บทอาขยานภาษาไทย
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๑ - ๓
นิราศภูเขาทอง
มาถึงบางธรณี ทวีโศก
โอ้สุธาหนาแน่นเป็ นแผ่นพืน
เมือเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี
ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ
ถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่า
เดียวนีมอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา
โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เทียง
นีหรื อจิตคิดหมายมีหลายใจ
ถึงบางพูดพูดดีเป็ นศรี ศกั ดิ
แม้พดู ชัวตัวตายทําลายมิตร

ยามวิโยคยากใจให้สะอืน
ถึงสี หมืนสองแสนทังแดนไตร
ไม่มีทีพสุ ธาจะอาศัย
เหมือนนกไร้รังเร่ อยูเ่ อกา
ผูห้ ญิงเกล้ามวยงามตามภาษา
ทังผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย
เหมือนอย่างเยียงชายหญิงทิงวิสัย
ทีจิตใครจะเป็ นหนึงอย่าพึงคิด
มีคนรักรสถ้อยอร่ อยจิต
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา

โคลงโลกนิติ
พระสมุทรสุ ดลึกล้น
สายดิงทิงทอดมา
เขาสู งอาจวัดวา
จิตมนุษย์นีไซร้
ก้านบัวบอกลึกตืน

คณนา
หยังได้
กําหนด
ยากแท้หยังถึง
ชลธาร

มารยาทส่ อสันดาน

ชาติเชือ

โฉดฉลาดเพราะคําขาน

ควรทราบ

หย่อมหญ้าเหียวแห้งเรื อ

บอกร้ายแสลงดิน

โคควายวายชีพได้

เขาหนัง

เป็ นสิ งเป็ นอันยัง

อยูไ่ ซร้

คนเด็ดดับสู ญสัง-

ขารร่ าง

เป็ นชือเป็ นเสี ยงได้

แต่ร้ายกับดี

เพือนกิน สิ นทรัพย์แล้ว

แหนงหนี

หาง่าย หลายหมืนมี

มากได้

เพือนตาย ถ่ายแทนชี-

วาอาตม์

หากยาก ฝากผีไข้

ยากแท้จกั หา

พระสุ ริโยทัยขาดคอช้าง
บังอรอัครเรศผู ้
นามพระสุ ริโยทัย
ทรงเครื องยุทธพิไชย
เถลิงคชาธารคว้าง

พิสมัย ท่านนา
ออกอ้าง
เช่นอุป- ราชแฮ
ควบเข้าขบวนไคล

พลไกรกองน่าเร้า
ช้างพระเจ้าแปรประจัญ
สารทรงซวดเซผัน
เตลงขับคชไล่ใกล้

โรมรัน กันเฮย
คชไท้
หลังแล่น เตลิดแฮ
หวิดท้ายคชาธาร

นงคราญองค์เอกแก้ว
มานมนัสกัตเวที
เกรงพระราชสามี
ขับคเชนทรเข่นคํา

กระษัตรี ย ์
ยิงลํา
มลายพระ ชนม์เฮย
สะอึกสู ้ดสั กร

ขุนมอญร่ อนง้าวฟาด
ขาดแล่งตราบอุระ
โอรสรี บกันพระ
สู ญชีพไป่ สู ญสิ น

ฉาดฉะ
หรุ บดิน
ศพสู่ นครแฮ
พจน์ผสู ้ รรเสริ ญ

บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ

ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่

ณ ชาตินนนรชนไม่
ั
สนใจ

ในศิลปะวิไลละวาดงาม

แต่ชาติใดรุ่ งเรื องเมืองสงบ

ว่างการรบอริ พลอันล้นหลาม

ย่อมจํานงศิลปาสง่างาม

เพืออร่ ามเรื องระยับประดับประดา

อันชาติใดไร้ช่างชํานาญศิลป์

เหมือนนาริ นไร้โฉมบรรโลมสง่า

ใครใครเห็นไม่เป็ นทีจําเริ ญตา

เขาจะพากันเย้ยให้อบั อาย

ศิลปกรรมนําใจให้สร่ างโศก

ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย

จําเริ ญตาพาใจให้สบาย

อีกร่ างกายก็จะพลอยสุ ขสราญ

แม้ผใู ้ ดไม่นิยมชมสิ งงาม

เมือถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร

เพราะขาดเครื องระงับดับรําคาญ

โอสถใดจะสมานซึงดวงใจ

เพราะการช่างนีสําคัญอันวิเศษ

ทุกประเทศนานาทังน้อยใหญ่

จึงยกย่องศิลปกรรม์นนทั
ั วไป

ศรี วไิ ลวิลาศดีเป็ นศรี เมือง

อิศรญาณภาษิต
ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า นําพึงเรื อเสื อพึงป่ าอัชฌาสัย
เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ

รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ

ผูใ้ ดดีดีต่ออย่าก่อกิจ

ผูใ้ ดผิดผ่อนพักอย่าหักหาญ

สิ บดีกไ็ ม่ถึงกับกึงพาล

เป็ นชายชาญอย่าเพ่อคาดประมาทชาย

รักสันนันให้รู้อยูเ่ พียงสัน

รักยาวนันอย่าให้เยินเกินกฎหมาย

มิใช่ตายแต่เขาเราก็ตาย

แหงนดูฟ้าอย่าให้อายแก่เทวดา

อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทําน้อย

นําตาลย้อยมากเมือไรได้หนักหนา

อย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมา

ส่ องดูหน้า หนึงแล้วจึงนอน

บทพากย์เอราวัณ
อินทรชิตบิดเบือนกายิน
ทรงคชเอราวัณ
ช้างนิรมิตฤทธิแรงแข็งขัน
สี สังข์สะอาดโอฬาร์
สามสิ บสามเศียรโสภา
ดังเพชรรัตน์รูจี
งาหนึงเจ็ดโบกขรณี
เจ็ดกออุบลบันดาล
กอหนึงเจ็ดดอกดวงมาลย์
มีกลีบได้เจ็ดกลีบผกา
กลีบหนึงมีเทพธิดา
แน่งน้อยลําเพานงพาล
นางหนึงย่อมมีบริ วาร
ล้วนรู ปนิรมิตมารยา
จับระบํารําร่ ายส่ ายหา
ทําทีดงั เทพอัปสร
มีวมิ านแก้วงามบวร
ดังเวไชยันต์อมริ นทร์

เหมือนองค์อมริ นทร์
เผือกผ่องผิวพรรณ
เศียรหนึงเจ็ดงา
สระหนึงย่อมมี
ดอกหนึงแบ่งบาน
เจ็ดองค์โสภา
อีกเจ็ดเยาวมาลย์
ชําเลืองหางตา
ทุกเกศกุญชร

พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี หนีนางผีเสื อสมุทร
พระโฉมยงองค์อภัยมณี นาถ
เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมา
ฉนากอยูค่ ู่ฉนากไม่จากคู่
ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวน
กระโห้เรี ยงเคียงกระโห้ขึนโบกหาง
มังกรเกียวเลียวลอดกอดมังกร
ฝูงม้านําทําท่าเหมือนม้าเผ่น
ตะเพียนทองท่องนํานําตะเพียน
เห็นละเมาะเกาะเขาเขียวชอุ่ม
จะเหลียวซ้ายสายสมุทรสุ ดสายตา
จะเหลียวดูสุริยแ์ สงเข้าแฝงเมฆ
ฟังสําเนียงเสี ยงคลืนดังครื นโครม

เพลินประพาสพิศดูหมู่มจั ฉา
ค่อยเคลือนคลาคล้ายคล้ายในสายชล
ขึนฟ่ องฟูพ่นฟองละอองฝน
บ้างผุดพ่นฟองนําบ้างดําจร
ลอยสล้างกลางกระแสแลสลอน
ประชุมซ่อนแฝงชลขึนวนเวียน
ขึนลอยเล่นเลียวลัดฉวัดเฉวียน
ดาษเดียรดูเพลินจนเกินมา
โขดตะคุ่มเคียงเคียงเรี ยงรุ กขา
จะแลขวาควันคลุม้ กลุม้ โพยม
ให้วเิ วกหวาดองค์พระทรงโฉม
ยิงทุกข์โทมนัสในฤทัยทวี

บทอาขยานภาษาไทย
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๔ - ๖
นมัสการมาตาปิ ตุคุณ
ข้าขอนบชนกคุณ
ผูก้ อบนุกลู พูน
ฟูมฟักทะนุถนอม
แสนยากเท่าไรไร
ตรากทนระคนทุกข์
ปกป้ องซึงอันตราย
เปรี ยบหนักชนกคุณ
ใหญ่พืนพสุ นธรา
เหลือทีจะแทนทด
แท้บูชไนยอัน

ชนนีเป็ นเค้ามูล
ผดุงจวบเจริ ญวัย
บ บําราศนิราไกล
บ คิดยากลําบากกาย
ถนอมเลียง ฤ รู ้วาย
จนได้รอดเป็ นกายา
ชนนีคือภูผา
ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน
จะสนองคุณานันต์
อุดมเลิศประเสริ ฐคุณ

นมัสการอาจาริ ยคุณ
อนึงข้าคํานับน้อม
โอบเอือและเจือจุน
ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ
ชีแจงและแบ่งปัน
จิตมากด้วยเมตตา
เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์
ขจัดเขลาบรรเทาโมกังขา ณ อารมณ์
คุณส่ วนนีควรนับ
ควรนึกและตรึ กใน

ต่อพระครู ผกู ้ ารุ ญ
อนุสาสน์ทุกสิ งสรรพ์
ทังบุญบาปทุกสิ งอัน
ขยายอัตถ์ให้ชดั เจน
และกรุ ณา บ เอียงเอน
ให้ฉลาดและแหลมคม
หะจิตมืดทีงุนงม
ก็สว่างกระจ่างใจ
ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร
จิตน้อมนิยมชม

อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ว่าพลางทางชมคณานก
เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี
นางนวลจับนางนวลนอน
จากพรากจับจากจํานรรจา
แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง
นกแก้วจับแก้วพาที
ตระเวนไพรร่ อนร้องตระเวนไพร
เค้าโมงจับโมงอยูเ่ อกา
คับแคจับแคสันโดษเดียว
ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง

โผนผกจับไม้อึงมี
เหมือนวันพีไกลสามสุ ดามา
เหมือนพีแนบนวลสมรจินตหรา
เหมือนจากนางสการะวาตี
เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี
เหมือนแก้วพีทังสามสังความมา
เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่หา
เหมือนพีนับโมงมาเมือไกลนาง
เหมือนเปล่าเปลียวคับใจในไพรกว้าง
คะนึงนางพลางรบโยธี

มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี
“...จึงตรัสว่าโอ้โอ๋ เวลาปานฉะนีเอ่ย จะมิดึกดืน จวนจะสิ นคืนค่อนรุ่ งไปเสี ยแล้วหรื อกระไร
ไม่รู้เลย พระพายรําเพยพัดมารี เรื อยอยูเ่ ฉือยฉิว อกแม่นีให้อ่อนหิวสุ ดละห้อยทังดาวเดือน
ก็เคลือนคล้อยลงลับไม้ สุ ดทีแม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี ฝูงลิงค่างบ่างชะนีทีนอนหลับ
ก็กลิงกลับเกลือกตัวอยูย่ วเยี
ั ย ทังนกหกก็งวั เงียเหงาเงียบทุกรวงรัง แต่แม่เทียวเซซัง
เสาะแสวงทุกแห่งห้องหิมเวศทัวประเทศทุกราวป่ า สุ ดสายนัยนาทีแม่จะตามไปเล็งแล
สุ ดโสตแล้วทีแม่จะซับทราบฟังสําเนียง สุ ดสุ รเสี ยงทีแม่จะรําเรี ยกพิไรร้อง
สุ ดฝี เท้าทีแม่จะเยืองย่องยกย่างลงเหยียบดิน ก็สุดสิ นสุ ดปัญญาสุ ดหาสุ ดค้นเห็นสุ ดคิด
จะได้พานพบประสบรอยพระลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลย จึงตรัสว่า เจ้าดวงมณฑาทองทังคู่
ของแม่เอ๋ ย หรื อว่าเจ้าทิงขว้างวางจิตไปเกิดอืนเหมือนแม่ฝันเมือคืนนีแล้วแล.....”

ลิลิตตะเลงพ่าย
เบืองนันนฤนาถผู ้
เบียงพระมาลาผิน
ศัตราวุธอริ นทร์
เพราะพระหัตถ์หากป้ อง
บัดมงคลพ่าห์ไท้
แว้งเหวียงเบียงเศียรสะบัด
อุกคลุกพลุกเงยงัด
เบนบ่ายหงายแหงนให้
พลอยพลําเพลียกถ้าท่าน
บัดราชฟาดแสงพลพระเดชพระแสดงดล
ถนัดพระอังสาข้อน
อุรารานร้าวแยก
เอนพระองค์ลงทบ
เหนือคอคชซอนซบ
วายชิวาตม์สุดสิ น

สยามินทร์
ห่อนพ้อง
ฤๅถูก องค์เอย
ปัดด้วยขอทรง
ทวารัติ
ตกใต้
คอคช เศิกแฮ
ท่วงท้อทีถอย
ในรณ
พ่ายฟ้ อน
เผด็จคู่ เข็ญแฮ
ขาดด้าวโดยขวา
ยลสยบ
ท่าวดิน
สังเวช
สู่ ฟ้าเสวยสวรรค์

กาพย์เห่เรื อ
ปางเสด็จประเวศด้าว
ทรงรัตนพิมานชัย
พรังพร้อมพวกพลไกร
เรื อกระบวนต้นแพร้ว

ชลาลัย
กิงแก้ว
แหนแห่
เพริ ศพริ งพรายทอง

พระเสด็จโดยแดนชล
กิงเเก้วแพร้วพรรณราย

ทรงเรื อต้นงามเฉิดฉาย
พายอ่อนหยับจับงามงอน

นาวาแน่นเป็ นขนัด
เรื อริ วทิวธงสลอน

ล้วนรู ปสัตว์แสนยากร
สาครลันครันครื นฟอง

เรื อครุ ฑยุดนาคหิว
พลพายกรายพายทอง

ลิวลอยมาพาผันผยอง
ร้องโห่เห่ โอ้เห่มา

สรมุขมุขสี ด้าน
ม่านกรองทองรจนา

เพียงพิมานผ่านเมฆา
หลังคาแดงแย่งมังกร

สมรรถชัยไกรกาบแก้ว
เรี ยบเรี ยงเคียงคู่จร

แสงแวววับจับสาคร
ดังร่ อนฟ้ ามาแดนดิน

สุ วรรณหงส์ทรงพู่หอ้ ย
เพียงหงส์ทรงพรมมินทร์

งามชดช้อยลอยหลังสิ นธุ์
ลินลาศเลือนเตือนตาชม

เรื อชัยไวว่องวิง
เสี ยงเส้าเร้าระดม

รวดเร็วจริ งยิงอย่างลม
ห่มท้ายเยินเดินคู่กนั

สามัคคีเภทคําฉันท์
พึงมรรยาทยึด
รื อริ ษยาอัน
ดังนัน ณ หมู่ใด
พร้อมเพรี ยงนิพทั ธ์นี
หวังเทอญมิตอ้ งสง
ซึงสุ ขเกษมสันต์
ใครเล่าจะสามารถ
หักล้าง บ แหลกลาญ
ป่ วยกล่าวอะไรฝูง
ฤาสรรพสัตว์อนั
แม้มากผิกิงไม้
มัดกํากระนันปอง
เหล่าไหนผิไมตรี
กิจใดจะขวายขวน
อย่าปรารถนาหวัง
มวลมาอุบตั ิบรร
ปวงทุกข์พิบตั ิสรร
แม้ปราศนิยมปรี
ควรชนประชุมเช่น
สามัคคิปรารม
ไป่ มีกใ็ ห้มี
เนืองเพือภิยโยจึง

สุ ประพฤติสงวนพรรค์
อุปเฉทไมตรี
ผิ บ ไร้สมัครมี
รวิวาทระแวงกัน
สยคงประสบพลัน
หิตะกอบทวีการ
มนอาจระรานหาญ
ก็เพราะพร้อมเพราะเพรี ยงกัน
นรสู งประเสริ ฐครัน
เฉพาะมีชีวคี รอง
ผิวใครจะใคร่ ลอง
พลหักก็เต็มทน
สละลี ณ หมู่ตน
บ มิพร้อมมิเพรี ยงกัน
สุ ขทังเจริ ญอัน
ลุไฉน บ ได้มี
พภยันตรายกลี
ติประสงค์กค็ งสม
คณะเป็ นสมาคม
ภนิพทั ธรําพึง
ผิวมีกค็ าํ นึง
จะประสบสุ ขาลัย

นิราศนริ นทร์
อยุธยายศล่มแล้ว
สิ งหาสน์ปรางค์รัตน์บรรบุญเพรงพระหากสรรค์
บังอบายเบิกฟ้ า

ลอยสวรรค์ ลงฤา
เจิดหล้า
ศาสน์รุ่ง เรื องแฮ
ฝึ กฟื นใจเมือง

เรื องเรื องไตรรัตน์พน้
ริ นรสพระธรรมแสดง
เจดียร์ ะดะแซง
ยลยิงแสงแก้วเก้า

พันแสง
คําเช้า
เสี ยดยอด
แก่นหล้าหลากสวรรค์

โฉมควรจักฝากฟ้ า
เกรงเทพไท้ธรณิ นทร์
ฝากลมเลือนโฉมบิน
ลมจะชายชักชํา

ฤาดิน ดีฤา
ลอบกลํา
บนเล่า นะแม่
ชอกเนือเรี ยมสงวน

จากมามาลิวลํา
บางยีเรื อราพลาง
เรื อแผงช่วยพานาง
บางบ่รับคําคล้อง

ลําบาง
พีพร้อง
เมียงม่าน มานา
คล่าวนําตาคลอ

เอียงอกเทออกอ้าง
เมรุ ชุบสมุทรดินลง
อากาศจักจารผจง
โฉมแม่หยาดฟ้ าแย้ม

อวดองค์ อรเอย
เลขแต้ม
จารึ ก พอฤา
อยูร่ ้อนฤาเห็น

