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นิราศเมืองเพชร 
 

บทที ่๑ 
ประวตัิผู้แต่ง ประวตัิหนังสือ 

ประวตัิผู้แต่ง  
สุนทรภู่ หรือพระยาสุนทรโวหาร มีนามเดิมวา่ ภู่ เกิด เม่ือวนัท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๓๒๙ ท่ีพระราชวงัหลงั ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ 
(ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของสถานีรถไฟบางกอกนอ้ย) ส่วนบิดาไม่ทราบช่ือ รู้แค่วา่เป็นชาวบา้นกร ่ า อ.
แกลง จ.ระยอง ส่วนมารดาเป็นขา้หลวงในพระราชวงัหลงั แต่ไดเ้ลิกรากบับิดา ตั้งแต่ท่านเกิดแลว้ 
ท่านไดรั้บการศึกษาขั้นแรก ท่ีพระราชวงัหลงัและวดัชีปะขาว (วดัศรีสุดาราม) จากนั้นจึงไดเ้ขา้รับ
ราชการ ในต าแหน่งเสมียนระวางกรมพระคลงัสวน ดว้ยก าลงัอยูใ่นวยัหนุ่ม ท่านไดต้อ้งใจผูห้ญิง
คนหน่ึงช่ือวา่ จนั ท่านจึงไดเ้ขียนเพลงยาวส่งใหน้างจนั จนบิดามารดาของนางจนัจบัได ้แลว้น า
ความไปกราบทูลกรมพระราชวงั ท าใหท้่านและนางจนั ถูกตอ้งโทษจ าคุกในระยะเวลาหน่ึง เม่ือ
พน้โทษออกมา จึงเดินทางไปเยีย่มบิดาท่ีเมืองแกลง จ.ระยอง  

ดว้ยความท่ีท่าน เป็นคนชอบการแต่งโคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอนมาตั้งแต่วยัเด็ก ท าใหท้่าน
ไดเ้ขา้รับราชการอีกคร้ัง ในกรมพระอาลกัษณ์ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 
รัชกาลท่ี ๒ และดว้ยความสามารถในโคลงกลอนของท่าน รวมถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลา้นภาลยั ทรงโปรดเร่ืองโคลงกลอนเป็นอยา่งมาก (ซ่ึงพระองคเ์องก็ทรงเป็นกวเีอก ท่ีไดรั้บการ
ยกยอ่งเช่นเดียวกนั) ท่านจึงเป็นท่ีโปรดปราน ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัเป็น
อยา่งมาก จนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น ขนุสุนทรโวหาร เป็นกวท่ีีปรึกษา และคอยรับใชใ้กลชิ้ด
พระองค ์

สุนทรภู่ เป็นมหากวท่ีีมีผูรู้้จกัมากท่ีสุดและไดรั้บการยกยอ่งมากท่ีสุด มีช่ือเสียงในดา้น
ส านวนกลอนเป็นท่ีเล่ืองลือจนไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นผูมี้ฝีมือเป็นเลิศในดา้นการแต่งกลอนแปด และ
เป็น “กวเีอกของไทย” คนหน่ึง นอกจากนั้น ยงัไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นกวท่ีีมีจินตนาการกวา้งไกล 
สร้างโครงเร่ืองและเน้ือหาของนิทานไดอ้ยา่งน่าสนใจชวนติตาม ท่านมีชีวติอยูใ่นสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ คือเกิดในรัชกาลท่ี ๑ ถึงแก่กรรมในรัชกาลท่ี ๔ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีผูใ้หส้มญา
นามท่านวา่ “สุนทรภู่กวส่ีีแผน่ดิน” ตลอดอายอุนัยาวนานของท่าน และมีความสามารถในการ
สร้างสรรคว์รรณกรรมท่ีเป็นอมตะไวแ้ก่คนไทยมากมาย วรรณกรรมของท่านสุนทรภู่ไดย้นิแต่ช่ือ
ยงัหาตน้ฉบบัไม่พบก็มี บางเร่ืองหายสาบสูญไปไม่ไดย้นิช่ือก็มี 
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วยัเด็ก (พ.ศ.๒๓๒๙ - ๒๓๔๙) แรกเกดิ - อายุ ๒๐ ปี  
พระสุนทรโวหาร (ภู่) มีนามเดิมวา่ ภู่ เป็นบุตรขนุศรีสังหาร (พลบั) และแม่ชอ้ย เกิดใน

รัชกาลท่ี ๑ กรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือวนัจนัทร์ เดือนแปด ข้ึนหน่ึงค ่า ปีมะเมีย จุลศกัราช ๑๑๔๘ เวลา
สองโมงเชา้ ตรงกบัวนัท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๓๒๙ ท่ีบา้นใกลก้ าแพงวงัหลงั คลองบางกอกนอ้ย  
สุนทรภู่เกิดไดไ้ม่นาน บิดามารดาก็หยา่จากกนั ฝ่ายบิดากลบัไปบวชท่ีบา้นกร ่ า เมืองแกลง ส่วน
มารดา คงเป็นนางนมพระธิดา ในกรมพระราชวงัหลงั (กล่าวกนัวา่พระองคเ์จา้จงกล หรือเจา้ครอก
ทองอยู)่ ไดแ้ต่งงานมีสามีใหม่ และมีบุตรกบัสามีใหม่ ๒ คน เป็นหญิง ช่ือฉิมและน่ิม ตวัสุนทรภู่
เองไดถ้วายตวั เป็นขา้ในกรมพระราชวงัหลงัตั้งแต่ยงัเด็ก 

สุนทรภู่เป็นคนเจา้บทเจา้กลอน สันทดัทั้งสักวาและเพลงยาว เม่ือรุ่นหนุ่ม เกิดรักใคร่ชอบ
พอ กบันางขา้หลวง ในวงัหลงั ช่ือแม่จนั คร้ันความทราบถึง กรมพระราชวงัหลงั พระองคก์็กร้ิว 
รับสั่งใหน้ าสุนทรภู่ และจนัไปจองจ าทนัที แต่ทั้งสองถูกจองจ าไดไ้ม่นาน 
เม่ือกรมพระราชวงัหลงัเสด็จทิวงคตในปี พ.ศ. ๒๓๔๙ ทั้งสองก็พน้โทษออกมา เพราะเป็น
ประเพณีแต่โบราณ ท่ีจะมีการ ปล่อยนกัโทษ เพื่ออุทิศส่วนพระราชกุศลแด่ พระมหากษตัริยห์รือ
พระราชวงศ ์ชั้นสูงเม่ือเสด็จสวรรคต หรือทิวงคตแลว้ แมจ้ะพน้โทษ สุนทรภู่และจนัก็ยงัมิอาจ
สมหวงัในรัก สุนทรภู่ถูกใชไ้ปชลบุรี ดงัความตอนหน่ึงในนิราศเมืองแกลงวา่ 

"จะกรวดน ้าคว  ่าขนัจนวนัตาย แมเ้จา้นายท่านไม่ใชแ้ลว้ไม่มา" 
แต่เจา้นายท่านใดใชไ้ป และไปธุระเร่ืองใดไม่ปรากฎ อยา่งไรก็ดี สุนทรภู่ไดเ้ดินทางเลย

ไปถึงบา้นกร ่ า เมืองแกลง จงัหวดัระยอง เพื่อไปพบบิดาท่ีจากกนักวา่ ๒๐ ปี สุนทรภู่เกิดลม้เจบ็
หนกัเกือบถึงชีวติ กวา่จะกลบัมากรุงเทพฯ ก็ล่วงถึงเดือน ๙ ปี พ.ศ.๒๓๔๙ 

วยัฉกรรจ์ (พ.ศ.๒๓๕๐ - ๒๓๕๙) อายุ ๒๑ - ๓๐ ปี  
หลงัจากกลบัจากเมืองแกลง สุนทรภู่ไดเ้ป็นมหาดเล็กของพระองคเ์จา้ปฐมวงศ ์พระโอรส

องคเ์ล็ก ของกรมพระราชวงัหลงั ซ่ึงทรงผนวชอยูท่ี่วดัระฆงั ในช่วงน้ี สุนทรภู่ก็สมหวงัในรัก ได้
แม่จนัเป็นภรรยา 
สุนทรภู่คงเป็นคนเจา้ชู ้แต่งงานไดไ้ม่นาน ก็เกิดระหองระแหงกบัแม่จนั ยงัไม่ทนัคืนดี สุนทรภู่ก็
ตอ้ง ตามเสด็จพระองคเ์จา้ ปฐมวงศไ์ปนมสัการพระพุทธบาท จ.สระบุรี ในวนัมาฆบูชา สุนทรภู่
ไดแ้ต่งนิราศ เร่ืองท่ีสองข้ึน คือ นิราศพระบาท สุนทรภู่ตามเสด็จกลบัถึงกรุงเทพฯ ในเดือน ๓ ปี 
พ.ศ.๒๓๕๐  
สุนทรภู่มีบุตรกบัแม่จนั ๑ คน ช่ือหนูพดั แต่ชีวติครอบครัวก็ยงัไม่ราบร่ืนนกั ในท่ีสุดแม่จนัก็ร้าง
ลาไป พระองคเ์จา้จงกล (เจา้ครอก ทองอยู)่ ไดรั้บอุปการะหนูพดัไว ้ชีวติของท่านสุนทรภู่ช่วงน้ีคง
โศกเศร้ามิใช่นอ้ย 
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ประวติัชีวิตของสุนทรภู่ในช่วงปี พ.ศ.๒๓๕๐ - ๒๓๕๙ ก่อนเขา้รับราชการ ไม่ชดัแจง้ แต่
เช่ือวา่ท่าน หนีความเศร้าออกไป เพชรบุรี ท าไร่ท านาอยูก่บัหม่อมบุญนาคในพระราชวงัหลงั ดงั
ความตอนหน่ึงในนิราศ เมืองเพชร ท่ีท่านยอ้นร าลึกความหลงั สมยัหนุ่ม วา่  

"ถึงตน้ตาลบา้นคุณหม่อมบุญนาค เม่ือยามยากจนมาไดอ้าศยั 
มารดาเจา้คราวพระวงัหลงัครรไล มาท าไร่ท านา ท่านการุญ"  

รับราชการคร้ังที ่๑ (พ.ศ.๒๓๕๙ - ๒๓๖๗) อายุ ๓๐ - ๓๘ ปี  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ทรงเป็นมหากวแีละทรงสนพระทยัเร่ืองการ

ละครเป็นอยา่งยิง่ ในรัชสมยัของ พระองค ์ไดก้วดขนัการฝึกหดัวธีิร าจนไดท่ี้ เป็นแบบอยา่งของ
ละครร ามาตราบทุกวนัน้ี พระองคย์งัทรงพระราชนิพนธ์บทละคร ข้ึนใหม่อีกถึง ๗ เร่ือง มีเร่ือง
อิเหนาและเร่ืองรามเกียรต์ิ เป็นตน้ มูลเหตุท่ีสุนทรภู่ไดเ้ขา้รับราชการ น่าจะเน่ืองมาจากเร่ืองละคร
น้ีเอง ไม่น่าจะเก่ียวขอ้งกบักรณีทอดบตัรสนเท่ห์ เพราะจากกรณี บตัรสนเท่ห์นั้น คนท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งถูกประหารชีวติถึง ๑๐ คน แมแ้ต่ นายแหโขลน คนซ้ือกระดาษดินสอ ก็ยงัถูกประหาร
ชีวติ ดว้ย มีหรือสุนทรภู่จะรอดชีวิตมาได ้นอกจากน้ี สุนทรภู่เป็นแต่เพียงไพร่ มีชีวติอยูน่อกวงั
หลวง ช่วงอายกุ่อนหนา้น้ีก็วนเวยีน และเวยีนใจอยูก่บัเร่ืองความรัก ท่ีไหนจะมี เวลามายุง่เก่ียวกบั
เร่ืองการเมือง(กรณีวเิคราะห์น้ี มิไดรั้บรองโดยนกัประวติัศาสตร์ เป็นความเห็นของคุณปราโมทย ์
ทศันาสุวรรณ เขียนไวใ้นหนงัสือ "เท่ียวไปกบัสุนทรภู่" ซ่ึงเห็นวา่มูลเหตุท่ีสุนทรภู่ไดเ้ขา้ รับ
ราชการ น่าจะมาจากเร่ืองละครมากกวา่เร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้ พิเคราะห์ดูก็เห็นน่าจะจริง ผดิถูกเช่นไร
โปรดใชว้จิารณญาณ)อีกคราวหน่ึงเม่ือทรงพระราชนิพนธ์เร่ืองรามเกียรต์ิตอนศึกสิบขุนสิบรถ 
ทรงพระราชนิพนธ์บทชมรถทศกณัฐว์า่ 

"๏ รถท่ีนัง่ บุษบกบลัลงักต์ั้งตระหง่าน  
กวา้งยาวใหญ่เท่าเขาจกัรวาล ยอดเยีย่มเทียมวมิานเมืองแมน  
ดุมวงกงหนัเป็นควนัควา้ง เทียมสิงห์วิง่วางขา้งละแสน  
สารถีข่ีขบัเขา้ดงแดน พื้นแผน่ดินกระเด็นไปเป็นจุณ"  

ทรงพระราชนิพนธ์มาไดเ้พียงน้ี ทรงนึกความท่ีจะต่อไปอยา่งไรใหส้มกบัท่ีรถใหญ่โต
ปานนั้นก็นึกไม่ออก จึงมีรับสั่งใหสุ้นทรภู่แต่งต่อ สุนทรภู่แต่งต่อวา่ 

"นทีตีฟองนองระลอก กระฉอกกระฉ่อนชลขน้ขุ่น  
เขาพระเมรุเอนเอียงอ่อนละมุน อนนตห์นุนดินดานสะทา้นสะเทือน 
ทวยหาญโห่ร้องกอ้งกมัปนาท สุธาวาสไหวหวัน่ลัน่เล่ือน  
บดบงัสุริยนัตะวนัเดือน คลาดเคล่ือนจตุัรงคต์รงมา"  

กลอนบทน้ีเป็นท่ีโปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัยิง่นกั นบัแต่
นั้นก็นบัสุนทรภู่เป็นกวท่ีีปรึกษาดว้ยอีกคนหน่ึง ทรงตั้งเป็นท่ีขนุสุนทรโวหาร พระราชทานท่ีให้
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ปลูกเรือนท่ีท่าชา้ง และใหมี้ต าแหน่งเฝ้าฯ เป็นนิจ แมเ้วลาเสด็จประพาสก็โปรดฯ ให้สุนทรภู่ลง
เรือพระท่ีนัง่ไปดว้ย เป็นพนกังานอ่านเขียนในเวลาทรงพระราชนิพนธ์บทกลอน 

ออกบวช (พ.ศ.๒๓๖๗ - ๒๓๘๕) อายุ ๓๘ - ๕๖ ปี  
วนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๓๖๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัเสด็จสวรรคต 

นอกจากแผน่ดินและผนืฟ้าจะร ่ าไห ้ไพร่ธรรมดาคนหน่ึงท่ีมีโอกาสสูงสุดในชีวติ ไดเ้ป็นถึงกวท่ีี
ปรึกษา ในราชส านกัก็หมดวาสนาไปดว้ย"ทรงขดัเคืองสุนทรภู่วา่แกลง้ประมาทอีกคร้ังหน่ึง แต่
นั้นก็วา่พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมึนตึงต่อสุนทรภู่มา จนตลอดรัชกาลท่ี ๒ ... "จะ
โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เพียงคิดไดด้ว้ยเฉพาะหนา้ตรงนั้นก็ตาม สุนทรภู่ก็ไดท้  าการไม่เป็นท่ีพอ
พระราชหฤทยั ประกอบกบั ความอาลยัเสียใจหนกัหนาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยั สุนทรภู่ จึงลาออกจากราชการ และตั้งใจบวชเพื่อสนอง พระมหากรุณาธิคุณ สุนทรภู่ได้
เผยความในใจน้ี ในตอนหน่ึง ของนิราศภูเขาทอง วา่ 

"จะสร้างพรตอตส่าห์ส่งบุญถวาย ประพฤติฝ่ายสมถะทั้งวสา เป็นส่ิงของฉลองคุณมุลิกา 
ขอเป็นขา้เคียงพระบาททุกชาติไป"  

เม่ือบวชแลว้ ท่านไดอ้อกจาริกแสวงบุญไปยงัท่ีต่างๆ เล่ากนัวา่ ท่านไดเ้ดินทางไปยงัหวั
เมืองต่างๆ หลายแห่ง เช่นเมืองพิษณุโลก เมืองประจวบคีรีขนัธ์ จนถึงเมืองถลางหรือภูเก็ต และเช่ือ
กนัวา่ ท่านคงจะเขียนนิราศเมืองต่างๆ น้ีไวอ้ยา่งแน่นอน เพียงแต่ ยงัคน้หาตน้ฉบบัไม่พบ  

ชีพจรลงเทา้สุนทรภู่อีกคร้ัง เม่ือท่านเกิดไปสนใจเร่ืองเล่นแร่แปรธาตุและยาอายวุฒันะ ถึง
แก่อุตสาหะ ไปคน้หา ท าให้เกิด นิราศวดัเจา้ฟ้า และนิราศสุพรรณ ปี พ.ศ.๒๓๘๓ สุนทรภู่มาจ า
พรรษาอยูท่ี่วดัเทพธิดาราม ท่านอยูท่ี่น่ีได ้๓ พรรษา คืนหน่ึงเกิดฝันร้าย วา่ชะตาขาด จะถึงแก่ชีวติ 
จึงไดแ้ต่งเร่ืองร าพนัพิลาป ซ่ึงท าใหท้ราบเร่ืองราว ในชีวิตของท่านอีก เป็นอนัมาก จากนั้นจึงลา
สิกขาบทเม่ือปี พ.ศ.๒๓๘๕ เพื่อเตรียมตวัจะตาย  

รับราชการคร้ังที ่๒ (พ.ศ.๒๓๘๕ - ๒๓๙๘) อายุ ๕๖ - ๖๙ ปี  
เม่ือสึกออกมา สุนทรภู่ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้

เจา้อยูห่วั คร้ังทรง พระยศเป็นสมเด็จพระเจา้ นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้ากรมขนุอิศเรศรังสรรค ์โปรด
อุปถมัภใ์หสุ้นทรภู่ ไปอยูพ่ระราชวงัเดิมดว้ย ต่อมา กรมหม่ืนอปัสรสุดาเทพ ทรงพระเมตตา 
อุปการะสุนทรภู่ดว้ย กล่าวกนัวา่ ชอบพระราชหฤทยั ในเร่ืองพระอภยัมณี จึงมีรับสั่งใหสุ้นทรภู่
แต่งต่อ นอกจากน้ี สุนทรภู่ยงัแต่งเร่ือง สิงหไตรภพถวายกรมหม่ืน อปัสรฯ อีกเร่ืองหน่ึงแมสุ้นทร
ภู่จะอายมุากแลว้ แต่ท่านก็ยงัรักการเดินทางและรักกลอนเป็นท่ีสุด ท่านไดแ้ต่งนิราศไวอี้ก ๒ เร่ือง
คือนิราศพระประธม และนิราศเมืองเพชร สุนทรภู่ไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็น "พระสุนทร
โวหาร" ในปี พ.ศ.๒๓๙๔ ขณะท่ีท่านมีอาย ุได ้๖๕ ปีแลว้ ท่านถึงแก่อนิจกรรมเม่ือปี พ.ศ.๒๓๙๘ 
รวมอายไุด ้๖๙ ปี 
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ผลงานสุนทรภู่ 
งานประพนัธ์ของสุนทรภู่เท่าท่ีมีการคน้พบในปัจจุบนัมีปรากฏอยูเ่พียงจ านวนหน่ึง และ

สูญหายไปอีกเป็นจ านวนมาก ถึงกระนั้นตามจ านวนเท่าท่ีคน้พบก็ถือวา่มีปริมาณค่อนขา้งมาก 
เรียกไดว้า่ สุนทรภู่เป็น “นกัเลงกลอน” ท่ีสามารถแต่งกลอนไดร้วดเร็วหาตวัจบัยาก ผลงานของ
สุนทรภู่เท่าท่ีคน้พบในปัจจุบนัมีดงัต่อไปน้ี 
นิราศ 

นิราศเมืองแกลง (พ.ศ. ๒๓๔๙) – แต่งเม่ือหลงัพน้โทษจากคุก และเดินทางไปหาพอ่ท่ี
เมืองแกลง 

นิราศพระบาท (พ.ศ. ๒๓๕๐) – แต่งหลงัจากกลบัจากเมืองแกลง และตอ้งตามเสด็จ
พระองคเ์จา้ปฐมวงศไ์ปนมสัการรอยพระพุทธบาทท่ีจงัหวดัสระบุรีในวนัมาฆบูชา 

นิราศภูเขาทอง (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๑) – แต่งโดยสมมุติวา่ เณรหนูพดั เป็นผูแ้ต่ง ไป
นมสัการพระเจดียภ์ูเขาทองท่ีจงัหวดัอยธุยา 

นิราศสุพรรณ (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๔) – แต่งเม่ือคร้ังยงับวชอยู ่และไปคน้หายา
อายวุฒันะท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นผลงานเร่ืองเดียวของสุนทรภู่ท่ีแต่งเป็นโคลง 

นิราศวดัเจา้ฟ้า (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๕) – แต่งเม่ือคร้ังยงับวชอยู ่และไปคน้หายา
อายวุฒันะตามลายแทงท่ีวดัเจา้ฟ้าอากาศ (ไม่ปรากฏวา่ท่ีจริงคือวดัใด) ท่ีจงัหวดัอยธุยา 

นิราศอิเหนา (ไม่ปรากฏ, คาดวา่เป็นสมยัรัชกาลท่ี ๓) – แต่งเป็นเน้ือเร่ืองอิเหนาร าพนัถึง
นางบุษบา 

ร าพนัพิลาป (พ.ศ. ๒๓๘๕) – แต่งเม่ือคร้ังจ าพรรษาอยูท่ี่วดัเทพธิดาราม แลว้เกิดฝันร้ายวา่
ชะตาขาด จึงบนัทึกความฝันพร้อมร าพนัความอาภพัของตวัไวเ้ป็น “ร าพนัพิลาป” จากนั้นจึงลา
สิกขาบท 

นิราศพระประธม (พ.ศ. ๒๓๘๕) – เช่ือวา่แต่งเม่ือหลงัจากลาสิกขาบทและเขา้รับราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั ไปนมสัการพระประธมเจดีย ์(หรือพระปฐมเจดีย)์ ท่ีเมือง
นครชยัศรี 

นิราศเมืองเพชร (พ.ศ. ๒๓๘๘) – แต่งเม่ือเขา้รับราชการในพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้
เจา้อยูห่วั เช่ือวา่ไปธุระราชการอยา่งใดอยา่งหน่ึง นิราศเร่ืองน้ีมีฉบบัคน้พบเน้ือหาเพิ่มเติมซ่ึง อ.
ลอ้ม เพง็แกว้ เช่ือวา่ บรรพบุรุษฝ่ายมารดาของสุนทรภู่เป็นชาวเมืองเพชรบุรี 
นิทาน 

โคบุตร แต่งในราวรัชกาลท่ี ๑ : เช่ือวา่เป็นงานประพนัธ์ช้ินแรกของสุนทรภู่ เป็นเร่ืองราว
ของ “โคบุตร” ซ่ึงเป็นโอรสของพระอาทิตยก์บันางอปัสร แต่เติบโตข้ึนมาดว้ยการเล้ียงดูของนาง
ราชสีห์ 
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พระอภยัมณี แต่งในราวรัชกาลท่ี ๒-๓ : คาดวา่เร่ิมประพนัธ์ในสมยัรัชกาลท่ี ๒ และแต่งๆ 
หยดุๆ เร่ือยมาจนถึงสมยัรัชกาลท่ี ๔ เป็นผลงานช้ินเอกของสุนทรภู่ ไดรั้บยกยอ่งจากวรรณคดี
สโมสรใหเ้ป็นสุดยอดวรรณคดีไทยประเภทกลอนนิทาน 

พระไชยสุริยา แต่งในราวรัชกาลท่ี ๓ : เป็นนิทานท่ีสุนทรภู่แต่งดว้ยฉนัทลกัษณ์ประเภท
กาพยห์ลายชนิด ไดแ้ก่ กาพยย์านี ๑๑ กาพยฉ์บงั ๑๖ และกาพยสุ์รางคนางค ์๒๘ เป็นนิทานส าหรับ
สอนอ่าน เน้ือหาเรียงล าดบัความง่ายไปยาก จากแม่ ก กา แม่กน กง กก กด กบ กม และเกย เช่ือวา่
แต่งข้ึนประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๓ – ๒๓๘๕ 

ลกัษณวงศ ์(มีส านวนผูอ่ื้นแต่งต่อ และไม่ทราบเวลาแต่ง) : เป็นนิทานแนวจกัรๆ วงศ์ๆ  ท่ี
น าโครงเร่ืองมาจากนิทานพื้นบา้น แต่มีตอนจบท่ีแตกต่างไปจากนิทานทัว่ไปเพราะไม่ไดจ้บดว้ย
ความสุข แต่จบดว้ยงานสมโภชศพนางทิพเกสร ชายาของลกัษณวงศท่ี์ส้ินชีวติดว้ยการสั่งประหาร
ของลกัษณวงศเ์อง 

สิงหไตรภพ แต่งในราวรัชกาลท่ี ๒  : เช่ือวา่เร่ิมประพนัธ์เม่ือคร้ังถวายอกัษรแด่เจา้ฟ้า
อาภรณ์ ภายหลงัจึงแต่งถวายกรมหม่ืนอปัสรสุดาเทพ และน่าจะหยดุแต่งหลงัจากกรมหม่ืนอปัสร
สุดาเทพส้ินพระชนม ์สิงหไตรภพเป็นตวัละครเอกท่ีแตกต่างจากตวัพระในเร่ืองอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็น
คนรักเดียวใจเดียว 
สุภาษิต 

สวสัดิรักษา แต่งระหวา่ง พ.ศ. ๒๓๖๔-๗  : คาดวา่ประพนัธ์ในสมยัรัชกาลท่ี ๒ ขณะเป็น
พระอาจารยถ์วายอกัษรแด่เจา้ฟ้าอาภรณ์ 

เพลงยาวถวายโอวาท แต่งระหวา่ง พ.ศ. ๒๓๗๓  : คาดวา่ประพนัธ์ในสมยัรัชกาลท่ี ๓ 
ขณะเป็นพระอาจารยถ์วายอกัษรแด่เจา้ฟ้ากลางและเจา้ฟ้าป๋ิว 

สุภาษิตสอนหญิง แต่งระหวา่ง พ.ศ. ๒๓๘๐-๒๓๘๓ : เป็นหน่ึงในผลงานซ่ึงยงัเป็นท่ี
เคลือบแคลงวา่ สุนทรภู่เป็นผูป้ระพนัธ์จริงหรือไม่ 
บทละคร 

มีการประพนัธ์ไวเ้พียงเร่ืองเดียวคือ อภยันุราช ซ่ึงเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี ๔ เพื่อถวาย
พระองคเ์จา้ดวงประภา พระธิดาในพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั 
บทเสภา 

ขนุชา้งขนุแผนตอนก าเนิดพลายงาม แต่งในรัชกาลท่ี ๒  
พระราชพงศาวดาร แต่งในรัชกาลท่ี ๔ 

บทเห่กล่อมพระบรรทม 
น่าจะแต่งข้ึนส าหรับใชข้บักล่อมหม่อมเจา้ในพระองคเ์จา้ลกัขณานุคุณ กบัพระเจา้ลูกยา

เธอในพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั เท่าท่ีพบมี ๔ เร่ืองคือ 
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เห่เร่ืองพระอภยัมณี 
เห่เร่ืองโคบุตร 
เห่เร่ืองจบัระบ า 
เห่เร่ืองกากี 

รวมวรรณกรรมของสุนทรภู่ ทั้งหมด ๒๔ เร่ือง 
ประวตัิหนังสือ 

นิราศเมืองเพชร เป็นผลงานการประพนัธ์ประเภทกลอนนิราศของสุนทรภู่ มี ความยาว 
๔๖๒ ค ากลอนเล่าเร่ืองการเดินทางไปเพชรบุรี ราวเดือนยี่หรือเดือนสามในปี พ.ศ. ๒๓๗๔ ซ่ึง
ขณะนั้นสุนทรภู่มีอายไุด ้๔๖ ปีการเดินทางคร้ังน้ีเดินทางโดยเรือ โดยอาสาพระองคเ์จา้ลกัขณานุ
คุณไปขอส่ิงของแทนความรักจากลูกสาวขนุแพง่ เพราะพระองคท์รงหมายปองหญิงคนน้ีอยู ่ เหตุ
ท่ีสุนทรภู่อาสาเดินทางไปคร้ังน้ีก็เพราะคิดถึงพระคุณท่ีไดท้รงอุปการะตน 

ในการเดินทางคร้ังน้ีเป็นการเดินทางโดยมีหนูพดั หนูนิลและลูกศิษยต์ามไปดว้ย เขา้ใจวา่
เป็นช่วงเวลาท่ีสุนทรภู่ไม่มีภรรยาแลว้เพราะมีขอ้ความหลายตอนในนิราศท่ีแสดงอารมณ์ตดัพอ้
โดดเด่ียวเปล่ียวคู่ มีการกล่าวถึงอดีตภรรยาอยา่งแม่จนั โดยอาจารยฉ์นัท ์ข าวไิล ไดส้ันนิษฐานวา่
ในเวลานั้นแม่จนัคงจะไดม้าอยูกิ่นกบัสามีใหม่ท่ีเพชรบุรี แลว้มาขออาศยัอยูท่ี่บา้นหม่อมบุนนาค 
เม่ือสุนทรภู่เดินทางผา่นมาจึงไม่กลา้เขา้ไปเยีย่มเหตุท่ีเคยเขา้ใจวา่เป็นเพราะมีของฝากนั้นคงจะไม่
จริง เพราะกบัคนอ่ืนๆสุนทรภู่มีของฝากให ้แลว้กบัหม่อมบุนนาคซ่ึงเป็นผูมี้พระคุณท่านหน่ึง จะ
ไม่มีของฝากใหไ้ดอ้ยา่งไร ดงันั้นท่ีสุนทรภู่ไม่เขา้ไปเยีย่มควรจะเป็นเหตุเพราะแม่จนัเสียมากกวา่   

นอกจากน้ีนิราศเร่ืองน้ียงัมีการคน้พบฉบบัลายมือเขียนเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โดย อ.
ลอ้ม เพง็แกว้ ซ่ึง จากเน้ือหาส่วนท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาหลงัจากน าไปใหอ้าจารยเ์ปล้ือง ณ นคร 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นผลงานของสุนทรภู่มาเป็นเวลาชา้นานมาตรวจสอบท าให้เช่ือได ้วา่เป็นส านวน
กลอนของสุนทรภู่จริง และเม่ือมีการน ากลอนส่วนทา้ยท่ีคน้พบน้ีมาต่อเขา้กบัตวับทกลอนฉบบั
ของราช บณัฑิตยสถานท่ีรวมพิมพอ์ยูใ่นหนงัสือ ประชุมกลอนนิราศเมืองเพชร ซ่ึงอ ามาตยเ์อก 
พระยาสุรพนัธ์เสนี (อ้ิน บุนนาค) พิมพใ์นงานศพคุณหญิงสุรพนัธ์เสนี (เจียม บุนนาค) เม่ือปี พ.ศ.
๒๔๗๐ เป็นฉบบัท่ีอาจารยล์อ้ม เพง็แกว้ท่านวา่เป็นฉบบัท่ีถูกตอ้งท่ีสุดก็ตาม ก็สามารถต่อเขา้กนั
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ นบัวา่เป็นขอ้มูลใหม่ท่ีท าใหน้กัวชิาการบางท่านเช่ือวา่บรรพชนฝ่ายมารดาของ 
สุนทรภู่นั้นน่าจะเป็นชาวเมืองเพชรบุรี 

เส้นทางในนิราศ 
การเดินทางเร่ิมตน้ออกจากท่าเรือหนา้วดัอรุณราชวรารามไปทางคลองบางกอกใหญ่ 

คลองบางล าเจียก คลองขวาง คลองมหาไชยออกแม่น ้าท่าจีน เขา้คลองสามสิบสองคด คลองสุนขั
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หอน ออกแม่น ้าแม่หลองไปปากอ่าว ปากคลองโคน ปากคลองช่อง ขา้มอ่าวยีส่าน เขา้คลองตะบูน 
ถึงเพชรบุรี 

ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดัเพชรบุรี 
จงัหวดัเพชรบุรีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองด่านส าคญั

ระหวา่งภาคกลางและภาคใต ้มีช่ือเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตน ้าตาล เน่ืองจากมีตน้ตาลหนาแน่น 
และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

เพชรบุรีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ ทั้งยงัอยูไ่ม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ จึงเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นิยมไปเท่ียว
พกัผอ่นหยอ่นใจกนัมาก 

จงัหวดัเพชรบุรีมีเน้ือท่ีประมาณ ๖,๒๒๕,๑๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๓,๘๙๐,๗๑๑ ไร่ จดัเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี ๓๖ ของประเทศไทย โดยมีส่วนท่ีกวา้ง
ท่ีสุดในแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นระยะทาง ๑๐๓ กิโลเมตร และส่วนท่ียาวท่ีสุดในแนวทิศ
เหนือ-ใต ้เป็นระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร 

ลกัษณะภูมิประเทศของเพชรบุรี แบ่งเป็น ๓ เขต คือ เขตภูเขาและท่ีราบสูงทางดา้น
ตะวนัตก เป็นเทือกเขาทอดยาวจากเหนือลงใต ้เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าเพชรบุรีและแม่น ้าปราณ
บุรี เขตท่ีราบลุ่มแม่น ้าบริเวณตอนกลางของจงัหวดั เป็นบริเวณท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดและเป็นเขต
เกษตรกรรมท่ีส าคญัของจงัหวดั เพราะมีแม่น ้าเพชรบุรีไหลผา่น มีเข่ือนแก่งกระจานและเข่ือน
เพชรบุรี และเขตท่ีราบชายฝ่ังทะเลทางดา้นทิศตะวนัออก พื้นท่ีติดชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย ความยาว
รวมประมาณ ๘๐ กิโลเมตร อุดมไปดว้ยป่าโกงกางและชายหาดท่ีสวยงาม เป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัของจงัหวดัทั้งในดา้นการประมงและการท่องเท่ียว 

เพชรบุรีเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ ๒,๐๐๐ ปี นบัตั้งแต่สมยัทวารวดี เดิมเป็น
หน่ึงในเมืองศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนา มีช่ือท่ีชาวต่างประเทศใชเ้รียกต่างๆ กนั เช่น ชาว
ฮอลนัดาเรียกวา่ “พิพรีย”์ ชาวฝร่ังเศสเรียกวา่ “พิพพีล”์ และ “ฟิฟรี” จึงสันนิษฐานกนัวา่ช่ือ “เมือง
พริบพรี” เป็นช่ือเดิมของเมืองเพชรบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัช่ือวดัพริบพลี ท่ีเป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงของ
จงัหวดั 

ในสมยัสุโขทยัและกรุงศรีอยุธยา เพชรบุรีเป็นเมืองหนา้ด่านท่ีส าคญัในกลุ่มหวัเมืองฝ่าย
ตะวนัตก เจา้เมืองผูป้กครองเพชรบุรีลว้นเป็นผูท่ี้สืบเช้ือพระวงศ ์ต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์ 
จงัหวดัเพชรบุรีไดเ้ปล่ียนเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
โปรดปรานเมืองเพชรบุรีตั้งแต่คร้ังยงัทรงผนวชอยู ่เม่ือเสด็จข้ึนครองราชยจึ์งโปรดให้สร้าง
พระราชวงั วดั และพระเจดียใ์หญ่ข้ึนบนเขาเต้ียๆ ใกลก้บัตวัเมือง และพระราชทานนามวา่ “พระ
นครคีรี”  
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ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดใหส้ร้างพระราชวงัข้ึนอีก
แห่งหน่ึงในตวัเมืองเพชรบุรี คือ “พระรามราชนิเวศน์” หรือท่ีเรียกกนัวา่ “วงับา้นปืน” และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัก็ไดโ้ปรดใหส้ร้างพระราชวงั “พระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั” ข้ึนท่ีชายหาดชะอ าในเวลาต่อมา เพื่อใชเ้ป็นท่ีประทบัรักษาพระองค ์ ดว้ยทรงเช่ือวา่ 
อากาศชายทะเลและน ้าทะเลอาจบรรเทาอาการเจบ็ป่วยได ้จงัหวดัเพชรบุรีจึงถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ 
“เมืองสามวงั” นบัแต่นั้นมา 

ปัจจุบนัจงัหวดัเพชรบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอ
เขายอ้ย อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอชะอ า อ าเภอท่ายาง อ าเภอบา้นลาด อ าเภอบา้นแหลม และ
อ าเภอแก่งกระจาน 

การเดินทาง 
๑. เส้นทางนครปฐม-ราชบุรี ใช ้ถ. บรมราชชนนี หรือ ถนนคู่ขนานลอยฟ้า จากเชิง

สะพานสมเด็จพระป่ินเกลา้ ผา่นเขตล่ิงชนั แยกพุทธมณฑลสาย ๒ แยก พุทธมณฑลสาย ๔ จนไป
บรรจบกบั ถ. เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข ๔ ) ซ่ึงตรงมาจากท่าพระ บางแค หนองแขม ออ้ม
นอ้ย จนถึง อ. นครชยัศรี จากนั้นมุ่งตรงผา่น จ. นครปฐม จ. ราชบุรี และเขา้สู่ จ. เพชรบุรี รวม
ระยะทางจนถึงตวัเมืองเพชรบุรีประมาณ ๑๖๖ กม. 

๒. เส้นทางสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี ใช ้ถ. พระราม ๒ (ทางหลวงหมายเลข 
๓๕)   ซ่ึงเร่ิมตน้จากทางด่วนเฉลิมมหานครเชิงสะพานพระราม ๙ ผา่นเขตบางมด ภาษีเจริญ หวั
กระบือ อกชยัจนเขา้เขต จ.สมุทรสาคร จ. สมุทรสงคราม อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี จนบรรจบกบั ถ. 
เพชรเกษมท่ีบริเวณแยกวงัมะนาว เขา้สูง จ. เพชรบุรี 

สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญ 
พระรามราชนิเวศน์ 

 ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบา้นหมอ้ อ าเภอเมือง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   มีพระ
ราชประสงคใ์หส้ร้างดว้ยพระราชทรัพยส่์วนพระองค ์ เพื่อเป็นพระราชนิเวศน์ส าหรับประทบัแรม
ในฤดูฝน    ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัซ้ือท่ีจากราษฎร  และใหจ้อมพลเรือสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ
เจา้ฟ้าบริพตัรสุขมุพนัธ์ กรมพระนครสวรรคว์รพินิต  กบัสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพเป็นแม่กองจดัการก่อสร้าง  สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ออกแบบโดยมิสเตอร์
คาล เดอริง ชาวเยอรมนั เร่ิมก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ แลว้เสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั   พระราชทานนามวา่ พระท่ีนัง่ศรเพช็รปราสาท  และทรง
เปล่ียนเป็นพระรามราชนิเวศน์เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ใชเ้ป็นท่ีรับรองแขกเมือง ในสมยั
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหใ้ชเ้ป็นท่ีตั้งของโรงเรียนผูก้  ากบัลูกเสือ 
โรงเรียนฝึกหดัครูเกษตรกรรม โรงเรียนประชาบาลประจ าต าบล   
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 พระรามราชนิเวศน์ เปิดให้เขา้ชมทุกวนัตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น. ค่าเขา้ชม ชาวไทย 
๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๕๐ บาท ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการจะเขา้ชมเป็นหมู่คณะ และตอ้งการวทิยากร
บรรยาย สามารถท าหนงัสือถึงผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบกเพชรบุรี ค่ายรามราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ โทร.  ๐ ๓๒๔๒ ๘๕๐๖-๑๐ ต่อ ๒๕๙  

อุทยานประวตัิศาสตร์พระนครคีรี 
 เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยูบ่นยอดเขาใหญ่ ๓ ยอด ยอดท่ีสูงท่ีสุดสูง
ประมาณ ๙๕ เมตร  แต่เดิมชาวบา้นเรียกภูเขาน้ีวา่ “เขาสมน”    พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงพอพระราชหฤทยัท่ีจะสร้างพระราชวงัส าหรับเสด็จแปรพระราชฐานข้ึน
บนยอดเขาแห่งน้ี    จึงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ซ่ึงในขณะนั้นเป็น
พระสมุหกลาโหมเป็นแม่กองก่อสร้าง  จนส าเร็จเรียบร้อยเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๐๓  ทรงพระราชทาน
นามวา่ “พระนครคีรี” แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกนัติดปากวา่เขาวงั สืบมาจนทุกวนัน้ี พระนครคีรี
ประกอบดว้ยพระท่ีนัง่  พระต าหนกั  วดั  และกลุ่มอาคารต่าง ๆ มากมาย   ส่วนใหญ่เป็น
สถาปัตยกรรมตะวนัตกแบบนีโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน  ตั้งอยูบ่นยอดเขาใหญ่ๆ  ๓  ยอด
ดว้ยกนั ดงัน้ี 

 ยอดเขาดา้นทิศตะวนัออก   บริเวณไหล่เขาเป็นท่ีตั้งของวดัมหาสมณาราม   ภายในพระ
อุโบสถมีภาพเขียนฝีมือขรัวอินโข่งบนผนงัทั้งส่ีดา้น  เป็นวดัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัอยธุยา    ส่วนบน
ยอดเขาเป็นท่ีตั้งของวดัพระแกว้  เป็นวดัประจ าพระราชวงัพระนครคีรี   เช่นเดียวกบัวดัพระศรี
รัตนศาสดาราม ซ่ึงเป็นวดัประจ าพระบรมมหาราชวงัในกรุงเทพฯ ภายในวดัพระแกว้ประกอบดว้ย
พระอุโบสถขนาดเล็ก ประดบัดว้ยหินอ่อน   ดา้นหลงัเป็นพระพุทธเสลเจดีย ์ดา้นหนา้พระอุโบสถ
เป็นหอระฆงัรูปส่ีเหล่ียมยอ่มุมขนาดเล็ก 

 ยอดเขากลาง  เป็นท่ีประดิษฐานพระธาตุจอมเพชร มีความสูง ๔๐ เมตร  บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุไวภ้ายใน จากจุดน้ีสามารถมองเห็นพระท่ีนัง่ต่าง ๆ บนยอดเขาอีก ๒ ยอด  รวมทั้ง
ทิวทศัน์ของตวัเมืองเพชรบุรีไดอี้กดว้ย 

 ยอดเขาดา้นทิศตะวนัตก   เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัอนัเป็นท่ีประทบัไดแ้ก่   พระท่ีนัง่
เพชรภูมิไพโรจน์  พระท่ีนัง่ปราโมทยม์ไหสวรรย ์ พระท่ีนัง่เวชยนัตว์เิชียรปราสาท  พระท่ีนัง่ราช
ธรรมสภา หอชชัวาลเวยีงชยั  หอพิมานเพชรมเหศวร์ พระท่ีนัง่สันถาคารสถาน  หอจตุเวท
ปริตพจัน์  ศาลาทศันานกัขตัฤกษ ์ นอกจากน้ีแลว้ยงัมี โรงรถ  โรงมา้  ศาลามหาดเล็ก  ศาลาลูกขนุ  
ศาลาด่าน  ศาลาเยน็ใจ ทิมดาบองครักษ ์โรงครัว   ตามแบบพระราชวงัทัว่ไป รอบพระราชวงัมี
ป้อมลอ้มอยูท่ ั้ง ๔ ทิศคือ ป้อมธตรฐป้องปกทางทิศตะวนัออก ป้อมวรุิฬหกบริรักษท์างทิศใต ้ป้อม
วรูิปักษป้์องกนัทางทิศตะวนัตก  และป้อมเวสสุวรรณรักษาทางทิศเหนือ 
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 กรมศิลปากรไดใ้ชบ้างส่วนของพระราชวงับนยอดเขาดา้นทิศตะวนัตกน้ีจดัตั้งเป็น  
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี   ภายในเก็บรักษาโบราณวตัถุต่าง ๆ  ไดแ้ก่   เคร่ือง
ราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั   รูปหล่อโลหะส าริดและทองเหลืองท่ีใชส้ าหรับตกแต่งห้องต่าง ๆ ในพระท่ีนัง่  และ
เคร่ืองกระเบ้ืองของจีน ญ่ีปุ่น และยโุรป   
เฉพาะส่วนของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน้ี  เปิดให้เขา้ชมตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ทุกวนั 

 อุทยานประวติัศาสตร์พระนครคีรี เปิดให้เขา้ชมทุกวนั เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๐๐ น. ค่าเขา้
ชม (รวมค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี)   ชาวไทย ๒๐ บาท    ชาวต่างประเทศ 
๑๕๐ บาท นกัท่องเท่ียวสามารถข้ึนชมอุทยานประวติัศาสตร์พระนครคีรี (เขาวงั)ไดโ้ดยการเดิน
ข้ึนหรือโดยสารรถรางไฟฟ้า (ตัว๋ไป-กลบั) เสียค่าบริการ ผูใ้หญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท  

 วดัเพชรพล ี 
หรือช่ือเดิมวา่  วดัพริบพรี  ไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีแน่ชดัวา่สร้างข้ึนเม่ือใด แต่

สันนิษฐานวา่น่าจะสร้างในสมยักรุงศรีอยธุยา เหตุเพราะวา่มีช่ือเดียวกบัจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึง
สมยัก่อนเรียกขานเมืองเพชรบุรีวา่ เมืองพริบพรี ภายในวดัมีส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงซ่ึงอยูคู่่กบัวดั
พริบพรีมาแต่โบราณนัน่คือ  เสาชิงชา้ 

ปรากฏหลกัฐานอยูใ่น นิราศเมืองเพชร ของท่านสุนทรภู่ ความวา่ 
"เทวฐานศาลสถิตอิศวรา 
เสาชิงชา้ก็ยงัเห็นเป็นส าคญั" 

ส่วนหลกัฐานดา้นโบราณคดี  บอกไวว้า่ 
              "เดิมมีเสาไม ้ ๒  ตน้ ตั้งอยูห่นา้วดัเพชรพลีทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้  
 เสาแต่ละตน้อยูห่่างประมาณ ๗ เมตร  ตามแนวทิศเหนือใต ้โดยมีก าแพงวดัเพชรพลีดา้น

ทิศใตต้ดัผา่ระหวา่งแนวเสาทั้งสองตน้ เสาตน้ทิศเหนือมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ ๓๐ 
เซนติเมตร ความสูงเฉพาะท่ีเหลือประมาณ  ๓.๘  เมตร ปักอยูห่่างจากก าแพงเขา้ไปในบริเวณวดั 
ประมาณ ๖.๗ เมตร..." 

 ต่อมากรมศิลปากรไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนเสาชิงชา้ของวดัเพชรพลีในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๗๒ ตอนท่ี ๒ เม่ือวนัท่ี ๔ มกราคม ๒๔๗๙ แต่ดว้ยขาดการดูแลและทะนุบ ารุงอยา่งถูกตอ้ง 

 หรืออาจดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงท าใหเ้สาชิงชา้หกัพงัและสูญ
หายไปตามกาลเวลานอกจากนั้นภายในวดัยงัมี บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงบ่อน ้าน้ีตั้งอยูต่รงหนา้หลวงพอ่
เพช็ร บริเวณริมก าแพงวดัใกลก้บัสุวรรณเจดีย ์ซ่ึงบ่อน ้าน้ีมีช่ือเรียกวา่ บ่อน ้าเพชรมหาไชย กล่าว 
กนัวา่มีตาน ้าซึมมาจากแม่น ้าเพชรบุรี ถือวา่เป็นน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ กล่าวกนัวา่น ้าจากบ่อน้ีมีส่วนส าคญั
ส าหรับพิธีการส าคญัมาแต่โบราณ 
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บริเวณปากบ่อเป็นท่ีประดิษฐาน หลวงพอ่เพช็ร พระพุทธรูปปางสมาธิ หนา้ตกั ๒๐ น้ิว ประทบันัง่
ในซุม้ท่ีก่อสร้างไวบ้นก าแพงวดัทางทิศใตติ้ดกบัถนน โดยหนัพระพกัตร์เขา้วดั บริเวณปากบ่อน ้า
เพชรมหาไชยนยัวา่ให้เป็นการนัง่เสกน ้าในบ่อใหเ้ป็นน ้าพระพุทธมนตอ์ยูต่ลอดเวลา 

หมายเหตุ : ออกจากวดัเล้ียวซา้ยออกมาถนนสายหลกั เล้ียวซา้ยอีกที ตรงมาประมาณ 
๓๐๐ - ๔๐๐ เมตร มีร้านก๋วยเต๋ียวเน้ือสูตรเพชรบุรี (ก๋วยเต๋ียวใส่ซอส) เจา้อร่อย 

 วดัมหาธาตุวรวหิาร 
 ตั้งอยูริ่มแม่น ้าเพชร ห่างจากศาลากลางจงัหวดัประมาณ ๕๐๐ เมตร ภายในวดัมีพระ

ปรางคห์า้ยอด สร้างตามศิลปะขอม ปรางคแ์ต่ละองคส์ร้างดว้ยศิลาแลง ปรางคอ์งคใ์หญ่สูง ๔๒ 
เมตร 

 วดัเขาตะเครา 
 วดัเขาตะเครา ตั้งอยูต่  าบลบางครก อ าเภอบา้นแหลม สามารถไปไดส้องทาง ทางแรก

ก่อนจะเขา้ตวัเมืองเล็กนอ้ย มีถนนแยกซา้ยมือเขา้สู่วดัเขาตะเครา ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร อีก
เส้นทางหน่ึงคือ เดินทางจากเมืองเพชรไปบา้นแหลม แลว้ขบัรถต่อไปอีก ๖ กิโลเมตร ก็ถึงวดัเขา
ตะเครา ท่ีวดัน้ีเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวชิยั สูง ๒๙ น้ิว หนา้ตกักวา้ง ๒๑ น้ิว เรียก
กนัวา่ หลวงพอ่เขาตะเครา มีชาวเมืองและนกัท่องเท่ียวไปกราบไหวปิ้ดทองเป็นอนัมาก จนกระทัง่
บดัน้ีแลไม่เห็นพุทธลกัษณะเดิม มีประวติัเล่าถึงหลวงพอ่องคน้ี์วา่เป็นพระพี่พระนอ้ง ๓ องคก์บั
หลวงพอ่โสธร จงัหวดัฉะเชิงเทรา หลวงพ่อบา้นแหลม จงัหวดัสมุทรสงคราม บางต าราวา่เป็นพี่
นอ้งกนัถึง ๕ องคคื์อ หลวงพอ่บางพลีใหญ่ และหลวงพอ่วดัไร่ขิงท่ีนครปฐมดว้ย ท่ีมาของ
พระพุทธรูปน้ีเม่ือปลายสมยัอยธุยา ตอนท่ีชาวบา้นแหลมเมืองเพชรหนีพม่า ไปตั้งหลกัแหล่งอยูท่ี่
ปากน ้าแม่กลอง จนกระทัง่กลายเป็นบรรพบุรุษของชาวสมุทรสงครามในทุกวนัน้ีนั้น วนัหน่ึง
ชาวประมงบา้นแหลมไปตีอวนท่ีปากอ่าว ไดพ้ระพุทธรูปข้ึนมา ๒ องค ์องคห์น่ึงเป็นพระยนืปาง
อุม้บาตร อีกองคห์น่ึงเป็นพระปางมารวชิยั ชาวบา้นแหลมน าพระยนืไปประดิษฐานท่ีวดับา้น
แหลมเด๋ียวน้ี คือ วดัเพชรสมุทรวหิาร กลางเมืองสมุทรสงคราม ส่วนอีกองคม์อบให้ญาติชาวบาง
ตะบูนน ามาประดิษฐานท่ี วดัเขาตะเครา อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี  

 วดัเขาบันไดอฐิ 
 วดัเขาบนัไดอิฐ  แต่เดิมเคยเป็นส านกัสงฆเ์ก่าแก่มาตั้งแต่สมยัสุโขทยั มามีฐานะเป็นวดั

ในสมยักรุงศรีอยธุยา อยูใ่น ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี บนเขาบนัไดอิฐแห่งน้ีมีถ ้าอยูม่ากมาย มี
หลกัฐานวา่ในแผน่ดินพระบรมราชาท่ี ๒ พระเชษฐาธิราช พ.ศ.๒๑๗๑ "พระศรีศิลป์" ซ่ึงเป็นเช้ือ
สายพระเจา้ทรงธรรม ไดถู้กจบักุมและถูกเนรเทศจากอยธุยามาคุมขงัอยูท่ี่ถ  ้าเขาบนัไดอิฐแห่งน้ี 
เพราะคิดคดซ่องสุมผูค้น คิดแยง่ชิงราชสมบติั แต่แผนการไดร่ั้วไหลออกมาเสียก่อน 

 วดัพลบัพลาชัย 
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 วดัพลบัพลาชยัไดส้ร้างมาแต่สมยัศรีอยธุยายคุปลาย ก็คือพระประธานในอุโบสถซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปปูนป้ันแบบสุโขทยั หนา้ตกักวา้ง ๑๗๐ เซนติเมตร ปิดทองค าเปลว ประทบับนฐานปัท
มามาศสูงจากฐานเชียง ๑๕๕ เซนติเมตร ฐานปัทมามาศประดบัดว้ยกระจกสีต่างๆฐานเชียงสูงจาก
พื้นอุโบสถถึงองคพ์ระ ๒ เมตร ๕๕ เซนติเมตร พระพุทธรูปป้ันทรงน้ี มกันิยมสร้างกนัมากใน
สมยัอยธุยาตอนปลาย 

      สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพไดท้รงมาเห็น และทรงใหค้  ารับรองวา่ เป็นฝีมือ
ป้ันของช่างในสมยัศรีอยธุยาตอนปลายแน่นอน  นอกจากน้ียงัมีหลกัฐานปรากฎดว้ยวา่ในรัชสมยั
ของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วดัพลบัพลาชยัไดส้ร้างข้ึน
มาแลว้เม่ือประมาณ พ.ศ.๒๓๔๐ ไดมี้พระภิกษุเช้ือสายจีนผูห้น่ึงไดเ้ป็นเจา้อาวาส ท่านไดร้ื้อถอน
อุโบสถหลงัเก่าท่ีช ารุดทรุดโทรมแลว้สร้างหลงัใหม่ข้ึนแทนท่ี โดยสร้างแบบก่ออิฐถือปูนในเขต
วสุิงคามสีมาเดิม และไดอ้ญัเชิญพระประธานองคเ์ดิมเขา้มาประดิษฐานในอุโบสถ หลงัใหม่ตอไป 

      ท่ีหนา้อุโบสถหลงัใหม่  ท่านไดส้ร้างเก๋งจีนข้ึนหลงัหน่ึง ก่อดว้ยอิฐถือปูนเพื่อใช้
เป็นท่ีบรรเลงดนตรีในเวลามีผูน้ านาคมาอุปสมบท และหอระฆงั 

      ท่ีหนา้อุโบสถมีสิงโตหินอยูคู่่หน่ึง(ปัจจุบนัหายไปแลว้)สิงโตหินคู่น้ีนยัวา่มีพ่อคา้จีน
น ามาถวายท่านไว ้และเป็นสิงโตท่ีแกะสลกัมาจากเมืองจีน เพราะในยคุปลายกรุงศรีอยธุยาติดต่อ
กบัสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ ไทยกบัจีนเร่ิมมีการคา้ติดต่อกนัแลว้ รูปสิงโต รูปตุก๊ตาเมืองจีน 
พอ่คา้มกัใชเ้ป็นอบัเฉาถ่วงเรือส าเภาในสมยันั้น 

      ต่อมาเจา้อาวาสเช้ือจีนรูปน้ีไดส้ร้างศาลาแรเปรียญข้ึนอีก ๑ หลงั สร้างถดัจากวหิาร
ไปทางทิศเหนือ โดยสร้างเป็นแบบทรงใดสมยัอยธุยา แต่มีบนัไดดา้นขา้งทิศใต ้ก่อดว้ยอิฐถือปูน 
๒ บนัได ข้ึนลงคนละทาง คลา้ยๆ กบับา้นขนุนางจีนในกรุงปักก่ิง 

      เก๋งจีนหนา้อุโบสถยงัคงมีอยูจ่นทุกวนัน้ี     เน่ืองจากเจา้อาวาสเช้ือสายจีนรูปน้ี ไม่วา่
ท่านจะปลูกสร้างถาวรวตัถุช้ินใดลงไวใ้นวดัพลบัพลาชยั ท่านมกัจะทิ้งศิลปะแบบจีนไวด้ว้ย 
ชาวบา้นจึงพากนัเรียกช่ือท่านวา่ หลวงพอ่จีน จนติดปากทัว่ไป ท าใหเ้ราไม่อาจสืบทราบนามจริง 
และประวติัของท่านใหแ้น่ชดัได ้ 

 แมใ้นสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๑ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์น้ีพม่าไดย้กกองทพัใหญ่(สงคราม ๙ ทพั)เขา้มารุกรานประเทศไทย สมเด็จกรม
พระราชวงับวรสถานมงคล(วงัหนา้)ไดย้กทพัเรือมาทางอ าเภอบา้นแหลม และมาข้ึนบกท่ีหนา้วดั
พลบัพลาชยั แลว้จึงเดินทพัไปทางอ าเภอชะอ า สามร้อยยอด เพื่อไปตีเมืองถลางคืน 

      แมใ้นรัชสมยัของสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  สุนทรภู่ เจา้กรมพระอาลกัษณ์ ไดม้า
ราชการในจงัหวดัเพชรบุรีโดยทางเรือ ก็ไดบ้รรยายถึงวดัพลบัพลาชยัไวใ้นนิราศเมืองเพชรบุรีของ
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ท่าน แสดงใหเ้ห็นโดยชดัเจนวา่ วดัพลบัพลาชยั ไดส้ร้างมานานแลว้ และไดเ้จริญรุ่งเรืองมาชา้นาน
แลว้ดว้ย 
   ฯลฯ ถึงคุง้เค้ียวเล้ียวลดช่ือคดออ้ย      ตะวนัคลอ้ยคล ้าฟ้าในราศี 
   ค่อยคล่องแคล่วแจวรีบถึงพริบพรี           ประทบัท่ีหนา้ท่าพลบัพลาชยั 
   ดว้ยวดัน้ีท่ีส าหรับประทบัร้อน           นรินทรทา้วพระยามาอาศยั 
   ขอเดชะอานุภาพช่วยปราบภยั           ใหมี้ชยัเหมือนนามอารามเมือง 
   ดูเรือแพแซ่ซร้องทั้งสองฟาก             บา้งขายหมากขายพลูหนวกหูเหือง 
   นอนคา้งคืนต่ืนเชา้เห็นชาวเมือง           ดูนองเนืองนาวาบา้งมาไปฯลฯ 

วดักุฏิ 
ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางเคม็ ตามทางหลวงหมายเลข ๔ ก่อนถึงทางเขา้ท่ีวา่การอ าเภอเขา

ยอ้ย ๖ กิโลเมตร เป็นวดัเก่าแก่ของจงัหวดัเพชรบุรี พระอุโบสถสร้างดว้ยไมส้ักทั้งหลงั รอบพระ
อุโบสถดา้นนอกสลกัเป็นเร่ืองทศชาติ มหาชาติ และไซอ๋ิว หนา้บนัโบสถทิ์ศตะวนัออก แกะสลกั
เป็นเหรียญตรามงกุฎ สมยัรัชกาลท่ี ๔ ส่วนดา้นหลงัทางทิศตะวนัตก แกะสลกัเป็นรูปเหรียญ
กษาปณ์ ราคา ๑ บาท พร้อมตราแผน่ดินรัชกาลท่ี ๕ บานประตูเป็นลายเถาทะลุโปร่ง แกะสลกัลาย
ลึก ฝีมือประณีตดว้ยฝีมือช่างชั้นครู 
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บทที ่๒  
ลกัษณะค าประพนัธ์ 

 
ลกัษณะค าประพนัธ์ 

นิราศเมืองเพชร มีการแต่งดว้ยลกัษณะค าประพนัธ์ท่ีเป็นกลอนสุภาพ จ านวน ๔๖๒ ค า
กลอน ซ่ึงเป็นรูปแบบการประพนัธ์ท่ีสุนทรภู่ถนดั นายเจือ สตะเวทิน ไดก้ล่าวไวว้า่ “ สุนทรภู่
ช านาญงานประพนัธ์ประเภทกลอนอยา่งวเิศษ”  

แผนผงักลอนสุภาพของสุนทรภู่  
          ๏OOOOOOOO  (รับ)  
  OOOOOOOO  (รอง)   OOOOOOOO    (ส่ง) 

๏OOOOOOOO    OOOOOOOO         
  OOOOOOOO    OOOOOOOO  
 
 นิราศเมืองเพชร มีเน้ือหาเป็นปริศนาเพราะไม่ทราบวา่ท่านแต่งนิราศเร่ืองน้ีเม่ือใด และ
ท่านไปเมืองเพชรดว้ยเหตุใด สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงมีความเห็นวา่ ท่านสุนทรภู่
แต่งนิราศเร่ืองน้ีเม่ือคร้ังกลบัเขา้รับราชการอยูใ่นพระอุปถมัภข์องพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้
เจา้อยูห่วั ท่านน่าจะออกเดินทางในหนา้หนาว พ.ศ.๒๓๘๘ โดยอาสาพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้
เจา้อยูห่วัออกไปหาของตอ้งพระประสงคท่ี์เพชรบุรี และนิราศเร่ืองน้ีคงเป็นเร่ืองสุดทา้ยของท่าน 
ศิลปะการประพนัธ์ 
 จะขอยกขอ้ความท่ีแสดงศิลปะการประพนัธ์ของสุนทรภู่ในนิราศเมืองเพชรมาแสดง คือ 
การเล่นกลอนอีนซ่ึงเป็นกลอนท่ีสุนทรภู่ชอบเล่น เพราะมีค าเช่นน้ีเพียง ๔ ค าเท่านั้น จีน-ปีน-ตีน- 
และ ศีล (สิน) ท่านวา่เป็นประมงหลงละโมบดว้ยโลภลาภ ไม่กลวับาปเลยช่างนบัแต่ทรัพยสี์นตล่ิง
พงัฝ่ังชลาลว้นปลาตีน ตะกายปีนเลนเล่นออกเป็นแปลง ฯ อน่ึง สุนทรภู่ไม่ยอมจนค า ค  าเสียง แอะ 
มีความหมายอยูไ่ม่ก่ีค  า แต่ท่านก็สามารถหาค ามารับส่งสัมผสักนัไดดี้ เช่น ภาพบรรยายหญิงชาย
ช่วยกนัเขญ็เรือแพใหพ้น้จากโคลนเลนวา่ 
   ท่ีนอ้ยตวัผวัเมียลงลากฉุด   นางเมียหยดุผวัโกรธเมียโทษผวั 
   ดว้ยยากเยน็เขน็ฝืดทั้งมืดมวั   พอตึงตวัเตม็เบียดเขา้เสียดแซะ 
   ทั้งยงุชุมรุมกดัปัดเปรียะประ   เสียงผวัะผะพึบพบัปุบปับแปะ 
   ท่ีเขน็เรียงเคียงล าขย  าแขยะ   มนัเกาะแกะกนัจริงจริงหญิงกบัชาย ฯ  
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 ลกัษณะเด่นอยา่งหน่ึงของการใชค้  าในการแต่งกลอนของสุนทรภู่ คือการใชค้  าง่าย ๆ พื้น 
ๆ และมีบางบทท่ีสุนทรภู่สามารถใชค้  าท่ีหาค าอ่ืนมารับสัมผสัไดย้าก ท่ีมีผูย้กยอ่งกนัมากไดแ้ก่การ
แต่ง กลอนอีน หมายถึงกลอนท่ีแต่งโดยใชค้  าท่ีประสมกบัสระอี มี น เช่น กลอนอีนในตวัอยา่งน้ีก็
คือ ปีน-ศีล-ตีน-จีน ในนิราศเมืองเพชรก็มีกลอนอีน เม่ือกล่าวถึงชาวประมง ไดแ้ก่ 

บา้งถอนหลกัชกัถ่อหวัร่อร่า   บา้งก็มาบา้งก็ไปทั้งใตเ้หนือ  
บา้งขบัร้องซอ้งส าเนียงจนเสียงเครือ  ต่างเล้ียวเรือลงหนา้บา้นท่าจีน  
เป็นประมงหลงละโมบดว้ยโลภลาภ  ไม่กลวับาปเลยช่างนบัแต่ทรัพยสี์น 
ตล่ิงพงัฝ่ังชลาลว้นปลาตีน   ตะกายปีนเลนแล่นออกเป็นแปลง  

 ต่อไปน้ีเป็นกลอนท่ีแสดงลกัษณะของสัตวต่์าง ๆ ท่านพรรณนาไดถู้กตอ้งตาม 
หลกัสัตววทิยาอยูบ่า้งเหมือนกนั เม่ือพรรณนาถึงปู ท่านวา่ 
  โอเ้อน็ดูปูไม่มีซ่ึงศีรษะ    เทา้ระกะกอ้มโกงโม่งโค่งขนั 
  ไม่มีเลือดเชือดฉะปะแต่มนั   เป็นเพศพนัธ์ุไร้ผวัเพราะมวัเมา 
  แมน้เมียออกลอกคราบไปคาบเหยือ่   เอามาเผื่อภรรยาเมตตาเขา 
  ระวงัดูอยูป่ระจ าทุกค ่าเชา้    อุตส่าห์เฝ้าฟูมฟักเพราะรักเมีย 
  ถึงทีผวัตวัลอกพอออกคราบ   เมียมนัคาบคืบเน้ือเป็นเหยื่อเสีย 
  จึงเกิดไข่ไร้ผวัเท่ียวย ั้วเยี้ย    ยงัแต่เมียเคล่ือนคลอ้ยข้ึนลอยแพ 
 กลอนท่ีแสดงลกัษณะของบุคคล สุนทรภู่ก็ชมน ้าใจชาวเพชรบุรีไวอ้ยา่งน่าฟังวา่ 
  พอแดดร่มลมชายสบายจิต    เท่ียวชมทิศทุ่งทางกลางวถีิ 
  ทัว่ประเทศเขตแควน้แดนพริบพรี   เห็นจะช้ีไปไม่พน้แต่ตน้ตาล 
  ท่ีพวกท าน ้าโตนดประโยชน์ทรัพย ์   มีดส าหรับเหน็บขา้งอยา่งทหาร 
  พะองยาวกา้วตีนปีนทะยาน   กระบอกตาลแขวนกน้คนละพวง 
  แต่ใจดีท่ีวา่ใครเขา้ไปขอ    ใหกิ้นพออ่ิมอุทรบห่อนหวง 
  ไดช่ื้นฉ ่าน ้าตาลหวานหวานทรวง   ข้ึนเขาหลวงเลียบเดินเนินบนัได๘๒ 
 กลอนท่ีแสดงลกัษณะของอารมณ์ สุนทรภู่ก็แสดงออกไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น 
  เม่ือหวนคิดถึงเร่ืองส่วนตวั สุนทรภู่ปรารภเร่ืองรักไวเ้ป็นนยัวา่ตนอาภพั ท่านวา่ 
  ถึงคลองเตยเตยแตกใบแฉกงาม   คิดถึงยามปลูกรักมกัเป็นเตย 
  จนไม่มีท่ีรักเป็นหลกัแหล่ง    ตอ้งควา้งแควง้ควา้หานิจจาเอ๋ย 
  โอเ้ปล่ียวใจไร้รักท่ีจกัเชย    ชมแต่เตยแตกหนามเม่ือยามโซ” 
 เม่ือถึงวดับางนางนองก็วา่ 
  ถึงวดับางนางนองแมน้นอ้งพี่   มาถึงท่ีก็จะตอ้งนองน ้าตา 
  ตวัคนเดียวเท่ียวเล่นไม่เป็นห่วง   แต่เศร้าทรวงสุดหวงัท่ีฝ่ังฝา 
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  ท่ีเห็นเห็นเป็นแต่ปะไดป้ระตา   ก็ลอบรักลกัลาคิดอาลยั๘๔ 
 สุนทรภู่วจิารณ์เร่ืองความรักกบัเงินไวอ้ยา่งเผด็ร้อน เม่ือตอนถึงบางหลวงท่านวา่ 
  ถึงบางหลวงล่วงล่องเขา้คลองเล็ก   ลว้นบา้นเจก๊ขายหมูอยูอ่กัโข 
  เมียขาวขาวสาวสวยลว้นรวยโป   หวัอกโออ้ายใจมิใช่เล็ก 
  ไทยเหมือนกนัคร้ันวา่ขอเอาหอห้อง                   ตอ้งขดัขอ้งแขง็กระดา้งเหมือนอยา่งเหล็ก 
  มีเงินงดัคดังา้งเหมือนอยา่งเจ๊ก   ถึงลวดเหล็กลนร้อนอ่อนละไม 
 มีส านวนท่ีวา่ “ป้ันน ้าเป็นตวั” สุนทรภู่สงสัยวา่จะมาจากการท านาเกลือ ท่านจึงวา่ 
  ถึงบางขวางขา้งซา้ยชายชาลา   ไขคงคาขงัน ้าไวท้  าเกลือ 
  หรือบา้นน้ีท่ีเขาวา่ต าราร ่ า    ช่างป้ันน ้าเป็นตวัน่ากลวัเหลือ” 
 เม่ือถึงคลองคด ท่านก็เปรียบวา่ 
  อนัคดอ่ืนหม่ืนคดก าหนดแน่   เวน้เสียแต่ใจมนุษยสุ์ดก าหนด 
  ทั้งลวงล่องอเง้ียวทั้งเล้ียวลด  ถึงคลองคดก็ยงัไม่เหมือนใจคน” 
 หอยจุบแจงถูกชาวประมงเรียก สุนทรภู่ไดค้ติวา่ 
  เหมือนจะรู้อยูใ่นเล่ห์เสน่หา   แต่หากวา่พดูยากเป็นปากหอย 
  เปรียบเหมือนคนจนทุนทั้งบุญนอ้ย จะกล่าวถอ้ยออกไม่ไดด้งัใจนึก๘๘ 
 พอพบวดัร้าง สุนทรภู่ก็ปลงวา่ 
  เดิมเป็นป่ามาเป็นวงัตั้งประทบั   แลว้ก็กลบัไปเป็นป่าไม่ฝ่าฝืน 
 เหมือนมียศลดลงไม่คงคืน    นึกสะอ้ืนอายใจมาในเรือ 
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บทที ่๓  
เร่ืองย่อ 

 
นิราศเร่ืองน้ีเป็นการบนัทึก การเดินทางไปเพชรบุรีของสุนทรภู่  เดินทางโดยเรือเขา้มา

ทางบางตะบูน ล่องเขา้แม่น ้าบางตะบูน แวะท่ีวดัเขาตะเครา อ าเภอบา้นแหลม แลว้ล่องเรือเขา้
แม่น ้าเพชรบุรี ข้ึนฝ่ังท่ีวดัพลบัพลาชยั  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
 นิราศเมืองเพชร เป็นนิราศท่ีเป็นปริศนา ส าหรับนกัศึกษางานของท่านสุนทรภู่ ดว้ยไม่
ทราบวา่ท่านแต่งนิราศเร่ืองน้ีเม่ือใด และท่านไปเมืองเพชรดว้ยเหตุใด สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ ทรงมีความเห็นวา่ ท่านสุนทรภู่แต่งนิราศเร่ืองน้ีเม่ือคร้ังกลบัเขา้รับราชการ อยูใ่นพระ
อุปถมัภข์องพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั ท่านน่าจะออกเดินทางในหนา้หนาว ปีพ.ศ.
๒๓๘๘ โดยอาสาพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้มานัน่เอง และนิราศเร่ืองน้ีคงเป็นเร่ืองสุดทา้ยของ
ท่าน เร่ืองธุระของท่านนั้นค่อนขา้งแน่นอน 

ความตอนหน่ึงในนิราศกล่าวถึงธุระของท่านเพียงสองวรรคเท่านั้น คือ  
   ท่ีธุระจะใคร่ไดใ้จนิยม    เขารับสมปรารถนาสามิภกัด์ิ  
 การเดินทางไปเมืองเพชรคร้ังน้ี คงเป็นคร้ังท่ีสองของท่าน ตามท่ีผูจ้ดัท าเช่ือวา่ ท่านน่าจะ
เคยหนีความเศร้ามาจากกรุงเทพฯ เม่ือคร้ังยงัหนุ่ม ดว้ยในคราวน้ี ท่านไดพ้รรณนาถึงความหลงัไว้
หลายแห่งดว้ยกนั เช่นเม่ือเสร็จธุระแลว้ ท่านยงัไม่อยากกลบักรุงเทพฯ 
 โดยบอกวา่ 
   จะกลบัหลงัยงัมิไดด้งัใจชัว่ ตอ้งไปทัว่บา้นเรือนเพื่อนรู้จกั  
   เม่ือเป็นบา้มาคนเดียวเท่ียวส านกั   เขารับรักรู้คุณกรุณา  
 จากนิราศเร่ืองน้ีท าใหท้ราบวา่ บรรพชนฝ่ายมารดาของสุนทรภู่น่าจะเป็นชาวเมือง
เพชรบุรี 
เร่ืองย่อ 
 นิราศเมืองเพชร เป็นนิราศท่ีสุนทรภู่แต่งในตอนจะเขา้รับราชการ ในรัชกาลท่ี ๒  โดย
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ไดมี้ทรงวินิจฉยัวา่ “เร่ืองประวติัสุนทรภู่ ตอนจะเขา้รับราชการ
ในรัชกาลท่ี ๒ นั้น  มีค  าเล่ากนัมาวา่  เม่ือคราวเกิดทิ้งบตัรสนเท่ห์กนัชุกชุมใน พ.ศ. ๒๓๕๙ ท่ีกรม
หม่ืนศรีสุเรนทรตอ้งถูกช าระนั้น  สุนทรภู่ก็ถูกสงสัยวา่เป็นผูแ้ต่งหนงัสือทิ้งดว้ยคนหน่ึง  ความขอ้
น้ีมีเคา้เง่ือนอยูใ่นนิราศเมืองเพชรบุรี  ซ่ึงสุนทรภู่แต่งเม่ือปลายรัชกาลท่ี ๓  กล่าวความยอ้นข้ึนไป
ถึงเม่ือยงัเป็นหนุ่มคะนองวา่  ไดเ้คยหนีออกไปอยูเ่มืองเพชร  ไปซุ่มซ่อนนอนอยูใ่นถ ้าเขาหลวง
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หลายวนั  แลว้ไปอาศยัอยูก่บัหม่อมบุนนาคในกรมพระราชวงัหลงั  ซ่ึงออกไปตั้งท านาอยูท่ี่เมือง
เพชรเม่ือกรมพระราชวงัหลงัทิวงคตแลว้  บางทีจะหนีไปในคราวท่ีถูกสงสัยวา่แต่งหนงัสือทิ้ง” 
 นิราศเมืองเพชรน้ี สุนทรภู่ไดแ้ต่งในตอนท่ีทูลรับอาสาพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้
เจา้อยูห่วั ไปหาของตอ้งพระประสงคท่ี์เมืองเพชรบุรี  แต่จะเป็นส่ิงใดไม่ไดป้รากฏพบในนิราศ ซ่ึง
นิราศเมืองเพชรนั้นเป็นนิราศเร่ืองสุดทา้ยของสุนทรภู่  และนบัวา่แต่งดีถึงนิราศภูเขาทอง  อนัเป็น
อยา่งยอดเยีย่มในนิราศของสุนทรภู่  ดงัท่ีกล่าวความไวใ้นกลอนตอนตน้วา่ 
  “อนาถหนาวคราวมาอาสาเสด็จ                 ไปเมืองเพชรบุรินท่ีถ่ินหวาน 
  ลงนาวาหนา้วดันมสัการ                            อธิษฐานถึงพระคุณกรุณา        
  ช่วยชุบเล้ียงเพียงชนกท่ีปกเกศ                 ถึงต่างเขตของประสงคล์งอาสา” 
 ในนิราศเมืองเพชรน้ี สุนทรภู่ไดก้ล่าวในตอนแรกถึงเหตุท่ีตอ้งไปเมืองเพชรบุรีวา่ ไป
เพราะอาสาเสด็จพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั ไปหาส่ิงของตอ้งประสงคแ์ต่เป็นส่ิงของใด
ก็ไม่ไดป้รากฏในนิราศ โดยสุนทรภู่ไดเ้ดินทางโดยการใชเ้รือ ในตอนตน้นั้นสุนทรภู่ไดบ้อกใน
นิราศวา่ไดล้งเรือท่ีหนา้วดั ซ่ึงก่อนออกเดินทางก็ไดน้มสัการพระพุทธรูป และอธิษฐานถึงพระ
มหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีพระองคท์รงไดเ้มตตาและชุบเล้ียง
เสมือนบิดา เม่ือเรือเล้ียวเขา้มาถึงคลองนอ้ย สุนทรภู่ก็ไดเ้ขียนถึงส่ิงท่ีพบเห็น นัน่คือ แพของแขกท่ี
ขายเคร่ืองเทศ จากนั้นเรือก็แล่นมาถึงวดัหงส์ เขา้คลองล าจียก ผา่นเขา้มาทางคลองเตย และยงัไม่
ลืมท่ีสุนทรภู่จะวาดลวดลายการแต่งค าประพนัธ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึง ก็คือ เม่ือสุนทรภู่ผา่น
ไปยงัสถานท่ีใดก็ตามมกัจะแต่งถึงสถานท่ีนั้นๆแลว้โยงเขา้สู่เร่ืองความรักหรือคนรักของตน ดงัใน
กลอนนิราศท่ีวา่ “ถึงคลองเตยเตยแตกใบแฉกงาม คิดถึงยามปลูกรักมกัเป็นเตย จนไม่มีท่ีรักเป็น
หลกัแหล่ง ตอ้งควา้งแควง้ควา้หานิจจาเอ๋ย โอเ้ปล่ียวใจไร้รักท่ีจกัเชย ชมแต่เตยแตกหนามเม่ือยาม
โซ” จากนั้นเรือก็ไดผ้า่นไปทางบางหลวง คลองเล็ก วดับางนางชี วดับางนางนอง บางหวา้ จนเรือ
มาถึงบางขนุเทียนสุนทรภู่ก็ไดแ้ต่งโยงเขา้หาชีวิตของตนวา่ “จนเรือเดินมาถึงทางบางขุนเทียน โอ้
เทียนเอ๋ยเคยแจง้แสงสวา่ง มาหมองหมางมืดมิดตะขวดิตะเขวยีนเหมือนมืดในใจจนตอ้งวนเวยีน 
ไม่ส่องเทียนใหส้วา่งหนทางเลย ฯ” จากนั้นเรือก็ไดผ้า่นบางประทุน คลองขวาง บางบอน จนมาถึง
วดักรก สุนทรภู่ก็ไดบ้รรยายในนิราศวา่วดักรกนั้นรกร้าง มองเห็นแต่ร่องรอยประวติัศาสตร์เม่ือ
คราวท่ีพม่าเขา้มาท าสงคราม มีร่องรอยช ารุดของก าแพง และเม่ือพรรณนาถึงวดักรกแลว้ก็ล่องเรือ
ออกทางประตูป่าเวลานั้นก็ตกดึกพอดี รอบๆเตม็ไปดว้ยป่า ประกอบกบัเสียงของกบเขียดท่ีร้องยิง่
ท  าใหบ้รรยากาศวงัเวงวเิวก เรือก็ล่องมาเร่ือยจนถึงบา้นศรีษะกระบือ สุนทรภู่ก็ไดบ้รรยายวา่ท่ีน่ียงุ
ชุมมาก ดงักลอนตอนหน่ึงท่ีวา่ “ ถึงศีรษะกระบือเป็นช่ือบา้น ระยะยา่นยงุชุมรุมข่มเหง ฯ” เวลา
หน่ึงเรือก็ไดล่้องมาจนถึงมหาชยัออกสู่ทะเล แลว้จึงหยดุพกัผอ่นท่ีชายฝ่ังทางดา้นซา้ย ในระหวา่ง
นั้นสุนทรภู่ก็ไดก้ล่าวถึงการท่ีตนไดช้มบรรยายรอบๆโดยกล่าวถึงส่ิงรอบขา้งไม่วา่จะเป็นฝงูลิง ฝงู
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นก โลมา เม่ือพกัผอ่นจนหายเหน็ดเหน่ือยแลว้ก็ออกเดินทางต่อเขา้ไปยงับา้นท่าจีน คลองอีร าท่า
แร้ง คลองสามสิบสองคดคุง้ คลองสุนขัหอน มาจนถึงแม่กลอง ซ่ึงสุนทรภู่ก็ไดพ้รรณนาไวว้า่ “ ถึง
แม่กลองสองฝ่ังเขาตั้งบา้น น่าส าราญเรือนเรือดูเหลือหลาย บา้งยา่งปลาค่าเคียงเรียงเรียงราย ดู
วุน่วายวิง่ไขวก่นัใหญ่นอ้ย ขายส าเร็จเป็ดไก่ทั้งไข่พอก กระเบนกระบอกปลาทูทั้งปูหอย ลูกคา้รับ
นบักนัเป็นพนัร้อย ปลาเล็กนอ้ยขมงโกรยโกยกระบุง นางแม่คา้ปลาเคม็ก็เตม็สวย ก าไรรวยรวม
ประจบจนครบถุง บา้งเหน็บทอ้งป่องปุ่ยตุ่ยตุ่ยตุง ต่างบ ารุงรูปร่างส าอางตา ” 
 พอเรือร่องออกจากแม่กลองลงทะเลในเวลานั้นทอ้งฟ้าก็มืดมวั พระอาทิตยก์ าลงัจะตก
ดิน ในตอนน้ีสุนทรภู่ก็แสดงฝีมือการประพนัธ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ก็คือ การแต่งถึงคนรักหรือความ
รักของตน ดงักลอนตอนหน่ึงในนิราศท่ีวา่ “ ช่ืนอารมณ์ชมปลาเวลาดึก หวนร าลึกแลว้เสียดายไม่
วายโหย แมน้เห็นปลาวารินจะด้ินโดย ทั้งลมโชยเฉ่ือยช่ืนระร่ืนเยน็ จะเพลินชมยมนาเวหาหอ้ง 
เช่นน้ีนอ้งไหนเลยจะเคยเห็น ทะเลโล่งโวง่วา่งน ้าคา้งกระเซ็น ดูดาวเด่นดวงสวา่งเหมือนอยา่งโคม 
จะเปรมปรีด์ิดีใจมิใช่นอ้ย นอ้งจะพลอยเพลินอารมณ์ดว้ยชมโฉม โออ้ายจิตคิดรักลกัประโลมทรวง
จะโทรมตรงช่องปากคลองโคน”  เรือลอยมาเร่ือยๆจนมาถึงคลองช่อง มีลมพดัแรงท าใหท้ะเล
ป่ันป่วนมีคล่ืนลม ในตอนนั้นเองตะเกียงน ้ามนัเกิดคว  ่าลงพื้นเรือ จนไฟลุกไหม ้สุนทรภู่ตอ้งรีบวดิ
น ้าดบัไฟท าใหห้มอนกบัผา้ห่มเปียกน ้า มีเพียงผา้แพรของคนรักเท่านั้นท่ีใชห่้มกายคลายหนาว
จนถึงเวลาเชา้ ระหวา่งทางขณะเรือไดล่้องผา่นไปยงัสถานท่ีต่างๆสุนทรภู่ก็ไดแ้ต่งพรรณนาถึง
สถานท่ีนั้นๆบา้ง เอามาแต่งผกูโยงเร่ืองของความรักบา้ง เร่ืองราวชีวติของตนบา้ง แมก้ระทัง่เร่ือง
สัจธรรมและความไม่เท่ียงแทข้องจิตใจมนุษย ์สุนทรภู่ก็แต่งไวไ้ดดี้สามารถน ามาเป็นขอ้คิด
สอนใจได ้ดงัใน กลอนนิราศท่ีวา่ “อกเอ๋ยโอเ้อ็นดูหมู่แมงดา ใหส้ามีข่ีหลงัเท่ียวฝ่ังแฝงตามหลา้
แหล่งเลนเคม็เล็มภกัษา     เขาจบัเป็นเห็นสมเพชเวทนา ทิ้งแมงดาผวัเสียเอาเมียไป ฝ่ายตวัผูอ้ยูเ่ดียว
เท่ียวไม่รอด เหมือนตาบอดมิไดแ้จง้ต าแหน่งไหน ตอ้งอดอยากจากเมียเสียน ้าใจ ก็บรรลยัแลกลาด
ดาษดา แมน้เด๋ียวน้ีมีหญิงไม่ทิ้งผวั ถึงรูปชัว่ฉนัจะรักใหห้นกัหนา โออ้าลยัใจอยา่งนางแมงดา แต่ดู
หนา้ในมนุษยเ์ห็นสุดแล” 
 เวลาต่อมาเรือล่องมาถึงบา้นหม่อมบุนนาค ซ่ึงผูจ้ดัท าสันนิษฐานวา่หม่อมบุนนาคเป็นผู ้
มีพระคุณของสุนทรภู่ ดงัในกลอนนิราศตอนหน่ึงวา่ “ถึงตน้ตาลบา้นคุณหม่อมบุนนาค เม่ือยาม
ยากจนมาไดอ้าศยั มารดาเจา้คราวพระวงัหลงัครรไล มาท าไร่ท านาท่านการุญ เม่ือเจบ็ป่วยช่วย
รักษาจะหาคู่ จะขอสู่ใหเ้ป็นเน้ือช่วยเก้ือหนุน ยงัยากไร้ไม่มีของสนองคุณ ขอแบ่งบุญใหท้่านทัว่
ทุกตวัตน”  
 เม่ือมาถึงบา้นท่านขุนแพง่ ซ่ึงหากจะพิจารณาแลว้สุนทรภู่ก็น่าจะรู้จกักบัขนุแพง่เช่นกนั 
ดงัในกลอนนิราศท่ีวา่ “ไดเ้ยีย่มเยอืนเรือนบา้นท่านขุนแพ่ง มาปลูกแปลงแปลกกวา่เม่ืออาศยั ดว้ย
ศึกลาวคราวนั้นเธอบรรลยั ไม่มีใครครอบครองจ่ึงหมองมวั แสนสงสารท่านผูห้ญิงม่ิงเมียหลวง 
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เฝ้าขอ้นทรวงเสียใจอาลยัผวั ทั้งเมียนอ้ยออ้ยอ่ิงหญิงคนครัว  พากนัมวัหมองคล ้าระก าตรอม เม่ือ
มาเรือนเยือนศพไดพ้บพกัตร์ ไม่หมองนกัคราวน้ีรูปช่างซูบผอม เพราะครวญคร ่ าก าสรดสู้อดออม 
เหมือนแก่งอมหงิมเงียบเซียบส าเนียง”  
 โดยรวมจะเห็นไดว้า่สุนทรภู่เองน่าจะมีความคุน้เคยกบัการเดินทางไปเมืองเพชรบุรี อีก
ทั้งยงัมีความคุน้เคยกบัสถานท่ีต่างๆรวมถึงบุคคลท่ีอาศยัอยูร่ะหวา่งทางท่ีเดินทางไปเพชรบุรีดว้ย 
 พอเรือล่องมาถึงภูเขาหลวงก็เป็นเวลากลางคืน ในขณะนั้นบนทอ้งฟ้ามีดวงดาวมากมาย
ใหไ้ดช้มความสวยงาม ประกอบกบับรรยากาศท่ีเยน็ฉ ่าดว้ยน ้าคา้ง จนเรือเล้ียวลงมาหนา้วดัพระ
ธาตุ สุนทรภู่ก็ชมวา่ องคพ์ระธาตุแมจ้ะชมในเวลากลางคืนก็ยงังามดี และไดพ้รรณนาถึงความหนา้
เล่ือมใสขององคพ์ระธาตุในตอนทา้ยของนิราศ ดงักลอนตอนหน่ึงในนิราศท่ีวา่ “แลว้เล้ียวลง
ตรงหนา้วดัพระธาตุ พอเดือนคลาดคลอ้ยจ ารัสรัศมีดูพระปรางคก์ลางอารามก็งามดี แต่ไม่มีเงาบา้ง
เป็นอยา่งไร สาธุสะพระมหาตถาคต ยงัปรากฏมิไดเ้ส่ือมท่ีเล่ือมใส”  
 ในตอนจบของนิราศเมืองเพชร สุนทรภู่ไดร้ะลึกถึงผูมี้พระคุณ และไดอ้วยพรใหก้บัผูมี้
พระคุณต่อตนและผูอ่้านนิราศเมืองเพชร ใหไ้ดรั้บบุญกุศล ดงัในกลอนนิราศวา่ “จึงจดหมายราย
ความตามสังเกต ถ่ินประเทศแถวทางกลางวถีิ ใหอ่้านเล่นเป็นเร่ืองเมืองพริบพรี  ผูใ้ดมีคุณก็ได้
ไปแทนคุณ ทั้งผา้หอมยอ้มเหลืองไดเ้ปล้ืองห่มพระประทมท่ีล าเนาภูเขาขนุ กุศลนั้นบรรดาท่ีการุญ 
รับส่วนบุญเอาเถิดท่านท่ีอ่านเอย” 
 และเม่ือผูจ้ดัท าไดพ้ิจารณา ก็มีความเห็นมีความเห็นตรงกบัพระราชวนิิจฉยัของ สมเด็จ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ท่ีวา่ “สุนทรภู่ไดแ้ต่งในตอนท่ีทูลรับอาสาพระบาทสมเด็จพระป่ิน
เกลา้เจา้อยูห่วั ไปหาของตอ้งพระประสงคท่ี์เมืองเพชรบุรี  แต่จะเป็นส่ิงใดไม่ไดป้รากฏพบใน
นิราศ” เพราะในเน้ือหาของนิราศเมืองเพชร สุนทรภู่ไม่ไดบ้อกวา่จะไปรับของส่ิงใดให้
พระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั บอกแต่เพียงในตอนตน้ของนิราศวา่ “อนาถหนาวคราว
อาสาเสด็จ ไปเมืองเพชรบุรินท่ีถ่ินสถาน ลงนาวาหนา้วดันมสัการ อธิษฐานถึงคุณกรุณา ช่วยชุบ
เล้ียงเพียงชนกท่ีปกเกศ ถึงต่างเขตของประสงคค์งอาสา” 
 แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม ก็ยงัมีผูท่ี้สนใจศึกษานิราศเมืองเพชรน้ี ไดก้ล่าวไวอี้กวา่ “สุนทรภู่รับ
อาสาเสด็จไปเมืองเพชรบุรีในคราวนั้น ก็เพราะไปรับของก านลัจากหญิงท่ีเป็นคนรักของ 
พระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั ” 
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บทที ่๔  
ความคดิริเร่ิมของผู้ประพนัธ์  ส านวนโวหารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของผู้ประพนัธ์ 

 และค าประพนัธ์ตอนทีไ่พเราะ 
 

ความคิดริเร่ิมของผู้ประพนัธ์   
สุนทรภู่เป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างแบบแผนของกลอนข้ึนใหม่ เพื่อใชแ้ต่งวรรณคดี

ต่างๆของท่าน และเป็นท่ีใชต้ามกนัอยา่งแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ก็คือ กลอนสุภาพหรือ
กลอนแปด บางก็เรียกวา่ “กลอนตลาด” เพราะสุนทรภู่ใชค้  าพื้นๆท่ีสามญัชนทัว่ไปพดูจากนัใน
ชีวติประจ าวนัมาแต่ง เพื่อให้สามญัชนไดอ่้านงานเขียนท่ีเขา้ใจไดง่้าย มีเน้ือหาเก่ียวกบัวถีิชีวติของ
คนธรรมดา ซ่ึงแตกต่างจากกวที่านอ่ืนท่ีมีการใชค้  าชั้นสูง นบัวา่เป็นความคิดท่ีกา้วหนา้อยา่งยิง่
ส าหรับสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  
ส านวนโวหารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของผู้ประพนัธ์ 
 การแต่งค าประพนัธ์ของสุนทรภู่ท่ีมีลกัษณะเฉพาะอยา่งเด่นชดั คือ เม่ือสุนทรภู่ผา่นไป
ยงัสถานท่ีใดก็จะแต่งถึงสถานท่ีนั้นแลว้เช่ือมโยงไปถึงการร าพนัถึงความรัก และหญิงอนัเป็นท่ีรัก 
 ดงัความตอนหน่ึงของนิราศวา่ 
   ถึงคลองเตยเตยแตกเป็นแฉกงาม    คิดถึงยามปลูกรักมกัเป็นเตย  
  จนไม่มีท่ีรักเป็นหลกัแหล่ง     ตอ้งควา้งแควง้ควา้หานิจจาเอ๋ย  
  โอเ้ปล่ียวใจไร้รักท่ีจกัเชย   ชมแต่เตยแตกหนามเม่ือยามโซ  
ค าประพนัธ์ทีไ่พเราะ 

สุนทรภู่ไดส้ร้างสรรคล์กัษณะทางบทประพนัธ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ จนมีการยอมรับใหเ้ป็น
แบบฉบบั อนัไดแ้ก่ การพฒันาสัมผสัในของกลอนสุภาพ ท าใหไ้ดลี้ลา จงัหวะของกลอนท่ีไพเราะ
มากยิง่ข้ึน โดยเป็นการน าลกัษณะสัมผสัใน ทั้งสัมผสัสระ และสัมผสัพยญัชนะ  มาใชใ้นการแต่ง
ค าประพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ อยา่งเช่น การแต่งกลอนแปด ในเร่ืองนิราศเมืองเพชร โดยใชค้  าวรรค
ละ ๘ ค าสุดทา้ยของวรรคหนา้ทุกวรรค ตอ้งสัมผสักบัค าท่ี ๓ หรือค าท่ี ๔ ของวรรคหลงั ส่วน
สัมผสัในจะเป็นการใชส้ัมผสัคู่หรือสัมผสัสลบัก็ได ้มีทั้งการใชส้ัมผสัสระและสัมผสัพยญัชนะ ซ่ึง
เป็นลีลาการแต่งท่ีสุนทรภู่ถนดั ท าใหบ้ทประพนัธ์เกิดความไพเราะและมีลีลาจงัหวะท่ีน่าสนใจ 
ดงัความตอนหน่ึงในนิราศเมืองเพชรวา่ 
 ๏ โอร่ื้นร่ืนช่ืนเชยเช่นเคยหอม  เคยถนอมนวลปรางมาหมางหมอง 

 ถึงบางหวา้อารามนามจอมทอง  ดูเรืองรองรุ่งโรจน์ท่ีโบสถร์าม 
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 สาธุสะพระองคม์าทรงสร้าง  เป็นเยีย่งอยา่งไวใ้นภาษาสยาม 
 ในพระโกศโปรดปรานประทานนาม โอรสราชอารามงามเจริญ 
 มีเข่ือนรอบขอบคูดูพิลึก   กุฏิตึกเก๋งกุฏ์ิสุดสรรเสริญ 
 ท่ีริมน ้าท าศาลาไวน่้าเพลิน  จนเรือเดินมาถึงทางบางขนุเทียน 
 โอเ้ทียนเอ๋ยเคยแจง้แสงสวา่ง  มาหมองหมางมืดมิดตะขวดิตะเขวยีน 
 เหมือนมืดในใจจนตอ้งวนเวียน  ไม่ส่องเทียนใหส้วา่งหนทางเลยฯ 
 
๑) การสัมผสัสระ  
บาทท่ี ๑ ร่ืน-ช่ืน ถนอม-หมอง ปราง-หมาง 
บาทท่ี ๒ ราม-นาม    
บาทท่ี ๓  สะ-พระ  
บาทท่ี ๔ โกศ-โปรด ปราณ-นาม ราม-งาม 
บาทท่ี ๕ รอบ-ขอบ คู-ดู กุฎ์ิ-สุด 
บาทท่ี ๖ ลา-น่า  ทาง-บาง   
บาทท่ี ๗ เอ๋ย-เคย  แจง้-แสง มืด-ขวดิ 
บาทท่ี ๘  ใน-ใจ  จน-วน 
 
๒) สัมผสัพยญัชนะ 
บาทท่ี ๑ ร่ืน-ร่ืน  ช่ืน-เชย-เช่น มา-หมาง-หมอง 
บาทท่ี ๒ เรือง-รอง รุ่ง-โรจน์    
บาทท่ี ๓  สาธุ-สะ-สร้าง เยีย่ง-อยา่ง 
บาทท่ี ๔ โปรด-ปราณ รส-ราช 
บาทท่ี ๕ กุฏิ-เก๋ง-กุฏ์ิ สุด-สรร-เสริญ 
บาทท่ี ๖ ทาง-เทียน     
บาทท่ี ๗ โอ-้เคย แสง-สวา่ง หมอง-หมาง-มืด-มิด ขวดิ-เขวยีน
   เหมือน-มืด   
บาทท่ี ๘  ใจ-จน วน-เวยีน  ส่อง-สวา่ง 
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๏ ไดเ้ยีย่มเยอืนเรือนบา้นท่านขนุแพง่ มาปลูกแปลงแปลกกวา่เม่ืออาศยั 
ดว้ยศึกลาวคราวนั้นเธอบรรลยั  ไม่มีใครครอบครองจ่ึงหมองมวั 
แสนสงสารท่านผูห้ญิงม่ิงเมียหลวง เฝ้าขอ้นทรวงเสียใจอาลยัผวั 
ทั้งเมียนอ้ยออ้ยอ่ิงหญิงคนครัว  พากนัมวัหมองคล ้าระก าตรอม 
เม่ือมาเรือนเยอืนศพไดพ้บพกัตร์  ไม่หมองนกัคราวน้ีรูปช่างซูบผอม 
เพราะครวญคร ่ าก าสรดสู้อดออม  เหมือนแก่งอมหงิมเงียบเซียบส าเนียง 
โออ้กเอ๋ยเคยส าราญอยูบ่า้นน้ี  ไดฟั้งป่ีพาทยเ์พราะเสนาะเสียง 
ทั้งหญิงชายฝ่ายเพื่อนริมเรือนเรียง เคยพร้อมเพรียงเพรางายสบายใจ 
โอคิ้ดคุณขนุแพง่เสียแรงรัก  ไม่พบพกัตร์พลอยพาน ้าตาไหล 
ไดส้วดทั้งบงัสุกุลแบ่งบุญไป  ใหท้่านไดสู่้สวรรคช์ั้นวมิาน  

 
๑) การสัมผสัสระ  
บาทท่ี ๑ เยอืน-เรือน บา้น-ท่าน  แปลง-แปลก 
บาทท่ี ๒ ลาว-คราว  ไม่-ใคร  ครอบ-ครอง-หมอง   
บาทท่ี ๓  สาร-ท่าน  หญิง-ม่ิง  ใจ-ลยั 
บาทท่ี ๔ นอ้ย-ออ้ย อ่ิง-หญิง คล ้า-ก า  
บาทท่ี ๕ เม่ือ-เรือน-เยอืน ศพ-พบ  รูป-ซูบ 
บาทท่ี ๖ คร ่ า-ก า  สรด-สู้  เงียบ-เซียบ 
บาทท่ี ๗ เอ๋ย-เคย  ราญ-บา้น  เพราะ-เสนาะ   
บาทท่ี ๘ ชาย-ฝ่าย เพื่อน-เรือน งาย-สบาย 
บาทท่ี ๙ คุณ-ขนุ แพง่-แรง พา-ตา  
บาทท่ี ๑๐ ทั้ง-บงั สวรรค-์ชั้น 
 
๒) สัมผสัพยญัชนะ 
บาทท่ี ๑ เยีย่ม-เยอืน ปลูก-แปลง-แปลก  
บาทท่ี ๒ ใคร-ครอบ-ครอง หมอง-มวั    
บาทท่ี ๓  แสน-สง-สาร ม่ิง-เมีย  
บาทท่ี ๔ ออ้ย-อ่ิง  มวั-หมอง 
บาทท่ี ๕ พบ-พกัตร์ ช่าง-ซูบ 
บาทท่ี ๖ ครวญ-คร ่ า สรด-สู้  อด-ออม    
บาทท่ี ๗ โอ-้อก-เอ๋ย พาทย-์เพราะ เสนาะ-เสียง 
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บาทท่ี ๘  ริม-เรือน-เรียง พร้อม-เพรียง-เพรา 
บาทท่ี ๙ คิด-คุณ แรง-รัก พบ-พกัต-์พลอย-พา 
บาทท่ี ๑๐ สวด-สุกล แบ่ง-บุญ สู่-สวรรค ์

 จะเห็นไดว้า่กลอนนิราศของสุนทรภู่ ในนิราศเมืองเพชร มีความไพเราะและลีลาจงัหวะ
ท่ีเกิดจากเอกลกัษณ์การแต่งค าประพนัธ์เฉพาะตวัของสุนทรภู่ ซ่ึงมีทั้งการใชส้ัมผสัระหวา่งวรรค 
และสัมผสัในวรรค โดยเฉพาะการใชส้ัมผสัในวรรค ทั้งสัมผสัสระและสัมผสัอกัษรท่ีสุนทรภู่ได้
เลือกสรรค าท่ีหลากหลายและเหมาะสมมาใชใ้นการแต่ง ยิง่จะเพิ่มความหมายและความลึกซ้ึงของ
บทประพนัธ์  ใหผู้อ่้านไดรั้บรสท่ีหลากหลายและไพเราะ 
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บทที ่๕ 

 ศึกษาวนิิจสาร(Interpretation) ความรู้เบ็ดเตลด็ทีแ่ทรกอยู่ในเนือ้เร่ือง 
 
ข้อคิดและค าสอนจากนิราศเมืองเพชร 

นิราศเมืองเพชร ของสุนทรภู่ไดส้อดแทรกหลกัธรรมค าสอนของ พระพุทธศาสนาไว้
เสมอ เป็นทั้งคติเตือนใจและสอนใจ ไม่ใหต้กอยูใ่นความประมาทในชีวติ นบัไดว้า่สุนทรภู่เป็นทั้ง
จินตกวแีละธรรมกว ีท่ีมีความคิด ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัมนุษยอ์ยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึง มี
ความสามารถในการแทรกคติธรรมและปรัชญาไวใ้นวรรณกรรมของท่านไดอ้ยา่งเหมาะสม ลึกซ้ึง 
คมค าย กลมกลืนกบัเน้ือเร่ือง และเหตุการณ์ของวรรณกรรมนั้น ๆ ค าสอนทั้งหมดลว้นทรงคุณค่า
ควรแก่การนามาปฏิบติัตามอยา่งแทจ้ริง เพราะสามารถนามาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกยคุทุกสมยั และ
ใชไ้ดก้บัคนทุกชนชั้น ตวัอยา่งขอ้คิดและค าสอนจากนิราศเมืองเพชร มีดงัต่อไปน้ี 
 ๑. ข้อคิดและค าสอนเร่ืองการพูด  

บทประพนัธ์ของสุนทรภู่สอนใหก้ารสอนใหพู้ดจาสุภาพ อ่อนหวาน ค าพดูท่ีอ่อนหวาน 
จะนามาซ่ึงความสาเร็จในชีวิตหรือในการประกอบกิจการงาน เช่น 

มาตั้งขายฝ่ายเจา้ของไม่ตอ้งถือ   เห็นเรือล่องร้องวา่ซ้ือทบัทิมเหนอ 
จะพดูจาค ารวะทั้งคะเออ   เสียเหน่อเหน่อหนา้ตาน่าเอ็นดู 

สอนวา่เกิดเป็นคนจะตกทุกขไ์ดย้ากหรือสุขสบายอยูท่ี่ค  าพดู ดงันั้นก่อนจะพดูส่ิงใด ควร
คิดก่อน หรือเม่ือมีผูช้ายมาพดูเก้ียวพาราสี ถา้ไม่ชอบก็ควรเฉยไวไ้ม่ควรตอบโต ้จะทาให ้เขา
เกรงใจ ไม่กลา้มาล่วงเกินอีกต่อไป 

ถึงบางบอนบอนท่ีน่ีมีแต่ช่ือ   เขาเล่ืองลือบอนขา้งบางยีข่นั 
อนับอนตน้บอนนา้ตาลยอ่มหวานมนั  แต่ปากคนัแกไ้ขมิใคร่ฟัง 

 ๒. ข้อคิดและค าสอนเร่ืองวชิาความรู้ 
สุนทรภู่ไดส้อดแทรกเก่ียวกบัความสาคญัของวชิาความรู้ไวใ้นบทประพนัธ์ เป็นการสอน

ใหผู้อ่้านไดข้วนขวายหาวชิาความรู้เพื่อจะไดน้ ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิต ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ 
ความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยในปัจจุบนั ก็ยงัคงมีอยูเ่ช่นเดียวกบัคนไทยใน
สมยัสุนทรภู่ ผดิกนัแต่วา่ปัจจุบนัการเดินทางไปสักการะบูชาพระพุทธรูปและปูชนียสถานท่ีส าคญั
ทางพระพุทธศาสนานั้น สะดวกและรวดเร็วเน่ืองจากการคมนาคมดีข้ึนกวา่แต่ก่อนมาก และเม่ือ
ไปแลว้ก็มกัจะช่วยบริจาคปัจจยัไวส้ าหรับท านุบ ารุงวดัในดา้นต่าง ๆ เช่น เพื่อซ่อมแซม 
ปฏิสังขรณ์วดัตามศรัทธา เช่นน้ี 
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สุนทรภู่ก็เคยกล่าวไวเ้ช่นกนั 
   ถึงวดักกรกร้างอยูข่า้งซา้ย   เป็นรอยรายปืนพม่าท่ีฝาผนงั 
   ถูกทะลุประไปแต่ไม่พงั   แต่โบสถย์งัทนปืนอยูย่นืนาน 
   แมน้มัง่มีมิใหร้้างจะสร้างฉลอง ใหเ้รืองรองรุ่งโรจน์โบสถว์หิาร 
   ดว้ยท่ีน่ีท่ีเคยตั้งโขลนทวาร   ไดเ้บิกบานประตูป่าพนาลยั ฯ 
 ชีวติไทย ในสมยัสุนทรภู่หรือในปัจจุบนั ยงัคงตอ้งพึ่งพาอาศยัพระและวดัอยูเ่สมอ 
แมแ้ต่สุนทรภู่เองก็เคยพึ่งพระอาศยัวดัหนีตายเม่ือคราวเดือดร้อนส้ินแผน่ดินจะอาศยัมาแลว้เช่นกนั 
สุนทรภู่มกัจะท าบุญอยูเ่สมอ บุญกิริยาอยา่งหน่ึง ซ่ึงสุนทรภู่มกัจะท าอยูบ่่อยๆ สังเกตไดจ้าก
ผลงานของท่านและเป็นลกัษณะของคนไทยโดยทัว่ไปแมใ้นชีวติปัจจุบนัคือเม่ือไปท าบุญท าทาน
มาแลว้ก็มกัจะกรวดน ้าแผส่่วนกุศลหรือแบ่งส่วนบุญใหก้บัผูอ่ื้นดว้ย เช่น ในนิราศเมืองเพชร 
สุนทรภู่ไดท้  าบุญท ากุศลมา เม่ือแต่งนิราศก็เผือ่แผแ่บ่งให้ 
ผูมี้พระคุณ ดงัน้ี 
   ถึงตน้ตาลบา้นคุณหม่อมบุนนาค  เม่ือยามยากจนมาไดอ้าศยั 
   มารดาเจา้คราวพระวงัหลงัครรไล  มาท าไร่ท านาท่านการุณ 
   เม่ือเจบ็ป่วยช่วยรักษาจะหาคู่  จะขอสู่ใหเ้ป็นเน้ือช่วยเก้ือหนุน 

 ยงัยากไร้ไม่มีของสนองคุณ   ขอแบ่งบุญใหท้่านทัว่ทุกตวัตน 
 มีบุคคลอีกหน่ึงท่านท่ีสุนทรภู่ท าบุญใหโ้ดยการสวดบงัสกุลแบ่งบุญไปให ้คือ 
ขนุแพง่ ดงัความวา่ 
   ไดเ้ยีย่มเยอืนเรือนบา้นท่านขุนแพง่  มาปลูกแปลงแปลกกวา่เม่ืออาศยั 
   ดว้ยศึกลาวคราวนั้นเธอบรรลยั ไม่มีใครครอบครองจึงหมองมวั 
   แสนสงสารท่านผูห้ญิงม่ิงเมียหลวง  เฝ้าขอ้นทรวงเสียใจอาลยัผวั 
   ทั้งเมียนอ้ยออ้ยอ่ิงหญิงคนครัว  พากนัมวัหมองคล ้าระก าตรอม 
   เม่ือมาเรือนเยอืนศพไดพ้บพกัตร์  ไม่หมองนกัคราวน้ีรูปช่างซูบผอม 
   เพราะครวญคร ่ าก าสรดสู้อดออม  เหมือนแก่งอมหงิมเงียบเซียบส าเนียง 
   โออ้กเอ๋ยเคยส าราญอยูบ่า้นน้ี   ไดฟั้งป่ีพาทยเ์พราะเสนาะเสียง 
   ทั้งหญิงชายฝ่ายเพื่อนริมเรือนเรียง  เคยพร้อมเพรียงเพรางายสบายใจ 
   โอคิ้ดคุณขนุแพง่เสียแรงรัก   ไม่พบพกัตร์พลอยพาน ้าตาไหล 
   ไดส้วดทั้งบงัสุกุลแบ่งบุญไป  ใหท้่านไดสู่้สวรรคช์ั้นวมิาน ฯ 
 จากสังคมทั้งดา้นวรรณกรรม ขนบประเพณี ศาสนา ปรัชญาและการเมือง อิทธิพลของ
สังคมท่ีมีต่อวรรณกรรมยงัเป็นไปไดใ้นอีกลกัษณะหน่ึงคือสภาพเศรษฐกิจและการเมืองก าหนด
แนวโนม้ของวรรณกรรม ปัจจยัทางเศรษฐกิจอาจท าให้นกัเขียนตอ้งเขียนตามใจผูอ่้าน หรือตามใจ
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เจา้ของส านกัพิมพ ์ส่วนดา้นการเมืองการจ ากดัขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นก็เป็นการบัน่
ทอนเสรีภาพของนกัเขียน ฐานะ 
ของนกัเขียนในสังคมจึงเป็นส่ิงท่ีควรสนใจ นกัเขียนท่ีดีจะปลดปล่อยตนเองใหป็้นอิสระจากการ
ถูกบีบบงัคบัทางเศรษฐกิจในสมยัก่อนน้ี หากกล่าวถึงบรรดาอาชีพทั้งหลาย อาชีพท่ีสามารถสร้าง
ความมัน่คงใหแ้ก่เจา้ของอาชีพสมยันั้นก็คือการขายหมู เพราะท าใหเ้จา้ของกิจการมีโอกาส
ครอบครองสาวสวย รูปร่างดี สุนทรภู่เขียนบรรยายไวว้า่ สาว ๆ ท่ีทั้งสวย สาว ขาว อวบ แถม
ร ่ ารวยจากการพนนั ท่านกล่าวไวใ้น นิราศเมืองเพชร วา่ 
   ถึงบางหลวงล่วงล่องเขา้คลองเล็ก  ลว้นบา้นเจก๊ขายหมูอยูอ่กัโข 
   เมียขาวขาวสาวสวยลว้นรวยโป  หวัอกโออ้ายใจมิใช่เล็ก 
   ถึงบางหลวงล่องเขา้คลองเล็กลว้น  เป็นบา้นเจก๊ขายหมู อยูอ่กัโขเมียขาวขาว 
 สาวสวยรวยโป หวัอกโออ้ายใจมิใช่เล็ก น ้าเสียงของสุนทรภู่ออกจะทั้ง “หมัน่ไส้” ทั้ง
“ขวาง” และ “อิจฉา” เจก๊ขายหมูอยูไ่ม่นอ้ย ถึงขนาดเหน็บแนมคนขายหมูเอาไวอ้ยา่งไม่เกรงใจวา่ 
   ไทยเหมือนกนัคร้ันวา่ขอเอาหอห้อง  ตอ้งขดัขอ้งแขง็กระดา้งเหมือนอยา่งเหล็ก 

   มีเงินงดัคดังา้งเหมือนอยา่งเจ๊ก   ถึงลวดเหล็กลนร้อนอ่อนละไม 
การแทรกความรู้ดา้นประวติัศาสตร์  

   ถึงบางหวา้อารามนามจอมทอง ดูเรืองรองรุ่งโรจน์ท่ีโบสถร์าม  
   สาธุสะพระองคม์าทรงสร้าง เป็นเยีย่งอยา่งไวใ้นภาษาสยาม   
   ในพระโกศโปรดปรานประทานนาม โอรสราชอารามงามเจริญ  
   มีเข่ือนรอบขอบคูดูพิลึก กุฏิตึกเก๋งกุฏ์ิสุดสรรเสริญ  

 ๓. ข้อคิดและค าสอนเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  ๑. ไตรลกัษณ์ 
  ไตรลกัษณ์ แปลวา่ ลกัษณะ ๓ ประการ หมายถึงสามญัลกัษณะ คือ กฎธรรมดาของ
สรรพส่ิงทั้งปวง อนัไดแ้ก่ อนิจจลกัษณะ ลกัษณะไม่เท่ียง ทุกส่ิงในโลกสุนทรภู่ไดก้ล่าวถึงความ
เปล่ียนแปลงของโลกอีกเร่ือง คือ เร่ืองของเดิมเป็นป่าต่อมาก็หลายเป็นพระราชวงั ท่านเปรียบเปรย
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวเขา้กบั 
เร่ืองน้ีไวอ้ยา่งน่าฟัง วา่ 
   เดิมเป็นป่ามาเป็นวงัตั้งประทบั  แลว้ก็กลบัไปเป็นป่าไม่ฝ่าฝืน 
   เหมือนมียศลดลงไม่คงคืน   นึกสะอ้ืนอายใจมาในเรือ 
  สุนทรภู่ไดเ้ปรียบเทียบความไม่แน่นอนของส่ิงต่าง ๆ ณ ท่ีน้ีวา่ เม่ือก่อนน้ีมีสภาพ
เป็นผนืป่าแลว้ก็กลบักลายมาเป็นพระราชวงัแลว้ก็กลบัไปเป็นป่าอีกเหมือนเดิมแลว้จะเทียบอะไร
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กบัช่ือเสียงเกียรติยศของมนุษย ์ก็คงหมดไปในไม่นาน มีรุ่งโรจน์แลว้ก็ตอ้งร่วงโรย คิดแลว้ทุก
อยา่งไม่แทเ้ท่ียง เป็นตน้ 
  ทั้งน้ี ไตรลกัษณ์ ยงัครอบคลุมไปถึงเร่ือง การเกิด แก่ เจบ็ และ ตาย ดงัท่านสุนทรภู่
ไดก้ล่าวไวค้ราวไปร่วมงานศพของท่านขนุแพง่ ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี วา่ งานศพน้ีเป็นส่ิงแสดงใหเ้ห็น
ถึง กฏไตรลกัษณ์อีกประการหน่ึง ท่ีทุกชีวติตอ้งเจอะเจอการเกิด แก่ เจบ็ ตาย ไม่ชา้ก็เร็ว ตามวาระ
กรรมท่ีแต่ละคนไดท้  ามา ทั้งท่ีเม่ือก่อนเคยอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ในท่ีสุดก็ถึงวนัท่ีตอ้งพลดั
พราก เม่ือวาระสุดทา้ยมาถึงก็ท าไดเ้พียงสวดบงัสกุลใหห้วงัใหผู้ต้ายไดข้ึ้นไปอยูบ่นสวรรคเ์ท่านั้น  
ดงัความวา่ 
   โออ้กเอ๋ยเคยส าราญอยูบ่า้นน้ี   ไดฟั้งป่ีพาทยเ์พราะเสนาะเสียง 
   ทั้งหญิงชายฝ่ายเพื่อนริมเรือนเรียง  เคยพร้อมเพรียงเพรางายสบายใจ 
   โอคิ้ดคุณขนุแพง่เสียแรงรัก   ไม่พบพกัตร์พลอยพาน ้าตาไหล 
   ไดส้วดทั้งบงัสุกุลแบ่งบุญไป   ใหท้่านไดสู่้สวรรคช์ั้นวมิาน ฯ 
  สุนทรภู่ไดแ้สดงให้เห็นวา่ มนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลาย มีการเกิด แก่ เจบ็และตายไปใน
ท่ีสุด เหมือน ๆ กนัทุกชีวติ บางชีวติยงัไม่แก่แต่ก็ตอ้งตายก่อนแก่ก็มี แมแ้ต่ตน้ไม ้หรือ พืช เป็นส่ิง
ท่ีมีชีวติแต่ไม่มีวิญญาณเหมือนมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลาย ก็ยงัตอ้งมีการ เกิด แก่ และก็ตายไปใน
ท่ีสุด จะเป็นตน้ไมเ้ล็กหรือตน้ไมใ้หญ่ก็ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกนั เพราะน่ีคืออนิจจงัคือ
ความไม่เท่ียง ตอ้งเปล่ียนแปลงไปตาม 
กาลเวลาเสมอ 
  ๒. พรหมวหิารธรรม ๔ 
  พรหมวหิาร ๔๗๑ หมายถึง ธรรมเคร่ืองอยูอ่ยา่งประเสริฐ ธรรมประจ าใจอนั
ประเสริฐ หลกัความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ ธรรมท่ีตอ้งมีไวเ้ป็นหลกัใจและก ากบัความ
ประพฤติ จึงจะถือวา่ด าเนินชีวติหมดจด และปฏิบติัตนต่อมนุษยส์ัตวท์ั้งหลายโดยชอบ 
  ๑. เมตตา หมายถึง ความรัก ปรารถนาดีอยากใหเ้ขามีความสุข มีจิตอนัแผไ่มตรีและ
คิดท าประโยชน์แก่มนุษยส์ัตวท์ัว่หนา้ 
  ๒. กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดช่วยใหพ้น้ทุกข ์ใฝ่ใจในอนัจะปลดเปล้ืองบ าบดั
ความทุกขย์ากเดือนร้อนของปวงสัตว ์
  ๓. มุทิตา หมายถึง ความยนิดี ในเม่ือผูอ่ื้นอยูดี่มีสุข มีจิตใจผอ่งใสบนัเทิงกอปรดว้วย
อาการแช่มช่ืนเบิกบานอยูเ่สมอ ต่อสัตวท์ั้งหลายผูด้  ารงในปกติสุข พลอยยนิดีดว้ยเม่ือเขาไดดี้มีสุข 
เจริญงอกงามยิง่ข้ึนไป 
 ๔. อุเบกขา หมายถึง ความวางเฉยเป็นกลาง อนัจะใหด้ ารงอยูใ่นธรรมตามท่ีพิจารณา
เห็นดว้ยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมเปรียบดุจตราชัง่ ไม่เอนเอียงดว้ยรักและชงั พิจารณา
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เห็นกรรมท่ีสัตวท์ั้งหลายกระท าแลว้ อนัควรไดรั้บผลดีหรือชัว่สมควรแก่เหตุอนัตนประกอบผูท่ี้
ปรารถนาให้ตนเองมีจิตใจสูง มีจิตใจดี มีจิตใจเยน็สบาย ไม่มีโทสะ ไม่มีพยาบาท ไม่มีอิจฉาริษยา 
ควรตอ้งอบรมพรหมวหิารธรรมใหส้มบูรณ์บริบูรณ์อยา่ไดว้า่งเวน้ ถือวา่เป็นความงามแบบหน่ึง 
คือ งามน ้าใจนัน่เอง เมตตาน้ีเป็นพรหมวิหารธรรมขอ้หน่ึง ท่ีพึงอบรมใหมี้ข้ึนในจิตใจ คือ ใหมี้
เมตตาต่อผูอ่ื้นเสมอ ตวัอยา่งเช่น 
   ท่ีพวกท าน ้าโตนดประโยชน์ทรัพย ์  มีดส าหรับเหน็บขา้งอยา่งทหาร 
   พะองยาวกา้วตีนปีนทะยาน   กระบอกตาลแขวนกน้คนละพวง 
   แต่ใจดีท่ีวา่ใครเขา้ไปขอ   ใหกิ้นพออ่ิมอุทรบห่อนหวง 
   ไดช่ื้นฉ ่าน ้าตาลหวานหวานทรวง ข้ึนเขาหลวงเลียบเดินเนินบนัได 
  จากโคลงขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่คนไทยในสมยัก่อนนั้น เป็นผูท่ี้มีน ้าใจ ถอ้ยที 
ถอ้ยอาศยัซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือเผื่อแผก่นัอยูเ่ป็นนิจ พรหมวหิารธรรมน้ี เป็นหลกัธรรมพื้นฐาน
ส าหรับสร้างความสามคัคีและเอกภาพของหมู่ชน หรือท่ีเรียกวา่ “สารณียธรรม” ซ่ึงสามารถ
แสดงออกไดท้ั้งทางกาย คือ “เมตตากายกรรม” ไดแ้ก่การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดงัเช่น สุนทรภู่
ไดเ้อ่ยปากขอน ้าตาลสดจากเจา้ของตน้ตาลจงัหวดัเพชรบุรี เจา้ของสวนตาลแสดงกิริยาสุภาพแลว้
ส่งใหด่ื้มเช่นน้ี เป็นการแสดงวา่เจา้ของสวนตาลนั้นเป็นผูมี้น ้าใจและมีเมตตาใหก้บัเพื่อนมนุษย์
ดว้ยกนัโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน และหากสุนทรภู่แสดงกิริยา ขอบคุณเคารพในน ้าใจดีไมตรีของ
เขาดว้ยการนอ้มศีรษะหรือยกมือไหว ้น่ีคือ การแสดงออกทาง “เมตตา วจีกรรม” ไดแ้ก่ การมีวาจา
ท่ีอ่อนหวานสุภาพ สอบถามสารทุกขสุ์กดิบ บอกแจง้แนะน า กล่าวค าตกัเตือนดว้ยความหวงัดีและ
จริงใจ และทางความคิดต่อกนั คือ “เมตตามโนกรรม” ไดแ้ก่ การมองกนัในแง่ดี มีความปรารถนา
ดี มีความหวงัดี มีความสงสารมีความเห็นใจ อยากช่วยเหลือใหพ้น้ทุกข ์คิดท าแต่ส่ิงท่ีจะอ านวย
ประโยชน์สุขใหแ้ก่กนัและกนั “สาธารณโภคิตา” ไดแ้ก่ การแบ่งปัน เช่น มีขนมอยู ่๑ ช้ิน ก็แบ่งให้
เพื่อน ๆรับประทานดว้ย “สีลสามญัญตา” ไดแ้ก่ ประพฤติตนสุจริตดีงามทั้งต่อหนา้และลบัหลงั
ผูอ่ื้น “ทิฏฐิสามญัญตา” มีความเห็นชอบร่วมกนั ในขอ้ท่ีเป็นหลกัการส าคญัอนัจะน าไปสู่ความ
หลุดพน้ ส้ินทุกข ์หรือขจดัปัญหาอีกหน่ึงตวัอยา่งท่ีแสดงถึงน ้าใจไมตรีของคนชาวเพชรบุรีเม่ือมี
แขกมาไถ่ถามเส้นทางการไปบา้นท่านขนุแขวง สุนทรภู่วา่ 
   ถึงบา้นใหม่ไถ่ถามตามสงสัย   วา่ยงัไกลอยูห่รือบา้นท่านขนุแขวง 
   ไม่บอกก่อนยอ้นถามเป็นความแคลง  จะพายแรงหรือวา่นายจะพายเบา 
   ถา้พายหนกัสักครู่หน่ึงก็ถึงดอก  ส านวนนอกน ้าเพชรแลว้เขด็เขา 
    บา้งโห่ฉาวกราวเกรียวเก่ียวขา้วเบา  บา้งตั้งเตาเค่ียวตาลพานอุดม 
  สุนทรภู่ไดถ้ามทางกบัชาวบา้นผูห้น่ึงวา่ทางไปบา้นท่านขุนแขวงนั้นอีกไกลไหม 
ชาวบา้นผูน้ั้นก็ตอบวา่ ค าวา่ “จะพายแรงหรือวา่นายจะพายเบา” นัน่หมายถึงมนัก็ข้ึนอยูก่บัฝีพาย
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ประจ าเรือของสุนทรภู่ถา้หากพายเร็วก็ถึงเร็วถา้ ถา้หากพายชา้ก็จะถึงชา้ เป็นตน้ ดูแลว้ผูต้อบมีลีลา
ในการตอบและเจา้ส านวน แต่น่ีก็แสดงใหเ้ห็นถึงน ้าใจไมตรีของคนเมืองเพชรบุรีไดเ้ช่นกนัเม่ือมี
แขกมาเยีย่มเยยีนพื้นท่ีของตน จึงนบัไดว้า่เป็นเมตตาวจีกรรมอีกรูปแบบหน่ึง เท่าท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ ยอ่มเป็นการยนืยนัวา่ การแสดงความเมตตาไม่วา่จะโดยทางกาย วาจา หรือ ทางใจนั้น มิใช่
เป็นขอ้ปฏิบติัท่ียุง่ยากล าบากเลย เพราะเป็นธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัจิตของมนุษยอ์ยูแ่ลว้ 
สมควรใหค้วามสนใจเฝ้าหมัน่ท านุบ ารุง ฝึกฝน บริหาร จนเป็นกิจประจ าวนัจากการศึกษาพบวา่ 
การท่ีจะพดู จะคิด หรือ จะท าส่ิงใด ก็ใหท้  า พดู คิด ดว้ยจิตเมตตาต่อกนั รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผื้อแผแ่บ่งปัน
กนั รักษาความประพฤติ กิริยามารยาทใหเ้รียบร้อย รักษาระเบียบวนิยั และ ศีลธรรม ใหง้ดงามอยู่
เสมอ เปิดใจใหก้วา้งยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และปรับเปล่ียนความคิดเห็นของตนเองเพื่อให้
สามารถเขา้กบัคนอ่ืนได ้ทั้งน้ีจะท าใหเ้กิดการร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่คณะ 
  ๓. อธิษฐานธรรม ๔ 
 อธิษฐาน หรือ อธิษฐานธรรม ๔๗๕ หมายถึง ธรรมเป็นท่ีมัน่, ธรรมอนัเป็นฐานท่ีมัน่คง
ของบุคคล,ธรรมท่ีควรใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานตน เพื่อใหส้ามารถยดึเอาผลส าเร็จสูงสุดอนัเป็นท่ี
หมายได ้โดยไม่เกิดความส าคญัตนผดิ และไม่เกิดส่ิงมวัหมองหมกัหมมทบัถมตน, บางทีแปลวา่ 
“ธรรมท่ีควรตั้งไวใ้นใจ” 
  ๑. ปัญญา ความรู้ชดั คือ หย ัง่รู้ในเหตุผล พิจารณาใหเ้ขา้ใจในสภาวะของส่ิงทั้งหลาย
จนเขา้ถึงความจริง 
  ๒. สัจจะ ความจริง คือ ด ารงมัน่ในความรู้ท่ีรู้ชดัดว้ยปัญญา เร่ิมแต่จริงวาจา
จนถึงปรมตัถสัจจะ 
  ๓. จาคะ ความสละ คือ สละส่ิงอนัเคยชิน ขอ้ท่ีเคยยดึถือไว ้และส่ิงทั้งหลายอนั
ผดิพลาดจากความจริงเสียได ้เร่ิมแต่สละอามิสจนถึงสละกิเลส 
  ๔. อุปสมะ ความสงบ คือ ระงบัโทษขอ้ขดัขอ้งมวัหมองวุน่วายอนัเกิดจากกิเลส
ทั้งหลายแลว้ท าจิตใจใหส้งบไดท้ั้ง ๔ ขอ้น้ี พึงปฏิบติัตามกระทูด้งัน้ี 
   ๔.๑ ขออยา่ใหมี้โรคพยาธิให้ถึงพร้อมดว้ยรูปสมบติั คือ มีรูปร่างงดงามและมี
อายยุนืนาน ปราศจากอนัตราย ดงัพุทธภาษิตท่ีวา่ ความไม่มีโรคเป็นลาภอยา่งยิง่ เช่น 
    มาห่มพระจะใหผ้ลดลบนัดาล   ไดพ้บพานภายหนา้สถาพร 
    ทั้งรูปงามทรามประโลมโฉมแฉลม้  ขอใหแ้กม้สองขา้งอยา่งเกสร 
    ทั้งเน้ือหอมพร้อมส้ินกล่ินขจร  คนแสนงอนใหม้างอ้มาขอชิม 
    อน่ึงผา้ขา้ไดห่้มประทมพระ   ขอทิฏฐะจงเห็นเป็นปัจฉิม 
    ใหมี้ใหม่ไดดี้สีทบัทิม   ทั้งขลิบริมหอมฟุ้งปรุงสุคนธ์ 
    ทั้งศิษยห์าผา้มีต่างคล่ีห่ม   คลุมประทมพิษฐานการกุศล 
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    ขอเน้ือหอมพร้อมกนัเหมือนจนัทร์ปน  ไดเ้ยาะคนขอจูบรักรูปเรา ฯ 
   ๔.๒ ขอใหเ้ป็นผูมี้ความบริสุทธ์ิ กาย วาจา ใจ มีสุขภาพแขง็แรงสติปัญญาดี
และใหเ้ป็นคนรักศีล มีศีลอยูใ่นจิตใจพร่ังพร้อมไปดว้ยญาติมิตรบริวารท่ีดีและใหส้ิ้นอาสวกิเลส 
(โลภ โกรธ หลง) เช่น 
โดยเฉพาะหลกัอธิฐานธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มากล่าวอา้งไว ้เป็นเคร่ืองยนืยนัไดว้า่ 
สุนทรภู่มีความเคารพเล่ือมใสในพระรัตนตรัยเป็นอยา่งมาก และยดึถือเอาพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่ง
ไม่เคยเส่ือมคลายอยา่งแทจ้ริง ดงัค าประพนัธ์ท่ีวา่ 
    สาธุสะพระมหาตถาคต   ยงัปรากฏมิไดเ้ส่ือมท่ีเล่ือมใส 
   สุนทรภู่ตระหนกัดีวา่คนเราเกิดมาในแต่ละชาตินั้น มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งแกไ้ข
ขอ้บกพร่องของตนเองใหห้มดส้ินไป เพื่อใหเ้กิดความบริสุทธ์ิทั้งทางกาย วาจา และใจ ดงันั้น 
ความปรารถนาของสุนทรภู่ดงักล่าวขา้งตน้ ก็คือความปรารถนาของชาวพุทธท่ีขอยดึมัน่ในค าสอน
ของพระพุทธองค ์อธิฐานจิตเพื่อท่ีจะแกไ้ขพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูมี้ความบริสุทธ์ิยิง่ ๆ ข้ึนไป ตราบ
จนถึงพระนิพพาน 
  ๔. สัมมาวาจา 
 สัมมาวาจา หมายถึง เจรจาชอบ เป็นหน่ึงในมรรคมีองค ์๘ คือ วจีสุจริต ๔ เป็นการเวน้
จาก วจีทุจริต ๔ คือ 
  ๑. การงดเวน้จากการพดูเทจ็ 
  ๒. งดเวน้จากการพดูส่อเสียด 
  ๓. งดเวน้จากการพดูค าหยาบ 
  ๔. งดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้  
  เสน่ห์ของคนนั้นอยูท่ี่ปากและค าพดู ถา้พดูดีก็เป็นเสน่ห์จบัใจคน ถา้พดูไม่ดีก็เป็นยา
พิษท าร้ายใจคน หรือ เป็นยาพิษท าคนใหต้าย เสน่ห์ของค าหวานนั้นจะท าคนใหผู้พ้ดูนั้นกลายเป็น
คนท่ีน่ารักในสายตาผูฟั้งได ้ดงัแม่คา้ขายทบัทิมในตลาดน ้าท่ีสุนทรภู่พบ แมจ้ะพดูดว้ยส าเนียง
เหน่อ ๆ แต่สุนทรภู่ท่านก็มองวา่น่ารัก เพราะเวลาพดูมกัมีหาง เสียงต่อทา้ยยิง่ท  าใหดู้น่ารักยิง่ข้ึน 
เช่น 
   มาตั้งขายฝ่ายเจา้ของไม่ตอ้งถือ  เห็นเรือล่องร้องวา่ซ้ือทบัทิมเหนอ 
   จะพดูจาคารวะทั้งคะเออ   เสียเหน่อเหน่อหนา้ตาน่าเอ็นดู 
  การพดูท่ีสมควรนั้น คือ พูดตามท่ีมนัเป็นจริง ค าพดูท่ีเกินสมควรนั้น หมายถึง ค าพดู
ท่ีเกินความจริง หรือเร่ืองเพียงนิดเดียวแต่น าไปพดูขยายใหม้นัยาวข้ึนไกลออกไปจากความจริง
มากข้ึน เร่ืองชนิดน้ีมกัเป็นการสร้างเร่ืองป้ันข่าว ป้ันน ้าเป็นตวัหรือสักแต่พดู สุนทรภู่ท่านจึง
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เปรียบเทียบบุคคลประเภทพูดแบบไม่คิด ขยบัปากพดูไดเ้ร่ือยไป สงบปากสงบค าเฉย ๆ ไม่ไดว้า่ มี
ปากคนัเหมือนบอน ดงัตวัอยา่ง 
   ถึงบางบอนบอนท่ีน่ีมีแต่ช่ือ   เขาเล่ืองลือบอนขา้งบางยีข่นั 
   อนับอนตน้บอนน ้าตาลยอ่มหวานมนั  แต่ปากคนัแกไ้ขมิใคร่ฟัง ฯ 
   เป็นการสอนใหรู้้จกัคิดใคร่ครวญ ไตรตรองก่อนจะพดูหรือท าส่ิงใด หรือ ให้
คิดก่อนพดู แต่อยา่พดูก่อนคิด อยา่สักแต่พดูเร่ือยไปแต่หาประโยชน์อนัใดมิได ้เป็นตน้ฉะนั้นพึง
ส ารวมระวงัการพูดจาโดยปฏิบติัตามหลกัธรรมเก่ียวกบัสัมมาวาจา 
  ๕. ความกตัญญูกตเวที 
  ขอ้น้ีก็เช่นกนักบัหลกัธรรมในนิราศภูเขาทองท่ีกล่าวมาแลว้ กล่าวคือ กตญัญู 
หมายถึง รู้อุปการะท่ีท่านท าให ้(ผู)้ รู้คุณท่าน เป็นค าคู่กนักบั กตเวทีส่วน กตเวที หมายถึง ประกาศ
คุณท่าน (ผู)้ สนองคุณท่าน เป็นค าคู่กนักบั กตญัญูในปฐมวรรคแห่งตติยปัณณาสก ์ในทุกนิบาต 
องัคุตตรนิกาย๘๕ พระผูมี้พระภาคจึงตรัสวา่ “บุคคล ๒ จ าพวกน้ีหาไดย้ากในโลก”
พระพุทธศาสนาสอนใหค้นเป็นคนดี ซ่ึงรวมไปถึงเร่ืองความกตญัญู คือ เคร่ืองหมายของคนดี มี
คนดีอยูท่ี่ไหนมกัจะเป็นท่ีปราถนาในท่ีทุกหนทุกแห่งในทุกกิจการ 
และในทุกยคุทุกสมยั คนดีท าใหค้รอบครัวเจริญ โรงเรียนเจริญ ชุมชนเจริญ สังคมและ
ประเทศชาติเจริญ คนดีอยูใ่นครอบครัวใด โรงเรียนใดและสังคมใด ครอบครัว โรงเรียน และ
สังคมนั้น ๆ ยอ่มมีความสุข ความกตญัญู คือ คุณสมบติัและสัญลกัษณ์ของคนดี กตญัญูกบักตเวที
รวมเป็นกตญัญูกตเวที เป็นคุณธรรมคู่กนัเสมอ ถือเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินชีวิตของสัตบุรุษ 
คือ คนดี หรือคนในอุดมคตินัน่เอง ในสังคมชาวพุทธ คนมี กตญัญูกตเวทียอ่มเป็นผูค้วรค่าแก่
ความรัก เกียรติ ศกัด์ิศรี และการยกยอ่งสรรเสริญจากผูอ่ื้น เพราะไดป้ฏิบติัธรรมอนัถือเป็นมงคล
ยิง่ขอ้หน่ึง คือ ความกตญัญู บุคคลยอ่มมีชีวติประสบแต่ความกา้วหนา้เจริญรุ่งเรือง สุนทรภู่น้ี
นบัวา่ท่านเป็นคนดีคนหน่ึงเพราะนอกจากจะรู้จกัรู้คุณคนแลว้ ท่านยงัรู้วธีิตอบแทนคุณต่อบุคคล
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดี เช่น สุนทรภู่ขนัอาสาไปราชการตามพระราชโองการของพระเจา้แผน่ดิน ความวา่ 
   อนาถหนาวคราวอาสาเสด็จ   ไปเมืองเพชรบุรินท่ีถ่ินสถาน 
   ลงนาวาหนา้วดันมสัการ   อธิษฐานถึงคุณกรุณา 
   ช่วยชุบเล้ียงเพียงชนกท่ีปกเกศ  ถึงต่างเขตของประสงคค์งอาสา 
  ทั้งน้ี เม่ือทรงพระกรุณาโปรดใหไ้ปธุระเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สุนทรภู่จึงกราบทูลรับ
อาสาไปงานน้ีเพื่อสนองพระเดชพระคุณ อนัแสดงถึงความกตญัญูนัน่เองบทต่อไปน้ีสุนทรภู่ได้
กล่าวถึงผูมี้พระคุณของท่านอีกคนหน่ึง ช่ือหม่อมบุนนาค เพราะเม่ือยามตกยากจึงไดม้าอาศยัท่าน
ผูน้ี้ท  าไร่ท านาอยูท่ี่จงัหวดัเพชรบุรี 
ความวา่ 
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   ถึงตน้ตาลบา้นคุณหม่อมบุนนาค  เม่ือยามยากจนมาไดอ้าศยั 
   มารดาเจา้คราวพระวงัหลงัครรไล มาท าไร่ท านาท่านการุญ 
   เม่ือเจบ็ป่วยช่วยรักษาจะหาคู่  จะขอสู่ใหเ้ป็นเน้ือช่วยเก้ือหนุน 
   ยงัยากไร้ไม่มีของสนองคุณ   ขอแบ่งบุญใหท้่านทัว่ทุกตวัตน 
  สุนทรภู่แสดงให้เห็นถึงวธีิการท่ีจะตอบแทนคุณของหม่อมบุนนาคอีกวธีิหน่ึง เพราะ
เม่ือคราวท่ีสุนทรภู่ตกทุกขไ์ดย้ากนั้น หม่อมบุนนาคไดใ้หค้วามอุปการะโดยใหท่ี้พกัอาศยัและให้
ท่ีท ากินโดยใหไ้ปท าไร่ท านาบนท่ีดินของท่านในจงัหวดัเพชรบุรี ปัจจุบนัถึงแมสุ้นทรภู่ไดก้ลบัเขา้
ไปรับราชการในวงัแลว้ก็ตาม แต่สภาพครอบครัวยงัแค่พอกินพอใชเ้ท่านั้น จึงยงัไม่อาจตอบแทน
บุญคุณของหม่อมบุนนาคเป็นส่ิงของไดอ้ยา่งท่ีตั้งใจจึงขอแบ่งผลบุญใหก้บัท่านแทน เป็นการ
แสดงน ้าใจต่อผูมี้พระคุณอีกกรณีหน่ึง 
  การไปเมืองเพชรบุรีคร้ังน้ีนบัไดว้า่สุนทรภู่ไดเ้ขา้ไปพบปะกบัผูมี้พระคุณหลายๆ 
ท่าน เพื่อแสดงน ้าใจตอบแทนเป็นส่ิงของหรือแมเ้พียงการแสดงน ้าใจก็ตาม ดงัวา่ 
   จึงจดหมายรายความตามสังเกต  ถ่ินประเทศแถวทางกลางวถีิ 
   ใหอ่้านเล่นเป็นเร่ืองเมืองพริบพรี  ผูใ้ดมีคุณก็ไดไ้ปแทนคุณ 
   ทั้งผา้หอมยอ้มเหลืองไดเ้ปล้ีองห่ม  พระประทมท่ีล าน าภูเขาขุน 
   กุศลนั้นบรรดาท่ีการุญ   รับส่วนบุญเอาเถิดท่านท่ีอ่านเอย ฯ 
  ฉะนั้น ความกตญัญูกตเวที เป็นคุณธรรมอนัดบัแรก ถือเป็นตน้ก าเนิดของความดีงาม 
เป็นคุณธรรมส านึกท่ีควรปฏิบติัรักษาเป็นส าคญั ซ่ึงคนจะขาดเสียมิได ้ขาดความกตญัญู เหมือน
ตน้ไมไ้ม่มีราก เป็นตน้ 
  ยงัมีอีกผูห้น่ึงท่ีมีพระมหากรุณาธิคุณ เลิศลน้ยิง่ไปกวา่บุญคุณของพอ่แม่ ครู อาจารย ์
ปู่ ยา่ ตายาย ของเรานั้นคือองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระพุทธองคต์รัสสอนใหเ้ราและ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ใหล้ะความชัว่ ประพฤติความดี ช าระจิตใจใหส้ะอาดบริสุทธ์ิปราศจาก
กิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะกิเลสเป็นเคร่ืองเศร้าหมอง ท าใหเ้ราเป็นทุกข์
ตลอดชีวิต ถา้เราปฏิบติัตามค าสอนของพระองคแ์ลว้จกัไดช้ าระกิเลสใหห้มดส้ินไปจากจิตใจ 
ส่งผลใหไ้ม่ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัสงสารอีกต่อไป เขา้สู่แดนวมุิตหลุดพน้ มีความสุขชัว่นิจนิ
รันดร์ กล่าวคืออมตมหานิพพาน 
 ๔. ข้อคิดและค าสอนเร่ืองการรู้จักสังเกตคน การเลอืกคบคน 

บทกลอนของสุนทรภู่ไดส้อนใหรู้้จกัสังเกตคน คือไม่ดูเพียงรูปกายภายนอกแต่ควร ดูลึก
เขา้ไปถึงภายในจิตใจ เพราะบางคนรูปกายภายนอกดี แต่จิตใจไม่ดี บางคนนั้นรูปร่างหนา้ตาไม่
สวยงาม แต่จิตใจนั้นดีงาม เม่ือรู้จกัสังเกตเช่นน้ีแลว้ก็เลือกคบคนท่ีจิตใจดี เพราะการคบคน เป็นส่ิง
ท่ีมีอิทธิพลต่อการกาหนดชีวิตและอนาคตของเราให้รุ่งโรจน์ได ้
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อนัคดอ่ืนหม่ืนคดกาหนดแน่   เวน้เสียแต่ใจมนุษยสุ์ดกาหนด 
ทั้งลวงล่องอเง้ียวทั้งเล้ียวลด   ถึงคลองคดก็ยงัไม่เหมือนใจคน 

 ๕. ข้อคิดและค าสอนในการด าเนินชีวติ 
ผลงานของสุนทรภู่ทุกเร่ืองมีขอ้คิดและค าสอนท่ีสอดแทรกไวใ้นเน้ือเร่ืองท่ีสนุกสนาน น่าติดตาม 
พร้อมบทกลอนท่ีไพเราะ ใชค้  า ใชค้วามไดลึ้กซ้ึงกินใจ ซ่ึงขอ้คิด ค าสอนเหล่าน้ีผูอ่้านสามารถนา
ไปปรับใชใ้นชีวติประจาวนัไดอ้ยา่งดียิง่ เช่น การช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนั การไม่ ยดึติดกบัรูป รส 
กล่ิน เสียง สัมผสั การรู้จกัสนทนาปราศรัยกบัผูรู้้ การทาส่ิงใดใหมี้ความตั้งใจเพียรพยายามใหถึ้ง
ท่ีสุด การทาใหจิ้ตใจใหบ้ริสุทธ์ิผอ่งแผว้ ดงับทกลอนต่อไปน้ี 

โอเ้ทียนเอ๋ยเคยแจง้แสงสวา่ง  มาหมองหมางมืดมิดตะขวดิตะเขวยีน 
เหมือนมืดในใจจนตอ้งวนเวียน  ไม่ส่องเทียนใหส้วา่งหนทางเลย 
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บทที ่๖  
คุณค่าของวรรณคดีนิราศ 

 
นิราศเมืองเพชรมีคุณค่าทั้งในดา้นความไพเราะงดงามในการใชถ้อ้ยค าและการใชส้ัมผสั

ใน แลว้ยงัไดมี้การสะทอ้นถึงสภาพของสังคมในสมยันั้น เช่น สภาพภูมิประเทศ บา้นเมือง ผูค้น 
ชีวติความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและความรู้ต่างๆ ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง  
คุณค่าของนิราศเมืองเพชร 
 นิราศเมืองเพชรมีลกัษณะเดียวกนักบันิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ คือ มีคุณค่าทั้งในดา้น
ของความไพเราะงดงามในการใชถ้อ้ยค าและการใชส้ัมผสัในแพรวพราวอยา่งยากท่ีจะหาผูใ้ดแต่ง
ไดท้ดัเทียม นิราศท่ีท่านแต่งไดส้ะทอ้นภาพภูมิประเทศ บา้นเมืองผูค้นพลเมือง ชีวติความเป็นอยู ่
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและความรู้ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ นอกจากนั้นยงัมีอตัชีวประวติัของ
ท่านแทรกอยูด่ว้ยเกือบทุกเร่ือง ท่านไดบ้นัทึกความรู้สึกนึกคิดและขอ้สังเกตต่าง ๆ ท่ีไดพ้บเห็นไว้
เป็นหลกัฐานใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาและช่ืนชมโดยมิไดปิ้ดบงัแมบ้างส่ิงบางอยา่งจะเป็น
ขอ้บกพร่องของตนเอง เม่ือใดท่ีอ่านนิราศแต่ละเร่ืองของท่านแลว้นอกจากความไพเราะทางฉนัท
ลกัษณ์แลว้เรามกัจะไดรั้บขอ้มูลทางศิลปะวฒันธรรม ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง ไปดว้ยถือไดว้า่มีคุณค่ามากมายหลายดา้น ในนิราศเมืองเพชรพอสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 
 ๑. คุณค่าทางด้านอกัษรศาสตร์ 
 นิราศเร่ืองน้ีนกัวรรณคดีลงความเห็นกนัวา่ เป็นนิราศท่ีมีความยอดเยีย่มในส านวนกลอน
รองลงมาจากนิราศภูเขาทอง อาจจะเป็นเพราะความเช่ียวชาญท่ีเพิ่มพนูข้ึน จากประสบการณ์ท่ีสั่ง
สมมายาวนานนายนัน่เอง 
 ๑. การใชส้ัมผสัใน สุนทรียะของภาษาไทยท่ีไดจ้ากเร่ืองน้ี คือ 
๑) สัมผสัสระ คือ ค าท่ีใชส้ระตวัเดียวกนั เช่น  
  ไดช้มเล่นเห็นแต่นกวหิคกลุม้   เท่ียวดุ่มดุ่มเดินดินกินมจัฉา 
  กลางสมุทรผดุโผล่ลว้นโลมา   ดูหนา้ตาแต่ละตวัน่ากลวัเกรง 
  ลว้นหวับาตรวาดหางไปกลางคล่ืน   ศีรษะล่ืนเล่ียนโล่งดูโจ่งเหม่ง 
  ดูมากมายหลายอยา่งยิง่วางเวง   จนน ้าข้ึนคร้ืนเครงเป็นคราวเรือ 
 หรือ 
  จนไม่มีท่ีรักเป็นหลกัแหล่ง    ตอ้งควา้งแควง้ควา้หานิจจาเอ๋ย 
  โอเ้ปล่ียวใจไร้รักท่ีจกัเชย    ชมแต่เตยแตกหนามเม่ือยามโซ๙๑ 
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๒) สัมผสัอกัษร คือ ค าท่ีมีอกัษรคลอ้งจองกนั เช่น 
  เขาหลบัเร่ือยเหน่ือยอ่อนนอนสนิท   พี่น้ีคิดใคร่ครวญจนจวนสวา่ง 
  เสียงนกร้องซอ้งแซ่ครอแครคราง   ทั้งลิงค่างครอกโครกละโอกโอย 
  เสียงชะนีท่ีเหล่าเขายีส่าน    วเิวกหวานหววัหววัผวัผวัโหวย 
  หววิหววิไหวไดย้นิยิง่ด้ินโดย  ชะนีโหยหาคู่ไม่รู้วาย  
๓) การซ ้ าเสียง คือ การสัมผสัอกัษรอยา่งหน่ึง นบัเป็นการเล่นค าท่ีท าให้เกิด เสียงไพเราะ การซ ้ า
เสียงจะตอ้งเลือกค าท่ีให้จินตภาพแก่ผูอ่้านอยา่งแจ่มชดัดว้ย เช่น 
  ถึงบางหอหอใครท่ีไหนหนอ   มาปลูกหอเสน่หาในป่าเสือ 
  อนัยา่นน้ีท่ีบนบกก็รกเร้ือ    ทั้งทางเรือจระเขก้็เฉโก๙๓ 
๒. การใชก้วโีวหาร คือ นิราศเมืองเพชรมีภาพพจน์ลกัษณะต่าง ๆ ท่ีกวเีลือกใช ้ท าใหผู้อ่้านได้
เขา้ถึงความคิด ความรู้สึกของกว ีเช่น 
  เวทนาวานรอ่อนนอ้ยนอ้ย    กระจอ้ยร่อยกระจิริดจิดจีดจ๋ิว 
๓. ภาพพจน์อุปมา คือ โวหารท่ีเปรียบเทียบของสองส่ิงวา่เหมือนกนั มกัใชค้  าวา่ เหมือน คลา้ย ดุจ 
ดูราว ราวกบั และ การใชส้ัญลกัษณ์ในความเปรียบ เช่น 
 อุปมา 
  ถึงยา่นซ่ือสมช่ือดว้ยซ่ือสุด   ใจมนุษยเ์หมือนกระน้ีแลว้ดีเหลือ 
  เป็นป่าปรงพงพุม่ดูครุมเครือ   เหมือนซุม้เสือซ่อนร้ายไวภ้ายใน๙๕ 
 หรือ 
  อนัคดอ่ืนหม่ืนคดก าหนดแน่   เวน้เสียแต่ใจมนุษยสุ์ดก าหนด 
  ทั้งลวงล่องอเง้ียวทั้งเล้ียวลด   ถึงคลองคดก็ยงัไม่เหมือนใจคน
  
๔. ภาพพจน์กล่าวเกินจริง คือ การท่ีกวีอาจกล่าวมากหรือนอ้ยกวา่ความเป็นจริง เพื่อส่ือใหเ้กิด
ความเขา้ใจและมองเห็นภาพในความคิดค านึงไดดี้ข้ึน เช่น 
  กลางคิรินหินห้อยยอ้ยระยา้   ดาษดาดูดูดงัพูพ่วง 
  ฉะเช่นน้ีมีฤทธ์ิจะคิดชอ้น    เอาสิงขรเขา้ไปตั้งริมวงัหลวง  
๕. การเลียนเสียงธรรมชาติ คือ กวที  าใหเ้สียงท่ีไดย้นิมาบรรยายใหเ้กิดมโนภาพและความไพเราะ
น่าฟังยิง่ข้ึน เช่น 
  เสียงกรอดเกรียดเขียดกบเขา้ขบเข้ียว   เหมือนกรับเกร้ียวกรอดกรีดวะหวดีเสียง 
  หร่ิงหร่ิงแร่แม่ม่ายลองไนเรียง   แซ่ส าเนียงหนาวในใจร าจวน  
๖. การเล่นค า คือ การใชถ้อ้ยค าค าเดียวในความหมายต่างกนัเพื่อใหก้ารพรรณนาไพเราะน่าอ่าน 
และมีความลึกซ้ึงยิง่ข้ึน เช่น 
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 เล่นค า 
  ถึงบางบอนบอนท่ีน่ีมีแต่ช่ือ   เขาเล่ืองลือบอนขา้งบางยีข่นั 
  อนับอนตน้บอนน ้าตาลยอ่มหวานมนั   แต่ปากคนัแกไ้ขมิใคร่ฟัง ฯ๙๙ 
๗. อุปมาโวหารท่ีลึกซ้ึง คือ ใหค้ติเตือนใจ เช่น 
  โอเ้ทียนเอ๋ยเคยแจง้แสงสวา่ง   มาหมองหมางมืดมิดตะขวดิตะเขวยีน 
  เหมือนมืดในใจจนตอ้งวนเวียน   ไม่ส่องเทียนใหส้วา่งหนทางเลย
  
๘. การแทรกความรู้เร่ืองเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ลงในนิราศ แสดงถึงความรอบรู้ทางประวติัศาสตร์
ของกวี 
  ถึงบางหวา้อารามนามจอมทอง   ดูเรืองรองรุ่งโรจน์ท่ีโบสถร์าม 
  สาธุสะพระองคม์าทรงสร้าง  เป็นเยีย่งอยา่งไวใ้นภาษาสยาม 
  ในพระโกศโปรดปรานประทานนาม  โอรสราชอารามงามเจริญ 
  มีเข่ือนรอบขอบคูดูพิลึก    กุฏิตึกเก๋งกุฏ์ิสุดสรรเสริญ  
 หรือ 
  ถึงวดักกรกร้างอยูข่า้งซา้ย    เป็นรอยรายปืนพม่าท่ีฝาผนงั 
  ถูกทะลุปรุไปแต่ไม่พงั    แต่โบสถย์งัทนปืนอยูย่นืนาน 
  แมน้มัง่มีมิใหร้้างจะสร้างฉลอง   ใหเ้รืองรองรุ่งโรจน์โบสถว์หิาร 
  ดว้ยท่ีน่ีท่ีเคยตั้งโขลนทวาร   ไดเ้บิกบานประตูป่าพนาลยั ฯ  
 ๒. คุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม 
 สุนทรภู่ไดก้ล่าวถึงปฏิมากรรมส าคญัไวใ้หรุ่้นหลงัไดท้ราบ เช่น 
  สาธุสะพระนอนสิงขรเขา    พระพุทธเจา้หลวงสร้างแต่ปางหลงั 
  ยีสิ่บวาฝากั้นเป็นบลัลงัก ์   ดูเปล่งปลัง่ปล้ืมใจกระไรเลย 
  พระเนตรหลบัทบัพระบาทไสยาสน์เหยยีด  อ่อนละเอียดอาสนะพระเขนย 
  พระเจา้งามยามประทมน่าชมเชย   ช่วยร าเพยพชันีนัง่วลีม  
 ๓. คุณค่าทางด้านเศรษฐกจิและสังคม  
ในนิราศเมืองเพชรน้ี สุนทรภู่ไดบ้รรยายสภาพเศรษฐกิจและสังคมไวด้งัน้ี 

 ถึงคลองท่ีอีร าท่าแร้งเรียก   สุดส าเหนียกท่ีจะถามความปฐม  
 เขาท าน ้าท านาปลาอุดม   เป็นนิคมเขตบา้นพวกพรรณปลา  
  ท่ีปากคลองกองฟืนไวด่ื้นดาษ  ดูเกล่ือนกลาดเรียงรายทั้งซา้ยขวา  
  ถึงบางขวางขา้งซา้ยชายชลา  ไขคงคาขงัน ้าไวท้  าเกลือ  
ในนิราศเมืองเพชรน้ีสุนทรภู่ไดบ้รรยายสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไวด้งัน้ี 
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  ถึงคลองท่ีอีร าท่าแร้งเรียก    สุดส าเหนียกท่ีจะถามความปฐม 
  เขาท าน ้าท านาปลาอุดม   เป็นนิคมเขตบา้นพวกพรานปลา 
  ท่ีปากคลองกองฟืนไวด่ื้นดาษ   ดูเกล่ือนกลาดเรียงรายทั้งซา้ยขวา 
  ถึงบางขวางขา้งซา้ยชายชลา   ไขคงคาขงัน ้าไวท้  าเกลือ 
  หรือบา้นน้ีท่ีเขาวา่ต าราร ่ า    ช่างป้ันน ้าเป็นตวัน่ากลวัเหลือ 
  ดูคร้ึมครึกพฤกษาลดาเครือ   ลว้นรกเร้ือร าเริงเป็นเซิงซุม้ 
  ตะบูนตน้ผลห้อยยอ้ยระยา้   ดาษดาดงัหน่ึงผกูดว้ยลูกตุม้ 
  เป็นคราบน ้าคร ่ าคร่าแตกตารุม   ดูกระปุ่มกระป่ิมตุ่มต่ิมเตม็ 
 สภาพการคา้ขายผลไมริ้มคลอง 
  จนตกทางบางสะใภค้รรไลล่อง   มีบา้นช่องซา้ยขวาเขาคา้ขาย 
  ปลูกทบัทิมริมทางสองขา้งราย   ไม่เปล่าดายดกระยา้ทั้งตาปี 
  บา้งดิบห่ามงามงอมจนคอ้มก่ิง   เป็นดอกต่ิงแตกประดบัสลบัสี 
  บา้งแตกร้าวพราวเม็ดเพชรโนรี   เขาขายดีเก็บไดใ้ส่กระเชอ 
  มาตั้งขายฝ่ายเจา้ของไม่ตอ้งถือ   เห็นเรือล่องร้องวา่ซ้ือทบัทิมเหนอ 
  จะพดูจาคารวะทั้งคะเออ  เสียเหน่อเหน่อหนา้ตาน่าเอ็นดู 
 สภาพการคา้ขายริมแม่น ้าแม่กลอง 
  ถึงแม่กลองสองฝ่ังเขาตั้งบา้น   น่าส าราญเรือนเรือดูเหลือหลาย 
  บา้งยา่งปลาค่าเคียงเรียงเรียงราย   ดูวุน่วายวิง่ไขวก่นัใหญ่นอ้ย 
  ขายส าเร็จเป็ดไก่ทั้งไข่พอก   กระเบนกระบอกปลาทูทั้งปูหอย 
  ลูกคา้รับนบักนัเป็นพนัร้อย   ปลาเล็กนอ้ยขมงโกรยโกยกระบุง 
  นางแม่คา้ปลาเคม็ก็เตม็สวย   ก าไรรวยรวมประจบจนครบถุง 
  บา้งเหน็บทอ้งป่องปุ่ยตุ่ยตุ่ยตุง   ต่างบ ารุงรูปร่างส าอางตา ฯ  
 แพคา้ขาย 
  จึงจดหมายรายทางกลางคงคา   แต่นาวาเล้ียวล่องเขา้คลองนอ้ย ฯ 
  ไดเ้ห็นแต่แพแขกท่ีแปลกเพศ   ขายเคร่ืองเทศเคร่ืองไทยไดใ้ชส้อย 
 บรรยายภูมิสถานบา้นเรือนในจงัหวดัเพชรบุรีไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น 
  พอแดดร่มลมชายสบายจิต    เท่ียวชมทิศทุ่งทางกลางวถีิ 
  ทัว่ประเทศเขตแควน้แดนพริบพรี   เหมือนจะช้ีไปไม่พน้แต่ตน้ตาล 
  ท่ีพวกท าน ้าโตนดประโยชน์ทรัพย ์   มีดส าหรับเหน็บขา้งอยา่งทหาร 
  พะองยาวกา้วตีนปีนทะยาน   กระบอกตาลแขวนกน้คนละพวง
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นอกจากน้ี สุนทรภู่ยงัแสดงความรู้และสังเกตลกัษณะของสัตวบ์างชนิดไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น 
 พรรณาลกัษณะปู 
  โอเ้อน็ดูปูไม่มีซ่ึงศีรษะ    เทา้ระกะกอ้มโกงโม่งโค่งขนั 
  ไม่มีเลือดเชือดฉะปะแต่มนั   เป็นเพศพนัธ์ุไร้ผวัเพราะมวัเมา 
  แมน้เมียออกลอกคราบไปคาบเหยือ่   เอามาเผื่อภรรยาเมตตาเขา 
  ระวงัดูอยูป่ระจ าทุกค ่าเชา้    อุตส่าห์เฝ้าฟูมฟักเพราะรักเมีย 
  ถึงทีผวัตวัลอกพอออกคราบ   เมียมนัคาบคีบเน้ือเป็นเหยื่อเสีย 
  จึงเกิดไข่ไร้ผวัเท่ียวย ั้วเยี้ย    ยงัแต่เมียเคล่ือนคลอ้ยข้ึนลอยแพ 
 พรรณนาลกัษณะแมงดา 
  ใหส้ามีข่ีหลงัเท่ียวฝ่ังแฝง    ตามหลา้แหล่งเลนเคม็เล็มภกัษา 
  เขาจบัเป็นเห็นสมเพชเวทนา   ทิ้งแมงดาผวัเสียเอาเมียไป 
  ฝ่ายตวัผูอ้ยูเ่ดียวเท่ียวไม่รอด   เหมือนตาบอดมิไดแ้จง้ต าแหน่งไหน 
  ตอ้งอดอยากจากเมียเสียน ้าใจ   ก็บรรลยัแลกลาดดาษดา 
  แมน้เด๋ียวน้ีมีหญิงไม่ทิ้งผวั    ถึงรูปชัว่ฉนัจะรักใหห้นกัหนา 
  โออ้าลยัใจอยา่งนางแมงดา   แต่ดูหนา้ในมนุษยเ์ห็นสุดแล  
สุนทรภู่เป็นกวท่ีีมีอารมณ์ขนัพอสมควรทีเดียว เช่น 
  แลว้ไปบา้นตาลเรียงเคียงบา้นไร่   ท่ีนบัในนอ้งเน้ือช่วยเก้ือหนุน 
  พอวนันดัซดัน ้าเขาท าบุญ    เห็นคนวุน่หยดุย ั้งยนืร้ังรอ 
  เขาวา่นอ้งของเราเป็นเจา้สาว   ไม่รู้ราวเร่ืองเร่อมาเจอหอ 
  เหมือนจุดไตว้า่ยน ้ามาต าตอ   เสียแรงถ่อกายมาก็อาภพั 
  จะแทนบุญคุณมาประสายาก   ตอ้งกระดากดงัหน่ึงศรกระดอนกลบั 
  ไดฝ้ากแต่แพรผา้กบัป้าทรัพย ์   ไวส้ ารับหน่ึงนั้นท าขวญันอ้ง 
  ไปปีหน่ึงคร่ึงปีเม่ือมีลูก    จะมาผกูมือบา้งอยา่หมางหมอง 
  แลว้มาเรือเหลือร าลึกเฝ้าตรึกตรอง   เท่ียวฉลองคุณท่านทุกบา้นเรือน ฯ 
 จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ ผลงานของสุนทรภู่เป็นสมบติัของแผน่ดินท่ีทรงคุณค่า
ยิง่ สมกบัเป็นกวเีอกของโลก ซ่ึงโดดเด่นในเร่ืองจินตนาการ การใชค้  าง่าย ๆไพเราะ กินใจ มี
ความหมายลึกซ้ึง และเป็นตน้แบบของนกักลอนรุ่นหลงั ๆ ในยคุต่อมาจนถึงปัจจุบนั 
 สรุป  

กล่าวโดยรวมนิราศเมืองเพชรนั้นมีคุณค่าหลายดา้น สมกบัท่ีผูแ้ต่งคือกวชีั้นครู ท่ีไดรั้บ
การยกยอ่งจากอดีตสู่ปัจจุบนั ดว้ยมีทั้งความงามทางภาษา ลีลาการแต่ง เน้ือหาท่ีทรงคุณค่า สะทอ้น
ถึงสังคมในอดีต ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ขอ้คิดแก่คนรุ่นหลงั 


