
บทที่ ๓  เร่ืองที๒่ 

นมัสการมาตาปติุคุณ 
และนมัสการอาจริยคุณ 

วรรณคดีวิจักษ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ครูพี่ตี่ตี๋ – อ.พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์  

 



         ประวัติผู้ประพันธ์ 
 
 

               พระยาศรีสุนทรโวหาร  
               (น้อย อาจารยางกูร) 
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    พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
 -  เกิดเม่ือวันท่ี  ๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๓๖๖ 
 -  ถึงแก่อนจิกรรม วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ 
 -  บวชเรียนจนเช่ียวชาญคัมภีร์ทางพุทธศาสนา ภาษาไทยและภาษาขอม 
 -  ในสมัย ร. ๔ รับราชการเป็นขุนประสิทธิอักษรสาตร ต าแหน่งผู้ช่วย
กรมพระอาลักษณ์ และเลื่อนเป็นเจ้ากรมอักษรพิมพการ 
 -   ในสมัย ร. ๕ ได้เล่ือนยศเป็นพระศรีสุนทรโวหารและเป็น                  
พระยาศรีสุนทรโวหารตามล าดับ 
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    พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
 
 -  เป็นองคมนตรีที่ปรึกษาราชการ สมัย ร. ๕ 
 -  เป็นพระอาจารย์ สอนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา-         
วชริุณหิศและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ-           
สยามมกุฎราชกุมาร  
 - แต่งแบบเรียนภาษาไทยที่ใช้ในราชส านัก เช่น มูลบทบรรพกิจ            
วาหนติิน์ิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์  
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    นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ 
 
 บทนมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ  เป็นบท
สรรเสรญิพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์ รวมอยู่ใน             
ค านมัสการคุณานุคุณ ประกอบด้วย บทมนมัสการพระพุทธคุณ          
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ          นมัสการมาตาปิตุคุณ นมัสการ
อาจริยคุณ  สดุดีพระมหากษัตริย์ และบทสรรเสริญเทพยดา 
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    นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ 
  
  ค านมัสการคุณานุคุณ พิมพ์รวมอยู่ในชุดงานภาษาไทย          
  ของพระยาศรีสุนทรโวหาร เล่ม ๓   ในภาคเบ็ดเตล็ด 
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 ตัวอย่างค านมัสการคุณานุคุณ 
 ของพระยาศรีสุนทรโวหาร 
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   ตัวอย่างค านมัสการคุณานุคุณของพระยาศรีสุนทรโวหาร 
- บทนมัสการพระพุทธคุณ (อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑) 
     องค์ใดพระสัมพุทธ   สุวิสุทธะสันดาน 
    ตัดมูลกิเลสมาร      บ่มิหม่นมหิมองมัว 
    หนึ่งในพระทัยท่าน    ก็เบิกบานคอืดอกบัว 
    ราคีบ่พันพัว       สุวคนธะกาจร 
    องค์ใดประกอบด้วย    พระกรุณาดังสาครฯ 
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   ตัวอย่างค านมัสการคุณานุคุณของพระยาศรีสุนทรโวหาร 
- บทนมัสการพระธรรมคุณ (กาพย์ฉบัง ๑๖) 
      ธรรมะคือคุณากร     ส่วนชอบสาธร 
    ดุจดวงประทีปชัชวาล 
      แห่งองค์พระศาสดาจารย์  ส่องสัตว์สันดาน 
    สว่างกระจ่างใจมลฯ 
 

ภาษาไทยกับครูพี่ตี่ตี๋ – อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



          
 
     
 

   ตัวอย่างค านมัสการคุณานุคุณของพระยาศรีสุนทรโวหาร 
- บทนมัสการพระสังฆคุณ (กาพย์ฉบัง ๑๖) 
       สงฆ์ใดสาวกศาสดา    รับปฏิบัติมา 
     แต่องค์สมเด็จภควันต์ 
       เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-  ลุทางที่อัน 
     ระงับและดับทุกข์ภัยฯ 
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         ลักษณะค าประพันธ ์
  
 บทนมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ  เป็นค า
ประพันธ์ที่แต่งด้วยฉันท์ ซึ่งเป็น อินทรวิเชยีรฉันท์ ๑๑  
  เพื่อให้การอ่านตัวบทได้อย่างถูกต้องและไพเราะ  จึงจ าเป็นต้อง
เข้าใจฉันทลักษณ์ของอินทรวิเชยีรฉันท์ ๑๑ ก่อน 
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  อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑  
 -  ผู้แต่งเคยเรียกว่า อินทะวชิระฉันท ์

 - อ่านว่า   อิน – ทฺระ – วิ –เชยีน – ฉัน – สิบ – เอ็ด  

    * เดมิ ทฺระ   เคยอ่าน ทะ – ระ 
 - หมายถึง  ฉันท์ท่ีมีลีลางดงามประดุจสายฟ้า  ซึ่งเป็นอาวุธของพระอินทร ์
 - ใช้แต่งบรรยายเนื้อความเรียบๆ พรรณนาความเศร้าโศก และใช้ชม
ความงามต่างๆ 
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  แผนผัง  
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   ลักษณะบังคับ 
 - ๑ บท มี ๒ บาท  
 - ๑ บาท มี ๒ วรรค คือ วรรคหน้า ๕ ค า วรรคหลัง ๖ ค า 
  (ค าในบทประพันธ์ หมายถึง การเปล่งเสียงครั้งหน่ึงๆ หรือ
พยางค์) 
 - รวม ๑ บท มี ๔ วรรค  
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   การส่งสัมผัส 
 - สัมผัสนอก 

   + ค าสุดท้ายวรรคที่ ๑ ส่งสัมผัสไปยัง ค าที่ ๓ วรรคท่ี ๒ 

   + ค าสุดท้ายวรรคที่ ๒ ส่งสัมผัสไปยังค าสุดท้าย วรรคท่ี ๓ 
   + ค าสุดท้ายวรรคที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังค าสุดท้าย วรรคท่ี ๒   
          บทถัดไป (สัมผัสระหว่างบท) 

 - สัมผัสใน :  ไม่บังคับ แต่ถ้ามีสัมผัสในจะท าให้มคีวามไพเราะเพิ่มข้ึน 
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   การออกเสียง 
 - ค าครุ   
   ครุ (หนัก)  ค าในต าแหน่งครุ ต้องลงเสียงหนัก  

   - ค าลหุ 
   ลหุ (เบา)  ค าในต าแหน่งลหุ ไม่ต้องลงน้ าหนัก (ถึงแม้ว่าค า
นั้นจ าเป็นค าครุ   เมื่ออยู่ในต าแหน่งลหุ ก็ต้องออกเสยีงเบา) 
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   ตัวอย่างการออกเสียง 

       ข้าขอนบชนกคุณ    ชนนีเป็นเค้ามูล 

      ผู้กอบนกุูลพูน      ผดุงจวบเจรญิวัย 

 เทียบกับแผนผัง 
       ครุ  ครุ ลห ุครุ ครุ   ลหุ ลหุ ครุ ลหุ ครุ คร ุ
      ครุ  ครุ ลหุ ครุ ครุ    ลหุ ลห ุครุ ลหุ ครุ ครุ 
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   ตัวอย่างการออกเสียง 

    
 - ค าว่า นบ, เป็น, (ผ)ดุง (ตัวสีเหลือง) เป็นค าครุ  แต่อยู่ใน
ต าแหน่ง ลหุ  ต้องออกสียงเบา  
 - ค าว่า ชน(นี)  เป็นค าครุ  ต้องอ่านให้ได้ ๒ พยางค์ เพราะเป็น
ต าแหน่งค าลหุ  
      ชน(นี)  จึงอ่านเป็น  ชะ - นะ - นี  
               ลหุ   ลหุ   คร ุ
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   การอ่านออกเสียง 
 
  ในบทนมัสการคุณานุคุณทุกบท ของพระยาศรีสุนทรโวหาร 
สามารถใช้สวดเป็นท านองสรภัญญะ 
  ท านองสวดสรภัญญะ  เป็นท านองสวดที่ไพเราะ   เหมาะ
กับการสวดเป็นกลุ่ม ท าให้รับรู้ความงดงามของบทประพันธ์ได้
มากขึ้น ผ่านท านองและการฟังเสียง   
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        บทนมัสการมาตาปิตุคุณ 
 อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ 

       ข้าขอนบชนกคุณ    ชนนเีป็นเค้ามูล 
      ผู้กอบนกุูลพูน      ผดุงจวบเจริญวัย 
      ฟูมฟักทะนุถนอม    บ บ าราศนิราไกล 
      แสนยากเท่าไรไร     บ คิดยากล าบากกาย 
      ตรากทนระคนทุกข์    ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วาย 
      ปกป้องซ่ึงอันตราย     จนได้รอดเป็นกายา 
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        บทนมัสการมาตาปิตุคุณ 
 อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ 

      เปรยีบหนักชนกคุณ    ชนนคีือภูผา 
      ใหญ่พื้นพสุนธรา     ก็ บ เทยีบ บ เทียมทัน 
      เหลือที่จะแทนทด    จะสนองคุณานันต ์
      แท้บูชไนยอัน      อุดมเลิศประเสริฐคุณ 
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       เน้ือหาบทนมัสการมาตาปิตุคุณ 
 
 บทนมัสการมาตาปิตุคุณ  มีเนื้อหากล่าวสรรเสริญพระคุณของ
บิดา มารดา ที่ทะนุถนอมเลี้ยงดูบุตรจนเติบโต  โดยที่ไม่เห็นแก่ความ
ยากล าบาก  พระคุณของบิดามารดา กว้างใหญ่ไพศาลเปรียบได้กับ
ภูผาและแผ่นดนิ  สุดที่จะทดแทนได ้
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      วิเคราะหบ์ทนมัสการมาตาปิตุคุณ 
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ตัวบท ประเด็น 

 
 
    ข้าขอนบชนกคุณ   ชนนีเป็นเค้ามูล 
ผู้กอบนกุูลพูน     ผดุงจวบเจริญวัย 
 

        
 

เกริ่นน าด้วยการขอไหว้ 
บิดา มารดา ผู้เลี้ยงดู
บุตรมาจนเติบใหญ ่



          
 
     
 

      วิเคราะหบ์ทนมัสการมาตาปิตุคุณ 
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ตัวบท ประเด็น 

 
ฟูมฟักทะนุถนอม   บ บ าราศนิราไกล
แสนยากเท่าไรไร    บ คิดยากล าบากกาย 
ตรากทนระคนทุกข์   ถนอมเล้ียง ฤ รู้วาย
ปกป้องซ่ึงอันตราย    จนได้รอดเป็นกายา 
 

        
 

แสดงรายละเอียดว่า 
บิดา มารดา ได้เลี้ยงดู
บุตรด้วยความ
ยากล าบากอย่างไร 



          
 
     
 

      วิเคราะหบ์ทนมัสการมาตาปิตุคุณ 
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ตัวบท ประเด็น 

 
 
เปรียบหนักชนกคุณ    ชนนีคอืภูผา 
ใหญ่พื้นพสุนธรา   ก็ บ เทยีบ บ เทียมทัน 
 
 

        
 

 
แสดงความเปรยีบเพื่อ
เน้นย้ าความส าคัญ 



          
 
     
 

      วิเคราะหบ์ทนมัสการมาตาปิตุคุณ 
 
 
 
 
  
 

ภาษาไทยกับครูพี่ตี่ตี๋ – อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 

ตัวบท ประเด็น 

 
 
เหลือท่ีจะแทนทด  จะสนองคุณานันต ์
แท้บูชไนยอัน    อุดมเลิศประเสริฐคุณ 
 
 

        

 
กล่าวย้ าว่า บิดา มารดา 
มีคุณมหาศาล เป็นผู้ที่
เราควรบูชาอย่างยิ่ง 



          
 
     
 

        บทนมัสการอาจริยคุณ 
 อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ 

      อนึ่งข้าค านับน้อม    ต่อพระครูผู้การุญ 
    โอบเอ้ือและเจือจุน      อนุสาสนท์ุกส่ิงสรรพ์ 
    ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ     ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน 
    ชี้แจงและแบ่งปัน       ขยายอัตถใ์ห้ชัดเจน 
    จิตมากด้วยเมตตา      และกรุณา บ เอียงเอน 
    เหมือนท่านแกล้งเกณฑ์     ให้ฉลาดและแหลมคม 
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        บทนมัสการอาจริยคุณ 
 อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ 

     ขจัดเขลาบรรเทาโม-  หะจิตมืดทีงุ่นงม  
     กังขา ณ อารมณ์    ก็สว่างกระจ่างใจ  
     คุณส่วนนี้ควรนับ    ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร  
     ควรนึกและตรกึใน   จิตน้อมนิยมชม 
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       เน้ือหาบทนมัสการอาจริยคุณ 
 
 บทนมัสการอาจริยคุณ  มีเนื้อหากล่าวสรรเสริญพระคุณของครู
อาจารย์  ผู้เปี่ยมด้วยจิตเมตตาและกรุณา  ท าหน้าที่สั่งสอนให้
ความรู้ในสรรพวิชาและอบรมจรยิธรรม  ชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษ 
เพื่อขจัดความเขลาของศิษย์ 
 

ภาษาไทยกับครูพี่ตี่ตี๋ – อ. พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ 



          
 
     
 

      วิเคราะหบ์ทนมัสการอาจริยคุณ 
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ตัวบท ประเด็น 

 
 
อนึ่งข้าค านับน้อม      ต่อพระครูผู้การุญ 
โอบเอ้ือและเจือจุน   อนุสาสน์ทุกส่ิงสรรพ์ 
 

        

เกริ่นน าด้วยการขอไหว้ 
ครูอาจารย์ ผู้เปี่ยมด้วย
ความการุญ ท าหน้าที่สั่ง
สอน ทั้งความรู้ทางโลก
และทางธรรม 



          
 
     
 

      วิเคราะหบ์ทนมัสการอาจริยคุณ 
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ตัวบท ประเด็น 
ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ   ทั้งบุญบาปทุกส่ิงอัน 
ชี้แจงและแบ่งปัน    ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน 
จิตมากด้วยเมตตา    และกรุณา บ เอียงเอน 
เหมือนท่านแกล้งเกณฑ์   ให้ฉลาดและแหลมคม 

ขจัดเขลาบรรเทาโม-  หะจิตมืดที่งุนงม  
กังขา ณ อารมณ์    ก็สว่างกระจ่างใจ  

        

ขยายรายละเอียดว่าครู
อาจารย์ได้ท าหน้าที่สั่งสอน
ศิษย์ในเร่ืองใดบ้าง คือช้ีบาป
บุญคุณโทษ อธิบายขยาย
ความต่างๆให้กระจ่าง ขจัด
ความเขลาคือ อวิชชาแก่ศิษย ์



          
 
     
 

      วิเคราะหบ์ทนมัสการอาจริยคุณ 
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ตัวบท ประเด็น 

 
 
คุณส่วนนี้ควรนับ   ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร  
ควรนึกและตรึกใน จิตน้อมนิยมชม 
 

        

 
กล่าวสรุป ย้ าเนื้อความ
ให้หนักแน่น 



          
 
     
 

        คุณค่าของบทประพันธ ์
 บทนมัสการอาจริยคุณและบทนมัสการอาจริยคุณ  มีคุณค่าท่ีปรากฏ
หลายด้าน ดังน้ี 

  ๑.  คุณค่าด้านวรรณศิลป ์

    -  การเลือกสรรค า   -  การใช้ภาพพจน์ 
    -  การเล่นเสยีง    -  การเล่นค า 

  ๒.  คุณค่าด้านสังคม 

    -  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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 ๑.  คุณค่าด้านวรรณศิลป์   
  -  การเลือกสรรค า   
   ผู้ประพันธ์  ใช้ถ้อยค าภาษาท่ีเรียบง่าย  อ่านแล้วเข้าใจได้ทันที       
มีค ายากน้อยมากที่ต้องอ่านและแปลก่อน ได้แก ่
    * บูชาไนย (แผลงมาจาก ปชูนยี)    แปลว่า  ควรบูชา   
    * คุณานันต ์ (คุณ สมาสกับ อนันต์)  แปลว่า  บุญคุณมหาศาล 
    * อนุสาสน์ แปลว่า  สั่งสอน 
    *  แกล้ง  แปลตามความหมายเดิมว่า   ตั้งใจ   
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  -  การใช้ภาพพจน ์
   ผู้ประพันธ์  ใช้ภาพพจน์เพื่อแสดงการเปรียบเทียบ  ระหว่าง
บุญคุณของพ่อแม่  กับสิ่งต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญและความยิ่งใหญ่
ของพระคุณ 
   ในที่น้ี ผู้ประพันธ์ได้ใช้ อุปลักษณ์  แสดงการเปรยีบเทียบ 
   อุปลักษณ์  คอืการเปรียบเทียบสิ่งหน่ึงเป็นสิ่งหน่ึง  ที่มีลักษณะ
คล้ายกันหรือความหมายเหมือนกัน  ค าที่ใช้ในการเปรียบ  ได้แก่   เป็น  คือ   
ใช่  เท่า  ต่าง   
   อุปลักษณ์  อาจเรียกว่าช่ือหนึ่งว่า  การเปรียบเป็น  
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  ตัวอย่างการใช้อุปลักษณ์   
 

    เปรียบหนักชนกคุณ    ชนนีคือภูผา 
   ใหญ่พ้ืนพสุนธรา      ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน 
 
 เป็นการเปรียบเทียบ  พระคุณของบิดา มารดา  
ว่าหนักเป็นภูผา และย่ิงใหญ่เท่าพ้ืนพสุธา 
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  - การเล่นเสียง 

 
  การเล่นเสยีง  เป็นความสามารถของผู้ประพันธ์  ที่สามารถเลอืกค าที่
มีเสียงใกล้เคยีง สอดคล้องกันมาวางใกล้กัน  ท าให้เวลาอ่านเกิดเป็นเสียงที่
น่าฟัง  ดึงดูดความสนใจ   
  การเล่นเสยีงท่ีปรากฏในบทประพันธ์นี้  คือ  การเล่นเสียงพยัญชนะ 
การเล่นเสยีงสระ  และการเล่นเสียงเบา – หนัก  
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  - การเล่นเสียง 
   การเล่นเสียงพยัญชนะ 

    เมื่อมีการเลอืกเสียงพยัญชนะเดียวกันหรือเสียงใกล้เคียงกัน  

เวลาอ่านท าให้เกิดการกระทบกันของเสียง ก่อให้เกิดความไพเราะ เช่น 
         “ข้อขอนบชนกคุณ” 
  มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ คือ  ระหว่างค าว่า ข้า, ขอ,คุณ 
และระหว่าง ค าว่า นบ, (ช)นก 
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  การเล่นเสียงสระ 
    มีการเลอืกเสียงสระที่เป็นเสียงเดียวกัน ท าให้เวลาอ่านเกิดการ
ส่งสัมผัสน่ีน่าฟัง  เช่น  “ตรากทนระคน ทุกข”์ 
    มีการเล่นเสียงของค าว่า ทน กับ (ระ)คน  (สระโอะ) 
* บางวรรคมีทั้งการเล่นเสียงพยัญชนะและสระ เช่น “โอบเอื้อและเจอืจุน” 
    มีการเล่นเสียงพยัญชนะคือ โอบกับเอ้ือ และ เจือกับจุน 
         เสยีงสระ  คือ เอื้อกับเจือ  (สระเอือ)  
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  การเล่นเสียงเบา – หนัก 
 
    เป็นการเลือกค าที่ติดกัน ให้เกิดการออกเสียง เบาหนัก 
สลับกันไป  เช่น  “ฟูมฟักทะนุถนอม” 
    ค าว่า ทะนุถนอม  มีการออกเสียงเป็น เบา-หนัก-เบา    
-หนัก  สลับกัน 
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  - การเล่นค า 
   เป็นการเลือกค าที่ออกเสียงเหมือนกัน ใช้ค าอื่นแทรกลงไป
ในค าเดิม  ให้การออกเสียงเกิดความคมคายและมีความหมายที่
น่าสนใจ  เกิดความไพเราะของเสียง  เช่น  ค าว่า เทียบเทียม น ามา
แยกเป็น ๒ ค า  น าค าว่า บ มาแทรก  ได้เป็น  บ เทียบ บ เทียม 
   นอกจากนี้ยังมีการเล่นค าคู่ตรงข้าม เช่น ค าว่า  บ ทราบก็ได้
ทราบ,  ท้ังบุญบาปทุกสิ่งอัน 
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  ๒.  คุณค่าด้านสังคม   
    -  คุณธรรมจริยธรรม 
    บทประพันธ์ที่เรียนนี้  เป็นตัวอย่างของการใช้บทประพันธ์
แทรกการสอนจริยธรรมให้กับผู้อ่าน  โดยปลูกฝังให้ส านกึในบุญคุณขงบิดา
มารดา และบุญคุณของครูอาจารย์  ซึ่งต้องเป็นการเห็นคุณค่าของคนใกล้
ตัวก่อน เมื่อปฏิบัติเป็นประจ า  จะท าให้เราเห็นคุณค่าของคนอื่นด้วย   
    นอกจากน้ียังท าให้เรารู้จักเคารพยกย่องบุคคลที่ควรเคารพ
และรู้จักการแสดงความกตัญญูกตเวท ี
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ภาษาไทยกับครูพีต่ี่ต๋ี 
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