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ค�ำน�ำ

หนังสือ “พินิจวรรณคดีจ�กหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย” เล่มนี้ 

เขยีนขึน้เพื่อให้นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ได้ใช้อ่านประกอบการเรียนวชิา

ภาษาไทย ในส่วนของวรรณคดีไทย นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เป็นหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม

ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอ่าน สำาหรับเตรียมการสอนนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย กับทั้งผู้สนใจทั่วไปอ่านหาความรู้ ในเวลาว่างด้วย

การเรียบเรียงหนังสือเล่มน้ี ผู้เขียนทั้งสองได้นำาเอาวรรณคดีที่ปรากฏอยู ่ใน  

หนังสือเรียน ร�ยวิช�พื้นฐ�นภ�ษ�ไทย วรรณคดีวิจักษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

จำานวน 19 เรื่อง ซึง่เป็นวรรณคดทีีก่ระทรวงศกึษาธกิารได้กำาหนดให้เรียนมาเรียบเรียงใหม่ 

โดยแบ่งหัวข้อในการศึกษาออกเป็น 5 หัวข้อใหญ่ๆ คือ 

1. ประวัติความเป็นมา

2. ประวัติผู้แต่ง

3. ลักษณะคำาประพันธ์

4. เนื้อเรื่องย่อ

5. คุณค่า

ในส่วนการประเมนิคณุค่าของวรรณคดีน้ัน ผู้เขียนได้วิเคราะห์เอาไว้พอเป็นตวัอย่าง

สำาหรบัการเรยีนการสอน มไิด้วเิคราะห์โดยละเอยีด เพราะมคีวามเหน็ว่า การศกึษาวเิคราะห์

วรรณคดีเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ที่จะชี้ให้เห็นว่าวรรณคดีเร่ืองน้ันๆ ดีเด่นอย่างไร  

ด้อยตรงจดุไหน มคีณุค่าอย่างไร ดงันัน้ในส่วนของการประเมนิคณุค่า นกัเรยีนและนกัศกึษา

ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้อาจมีความเห็นที่ต่างไปจากผู้เขียนได้
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ขอยำ้าว่าการจะศึกษาวรรณคดีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และเข้าถึงแก่นนั้น นักเรียน 

นักศึกษา จะต้องอ่านตัวบทวรรณคดีเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียดด้วย มิใช่อ่านจากหนังสือ

เล่มนี้เพียงเล่มเดียว หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงแนวทางในการศึกษา ดังนั้น จึงไม่อาจให้ 

รายละเอียดที่ครบถ้วนได้ การศึกษาตัวบทวรรณคดีจะช่วยทำาให้นักเรียนเข้าใจบริบทต่างๆ 

ในวรรณคดไีด้ดยีิง่ขึน้ และนกัศกึษาจำาเป็นต้องอ่านตวับทวรรณคดีให้มาก เพราะจะช่วยให้ 

มคีวามเข้าใจและเข้าถึงวรรณคดีจนเกิดความซาบซ้ึง เมื่อนกัศกึษามคีวามเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

กจ็ะทำาให้การฝึกสอนของนกัศกึษามปีระสิทธภิาพ อนัจะเป็นประโยชน์ในการเรยีนการสอน

วรรณคดีต่อไปในภายหน้า

การพิมพ์ครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งแรก อาจมีข้อขาดตกบกพร่องอยู่บ้าง ดังนั้นจึงขอ

ความกรุณาจากนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ ใช้หนังสือเล่มนี้ ได้ โปรดแจ้งข้อผิดพลาดที่พบ

กลับมายังผู้เขียนด้วย เพื่อที่ผู้เขียนจะได้แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ ในการพิมพ์ครั้งต่อไป 

ท้ายสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณ บรรดาผู ้มีส่วนทำาให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา  

โดยเฉพาะลูกศิษย์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขียนหนังสือเล่มนี้ กับทั้งเจ้าของผลงานต่างๆ  

ที่ผู้เขียนได้นำามาอ้างไว้ ในบรรณานุกรม หากไม่มีผลงานของทุกท่านแล้ว หนังสือเล่มนี้ 

ก็คงเกดิขึน้มาไม่ได้ ดงันัน้จงึขอกราบขอบพระคณุเจ้าของผลงาน ทุกท่านเอาไว้ ณ ท่ีน้ีด้วย

             ว่�ที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ คล�้ยสุวรรณ
                         วันเพ็ญ เหลืองอรุณ
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บทที่ 1  บทนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการอาจาริยคุณ 7

1

1. ประวัติควำมเป็นมำ

บทนมัสการทั้ง 2 บทนี้ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นผู้ประพันธ์

ขึ้น เค้าเดิมเป็นคาถาภาษาบาลีที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะใช้ท่องและสวด

กันอยู่ในทุกโอกาส คาถาภาษาบาลีที่ว่านั้น คือ

(1) อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ

คำ�แปลค�ถ�: พระผูม้พีระภาคเจ้า เป็นพระอรหนัต์ ดบัเพลงิกเิลสเพลงิทุกข์สิน้เชิง 

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์ ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

(2) สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺมํ นมสฺสามิ

คำ�แปลค�ถ�: พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอ

นมัสการพระธรรม

(3) สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆํ นมามิ

คำ�แปลค�ถ�: พระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้า  

ขอนอบน้อมพระสงฆ์

(4) มาตาปิตุคุณ อนนฺตคุณสมฺปนฺนา ชเนตฺติชนกา อุโภ มยฺหํ มาตาปิตุนํว ปาเท 

วนฺทามิ สาทร ํ

คำ�แปลค�ถ�: มารดาบิดาทั้งสอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพเจ้า

ขอไหว้เท้าทั้งสองของมารดาบิดาของข้าพเจ้า ด้วยความเคารพอย่างสูง

บทนมัสกำรมำตำปิตุคุณ

และบทนมัสกำรอำจำริยคุณ

บทที่
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(5) ปาเจราจริยา โหนฺติ คุณุตฺตรา นุสฺสาสกา ปญฺญาวุฑฺฒิ กเรเตเต ทินฺโนวาเท 

นมามิหํ

คำ�แปลค�ถ�: ครอูาจารย์ผู้ ใหญ่และผูน้้อยทัง้หลาย ล้วนเป็นผูม้พีระคณุอนัประเสรฐิ

ยิ่ง ได้อบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีวิชาความรู้ ได้ ให้โอวาทตักเตือนด้วยเมตตาธรรม ข้าพเจ้าขอ 

กราบไหว้คุณครูอาจารย์เหล่านั้นด้วยความเคารพ

คาถาภาษาบาลีทั้ง 5 พระคาถานี้ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ได้

นำามาแปลเป็นภาษาไทย แล้วร้อยกรองให้เป็นบทประพันธ์ที่มีความไพเราะ ยิ่งถ้าสวดด้วย

ทำานองสรภัญญะแล้ว ความไพเราะย่อมมีมากขึ้น ที่สำาคัญนอกเหนือจากความไพเราะนั้น 

คือ ความหมายที่จรรโลงใจ ให้ข้อคิดและคติธรรมเป็นอย่างมาก 

ในที่นี้จะให้นักเรียนศึกษาบทนมัสการเพียง 2 บท คือ บทนมัสการมาตาปิตุคุณและ

บทนมัสการอาจาริยคุณ ตามหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

2. ประวัติผู้แต่ง

พระย�ศรีสนุทรโวห�ร (น้อย อ�จ�รย�งกรู) เกดิเมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2365 

ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาเบื้องต้นได้เรียนหนังสือกับหลวงบรรเทาทุกขราษฎร์ (ไทย) 

ผู้เป็นพี่ชาย ครั้นอายุได้ 13 ปี จึงมาอยู่ที่วัดสระเกศและบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ 8 ปี ได้

เรียนภาษาไทย ภาษาขอม และภาษาบาลี จนเชี่ยวชาญ ทั้งยังได้ศึกษาคัมภีร์พุทธศาสนา

กับพระอาจารย์ในสำานักต่างๆ ซึ่งล้วนแต่มีชื่อเสียง เช่น สำานักสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) 

สำานกัพระอปุธยาจารยิ (ศขุ) สำานกัสมเดจ็พระพทุธาจาริยา (สน) เป็นต้น ต่อมาได้อปุสมบท

เป็นพระภิกษุ และเข้าสอบแปลพระปริยัติธรรมจนได้เป็นเปรียญ 5 ประโยค

ต่อมาได้ศึกษาพระปรยิตัธิรรมเพ่ิมในสำานักวชริญาณภกิข ุ(พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว) หลังจากนั้นได้เข้าสอบแปลพระปริยัติธรรมในที่ประชุมพระราชาคณะได้อีก 2 

ประโยค รวมเป็น 7 ประโยค ดำารงสมณเพศอยู่ 11 พรรษา

ต่อมาได้ลาสิกขาบท แล้วเข้ารับราชการในกรมมหาดเล็ก ต่อมาได้เป็นขุนประสิทธิ

อักษรสาตร ผู้ช่วยเจ้ากรมพระอาลักษณ์ และในขณะนั้นตำาแหน่งเจ้ากรมอักษรพิมพการ

ว่างอยู่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้เป็นเจ้ากรมอักษรพิมพการด้วย



บทที่ 1  บทนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการอาจาริยคุณ 9

รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ดำารง

ตำาแหน่งขนุสารประเสรฐิ ปลดัทลูฉลองกรมพระอาลกัษณ์ ทำาหน้าทีก่ำากบัพนกังานกองตรวจ

สอบทานหนังสือข้างที่ ครั้งนั้นพระเจ้านครเชียงใหม่นำาช้างเผือกมาถวาย จึงโปรดเกล้าฯ  

ให้เป็นผู้ขนานนามแต่งฉันท์สมโภช และเมื่อมีช้างสำาคัญเข้ามาสู่พระบารมีอีกหลายช้าง 

ก็ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ขนานนามและแต่งฉันท์กล่อมช้างเหล่านั้น 

พ.ศ. 2414 ขุนสารประเสริฐ ได้แต่งแบบสอนหนังสือไทยเบื้องต้น ขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวายรวม 5 เรื่อง ได้แก่ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน และ

พิศาลการันต์ จึงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหลวงสารประเสริฐ และใน พ.ศ. 

2414 เป็นครูสอนหนังสือไทยในกรมทหารมหาดเล็ก ปีต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง จึงให้หลวงสารประเสริฐเป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ 

ให้มีการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และให้เขียนรูปภาพเรื่องรามเกียรติ์ตาม 

พระระเบียงรอบพระอุโบสถ ทรงเกณฑ์ข้าราชการที่เป็นจินตกวี แต่งโคลงประกอบภาพ

จารึกในแต่ละห้อง ในการน้ีหลวงสารประเสริฐได้เป็นแม่กองตรวจโคลงที่ข้าราชการแต่ง

ทูลเกล้าฯ ถวาย หลังจากปฏิสังขรณ์เสร็จบริบูรณ์ ใน พ.ศ. 2425 จึงได้รับการโปรดเกล้าฯ 

ให้เป็นพระยาศรีสุนทรโวหาร

ต่อมาทรงพระกรุณาให้พระยาศรีสุนทรโวหารเป็นพระอาจารย์ถวายอักษรสมเด็จ

พระบรมโอรสาธริาช เจ้าฟ้ามหาวชริณุหศิ สยามมกฎุราชกมุาร และสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ 

เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ รวมทั้งพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์อื่นๆ ด้วย และใน พ.ศ. 2430 พระยา

ศรีสุนทรโวหารก็ได้รับการโปรดกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี รับราชการสนองพระเดชพระคุณ

ด้วยดเีสมอมา จนอายไุด้ 70 ปี กถ็งึแก่อนจิกรรม (เกบ็ความจากวพิธุ โสภวงศ์, 2553: 245) 

3. ลักษณะค�ำประพันธ์

บทนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการอาจาริยคุณ แต่งด้วยคำาประพันธ์ประเภท 

อินทรวิเชียรฉันท์ 11

4. เนื้อเรื่องย่อ

บทนมสัการมาตาปิตคุุณ เป็นบททีก่ล่าวถงึพระคณุของบดิามารดาท่ีได้เลีย้งด ูทะนถุนอม

บตุรจนเติบใหญ่ แม้ภผูาและแผ่นดนิทีก่ว้างใหญ่กม็อิาจเทยีบได้ ผูแ้ต่งใช้ถ้อยคำาเรยีบง่าย 

ในด้านโวหารมีความเปรียบที่เข้าใจได้ชัดเจน ทำาให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง ดังความว่า
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        “ข้าขอนบชนกคุณ        ชนนีเป็นเค้ามูล

ผู้กอบนุกูลพูน                      ผดุงจวบเจริญวัย

        ฟูมฟักทะนุถนอม         บ่บ�าราศนิราไกล

แสนยากเท่าไรๆ                 บ่คิดยากล�าบากกาย

        ตรากทนระคนทุกข์     ถนอมเลี้ยงฤรู้วาย

ปกป้องซึ่งอันตราย             จนได้รอดเป็นกายา

        เปรียบหนักชนกคุณ    ชนนีคือภูผา

ใหญ่พื้นพสุนธรา                  ก็บ่เทียบบ่เทียมทัน

        เหลือที่จะแทนทด       จะสนองคุณานันต์

แท้บูชไนยอัน                     อุดมเลิศประเสริฐคุณ” 

คำาประพันธ์บทนี้แปลความได้ว่า ขอนอบน้อมพระคุณของบิดามารดาผู้ได้เกื้อกูลมา

ตัง้แต่เลก็จนเติบโต คอยเฝ้าระวงัรกัษา ประคับประคอง ดแูลอยูไ่ม่ยอมห่าง แม้จะลำาบาก

เท่าไรก็อดทนได้ เลี้ยงลูกอย่างทะนุถนอม ปกป้องอันตรายจนรอดพ้น เติบใหญ่เป็นตัว 

เป็นตน พระคุณของบิดามารดายิ่งใหญ่กว่าภูเขา หรือแผ่นดิน สุดที่จะทดแทนพระคุณ 

อันมากล้นนี้ได้ด้วยการบูชาอันวิเศษสมบูรณ์เลิศลำ้า

ส่วนบทนมัสการอาจริยคุณ เป็นบทที่กล่าวถึงพระคุณของครูอาจารย์ ผู้เปี่ยมด้วย

ความเมตตา กรณุา ทำาหน้าทีส่ัง่สอนศษิย์ให้มคีวามรู้ในสรรพวชิา อบรมศลีธรรม จริยธรรม 

ให้เข้าใจในบาปบุญคุณโทษ ดังความว่า

        “อนึ่งข้าค�านับน้อม                 ต่อพระครูผู้การุญ

โอบเอื้อและเจือจุน                  อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์

         ยัง บ ทราบก็ ได้ทราบ           ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน

ชี้แจงและแบ่งปัน                    ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน

        จิตมากด้วยเมตตา               และกรุณา บ เอียงเอน

เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์      ให้ฉลาดและแหลมคม

        ขจัดเขลาบรรเทาโม-             หะจิตมืดที่งุนงม

กังขา ณ อารมณ์                     ก็สว่างกระจ่างใจ

        คุณส่วนนี้ควรนับ                  ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร

ควรนึกและตรึกใน                   จิตน้อมนิยมชม”
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คำาประพันธ์บทนี้แปลความได้ว่า ขอความเคารพนอบน้อมต่อครู ผู้มีความกรุณา 

เผื่อแผ่อบรมสั่งสอนศิษย์ทุกสิ่ง ให้มีความรู้ ช่วยขยายความให้เข้าใจแจ่มแจ้ง มีเมตตา

กรุณา เที่ยงตรง เค่ียวเข็ญให้ฉลาดหลักแหลม ช่วยกำาจัดความโง่เขลา ให้มีความเข้าใจ

แจ่มชัด พระคณุดงักล่าวนีถ้อืว่าเป็นเลศิในสามโลกนี ้จึงควรระลกึ และน้อมใจชื่นชมยกย่อง

5. คุณค่ำ

5.1 คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์

การใช้ภาษาในบทนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการอาจาริยคุณ มีความดีเด่น  

2 ประการคือ การเล่นเสียงสัมผัส และการสรรคำา 

5.1.1 ก�รเล่นเสยีงสมัผสั ในทีน่ีม้ทีัง้การเล่นเสยีงสมัผสัพยญัชนะและสมัผสัสระ ดงันี้ 

ก. สัมผัสพยัญชนะ คือ การใช้คำาที่มีเสียงพยัญชนะเดียวกัน นำามาสัมผัสกัน เพื่อ

ให้เกิดความไพเราะ ตัวอย่างเช่น

“ข้าขอนบชนกคุณ” เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะในคำาว่า ข้า/ขอ และ นบ/ชนก

“ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน” เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะในคำาว่า เทียบ/เทียม/ทัน

“อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์” เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะในคำาว่า สาสน์/สิ่ง/สรรพ์

ข. สมัผสัสระ คือ การใช้คำาทีม่สีระเหมอืนกนันำามาสมัผสักนัเพื่อให้เกดิความไพเราะ 

ตัวอย่างเช่น

“ผู้กอบนุกูลพูน” เล่นสัมผัสสระในคำาว่า นุกูล/พูน

“ตรากทนระคนทุกข์” เล่นสัมผัสสระในคำาว่า ทน/ระคน

“ต่อพระครูผู้การุญ” เล่นสัมผัสสระในคำาว่า ครู/ผู้

5.1.2 ก�รสรรคำ� กวเีลอืกใช้คำาที่ไพเราะท้ังเสยีงและความหมาย ได้อย่างเหมาะสม 

คำาที่ใช้เป็นคำาที่ง่าย สื่อความหมายชัดเจน ทำาให้ผู้อ่านเห็นภาพแจ่มชัด ดังนี้ 

“ฟมูฟัก” ทำาให้เหน็ภาพว่าพ่อแม่ทะนถุนอม ประคบัประคองเลีย้งดลูกูด้วยความรกั

และเอาใจใส่อย่างดี 

“ตรากทนระคนทุกข์” เป็นคำาที่ทำาให้เห็นภาพว่าพ่อแม่ต้องตรากตรำา และอดทน 

ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อเลี้ยงดูลูกให้เติบโต 
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“ถนอมเลีย้ง” แสดงถงึการเลีย้งดลูกูอย่างประคบัประคองให้ด ีเลีย้งลกูด้วยความรกั 

และความปรารถนาดี 

“บชูไนย” แผลงมาจากคำาว่า ปชูนยี แปลว่า ควรบชูา เพื่อแสดงว่าพ่อแม่เป็นบคุคล

ที่ลูกควรบูชา 

“ขจัดเขลา” คำาน้ีแสดงให้เห็นหน้าที่ของครูว่าต้องการทำาให้ศิษย์ฉลาด ปราศจาก

ความไม่รู้เท่าทันในสิ่งต่างๆ 

5.2 คุณค่ำด้ำนเนื้อหำ

5.2.1 ก�รลำ�ดบัคว�มได้ชดัเจน บทนมสัการมาตาปิตคุณุและนมสัการอาจารยิคณุ 

เป็นบทร้อยกรองขนาดสั้น มีการลำาดับความที่ชัดเจน คือ กล่าวถึงพระคุณของพ่อและแม่

ที่มีต่อลูกตั้งแต่เกิด มีการนำาพระคุณของพ่อและแม่มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และ

ทิ้งท้ายด้วยการบอกว่า พระคุณอันล้นพ้นนี้ต่อให้ทดแทนคุณอย่างไร ก็ไม่สามารถที่จะ

ทดแทนให้หมดได้ 

5.2.2 ก�รสอนจริยธรรม เนื้อหาของบทนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการ 

อาจาริยคุณ ทำาให้นักเรียนสำานึกในพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์ นับเป็นการใช้

บทประพันธ์เป็นสื่อเพื่อปลูกฝังจริยธรรมได้เป็นอย่างดี 
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