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หนังสือ “พินจิวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น” เล่มนี้
เขียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ใช้อ่านประกอบ
การเรียน วิชาภาษาไทย ในส่วนของวรรณคดีไทย นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้
เป็นหนังสือค้นคว้าส�าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอ่านส�าหรับ
เตรียมการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเรียบเรียงหนงัสอืเลม่นี ้ผูเ้ขียนทัง้สองได้น�าเอาวรรณคดีทีป่รากฏอยูใ่น หนงัสอื
เรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ�านวน 22 
เร่ือง ซึ่งเป็นวรรณคดีที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดให้เรียนมาเรียบเรียงใหม่ โดยแบ่ง
หัวข้อในการศึกษาออกเป็น 5 หัวข้อใหญ่ๆ คือ 

1. ประวัติความเป็นมา
2. ประวัติผู้แต่ง
3. ลักษณะค�าประพันธ์
4. เนื้อเรื่องย่อ
5. คุณค่า

ซึง่การเรียบเรียงเนือ้หาของหวัข้อทัง้ห้านีจ้ะมนี�า้หนกัไม่เท่ากนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความสัน้
ยาวของวรรณคดีเร่ืองนั้นๆ หรือที่ผู้เขียนท้ังสองเห็นว่าวรรณคดีเร่ืองใด ควรจะให้นักเรียน
ทราบในหัวข้อนั้นๆ อย่างละเอียด ผู้เขียนท้ังสองก็จะให้รายละเอียดเอาไว้มาก เช่น บทที่ 6 
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ซึ่งผู้เขียนทั้งสองเห็นว่า ประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่อง
นี้น่าสนใจ เพราะจะช่วยท�าให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบที่มาของการแต่งกาพย์เห่ชม
เครื่องคาวหวานได้แจ่มแจ้ง ดังนั้นจึงกล่าวรายละเอียดเอาไว้อย่างยืดยาว และคงจะเป็น
ข้อมูลที่ดีส�าหรับการน�าไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในโอกาสต่อไป
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ในส่วนการประเมินคุณค่าของวรรณคดีนั้น ผู้เขียนทั้งสองได้วิเคราะห์
เอาไว้พอเป็นตัวอย่างส�าหรับการเรียนการสอน มิได้วิเคราะห์โดยละเอียด 
เพราะมีความเห็นว่าการศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล 
ที่จะชี้ ให้เห็นว่าวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ดีเด่นอย่างไร ด้อยตรงจุดไหน มีคุณค่า
อย่างไร ดังนั้นในส่วนของการประเมินคุณค่า นักเรียนและนักศึกษาที่ ได้อ่าน
หนังสือเล่มนี้อาจมีความเห็นที่ต่างไปจากผู้เขียนท้ังสองได้

ขอย�า้ว่า การจะศึกษาวรรณคดีให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้และเข้าถึงแก่นนั้น นักเรียน 
นกัศกึษา จะต้องอ่านตวับทวรรณคดีเร่ืองนัน้ๆ อย่างละเอยีดด้วย มใิช่อ่านจากหนงัสอืเล่มนี้
เพียงเล่มเดียว หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงแนวทางในการศึกษา ดังนัน้จึงไม่อาจให้รายละเอียด
ที่ครบถ้วนได้ การศึกษาตัวบทวรรณคดีจะช่วยท�าให้นักเรียนเข้าใจบริบทต่างๆ ได้ทั้งหมด 
ยิ่งเป็นนักศึกษาด้วยแล้ว ยิ่งต้องอ่านตัวบทวรรณคดี ให้มาก เพราะจะช่วยให้มีความเข้าใจ
และเข้าถึงวรรณคดีจนเกิดความซาบซึ้ง เมื่อนักศึกษามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว ก็จะ
ท�าให้การฝึกสอนของนักศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ ในการเรียนการสอน
วรรณคดีต่อไปในภายหน้า

การพิมพ์คร้ังนี้เป็นการพิมพ์คร้ังแรก ซึ่งอาจมีข้อขาดตกบกพร่องอยู ่บ้าง 
ดังนั้นจึงขอความกรุณาจากท่านผู้อ่านหรือผู้ ใช้หนังสือเล่มนี้ ได้โปรดแจ้งข้อผิดพลาดที่พบ 
กลบัมายงัผูเ้ขียนด้วย เพ่ือท่ีผูเ้ขียนจะได้แก้ไขให้ถกูต้องและสมบรูณ์ทางวิชาการในโอกาสต่อไป 

ท้ายนีข้อกราบขอบพระคณุบรรดาผูม้ส่ีวนท�าให้เกดิหนงัสอืเล่มนีข้ึน้มา โดยเฉพาะลกู
ศิษย์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขียนหนังสือเล่มนี้ กับทั้งเจ้าของผลงานต่างๆ ที่ผู้เขียนท้ังสอง
ได้น�ามาอ้างไว้ ในบรรณานกุรม หากไม่มผีลงานของทกุท่านแล้ว หนงัสอืเล่มนีก้ค็งเกดิขึน้มา
ไม่ได้ ดังนั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่านเอาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ
 อาจารย์ วันเพ็ญ  เหลืองอรณุ



1. นริาศภูเขาทอง .......................................................................................7

2. โคลงโลกนติิ .......................................................................................... 21

3. สุภาษิตพระร่วง ....................................................................................33

4. กาพย์พระไชยสุริยา .............................................................................57

5. ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา ..................................................77

6. กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน ............................................................... 99

7. นทิานพื้นบ้าน ..................................................................................... 115

8. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ........131

9. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต ..... 141

10. บทเสภาสามัคคีเสวก ........................................................................ 147

11. ศิลาจารึกหลักที่ 1 .............................................................................. 161

12. รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ......................................... 171

13. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ............................................... 187

14. โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์. ..........................................................201

ส า ร บั ญ



15. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ.............................................................. 209

16. โคลงสุภาษิตอีศปปกรณ�า ................................................................ 217

17. กลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า .........................................................229

18. บทละครพูด เร่ืองเห็นแก่ลูก ...........................................................237

19. นทิานค�ากลอนเร่ืองพระอภัยมณี

 ตอน พระอภัยมณีหนนีางผีเสื้อสมุทร ............................................249

20. พระบรมราโชวาท ..............................................................................277

21. อิศรญาณภาษิต .................................................................................297

22. บทพากย์เอราวัณ ..............................................................................307



1. ประวัติความเป็นมา

นริาศภเูขาทองเป็นนริาศเร่ืองทีส่ัน้ทีส่ดุของสนุทรภู ่คอื มเีพียง 176 ค�ากลอน 
แต่กไ็ด้รับการยกย่องว่าเป็นนริาศเร่ืองเอกของสนุทรภู ่เพราะมลีลีาและจังหวะกลอน
ที่สละสลวย มีเนื้อหาแสดงถึงความจงรักภักดีของสุนทรภู่ที่มีต่อพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลศิหล้านภาลยัอย่างจริงใจ และแสดงถงึความรูส้กึน้อยเนือ้ต�า่ใจของสนุทรภู่ 
ที่ต้องประสบปัญหาชีวิต โดยพรรณนาออกมาได้อย่างสะเทือนอารมณ์ นอกจากนี้ 
สุนทรภู่ยังได้แสดงทัศนะที่เป็นสัจธรรมไว้ ในเนื้อหาแต่ละตอนได้อย่างเหมาะสม 

นิราศเรื่องนี้เป็นนิราศเรื่องที่สามของสุนทรภู่ แต่งขึ้นในขณะเป็นพระภิกษุ
อยู่จ�าพรรษาที่วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) ต่อมาได้ออกเดินทางไปนมัสการพระเจดีย์
ภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในราว พ.ศ. 2371

2. ประวัติผู้แต่ง

สุนทรภู่ ชื่อนี้มาจากราชทินนามของท่าน คือ “สุนทรโวหาร” กับนามเดิมว่า 
“ภู่” รวมกันเป็นสุนทรภู่ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ตรงกับรัชกาล
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

นิ ร า ศ ภู เ ข า ท อ ง 1



พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น8

ส�าหรับประวัติบิดามารดาของสุนทรภู่นั้น นักวิชาการด้านวรรณคดีมีความเห็นท่ี
แตกต่างกนั บ้างกเ็ชือ่ว่าบิดาของสนุทรภูเ่ป็นชาวบ้านกร�า่ อ�าเภอแกลง จังหวดัระยอง บ้างก็
เชือ่ว่าบิดาของสนุทรภูเ่ป็นชาวเพชรบรีุ ส่วนมารดานัน้สนันษิฐานว่าอพยพมาจากกรุงศรีอยธุยา
ครั้งเสียกรุงแก่พม่า ใน พ.ศ. 2310 แล้วมาตั้งรกรากที่กรุงธนบุรี (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 
และณัฐกาญจน์ นาคนวล, 2553 : 266-267)

กาลต่อมาบิดามารดาของสุนทรภูไ่ด้แยกทางกนั มารดาของสนุทรภูม่สีามี ใหม่และมี
ลกูสาว 2 คนชือ่ ฉมิกบันิม่ ส่วนบิดาของสุนทรภูน่ัน้ไปบวชอยูท่ีเ่มอืงแกลง จังหวดัระยอง แล้ว
หลงัจากนัน้มารดาของสนุทรภูไ่ด้รับราชการเป็นนางพระนมในพระองค์เจ้าจงกล พระธิดาของ
กรมพระราชวังหลัง สุนทรภู่จึงได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังตั้งแต่ยังเด็ก

เมือ่ถึงวยัเรียน สนุทรภูไ่ด้เรียนหนงัสอืทีว่ดัชีปะขาว (วดัศรีสดุาราม) จนมคีวามรูพ้อที่
จะท�ามาหากินได้ ก็ไปเป็นเสมียนนายระวาง กรมพระคลังสวน ท�าได้ไม่นานก็ออกมาอยู่
พระราชวังหลังตามเดิม ในขณะที่กลับมาอยู่พระราชวังหลังนี้ สุนทรภู่แอบคบหากับนางใน
คนหนึง่ชื่อ แม่จัน ท�าให้สุนทรภู่ต้องโทษจองจ�า

ครั้นกรมพระราชวังหลังทิวงคต สุนทรภู่ก็พ้นโทษ เม่ือพ้นโทษแล้วจึงเดินทาง
ไปหาบิดาที่เมืองแกลง เม่ือกลับจากเมืองแกลงแล้วก็เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กของ
พระองค์เจ้าปฐมวงศ์ พระโอรสในกรมพระราชวงัหลัง ต่อมาเจ้าครอกทองอยู ่พระอคัรชายา
ในกรมพระราชวังหลังได้เป็นธุระสู่ขอแม่จันให้กับสุนทรภู่

กาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
เป็นรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ในรัชกาลนี้สุนทรภู่มีบุญวาสนามาก ได้เป็นกวีที่ปรึกษา 
รับใช้ ใกล้ชดิ และยงัได้เป็นพระอาจารย์ถวายพระอกัษรเจ้าฟ้าอาภรณ์ พระราชโอรสในรัชกาล
ที่ 2 กับเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยสวรรคต ชีวิตของสุนทรภู่ก็ตกต�่าและ
ไม่ได้รับราชการ สนุทรภูจ่งึออกบวช ในระหว่างนีเ้จ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี ได้น�าเจ้าฟ้าชายกลาง 
และเจ้าฟ้าชายป๋ิว พระอนชุาในเจ้าฟ้าอาภรณ์มาฝากฝังให้เป็นลูกศษิย์ของสุนทรภู่ นอกจากนี้
สนุทรภูไ่ด้รับอปุการะจากพระราชวงศ์องค์ต่างๆ ได้แก่ กรมหมืน่อปัสรสดุาเทพ พระองค์เจ้า
ลักขณานคุุณ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ (พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

ครัน้เข้าสูแ่ผ่นดนิของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ชีวิตของสนุทรภู ่กก็ลบัมาสู่
ความสุขอีกครั้ง เพราะได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้ากรมอาลักษณ์ ฝ่ายพระราชวังบวร 
ต�าแหน่งพระสุนทรโวหาร ซึ่งท่านอยู่ในต�าแหน่งนี้ ได้ 5 ปีก็ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. 2398 
สิริอายุได้ 70 ปี
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แล้วในวาระครบ 200 ปีชาตกาลของสุนทรภู่ เม่ือ พ.ศ. 2529 องค์การศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องเกียรติคุณ
ของสุนทรภู่ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก

3. ลักษณะค�าประพันธ์

นริาศภูเขาทองแต่งเป็นกลอนนริาศ มีความยาว 176 ค�ากลอน ขึ้นต้นด้วยวรรครับ
และลงท้ายด้วยค�าว่า “เอย” ตามธรรมเนยีมนยิมของการแต่งนริาศ

4. ประวัติพระเจดีย์ภูเขาทอง

พระเจดีย์ภูเขาทอง เป็นพระเจดีย์ที่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็น
อนสุรณ์ ในการที่พระองค์ทรงยกทัพมาพิชิตกรุงศรีอยุธยาได้ในปี พ.ศ. 2112 พระองค์ได้
สร้างพระเจดีย์ขึ้นที่วัดกลางทุ่ง ห่างจากกรุงศรีอยุธยาราว 2 กิโลเมตร มีรปูทรงเป็นแบบ
เจดีย์มอญขนาดใหญ่ และได้ปรักหกัพังไปตามสภาพกาลเวลา ครัน้รัชกาลของสมเดจ็พระเจ้า
บรมโกศ จึงโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดและพระเจดีย์ขึ้นใหม่ โดยเปลี่ยนจากรปูทรงเจดีย์
มอญมาเป็นเจดีย์ไทย

5. เนื้อเรื่อง

สุนทรภู่ออกเดินทางจากพระนครด้วยเรือ เมื่อเดือนสิบเอ็ดหลังเข้าพรรษาแล้ว 
โดยเดินทางไปกับหนูพัด บุตรชายที่เกิดกับแม่จัน เพื่อไปนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทอง ที่
พระนครศรีอยุธยา สุนทรภู่ออกเดินทางจากวัดราชบูรณะ ผ่านพระบรมมหาราชวัง ณ ที่นี้ 
สุนทรภู่ได้ร�าพันถึงความหลัง เมื่อครั้งที่ตนยังเป็นคนโปรดของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย จากนั้นจึงถึงท่าแพ (ท่าราชวรดิษฐ์) วัดประโคนปัก โรงเหล้าบางจาก 
บางพลู บางพลัด บางโพ บ้านญวน วัดเขมาภิรตาราม ตลาดแก้ว ที่ตลาดแก้วนี้สุนทรภู่
ได้ครวญถึงแม่จันว่าเคยให้ผ้าห่มแพรด�าแก่สุนทรภู่ ก่อนออกเดินทางไปเมืองแกลง ต่อมา
ผ่านตลาดขวัญ บางธรณี บ้านมอญ บางพูด บ้านใหม่ บางเดื่อ บางหลวงเชิงราก สามโคก 
ทีส่ามโคกนีส้นุทรภูก่ห็วนร�าลกึถงึพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยัอกีครัง้ ด้วยทรง
พระราชทานนามเมืองสามโคกให้ ใหม่ว่าเมืองปทุมธาน ี และให้เป็นหัวเมืองชั้นตรี จากนั้น
สุนทรภู่ก็เดินทางผ่านบ้านงิ้ว พอตอนเย็นถึงเกาะราชครามแล้วจึงหยุดพักค้างแรม
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รุ่งเช้าสุนทรภู่ก็ออกเดินทางต่อไปจนถึงกรุงเก่า ขณะนั้นพระนายไวย (ต่อมาคือ 
พระยาไชยวิชิต [เผือก]) เกลอเก่าและเคยเป็นกวีที่ปรึกษาด้วยกันมาก่อน ได้เป็นเจ้าเมือง 
สุนทรภู่ตกยากจึงไม่กล้าเข้าไปหา เพราะเกรงว่าท่านเจ้าเมืองจะท�าเป็นไม่รู้จักแล้วสุนทรภู่
เองจะต้องเสียหน้า ดังนั้นสุนทรภู่จึงเดินทางผ่านจวนเจ้าเมืองไป และไปพักค้างแรมที่วัด
หน้าพระเมรุ ในขณะที่จ�าวัดอยู่นั้นได้มีพวกโจรเข้ามาขโมยของในเรือ แต่น�าเอาของไปไม่ได้

คร้ันรุ่งขึ้นเป็นวันพระ สุนทรภู่ได้เข้านมัสการพระเจดีย์ภูเขาทอง แล้วพบพระบรม
สารีริกธาตุ สุนทรภู่จึงอัญเชิญมาด้วย แต่รุ่งขึ้นวันต่อมาพระบรมสารีริกธาตุก็อันตรธานไป 
สุนทรภู่พักค้างคืนที่วัดภูเขาทองคืนหนึง่ จากนั้นจึงล่องเรือกลับพระนคร แล้วมาจ�าพรรษา
อยู่ทีว่ดัอรุณราชวราราม ตอนท้ายของนริาศสนุทรภูก่ล่าวว่านริาศเรือ่งนี้ ได้กล่าวถงึความรัก
เอาไว้บ้าง แต่ก็หาได้มีความรักจริงๆ ไม่ เหตุที่กล่าวเอาไว้นั้นก็เป็นเพียงพริกไทย ใบผักชี 
โรยหน้าให้อาหารเกิดความเอร็ดอร่อยเท่านั้นเอง

 6. คุณค่า

6.1 คุณค่าด้านวรรณศิลป์

6.1.1 การด�าเนนิเรื่อง สุนทรภู่แต่งนริาศภูเขาทองโดยน�าเอาเรื่องราวจากชีวิต
จริงของท่านมากล่าวไว้ โดยมีการร�าพันถึงความหลังไปพร้อมกับการพรรณนาถึงความสุข 
ทุกข์ เศร้า ผิดหวัง ปลงกับชีวิต และชี้ ให้เห็นว่าชีวิตคนนั้นมีขึ้นมีลง เมื่อยามรุ่งเรืองก็มี
คนนับหน้าถือตา แต่เมื่อยามตกทุกข์ได้ยากแล้ว ก็ไม่มี ใครปรานเีหลียวแล นอกจากนี้ยัง
ได้แทรกเร่ืองราวความรักของสุนทรภู่ โดยพรรณนาตามแบบของนริาศ ท�าให้ผู้อ่านเกิด
อารมณ์ต่างๆ ร่วมไปกับกวี และที่ส�าคัญสุนทรภู่ได้สอดแทรกสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนที่พบเห็น ต�านาน สถานที่ ธรรมชาติอันน่าร่ืนรมย์ ตลอดจนคติธรรมที่คมคาย ฉาก
ของนริาศภูเขาทองคือเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจนถึงพระนครศรีอยุธยา

6.1.2 การใช้ถ้อยค�า นริาศภูเขาทองเป็นวรรณคดีท่ีมีความไพเราะทั้งเน้ือความ
และเสียงสัมผัส เพราะการพิถีพิถันในการใช้ค�าของสุนทรภู่ จึงท�าให้นริาศภูเขาทอง มีเสียง
สัมผัสที่ ไพเราะรื่นหู สละสลวย และชัดเจน ซึ่งวิธีการที่สุนทรภู่ ใช้ ในเรื่องของการใช้ถ้อยค�า
นั้น มีดังนี้
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1  การเลือกสรรค�าที่ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ เช่น

“ถึงบางพลูคิดถึงคู่เมื่ออยู่ครอง เคยใส่ซองส่งให้ล้วนใบเหลือง
ถึงบางพลัดเหมือนพ่ีพลัดมาขัดเคือง ทั้งพลัดเมืองพลัดสมรมาร้อนรน”

2  การใช้เสียงของถ้อยค�า ท�าให้เกิดภาพที่ชัดเจน ดังเช่นในตอนที่สุนทรภู่เดินทาง
มาถงึบริเวณวดัเขมาภริตาราม เรือเกดิตดิน�้าวน สนุทรภูไ่ด้บรรยายด้วยค�าทีท่�าให้เหน็ภาพ
ได้ชัดเจนว่า

“ดูน�้าวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกลอก กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน
บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวงเหมือนกงเกวียน ดเูปลีย่นเปลีย่นคว้างคว้างเป็นหว่างวน
ทั้งหัวท้ายกรายแจวกระชากจ้วง ครรไลล่วงเลยทางมากลางหน
โอ้เรือพ้นวนมาในสาชล ใจยังวนหวังสวาทไม่คลาดคลา”

3  การซ�้าเสียง การซ�้าเสียงเป็นวิธีการซ�้าโดยใช้สัมผัสอักษร ท�าให้เกิดเสียงอัน
ไพเราะ ในการซ�้าเสียงนั้นจะต้องเลือกใช้ค�าท่ีท�าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
สุนทรภู่ท่านใช้ค�าซ�้าเสียงได้ดีมาก ดังความตอนหนึง่ที่สุนทรภู่พรรณนาถึงยามพักค้างคืน
อยู่ที่เกาะราชคราม ความว่า

“พระสุริยงลงลับพยับฝน ดูมัวมนมืดมิดทุกทิศา
ถึงทางลัดตัดทางมากลางนา ทั้งแฝกคาแขมกกขึ้นรกเรี้ยว
เป็นเงาง�า้น�้าเจิ่งดูเวิ้งว้าง ท้ังกว้างขวางขวัญหายไม่วายเหลียว
เห็นดุ่มดุ่มหนุ่มสาวเสียงกราวเกรียว ล้วนเรือเพรียวพร้อมหน้าพวกปลาเลย
เขาถ่อคล่องว่องไวไปเป็นยืด เรือเราฝืดฝืนมานจิจาเอ๋ย
ต้องถ่อค�า้ร�่าไปทั้งไม่เคย ประเดี๋ยวเสยสวบตรงเข้าพงรก
กลับถอยหลังรั้งรอเฝ้าถ่อถอน เรือขย่อนโยกโยนกระโถนหก
เงียบสงัดสัตว์ป่าคณานก น�้าค้างตกพร่างพรายพระพายพัด”
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นอกจากนีก้ารบรรยายธรรมชาตด้ิวยการใช้ค�าซ�า้เสยีงกท็�าให้เกดิจินตภาพได้ดี ดงัเช่น

“จนดึกดาวพราวพร่างกลางอัมพร กะเรียนร่อนร้องก้องเมื่อสองยาม
ทั้งกบเขียดเกรียดกรีดจังหรีดเรื่อย พระพายเฉื่อยฉวิฉวิวะหวิวหวาม
วังเวงจิตคิดคะนึงร�าพึงความ ถึงเมื่อยามยังอุดมโสมนัส”

เหตุที่กวีเลือกใช้การซ�้าเสียงนั้น เป็นเพราะกวีต้องการให้บทประพันธ์ของตนมีความ
หมายที่ชัดเจน และก่อให้เกิดจินตภาพแก่ผู้อ่านอย่างเด่นชัด เช่น วรรคที่ว่า “พระสุริยง
ลงลับพยับฝน ดูมัวมนมืดมิดทุกทิศา” ท�าให้ผู้อ่านเห็นภาพของท้องฟ้าที่ถูกปกคลุมไปด้วย
เมฆฝน หรือ “เรือขย่อนโยกโยนกระโถนหก” ให้ภาพที่ชัดเจนว่า เรือโคลงเคลงไปมาอย่าง
หนัก จนท�าให้ข้าวของกระจัดกระจายไปหมด เป็นต้น

ขณะเดียวกันเสียงของถ้อยค�า ทั้งเสียงพยัญชนะและเสียงสระ ก็สามารถท�าให้เกิด
อารมณ์และจินตภาพได้ ดงัตวัอย่างจากวรรคทีว่่า “เงยีบสงดัสตัว์ป่าคณานก น�้าค้างตกพร่าง
พรายพระพายพดั” ความวรรคดงักล่าวท�าให้เราสมัผสักบับรรยากาศทีเ่งยีบสงดั ปราศจาก
เสียงร้องของสัตว์ มีแต่เสียงน�้าค้างที่ร่วงหล่น และเสียงของลมที่พัดเฉื่อยๆ

6.1.3 การใช้กวีโวหาร กวีโวหารของสุนทรภู่ก่อให้เกิดภาพพจน์หลายอย่าง คือ

1  การใช้อปุมา คอื การใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบ ตวัอย่างท่ีจะกล่าวต่อไปนี ้เป็นการ
เปรียบเทียบที่ดีที่สุดในนริาศภูเขาทองเลยก็ว่าได้ 

“เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตรลบ ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา
สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์”

สนุทรภูเ่คยรับราชการใกล้ชดิเบือ้งพระยคุลบาท ของพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้า
นภาลัยแบบใกล้ชิดมาก จนได้กลิ่นหอมจากพระวรกาย แต่เมื่อสิ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยแล้ว วาสนาของสุนทรภู่ก็หายไป เหมือนกับกลิ่นหอมจากพระวรกายที่
สุนทรภู่เคยรับรู้นัน่เอง เป็นความเปรียบที่จับใจยิ่งนัก

2  การใช้อติพจน์ คือ การใช้โวหารเปรียบเทียบท่ีกล่าวเกินความเป็นจริง ดังค�าที่
สุนทรภู่อธิษฐานขอจนเกินความเป็นจริงว่า
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“ขอเดชะพระพุทธคุณช่วย แม้นมอดม้วยกลับชาติวาสนา
อายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลา อยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง”

3  การใช้โวหารสัทพจน์ คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อท�าให้เกิดภาพพจน์ที่
ชัดเจนมากขึ้น ดังตัวอย่าง

“ไม่เห็นคลองต้องค้างอยู่กลางทุ่ง พอหยุดยุงฉูชมุมารุมกัด
เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ้มกายเหมือนทรายซัด ต้องนัง่ปัดแปะไปมิได้นอน”

ค�าที่พิมพ์ตัวหนาคือค�าที่กวีเลียนเสียงกิริยาตบยุง ท�าให้ผู้อ่านเห็นภาพคนนัง่ปัดยุง
และตบยุงดังแปะๆ ท้ังคืนโดยมิได้หลับนอน

4  การสร้างอารมณ์สะเทอืนใจ สนุทรภู่ ใช้ค�าร�าพันได้ดีเด่นและให้ความรูส้กึสะเทอืน
ใจมาก ดังความจากตอนที่สุนทรภู่ร�าพันถึงวัดราชบูรณะด้วยความอาลัยอาวรณ์ ดังนี้

“โอ้อาวาสราชบูรณะพระวิหาร แต่นี้นานนับทิวาจะมาเห็น
เหลือร�าลึกนึกน่าน�้าตากระเด็น เพราะขุกเข็ญคนพาลมารานทาง
จะยกหยิบธิบดีเป็นที่ตั้ง ก็ใช้ถังแทนสัดเห็นขัดขวาง
จึงอ�าลาอาวาสนริาศร้าง มาอ้างว้างวิญญาณ์ในสาคร”

สนุทรภู่ต้องออกจากวัดราชบูรณะเพราะว่าถกูพระสงฆ์ ในวดัรุมกนักลัน่แกล้ง จะอาศยั
พึ่งพาเจ้าอาวาสๆ ก็ไม่ ให้ความยุติธรรม สุนทรภู่เกิดความรู้สึกปลงสังเวชในความทุกข์ยาก 
สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระท่ังที่อยู่อาศัย ดังนั้นเมื่อมาถึงบางธรณี สุนทรภู่จึงร�าพันออก
มาด้วยความรู้สึกที่ชอกช�า้อย่างรุนแรงว่า

“มาถึงบางธรณีทวีโศก ยามวิโยคยากใจให้สะอื้น
โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร
เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี ้ ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย
ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา”
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5  การใช้บทพรรณนาโวหาร นริาศภูเขาทองมีบทพรรณนาโวหารที่ดีเด่นด้วยการ
แสดงความรู้สึกนึกคิดของสุนทรภู่ ที่ส่งไปยังผู้อ่านด้วยถ้อยค�าพรรณนาที่มีศิลปะ ท�าให้ผู้
อ่านเกิดความเข้าใจและเกิดจินตภาพที่ชัดเจน ดังเช่น ในบทที่พรรณนาชมธรรมชาติ และ
ความงดงามต่างๆ ในตอนที่กล่าวถึงธรรมชาติยามค�่าคืนว่า

“จนเดือนเด่นเห็นนกกระจับจอก ระดะดอกบัวเผื่อนเมื่อเดือนหงาย”

ครั้นเม่ือกล่าวถึงธรรมชาติยามเช้า สุนทรภู่ได้พรรณนาให้เห็นภาพของท้องน�้าและ
พรรณไม้ที่สวยสดว่า

“จนแจ่มแจ้งแสงตะวันเห็นพรรณผัก ดูน่ารักบรรจงส่งเกสร
เหล่าบัวเผื่อนแลสล้างริมทางจร ก้ามกุ้งซ้อนเสียดสาหร่ายใต้คงคา
สายติ่งแกมแซมสลับต้นตับเต่า เป็นเหล่าเหล่าแลรายทั้งซ้ายขวา
กระจับจอกดอกบัวบานผกา ดาษดาดูขาวดั่งดาวพราย”

การพรรณนาภาพพระเจดีย์ภูเขาทอง สุนทรภู่ได้กล่าวไปเป็นล�าดับ คือ พรรณนา
ตั้งแต่แลเห็นพระเจดีย์ภูเขาทองลิบลิ่วแต่ไกลกลางทุ่งนา แล้วใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนถึงลาน
พระเจดีย์และองค์พระเจดีย์ 

“ไปเจดีย์ที่ชื่อภูเขาทอง ดูสูงล่องลอยฟ้านภาลัย
อยู่กลางทุ่งรุ่งโรจน์สันโดษเด่น เป็นที่เล่นนาวาคงคาใส
ที่พื้นลานฐานปัทม์ถัดบันได คงคาไหลล้อมรอบเป็นขอบคัน
มีเจดีย์วิหารเป็นลานวัด ในจังหวัดวงแขวงก�าแพงกั้น
ทั้งองค์ก่อย่อเหลี่ยมสลับกัน เป็นสามชั้นเชิงชานตระหง่านงาม”

6.2 คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม

6.2.1 สภาพชีวิตและสังคมไทยสมัยโบราณ นริาศภูเขาทองได้บรรยายให้เห็น
ถึงสภาพชีวิตคนไทยหลายประการ เช่น
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1  ชีวติความเป็นอยูข่องคนสมัยก่อน ดงัเช่น ในตอนทีส่นุทรภูเ่ดนิทางผ่านบ้านญวน 
ท่านได้กล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของคนในแถบนั้นว่ามีอาชีพจับปลา 
และมีเคร่ืองมือในการจับปลาด้วย ดังความว่า

“ถึงบ้านญวนล้วนแต่โรงแลสะพรั่ง มีข้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขาย
ตรงหน้าโรงโพงพางเขาวางราย พวกหญิงชายพร้อมเพรียงมาเมยีงมอง”

เมื่อผ่านบ้านมอญก็กล่าวถึงการแต่งกายของสาวชาวมอญว่า เกล้าผมมวย ถอนไร
จุก และแต่งหน้าท�าผมอย่างชาวไทย โดยการจับเขม่าผสมกับน�้ามันหอม แล้วน�ามาท�าเป็น
น�า้มันแต่งผม ดังความว่า

“ถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่า ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา
เดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา ทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย”

เมือ่สนุทรภูพั่กค้างคืนท่ีวดัหน้าพระเมรุ ท่านได้กล่าวว่ามกีารเล่นเพลง ซึง่เป็นมหรสพ
ในยามว่างของคนไทยสมัยก่อน ซึ่งลอยเรือเล่นเพลง จุดประทีปโคมไฟกันอย่างสนกุสนาน 
เหมือนย่านส�าเพ็งในยามค�่าคืน ดังความว่า

“บ้างขึ้นล่องร้องล�าเล่นส�าราญ ทั้งเพลงการเกี้ยวแก้กันแซ่เซ็ง
บ้างฉลองผ้าป่าเสภาขับ ระนาดรับรัวคล้ายกับนายเส็ง
มีโคมรายแลอร่ามเหมือนส�าเพ็ง เมื่อคราวเคร่งก็มิใคร่จะได้ดู
อ้ายล�าหนึง่ครึ่งท่อนกลอนมันมาก ช่างยาวลากเลื้อยเจื้อยจนเหนือ่ยหู
ไม่จบบทลดเลี้ยวเหมือนเงี้ยวง ู จนลูกคู่ขอทุเลาว่าหาวนอน”

2  ชีวิตความเป็นอยู่ ในราชส�านัก ก่อนที่สุนทรภู่จะต้องตกยากนั้น สุนทรภู่เคยรับ
ราชการในราชส�านักมาก่อน ดังนั้นท่านจึงได้กล่าวถึงชีวิตในราชส�านักและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เอาไว้ว่า
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“ถึงหน้าแพแลเห็นเรือที่นัง่ คิดถึงครั้งก่อนมาน�้าตาไหล
เคยหมอบรับกับพระจมื่นไวย แล้วลงในเรือที่นัง่บัลลังก์ทอง
เคยทรงแต่งแปลงบทพจนารถ เคยรับราชโองการอ่านฉลอง
จนกฐินสิ้นแม่น�้าในล�าคลอง มิได้ข้องเคืองขัดหัทยา”

ความข้างต้นสุนทรภู่บอกว่า เมื่อมาถึงหน้าแพเห็นเรือพระที่นัง่ก็ท�าให้สุนทรภู่
หวนร�าลึกถึงความหลัง เมื่อครั้งที่ ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อย่างใกล้ ชดิ ไปถวายผ้าพระกฐนิ ณ พระอารามต่างๆ ในการนีส้นุทรภู่เป็นผูรั้บราชโองการ
ให้แต่งหรืออ่านบทพระราชนพินธ์อยู่เสมอ นอกจากนี้สุนทรภู่ยังกล่าวถึงพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอีกอย่างหนึง่ ซึ่งก็คือการปฏิสังขรณ์วัด
เขมาภิรตารามและมีงานฉลองอย่างใหญ่โต ดังความว่า

“โอ้ปางหลังครั้งสมเด็จบรมโกศ มาผูกโบสถ์ก็ได้มาบูชาชื่น
ชมพระพิมพ์ริมผนังยังยั่งยืน ทั้งแปดหมื่นสี่พันได้วันทา”

6.2.2 ความเข้าใจธรรมชาติของมนษุย์ นริาศภูเขาทองกล่าวถึงธรรมชาติของ
มนษุย์ ท�าให้ผูอ่้านเข้าใจจิตใจของผูค้นได้มากขึน้ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัชีวิตของสนุทรภู่ 
ด้วยแล้ว ท�าให้เราได้ข้อคิด ข้อปฏิบัติ ข้อเตือนใจหลายข้อจากชีวิตของท่านดังนี้

1  ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของสุนทรภู่ สุนทรภู่เป็นผู้ที่กตัญญูรู้คุณต่อผู้มี
พระคุณเสมอ ยิ่งเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยด้วยแล้ว สุนทรภู่ท่านส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดมา ดังปรากฏในนริาศภูเขาทองว่า

“โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น
พระนพิพานปานประหนึง่ศีรษะขาด ด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเข็ญ
ทั้งโรคซ�า้กรรมซัดวิบัติเป็น ไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา
จึงสร้างพรตอตส่าห์ส่งส่วนบุญถวาย ประพฤติฝ่ายสมถะทั้งวสา
เป็นสิ่งของฉลองคุณมุลิกา ขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไป”
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2  ที่ ใดมีรักที่นัน่มีทุกข ์สุนทรภู่ได้แสดงให้เห็นถึงผลทางด้านลบของความรักว่า

“ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจนี้ประจ�าทุกค�า่คืน

3  จิตใจของมนษุย์ยากที่จะรู้ สุนทรภู่ได้ ชี้ ให้เห็นถึงความเป็นธรรมดาของจิตใจ
มนษุย์ว่า

“โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย
นีห่รือจิตคิดหมายมีหลายใจ ที่จิตใครจะเป็นหนึง่อย่าพึงคิด”

4  ความเข้าใจมนษุย์ สนุทรภูเ่ปรียบคนพาลว่าเหมอืนผลมะเดือ่ เพราะคนพาลนัน้
มีลักษณะหวานนอกขมใน ดังเช่นผลมะเดื่อที่ผลข้างนอกดี ข้างในเสีย ดังความจากนริาศว่า

“ถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลือประหลาด บังเกิดชาติแมลงหวี่มี ในไส้
เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมใน อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา”

5  ยามสุขเพื่อนมาก ยามยากเพื่อนหาย เป็นธรรมดาของโลกที่ว่า เมื่อยามมีบุญ
วาสนาก็มีผู้มานบนอบนับถือกันเป็นพ่ีน้องผองเพื่อน แต่ ในยามตกอับก็กลับท�าเป็นไม่รู้จัก 
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้สุนทรภู่ต้องพบเจอมากับตัวเอง ท่านจึงรู้ถึงความจริงข้อนี้ ดังนั้นเมื่อ
ท่านเดนิทางผ่านจวนของผูรั้กษากรุงเก่าซ่ึงเคยเป็นเพือ่นกนัมาก่อน ท่านจงึไม่แวะเข้าไปหา 
เพราะเจียมตน ดังความว่า

“จะแวะหาท่านเหมือนเมื่อเป็นไวย ก็จะได้รับนมินต์ขึ้นบนจวน
แต่ยามยากหากว่าถ้าท่านแปลก อกมิแตกเสียหรือเราเขาจะสรวล
เหมือนเข็ญใจใฝ่สูงมิคู่ควร จะต้องม้วนหน้ากลับอัประมาณ”

6  ความเป็นอนจิจัง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกย่อมเป็นอนจิจัง มีการแปรเปลี่ยน
อยูเ่สมอ ในชีวิตของคนเรากย่็อมต้องประสบกบัการเปลีย่นแปลงแน่นอน ข้อนีส้นุทรภูท่่าน
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ได้ ชี้ ให้เห็นถงึความเปลีย่นแปลงในชีวิตของคนเรา ดงัเช่น เมือ่สนุทรภูไ่ปนมสัการพระเจดีย์
ภูเขาทอง ท่านได้กล่าวว่าพระเจดีย์นั้นเก่ามาก ช�ารุด ทรุดโทรม มีรอยแตกร้าว ไม่ยั่งยืน
ทนทาน สุนทรภู่ได้น�าสภาพของพระเจดีย์ที่ท่านเห็น มาเปรียบกับเกียรติยศช่ือเสียงว่า
ไม่ยั่งยืนเหมือนองค์พระเจดีย์ นานเข้าก็ต้องเสื่อมสลายไปเช่นกัน คนมีเงินก็อาจกลับกลาย
เป็นคนจน ส่วนคนจนก็อาจกลับกลายเป็นคนรวยได้ ดังความในนริาศว่า

“มีห้องถ�้าส�าหรับจุดเทียนถวาย ด้วยพระพายพัดเฉวียนอยู่เหียนหัน
เป็นลมทักษิณาวัฏน่าอัศจรรย ์ แต่ทุกวันนี้ชราหนักหนานัก
ทั้งองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแสก เผยอแยกยอดสุดก็หลุดหัก
โอ้เจดีย์ที่สร้างยังร้างรัก เสียดายนักนึกน่าน�า้ตากระเด็น
กระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศ จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น
เป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็น คิดก็เป็นอนจิจังเสียทั้งนั้น”

คร้ันสุนทรภู่นมัสการพระเจดีย์ภูเขาทองแล้ว ท่านก็ได้พบพระบรมสารีริกธาตุสถิต
อยูใ่นเกสรดอกบวั ดงันัน้ท่านจงึอญัเชญิมาด้วย แต่พอรุ่งเช้าพระบรมสารีริกธาตกุอ็นัตรธาน
ไป สุนทรภู่ผิดหวังมาก ท่านจึงชี้ ให้ผู้อ่านเห็นว่าชีวิตของคนเราย่อมมีสมหวัง ผิดหวัง 
คละเคล้ากันไป ดังความว่า

“พอกราบพระปะดอกปทุมชาติ พบพระธาตุสถิตในเกสร
สมถวิลยินดีชลุีกร ประคองช้อนเชิญองค์ลงนาวา
กับหนูพัดมัสการส�าเร็จแล้ว ใส่ขวดแก้ววางไว้ใกล้เกศา
มานอนกรุงรุ่งขึ้นจะบูชา ไม่ปะตาตันอกยิ่งตกใจ
แสนเสียดายหมายจะชมบรมธาต ุ ใจจะขาดคิดมาน�้าตาไหล
โอ้บุญน้อยลอยลับครรไลไกล เสียน�้าใจเจียนจะดิ้นสิ้นชีวัน”

6.2.3 ความรูด้้านต่างๆ นริาศภเูขาทองได้แสดงโลกทัศน์และความรู้ ในด้านต่างๆ 
ให้แก่ผู้อ่านอย่างลึกซึ้งหลายประการ เช่น

1  ความรู้ด้านต�านานสถานท่ี เช่น ความรู้เรื่องความเป็นมาของเมืองปทุมธาน ี
ซึ่งเดิมมีนามว่า สามโคก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้เปลี่ยนนามให้
ใหม่ว่า ปทุมธาน ีเพราะมีดอกบัวมากมาย และยกให้เป็นเมืองชั้นตรีด้วย ดังความในนริาศ
ว่า
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“ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า พระพุทธเจ้าหลวงบ�ารุงซึ่งกรุงศรี
ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี ชื่อปทุมธานเีพราะมีบัว”

2  ความรูด้้านคตธิรรม สุนทรภู่ได้แทรกคตธิรรมลงในนริาศภเูขาทอง ท�าให้ผูอ่้าน
ได้ข้อคิดหลายประการ คติธรรมที่สุนทรภู่ได้กล่าวถึงนั้นมีอยู่มากมาย เช่น

“ถึงบ้านงิ้วเห็นแต่งิ้วละลิ่วสูง ไม่มีฝูงสัตว์สิงกิ่งพฤกษา
ด้วยหนามดกรกดาษระดะตา นึกก็น่ากลัวหนามขามขามใจ
งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม ดังขวากแซมเสี้ยมแทรกแตกไสว
ใครท�าชู้คู่ท่านครั้นบรรลัย ก็ต้องไปปีนต้นน่าขนพอง
เราเกิดมาอายุเพียงนี้แล้ว ยังคลาดแคล้วครองตัวไม่มัวหมอง
ทุกวันนี้วิปริตผิดท�านอง เจียนจะต้องปีนบ้างหรืออย่างไร”

3  ความรูด้้านสภุาษติ นริาศภเูขาทองได้แทรกสภุาษติส�าหรับเตอืนใจผูอ้า่นเอาไว้
หลายเร่ือง และภาษิตนั้นก็เป็นที่จ�ากันได้ขึ้นใจของคนไทย เช่น

“ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้นพูดชั่วตัวตายท�าลายมิตร จะชอบผิดในมนษุย์เพราะพูดจา”

หรือ

“ถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลือประหลาด บังเกิดชาติแมลงหวี่มี ในไส้
เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมใน อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา
อีกสองสิ่งหญิงร้ายและชายชั่ว อย่าเมามัวหมายรักสมัครสมาน”
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