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ค าน า 
พิมพ์ครั้งท่ี2 

 บทกวีที่ดีเป๐นพลังแห่งภูมิป๎ญญาทําให้ผู้อ่านผู้ฟ๎งได้รับรสแห่งถ้อยคํา รู้จักความงามความดี และความ
จริงอันเป๐นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต และได้รับแบบอย่างในการแต่งคําประพันธ์ตามความสนใจ  เป๐นสื ่อ
ส่งเสริมจิตสํานึกและร่วมกันของคนไทยในฐานะรากร่วมทางวัฒนธรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในอดีต    
จวบจนป๎จจุบัน  ผู ้มีหน้าที่จัดการศึกษา  ครูผู ้สอนได้ตระหนักถึงความสําคัญของเรื ่องดังกล่าว  จึงกําหนด       
ให้ผู้เรียนท่องจําบทกวีที่ดี ที่คัดสรร หรือที่เรียกว่าบทอาขยานสืบเนื่องมาทุกหลักสูตร  
 หนังสืออ่านเพิ่มเติม บทอาขยานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 นี้ สิ่งปรับปรุงคือ ปรับจากคําว่าช่วงชั้นเป๐นชั้นปี   สําหรับการศึกษาภาคบังคับและยังคงคําว่าช่วงชั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และปรับข้อความบางตอนแก้ไขตัวสะกดการันต์ให้ถูกต้อง  ซึ ่งคณะกรรมการกําหนด
แนวทางและพิจารณาคัดเลือกบทอาขยานภาษาไทย  มีผู ้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ  โสภวงศ์  เป๐นประธาน
กรรมการและจัดทําคําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจบทอาขยานให้ดียิ่งขึ้น  การกําหนดบทอาขยานบทหลัก
และเสนอตัวอย่างบทเลือกคณะกรรมการฯ  ได้พิจารณา ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ       
เรื่อง วรรณคดีสําหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2551  ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ. ศ. 2551 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ  และผู้มีส่วนเกี ่ยวข้อง      
ในการจัดทําหนังสืออ่านเพ่ิมเติมนี้ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้  และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป๐นประโ ยชน์
ต่อการจัดการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  หากมีข้อเสนอแนะ   
เพื่อปรับปรุงแก้ไขกรุณาแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  เพื่อดําเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นไป 
 
 
 
         นายชินภัทร  ภูมิรัตน 
       เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            ตุลาคม 2553 
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บทน า 
 บทอาขยานหรือบทประพันธ์ที่คัดเลือกมาให้นักเรียนท่อง  ซึ่งครูได้แนะแนวทางให้นักเรียนทําความ
เข้าใจก่อนท่อง  รวมทั้งนักเรียนได้มีโอกาสท่องบทอาขยานพร้อมกันทั้งห้องเรียนนั้น  จะเป๐นผลทําให้ผู้ที่ เคยท่อง
บทอาขยานหวนรําลึกถึงบรรยากาศของการท่องอาขยานว่าเป๐นช่วงเวลาที่น่าประทับใจ  การจดจําบทอาขยาน
ได้อย่างแม่นยําและสามารถนําไปใช้อ้างอิงได้เกิดการสืบทอดทางวัฒนธรรมและเป๐นการปลูกสํานึกให้เยาวชน
รู้สึกซาบซึ้งในบทประพันธ์แต่เยาว์วัย  การท่องบทอาขยานจึงไม่ใช่การท่องแบบนกแก้วนกขุนทอง แต่เป๐นการ
ท่องเพ่ือให้เกิดการจําและรับรู้เกิดทักษะทางภาษา  เกิดความซาบซึ้ง  เห็นคุณค่าในความงามของภาษา และได้
ข้อคิดนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและซาบซึ้งในความไพเราะของบทร้อยกรอง  
 2.  เพ่ือปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม และข้อคิดที่เป๐นประโยชน์แก่นักเรียน 
 3.  เพ่ือเป๐นสื่อส่งเสริมจิตสํานึกทางวัฒนธรรมร่วมกันของคนในชาติ 
 4.  เพ่ือเป๐นพ้ืนฐานการแต่งคําประพันธ์ของนักเรียน 
 

ประเภทของบทอาขยาน 
 เพื ่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของการท่องบทอาขยาน และสอดคล้องกับการจัดการเร ียนการสอน        
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช  2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ         
เรื ่อง  วรรณคดีสําหร ับจ ัดการเร ียนการสอนภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  ประกาศ  ณ  วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551  คณะกรรมการกําหนดแนวทางและพิจาณา
คัดเลือกบทอาขยานภาษาไทย  ได้พิจารณาคัดเลือกและวางแนวทางการท่องบทอาขยานสําหรับนักเรียน  
นอกจากนี้ยังเห็นควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในท้องถิ่น ได้แก่ ครู บิดามารดา ผู้ปกครอง และนักเรียนมีส่วนร่วม
คัดเลือกบทอาขยานด้วย  จึงได้กําหนดบทอาขยานเป๐น 2 ประเภท  ดังนี้ 
 1. บทหลัก 
     บทหลัก  หมายถึง  บทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้นักเรียนท่องจําเพื่อความเป๐น
อ ันหนึ ่ง อ ัน เด ียวก ันทั ่วประ เทศ  ส ่วนใหญ ่ค ัด เล ือกจากวรรณคด ีที ่กํ าหนดให ้เ ร ียนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื ่อง  วรรณคดีสําหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551  โดยกําหนดตอนที่ไพเราะ  
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ และให้คติสอนใจ 
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2. บทรอง 
     บทรอง  หมายถึง  บทอาขยานที่นักเรียนเลือกท่องตามความสนใจมิได้เป๐นการบังคับ  โดยอาจเลือก
ท่องจากบทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกไว้ หรือบทประพันธ์ที่ครูผู้สอนแนะนําเพ่ิมเติม หรือเป๐น   
บทอาขยานที่นักเรียนชอบ นักเรียนแต่งขึ้นเองหรือผู้ปกครอง ผู้มีความสามารถในท้องถิ่นแต่งขึ้นก็ได้ การที่
นักเรียนรู้จักคัดเลือกบทประพันธ์ที่มีคุณค่าและท่องจําไว้ใช้ประโยชน์ย่อมแสดงถึงความเป๐นผู้รู้จักคิด ความเป๐นผู้
มีเหตุผล  มีสุนทรียรสทางภาษา  ทําให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการท่องบทอาขยานมากยิ่งขึ้น  
 

เกณฑ์การก าหนดเป็นบทอาขยาน 
 ในการคัดเลือกบทประพันธ์ร้อยกรองมาเป๐นบทอาขยานนั้น  กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางการ
คัดเลือกบทประพันธ์ที่มีลักษณะ  ดังนี้ 
 1.  มีสุนทรียรสทางภาษา  คือ  ใช้ภาษาที่ไพเราะ  งดงาม  ให้ความหมายลึกซึ้งกินใจ  
 2.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้ข้อคิดและแนวทางดําเนินชีวิตที่ดีงาม 
 3.  มีรูปแบบและฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย  ถูกต้อง  เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น  
 4.  มีเนื้อหายากง่ายเหมาะสมกับวัยและมีความยาวพอควร 
 ตามเกณฑ์นี้  ครู  ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถใช้เป๐นแนวทางในการคัดเลือกบทอาขยานบทเลือกได้ 
และอาจเพ่ิมเติมเกณฑ์ได้ตามดุลพินิจ 
 

การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม บทอาขยานภาษาไทย 
 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  บทอาขยานภาษาไทย  มีเนื้อหาประกอบด้วย 
บทประพันธ์ที่กําหนดเป๐นบทอาขยาน  ทั้งบทหลักและบทเลือก  พร้อมอธิบายความหมายของคําหรือข้อความ  
รวมทั้งจัดทําคําอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคําประพันธ์นั้น ๆ ไว้ด้วย  ได้แก่  ผู้แต่ง  ที่มาของเรื่อง  ฉันทลักษณ์  
คุณค่า  และข้อสังเกตบางประการ  นักเรียนควรได้ศึกษาทําความเข้าใจสาระและคุณค่าของบทประพันธ์        
ซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าตามที่ยกไว้ในเล่มนี้แล้ว  นักเรียนก็อาจนึกถึงคุณค่าด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมอีก  เพ่ือท่องจํา      
บทอาขยานอย่างมีความหมาย และนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
 บทอาขยานบทหลักส่วนใหญ่เป๐นเนื้อหาในวรรณคดีที่กําหนดให้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง  วรรณคดีสําหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551  ประกาศ  ณ  วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551  ซึ่งจัดพิมพ์อยู่ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
พ้ืนฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของแต่ละชั้นอยู่แล้ว  อย่างไรก็ดี  มีบทอาขยานบทหลักบางบทเพ่ิมเติม
จากที่กําหนดตามประกาศดังกล่าว และหากไม่ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียน  ครูอาจให้นักเรียนคัดหรือสําเนาไว้
สําหรับท่องจําได้   

สถานศึกษาจึงไม่จําเป๐นจะต้องบังคับให้นักเรียนมีหนังสืออ่านเพ่ิมเติมบทอาขยานภาษาไทยไว้ประจําตัว  
แต่ควรจัดหาหนังสือไว้ในห้องสมุดหรือมุมหนังสือในสถานศึกษาให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  
เพ่ือเป๐นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และทําให้นักเรียนได้มีโอกาสคัดบทประพันธ์เพ่ือฝึกลายมือให้
สวยงามอีกด้วย 
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การจัดการเรียนรู้บทอาขยานภาษาไทย 
 การจัดการเรียนรู ้บทอาขยานภาษาไทย  มีข้อควรคํานึงละดําเนินการเพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์       
ของการท่องบทอาขยาน  เช่น 
 1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจให้นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจบทอาขยานด้านคุณค่า  
ลักษณะคําประพันธ์  ความหมายของศัพท์  ความหมายของบทประพันธ์และข้อคิดที่ได้จากบทอาขยานนั้น  
 2.  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทอาขยาน  เพื่อให้ครูได้ทราบว่าอ่านถูกต้องหรือไม่  โดยอ่ านตาม
หลักการอ่านทั่วไป และตามอักขรวิธี  เช่น  ออกเสียงคํา  ออกเสียงตัว  ร  ล  ควบกล้ํา  ให้ถูกต้อง  อ่านได้ถูก
จังหวะและแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องตามความหมายของคํา  บริบทของคํา และตามลักษณะคําประพันธ์ประเภท
นั้น ๆ 
 3.  ฝึกอ่านทํานองเสนาะให้ได้สุนทรียรสจากบทประพันธ์  ถูกทํานอง ลีลาของบทประพันธ์และชนิด  
ใช้น้ําเสียงแสดงอารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อหา  เช่น  บทเศร้าโศกรําพึงรําพันควรอ่านทอดเสียงแผ่วเบา     
และผ่อนเสียงให้นุ่มนวล  ถ้าเป๐นบทโกรธหรือบทต่อสู้ควรอ่านเต็มเสียง  เน้นเสียงให้หนัก  เน้นจังหวะค่อนข้าง
เร็ว  จะทําให้ผู้ฟ๎งเกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย  
 4.  สร้างบรรยากาศให้เกิดความพร้อมเพรียงและเพลิดเพลินในการท่องบทอาขยาน  โดยท่องแบบ
ทํานองเสนาะพร้อม ๆ กันทั้งห้องเรียน  เพ่ือให้จําได้แม่นยํายิ่งขึ้นและมีความรู้สึกสํานึกทางวัฒนธรรมร่วมกัน  
 5.  อาจจัดกิจกรรมอ่ืนที่น่าสนใจ  เช่น 
  5.1  นําบทอาขยานมาขับร้องโดยใส่ทํานองเพลงไทย  และดัดแปลงใสทํานองเพลงไทยสากล
สมัยป๎จจุบันตามความสนใจของนักเรียนได้  การบรรจุทํานองเพลงไทยในบทอาขยานอาจพิจารณาถึงที่มาของ
เพลงและบทประพันธ์ร้อยกรองว่าโบราณาจารย์ได้กําหนดทํานองเพลงไทยสําหรับบทประพันธ์ร้อยกรองนั้น ๆ 
หรือไม่  อาจยึดตามที่กําหนดไว้แล้วแต่เดิม หรือกําหนดทํานองเพลงไทยขึ้นใหม่  โดยอาจพิจารณาจังหวะ  ลีลา  
ท่วงทํานอง และอารมณ์ของเพลงที่เหมาะกับบทประพันธ์ และเหมาะกับวัยของนักเรียน  ไม่ยากจนเกินไป  
  5.2  จัดกิจกรรมให้หลากหลายและเหมาะสมกับบทประพันธ์ร้อยกรองนั้น ๆ เช่น  แบ่งกลุ่ ม
แสดงจินตลีลาหรือแสดงท่ารําประกอบความคิดเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทอาขยานให้ได้ความคิดที่แตกฉาน  จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม  พูดโต้วาที  พูดหรือเขียน
วิเคราะห์วิจารณ์  เขียนตามคําบอก  เขียนเพ่ือพัฒนาลายมือ  เขียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ  เขียนอธิบายความ 
และเขียนเรียงความ 
  5.3  วาดภาพโดยใช้จินตนาการที่เกิดจากการท่องจําบทอาขยาน  หรือค้นหาภาพที่มีผู้วาดแล้ว
มาแลกเปลี่ยนกัน  อภิปรายร่วมกันเพ่ือส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะควบคู่กับงานประพันธ์  
 อนึ่ง ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น  ครูพึงตระหนักว่านักเรียนอาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่พร้อมกันทุก
คน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียน  วัย  ความถนัด และความสามารถของแต่ละคน  
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บทอาขยานบทหลัก 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
 
 

  
 

แมวเหมียว 
 

      แมวเอ๋ยแมวเหมียว 
รูปร่างประเปรียวเป๐นนักหนา 
ร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มา 
เคล้าแข้งเคล้าขาน่าเอ็นดู 
รู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง 
ค่ําค่ําซ้ํานั่งระวังหนู 
ควรนับว่ามันกตัญํู 
พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอย 

 นายทัด  เปรียญ 
 
 
 
 
 

ฝนตกแดดออก 
 

ฝนตกแดดออก  นกกระจอกแปลกใจ 
                              โผผินบินไป          ไม่รู้หนทาง 
                              ไปพบมะพร้าว          นกหนาวครวญคราง 
                              พ่ีมะพร้าวใจกว้าง         ขอพักสักวัน 

ฝนตกแดดออก           นกกระจอกพักผ่อน 
                              พอหายเหนื่อยอ่อน         บินจรผายผัน 
                              ขอบใจพ่ีมะพร้าว          ถึงคราวช่วยกัน 
                              น้ําใจผูกพัน          ไม่ลืมบุญคุณ 

ฐะปะนีย์  นาครทรรพ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 

 
 
 
 

 

กาด า 
 

กาเอ๋ยกาดํา 
รู้จํารู้จักรักเพ่ือน 
ได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชเชือน 
รีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมา 
เกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อมพรัก 
น่ารักน้ําใจกระไรหนา 
การเผื่อแผ่แน่ะพ่อหนูจงดูกา 
มันโอบอารีรักดีนะเอย 

นายแก้ว 
 

 
 
 

รักษาป่า 
 

นกเอยนกน้อยน้อย  บินล่องลอยเป๐นสุขศรี 
ขนขาวราวสําลี    อากาศดีไม่มีภัย 
 ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง  ฟูาสีทองอันสดใส 

                               มีปุาพาสุขใจ    มีต้นไม้มีลําธาร 
                                ผู้คนไม่รู้โรค   นับเป๐นโชคสุขสําราญ 
                               อากาศไร้พิษสาร    สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ 
                                คนสัตว์ได้พ่ึงปุา   มารักษาปุาไม้ไทย 
                               สิ้นปุาเหมือนสิ้นใจ   ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน 

นภาลัย  สุวรรณธาดา 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 

 
 
 
 

เด็กน้อย 
 

     เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 
ความรู้เจ้ายังด้อยเร่งศึกษา 
เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา 
เป๐นเครื่องหาเลี้ยงชีพสําหรับตน 
ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน 
จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล 
ถึงลําบากตรากตรําก็จําทน 
เกิดเป๐นคนควรหมั่นขยันเอย    
     ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 

วิชาหนาเจ้า 
 

เกิดมาเป๐นคน 
หนังสือเป๐นต้น   วิชาหนาเจ้า 
ถ้าแม้นไม่รู้   อดสูอายเขา 
เพ่ือนฝูงเยาะเย้า  ว่าเง่าว่าโง่ 

ลางคนเกิดมา 
ไม่รู้วิชา   เคอะอยู่จนโต 
ไปเป๐นข้าเขา   เพราะเง่าเพราะโง่ 
บ้างเป๐นคนโซ  เที่ยวขอก็มี 

ถ้ารู้วิชา 
ประเสริฐหนักหนา  ชูหน้าราศี 
จะไปแห่งใด   มีคนปรานี 
ยากไร้ไม่มี   สวัสดีมงคล   
      ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 

 

 
พระอภัยมณี 

ตอน  สุดสาครเข้าเมืองการเวก 
 

   บัดเดี๋ยวดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว  สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หา 
               เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมา    ประคองพาขึ้นไปจนบรรพต 

     แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์    มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด 
               ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด    ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน 
               มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน    บิดามารดารักมักเป๐นผล 
               ที่พ่ึงหนึ่งพ่ึงได้แต่กายตน    เกิดเป๐นคนคิดเห็นจึงเจรจา 
               แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ    ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา 
               รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา     รู้รักษาตัวรอดเป๐นยอดดี 
               จงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิด    จะประเสริฐสมรักเป๐นศักดิ์ศรี 
               พอเสร็จคําสําแดงแจ้งคดี    รูปโยคีหายวับไปกับตา 

     พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
 

 
สยามานุสสติ 

 

                                           ใครรานใครรุกด้าว  แดนไทย 
                                   ไทยรบจนสุดใจ   ขาดดิ้น 
                                   เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล   ยอมสละ  สิ้นแล 
                                   เสียชีพไปุเสียสิ้น   ชื่อก้องเกียรติงาม 
                                    หากสยามยังอยู่ยั้ง  ยืนยง 
                                   เราก็เหมือนอยู่คง   ชีพด้วย 
                                   หากสยามพินาศลง   ไทยอยู่  ได้ฤา 
                                   เราก็เหมือนมอดม้วย   หมดสิ้นสกุลไทย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

 

 
 
 
 
 

วิชาเหมือนสินค้า 
 

        วิชาเหมือนสินค้า   อันมีค่าอยู่เมืองไกล 
                             ต้องยากลําบากไป    จึงจะได้สินค้ามา 
                             จงตั้งเอากายเจ้า    เป๐นสําเภาอันโสภา 
                             ความเพียรเป๐นโยธา   แขนซ้ายขวาเป๐นเสาใบ 
                             นิ้วเป๐นสายระยางค์   สองเท้าต่างสมอใหญ่ 
                             ปากเป๐นนายงานไป   อัชฌาสัยเป๐นเสบียง 
                             สติเป๐นหางเสือ    ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง 
                             ถือไว้อย่าให้เอียง    ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา 
                             ป๎ญญาเป๐นกล้องแก้ว   ส่องดูแถวแนวหินผา 
                             เจ้าจงเอาหูตา    เป๐นล้าต้าฟ๎งดูลม 
                             ขี้เกียจคือปลาร้าย    จะทําลายให้เรือจม  
                             เอาใจเป๐นปืนคม    ยิงระดมให้จมไป 
                             จึงจะได้สินค้ามา    คือวิชาอันพิสมัย 
                             จงหมั่นมั่นหมายใจ   อย่าได้คร้านการวิชา 

 
ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
 
 

 
 
 

๘



11 
 

 
สังข์ทอง 

 

               เมื่อนั้น    พระสังข์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น 
                                 พระแม่ไปปุาเป๐นอาจิณ   ในจิตคิดถวิลทุกเวลา 
                                 จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้า  สงสารผ่านเกล้าเป๐นหนักหนา 
                                 เหนื่อยยากลําบากกายา  กลับมาจนค่ําแล้วร่ําไร 
                                 ไม่ว่าลูกน้อยเป๐นหอยปู   อุ้มชูชมชิดพิสมัย 
                                 พระคุณล้ําลบภพไตร   จะออกให้เห็นตัวก็กลัวการ 
                                 ไก่ปุาพาฝูงมากินข้าว   ของพระแม่เจ้าอยู่ฉาวฉาน 
                                 คุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดาน  พระมารดามาเห็นจะร่ําไร 
                                 เยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวา  จะเห็นใครไปมาก็หาไม่ 
                                 ออกจากสังข์พลันทันใด   ฉวยจับไม้ได้ไล่ตี 
                                 กอบเก็บข้าวหกที่ตกดิน  ผันผินลอบลับขยับหนี 
                                 เหลียวดูผู้คนชนนี   จะหนีเข้าสังข์กําบังตน 
                                 หุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่   ดูแลจัดแจงทุกแห่งหน 
                                 ช่วยขับไก่ปุาประสาจน   สาละวนเล่นพลางไม่ห่างดู 

   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

โคลงโลกนิติ 
 

                                         เสียสินสงวนศักดิ์ไว้  วงศ์หงส์ 
                                 เสียศักดิ์สู้ประสงค์   สิ่งรู้ 
                                 เสียรู้เร่งดํารง    ความสัตย์  ไว้นา  
                                 เสียสัตย์อย่าเสียสู้   ชีพม้วยมรณา 
                                  ความรู้ดูยิ่งล้ํา   สินทรัพย์ 
                                 คิดว่าควรเมืองนับ   ยิ่งไซร้ 
                                 เพราะเหตุจักอยู่กับ    กายอาต– มานา 
                                 โจรจักเบียนบ่ได้   เร่งรู้เรียนเอา 
                                  เว้นวิจารณ์ว่างเว้น  สดับฟ๎ง 
                                 เว้นที่ถามอันยัง   ไปุรู้ 
                                 เว้นเล่าลิขิตสัง–    เกตว่าง  เว้นนา 
                                 เว้นดั่งกล่าวว่าผู้   ปราชญ์ได้ฤามี 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ขุนช้างขุนแผน 
ตอน ก าเนิดพลายงาม 

 

             แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก   คนอ่ืนสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน 
                    จะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน   จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัว 
                    แม่วันทองของลูกจงกลับบ้าน   เขาจะพาลว้าวุ่นแม่ทูนหัว 
                    จะก้มหน้าลาไปมิได้กลัว    แม่อย่ามัวหมองนักจงหักใจ 
                              นางกอดจูบลูบหลังแล้วสั่งสอน  อํานวยพรพลายน้อยละห้อยไห้ 
                    พ่อไปดีศรีสวัสดิ์กําจัดภัย    จนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวชเรียน 
                    ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ    เจ้าจงอตส่าห์ทําสม่ําเสมียน 
                    แล้วพาลูกออกมาข้างท่าเกวียน   จะจากเจียนใจขาดอนาถใจ 
                              ลูกก็ดูแลแม่แม่ดูลูก   ต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหล 
                    สะอ้ืนร่ําอําลาด้วยอาลัย    แล้วแข็งใจจากนางตามทางมา 
                    เหลียวหลังยังเห็นแม่แลเขม้น   แม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหา 
                    แต่เหลียวเหลียวเลี้ยวลับวับวิญญาณ์  โอ้เปล่าตาต่างสะอ้ืนยืนตะลึง 

 

พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
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บทอาขยาน “บทเลือก”  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
 
 
 

นี่ของของเธอ 
 

 นี่ของของเธอ 
นั่นของของฉัน 
มันสับเปลี่ยนกัน 
ฉันคืนให้เธอ 

นี่ของของเธอ 
ที่ทําตกไว้ 
ฉันนี้เก็บได้ 
นํามาให้เธอ 
   ฉันท์  ข าวิไล 

 
 

รักเมืองไทย 
 

คนไทยนี้ดี   เป๐นพ่ีเป๐นน้อง 
เมืองไทยเมืองทอง   เป๐นของคนไทย 
คนไทยเข้มแข็ง    ร่วมแรงร่วมใจ 
รักชาติยิ่งใหญ่    ไทยสามัคคี 
ธงไทยไตรรงค์    เป๐นธงสามสี 
ทั้งสามสิ่งนี้   เป๐นที่บูชา 
สีแดงคือชาติ    สีขาวศาสนา 
น้ําเงินงามตา    พระมหากษัตริย์ไทย 
เรารักเพ่ือนบ้าน    ไม่รานรุกใคร 
เมื่อยามมีภัย    ร่วมใจปูองกัน 
เรารักท้องถิ่น   ทํากินแบ่งป๎น 
ถิ่นไทยเรานั้น    ช่วยกันดูแล 
       
      นภาลัย สุวรรณธาดา 

๑๑
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ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน 
 

ตั้งเอ๋ยตั้งไข่ 
จะตั้งไยไข่กลมก็ล้มสิ้น 
ถึงว่าไข่ล้มจะต้มกิน 
ถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือ 
ตั้งใจเรานี้จะดีกว่า 
อุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือ 
ทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรือ 
อย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ําไรเอย 

 

    สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ไก่แจ้ 

 

ไก่เอ๋ยไก่แจ้ 
ถึงยามขันขันแซ่กระชั้นเสียง 
โก่งคอเรื่อยร้องซ้องสําเนียง 
ฟ๎งเพียงบรรเลงวังเวงดัง 
ถ้าตัวเราเหล่านี้หมั่นนึก 
ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่ง 
ไม่มากนักสักวันละสองครั้ง 
คงตั้งแต่สุขทุกวันเอย 

 

หม่อมเจ้าประภากร 
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สักวา 
 

สักวาหวานอ่ืนมีหมื่นแสน 
ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม 
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม 
อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม 
แม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม 
ดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม 
ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ 
ใครฟ๎งลมเมินหน้าระอาเอย 

        

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ 

 
ความดีความชั่ว 

 

       ปลูกต้นข้าวเกิดเมล็ดข้าวดังเขาว่า 
ปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป๐นแม่นมั่น 
ปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกัน 
ตามพืชพันธุ์หว่านลงจงเข้าใจ 
แม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่ว 
ความดีคงไม่กลั้วคุ้มตัวได้ 
ปลูกความดีผลดีมีทั่วไป 
ความชั่วไซร้อย่าปลูกเป๐นถูกเอย 

 

หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา  เทวกุล 
  

๑๓
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
พฤษภกาสร 

 

พฤษภกาสร   อีกกุญชรอันปลดปลง 
โททนต์เสน่งคง     สําคัญหมายในกายมี 
นรชาติวางวาย    มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ 
สถิตทั่วแต่ชั่วดี    ประดับไว้ในโลกา 

 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

 
 

ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา 
 

ปากเป๐นเอกเหมือนเสกมนตร์ให้คนเชื่อ 
ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน 
จะกล่าวถ้อยร้อยคําไม่รําคาญ 
เป๐นรากฐานเทิดตนพ้นลําเค็ญ 

เลขเป๐นโทโบราณท่านสั่งสอน 
เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น 
การคํานวณควรชํานาญคูณหารเป๐น 
ช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน 

หนังสือเป๐นตรีวิชาป๎ญญาเลิศ 
เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล 
ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน 
ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี 

ชั่วดีเป๐นตราประทับไว้กับโลก 
ยามวิโยคชีพยับลับร่างหนี 
ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี 
คงเป๐นที่ลือทั่วชั่วฟูาดิน 

 

ท่านผู้หญิงสมโรจน์  สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
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ไทยรวมก าลังตั้งมั่น 
 

ไทยรวมกําลังตั้งมั่น    จะสามารถปูองกันขันแข็ง, 
ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรง     มายุทธ์แย้งก็จะปลาตไป 
 ขอแต่เพียงไทยเราอย่าพลาญญาติ;  ร่วมชาติร่วมจิตเป๐นข้อใหญ่; 
ไทยอย่ามุ่งร้ายทําลายไทย,    จงพร้อมใจพร้อมกําลังระวังเมือง. 
 ให้นานาภาษาเขานิยม    ชมเกียรติยศฟูเฟื๑อง; 
ช่วยกันบํารุงความรุ่งเรือง,     ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา. 
 ช่วยกันเต็มใจใฝุผดุง    บํารุงทั้งชาติศาสนา, 
ให้อยู่จนสิ้นดินฟูา;    วัฒนาเถิดไทย, ไชโย!  

 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 

 

  เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่ง     อย่าหมายพ่ึงผู้ใดให้เขาหยัน 
 ควรคะนึงพ่ึงตนทนกัดฟ๎น      คิดบากบั่นตั้งหน้ามานะนํา 
  กสิกิจพณิชยการงานมีเกียรติ    อย่าหยามเหยียดพาลหาว่างานต่ํา 
 หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรม    เชิญเลือกทําตามถนัดอย่าผัดวัน 
  เอาดวงใจเป๐นทุนหนุนนําหน้า    เอาป๎ญญาเป๐นแรงมุ่งแข่งขัน 
 เอาความเพียรเป๐นยานประสานกัน    ผลจะบรรลุสู่ประตูชัย 
  เงินและทองกองอยู่ประตูหน้า    คอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับไส 
 ทรัพย์ในดินสินในน้ําออกคล่ําไป     แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอํานวยเอย 

 

เพ่ิม  สวัสดิ์วรรณกิจ 
 

ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
 

มวลมนุษย์ผู้เปรื่อง  ปรีชา  เชี่ยวแฮ 
เพราะใคร่ใฝุศึกษา   สิ่งรู้ 
รู้กิจผิดชอบหา    เหตุสอด  ส่องนา 
นี่แหละบุคคลผู้    เพียบด้วยความเจริญ 

 

มวลผู้ชูปรีชา   เสาะวิทยาไม่ห่างเหิน 
ผิดชอบกอบไม่เกิน   รู้ดําเนินตามเหตุผล 

ชื่อว่าปรีชาดี   ผิดชอบมีพิจารณ์ยล 
ผู้นั้นจักพลันดล    พิพัฒน์พ้นจักพรรณนา 

ควรเราผู้เยาว์วัย  จงใฝุใจการศึกษา 
อบรมบ่มวิทยา    ปรุงปรีชาให้เชี่ยวชาญ 

ขั้นนี้จักชี้ว่า   มีป๎ญญาไม่สมฐาน 
ต้องหัดดัดสันดาน   กอบวิจารณ์ใช้ป๎ญญา 

 
พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม  กาญจนาชีวะ) 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผู้ชนะ 

 
 
 
 
 

เมื่อทําการสิ่งใดด้วยใจรัก   ถึงงานหนักก็เบาลงแล้วครึ่งหนึ่ง 
ด้วยใจรักเป๐นแรงที่เร้ารึง     ให้มุ่งมั่นฝ๎นถึงซึ่งปลายทาง 

เมื่อทําการสิ่งใดใจบากบั่น   ไม่ไหวหวั่นอุปสรรคเป๐นขวากขวาง 
ถึงเหนื่อยยากพากเพียรไม่ละวาง    งานทุกอย่างเสร็จเพราะกล้าพยายาม 

เมื่อทําการสิ่งใดใจจดจ่อ    คอยเติมต่อตั้งจิตไม่คิดขาม 
ทําด้วยใจเป๐นชีวิตคอยติดตาม    บังเกิดผลงอกงามตามต้องการ 

เมื่อทําการสิ่งใดใคร่ครวญคิด   เห็นถูกผิดแก้ไขให้พ้นผ่าน 
ใช้สมองตรองตริคิดพิจารณ์    ปรากฏงานก้าวไกลไม่ลําเค็ญ 

ความสําเร็จจะว่าใกล้ก็ใช่ที่   จะว่าไกลฤาก็มีอยู่ให้เห็น 
ถ้าจริงจังตั้งใจไม่ยากเย็น     และจะเป๐นผู้ชนะตลอดกาล 

 
บุญเสริม  แก้วพรหม 

 

เป็นมนุษย์หรือเป็นคน 
 

เป๐นมนุษย์เป๐นได้เพราะใจสูง   เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน 
ถ้าใจต่ําเป๐นได้แต่เพียงคน    ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา 

ใจสะอาด ใจสว่าง ใจสงบ   ถ้ามีครบควรเรียกมนุสสา 
เพราะทําถูกพูดถูกทุกเวลา    เปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริง 

ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่า   ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิง 
เพราะพูดผิดทําผิดจิตประวิง    แต่ในสิ่งนําตัวกลั้วอบาย 

คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตก   จงรีบยกใจตนรีบขวนขวาย 
ให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย    ก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอย 

 
  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม  อินฺทปญฺโญ) หรือ พระพุทธทาสภิกขุ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
วิถีเด็กไทย 

 

เด็กเอ๋ยเด็กไทย   ตั้งใจศึกษา 
เติบใหญ่ภายหน้า   วิชาเลี้ยงตน 

แสงแห่งป๎ญญา   มีค่ามากล้น 
ส่องทางให้คน    พ้นความลําเค็ญ 

คิดดีทําดี   ไม่มียากเข็ญ 
ชีวิตร่มเย็น    เป๐นสุขกายใจ 

ขยันสรรค์สร้าง   อยู่อย่างเป๐นไทย 
รู้เก็บรู้ใช้    ทําในสิ่งดี 

ดํารงเอกลักษณ์   มีศักดิ์มีศรี 
เสน่ห์ประเพณี    มีอยู่คู่ไทย 

ควรเห็นคุณค่า   รักษาเอาไว้ 
มีความภูมิใจ    ในชาติของเรา 

 
มิ่งขวัญ  กิตติวรรณกร 
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ฟังใดได้รู้เรื่อง 
 

ฟ๎งใดได้รู้เรื่อง   ก็ปราดเปรื่องปรีชาชาญ 
เปรียบลิ้นชินน้ําตาล   รู้รสหวานซาบซ่านใจ 

ฟ๎งใดไม่รู้ความ   วิชาทรามจะงามไฉน 
เปรียบจวักตักใดใด   ไปุรู้รสหมดทั้งมวล 

 

ชิต  บุรทัต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวงตะวัน 
 

       ดวงเอ๋ยดวงตะวัน 
หนึ่งเท่านั้นเยี่ยมฟูาน่าพิศวง 
ทําหน้าที่ไม่ลําเอียงแสนเที่ยงตรง 
เด่นดํารงเป๐นหลักจักรวาล 
แยกทิวาราตรีให้มีอยู่ 
อีกฤดูวนเวียนเปลี่ยนผันผ่าน 
ยุติธรรมสุจริตนิจกาล 
ใครนึกคร้านดูตะวันเร่งหมั่นเอย 

  

ฐะปะนีย์  นาครทรรพ 
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