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1. ประวัติความเป็นมา
นิราศภูเขาทองเป็นนิราศเรือ่ งทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ของสุนทรภู่ คือ มีเพียง 176 ค�ำกลอน
แต่กไ็ ด้รับการยกย่องว่าเป็นนิราศเรือ่ งเอกของสุนทรภู่ เพราะมีลลี าและจังหวะกลอน
ที่สละสลวย มีเนื้อหาแสดงถึงความจงรักภักดี ของสุนทรภู่ที่มีต่อพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยอย่างจริงใจ และแสดงถึงความรูส้ กึ น้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจของสุนทรภู่
ที่ต้องประสบปัญหาชีวิต โดยพรรณนาออกมาได้อย่างสะเทือนอารมณ์ นอกจากนี้
สุนทรภู่ยังได้แสดงทั ศนะที่เป็นสัจธรรมไว้ ในเนื้อหาแต่ละตอนได้อย่างเหมาะสม
นิราศเรื่องนี้เป็นนิราศเรื่องที่สามของสุนทรภู่ แต่งขึ้นในขณะเป็นพระภิกษุ
อยู่จ�ำพรรษาที่วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) ต่อมาได้ออกเดินทางไปนมัสการพระเจดี ย์
ภูเขาทอง จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ในราว พ.ศ. 2371

2. ประวัติผู้แต่ง
สุนทรภู่ ชื่อนี้มาจากราชทินนามของท่าน คือ “สุนทรโวหาร” กับนามเดิมว่า
“ภู่” รวมกันเป็นสุนทรภู่ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ตรงกับรัชกาล
ของพระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้าจุฬาโลก
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พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ส�ำหรับประวัติบิดามารดาของสุนทรภู่นั้น นักวิ ชาการด้านวรรณคดี มีความเห็นที่
แตกต่างกัน บ้างก็เชือ่ ว่าบิดาของสุนทรภูเ่ ป็นชาวบ้านกร�ำ่ อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง บ้างก็
เชือ่ ว่าบิดาของสุนทรภูเ่ ป็นชาวเพชรบุรี ส่วนมารดานัน้ สันนิษฐานว่าอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา
ครั้งเสียกรุงแก่พม่า ใน พ.ศ. 2310 แล้วมาตั้งรกรากที่กรุงธนบุรี (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
และณัฐกาญจน์ นาคนวล, 2553 : 266-267)
กาลต่อมาบิดามารดาของสุนทรภูไ่ ด้แยกทางกัน มารดาของสุนทรภูม่ สี ามี ใหม่และมี
ลูกสาว 2 คนชือ่ ฉิมกับนิม่ ส่วนบิดาของสุนทรภูน่ นั้ ไปบวชอยูท่ เี่ มืองแกลง จังหวัดระยอง แล้ว
หลังจากนัน้ มารดาของสุนทรภูไ่ ด้รับราชการเป็นนางพระนมในพระองค์เจ้าจงกล พระธิดาของ
กรมพระราชวังหลัง สุนทรภู่จึงได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังตั้งแต่ยังเด็ก
เมือ่ ถึงวัยเรียน สุนทรภูไ่ ด้เรียนหนังสือทีว่ ดั ชีปะขาว (วัดศรีสดุ าราม) จนมีความรูพ้ อที่
จะท�ำมาหากินได้ ก็ไปเป็นเสมียนนายระวาง กรมพระคลังสวน ท�ำได้ไม่นานก็ออกมาอยู่
พระราชวังหลังตามเดิม ในขณะที่กลับมาอยู่พระราชวังหลังนี้ สุนทรภู่แอบคบหากับนางใน
คนหนึง่ ชื่อ แม่จัน ท�ำให้สุนทรภู่ต้องโทษจองจ�ำ
ครั้นกรมพระราชวังหลังทิวงคต สุนทรภู่ก็พ้นโทษ เมื่อพ้นโทษแล้วจึงเดินทาง
ไปหาบิ ดาที่เมืองแกลง เมื่อกลับจากเมืองแกลงแล้วก็เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กของ
พระองค์เจ้าปฐมวงศ์ พระโอรสในกรมพระราชวังหลัง ต่อมาเจ้าครอกทองอยู่ พระอัครชายา
ในกรมพระราชวังหลังได้เป็นธุระสู่ขอแม่จันให้กับสุนทรภู่
กาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุ ทธเลิศหล้านภาลัย ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
เป็นรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ในรัชกาลนี้สุนทรภู่มีบุญวาสนามาก ได้เป็นกวีที่ปรึ กษา
รับใช้ ใกล้ชดิ และยังได้เป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรเจ้าฟ้าอาภรณ์ พระราชโอรสในรัชกาล
ที่ 2 กับเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุ ทธเลิศหล้านภาลัยสวรรคต ชีวิตของสุนทรภู่ก็ตกต�่ำและ
ไม่ได้รับราชการ สุนทรภูจ่ งึ ออกบวช ในระหว่างนีเ้ จ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี ได้นำ� เจ้าฟ้าชายกลาง
และเจ้าฟ้าชายปิว๋ พระอนุชาในเจ้าฟ้าอาภรณ์มาฝากฝังให้เป็นลูกศิษย์ของสุนทรภู่ นอกจากนี้
สุนทรภูไ่ ด้รับอุปการะจากพระราชวงศ์องค์ตา่ งๆ ได้แก่ กรมหมืน่ อัปสรสุดาเทพ พระองค์เจ้า
ลักขณานุคุณ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ (พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว)
ครัน้ เข้าสูแ่ ผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ชีวิตของสุนทรภู่ ก็กลับมาสู่
ความสุขอีกครั้ง เพราะได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้ากรมอาลักษณ์ ฝ่ายพระราชวังบวร
ต�ำแหน่งพระสุนทรโวหาร ซึ่งท่านอยู่ในต�ำแหน่งนี้ ได้ 5 ปีก็ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. 2398
สิริอายุได้ 70 ปี
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แล้วในวาระครบ 200 ปีชาตกาลของสุนทรภู่ เมื่อ พ.ศ. 2529 องค์การศึกษา
วิ ทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องเกียรติคุณ
ของสุนทรภู่ ให้เป็นผู้มีผลงานดี เด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก

3. ลักษณะค�ำประพันธ์
นิราศภูเขาทองแต่งเป็นกลอนนิราศ มีความยาว 176 ค�ำกลอน ขึ้นต้นด้วยวรรครับ
และลงท้ายด้วยค�ำว่า “เอย” ตามธรรมเนียมนิยมของการแต่งนิราศ

4. ประวัติพระเจดีย์ภูเขาทอง
พระเจดี ย์ภูเขาทอง เป็นพระเจดี ย์ที่พระเจ้าหงสาวดี บุเรงนองทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็น
อนุสรณ์ ในการที่พระองค์ทรงยกทั พมาพิชิตกรุงศรีอยุธยาได้ในปี พ.ศ. 2112 พระองค์ได้
สร้างพระเจดี ย์ขึ้นที่วัดกลางทุ่ง ห่างจากกรุงศรีอยุธยาราว 2 กิโลเมตร มีรปู ทรงเป็นแบบ
เจดียม์ อญขนาดใหญ่ และได้ปรักหักพั งไปตามสภาพกาลเวลา ครัน้ รัชกาลของสมเด็จพระเจ้า
บรมโกศ จึงโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดและพระเจดี ย์ขึ้นใหม่ โดยเปลี่ยนจากรูปทรงเจดี ย์
มอญมาเป็นเจดี ย์ไทย

5. เนื้อเรื ่อง
สุนทรภู่ออกเดินทางจากพระนครด้วยเรือ เมื่อเดือนสิบเอ็ดหลังเข้าพรรษาแล้ว
โดยเดินทางไปกับหนูพัด บุตรชายที่เกิดกับแม่จัน เพื่อไปนมัสการพระเจดี ย์ภูเขาทอง ที่
พระนครศรีอยุธยา สุนทรภู่ออกเดินทางจากวัดราชบูรณะ ผ่านพระบรมมหาราชวัง ณ ที่น้ี
สุนทรภู่ได้ร�ำพั นถึงความหลัง เมื่อครั้งที่ตนยังเป็นคนโปรดของพระบาทสมเด็จพระพุ ทธ
เลิศหล้านภาลัย จากนั้นจึงถึงท่าแพ (ท่าราชวรดิษฐ์) วัดประโคนปัก โรงเหล้าบางจาก
บางพลู บางพลัด บางโพ บ้านญวน วัดเขมาภิรตาราม ตลาดแก้ว ที่ตลาดแก้วนี้สุนทรภู่
ได้ครวญถึงแม่จันว่าเคยให้ผ้าห่มแพรด�ำแก่สุนทรภู่ ก่อนออกเดินทางไปเมืองแกลง ต่อมา
ผ่านตลาดขวัญ บางธรณี บ้านมอญ บางพูด บ้านใหม่ บางเดื่อ บางหลวงเชิงราก สามโคก
ทีส่ ามโคกนีส้ นุ ทรภูก่ ห็ วนร�ำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอีกครัง้ ด้วยทรง
พระราชทานนามเมืองสามโคกให้ ใหม่ว่าเมืองปทุมธานี และให้เป็นหัวเมืองชั้นตรี จากนั้น
สุนทรภู่ก็เดินทางผ่านบ้านงิ้ว พอตอนเย็นถึงเกาะราชครามแล้วจึงหยุดพั กค้างแรม
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รุ่งเช้าสุนทรภู่ก็ออกเดินทางต่อไปจนถึงกรุงเก่า ขณะนั้นพระนายไวย (ต่อมาคือ
พระยาไชยวิ ชิต [เผือก]) เกลอเก่าและเคยเป็นกวีที่ปรึ กษาด้วยกันมาก่อน ได้เป็นเจ้าเมือง
สุนทรภู่ตกยากจึงไม่กล้าเข้าไปหา เพราะเกรงว่าท่านเจ้าเมืองจะท�ำเป็นไม่ร้จู ั กแล้วสุนทรภู่
เองจะต้องเสียหน้า ดังนั้นสุนทรภู่จึงเดินทางผ่านจวนเจ้าเมืองไป และไปพั กค้างแรมที่วัด
หน้าพระเมรุ ในขณะที่จำ� วัดอยู่นั้นได้มีพวกโจรเข้ามาขโมยของในเรือ แต่น�ำเอาของไปไม่ได้
ครั้นรุ่งขึ้นเป็นวันพระ สุนทรภู่ได้เข้านมัสการพระเจดี ย์ภูเขาทอง แล้วพบพระบรม
สารีริกธาตุ สุนทรภู่จึงอัญเชิญมาด้วย แต่รุ่งขึ้นวันต่อมาพระบรมสารีริกธาตุก็อันตรธานไป
สุนทรภู่พักค้างคืนที่วัดภูเขาทองคืนหนึง่ จากนั้นจึงล่องเรือกลับพระนคร แล้วมาจ�ำพรรษา
อยูท่ วี่ ดั อรุณราชวราราม ตอนท้ายของนิราศสุนทรภูก่ ล่าวว่านิราศเรือ่ งนี้ ได้กล่าวถึงความรัก
เอาไว้บ้าง แต่ก็หาได้มีความรักจริงๆ ไม่ เหตุที่กล่าวเอาไว้นั้นก็เป็นเพี ยงพริกไทย ใบผักชี
โรยหน้าให้อาหารเกิดความเอร็ดอร่อยเท่านั้นเอง

6. คุณค่า
6.1 คุณค่าด้านวรรณศิลป์
6.1.1 การด�ำเนินเรื ่อง สุนทรภู่แต่งนิราศภูเขาทองโดยน�ำเอาเรื่องราวจากชีวิต

จริงของท่านมากล่าวไว้ โดยมีการร�ำพั นถึงความหลังไปพร้อมกับการพรรณนาถึงความสุข
ทุกข์ เศร้า ผิ ดหวัง ปลงกับชีวิต และชี้ ให้เห็นว่าชีวิตคนนั้นมีขึ้นมีลง เมื่อยามรุ่งเรืองก็มี
คนนับหน้าถือตา แต่เมื่อยามตกทุกข์ได้ยากแล้ว ก็ไม่มี ใครปรานีเหลียวแล นอกจากนี้ยัง
ได้แทรกเรื่องราวความรักของสุนทรภู่ โดยพรรณนาตามแบบของนิราศ ท�ำให้ผู้อ่านเกิด
อารมณ์ต่างๆ ร่วมไปกับกวี และที่ส�ำคัญสุนทรภู่ได้สอดแทรกสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนที่พบเห็น ต�ำนาน สถานที่ ธรรมชาติอันน่ารื่นรมย์ ตลอดจนคติธรรมที่คมคาย ฉาก
ของนิราศภูเขาทองคือเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจนถึงพระนครศรีอยุธยา

6.1.2 การใช้ถ้อยค�ำ นิราศภูเขาทองเป็นวรรณคดี ที่มีความไพเราะทั้งเนื้อความ

และเสียงสัมผัส เพราะการพิถีพิถันในการใช้ค�ำของสุนทรภู่ จึงท�ำให้นริ าศภูเขาทอง มีเสียง
สัมผัสที่ ไพเราะรื่นหู สละสลวย และชัดเจน ซึ่งวิ ธีการที่สุนทรภู่ ใช้ ในเรื่องของการใช้ถ้อยค�ำ
นั้น มีดังนี้
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1 การเลือกสรรค�ำที่ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ เช่น
“ถึงบางพลูคิดถึงคู่เมื่ออยู่ครอง
ถึงบางพลัดเหมือนพี ่พลัดมาขัดเคือง

เคยใส่ซองส่งให้ล้วนใบเหลือง
ทั ้งพลัดเมืองพลัดสมรมาร้อนรน”

2 การใช้เสียงของถ้อยค�ำ ท�ำให้เกิดภาพที่ชัดเจน ดังเช่นในตอนที่สุนทรภู่เดินทาง

มาถึงบริเวณวัดเขมาภิรตาราม เรือเกิดติดน�้ำวน สุนทรภูไ่ ด้บรรยายด้วยค�ำทีท่ ำ� ให้เห็นภาพ
ได้ชัดเจนว่า

“ดูน�้ำวิ ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกลอก
บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวงเหมือนกงเกวียน
ทั ้งหัวท้ายกรายแจวกระชากจ้วง
โอ้เรือพ้นวนมาในสาชล

กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน
ดูเปลีย่ นเปลีย่ นคว้างคว้างเป็นหว่างวน
ครรไลล่วงเลยทางมากลางหน
ใจยังวนหวังสวาทไม่คลาดคลา”

3 การซ�้ำเสียง การซ�้ำเสียงเป็นวิ ธีการซ�้ำโดยใช้สัมผัสอักษร ท�ำให้เกิดเสียงอัน

ไพเราะ ในการซ�้ำเสียงนั้นจะต้องเลือกใช้ค�ำที่ท�ำให้ผู้อ่านเกิดจิ นตภาพได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
สุนทรภู่ท่านใช้ค�ำซ�้ำเสียงได้ดีมาก ดังความตอนหนึง่ ที่สุนทรภู่พรรณนาถึงยามพั กค้างคืน
อยู่ที่เกาะราชคราม ความว่า

“พระสุริยงลงลับพยับฝน
ถึงทางลัดตัดทางมากลางนา
เป็นเงาง�ำ้ น�้ำเจิ ่งดูเวิ้งว้าง
เห็นดุ่มดุ่มหนุ่มสาวเสียงกราวเกรี ยว
เขาถ่อคล่องว่องไวไปเป็นยืด
ต้องถ่อค�ำ้ ร�ำ่ ไปทั ้งไม่เคย
กลับถอยหลังรั้งรอเฝ้าถ่อถอน
เงียบสงัดสัตว์ป่าคณานก

ดูมัวมนมืดมิดทุกทิศา
ทั ้งแฝกคาแขมกกขึ้นรกเรี ้ยว
ทั ้งกว้างขวางขวัญหายไม่วายเหลียว
ล้วนเรื อเพรี ยวพร้อมหน้าพวกปลาเลย
เรื อเราฝืดฝืนมานิจจาเอ๋ย
ประเดี ๋ยวเสยสวบตรงเข้าพงรก
เรือขย่อนโยกโยนกระโถนหก
น�ำ้ ค้างตกพร่างพรายพระพายพัด”
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นอกจากนีก้ ารบรรยายธรรมชาติดว้ ยการใช้คำ� ซ�ำ้ เสียงก็ทำ� ให้เกิดจินตภาพได้ดี ดังเช่น

“จนดึกดาวพราวพร่างกลางอัมพร
ทั ้งกบเขี ยดเกรี ยดกรี ดจั งหรี ดเรื ่อย
วังเวงจิ ตคิดคะนึงร�ำพึงความ

กะเรี ยนร่อนร้องก้องเมื่อสองยาม
พระพายเฉื่อยฉิวฉิววะหวิวหวาม
ถึงเมื่อยามยังอุดมโสมนัส”

เหตุที่กวีเลือกใช้การซ�้ำเสียงนั้น เป็นเพราะกวีต้องการให้บทประพั นธ์ของตนมีความ
หมายที่ชัดเจน และก่อให้เกิดจิ นตภาพแก่ผู้อ่านอย่างเด่นชัด เช่น วรรคที่ว่า “พระสุริยง
ลงลับพยับฝน ดูมัวมนมืดมิดทุกทิศา” ท�ำให้ผู้อ่านเห็นภาพของท้องฟ้าที่ถูกปกคลุมไปด้วย
เมฆฝน หรือ “เรื อขย่อนโยกโยนกระโถนหก” ให้ภาพที่ชัดเจนว่า เรือโคลงเคลงไปมาอย่าง
หนัก จนท�ำให้ข้าวของกระจั ดกระจายไปหมด เป็นต้น
ขณะเดี ยวกันเสียงของถ้อยค�ำ ทั ้งเสียงพยัญชนะและเสียงสระ ก็สามารถท�ำให้เกิด
อารมณ์และจินตภาพได้ ดังตัวอย่างจากวรรคทีว่ า่ “เงียบสงัดสัตว์ปา่ คณานก น�้ำค้างตกพร่าง
พรายพระพายพัด” ความวรรคดังกล่าวท�ำให้เราสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ งียบสงัด ปราศจาก
เสียงร้องของสัตว์ มีแต่เสียงน�ำ้ ค้างที่ร่วงหล่น และเสียงของลมที่พัดเฉื่อยๆ

6.1.3 การใช้กวีโวหาร กวีโวหารของสุนทรภู่ก่อให้เกิดภาพพจน์หลายอย่าง คือ
1 การใช้อปุ มา คือ การใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบ ตัวอย่างทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้ เป็นการ

เปรียบเทียบที่ดีที่สุดในนิราศภูเขาทองเลยก็ว่าได้

“เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตรลบ
สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา

ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา
วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์”

สุนทรภูเ่ คยรับราชการใกล้ชดิ เบือ้ งพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยแบบใกล้ชิดมาก จนได้กลิ่นหอมจากพระวรกาย แต่เมื่อสิ้นพระบาทสมเด็จพระพุ ทธ
เลิศหล้านภาลัยแล้ว วาสนาของสุนทรภู่ก็หายไป เหมือนกับกลิ่นหอมจากพระวรกายที่
สุนทรภู่เคยรับรู้นนั่ เอง เป็นความเปรียบที่จับใจยิ่งนัก

2 การใช้อติพจน์ คือ การใช้โวหารเปรียบเทียบที่กล่าวเกินความเป็นจริง ดังค�ำที่

สุนทรภู่อธิษฐานขอจนเกินความเป็นจริงว่า

บทที่ 1 นิราศภูเขาทอง

“ขอเดชะพระพุ ทธคุณช่วย
อายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลา
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แม้นมอดม้วยกลับชาติวาสนา
อยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง”

3 การใช้โวหารสัทพจน์ คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อท�ำให้เกิดภาพพจน์ที่

ชัดเจนมากขึ้น ดังตัวอย่าง

“ไม่เห็นคลองต้องค้างอยู่กลางทุ่ง
เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ้มกายเหมือนทรายซัด

พอหยุดยุงฉูชมุ มารุมกัด
ต้องนัง่ ปัดแปะไปมิได้นอน”

ค�ำที่พิมพ์ตัวหนาคือค�ำที่กวีเลียนเสียงกิริยาตบยุง ท�ำให้ผู้อ่านเห็นภาพคนนัง่ ปัดยุง
และตบยุงดังแปะๆ ทั ้งคืนโดยมิได้หลับนอน

4 การสร้างอารมณ์สะเทือนใจ สุนทรภู่ ใช้คำ� ร�ำพั นได้ดีเด่นและให้ความรูส้ กึ สะเทือน

ใจมาก ดังความจากตอนที่สุนทรภู่รำ� พั นถึงวัดราชบูรณะด้วยความอาลัยอาวรณ์ ดังนี้

“โอ้อาวาสราชบูรณะพระวิ หาร
เหลือร�ำลึกนึกน่าน�้ำตากระเด็น
จะยกหยิบธิบดี เป็นที่ตั้ง
จึงอ�ำลาอาวาสนิราศร้าง

แต่น้นี านนับทิวาจะมาเห็น
เพราะขุกเข็ญคนพาลมารานทาง
ก็ใช้ถังแทนสัดเห็นขัดขวาง
มาอ้างว้างวิ ญญาณ์ในสาคร”

สุนทรภูต่ อ้ งออกจากวัดราชบูรณะเพราะว่าถูกพระสงฆ์ ในวัดรุมกันกลัน่ แกล้ง จะอาศัย
พึ่งพาเจ้าอาวาสๆ ก็ไม่ ให้ความยุติธรรม สุนทรภู่เกิดความรู้สึกปลงสังเวชในความทุกข์ยาก
สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั ่งที่อยู่อาศัย ดังนั้นเมื่อมาถึงบางธรณี สุนทรภู่จึงร�ำพั นออก
มาด้วยความรู้สึกที่ชอกช�้ำอย่างรุนแรงว่า

“มาถึงบางธรณีทวีโศก
โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น
เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้
ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ

ยามวิ โยคยากใจให้สะอื้น
ถึงสี่หมื่นสองแสนทั ้งแดนไตร
ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย
เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา”
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5 การใช้บทพรรณนาโวหาร นิราศภูเขาทองมีบทพรรณนาโวหารที่ดีเด่นด้วยการ

แสดงความรู้สึกนึกคิดของสุนทรภู่ ที่ส่งไปยังผู้อ่านด้วยถ้อยค�ำพรรณนาที่มีศิลปะ ท�ำให้ผู้
อ่านเกิดความเข้าใจและเกิดจิ นตภาพที่ชัดเจน ดังเช่น ในบทที่พรรณนาชมธรรมชาติ และ
ความงดงามต่างๆ ในตอนที่กล่าวถึงธรรมชาติยามค�่ำคืนว่า

“จนเดือนเด่นเห็นนกกระจั บจอก

ระดะดอกบัวเผื่อนเมื่อเดือนหงาย”

ครั้นเมื่อกล่าวถึงธรรมชาติยามเช้า สุนทรภู่ได้พรรณนาให้เห็นภาพของท้องน�้ำและ
พรรณไม้ที่สวยสดว่า

“จนแจ่มแจ้งแสงตะวันเห็นพรรณผัก
เหล่าบัวเผื่อนแลสล้างริมทางจร
สายติ่งแกมแซมสลับต้นตับเต่า
กระจั บจอกดอกบัวบานผกา

ดูน่ารักบรรจงส่งเกสร
ก้ามกุ้งซ้อนเสียดสาหร่ายใต้คงคา
เป็นเหล่าเหล่าแลรายทั ้งซ้ายขวา
ดาษดาดูขาวดั่งดาวพราย”

การพรรณนาภาพพระเจดี ย์ภูเขาทอง สุนทรภู่ได้กล่าวไปเป็นล�ำดับ คือ พรรณนา
ตั้งแต่แลเห็นพระเจดี ย์ภูเขาทองลิบลิ่วแต่ไกลกลางทุ่งนา แล้วใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนถึงลาน
พระเจดี ย์และองค์พระเจดี ย์

“ไปเจดี ย์ที่ชื่อภูเขาทอง
อยู่กลางทุ่งรุ่งโรจน์สันโดษเด่น
ที่พื้นลานฐานปัทม์ถัดบันได
มีเจดี ย์วิหารเป็นลานวัด
ทั ้งองค์ก่อย่อเหลี่ยมสลับกัน

ดูสูงล่องลอยฟ้านภาลัย
เป็นที่เล่นนาวาคงคาใส
คงคาไหลล้อมรอบเป็นขอบคัน
ในจั งหวัดวงแขวงก�ำแพงกั้น
เป็นสามชั้นเชิงชานตระหง่านงาม”

6.2 คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม
6.2.1 สภาพชีวิตและสังคมไทยสมัยโบราณ นิราศภูเขาทองได้บรรยายให้เห็น

ถึงสภาพชีวิตคนไทยหลายประการ เช่น

บทที่ 1 นิราศภูเขาทอง
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1 ชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนสมัยก่อน ดังเช่น ในตอนทีส่ นุ ทรภูเ่ ดินทางผ่านบ้านญวน

ท่านได้กล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของคนในแถบนั้นว่ามีอาชีพจั บปลา
และมีเครื่องมือในการจั บปลาด้วย ดังความว่า

“ถึงบ้านญวนล้วนแต่โรงแลสะพรั่ง มีข้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขาย
ตรงหน้าโรงโพงพางเขาวางราย
พวกหญิงชายพร้อมเพรียงมาเมียงมอง”
เมื่อผ่านบ้านมอญก็กล่าวถึงการแต่งกายของสาวชาวมอญว่า เกล้าผมมวย ถอนไร
จุก และแต่งหน้าท�ำผมอย่างชาวไทย โดยการจั บเขม่าผสมกับน�้ำมันหอม แล้วน�ำมาท�ำเป็น
น�ำ้ มันแต่งผม ดังความว่า

“ถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่า
เดี ๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา

ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา
ทั ้งผัดหน้าจั บเขม่าเหมือนชาวไทย”

เมือ่ สุนทรภูพ่ ั กค้างคืนทีว่ ดั หน้าพระเมรุ ท่านได้กล่าวว่ามีการเล่นเพลง ซึง่ เป็นมหรสพ
ในยามว่างของคนไทยสมัยก่อน ซึ่งลอยเรือเล่นเพลง จุดประทีปโคมไฟกันอย่างสนุกสนาน
เหมือนย่านส�ำเพ็งในยามค�ำ่ คืน ดังความว่า

“บ้างขึ้นล่องร้องล�ำเล่นส�ำราญ
บ้างฉลองผ้าป่าเสภาขับ
มีโคมรายแลอร่ามเหมือนส�ำเพ็ง
อ้ายล�ำหนึง่ ครึ ่งท่อนกลอนมันมาก
ไม่จบบทลดเลี้ยวเหมือนเงี้ยวงู

ทั ้งเพลงการเกี้ยวแก้กันแซ่เซ็ง
ระนาดรับรัวคล้ายกับนายเส็ง
เมื่อคราวเคร่งก็มิใคร่จะได้ดู
ช่างยาวลากเลื้อยเจื้อยจนเหนือ่ ยหู
จนลูกคู่ขอทุเลาว่าหาวนอน”

2 ชีวิตความเป็นอยู่ ในราชส�ำนัก ก่อนที่สุนทรภู่จะต้องตกยากนั้น สุนทรภู่เคยรับ

ราชการในราชส�ำนักมาก่อน ดังนั้นท่านจึงได้กล่าวถึงชีวิตในราชส�ำนักและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระพุ ทธเลิศหล้านภาลัย เอาไว้ว่า
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“ถึงหน้าแพแลเห็นเรือที่นงั่
เคยหมอบรับกับพระจมื่นไวย
เคยทรงแต่งแปลงบทพจนารถ
จนกฐินสิ้นแม่น�้ำในล�ำคลอง

คิดถึงครั้งก่อนมาน�ำ้ ตาไหล
แล้วลงในเรือที่นงั่ บัลลังก์ทอง
เคยรับราชโองการอ่านฉลอง
มิได้ข้องเคืองขัดหัทยา”

ความข้างต้นสุนทรภู่บอกว่า เมื่อมาถึงหน้าแพเห็นเรือพระที่นัง่ ก็ท�ำให้สุนทรภู่
หวนร�ำลึกถึงความหลัง เมื่อครั้งที่ ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระพุ ทธเลิศหล้านภาลัย
อย่างใกล้ ชดิ ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอารามต่างๆ ในการนีส้ นุ ทรภูเ่ ป็นผูร้ ับราชโองการ
ให้แต่งหรืออ่านบทพระราชนิพนธ์อยู่เสมอ นอกจากนี้สุนทรภู่ยังกล่าวถึงพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระพุ ทธเลิศหล้านภาลัยอีกอย่างหนึง่ ซึ่งก็คือการปฏิสังขรณ์วัด
เขมาภิรตารามและมีงานฉลองอย่างใหญ่โต ดังความว่า

“โอ้ปางหลังครั้งสมเด็จบรมโกศ
ชมพระพิมพ์ริมผนังยังยั่งยืน

มาผูกโบสถ์ก็ได้มาบูชาชื่น
ทั ้งแปดหมื่นสี่พันได้วันทา”

6.2.2 ความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ นิราศภูเขาทองกล่าวถึงธรรมชาติของ

มนุษย์ ท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจจิตใจของผูค้ นได้มากขึน้ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับชีวิตของสุนทรภู่
ด้วยแล้ว ท�ำให้เราได้ข้อคิด ข้อปฏิบัติ ข้อเตือนใจหลายข้อจากชีวิตของท่านดังนี้

1 ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของสุนทรภู่ สุนทรภู่เป็นผู้ที่กตัญญูรู้คุณต่อผู้มี

พระคุณเสมอ ยิ่งเป็นพระบาทสมเด็จพระพุ ทธเลิศหล้านภาลัยด้วยแล้ว สุนทรภู่ท่านส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดมา ดังปรากฏในนิราศภูเขาทองว่า

“โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร
พระนิพพานปานประหนึง่ ศีรษะขาด
ทั ้งโรคซ�ำ้ กรรมซัดวิ บัติเป็น
จึงสร้างพรตอตส่าห์ส่งส่วนบุญถวาย
เป็นสิ่งของฉลองคุณมุลิกา

แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น
ด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเข็ญ
ไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา
ประพฤติฝ่ายสมถะทั ้งวสา
ขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไป”

บทที่ 1 นิราศภูเขาทอง
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2 ที่ ใดมีรักที่นัน่ มีทุกข์ สุนทรภู่ได้แสดงให้เห็นถึงผลทางด้านลบของความรักว่า
“ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป

สุดจะหักห้ามจิ ตคิดไฉน
แต่เมาใจนี้ประจ�ำทุกค�ำ่ คืน

3 จิตใจของมนุษย์ยากที่จะรู้ สุนทรภู่ได้ ชี้ ให้เห็นถึงความเป็นธรรมดาของจิ ตใจ

มนุษย์ว่า

“โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง
นีห่ รือจิ ตคิดหมายมีหลายใจ

เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิ สัย
ที่จิตใครจะเป็นหนึง่ อย่าพึงคิด”

4 ความเข้าใจมนุษย์ สุนทรภูเ่ ปรียบคนพาลว่าเหมือนผลมะเดือ่ เพราะคนพาลนัน้

มีลักษณะหวานนอกขมใน ดังเช่นผลมะเดื่อที่ผลข้างนอกดี ข้างในเสีย ดังความจากนิราศว่า

“ถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลือประหลาด บังเกิดชาติแมลงหวี่มี ในไส้
เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมใน
อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา”

5 ยามสุขเพื่อนมาก ยามยากเพื่อนหาย เป็นธรรมดาของโลกที่ว่า เมื่อยามมีบุญ

วาสนาก็มีผู้มานบนอบนับถือกันเป็นพี ่น้องผองเพื่อน แต่ ในยามตกอับก็กลับท�ำเป็นไม่ร้จู ั ก
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้สุนทรภู่ต้องพบเจอมากับตัวเอง ท่านจึงรู้ถึงความจริงข้อนี้ ดังนั้นเมื่อ
ท่านเดินทางผ่านจวนของผูร้ ักษากรุงเก่าซึง่ เคยเป็นเพือ่ นกันมาก่อน ท่านจึงไม่แวะเข้าไปหา
เพราะเจียมตน ดังความว่า

“จะแวะหาท่านเหมือนเมื่อเป็นไวย
แต่ยามยากหากว่าถ้าท่านแปลก
เหมือนเข็ญใจใฝ่สูงมิคู่ควร

ก็จะได้รับนิมนต์ขึ้นบนจวน
อกมิแตกเสียหรือเราเขาจะสรวล
จะต้องม้วนหน้ากลับอัประมาณ”

6 ความเป็นอนิจจัง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกย่อมเป็นอนิจจั ง มีการแปรเปลี่ยน

อยูเ่ สมอ ในชีวิตของคนเราก็ยอ่ มต้องประสบกับการเปลีย่ นแปลงแน่นอน ข้อนีส้ นุ ทรภูท่ า่ น
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พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้ ชี้ ให้เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงในชีวิตของคนเรา ดังเช่น เมือ่ สุนทรภูไ่ ปนมัสการพระเจดีย์
ภูเขาทอง ท่านได้กล่าวว่าพระเจดี ย์นั้นเก่ามาก ช�ำรุด ทรุดโทรม มีรอยแตกร้าว ไม่ยั่งยืน
ทนทาน สุนทรภู่ได้น�ำสภาพของพระเจดี ย์ที่ท่านเห็น มาเปรียบกับเกียรติยศชื่อเสียงว่า
ไม่ยั่งยืนเหมือนองค์พระเจดี ย์ นานเข้าก็ต้องเสื่อมสลายไปเช่นกัน คนมีเงินก็อาจกลับกลาย
เป็นคนจน ส่วนคนจนก็อาจกลับกลายเป็นคนรวยได้ ดังความในนิราศว่า

“มีห้องถ�้ำส�ำหรับจุดเทียนถวาย
เป็นลมทั กษิณาวัฏน่าอัศจรรย์
ทั ้งองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแสก
โอ้เจดี ย์ที่สร้างยังร้างรัก
กระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศ
เป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็น

ด้วยพระพายพั ดเฉวียนอยู่เหี ยนหัน
แต่ทุกวันนี้ชราหนักหนานัก
เผยอแยกยอดสุดก็หลุดหัก
เสียดายนักนึกน่าน�ำ้ ตากระเด็น
จะมิหมดล่วงหน้าทั นตาเห็น
คิดก็เป็นอนิจจั งเสียทั ้งนั้น”

ครั้นสุนทรภู่นมัสการพระเจดี ย์ภูเขาทองแล้ว ท่านก็ได้พบพระบรมสารีริกธาตุสถิต
อยูใ่ นเกสรดอกบัว ดังนัน้ ท่านจึงอัญเชิญมาด้วย แต่พอรุง่ เช้าพระบรมสารีริกธาตุกอ็ นั ตรธาน
ไป สุนทรภู่ผิดหวังมาก ท่านจึงชี้ ให้ผู้อ่านเห็นว่าชี วิตของคนเราย่อมมีสมหวัง ผิ ดหวัง
คละเคล้ากันไป ดังความว่า

“พอกราบพระปะดอกปทุมชาติ
สมถวิ ลยินดี ชลุ ีกร
กับหนูพัดมัสการส�ำเร็จแล้ว
มานอนกรุงรุ่งขึ้นจะบูชา
แสนเสียดายหมายจะชมบรมธาตุ
โอ้บุญน้อยลอยลับครรไลไกล

พบพระธาตุสถิตในเกสร
ประคองช้อนเชิญองค์ลงนาวา
ใส่ขวดแก้ววางไว้ใกล้เกศา
ไม่ปะตาตันอกยิ่งตกใจ
ใจจะขาดคิดมาน�ำ้ ตาไหล
เสียน�ำ้ ใจเจียนจะดิ้นสิ้นชีวัน”

6.2.3 ความรูด้ า้ นต่างๆ นิราศภูเขาทองได้แสดงโลกทัศน์และความรู้ ในด้านต่างๆ

ให้แก่ผู้อ่านอย่างลึกซึ้งหลายประการ เช่น

1 ความรู้ด้านต�ำนานสถานที่ เช่น ความรู้เรื่องความเป็นมาของเมืองปทุมธานี

ซึ่งเดิมมีนามว่า สามโคก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุ ทธเลิศหล้านภาลัย ได้เปลี่ยนนามให้
ใหม่ว่า ปทุมธานี เพราะมีดอกบัวมากมาย และยกให้เป็นเมืองชั้นตรีด้วย ดังความในนิราศ
ว่า

บทที่ 1 นิราศภูเขาทอง

“ถึงสามโคกโศกถวิ ลถึงปิ่นเกล้า
ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี
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พระพุ ทธเจ้าหลวงบ�ำรุงซึ่งกรุงศรี
ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว”

2 ความรูด้ า้ นคติธรรม สุนทรภูไ่ ด้แทรกคติธรรมลงในนิราศภูเขาทอง ท�ำให้ผอู้ า่ น

ได้ข้อคิดหลายประการ คติธรรมที่สุนทรภู่ได้กล่าวถึงนั้นมีอยู่มากมาย เช่น

“ถึงบ้านงิ้วเห็นแต่งิ้วละลิ่วสูง
ด้วยหนามดกรกดาษระดะตา
งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม
ใครท�ำชู้คู่ท่านครั้นบรรลัย
เราเกิดมาอายุเพี ยงนี้แล้ว
ทุกวันนี้วิปริตผิ ดท�ำนอง

ไม่มีฝูงสัตว์สิงกิ่งพฤกษา
นึกก็น่ากลัวหนามขามขามใจ
ดังขวากแซมเสี้ยมแทรกแตกไสว
ก็ต้องไปปีนต้นน่าขนพอง
ยังคลาดแคล้วครองตัวไม่มัวหมอง
เจียนจะต้องปีนบ้างหรืออย่างไร”

3 ความรูด้ า้ นสุภาษิต นิราศภูเขาทองได้แทรกสุภาษิตส�ำหรับเตือนใจผูอ้ า่ นเอาไว้

หลายเรื่อง และภาษิตนั้นก็เป็นที่จ�ำกันได้ขึ้นใจของคนไทย เช่น

“ถึงบางพูดพูดดี เป็นศรีศักดิ์
แม้นพูดชั่วตัวตายท�ำลายมิตร

มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิ ต
จะชอบผิ ดในมนุษย์เพราะพูดจา”

หรือ

“ถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลือประหลาด บังเกิดชาติแมลงหวี่มี ในไส้
เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมใน
อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา
อีกสองสิ่งหญิงร้ายและชายชั่ว
อย่าเมามัวหมายรักสมัครสมาน”
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