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ตัวชีวั้ด

➢ วเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวจิารณ์เบ้ืองตน้  (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๑)
➢ วเิคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวถีิชีวติของสงัคม

ในอดีต  (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๒)
➢ วเิคราะห์และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดก

ทางวฒันธรรมของชาติ  (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๓)
➢ สงัเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๔)
➢ ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ

และน าไปใชอ้า้งอิง  (ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๖)
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อภิปูชนียกานท์

บทน าเร่ือง
ใคร...คือบุคคลที่ควรบูชา

วรรณคดศึีกษาบทวเิคราะห์
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อภิปูชนียกานท ์ เป็นค าสมาสมาจากค าวา่

หมายถึง บทประพนัธ์ท่ีกล่าวถึงการบูชาส่ิงท่ีมีคุณค่าเหนือส่ิงอ่ืนใด
ซ่ึงในท่ีน้ีคือ  การบูชาบิดามารดาและครูอาจารย์

อภิ

(แปลวา่  ยิง่  วเิศษ  เหนือ) (แปลวา่  น่านบัถือ  น่าบูชา) (แปลวา่  บทกลอน  ค าประพนัธ์)

+               ปูชนีย +               กานท์
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ข้าขอนบชนกคุณ ชนนีเป็นเค้ามูล
ผู้กอบนุกูลพูน ผดุงจวบเจริญวยั

ตัวอย่าง

ค าประพนัธ์บทนมสัการมาตาปิตุคุณ  และอาจริยคุณทั้ง ๒ บท  แต่งดว้ยอินทรวเิชียรฉนัท ์๑๑
ซ่ึงจะสงัเกตไดว้า่ค  าลหุในบทประพนัธ์น้ียดึเสียงอ่านเป็นส าคญั  โดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นค าท่ีประสมดว้ย
สระเสียงสั้นและไม่มีพยญัชนะสะกดเหมือนในปัจจุบนั  ลกัษณะเช่นน้ีจะพบในฉนัทส์มยัโบราณ
ดงันั้น  เวลาอ่านออกเสียง  นกัเรียนตอ้งสงัเกตฉนัทลกัษณ์ใหช้ดัเจนวา่ต าแหน่งใดเป็นค าครุ  ต าแหน่งใด
เป็นค าลหุ  เพ่ือจะไดอ้อกเสียงไดถู้กตอ้งตามท่ีฉนัทลกัษณ์ก าหนด  นอกจากน้ี  ยงัมีการใชค้  าเกินจ านวน
ท่ีก าหนดในบางวรรค  ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งอ่านรวบค าท่ีเกินจ านวนมานั้นใหไ้ดจ้งัหวะท่ีถกูตอ้งของฉนัท์
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ผงัฉันทลกัษณ์ของอนิทรวเิชียรฉันท์
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บทนมสัการมาตาปิตุคุณ  และอาจริยคุณ 
เป็นผลงานของพระยาศรีสุนทรโวหาร  (นอ้ย  อาจารยางกรู)

พระยาศรีสุนทรโวหาร  (นอ้ย  อาจารยางกรู)  เกิดเม่ือ
พ.ศ. ๒๓๖๖  ถึงแก่อนิจกรรมเม่ือ  พ.ศ. ๒๔๓๕  เป็นอาจารยส์อน
วชิาภาษาไทยในสมยัรัชกาลท่ี ๕  มีความรู้เปร่ืองปราด
ดา้นภาษาไทยอยา่งเยีย่มยอด  ท่านไดป้ระพนัธ์ต าราเรียนหลายเล่ม
ซ่ึงมีช่ือคลอ้งจองกนั  ดงัน้ี  มูลบทบรรพกิจ  วาหนิต์ินิกร
อกัษรประโยค  สงัโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์  พิศาลการันต์
อนนัตวภิาค  เขมรากษรมาลา  นิติสารสาธก  ปกีระณ าพจนาตถ์
พรรณพฤกษา สตัวาภิธาน   ผลงานอนัทรงคุณค่าเหล่าน้ีเหมาะ
ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ววิฒันาการของภาษาไทยและประวติั
ค าไทย

พระยาศรีสนุทรโวหาร  (นอ้ย  อาจารยางกรู)
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ใคร...คือบุคคลที่ควรบูชา
บทนมัสการมาตาปิตุคุณ 

กล่าวถึงพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบิดามารดา  ผูเ้ล้ียงดูลูก
อยา่งทะนุถนอม  และปกป้องอนัตรายโดยไม่เห็นแก่ความยากล าบาก 
พระคุณของท่านยิง่ใหญ่กวา่ภูเขาและพ้ืนแผน่ดินไม่สามารถทดแทน
ไดห้มด  จึงเป็นผูป้ระเสริฐท่ีควรบูชายิง่

บทนมัสการอาจริยคุณ 
กล่าวถึงพระคุณของครูผูใ้หค้วามรู้และอบรม

สัง่สอนใหรู้้ผิดชอบชัว่ดี  ครูเป็นผูเ้ป่ียมดว้ยเมตตากรุณา 
ดงันั้น  ศิษยจึ์งควรระลึกถึงพระคุณของครูดว้ยความเคารพ
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อนนฺตคุณสมฺปนฺนา  ชเนตฺต ิ ชนกา  อุโภ
ขา้ขอนบชนกคุณ ชนนีเป็นเคา้มูล

ผูก้อบนุกลูพนู ผดุงจวบเจริญวยั
ฟมูฟักทะนุถนอม บ  บ าราศนิราไกล

แสนยากเท่าไร ๆ บ  คิดยากล าบากกาย
ตรากทนระคนทุกข์ ถนอมเล้ียง  ฤ  รู้วาย

ปกป้องซ่ึงอนัตราย จนไดร้อดเป็นกายา
เปรียบหนกัชนกคุณ ชนนีคือภูผา

ใหญ่พ้ืนพสุนธรา ก็  บ  เทียบ  บ  เทียมทนั
เหลือท่ีจะแทนทด จะสนองคุณานนัต์

แทบู้ชไนยอนั อุดมเลิศประเสริฐคุณ
มยฺห   มาตาปิตูน ว  ปาเท  วนฺทาม ิ สาทร .
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ปาเจราจริยา  โหนฺต ิ คุณุตฺตรา  นุสาสกา.
อน่ึงขา้ค านบันอ้ม ต่อพระครูผูก้ารุญ

โอบเอ้ือและเจือจุน อนุสาสน์ทุกส่ิงสรรพ์
ยงั  บ  ทราบก็ไดท้ราบ ทั้งบุญบาปทุกส่ิงอนั

ช้ีแจงและแบ่งปัน ขยายอตัถใ์หช้ดัเจน
จิตมากดว้ยเมตตา และกรุณา  บ  เอียงเอน

เหมือนท่านมาแกลง้เกณฑ ์ ใหฉ้ลาดและแหลมคม
ขจดัเขลาบรรเทาโม- หะจิตมืดท่ีงุนงม

กงัขา  ณ  อารมณ์ ก็สวา่งกระจ่างใจ
คุณส่วนน้ีควรนบั ถือวา่เลิศ  ณ  แดนไตร

ควรนึกและตรึกใน จิตนอ้มนิยมชม
ปญฺญา  วุฑฺฒิ  กเรเตเต  ทนฺิโนวาเท  นมามหิ .
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การเล่นเสียงหนัก-เบาอย่างเป็นจงัหวะ
เช่น  “ก็  บ  เทียบ  บ  เทียมทนั”

การเล่นเสียงสัมผสั
สมัผสัพยญัชนะ   เช่น  “ฟมูฟักทะนุถนอม”
สมัผสัสระ            เช่น  “ช้ีแจงและแบ่งปัน” การใช้ความเปรียบท าให้เกดิความหมายลกึซึ้งกนิใจ  

เช่น
เปรียบหนกัชนกคุณ ชนนีคือภูผา

ใหญ่พ้ืนพสุนธรา ก็  บ  เทียบ  บ  เทียมทนั
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บทนมสัการมาตาปิตุคุณ  และบทนมสัการ
อาจริยคุณ  มุ่งปลูกฝังให้ส านึกในพระคุณของบิดา
มารดาและครูอาจารย์  อันเป็นพระคุณท่ียิ่งใหญ่ 
ซ่ึงท่านเหล่าน้ีเป็นบุคคลท่ีอยู่ใกล้ตัวท่ีสุด  ผู ้ท่ี มี
ความกตญัญูกตเวทียอ่มท าดีและคิดดี  ความกตญัญู
จึงเป็นเคร่ืองหมายของคนดี


