
รายวิชา ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

หน่วยที่ ๑ พื้นฐานอ่านเขียน

เรื่อง บทอาขยาน
ผู้สอน ครูนิสาชล รุ่งเนย



บทอาขยาน



วิชาเหมือนสินค้า อันมีค่าอยู่เมืองไกล
ต้องยากล าบากไป จึงจะได้สินค้ามา

จงตั้งเอากายเจ้า เป็นส าเภาอันโสภา
ความเพียรเป็นโยธา แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

(หนังสือเรียนดรุณศึกษา เล่ม ๓)



จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายความหมายและประเภทของบทอาขยานได้
๒. อธิบายหลักการท่องบทอาขยานได้ 
๓. ท่องจ าบทอาขยานได้



ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ 

เรื่อง...บทอาขยาน



นักเรียนเคยอ่านบทอาขยาน บทไหนบ้าง...

นักเรียนรู้จักบทอาขยานหรือไม่ ?

บทอาขยาน คืออะไร...



อาขยาน คืออะไร...
บทร้อยกรองที่ก าหนดขึ้นเพื่อท่องจ า  



การท่องอาขยานท าได้ ๒ แบบ คือ 
๑. การอ่านออกเสียงแบบร้อยแก้ว 
๒. การอ่านแบบท านองเสนาะ



การอ่านบทอาขยานให้ถูกต้อง ท าอย่างไร

กลอนสุภาพ

นักเรียนต้องเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง



เรามาศึกษาการแบ่งวรรคตอน

กลอนสุภาพ ใช้จังหวะการอ่านเป็น ๓/๒/๓ 
หรือ ๓/๓/๓ ขึ้นอยู่กับจ านวนค าในแต่ละวรรค

กลอนสุภาพ



มาถึงบางธรณีทวีโศก ยามวิโยคยากใจให้สะอื้น
โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร

เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย
ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ    เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา

ให้นักเรียนแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง



มาถึงบาง ธรณี ทวีโศก ยามวิโยค ยากใจ ให้สะอื้น
โอ้สุธา หนาแน่น เป็นแผ่นพื้น ถึงสี่หม่ืน สองแสน ทั้งแดนไตร

เมื่อเคราะห์ร้าย กายเรา ก็เท่านี้ ไม่มีที่ พสุธา จะอาศัย
ล้วนหนามเหน็บ เจ็บแสบ คับแคบใจ   เหมือนนกไร้ รังเร่ อยู่เอกา

เฉลยการแบ่งวรรคตอนในการอ่าน



ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑ 

เรื่อง...บทอาขยาน
สามารถดาวน์โหลดใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1



ประเภทของบทอาขยาน 
บทอาขยานที่ให้นักเรียนท่องจ านั้น 

แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท  บทอาขยานที่เป็น   
๑.  บทหลัก 
๒.  บทรอง 
๓.  บทเลือกอิสระ



๑.  บทหลัก 
บทอาขยานที่ กระทรวงศึกษาธิการเป็น

ผู้ ก า ห น ด ใ ห้ นั ก เ รี ย น น า ไ ป ท่ อ ง จ า 
เพื่อความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันทั่วประเทศ 

ประเภทของบทอาขยาน 



๒.  บทรอง
บทอาขยานที่ครูผู้สอนหรือสถานศึกษาเป็น

ผู้ที่ ก าหนดให้นัก เรียนท่องจ า เสริมจาก
บทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด

ประเภทของบทอาขยาน 



๓.  บทอิสระ 
บทอาขยานที่นักเรียนแต่ละคนเลือกสรรมา

ท่องจ าเองด้วย หรือด้วยความชื่นชอบ 

ประเภทของบทอาขยาน 



๑. ฝึกเปล่งเสียงให้ดังพอประมาณ ไม่ตะโกน ควรบังคับเสียง 
เน้นเสียง ปรับระดับเสียงสูง – ต่ า ให้สอดคล้องกับจังหวะ
ลีลา ท่วงท านอง และความหมายของเนื้อหาที่อ่าน 

๒. ท่องด้วยเสียงที่ชัดเจน
๓. ท่อง ออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี และต้องเข้าใจเนื้อหา

ของบทอาขยาน

เพื่อให้การอ่านออกเสียงมีประสิทธิภาพ นักเรียนควรจะ..  



๔. ออกเสียง ร ล ค าควบกล้ าให้ถูกต้องชัดเจน 
๕. ท่องให้ถูกจังหวะ และวรรคตอน
๖. ท่องให้ได้อารมณ์และความรู้สึกตามเน้ือหา

เพื่อให้การอ่านออกเสียงมีประสิทธิภาพ นักเรียนควรจะ..  



ให้นักเรียนฝึกอ่าน
บทอาขยาน



นิราศภูเขาทอง
มาถึงบางธรณีทวีโศก ยามวิโยคยากใจให้สะอื้น

โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร
เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย
ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ       เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา
ถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่า ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา
เดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา ทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย



โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย
นี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจ      ที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิด
ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้นพูดชั่วตัวตายท าลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา

นิราศภูเขาทอง
พระสุนทรโวหาร (ภู่)



โคลงโลกนิติ
พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา

สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั่งได้
เขาสูงอาจวัดวา ก าหนด
จิตมนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้หยั่งถึง

(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร)



ก้านบัวบอกลึกตื้น ชลธาร
มารยาทส่อสันดาน ชาติเชื้อ
โฉดฉลาดเพราะค าขาน ควรทราบ
หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ บอกร้ายแสลงดิน

(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร)



โคควายวายชีพได้ เขาหนัง
เป็นสิ่งเป็นอันยัง อยู่ไซร้
คนเด็ดดับสูญสัง- ขารร่าง
เป็นชื่อเป็นเสียงได้ แต่ร้ายกับดี

(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร)



เพื่อนกิน สิ้นทรัพย์แล้ว แหนงหนี
หาง่าย หลายหมื่นมี มากได้
เพื่อนตาย ถ่ายแทนชี- วาอาตม์   
หายาก ฝากผีไข้ ยากแท้จักหา

(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร)



นิราศภูเขาทอง

ขอขอบคุณ golden mountain by lungnuat
https://www.phuttha.com/ศาสสถาน/วัดไทย/วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
25-04-62 lungnuat
คลิปเสียงจาก : คุณครูนัสนันท์ ครุฑมาศ 
ครูภาษาไทยโรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)


