีตีเมืองใหม่ 

วิเวกหวีดกรีดเสียงส าเนียงสนั่น        คนขยั้นยืนขึงตะลึงหลง 
  ให้หวิววาบซาบทรวงต่างง่วงงง                  ลืมณรงค์รบสู้เง่ียหูฟัง 
  พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต      ให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง 

ว่าจากเรือนเหมือนนกมาจากรัง   อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย 
  ถึงยามค่ าย่ าฆ้องจะร้องไห้    ร่ าพิไรรัญจวนหวนละห้อย 
  โอ้ยามดึกดาวเคล่ือนเดือนก็คล้อย   น้ าค้างย้อยเย็นฉ่ าที่อัมพร 
  หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่น   ระรวยรื่นรินรินกล่ินเกสร 
  แสนสงสารบ้านเรือนเพ่ือนที่นอน   จะอาวรณ์อ้างว้างอยู่วังเวง 

พระสุนทรโวหาร(ภู่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 


