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สุนทรภู  : 
มหากวีขี้เมาชาวบาน 
ยากจนจริงๆ  หรือ? 
สุจิตต  วงษเทศ  :  บรรณาธิการ 
ปรับปรุงมาจากพระนิพนธของ 
หมอมเจาจันทรจิรายุ  รัชนี  (พ.  ณ ประมวญมารค) 

“อั๊วใหลื้อหนึ่งชุด...หนังสือดีนะโวย...ลื้อจะไดหายโง” หมอมเจาจันทรจิรายุ  รัชนี 
หรือที่เอยพระนามทานสั้นๆ ยนๆ ยอๆ วา  “ทานจันทร”  มีรับสั่งกับผมในตอนเยน็วนัหนึง่ 
เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๙ ที่โรงแรมแถบบางขุนพรหม แลวทานก็ทรงหันไปคุยหอกระดาษหยิบ 
เอาหนังสือ ๒ เลมมาสงใหผม  “…ลื้อจะอานรูเรื่องหรือเปลาวะ อั๊วชักไมแนใจ...โงๆ อยาง 
ลื้อจะรูเรื่องรื้อ...” 

ทานทรงชักพระหัตถกลับหลังจากทรงยื่นใหและกอนที่ผมจะประนมมือนอมรับ 
หนังสือ ๒ เลมนั้น 

ผมรูวาทานทรงแกลงสัพยอก  เพราะทานทรงทําอยางนี้เสมอๆ  เมื่อจะประทาน 
หนังสือ 

ผมจึงลอเลียนทานบางวาถาหากทานไมใหคนดีๆ อยางผมอาน แลวหนังสือของ 
ทานจะดีไดยังไง 

ทานจันทรทรงพระสรวล แถมดวยรับสั่งผรุวาทีใสหนาผมพรอมกับทรงยื่นหนังสือให 
“โธเอย นึกวาหนังสืออะไร ชุดนี้ผมอานมาจนจําไดเกือบหมดทั้งเลมแลว” ...ผม 

ตอบทานจันทรในขณะที่กราบกรานรับหนังสือ 
“ไอนั่นมันของเกา นี่พิมพใหมโวย แลวก็เขียนเพิ่มเติมปรับปรุงใหมดวย   ลื้อไป 

อานดูใหมจะไดหายโง อั๊วบอกแลวไงวาลื้อมันโง เอาไปอานใหมไป...”  ทานจันทรทรงอบรม 
สั่งสอน 

หนังสือที่ผมกําลังพูดถึงนี้คือ...ประวัติคํากลอนสุนทรภู...โดย พ.  ณ ประมวญ 
มารค  ซึ่งพิมพครั้งแรกตั้งแต พ.ศ.  ๒๔๙๙  และฉบับแกไขปรับปรุงพิมพใหมซึ่งทาน 
ประทานใหผม ๑ ชุดนี้ตีพิมพเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๙  พอพิมพเสร็จหมาดๆ  ทานจันทรก็ทรง 
เรียกใหผมไปพบทันทีเพื่อผมจะไดหายโง 

ผมโงอยางที่ทานจันทรมีรับสั่งไวจริงๆ เสียดวย  เพราะไดความรูใหมจากทาน 
เปนอันมาก 

ทานจันทรทรงเริ่มกลาวถึงเรื่องราวของ...สุนทรภู  :  มหากวีกระฎมพี... 
ดังตอไปนี้
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ประวัติสุนทรภูที่เรารูแลอานกันทุกวันนี้    ถือพระนิพนธสมเด็จกรมพระยาดํารงรา 
ชานุภาพเปนสําคัญ  เรื่องนี้ทรงพระนิพนธขึ้นเปนครั้งแรกใน พ.  ศ.  ๒๔๖๕  เพื่อลง 
พิมพเปนคํานําหนังสือเสภาเรื่องพระราชพงศาวดาร  ของสุนทรภู   ซึ่งทรงแจกเปนมิตร 
พลีในโอกาสที่ทรงทําบุญกุศลพระชันษา  คํารบ  ๕  รอบ พระนิพนธแยกออกเปน  ๗ 
ตอน  คือ 

๑.  ตอนกอนรับราชการ 
๒.  ตอนรับราชการ 
๓.  ตอนออกบวช 
๔.  ตอนตกยาก 
๕.  ตอนสิ้นเคราะห 
๖.  วาดวยหนังสือที่สุนทรภูแตง 
๗.  วาดวยเกียรติคุณของสุนทรภู 
หลังจากที่ไดทรงพิมพแจกครั้งนั้น  ในเมื่อไดหลักฐานเพิ่มมาใหม (เปนตนเมื่อทรง 

พระนิพนธครั้งแรกยังมิไดพบเพลงยาวถวายโอวาท)  ก็ไดทรงแกไขเพิ่มเติมใหฉบับเดิม 
สมบูรณขึ้นเปนลําดับ  แลพิมพอีกหลายครั้ง  (ครั้งที่ ๒ เมื่อแรกพิมพเรื่องพระอภัยมณี 
ฉบับหอพระสมุดฯ)  จนในที่สุดเสด็จออกจากราชการไป  เปนอันสิ้นโอกาสที่จะทรงแกไข 
เพิ่มเติมพระนิพนธใหดีขึ้นตอไปได  แตถึงกระนั้น  พระนิพนธก็ยังคงเปนหลักเกี่ยวกับ 
ประวัติสุนทรภูที่จําเปนตองศึกษาแลอางถึงอยูจนทุกวันนี้ 

ตอจากที่ไดเสด็จออกจากราชการไปแลวหลายป  พระยาราชสมบัติ (เอิบ  บุรา 
นนท)  ไดใหเรื่องรําพันพิลาป  ของสุนทรภูแกหอสมุดฯ สําหรับพระนครอีกเรื่องหนึ่งเมื่อ 
พ.ศ.  ๒๔๘๐ เรื่องนี้มีขอความหลายอยางที่ทําใหพระราชนิพนธของสมเด็จฯ 
คลาดเคลื่อนไปบางเปนธรรมดา (เปนตนสุนทรภูบอกปบวชแลปสึกไวในเรื่อง)  ถาจะวามาก 
ก็วาได ถาจะวานอยก็วาได เพราะที่คลาดเคลื่อนสวนมากอยูในตอนที่ ๓ แลที่ ๔ (ตั้งแต 
ออกบวชตลอดจนสิ้นเคราะหไปอยูกับพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ขณะที่ทรงพระ 
ยศเปนเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค)  สวนใน ๕ ตอนอื่นยังคงเปนหลักที่สําคัญในประวัติ 
สุนทรภูอยูนั่นเอง 

เมื่อกรมศิลปากรไดตนฉบับเรื่องรําพันพิลาปมาแลว ก็ให คุณธนิต  อยูโพธิ์  ทํา 
เชิงอรรถอธิบายประกอบพระนิพนธฯ ตามแนวความในเรื่องที่ไดมาใหม  เปนที่นาเสียดายที่ 
คุณธนิตมิได “ยกราง”  พระนิพนธตอนที่คลาดเคลื่อนเสียใหม  เพราะทั้งๆ ที่คุณธนิตได 
คนความาอีกหลายเงื่อนที่นาฟง  แตเชิงอรรถของคุณธนิตกลับทําใหพระนิพนธอานเลอะ 
เทอะโดยใชเหตุ  เพราะบางแหงในที่ที่ของทานถูกอยางไมมีปญหา  คุณธนิตกลับทําใหคน 
อานสงสัย
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อยางไรก็ดี ขาพเจาพบรําพันพิลาปเขาใน พ.ศ.  ๒๔๙๗ เมื่ออานแลวก็เขียน 
บทความสั้นๆ ลงในวารสารศิลปากร  (ปที่ ๘ เลมที่ ๔  กันยายน พ.ศ.  ๒๔๙๗) 
ดังตอไปนี้ 

หนึ่งศตวรรษแหงสุนทรภู 

ขณะที่เขียนนี้เปนป พ.ศ.  ๒๔๙๗  ขอนี้เห็นสมควรบันทึกไวอยางแมนยํา 
เพราะสุนทรภูตายใน  พ.ศ.  ๒๓๙๘ หนึ่งรอยปเต็มถึงเวลาที่เขียน ในโอกาสที่เปน 
Centenarp  นี้  สมควรแกเวลาแลวกระมังที่จะพิจารณาสุนทรภูและกลอนสุนทรภูกันใหม 
อีกคํารบหนึ่ง 

ประวัติสุนทรภูแบงออกเปน ๔ ตอน คือ 
๑)  พ.ศ.  ๒๓๒๙-๒๓๕๒ (ตั้งแตกําเนิดตลอดจนสิ้นรัชกาลที่  ๑)  ใน 

ระยะนี้สุนทรภูเปนขาอยูในกรมพระราชวังหลัง  จนเมื่อทิวงคตใน พ.ศ.  ๒๓๙๔ ก็ไดไป 
เปนมหาดเล็กพระองคเจาปฐมวงศลูกเธอในกรมพระราชวังหลัง ขณะที่ทรงผนวชอยูที่วัด 
ระฆังฯ 

๒)  พ.ศ.  ๒๓๕๒–๒๓๖๗  (ตั้งแตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
เสวยราชยตลอดจนสวรรคต)  ในรัชกาลนี้สุนทรภูเปรื่องเปนที่โปรดปรานและไดเปนขุน 
สุนทรโวหารในกรมพระอาลักษณ 

๓)  พ.ศ.  ๒๓๖๗–๒๓๘๕ (ตั้งแตสุนทรภูออกบวชตลอดจนสึก)  ความ 
ที่วาสุนทรภูบวชตั้งแตปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ สวรรคต  และไดบวชอยู ๑๘ ป 
มีอยูในเรื่องรําพันพิลาปวา 

แตปวอกออกขาดราชกิจ 
บรรพชิตพิสวาทพระศาสนาฯ 

“ปวอก”  คือ พ.ศ.  ๒๓๖๗  ตรงกับปสวรรคต 
โอยามนี้ปขาลสงสารวัด 

เคยโสมนัสในอารามสามวษา 
สิ้นกุศลผลบุญกรุณา 
จะจําลาเลยลับไปนับนานฯ 

ในหนังสือประวัติวัดเทพธิดาราม  มีวา วัดเทพธิดาเริ่มสรางใน พ.ศ.  ๒๓๗๙ 
ผูกพัทธสีมาใน พ.ศ.  ๒๓๘๒ ฉะนั้น “ปขาล”  ที่สุนทรภู “สงสารวัด”  หลังจากที่อยูวัด 
นั้นสามวษา  จึงตรงกับ พ.ศ.  ๒๓๘๕  รวมเวลาบวชอยู ๑๘ ป
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๔)  พ.ศ.  ๒๓๘๕-๒๓๙๘  (ตั้งแตสึกตลอดจนถึงแกกรรม)  เมื่อสุนทร 
ภูสึกแลวไดไปอยูกับพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวที่พระราชวังเดิม (ขณะนั้นดํารง 
พระยศเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค แตเรียกกันเปนสามัญวา  “เจาฟานอย”) 
เมื่อถึงรัชกาลที่ ๔  หลังจากบวรราชาภิเษกแลว (๒๓๙๔)  ไดทรงตั้งใหสุนทรภูเปน 
พระสุนทรโวหารอาลักษณกรมพระราชวังบวรฯ  และสุนทรภูถึงแกกรรมใน พ .ศ . 
๒๓๙๘  ที่บานพระยามณเฑียรบาล (บัว)  สิริชนมายุ  ๗๐  ปบริบูรณ 

ประวัติสุนทรภูตอนปลายนี้มีอยูในภาคผนวก  หนังสือสามกรุง วา 
“สุนทรภูเปร่ืองในรัชกาลที่ ๒ ในรัชกาลที่ ๓  เกรงพระราชอาญาหนีเขาวัดบวช 

เปนภิกษุอยูคราวหนึ่ง   เมื่อสึกแลวไปอยูกับเจาฟานอยซึ่งเวลานั้นประทับอยูที่พระราชวัง 
เดิม  ที่หอนั่งเลนใหญของทวด   ขาพเจาผูเปนพระพี่เลี้ยงเจาฟานอยมาแตยงัทรงพระเยาว 
มีฝาเฟยมจีนกั้นที่เฉลียงดานกวางเปนหองๆ  หนึ่งซึ่งญาติของขาพเจาที่บานนั้นบอกวา 
เปนหองสุนทรภู  และนายพัด  บุตรสุนทรภูอยูตอมา” 

(ขาพเจาแทรกคําอธิบายในตอนหลังนี้วา   ไมเคยทอดพระเนตรเรื่องรําพันพิลาป 
เลย เพราะเมื่อมีหอสมุดฯ ไดตนฉบับมา  ไดทรงออกจากราชการไปแลว  ขาพเจาเองก็เพิง่ 
อานเรื่องนี้หลังทานสิ้นพระชนม) 

ในนิราศพระประธมมีคําวา  “ถวายพระพร”  พระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ  วา 

ถึงลวงแลวแกวเกิดกับบุญฤทธิ์ 
ยังชวยปดปกอยูไมรูศูนย 
สิ้นแผนดินทินกรจรจํารูญ 
ใหเพิ่มพูนพอสวางหนทางเดิน 
ดังจินดาหาดวงชวงทวีป 
ไดชูชีพชวยทุกขเมื่อฉุกเฉิน 
เปนทํานุอุปถัมภไมกํ้าเกิน 
จงเจริญเรียงวงศทรงสุธาฯ 

นิราศเรื่องนี้แตงใน พ.ศ.  ๒๓๘๕  หลังจากสึกออกมาใหมๆ เปนการบงวา 
สุนทรภูสึกแลวตรงไปพึ่งเจาฟานอยทันที ไมไดไปตกทุกขไดยากที่ไหนเลย 

ประวัติสุนทรภูตามขางบนนี้  (เรียกสั้นๆ วา ตอนวังหลัง,  วังหลวง,  ตอนบวช, 
และตอนวังหนา)  ครบถวนขบวนความ  หากจะมีอะไรเพิ่มเติมก็เปนเพียงแตฝอย แต 
ประวัติสุนทรภูตามที่เขียนกันจากคําบอกเลาสืบกันตอๆ   มามี “ตํานาน”  และ  “นิทาน” 
ปนอยูมาก จําเปนที่จะตองนํามาพิจารณาวาสวนไหนสมควรจะรักษาไวเปนสวนหนึ่งใน 
ประวัติสุนทรภู สวนไหนควรจะตัดทิ้งไปเสียเลย



5 

หากจะเชื่อวาสุนทรภูไดออกบวชตั้งแตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯสวรรคต 
และเมื่อสึกออกมา ๑๘ ป ภายหลัง  ไดไปอยูกับเจาฟานอยจนถึงอนิจกรรม (จนกวาจะมี 
หลักฐานใหมมาลางรําพันพิลาปก็ไมเห็นทางที่จะไมเชื่อ)  ก็เทากับเชื่อวาเรื่องตางๆ ที่ 
ประกอบประวัติสุนทรภูมาแตกอนเปนนิทานทั้งสิ้น แมแตที่วาสุนทรภูถูกถอดก็ไมเห็นมี 
หลักฐานอะไรยืนยันนอกจากเปนคําบอกเลากันมา  ในที่นี้จะขอยกตัวอยางเพียงรายสอง 
รายกอน 

การออกบวชของสุนทรภู ดูเปนสองนัยอยูหนอย นัยหนึ่งวาหนีราชภัย และเมื่อ 
บวชแลวไดหลบไปหัวเมืองเสียสองสามปจึงกลับมากรุงเทพฯ ใน  พ.ศ.  ๒๓๗๐ และไป 
อยูวัดราชบูรณะ อีกนัยหนึ่งวา สุนทรภูออกไปบวชตางจังหวัด จําพรรษาอยูที่นั่นสามปจึง 
ไดมาอยูที่วัดเลียบ ทั้งสองนัยนี้ยังไมพบหลักฐานยืนยันหรือคัดคานเพราะยังไมทราบวา 
สุนทรภูบวชที่วัดไหน ประวัติสุนทรภูตอนบวชตั้งตนดวยนิราศภูเขาทอง  (๒๓๗๑)  ความ 
ในเรื่องนี้และในเพลงยาวถวายโอวาทชวนใหเชื่อวาไมไดบวชในกรุงเทพฯ 

หลังจากกลับมาจากกรุงเกาคราวไปภูเขาทอง  เจาฟากุณฑลฯ  ไดใหเจาฟากลาง 
และเจาฟาปวไปเรียนหนังสือกับสุนทรภู (เพลงยาวถวายโอวาท,  วาแตงราว พ.ศ. 
๒๓๗๒)  ดูเปนการคานวาสุนทรภูถูกกร้ิวอยูในตัว 

เหตุที่สุนทรภูมิไดแตงเพลงยาวถวายสําหรับจารึกที่วัดพระเชตุพน ดูเปนขอใหญที่ 
นํามาอางวาสุนทรภูถูกกร้ิวและเปนที่รังเกียจ หากจะพิจารณาคําจารึกอยางละเอียด อยาง 
ยิ่งคําพระราชปรารภประกอบเพลงยาวกลบท กลอักษร ก็เห็นทันทีวาสุนทรภูไมอยูในฐานะ 
ที่จะแตงเพลงยาวสังวาสถวายไดเพราะขณะนั้นบวชเปนพระอยู 

หากที่ขาพเจาอธิบายนี้ยังไมเปนที่สิ้นสงสัยสําหรับทานที่เชื่อมานานวาสุนทรภูไมได 
แตงเพลงยาวจารึกเพราะถูกกริ้ว ขาพเจาจะขอเชิญพระราชนิพนธในพระบาทสมเดจ็พระนัง่ 
เกลาเจาอยูหัวมาชี้ขาดในเรื่องนี้เสียที  มิฉะนั้นก็ไมมีวันที่จะเขาใจสุนทรภูกันได พระราช 
ปรารภประกอบเพลงยาวกลบทและกลอักษรวา 

อันอักษรกลอนเพลงนักเลงเลน 
จะรักใครใหพอเปนแตพาเหียร 
อยาหลงใหลในฝปากคิดพากเพียร 
แทบาปเบียนตนตามรูปนามธรรม 
ก็ทรงทราบวาสังวาสน้ีบาดจิต 
ยอมเปนพิษกับสัลเลขคือเนกขัม 
แตบูชาไวใหครบจบลํานํา 
เปนที่สําราญมนัสผูมัสการฯ
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อนึ่ง   ที่อางกันวาสุนทรภูแตงเพลงยาวคําผวน  “ลอ”  ตํารายาและกลบทที่ 
จารึกวา  “โรคมากรากโมกตมกินหาย”  นั้นเปนนิทานทั้งเพ  หากจะดูบาทกอนนั้น 
เพียงบาทเดียวก็จะเห็นวาไมใชสํานวนสุนทรภู  เปนบทที่แตงในชั้นหลัง  เขาใจวาจะเปนใคร 
เชนเปโมราเปนผูแตง  แตขอนี้ขาพเจาไมขอยืนยัน 

ตามที่ไดแบงประวัติสุนทรภูออกเปนสี่ตอน  มีตอนวังหลัง  (๒๓๒๙- 
๒๓๕๒)  วังหลวง  (๒๓๕๒-๒๓๖๗)  ตอนบวช  (๒๓๖๗-๒๓๘๕) 
และตอนวังหนา  (๒๓๘๕-๒๓๙๘)  ยอมแสดงอยูในตัววา สุนทรภูเปนคนมีบุญ 
ที่สุด  เพราะนอกจากจะไดรับอุปการะจากพระเจาแผนดินถึงสามพระองคยังไดไปเปน 
“พุทธบุตร”  ในเมื่อไมมีพระเจาแผนดินอุปการะ  (แตก็มีเจาฟาสามสี่พระองค)  ฉะนั้นยากที่ 
จะเห็นวา ตกทุกขไดยากในตอนไหน  (เวนแตดวยความสมัครใจของเจาตัว)  แตในกลอน 
ของสุนทรภูกลับมีความตรงขาม  เชนในรําพันพิลาปกลาวถึงความยากจนวา 

โอยามจนลนเหลือสิ้นเสื่อหมอน 
สูซุมซอนเสียมิใหใครๆ เห็น 
ราหูทับยับเยินเผอิญเปน 
เปรียบเหมือนเชนพราหมณชีมณีจันท 
จะสึกหาลาพระอธิฐาน 
โดยกันดารเดือดรอนสุดผอนผัน 
พอพวกพระอภัยมณีศรีสุวรรณ 
เธอชวยกันแกรอนคอยหยอนเย็น 
อยูมาพระสิงหะไตรภพโลก 
เห็นเศราโศกแสนแคนสุดแสนเข็ญ 
ทุกค่ําคืนฝนหนาน้ําตากระเด็น 
พระโปรดเปนที่พึ่งเหมือนหนึ่งนึก 
ดังไขหนักรักษาวางยาทิพย 
ฉันทองหยิบฝอยทองไมตองสึก 
คอยฝาฝนชื่นฉ่ําดังอํามฤก 
แตตกลึกเหลือที่จะไดสบาย 
คอยเบาบางสางโศกเหมือนโรคฟน 
จะเดินยืนยังไมไดยังไมหาย
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ไดหมสีมีหมอนเสื่อออนลาย 
คอยคลายอายอุตสาหตรองฉลองคุณฯ 

การที่จะสาวเรื่องราวของสุนทรภูเปนเรื่องของนักวรรณคดีที่จะทํากันตอไป ถาจะ 
พูดไปแลว  เรื่องของสุนทรภูไมใชยากที่จะเขาใจแตคงจะไมงายที่จะอธิบาย  เพราะถึงแม 
เรื่องรําพันพิลาปจะไดพิมพออกมาเปนครั้งแรก ๑๖ ปแลวก็ตาม  แตหนังสือประวัติ 
วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณที่แตงหลังจากนั้นยังคงถือวาสุนทรภูตองลอยแพกินเหลาอยู 
นั่นเอง  กลอนของสุนทรภูชวนอานเสมอ  แลในเมื่อชวนอานแลวก็ยอมชวนใหเชื่อดวย 
ทั้งๆ  ที่ในบทมีขัดกันหลายแหง  ในขณะนี้ยังไมไดฤกษที่ขาพเจาจะอธิบาย  แตเพื่อเปน 
การประเดิมศตวรรษใหมชวยนักวรรณคดีที่เชื่อวาอยูในศตวรรษใหมวิจารณกอนตามสบาย 
ขาพเจาจะชี้ขอขัดในตัวบทเพียงแหงเดียว  คือในเรื่องภรรยาที่ชื่อจัน  และบุตรที่ชื่อพัด 
(นักวรรณคดีที่เชื่อวาอยูในศตวรรษเกาอยาไดพยายามเห็นจะดีกวา  เพียงแตรับทราบเรื่อง 
ศักราชก็พอ)

ตามความในนิราศพระบาทแตงใน  พ.ศ.  ๒๓๕๐  สุนทรภูไดภรรยาคนหนึ่งชื่อ 
จันเปนชาววังหลัง  ตอจากนั้น ๑๗ ป (พ.ศ.  ๒๓๖๗)  สุนทรภูออกบวช  ตอจากนั้น 
อีก  ๑๗ ป ในนิราศสุพรรณ  (วาแตงปลายปฉลู พ.ศ.  ๒๓๘๔)  ปรากฏวาภรรยาที่ 
ชื่อจันนั้นไปไดสามีใหม  เรามักเชื่อกันจากนิราศพระบาทวา   สุนทรภูอยูกับภรรยาชื่อจันได 
ไมเทาไรก็แตกกัน  มีบุตรดวยกันคนหนึ่งชื่อพัด 

ในนิราศภูเขาทอง  ซึ่งเปนบทประพันธชิ้นแรกในชีวิตอุปสมบทของสุนทรภู (แตง 
พ.ศ.  ๒๓๗๑)  มีกลาวถึง  “หนูพัด”  วาไดติดตามไปดวย (กับหนูพัดมัสการสําเร็จ 
แลว)  ตอจากนั้นอีกประมาณ  ๑๗ ป ในนิราศเพชรบุร ี ซึ่งวาเปนนิราศเรื่องสุดทาย 
ของสุนทรภู (เขาใจกันวาแตงหลังกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพสิ้นพระชนมใน พ.ศ.  ๒๓๘๘ 
แตยังไมทันเปลี่ยนแผนดินใน พ.ศ. ๒๓๙๔)  มีกลาวถึง “หนูพัด”  วา 

กับหนูพัดจัดธูปเทียนดอกไม 
จะขึ้นไหวพระสัมฤทธิ์พิษฐานฯ 

หากจะเชื่อวาเมื่อหนูพัดไปภูเขาทองอายุจะตอง ๕-๖ ขวบเปนอยางนอย (มิฉะนัน้ 
สุนทรภูคงไมพาตระเวนไปหัวเมือง)  เมื่อไปเพชรบุรีก็จะตองเลยอายุบวช  ดูเปน “หนู”  ที่ 
โตชาหนอย  ยิ่งกวานั้นหากจะเชื่อตามนิราศพระบาทวา   อยูกับภรรยาที่ชื่อจันไดไมเทาไร 
ก็เลิกกันแลวไซร  “หนูพัด”  ที่ไปเพชรบุรีอายุจะมิตองรวม ๔๐  หรือ? 

สุนทรภูตายไปเพียงรอยปเทานั้น ฉะนั้นที่นักวรรณคดีจะคนหาหลักฐานมาประกอบ 
ประวัติสุนทรภูเสียใหม ก็คงไมยากเหมือนคนเรื่องเกี่ยวกับกวีสมัยกรุงศรีอยุธยา (เรื่องของ 
สุนทรภูยังมีผูใหญในเชื้อสายของพระยามณเฑียรบาล (บัว)  เลากันตอมาจนทุกวันนี้)
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หากนักวรรณคดีสืบสาวราวเรื่องหรืออธิบายขอตางๆ ในตัวบทที่ขัดกันไดแลวกลับไปอาน 
กลอนของสุนทรภูใหม  ก็อาจจะไดรสที่อรอยกวาเกามาก แตถาหากอธิบายไมได ก็นากลัว 
จะตกคางอยูในศตวรรษเกาไปอีกนาน  แตกลอนของสุนทรภูเปนของชวนอานเสมอ  ฉะนั้น 
ถึงแมจะตกคางอยูสักศตวรรษสองศตวรรษก็ไมแปลกอะไร  กลอนของสุนทรภูยังคงชวน 
อานอยูนั่นเอง 
(จบขอความจากวารสารศิลปากร) 

เมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๙๘ อาจารยฉันท  ขําวิไล ไดแตงหนังสอืเลม 
หนึ่งชื่อ ๑๐๐ ปของสุนทรภู 

หนังสือของอาจารยฉันทหนาประมาณ ๖๐๐ หนา  นอกจากมี  “นิราศพระ 
อภัยมณี”  และ “เฉลิมเกียรติสุนทรภู”  แตงเปนคํากลอนแลว  อาจารยฉันทยังไดแตง 
ประวัติสุนทรภูประกอบอยางละเอียด 

ตอไปนี้เปน  “สังเขปประวัติ”  ซึ่งเปนสวนหนึ่งในบั้นปลายของหนังสือ ๑๐๐ ป 
ของสุนทรภู  ที่ทานจันทรทรงกลาวถึง 

สังเขปประวัติสุนทรภู 

พระสุนทรโวหาร เจากรมพระอาลักษณฝายพระบวรราชวัง  นามเดิมชื่อ “ภู”  หรือ 
ที่ เรียกกันเปนสามัญวา  “สุนทรภู”  นั้น ถิ่นเดิมบรรพบุรุษของทานเปนชาว 
พระนครศรีอยุธยา ทางฝายบิดาไดอพยพลงมาอยู ตําบลบานกร่ํา อําเภอแกลง  จังหวัด 
ระยอง  ในสมัยเมื่อชาติไทยตองเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ.  ๒๓๑๐ 

ครั้งนั้น ปูและบิดาของสุนทรภูไดอพยพตามสายของพระเจาตากสินลงมา  ซึ่ง 
เขาใจวาปูจะเปนคหบดีหรือขาราชการชั้นผูใหญ  ดวยมีพาหนะชางอพยพ  สวนบิดาใน 
ขณะนั้นอายุยังเยาวอยู  เมื่อพระเจาตากสินกูอิสรภาพสรางกรุงธนฯ  ขึ้นเปนราชธานี  ปู 
ของสุนทรภูคงมีหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง  เปนกําลังอยูในครั้งนั้นดวย  ฝายบิดาคงยงัอยูใน 
วัยการศึกษา  ในสมัยกรุงธนบุรี 

เมื่อสิ้นกรุงธนฯ  แลว  ปูของสุนทรภูคงกลับไปอยูบานกรํ่าอันเปนสถานที่ไดอพยพ 
ลงมาตั้งหลักแหลงอยูกอน  สืบตระกูลวงศเปนลําดับมา 

สวนบิดาของสุนทรภู  เมื่อเจริญวัยไดรับการศึกษาอยูพอสมควร จนถึงสมัยสราง 
กรุงรัตนโกสินทรขึ้นเปนราชธานีแลว  ไดมีการสัมพันธกันกับทางฝายมารดาของสุนทรภู 
ซึ่งบรรพบุรุษทางฝายมารดาคงไดอพยพลงมาตามสายของพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธยอด 
ฟาจุฬาโลกในครั้งนั้นดวย 

เมื่อความสัมพันธทางฝายบิดากับมารดาเปนไปอยางฉันสามีภรรยาจนไดใหกําเนิด
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สุนทรภู  เมื่อ  ณ  วันจันทร  เดือน ๘ ขึ้น ๑ ค่ํา  ปมะเมีย  จุลศักราช  ๑๑๔๘  เวลา 
๒  โมงเชา (ตรงกับวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๓๒๙)  ณ บริเวณดานเหนือของ 
พระราชวังหลัง  อันเปนที่ตั้งบริเวณสถานีรถไฟสายบางกอกนอย  และบริเวณพระราชวัง 
หลังนั้นเปนที่ตั้งโรงพยาบาลศิริราชอยู  ณ  บัดนี้ 

การรวมคูในระหวางบิดากับมารดาของสุนทรภูนั้น  คงมีเหตุอยางใดอยางหนึง่  ซึง่ 
ตองใหเลิกรางกันไป  อาจเปนระยะเวลาที่สุนทรภูยังอยูในครรภหรือพึ่งคลอดแลวไมนานนกั 
ปรากฏวาฝายบิดาไดออกไปบวชอยูที่วัดปา  ตําบลบานกร่ํา  อําเภอแกลง  ในจังหวัด 
ระยอง  และเขาใจวาในตอนนี้  ปูของสุนทรภูยังมีชีวิตอยูที่บานของตนนั้น 

กลาวถึงฝายมารดาของสุนทรภู  กอนที่จะไดสามีคงเปนขาหลวงอยูกับเจานาย 
พระองคใดพระองคหนึ่งในพระราชวังหลัง  เมื่อออกมามีบุตรและตองรางกันกับสามีใน 
ระยะเวลาอันสั้นนั้นแลว  จึงกลับเขาอยูในพระราชวังหลัง  และไดถวายตัวเปนแมนม 
พระธิดาในกรมฯ  นั้น  ซึ่งมีพระนามวาพระองคเจาหญิงจงกล (คงประสูติในปเดียวกันกับ 
สุนทรภูเกิด)  ตอมาจึงไดสามีใหม  มีบุตรหญิงดวยกัน ๒ คน  คือ  ฉิม คนหนึ่ง  ชื่อ 
นิ่ม  คนหนึ่ง  และเปนขาอยูในพระราชวังหลังนั้น 

เมื่อสุนทรภูเจริญวัย  ไดรับการศึกษาตามสมควรแกฐานะแลวปรากฏวาเปนผู 
เปร่ืองปราดในวิชาอักษรศาสตรมาแตเยาว  เมื่อรุนหนุมก็สามารถบอกดอกสรอยสักวาและ 
มีอาชีพเปนครูสอนหนังสืออยูที่วัดชีปะขาว (วัดศรีสุดาราม)  ในคลองบางกอกนอย  และ 
ขณะที่เปนมหาดเล็กอยูในกรมพระราชวังหลัง  ไดแตงกลอนสุภาษิต  และแตงกลอนนิทาน 
ขึ้นไวเมื่ออายุอยูในราว ๒๐ ป  ในระยะนี้ไดไปลอบรักกับหญิงในวังคนหนึ่งชื่อ  “จัน” 
เมื่อทราบถึงกรมพระราชวังหลังก็ทรงกร้ิว  รับสั่งใหเวนจําเสียทั้งหญิงและชาย 

สุนทรภูจะถูกเวนจําอยูไมนานนัก  กรมพระราชวังหลังก็ประชวรทิวงคตใน พ.ศ. 
๒๓๔๙  จึงไดออกจากเวนจํา  ครั้นถึงตนป  พ.ศ.  ๒๓๕๐  ไดเดินทางไปหาบิดาซึ่ง 
ยังบวชอยูที่วัดปา  ตําบลบานกรํ่า  ในจังหวัดระยอง  ขณะนั้นบิดาบวชได  ๒๐  พรรษา 
กอนที่สุนทรภูจะไปพบกับบิดาครั้งนี้  เขาใจวาคงไดพบกันที่กรุงเทพฯ บางแลวและเมื่อได 
พักอยูกับบิดาที่วัดปาประมาณ ๒ เดือนเศษ  จึงกลับมาอยูที่พระราชวังหลังตามเดิม  ใน 
การเดินทางครั้งนี้สุนทรภูไดแตงนิราศเรื่องหนึ่ง  เรียกชื่อวา  “นิราศเมืองแกลง”  ปรากฏ 
วาเปนนิราศเรื่องที่แตงขึ้นกอนนิราศเรื่องอื่นๆ แลวไดถวายตัวอยูกับพระองคเจาปฐมวงศ 
พระโอรสในกรมพระราชวังหลัง ซึ่งทรงผนวชอยูที่วัดระฆังฯ และในตอนนี้ก็ไดแมจันหญิง 
คนที่รักซึ่งตองเวนจํามาดวยกันเปนภรรยา ชะรอยเจาครอกขางใน (ทองอยู)  พระอัคร 
ชายากรมพระราชวังหลังจะทรงจัดแจงให แตสุนทรภูอยูกับภรรยาไดไมกี่เดือนก็โกรธกัน 
คงจะเนื่องดวยสุนทรภูเมาหนักขึ้นหรือชอบเปนคนเจาชู  เพราะปรากฏวาแมจันก็เปนคนขี้ 
หึงอยู  เมื่อถึงปลายป  พ.ศ.  ๒๓๕๐  นั้น  สุนทรภูไดตามเสด็จพระองคเจาปฐมวงศ 
เดินทางไปนมัสการพระพุทธบาท  ไดแตงกลอนนิราศพระบาทไวอีกเรื่องหนึ่งใน  พ.ศ.  นี้
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เมื่อเดินทางกลับมาแลวก็ยังไมไดคืนดีกับภรรยา  สุนทรภูจึงตองอยูตัวคนเดียว  และคง 
ออกจากมหาดเล็กทองเที่ยวไปตามความพอใจ  เขาคณะบอกดอกสรอยสักวา  และบอก 
บทละครตามอารมณที่ชอบและถนัดอยูในดานนี้  ตอมาจึงไดเดินทางไปเมืองเพชรฯ  พํานัก 
อยูที่บานหมอมบุนนากในกรมพระราชวังหลัง  ซึ่งออกไปทํานาอยูที่จังหวัดนี้  เมื่อกรม 
พระราชวังหลังทิวงคตแลว  หมอมบุนนากก็รับรองดี  เวลาปวยไขก็รักษาพยาบาล 
ตลอดจนคิดหาลูกหาเมียใหเปนหลักฐาน  ตอมาสุนทรภูไดยายไปพักอยูที่บานขุนรองที่บาน 
โพ  คงจะไมหางไกลจากบานหมอมบุนนากนัก  วาเปนเพื่อนรักใครกันมาก เวลานั้นขนุรอง 
ก็อยูตัวคนเดียว  สุนทรภูทองเที่ยวอยูในเมืองเพชรฯ เห็นจะเปนเวลานานจนถึงปลายป 
พ.ศ. ๒๓๕๖ จึงไดจากขุนรองกลับคืนมาอยูกรุงเทพฯ แตจะไปพํานักอยูแหงใดหาปรากฏ 
ไม อาจจะเขาพรรคเดิม คือคณะดอกสรอยสักวา หรือคณะละครตามอัธยาศัยของตนและ 
ประกอบอาชีพในทางแตงหนังสือ สอนหนังสืออยูดวยตามที่เคยปฏิบัติมาไมวาจะอยูแหงใด 
ในระหวางนี้คงพยายามจะคืนดีกับแมจัน แตจะขัดขวางอยูเพราะผูใหญ สวนตัวแมจันก็คง 
จะคลายโกรธแลว 

ตอมาในราว พ.ศ.  ๒๓๕๙  ปรากฏวามีการทิ้งบัตรสนเทหกันชุกชุมในรัชกาลที่ 
๒ จนกรมหมื่นสุเรนทรตองถูกชําระ สุนทรภูก็ถูกสงสัยดวย จึงคิดหาทางหลบหนีไปเสีย 
จากกรุงเทพฯ เพราะเกรงอาชญา อันเปนมูลเหตุที่ใหสุนทรภูตองกลับไปอยูเมืองเพชรฯ 
เปนครั้งที่ ๒ ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งกลาวตามแนวทางของเรื่องวาสุนทรภูกลบัไปอยู 
เมืองเพชร ฯ ครั้งนี้เพราะพาแมจันซึ่งไดลอบคืนดีกันแลวหลบหนีไป ดวยกลัวเจานายหรือ 
ญาติผูใหญจะลงโทษ  หรือบางทีอาจจะประจวบกันดวยเรื่องทั้งสองนี้ก็ได แตอยางไรก็ตาม 
สุนทรภูไดพาแมจันหนีไปหลบซอนอยูในถ้ําเขาหลวงที่จังหวัดเพชรบุรีครั้งนี้จะอยูในราว 
ปลายป  พ.ศ.  ๒๓๖๐ เมื่อเห็นวาเรื่องคงไมสูรุนแรงนักจึงพากันออกมาจากถ้ํา เขา 
พํานักอยูบานขุนรองเพื่อนเกาที่เคยมาพักครั้งกอน แตเวลานี้ขุนรองไดเลือ่นเปนขนุแพงและ 
มีภรรยาแลว  ทั้งปลูกบานเรือนขึ้นใหม  สุนทรภูจะพํานักอยูบานนี้แหงเดียวหรือจะไปพัก 
อยูบานอื่นอีกไมปรากฏชัด แตก็ไดอาชีพครูบาง แตงหนังสือขึ้นบาง พอปะทะปะทังการ 
ครองชีพอยูตามสมควรจนถึงตนป พ.ศ.  ๒๓๖๓  อายุได ๓๕ ป จึงอพยพเขามาอยู 
กรุงเทพฯ 

การเดินทางกลับครั้งนี้ คงเนื่องดวยเหตุ ๒ ประการ  คือ  งานที่สุนทรภูสรางไว 
นับแตเริ่มแรกจนมาถึง พ.ศ.  ๒๓๖๓ ไดแพรหลายเปนที่นิยมในหมูชนชั้นผูดีมากขึ้น จน 
มีชื่อเสียงเกียรติคุณกระจายไปทั่วเมือง ซึ่งเปนแนวทางที่สุนทรภูจะไดกลับคืนมายัง 
กรุงเทพฯ ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งแมจันซึ่งอยูดวยกันมาถึงตอนนี้  เขาใจวาใกลเวลา 
ที่จะใหกําเนิด “หนูพัด”  ซึ่งจะครบกําหนดคลอดใน พ.ศ.  ๒๓๖๓ จึงไดพรอมใจพากัน 
เดินทางเขามากรุงเทพฯ  เพื่อเขาหาผูใหญและเจานาย (เจาครอกขางใน)  เพราะเห็นวา 
เปนเวลาลวงมานานคงจะคลายความโกรธ ทั้งแมจันก็มีครรภอยู  อาจจะไดรับความเมตตา
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บางตามสมควร แลวแมจันก็ไดใหกําเนิดหนูพัดใน พ.ศ.  ๒๓๖๓ นั้น 
ตามที่กลาวมาวางานที่สุนทรภูไดสรางขึ้นไว จนปรากฏชื่อเสียงนั้นเมื่อทรงทราบถงึ 

พระเนตรพระกรรณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ ๒ ซึ่งพระองคก็ทรงเปนพระ 
มหากวีพระองคหนึ่ง จะทรงเห็นแนวความคิดและสํานวนที่สุนทรภูแตงไวหลักแหลมอยู 
ดวยน้ําพระทัยที่มิไดทรงถือวาสุนทรภูจะมาเปนคูแขงพระบารมีกับพระองค  มีพระราช 
ประสงคอยูแตเพียงวา  ขอใหงานศิลปะของชาติเจริญรุงเรืองไปดวยดี  ประกอบกับเวลา 
นั้นจะทรงเริ่มพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์อยู  เมื่อไดทรงเห็นความสามารถของ 
ราษฎรสามัญคนหนึ่งเชนนี้  หรืออาจจะทรงเห็นแววมาแตเมื่อครั้งทิ้งบัตรสนเทหนั้นดวย 
จึงมีพระกระแสรับสั่งใหหาตัวสุนทรภูเขารับราชการในกรมพระอาลักษณ  ในตอนนี้จะเปน 
เวลาที่สุนทรภูยังอยูในจังหวัดเพชรบุรีก็ได  จึงพากันเดินทางเขามา  ฝายญาติผูใหญก็หมด 
ความรังเกียจ  จึงใหเขาอยูอาศัยตามเดิม 

เมื่อสุนทรภูไดรับราชการ  ใน  พ.ศ.  ๒๓๖๓  นั้นแลว  ไดทําความชอบใน 
หนาที่  คือสามารถตอพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์เปนที่ถูกพระราชหฤทัยหลาย 
ครั้ง  จนทรงโปรดปรานเปนอันมาก  ถึงกับนับสุนทรภูเปนกวีที่ทรงปรึกษาดวยอีกคนหนึ่ง 
และทรงตั้งเปนที่ขุนสุนทรโวหาร  พระราชทานบานใหอยูใกลชิดพระองคและมีตําแหนงให 
เฝาฯ เปนนิจ  แมเวลาเสด็จประพาสก็โปรดใหลงเรือพระที่นั่งเปนพนักงานอานเขียนใน 
เวลาทรงพระราชนิพนธบทกลอน 

บานที่สุนทรภูไดรับพระราชทานนั้นอยูใกลทาชาง  แตอยูในกําแพงวังชั้นนอก  ถา 
เขาทางดานเหนือของพระบรมมหาราชวังก็เขาทางดานประตูสุนทรทิศา  ประตูนี้ตั้งอยูมุม 
พระบรมมหาราชวังดานตะวันตกเฉียงเหนือ  ติดถนนหนาพระลานที่ผานตรงไปสุดทาชาง 
วังหลวง  บานของสุนทรภูอยูในระหวางประตูสุนทรทิศาลงไปทางดานใต  ถึงประตูเทวา 
ภิรมย (ประตูขุนนาง)  ซึ่งเปนประตูดานตะวันตกของพระบรมมหาราชวังในบัดนี้ 

เมื่อสุนทรภูรับราชการเปนกวีที่ปรึกษา  ในพระบาทสมเด็จฯ  พระพุทธเลิศหลา 
นภาลัยนั้น  ก็มีสมเด็จเจาฟา  กรมหลวงพิทักษมนตรีและพระเจาลูกยาเธอ  กรมหมื่น 
เจษฎาบดินทร  ซึ่งเปนกวีที่ปรึกษาอยูรวมกัน 

กลาวกันวา  ครั้งหนึ่งสุนทรภูมีเรื่องขัดแยงพระนิพนธของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร 
ตอพระที่นั่ง  ในบทละครเรื่องอิเหนาตอนบุษบาลงสรง  และกรมหมื่นเจษฎาบดินทรตอง 
ยอมตามที่สุนทรภูแกไขนั้น 

อีกครั้งหนึ่ง  สุนทรภูขัดแยงพระนิพนธของกรมหมื่นเจษฎาบดินทรในบทละครเรื่อง 
สังขทอง  จนตองทรงแกเสียใหมตามที่สุนทรภูแยงนั้น  จึงเปนมูลเหตุใหกรมหมื่นเจษฎา 
บดินทรขัดเคืองพระทัย  ถึงกับมึนตึงสุนทรภูอยูตลอดมา 

ในระหวางที่สุนทรภูรับราชการอยูนั้น  ไดไปชอบพอรักใครกับหญิงอีกคนหนึ่ง  ชื่อ



12 

นิ่ม  เปนคนชาวบางกรวย  อําเภอบางกอกนอย  จังหวัดธนบุรี  เมื่อไดเปนภรรยาแลว 
ฝายแมจันภรรยาเกาจึงโกรธพาลูกไปอยูเสียกับผูใหญที่บริเวณพระราชวังหลัง  ตอมา 
สุนทรภูคิดจะคืนดีดวย  จึงตามไปหาที่บานและเปนเวลาที่ตนมึนเมาอยู  เมื่อเรื่องไม 
เปนไปดังประสงคจึงไดเกิดเปนปากเปนเสียงกันขึ้น จนผูใหญตองมาหามปราม  กลาวกัน 
วา  เปนลุงหรือนากลับพลอยไดรับบาดเจ็บไปดวย  เขาจึงทูลเกลาฯ  ถวายฎีกา  เมื่อทรง 
ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงกร้ิว  มีรับสั่งใหเอาตัวสุนทรภูไปจําไวในคุก  คง 
เนื่องดวยเหตุที่วิวาทกันกับภรรยาครั้งนี้  ในที่สุดแมจันก็ตัดสินใจหยาขาดจากสุนทรภู  อัน 
เปนวาระสุดทายมิไดกลับมาคืนดีกันอีกตอไป  เรื่องที่วิวาทกันกับแมจัน  และที่สุนทรภูตอง 
ติดคุกนี้ในราว  พ.ศ.  ๒๓๖๔ 

เมื่อสุนทรภูอยูในที่คุมขังคงไมนานนัก  พอถึงปลายป พ.ศ.  ๒๓๖๔  นั้น หรอืใน 
ราวตนป พ.ศ.  ๒๓๖๕  ก็พนโทษ เลากันมาวาพระบาทสมเด็จฯ  พระพุทธเลิศหลา 
นภาลัย  ทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดติดขัด  ไมมีผูใดจะตอใหเปนที่พอ 
พระราชหฤทัยไดจึงมีรับสั่งใหเบิกตัวสุนทรภูออกมาจากคุก  สุนทรภูตอกลอนไดดังพระราช 
ประสงค  ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหพนโทษ  กลับเขารับราชการตามเดิม  และเมื่อ 
ในราว  พ.ศ.  ๒๓๖๕  นี้  ฝายภรรยาคนใหมที่มีชื่อนิ่ม  ก็คลอดบุตรคนหนึ่งเปนชาย 
ซึ่งปรากฏภายหลังวาชื่อหนูตาบ  สุนทรภูไดอยูกับภรรยาคนนี้ตอไปเมื่อออกจากคุกแลว 

จะอยูในราว พ.ศ.  ๒๓๖๕–๒๓๖๗ พระบาทสมเด็จฯ  พระพุทธเลิศหลา 
นภาลัยโปรดใหสุนทรภูเปนครูสอนหนังสือถวายสมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาอาภรณ   ซึ่ง 
มีพระชนมอยูในระหวาง ๗-๙ พรรษา  สุนทรภูไดแตงกลอนเรื่องสวัสดิรักษาถวายไวเรื่อง 
หนึ่ง  เขาใจวาจะแตงเพื่อเปนอนุสรณ  คลายกับเปนจดหมายเหตุไว  (เชนเดียวกับเพลง 
ยาวถวายโอวาทเจาฟากลางและเจาฟาปว    ถาจะแตงใหทรงอานก็เห็นจะทรงไมได 
เพราะพระชนมยังนอยอยูในเวลานั้น) 

ครั้นถึง พ.ศ.  ๒๓๖๗ เมื่อพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหลานภาลัยทรง 
ประชวรสวรรคต    ตอจากนั้นมาไมนานสุนทรภูก็ถูกกลาวหาในคดีเรื่องเสพสุราหรือเรื่อง 
ใดอีกไมปรากฏ    จึงตองถูกถอดจากบรรดาศักดิ์ที่ขุนสุนทรโวหาร   และออกจากราชการ 
คงเนื่องดวยกรมหมื่นเจษฎาบดินทร  เมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชยเปนพระบาทสมเด็จฯ พระนั่ง 
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่  ๓)  ซึ่งทรงรังเกียจสุนทรภูอยูในอดีต ประกอบดวยหมูอํามาตย 
เห็นโอกาสจะดําเนินการใหเปนไปตามพระราชประสงค  เพื่อหวังความดีแกตนในครั้งนี้  จึง 
ชวยกันตอเติมเพิ่มความใหทรงเห็นโทษของสุนทรภูยิ่งขึ้น  โดยขอหาตางๆ จนเปนผลสม 
ประสงค 

เมื่อสุนทรภูรูตววาตองโทษเชนนั้น  จึงรีบออกบวชที่วัดราชบูรณะ  (วัดเลียบ) 
แลวก็เดินทางไปอยูจําพรรษาที่เมืองเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง  ไดแตงหนังสือไปบาง  สอน 
หนังสือไปบาง  และเขาใจวาจะแตงกาพยเทียบสอนอานภาษาไทย  เรื่องพระไชยสุริยา
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เมื่อพรรษาแรกใน พ.ศ.  ๒๓๖๘ ที่อยูในเพชรฯ  ครั้งนี้ 
ครั้นออกพรรษาแลว   สุนทรภูก็เดินทางทองเที่ยวไปในจังหวัดราชบุรี  จังหวัด 

กาญจนบุรี  แตหาไดอยูจําพรรษาในสองจังหวัดนี้ไมแลวทองเที่ยวไปจนถึงจังหวัด 
สุพรรณบุรี  และไดอยูจําพรรษาที่อําเภอสองพี่นองในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น (ไมใชบานสอง 
พี่นองในจังหวัดเพชรบุรี)  อยู ๑ พรรษา  ใน พ.ศ.  ๒๓๖๙ เมื่อออกพรรษาแลวได 
เดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก ไปอยูจําพรรษาใน พ.ศ.  ๒๓๗๐ อีก ๑ พรรษา  เที่ยว 
แสวงหาลายแทงจนเมื่อออกพรรษาแลวจึงไดเดินทางกลับมาลงอยูที่วัดราชบูรณะใน 
กรุงเทพฯ  นับเวลาที่สุนทรภูทองเที่ยวไปอยูตามหัวเมืองนั้น   นับพรรษาแต พ.ศ . 
๒๓๖๘ ถึง พ.ศ.  ๒๓๗๐ ได ๓ พรรษา อายุได ๔๒ ป เมื่อแรกบวชออกไปอยูตาม 
หัวเมืองไดรับบุตรคนที่ชื่อหนูพัด  ซึ่งเกิดแกแมจันภรรยาหลวงรวมเดินทางไปดวย  เวลา 
นั้นบุตรอายุราว ๖ ป 

เมื่อสุนทรภูกลับจากพิษณุโลก  มาอยูจําพรรษาที่ราชบูรณะได ๒ พรรษา  ใน 
พ.ศ.  ๒๓๗๒  เจาฟากุณฑลทิพยวดี   พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศ 
หลานภาลัย  ก็ทรงฝากพระโอรส ๒ พระองค  คือ  เจาฟากลางและเจาฟาปว   ซึ่งเปน 
พระอนุชาของเจาฟาอาภรณ   ขอใหสุนทรภูถวายพระอักษรแลวไดทรงอุปการะสุนทรภูเปน 
ลําดับมา  เวลานั้นเจาฟากลางพระชนมได ๑๑ พรรษา  เจาฟาปวพระชนมได ๘ พรรษา 
แตสุนทรภูถวายพระอักษรไดไมนานนักเจาฟาทั้ง ๒ พระองคก็เสด็จจากวังกลาง   ไป 
ประทับอยูในพระบรมมหาราชวัง  สุนทรภูจึงไดหางกันไปจากที่วังนี้ แตในระยะนั้นพระองค 
เจาลักขณานุคุณ  ซึ่งเปนพระเจายาเธอในพระบาทสมเด็จฯ  พระนั่งเกลาเจาอยูหัว   ซึ่ง 
ประทับอยูที่วังตะวันตก  ตรงขามประตูสุนทรทิศา  เปนวังติดตอกันกับวังกลาง  ไดทรงรูจกั 
กันกับสุนทรภู   เหตุที่ทรงรูจักนั้นเห็นจะเนื่องดวยเรื่องบทกลอน   หรือเรื่องบทดอกสรอย 
สักวา  จึงทรงนับถืออุปการะสุนทรภูตอไปอีก 

ถึง  พ.ศ.  ๒๓๗๓  ในระหวางพรรษา  สุนทรภูเกิดความไมสบายใจ  เนื่องดวย 
ความรําคาญพวกคนรายคนพาล  จึงคิดจะไปอยูเสียที่วัดอื่น  ไดแตงเพลงยาวถวายโอวาท 
ทูลลาเจาฟากลางกับเจาฟาปวขึ้นไวเปนอนุสรณเรื่องหนึ่ง  ครั้นออกพรรษาอนุโมทนากฐิน 
แลวไดเดินทางขึ้นไปนมัสการพระเจดียภูเขาทองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แตงนิราศ 
ภูเขาทองขึ้นไวอีกเรื่องหนึ่ง 

เมื่อเดินทางกลับลงมาแลว  จึงไปอยูจําพรรษาที่วัดอรุณฯ (วัดแจง)  ใน พ.ศ. 
๒๓๗๔  ครั้นออกพรรษาในราวเดือนยี่หรือเดือนสาม  ไดเดินทางไปเมืองเพชรบุรีอีกดวย 
เรื่องที่รับอาสาพระองคเจาลักขณานุคุณไป  การเดินทางครั้งนั้นไดตระเตรียมเขาของเพื่อ 
จะตอบแทนผูที่เคยมีคุณแทบทั่วทุกคน  (คงจะร่ํารวยขึ้นในตอนนี้)  และไดแตงนิราศเมือง 
เพชรฯ  ไวอีกเรื่องหนึ่ง  เลาความหลังที่เคยมาอยูอาศัยหลายครั้งหลายหน 

เมื่อสุนทรภูเดินทางกลับมาแลว  คงเนื่องดวยพระองคเจาลักขณานุคุณจะทรง
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ผนวชใน พ.ศ.  ๒๓๗๕ มาประทับอยูวัดโพธิ์จึงนิมนตใหสุนทรภูยายจากวัดอรุณฯ  มาอยู 
เปนพระพี่เลี้ยง  เพราะชอบพออัธยาศัยกันมาก   เวลานั้นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส  เปนอธบิดี 
สงฆในวัด  เมื่อพระองคเจาลักขณานุคุณทรงลาผนวชแลว  สุนทรภูก็ยังจําพรรษาอยูตอมา 
จนถึงตน พ.ศ.  ๒๓๗๗ ในระยะนี้  แมนิ่มภรรยาคนที่อยูบางกรวยไดตายลง  สวนหนู 
ตาบจึงไดมาอยูกับบิดาและไดรวมเดินทางไปแสวงหายาอายุวัฒนะที่วัดเจาฟาอากาศ  ใน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แตปรากฏวาไมเปนผลสําเร็จจึงไดกลับลงมากรุงเทพฯ  ใน 
ระหวางนี้สุนทรภูไดรับความอัตคัดขัดสนอยู  เมื่อพระองคเจาลักขณานุคุณทราบ  จึงมีพระ 
ประสงคใหสุนทรภูมาอยูใกลวังที่พระองคประทับ  เพื่อสะดวกแกธุรกิจและการทรงอุปการะ 
สุนทรภูจึงยายมาอยูที่วัดมหาธาตุในตน พ.ศ.  ๒๓๗๗  นั้น แตเมื่อจําพรรษาอยูได  ๑ 
พรรษา  ครั้นตนป พ.ศ.  ๒๓๗๘ พระองคเจาลักขณานุคุณทรงประชวรสิ้นพระชนมเสีย 
ในตน พ.ศ.  นี้  จะขาดผูอุปการะหรือมีแนวคิดใครที่จะสึกอยูกอน   สุนทรภูจึงไดลาสิกขา 
ในตน พ.ศ.  ๒๓๗๘ นั้น 

รวมอายุพรรษาที่สุนทรภูบวชในครั้งนี้ได ๑๐ พรรษา  สึกเมื่ออายุยางเขา ๕๐ ป 
เมื่อออกมาดํารงชีวิตในเพศฆราวาสแลว  การครองชีพก็เปนไปอยางลุมๆ  ดอนๆ และการ 
ครองคูก็เปนไปอยางที่เรียกกันวา “ปลอยแก”  คือเที่ยวมีภรรยาเรื่อยไปตามโอกาส  แต 
ภรรยาที่อยูดวยกันเปนหลักฐานจนเกิดบุตรคนหนึ่ง  ปรากฏวาชื่อ “มวง”  และตามที่ 
กลาวกันวาสุนทรภูตองตกยากถึงกับลงเรือเที่ยวคาขายนั้น  คงเปนในระยะเวลาที่ไดอยูกับ 
แมมวงคนนี้  สวนบุตรที่เกิดขึ้นนั้นจะอยูในราว พ.ศ.  ๒๓๓๐–๒๓๘๑ 

ตอมาเมื่อสุนทรภูไดรับความลําบากในการครองฆราวาสยิ่งขึ้น  ประจวบกับหนูพัด 
อายุครบอุปสมบท  ในป  พ.ศ.  ๒๓๘๓  จึงเขากราบทูลปรารภเรื่องที่เปนมาถวาย 
สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส   ณ วัดพระเชตุพนฯ  ใหทรงทราบ  จึงไดรับพระอุปการะ 
บวชใหทั้งบิดาและบุตรใน พ.ศ.  ๒๓๘๓ นั้น  แลวทรงแนะนําใหกลับไปอยูที่วัดราชบรูณะ 
อีก    แตสุนทรภูไปอยูไมทันไดจําพรรษาดวยเกรงพวกอันธพาลจะกอใหเดือดรอนดังแต 
กอน  จึงทูลขอพระบารมีสมเด็จกรมพระปรมานุชิตฯ  ใหยายไปอยูที่วัดเทพธิดาในพรรษา 
แรกซึ่งบวชครั้งที่ ๒ นี้  เมื่ออยูจําพรรษาได ๒ พรรษา ใน พ.ศ.  ๒๓๓๔  วามีธุระ 
เดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี  และไดแตงโคลงนิราศสุพรรณบุรีขึ้นไวอีกเรื่องหนึ่ง  เมื่อ 
กลับมาอยูที่เดิมแลว  ในระยะนี้ไดรับความอัตคัดและคับแคบใจจึงคิดใครจะสึกอีก  เผอญิได 
รูจักกันกับพระเจาลูกยาเธอ  กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ  ซึ่งเปนพระพี่นางของพระองคเจา 
ลักขณานุคุณ  ไดทรงรับอุปการะตามอัธยาศัยของสุนทรภูซ่ึงคิดใครจะสึก  เพราะฉะนั้นใน 
พรรษา พ.ศ.  ๒๓๘๕ สุนทรภูจึงตกลงใจจะสึกในเมื่อออกพรรษาแลว  และไดแตง 
หนังสือเรื่องรําพันพิลาปเปนทํานองลาสิกขาไวอีกเรื่องหนึ่ง  ครั้นเมื่อออกพรรษาแลวจึงได 
ลาจากเพศสมณะ ใน พ.ศ.  ๒๓๓๕  นั้น 

รวมเวลาที่สุนทรภูเมื่อสึกครั้งแรกอยูในเพศฆราวาสได ๕ ป  และเมื่อบวชครั้งที่
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๒  อยูจําพรรษาที่วัดเทพธิดาได ๓ พรรษา  ใน พ.ศ.  ๒๓๘๕ นั้น อายุ ๕๗ ป เมื่อสกึ 
แลวจึงไปถวายตัวกับสมเด็จเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค  ณ พระราชวังเดิม  ชะรอยกรม 
หมื่นอัปสรสุดาเทพจะทรงสนับสนุนอยูบาง  และสมเด็จเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค  ก็ 
ทรงรูจักสุนทรภูมาแตครั้งบวชอยูวัดอรุณฯ  ดวยก็ได 

เมื่อสุนทรภูสึกครั้งนี้ไดกลับอยูรวมกันกับภรรยาที่ชื่อมวง และตอนเดินทางไป 
นมัสการพระปฐมเจดีย  จึงพาบุตรคนที่เกิดกับแมมวงนั้นไปดวย  ไดแตงนิราศเลาเรื่องการ 
เดินทางในครั้งนี้  เรียกชื่อวานิราศพระประทม  อันเปนนิราศเรื่องสุดทายในชีวิตของสุนทร 
ภูซึ่งมีฉบับปรากฏอยูในบัดนี้ 

สุนทรภูเมื่อเดินทางกลับจากนมัสการพระปฐมเจดียแลวก็ไดเขาอยูที่พระราชวังเดิม 
ตลอดมา จนถึง พ.ศ.  ๒๓๙๔ พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว   ประชวร 
สวรรคต  บรรดาขาราชการจึงอัญเชิญสมเด็จเจาฟามงกุฎ  ซึ่งกําลังทรงผนวชอยู  ณ วัด 
บวรนิเวศน ใหทรงลาผนวชเสด็จขึ้นครองราชย    เปนพระบาทสมเด็จฯ  พระจอมเกลา 
เจาอยูหัว (รัชกาลที่  ๔)  แลวจึงทรงสถาปนาสมเด็จเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค พระ 
อนุชาธิราช  เปนพระบาทสมเด็จฯ  พระปนเกลาเจาอยูหัว  ประทับอยู  ณ  พระบวรราช 
วัง (วังหนา)  สุนทรภูจึงไดโดยเสด็จมาอยางขาราชบริพารอื่นๆ  และไดรับพระราชทาน 
บรรดาศักดิ์เปนที่พระสุนทรโวหาร  ตําแหนงเจากรมพระอาลักษณ ฝายพระบวรราชวัง  ใน 
พ.ศ.  ๒๓๙๔  เมื่ออายุ ๖๖ ป ไดรับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณเปนลําดับมาจน 
พ.ศ.  ๒๓๙๘  ก็ถึงมรณกรรม  ณ  บานในบริเวณพระบวรราชวังนั้น  สิริชนมายุ  ๗๐ 
ป 

(จบความจาก ๑๐๐ ปของสุนทรภู) 

เมื่อจบขอความของอาจารยฉันท  ขําวิไล  ทานจันทรทรงพระวิจารณตอไป 
อีกวา 

“ที่ขาพเจานําตอน ‘สังเขปประวัติ’  มาลงเต็ม ก็เพื่อสะดวกในการวิจารณตอไปจะ 
ไดไมตองตัดตอนจากตัวเรื่องมาลงมากนัก เรื่องของคุณฉันทผิดกับของขาพเจาที่คุณฉันท 
นําความในกลอนมาประกอบประวัติสุนทรภู สวนขาพเจาใชประวัติเพื่อประกอบคํากลอน 
วิธีไหนจะผิดเปน ‘เรื่องเล็ก’  ใครที่คนความากแลเขียนมาก ยอมตองผิดมากเปนธรรมดา 
ใครที่ไมกลา หรือมัวแตเก็บข้ีฟนเขามาพน หรือไมคนแตควาโดยอางวา  ‘สมเด็จฯ ประทาน 
คําอธิบาย’  ไวอยางนั้นอยางนี้ เปนวิสัยทาสปญญาแทๆ ไมทําใหความรูของเรากาวหนา 
เลย ฉะนั้นคุณฉันทจะผิดถูกอยางไร ขาพเจาก็เห็นวา ๑๐๐ ปของสุนทรภูเปนหนังสือที่ 
สมควรแกการศึกษาอยางยิ่ง” 

“อยางไรก็ดี  ขาพเจาขอรับสารภาพตรงๆ อยางหนาเฉยตาเฉยวา ขาพเจาก็ 
ทาสปญญาพอดู เพราะเก็บข้ีฟนเขามาเปนสวนมาก แตในบางแหงที่เปรอะเปอนเลือนเลอะ
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ก็ตองใชกาบมะพราวถูกันเปนการใหญ ใหขาวเปนดําไปเลยทีเดียว” 
“ที่อธิบายนี้ หมายความวา สุนทรภู แตงนิทานก็ดี แตงนิราศหรือคํากลอนใดๆ ก็ดี 

สุนทรภูแตงประวัติของตนเองหรือ ถาเชนนั้นทําไมไมบอกวาเกิดที่ไหน แกที่ไหน เจ็บและ 
ตายที่ไหน จะไดรูแลวรูรอดไป หรือสุนทรภูแตงกลอนเพื่อ  ‘กลอมอารมณ’  ผูอานเปน 
สําคัญ?” 

สุนทรภูครูฉัน 
เกิดวันจันทรปมา 

สุนทรภู เกิดวันจันทร ขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๘ ปมะเมีย จุลศักราช ๑๑๔๘ เวลา ๒ 
โมงเชา  (ตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๓๒๙ ในรัชกาลที่ ๑)  มีผูผูกดวงชะตา 
ของสุนทรภูไวดังนี้ 

ดวงนี้มีคํากํากับวา “สุนทรภู อาลักษณขี้เมา” 

สุนทรภูจะเกิดที่ไหน หรือบิดามารดาชื่ออะไร ไมปรากฏเทาที่เรารูในปจจุบันจากคํา 
ของสุนทรภูเอง (นิราศเมืองแกลง)  ไดเดินทางไปหาบิดาเมื่อ พ.ศ.  ๒๓๕๐ ขณะนั้น 
สุนทรภูอายุเกือบเต็ม ๒๑ ปบริบูรณ และบิดาไดบวชอยู ๒๐ พรรษา เมื่อกลับจากเมือง 
แกลงแลวไดไปเปนมหาดเล็กและตามเสด็จพระองคเจาปฐมวงศฯ ซึ่งทรงพระผนวชอยูที่วัด 
ระฆังไปนมัสการพระพุทธบาทใน พ.ศ.  เดียวกัน (นิราศพระบาท) 

ไมรูวาผมไปจํากาพยกลอนสั้นๆ เกี่ยวกับประวัติสุนทรภูมาแตหนไหน  วา 

สุนทรภูครูฉัน  เกิดวันจันทรปมา 
ยี่สิบหกมิถุนา  เมื่อเวลา ๘ น. 

กาพยกลอนที่เปนลํานําลําสั้นๆ  บทนี้มิไดมีความไพเราะเพราะพริ้งอะไร
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นักหนา  แตเปนถอยคําคลองจองที่มีเนื้อความสรุปเรื่องกําเนิดของสุนทรภูไดกะทัดรัด 
ที่สุด เหมาะสําหรับใครก็ไดที่สนใจเกี่ยวกับประวัติสุนทรภูจะไดจดจําเอาไว 

ผมคัดเอามาลงไวเปนบันทึกอันหนึ่งเทานั้น ไมไดสลักสําคัญอะไร ใครจะจําก็ไดไม 
อยากจะจดจําก็ไมเสียหาย 

บิดา-มารดาสุนทรภู 
อยูที่ไหนกันแน? 

นายเสวตร  เปยมพงศสานต  อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผูแทนราษฎร 
จังหวัดระยอง  เมื่อครั้งเปนกรรมการจัดสรางอนุสาวรียสุนทรภู  ในคําปะหนาหนังสือ 
นิราศเมืองแกลง  ที่พิมพแจกเมื่อวางศิลาฤกษอนุสาวรียสุนทรภู  ไดเขียนเกี่ยวกับบิดา 
สุนทรภูวา 

“ขาพเจาไดสอบถามผูมีอายุ ๘๐ ปคนหนึ่ง  ของบานกร่ํา  ซึ่งเชื่อวาตนเองมี 
ความเกี่ยวดองกับสุนทรภู  ไดความวา  ผูเฒาผูแกไดเลาใหฟงวา  บิดาของสุนทรภู 
อพยพมาจากอยุธยาสมัยกรุงแตก  โดยใชชางเปนพาหนะ  ของสําคัญที่เอามาดวย 
มีพระพุทธรูปหลายองคซึ่งยังเก็บอยูที่วัดเขา  ตําบลชากกะโดนทุกวันนี้  ขาพเจาได 
ถายรูปพระพุทธรูปเหลานั้นมาใหคุณหลวงบริบาลบุรีภัณฑ  นักโบราณคดีแหงกรม 
ศิลปากรมาพิจารณาดู  ก็เห็นวาพระพุทธรูปเหลานั้น เปนพระพุทธรูปสมัยอยุธยาจริง 
นอกจากนั้นผูเลายังเลาวา  บานของบิดาสุนทรภูอยูริมทุงนาชายเนินตําบลบานกร่ํา 
กับตําบลชากกะโดนตอกัน  และสุนทรภูเกิด ณ ที่นั้น” 

กรณีน้ีทานจันทรทรงมีขอคิดเห็นวา 
“ในหนังสือ ๑๐๐ ปของสุนทรภู  ของคุณฉันท ก็มีเรื่องอพยพทํานองเดียวกัน 

ผิดแตผูอพยพมิใชบิดาของสุนทรภู  หากเปนปูและบิดาเกิดแลวแตยังเด็กมาก  เรื่อง 
ทั้งหมดนี้มีขอนาฉงนอยูเพียงนิดเดียววา  ถาไดอพยพจากอยุธยาเมื่อกรุงแตกจริง 
สุนทรภูก็นาจะกลาวถึงที่ตางๆ  ในอยุธยาที่ผูใหญเลาใหฟงวา  บานเดิมอยูที่ไหน 
แตในนิราศพระบาท  นิราศภูเขาทอง  และนิราศวัดเจาฟา  ก็ไมกลาวถึงเลย ทั้งๆ ที่ 
เมื่อไปพระบาทนั้นเปนเวลาเพียง  ๔๐ ปหลังเสียกรุงใน พ.ศ.  ๒๓๑๐” 

“แตสมมุติวาจะเชื่อวา  ไดอพยพกันมาจากกรุงเกาจริง  ก็นาเชื่อความตามคุณ 
ฉันทมากกวาคุณเสวตร  เพราะถาจะเชื่อวาบิดาของสุนทรภูเปนผูอพยพก็จะตองเชื่อวา 
ขณะนั้นบิดาของสุนทรภูโตพอที่จะเปนพอเรือนแลว  แตไมมีลูกจนเกือบ ๒๐ ปตอมา 
และเมื่อมีก็หนีเขาวัดเลย  ฟงดูพิกลอยูหนอย  ขาพเจาจึงไดตั้งประเด็นไววา  เมื่อบิดา 
ของสุนทรภูบวชนั้น  บวชเมื่ออายุครบบวชหรือเมื่ออายุ ๓๐-๔๐–๕๐?” 

“นอกจากนั้น  ในเรื่องการกินของพวกญาติกาในขณะที่อยูบานกร่ําวา  ‘ได
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กระตายตะกวดกวางมายางแกง  ทั้งแยบึ้งอึ่งอางเนื้อคางคั่ว  เขาทําครัวครั้นไปปะ 
ขยะแขยง’  ก็ชวนใหคิดวา  ชะรอยทางฝายบิดาจะเปน  ‘ลวนวงศวานหวานเครือเปน 
เชื้อชอง  ไมเหมือนนองนึกนาน้ําตากระเด็น’  แตเรื่องนี้ขอใหเปนธุระของทานผูอานจะ 
พิจารณาตอไป  เฉพาะขาพเจาเห็นวาบิดาของสุนทรภูมีความสําคัญในวรรณคดีของ 
สุนทรภูนอยมาก  ไมสมควรเสียเวลาพิจารณา” 

จากนั้นทานจันทรก็ทรงอธิบายเรื่องเกี่ยวกับมารดาของสุนทรภูซึ่งมีความวา 
“มารดาสุนทรภูเปนชาววังหลัง  มีคําเลากันวา  เดิมเปนชาวจังหวัด 

ฉะเชิงเทรา  แตขอนี้ไมสําคัญ  เพราะถึงแมจะเปนชาวฉะเชิงเทราจริง  ก็ 
คงจะไดเขาไปอยูในขอบรั้วขอบวังแตยังเล็ก” 

“สวนที่วาเปนชาวระยองนั้น  ขาพเจาเห็นวาฟงไมขึ้น  ที่คุณเสวตรจะวา 
สุนทรภูคงจะอยูที่บานกรํ่านี้นานพอสมควร  มิฉะนั้นก็คงจําบิดาตลอดจนญาติพี่นอง 
ของทานไมได  เพราะจากกันไปนาน การที่สุนทรภูรูจักญาติพี่นองดี  และไมไดแสดง 
วาเปนคนแปลกหนาของบิดาหรือญาติพี่นอง  ยอมชี้ใหเห็นวา  สุนทรภูมิไดจากบานเกิด 
ไปในวัยยอม  หรือถาจะจากไปในวัยเด็กมาก  ก็คงจะมาเยี่ยมทานบิดากอนหนาไป 
เมืองแกลงครั้งนี้โดยไมตองสงสัย”  ก็อาจมีผูอื่นทักวา  “แลวก็ถาสุนทรภูจําญาติได 
เหตุไฉนจึงจําทางไมได?” 

“ขาพเจาไดตั้งประเด็นไวแตแรกวา  เมื่อบิดาบวชนั้น  สุนทรภูเกิดแลวหรือยัง 
ที่มารดาจะทองแกหรือลูกออนแลวเดินทางกันดารสูกรุงตรงเขาไปในวังเปนแมนมลูกเธอใน 
กรมพระราชวังเหลานั้นเปนไปไมได  อยางยิ่งถาเปนชาวระยองที่มีอุปนิสัย  ‘ลวนออ 
อือเอ็งกูกะหนูกะหนี  ที่คะขาคําหวานนานนานมี  เปนวาขี้ครานฟงแตซังตาย’ (ถา 
สุนทรภูเปนชาวระยองไซร  หรือจะใชคําอยางนี)้” 

“ถามารดาเปนชาววังหลังและบิดาเปนชาวบานกร่ํา  ปญหาก็เกิดขึ้นวา  ทําไม 
ทั้งสองจึงติดตอกันได  คําตอบนี้พอมีเคาในเรื่องของคุณฉันทที่วาเมื่อขุนหลวงตากอพยพ 
ไปทางระยองหลังกรุงแตก ปูของสุนทรภูก็อาจเขาสมทบดวยแลว  บิดาสุนทรภูก็อาจมา 
เติบโตในกรุง  อยูในทัพเจาพระยาสุริยอภัย  เขาไปเวาสาวชาววังแลวเลยหนีไปบวช 
บานนอก  พรรษาแรกของบิดาสุนทรภูดูจะเปน พ.ศ.  ๒๓๒๙ ที่สุนทรภูเกิดนั่นเอง 
สุนทรภูเกิด ๑๕ วันกอนเขาพรรษา ฉะนั้นขาพเจาไมสามารถตอบประเด็นที่ตั้งไวเองไดวา 
เมื่อบิดาสุนทรภูบวชนั้น  สุนทรภูเกิดแลวหรือยัง ทั้งขึ้นทั้งลองดูหวุดหวิดหลังลายเต็ม 
ประดา” 

“ในไมชามารดาของสุนทรภูก็มีสามีใหม มีลูกสาว ๒ คน ชื่อฉิม และนิ่ม” 
ทานจันทรทรงบรรยายตอไปอีกดังขอความวา 
สุนทรภูจะเกิดในวังหลังหรือไมก็ตาม  แตไดเขาไปอยูในวังนั้นตั้งแตเล็ก  เมื่อ 

มารดาไปเปนแมนมลูกเธอในกรมพระราชวังหลัง (ตามรับสั่งสมเด็จกรมพระยาดํารงฯ วา
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พระองคเจาหญิงจงกล แตไมปรากฏวาประสูติปไหน) 
สุนทรภูเติบโตในวังหลัง  และไดเรียนหนังสือที่วัดชีปะขาว มีเรื่องเลากันมาวา 

ขณะที่สุนทรภูยังเปนเด็กอยูที่วัดนั้น  ไดตามอาจารยเดินทางไปทุง เกิดลมบาหมู  สุนทร 
ภูถามทานอาจารยวา นั่นอะไร?  ทานอาจารยตอบวา ลมบาหมู!  สุนทรภูกลาวตอไปวา 
“แตลมยังเปนบาสุกรพัด ไฉนสัตวจะไมหลงในสงสาร”  ทานอาจารยไดยินดังนั้นก็วา “เอ็งนี่ 
ตอไปจะเปนจินตกวีเอกเจียวหรือ” 

เรื่องนี้เปนนิทาน ทานจะเชื่อหรือไมก็ตาม แตนํานิทานมาลงไวบางไมเสียหาย 
นิทานชนิดนี้ที่วาเปนคําแรกของกวีแสดงวาเปนเจาบทเจากลอนมาแตยังเยาว  ยังมีเลา 
กันอีก เชนเรื่องศรีปราชญตอพระราชนิพนธ หรือครั้งหนึ่งในสมัยกรุงธนบุรี  มีจีนคนหนึ่ง 
นําฉากไปถวายพระพุทธยอดฟาฯ เมื่อยังเปนเจาคุณ หมอมแวนไมทราบชื่อจีนคนนั้น จะ 
เขาไปเรียนทานวาเปนใครก็ไมได จะถามก็เกรงใจจึงพูดออมคอมเพื่อจะทราบชื่อ พระพุทธ 
เลิศหลาฯ ยังทรงพระเยาววิ่งเลนอยูที่นอกชานหนาหอนั่ง  ทรงไดยินหมอมแวนพูดออม 
คอมก็ตรัส “พี่แวนพูดมากถลากไถล ไปเรียนเจาคุณเถิดวาจีนกุนเขาเอามาให” 

เรื่องนี้มีเลาอยูในภาคผนวกสามกรุง 
ตามที่เลากันมาวา  สุนทรภูเปนนักเพลงตั้งแตหนุม และเมื่อไปเมืองแกลงไดมีลูก 

ศิษยไปดวย ๒ คน ชื่อ นอย กับพุม เขาใจวาเปนลูกศิษยในเชิงเพลง 

งานกาพยกลอน 
ในชวงแรกๆ 

ทานจันทรทรงมีความคิดเห็นกรณีผลงานกาพยกลอนในชวงแรกๆ ของสุนทรภู 
มีดังตอไปนี ้

ตามที่เลากันมา เรื่องแรกที่สุนทรภูแตงคือนิทานคํากลอนเรื่องโคบุตร  (๘ เลม 
สมุดไทย)  แตงกอนไปเมืองแกลง นอกจากนั้นยังมีนิทานคํากลอนเรื่องลักษณวงศอีกเรื่อง 
หนึ่ง ที่แตงในวัยหนุม (๙ เลมสมุดไทย)  นับเปนเรื่องยาวลําดับที่สอง 

โคบุตร  ขึ้นตนดวยกลอนขาดแบบเพลงยาวดังตอไปนี้ 

แตปางหลังครั้งวางพระศาสนา 
เปนปฐมสมมตนิทานมา 
ดวยปญญายังประวิงทั้งหญิงชาย 
ฉันชื่อภูรูเรื่องประจักษแจง 
จึ่งสําแดงคําคิดประดิษฐถวาย 
ตามสติริเริ่มเรื่องนิยาย
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ใหเพริศพรายพริ้งเพราะเสนาะกลอนฯ 

ลักษณวงศ  ก็ขึ้นตนอยางเดียวกันเกือบจะคําตอคํา ซึ่งจะหมายความวาสุนทรภู 
เอาคําเกามาใช หรือผูอื่นใสเขามาทีหลัง ไมใชประเด็นสําคัญ  เพราะทั้งสองเรื่องเปน 
สํานวนสุนทรภูแตง 

นอกจากนั้นยังมีเรื่องพระสมุทร  วา 

ขาพเจาชื่อภูผูประดิษฐ 
ไมแจงจิตถอยคําในอักษร 
แมผูใดไดสดับคําสุนทร 
ชวยเยื้อนกลอนแถลงขาวในราวความฯ 

แลเรื่องนครกายวา 

“นายภูอยูนาวาเที่ยวคาขาย” 

สองเรื่องนี้ไมใชของสุนทรภู แตก็คงเปนเรื่องชวนใหเกิด “ตํานาน”  เกี่ยวกับสุนทร 
ภูตองตกทุกขไดยากถึงกับลอยเรือแตงกลอนขายเปนแน 

ตามศักราชในรําพันพิลาป  สุนทรภูไมไดไปตกทุกขไดยากที่ไหนเลย  ฉะนั้นเรา 
ตัดสองเรื่องนี้ออกไปได 

ที่สุนทรภูออกชื่อตัวเองยังมีอยูในสุภาษิตสอนหญิง  แลรําพันพิลาป  อีกสองแหง 
ในสุภาษิตสอนหญิง  วา 

ฉันชื่อภูผูประดิษฐคิดสนอง 
ขอประคองคุณใสไวเหนือผมฯ 

เรื่องนี้ที่ออกชื่อตัวเองวา ภู เขาใจวาแตงในวัยหนุมกอนเขารับราชการเปนขุน 
สุนทรโวหาร

สุภาษิตเรื่องนี้เดิมเรียกวาสุภาษิตไทย เปนเรื่องที่กองอยูในหูคนไทยมากกวาเรื่อง 
อื่นๆ ของสุนทรภู ผูพิมพหนังสือ “เลมสลึง”  ผูหนึ่งเลาวา เรื่องอื่นๆ ที่พิมพทีละพัน เมื่อ 
เทียบกับสุภาษิตสอนหญิง สุภาษิตสอนหญิงตองพิมพทีละหมื่น แลวขายหมดทันกัน 

ตามที่เขาใจกัน สุนทรภูแตงนิทานคํากลอนเรื่องโคบุตรกอนไปเมืองแกลง และเทาที่ 
เลากันมาวา แตงเรื่องลักษณวงศหลังนิราศพระบาท  นอกจากนั้นยังมีคําเลากันมาวา 
สุนทรภูแตงเรื่องจันทโครบถึงตอนเขาถ้ํามุจลินท แตเรื่องหลังนี้สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ
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ไมทรงรับวาเปนของสุนทรภู ในประวัติสุนทรภูทรงพระนิพนธไววา 
สวนเรื่องจันทโครบนั้น ไดพิเคราะหดู ไมพบกลอนตอนใดที่จะเชื่อไดวาเปนสํานวน 

กลอนสุนทรภูสักแหงเดียว คําที่กลาวกันก็กลาวแตวา สุนทรภูแตงกับผูอื่นอีกหลายคน จึง 
เห็นวานาจะเปนสํานวนผูอื่นแตงตามอยางสุนทรภู หากจะวาเกี่ยวของกับสุนทรภู ก็เพียง 
แตงแลวบางทีจะเอาไปใหสุนทรภูตรวจแกไข จึงขึ้นชื่อสุนทรภูเกี่ยวของ แตที่แทหาไดแตงไม 

อยางไรก็ดี  กลอนตอนตนเรื่องจันทโครบดีนัก  สุนทรภูจะไดแตงหรือไมก็ตาม 
แตเห็นสมควรนํามาลงไวใหอานกันทั่ว ฉบับที่พิมพนี้ใชฉบับพิมพสองฉบับสอบกับฉบับ 
เขียนสองฉบับ อนึ่งฉบับเขียนทั้งสองขึ้นตนไมเหมือนฉบับพิมพ  ฉบับหนึ่งวา 

ประสานหัถมัศการขึ้นเหนือเศียร 
ตางประทีปธูปทองประทุมเทียร 
จํานงเนียรนบศิลพระชิณวงษ 
ขาพเจาผูแตงแมลงภู 
จะขอกูเรื่องความตามประสงค 
แมผิดเพี้ยนเปลี่ยนอัถไมหยัดยง 
ทานผูจงแจงชวยอํานวยพร 

อีกฉบับหนึ่งวา 

ขาประนมสิบนิ้วขึ้นเหนือเศียน 
ตางประทีปประทุมเทียร 
ขาตั้งเพียรพิศถานถวายไป 
ทั้งคุณแกวสามประการสะทานภพ 
ไดสองจบจักระวารสวางไสว 
ทั้งคุณบิดามารดาเมตาใจ 
บํารุงใหรอดตายไมวายปราน 
เชิญประชุมคุมไภยในไตรโลก 
อยามีโศกใหเปนศุขสนุกสนาน 
ทั้งคุณครูผูฉลาดเฉลิมการ 
ชวยแตมสารใหเสนาะสํานวรคํา 
อันชื่อฉันผูแตงมะแลงภู 
พึ่งเรียนรูเรียบความใหงามขํา 
(กลอนขาด) 
ทั้งสิ่งขางเขินขัดไมชัตเจน
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ผูสะดับจับอานเอนตูบาง 
ชังเจ็บหลังกวาจะแลวนั่นเหลือเถร 
บางคนจับอักษรมักนอนเอน 
ใหลูกเลนหลานเลนไมเกรงใจ 
สดับจับถือสีมือหนัก 
คนอัประลักมาขอยืมไมนาให 
ถาคนดีแลวไมวาใหเจบใจ 
ฉันรักษ (ให)  แตที่รูปทานงาม 

พอจะเห็นไดดอกกระมังวาฉบับเขียนแตกตางกันไดถึงเพียงไร 
สองเรื่องแรกในชีวิตบวชของสุนทรภู  คือ  นิราศภูเขาทอง  และเพลงยาว 

ถวายโอวาท
เรื่องไหนจะแตงกอนกันเปนปญหาสําคัญที่สุดในอันที่จะเขาใจสุนทรภู  คุณฉันท 

วา  เพลงยาวฯ  แตงกอน  โดยเหตุดังตอไปนี้ 
สุนทรภูบวชใน พ.ศ.  ๒๓๖๗ แลวไปตระเวนหัวเมืองเสีย ๓ ป  จึงกลับมาอยู 

ที่วัดราชบูรณะอีก  ๓ ป  (สามฤดูอยูดีไมมีภัย)  กอนขึ้นไปนมัสการภูเขาทองที่กรุงศรี 
อยุธยา  (๒๓๗๒)  ในระหวาง ๓ ปที่อยูวัดราชบูรณะ  เจาฟากุณฑลทิพยวดีได 
“ประทาน”  เจาฟากลาง  (สมเด็จเจาฟากรมพระยาบําราบปรปกษ)  และเจาฟาปวพระ 
อนุชาใหมาเรียนหนังสือกับสุนทรภู  (“ปฉลูเอกศกแรมหกค่ํา”  ตรงกับ พ.ศ. 
๒๓๗๒)  เพลงยาวฯ  แตงในระหวางพรรษาและเมื่อ  “เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระ 
พระวษา”  ก็ออกเดินทางไป  แตทั้งๆ ที่สุนทรภูไดตั้งใจไววา  “จะนิราศแรมไปในไพร 
พฤกษา ตอถึงพระวษาอื่นจักคืนมา”  สุนทรภูกลับเปลี่ยนใจวกลงมากรุงเทพฯ  แลว 
กลับไปอยูวัดอรุณฯ  (ประทับทาหนาอรุณอารามหลวง) 

เชนนี้ ขาพเจาไมรับประทาน  ขาพเจาวานิราศแตงกอนเพลงยาวฯ  เมื่อ 
สุนทรภูกลับมาจากอยุธยาแลว  ไมไดไปอยูที่วัดอรุณฯ  สุนทรภูกลับมาอยูที่วัดเลียบ 
อยางเดิม เรื่องนี้จะตองอธิบายยาวหนอย  ฉะนั้นจะขอลงทั้งสองบทเสียกอน  ทาน 
ผูอานควรอานสองบทติดตอกัน ลองพิจารณาวาบทไหนแตงกอนกัน 

อยางไรก็ตาม  สุนทรภูบวชแลวไปตระเวนหัวเมืองสามป  (อาจไปจําพรรษา 
บานนอกสี่พรรษาในหกปแรกที่บวช  คือ  ระหวาง พ.ศ.  ๒๓๖๗–๒๓๗๓)  ใน 
การ  “เรไปปละรอยเรือนเดือนละรอยบาน” ไดพาลูกไปดวยคนหนึ่งคงจะยังเล็กมาก 
เพราะไปถูกผีปอบมันลอบใชแลขโมยลัก 

สุนทรภูจะไดไปจําพรรษาที่ไหนในปอะไรไมทราบแน พรรษาแรกนาจะเปนที่จังหวัด 
เพชรบุรีแตไดไปอยูที่สุพรรณบุรีหนึ่งพรรษา
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ครั้นไปดานกาญจนบุรีที่อยูกระเหรี่ยง 
ฟงแตเสียงเสือสีหชนีหนาว 
นอนน้ําคางพรางพนมพรอยพรมพราว 
เพราะเชื่อลาวลวงวาแรแปรเปนทอง 
ทั้งฝายลูกถูกปอบมันลอบใช 
หากแกไดใหไปเขากินเจาของ 
เขาวษามาอยูที่สองพี่นอง 
ยามขัดของขาดมุงริ้นยุงชุมฯ 

แรแปรธาตุเอย  ลายแทงเอย  ยาอายุวัฒนะเอย  ชีวิตของ  “พระภู”  ก็ 
นาจะโลดโผนดังพรรณนาไวในรําพันพิลาป 

พระภิกษุสุนทรภู 
บวชวัดไหน?  เมื่อไร? 

ปญหาเกี่ยวกับสุนทรภูบวชเปนภิกษุ  ทานจันทรทรงพระวินิจฉัยไวอยางแยบ 
คาย  จึงขอคัดมาบันทึกไวดังตอไปนี ้

สุนทรภูออกบวชใน พ.ศ.  ๒๓๖๗  ตรงกับปสวรรคต ไมปรากฏวาบวชที่วัด 
ไหน  แตมาอยูวัดราชบูรณะเมื่อปลายป พ.ศ.  ๒๓๗๐ คุณฉันทสันนิษฐานวา  บวชที่ 
วัดราชบูรณะ  ขาพเจาสงสัยขอนี้  ถาบวชที่วัดนั้นจริง  สมภารก็คงจะเปนอุปชฌาย 
หรือคูสวด แตสุนทรภูแตงนิราศภูเขาทองวา  “จะยกหยิบธิบดีเปนที่ตั้ง  ก็ใชถังแทนสัด 
เห็นขัดขวาง”  ดูจะไมใชวาจาที่เหมาะที่จะกลาวถึงครูบาอาจารย  สุนทรภูอาจบวช 
ตางจังหวัด  ขาพเจาพยายามหาเงื่อนที่จะใหเปนเมืองแกลง  เพื่อเปนการชวยเหลือ 
กรรมการจัดสรางอนุสาวรียสุนทรภูมิใหตกคางอยูในศตวรรษเกา  แตก็ไมเห็นมีอะไรจริงๆ 
แมแตที่บิดาจะมีชีวิตอยูหรือไม ๑๗ ปหลังจากที่สุนทรภูไดออกไปหาเมื่อแตงนิราศเมืองแก 
ลง  ก็ไมมีรองรอย  ขาพเจานึกวาถาสุนทรภูออกไปบวชหัวเมือง  คงจะเปนเมืองเพชร 
ฯ มากกวา  เพราะไดไปมาติดตอแตแรกกอนเขารับราชการแลว  (ความขอนี้มีอยูใน 
นิราศเมืองเพชร)  แตก็ไมมีหลักฐานอะไรยืนยันหรือคัดคาน  จะพูดมากไปก็เปนการ 
สันนิษฐาน  ฉะนั้นขาพเจาขอตัดสินเปนกลางวาสุนทรภูบวชที่ทองสนามหลวง  มีพระ 
โมคคัลลานสารีบุตรเปนคูสวด  มีพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอุปชฌาย 

ทานผูอานไมตองพยายามหาหลักฐานมาคัดคานขอนี้  เพราะถาจะคนก็จะเห็นวา 
ไดถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  เมื่อวันจันทร
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เดือน  ๖  ขึ้น  ๑๓ ค่ํา ประกา  พ.ศ.  ๒๓๖๘  ซึ่งเลยปที่สุนทรภูบอกวาออก 
บวช  แตสุนทรภูแตงรําพันพิลาป  ๑๘ ปภายหลัง  อาจลืมวาถวายพระเพลิงเมื่อ 
ขามปแลวก็เปนได  ประสาอะไรแตขาพเจาเอง  ถาจะใหบอกวาพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเจาหลวงสวรรคตปอะไร  ขาพเจาก็บอกไดโดยไมตองเปดหนังสือวา  สวรรคต 
ในปจอ  แตจะไดถวายเพลิงในปนั้น  หรือในพรุงป  ขาพเจาไมสามารถบอกได  ทั้งนี้ 
หมายความว าความจําของคน เ ราอาจจํ าบางอยา ง ไดแมนยํ ากว าบางอย า ง 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ สวรรคตเมื่อเขาพรรษาไดไมกี่วัน  พระพุทธเจาหลวง 
เมื่อออกพรรษาแลว  แตจะอยางไรก็ตามที่จะใหสุนทรภูบวชหนาไฟพระบรมศพนั้น 
ขาพเจาเห็นวาถูกตองตามอัธยาศัยของสุนทรภูดี  จึงขอทิ้งไวจนกวาใครจะหาหลักฐาน 
ใหมมาได  เมื่อสุนทรภูบวชแลว  เขาใจวาไปอยูเพชรบุรีแลในระหวางที่อยูเพชรบุรีนั้น 
คงจะไดเริ่มสนใจในการเลนแรแปรธาตุและแสวงหาลายแทงแลว 

สุนทรภูมาอยูที่วัดราชบูรณะ  “สามฤดู”  กอนเดินทางไปนมัสการภูเขาทอง 
ปญหามีวา  “สามฤดูอยูดีไมมีภัย”  เปนระยะนานเทาใด  คุณฉันทวา  สามฤดูฝน 
คือฤดูกาลเขาพรรษาผานไป 3  ครั้ง  (พ.ศ.  ๒๓๗๑–๒๓๗๓)  นักวรรณคดีบางทาน 
เห็นวาหนึ่งป  คือฤดูหนาว  ฤดูรอน  และฤดูฝน  ขาพเจาไมรับประทานทั้งสอง 
อยาง  ขาพเจาวาสามฤดูในนี้ หมายที่  ๗–๘ เดือนระหวางสงกรานตและออกพรรษา 
(ฤดู คือ  ฤดูเทศกาลตรุษ,  เทศกาลสารท  และเทศกาลพรรษา)  ในบทเขาบอกออก 
แจมแจงวา  “ทั้งตรุษสารทพระวษาไดอาศัย  สามฤดูอยูดีไมมีภัย”  ฉะนั้นเรื่องนี้ยุติได 

สวนปที่สุนทรภูไปภูเขาทองนั้น  คุณธนิตวา  พ.ศ.  ๒๓๗๑  เพราะมี 
ประกาศในรัชกาลที่ ๔ วา  “ก็ไดทรงพระศัทธาเสด็จไปทํามหกรรมการฉลอง  (วัดเขมา 
ภิรตาราม)  ทรงบําเพ็ญการพระกุศลในที่นั้นเปนอันมาก  ในปชวดสัมฤทธิศก  ศักราช 
๑๑๙๐  (พ.ศ.  ๒๓๗๑)”  ตรงกับกลอนของสุนทรภูวา “ถึงเขมาอารามอรามทอง 
เพิ่งฉลองเลิกงานเมื่อวานซืน” 

เปนที่นาเสียดายอยูหนอย  คุณธนิตมิไดคนวันเดือนมาประกอบป  เลยเปนเหตุ 
ใหคุณฉันทเถียงไดวาอาจจะไมใชคราวฉลองมหกรรมก็ได  เปนการฉลองโบสถวิหารการ 
เปรียญหรือกุฏิเจดีย  หรือแมแตฉลองกฐินผาปาธรรมดาก็ได  ขาพเจาขอชวยคุณ 
ธนิตสักหนอย  โดยอานคําวา “วานซืน” อยางเถรตรงใหหมายความวา  “วันกอนวานนี”้ 
ตรงกับข้ึน  ๑๓  ค่ํา  เดือน  ๑๒  พอดิบพอดี 

ตอนนี้ลองกะวันเดินทางของสุนทรภู  “เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวษา”  ออก 
พรรษา  “รับกฐินภิญโญโมทนา”  ระหวางออกพรรษาและกลางเดือน  ๑๒ 
แลวแตจะเสด็จพระราชดําเนินถึงวัดราชบูรณะในวันใด  “ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย”  ขึ้น 
๑๓  ค่ํา  เดือน  ๑๒ 

สุนทรภูคงจะออกเดินทางแตเชามืดในวันขึ้น  ๑๓  ค่ํา  ไปคางคืนแรกกลาง
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นา  (พระสุริยงลงลับพยับฝน  ดูมัวมนมืดมิดทุกทิศา  ถึงทางลัดตัดทางมากลาง 
นา  โอยามเข็ญเห็นอยูแตหนูพัด  ชวยนั่งปดยุงใหไมไกลกาย  จนเดือนเดน 
เห็นนกกระจับจอก)  วันรุงขึ้น  (ขึ้น ๑๔  ค่ํา)  ถึงกรุงเกาตอนเย็น  แลวจอดเรือ 
คางคืนคืนที่สองที่หนาวัดพระเมรุขาม  (พอรอนรอนออนแสงพระสุริยน  ถึงตําบลกรุง 
เกายิ่งเศราใจ  มาจอดทาหนาวัดพระเมรุขาม  ริมอารามเรือเรียงเคียงขนาน) 
แลวจึงไปนมัสการพระเจดียในวันรุงขึ้น (ครั้นรุงเชาเขาวันอุโบสถ  เจริญรสธรรมาบูชา 
ฉลอง  ไปเจดียที่ชื่อภูเขาทอง  ดูสูงลองลอยฟานภาลัย) 

“วันอุโบสถ”  ในตอนขางบนนี้  หมายความวาวันเดือนดับหรือเดือนเต็ม 
(ไมใชวันพระ ๘  ค่ํา)  ที่สุนทรภูกลาวถึงพยับฝนและเดือนเดนในฤดูน้ําที่แลนขามทอง 
นาได ยอมบงอยูในตัววาเปนวันอุโบสถกลางเดือน  ๑๒  ในเมื่อฝนยังไมทันขาดทีเดียว 

คืนวันเพ็ญที่ไปนมัสการนั้น  กลับมาคางคืนที่อยุธยา  (มานอนกรุงรุงขึ้นจะ 
บูชา)  แลวออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในวันแรม  ๑  ค่ํา  ถึงในวันเดียวกัน  (พอ 
ตรูตรูสุริยฉายขึ้นพรายพรรณ  ใหลองวันหนึ่งมาถึงธานี) 

เปนอันวา  สุนทรภูออกจากกรุงเทพฯ  เปนเวลา ๔ วัน ๔  คืน ระหวางขึ้น 
๑๓ ค่ํา ถึงแรม ๑ ค่ํา เดือน  ๑๒  การไปเชนนี้ไมบงวี่แวววามีเจตนาที่จะไปคาง 
พรรษาที่หัวเมืองอยางที่บอกในเพลงยาวถวายโอวาท  (จะนิราศแรมไปไพรพฤกษา  ตอ 
ถึงพระวษาอื่นจักคืนมา) จงถือเปนเหตุอันหนึ่งที่วา  นิราศภูเขาทองแตงกอนเพลงยาวฯ 

คุณฉันทวา  สุนทรภูกลับจากภูเขาทองแลวเลยไปอยูวัดอรุณ  ขาพเจาวา 
กลับมาอยูวัดเลียบ  ถาจะพิจารณาเวลาเรือไฟไปอยุธยาทุกวัน  ก็ดูเหมือนจะกินเวลา 
ประมาณ ๖ ชั่วโมง  หากตามน้ําก็อาจเปนเพียง ๔ ชั่วโมง หากทวนน้ําก็อาจเพิ่มเปน 
๘  ชั่วโมง  ฉะนั้นในสมัยสุนทรภูที่จะลองลงมากรุงเทพฯ  คงกินเวลาไมต่ํากวา ๑๒ 
ชั่วโมง  กลอนตอนนี้วา 

พอตรูตรูสุริยฉายขึ้นพรายพรรณ 
ใหลองวันหนึ่งมาถึงธานี 

ประทับทาหนาอรุณอารามหลวง 
คอยสรางทรวงทรงศีลพระชินสีหฯ 

ไมไดหมายความวา  มาถึงกรุงเทพฯ  กอนค่ํา  “วันหนึ่ง”  ในที่นี้ 
หมายความวา  ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  คือ  ออกเดินทางแตเชามืดมาจอดที่ทา 
หนาวัดกอนไดอรุณ  หากผูใดมีความสงสัยในเรื่องนี้  พึงเทียบเวลาในนิราศพระบาท 
วา 

วันรุงแรมสามค่ําเปนสําคัญ
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อภิวันลาบาทพระชินวร 
ถึงทาเรือลงเรือไมแรมหยุด 

……………………………… 
ไดวันครึ่งถึงเวียงประทับวัดฯ 

วัดในที่นี้  คือวัดระฆัง  สวนทาเรืออยูเหนืออยุธยา  ฉะนั้นเวลาเดินทางซึ่ง 
เริ่มแตรุงอรุณเหมือนกัน  จึงถึงกรุงเทพฯ  กอนค่ําวันรุงขึ้น  คือ  กลับจากพระบาท 
ถึงวัดในวันแรม ๔ ค่ํา 

แผนดินหลังครั้งพระโกศก็โปรดเกศ 
ฝากพระเชษฐานั้นใหฉันสอน 
สิ้นแผนดินสิ้นบุญของสุนทร 
ฟาอาภรณแปลกพักตรอาลักษณเดิมฯ 

กลอนคําแรกหมายความวา  สุนทรภูเคยถวายอักษรเจาฟาอาภรณเมื่อปลาย 
แผนดินกอน  กลอนคําหลังเปนเรื่องสันนิษฐาน 

เมื่อสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระนิพนธประวัติสุนทรภูครั้งแรก 
ยังมิไดพบเพลงยาวถวายโอวาท  พระนิพนธวา 

“มีเรื่องเลากันมาถึงประวัติสุนทรภูในตอนที่ตกยากอีกเรื่อง ๑  วาสุนทรภูไปเฝา 
เจาฟาอาภรณ  แรกทอดพระเนตรเห็นทรงจําไมได  แตเมื่อไปเฝาสมเด็จเจาฟากรมพระ 
ยาบําราบปรปกษ  ทรงจําไดโปรดประทานเงินแกสุนทรภูในคราวนั้น  และคราวหลังๆ 
ตอมาอีกหลายคราว  สุนทรภูคิดถึงพระเดชพระคุณจึงแตงกลอนเรื่องราชนิติถวายเรื่อง 
๑  เหมือนอยางไดแตงเรื่องสวัสดิรักษาถวายเจาฟาอาภรณมาแตกอน  แตกลอนเรื่อง 
ราชนิตินั้น  เวลานี้ยังหาฉบับไมพบ  มีแตผูจํากลอนขางตอนทายไวไดหนอยหนึ่งวา 
‘สิ้นแผนดินสิ้นบุญของสุนทร  ฟาอาภรณแปลกพักตรอาลักษณเดิม’  ดังนี้  กลาวกัน 
วา  สุนทรภูไดแตงกลอนยอพระเกียรติพระองคเจาลักขณานุคุณอีกเรื่อง ๑  ฉบับยังหา 
ไมไดเหมือนกัน  แตยังมีตัวผูที่ไดเคยอาน” 

เรื่องราชนิติ  คือ  เพลงยาวถวายโอวาท  เมื่อไดพบฉบับแลวทรงเปลี่ยนพระ 
นิพนธดังตอไปนี้ 

“ครั้นเมื่อมาถูกถอดในรัชกาลที่ ๓  จาวนายและผูมีบรรดาศักดิ์  ก็ไมมีผูใดกลา 
ชุบเลี้ยงเกื้อหนุนโดยเปดเผย  ดวยเกรงจะเปนที่ฝาฝนพระราชนิยม  ในพระบาทสมเด็จ 
ฯ  พระนั่งเกลาเจาอยูหัว  แมเจาฟาอาภรณซึ่งเปนศิษยก็ตองทําเพิกเฉยมึนตึง 
สุนทรภูไดกลาวความขอนี้ไวในเพลงยาววา  ‘สิ้นแผนดินสิ้นบุญของสุนทร  ฟาอาภรณ 
แปลกพักตรอาลักษณเดิม’”
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ทานผูอานพึงสังเกตวา  เรื่องที่สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงฯ  ทรงยินเลามา 
(กอนไดฉบับเพลงยาวถวายโอวาท)  วา  “เจาฟาอาภรณแรกทอดพระเนตรเห็น 
(สุนทรภู)  ทรงจําไมได”  ครั้นเมื่อไดฉบับมาแลว  ทรงวินิจฉัยไปในทํานองวา  เจา 
ฟาอาภรณทรงทําเพิกเฉยมึนตึง  เพราะเกรงวาจะเปนการฝาฝนพระราชนิยม 

คําวา  “แปลก”  ที่ใชเปนกิริยาในที่นี้  ยอมหมายความตามสํานวนกวีวาทํา 
เพิกเฉยไมได  เพราะฉะนั้น คําที่ทรงยินมาถูกตองกวาที่ทรงตีความเอง  ขาพเจานํา 
เรื่องนี้มาแจงมิใชเพื่อเปนการตําหนิหรืออะไรในทํานองนั้น  แตเพื่อชี้วา  “ตํานาน”  และ 
“นิทาน”  ในประวัติสุนทรภู  มีทางเกิดขึ้นไดจากการเขาใจเขว  การเขาใจผิดเชนนี้คงมี 
มาแตสมัยเมื่อสุนทรภูยังมีชีวิตอยูแลว 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเสด็จสวรรคตใน พ.ศ.  ๒๓๖๗ 
เจาฟาอาภรณพระชนมายุ ๘ ขวบ  ในปนั้น  สุนทรภูออกบวช  แลวหายหนาไป ๓ ป 
จึงกลับมาอยูวัดราชบูรณะในปลายป พ.ศ.  ๒๓๗๐  ขณะที่สุนทรภูกลับมา  เจาฟา 
อาภรณพระชันษา  ๑๑ ป  ยังมิไดทรงโสกันต  ฉะนั้นที่จะจําสุนทรภูไมไดยอมเปน 
ของธรรมดา  แตในกรณีนี้  สุนทรภูมิไดหายหนาไปเฉยๆ  เมื่อกลับมายังแถมโกนผม 
หมผาเหลืองอีกดวย  ฉะนั้นขาพเจาใครถามวา  เด็กในวัยนั้นคนไหนบางจะไม “แปลก 
พักตรอาลักษณเดิม” 

สุนทรภูถูกถอด? 
เรื่องไมเปนเรื่องในสมัยรัชกาลที่  ๓ 

เรื่องที่วาสุนทรภูถูกถอดจากตําแหนงเพราะมีขอพิพาทกับรัชกาลที่ ๓  มา 
กอนน้ัน  เปนที่เชื่อถือและกุขาวกันมาก  ทานจันทรทรงคัดคานวาไมนาจะเปนจริง 
ดังที่ทรงชี้แจงแสดงเหตุผลไวดังน้ี 

เหตุที่สุนทรภูมิไดแตงเพลงยาวถวายสําหรับจารึกที่วัดพระเชตุพนถือกันเปนขอ 
ใหญที่นํามาอางวา  สุนทรภูถูกถอดและเปนที่รังเกียจ  เรื่องนี้ขาพเจาไดยกมาอางแลว 
ในหนังสือวารสารศิลปากร  แตในที่นี้จะขอขยายความอีกเล็กนอย 

จารึกวัดเชตุพนแบงออกอยางกวางๆ เปน ๕ ประเภท  มี  ตํารายา ๑ 
ตําราวรรณคดี ๑  สุภาษิต ๑  ประวัติการปฏิสังขรณ ๑  และคําบรรยายประกอบรูป 
ตางๆ  ๑  บางอยางพระแตง  บางอยางฆราวาสแตง  บางอยางแตงทั้งสองฝาย 
ดูเคาจะทรงมอบหมายใหผูใหญผูใดผูหนึ่งรับหนาที่รวบรวมบทตางๆ  ดังตอไปนี้ 

ประวัติการปฏิสังขรณ  เปนพระนิพนธสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสสวนมาก  มี 
พระราชาคณะผูใหญชวยบางเล็กนอย  ในประเภทสุภาษิต  ซึ่งใชของเกา  เวนแตใน
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เมื่อของเกาไมดีพอจึงแปลงหรือแตงใหม  ทรงมอบใหสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรตรวจแก 
โลกนิติสวนที่เปนคําฉันท  ดูเหมือนสมเด็จพระปรมานุชิตฯ  จะทรงคุมเองตลอดจนทรง 
แตงกฤษณาสอนนองใหม  สวนคําบรรยายภาพตางๆ  มีภาพคนตางภาษา  รูปฤาษี 
ดัดตน ฯลฯ  แตงทั้งสองฝาย  รูปเรื่องรามเกียรติ์  กรมหมื่นไกรสรวิชิตและฆราวาส 
แตง  สวนตําราโครงและคําฉันท  สมเด็จพระปรมานุชิตฯ ทรงแตงเพลงยาวกลบทกล 
อักษร ดูเคาวา  พระเจาอยูหัวจะทรงคุมเอง  ไมมีพระแตงเลยสักบทเดียว  เหตุที่โปรด 
เกลาฯ  ใหแตงแตเฉพาะฆราวาส  มีเคาอยูในคําพระราชปรารภ  ประกอบเพลงยาววา 

อันอักษรกลอนเพลงนักเลงเลน 
จะรักใครใหพอเปนแตพาเหียร 
อยาหลงใหลในฝปากคิดพากเพียร 
แทบาปเบียนตนตามรูปนามธรรม 
ก็ทรงทราบวาสังวาสน้ีบาดจิต 
ยอมเปนพิษกับสัลเลขคือเนกขัม 
แตบูชาไวใหครบจบลํานํา 
เปนที่สําราญมนัสผูมัสการฯ 

ในขณะที่แตงเพลงยาวกลบทกลอักษรกัน  สุนทรภูบวชเปนพระ  จึงไมอยูใน 
ฐานะที่จะแตงบทสังวาสถวายได  ดวยเหตุนี้จึงไมปรากฏชื่ออยูในจําพวกฆราวาสที่ชุมนุม 
แตงเพลงยาวกลบทกลอักษร 

ขาพเจาเชื่อวาสุนทรภูหนีราชภัยไปบวชจริง  แตที่วาถูกถอดนั้นเหตุผลมีนอยเต็ม 
ที  ดูจะถือกลอน  “ฟาอาภรณแปลกพักตรอาลักษณเดิม”  และที่ไมไดแตงเพลงยาว 
จารึกวัดพระเชตุพนเปนที่ตั้ง  หากจะถือวาคําของสุนทรภูเองในรําพันพิลาปที่วา  “ออก 
ขาดราชกิจ”  เปนการถูกถอด  กลอนตอไปวา  “บรรพชิตพิศวาสพระศาสนา”  ก็ดูวา 
จะเปนบวชดวยใจสมัคร  หรือถาจะวาพิศวาสในที่นี้เปนกลอนพาไปเพื่อสัมผัส  ขาพเจา 
ก็เห็นวา  “ออกขาดราชกิจ”  เปนกลอนพาไปเทากัน 

ในเรื่องวาถูกถอดจริงหรือไมนั้น  ถาจะดูตัวบทประกอบกลับมีหลายขอที่คานวา 
ถูกถอด  เปนตน

ดวยเหตุวาฝาพระบาทไดขาดเสร็จ 
โดยสมเด็จประทานตามความประสงค 
ทูลกระหมอมยอมในพระทัยปลง 
ถวายองคอนุญาตเปนขาดคํา
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วันนั้นวันอังคารพะยานอยู 
ปฉลูเอกศกแรมหกค่ํา 
ทูลละอองสองพระองคจงทรงจํา 
อยาเชื่อคําคนอื่นไมยืนยาวฯ 

กลอนขางบนนี้พูดถึงเจาฟากุณฑลทิพยวดี  (สมเด็จ) “ประทาน”  เจาฟากลาง 
และเจาฟาปวใหมาเรียนหนังสือ  ในปฉลู  พ.ศ.  ๒๓๗๒  “ทูลกระหมอม”  ใน 
กลอนนี้  หมายถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ไดทรงยินยอมที่จะใหเจาฟา 
เล็กๆ ซึ่งยังประทับอยูในวังหลวงมาเปนศิษยสุนทรภู  หากทานไดเคยถอดสุนทรภูจริง 
ก็ไมนาจะพระราชทานอนุญาต  ทั้งนี้แสดงวา  ที่สุนทรภูเกรงพระราชภัยหนีออกบวชนั้น 
เปนขอที่วิตกไปเอง  ฉะนั้นในนิราศภูเขาทองจึงถวายพระพรพระเจาอยูหัววา 

ดูในวังยังเห็นหออัฐิ 
ตั้งสติเติมถวายฝายกุศล 
ทั้งปนเกลาเจาพิภพจบสกล 
ใหผองพนภัยสําราญผานบุรินฯ 

ถาจะพิจารณาพระราชอัธยาศัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ก็ไมนาจะ 
เชื่อวาทานจะทรงรังแก  “อีแตอาลักษณ”  ทุกวันนี้เราชอบอานกลอนของสุนทรภู  ก็ 
เลยยกยองใหสําคัญเกินกวาที่ถือกันจริงในสมัยนั้น  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ  เปน 
พระเจาอยูหัวที่เอากี้เอาการในราชกรณียกิจที่ทรงเห็นวาสําคัญตอบานเมืองมากกวาในดาน 
วรรณคดี  ซึ่งไดบํารุงไวในแผนดินกอนพอแลว  แมแตโคลง,  กลอน  และเพลงยาว 
ซึ่งเคยทรงพระนิพนธมากอนก็เลิกสิ้นเวนแตที่เปนทางการ  ทรงหันพระราชธุระมาทาง 
บํารุงบานเมืองวัดวาอารามเปนสําคัญ  เหตุตางๆ เหลานี้บงวา  มิไดทรงแยแสกับเรื่อง 
ซึ่งไดผานพนไปแลวที่พระองคเจาลักขณานุคุณและกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพเจานองเจาพี่ลูก 
เธอในพระองคทานจะไดมาอุปการะเกื้อกูลสุนทรภูในโอกาสตอไป  ยอมสนับสนุนความ 
เชื่อที่วาสุนทรภูมิไดถูกถอด 

โอบาปกรรมน้ํานรกเจียวอกเรา 
ใหมัวเมาเหมือนหนึ่งบาเปนนาอาย 

สุนทรภู-อาลักษณขี้เมา  เปนคําพูดที่กลาวขวัญกันตอๆ มาชานานจน
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จําเปนตองเชื่อถือวาจริงหรือเผลอเชื่อวาเปนความจริงโดยไมมีขอสงสัยใดๆ 
เรื่องนี้ทานจันทรไมทรงเชื่อ 
ทานจันทรทรงเริ่มตนชี้แจงแสดงเหตุผลวาดังนี้ 
ตามที่เลากันมาวา  สุนทรภูติดคุกในรัชกาลที่ ๒  เพราะสุรา ตอจากนั้นตลอด 

ชีวิตก็มิไดเลิกกินเหลาเลย  ในประวัติสุนทรภู  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ ทรงเลาวา 
เมื่อสุนทรภูคิดกลอน  ถาไดดื่มเหลาเขาไป  กลอนคลองถึงกับสองคนจดไมทัน 
นอกจากนั้นยังไดยินผูอื่นเลาวิธีแตงกลอนของสุนทรภูดังนี้  ขาหลวงหรือชาววังอาจไป 
หาสุนทรภู  ถือเหลาไปขวดหนึ่ง  บอกสุนทรภูวา  “เสด็จใหมาเอาเรื่อง”  แลว 
สุนทรภูก็กินเหลาพลาง  บอกเรื่องพลาง  แลวขาหลวงก็ไดเรื่องไปถวายทันที ที่เลานี้ 
ทั้งกอนบวชและในขณะบวช  แตถาจะลองหาคําของสุนทรภูเกี่ยวกับเหลาจริงๆ  ก็นึก 
ออกเพียง  “คิดถึงตัวหาผัวนี้หายาก  มันชั่วมากนะอนงคอยาหลงใหล  มันสูบฝนกิน 
สุราพาจัญไร  แมนหญิงใดรวมหองจะตองจน”  ใน  สุภาษิตสอนหญิง  ตอนนาง 
ละเวงเลี้ยงโตะฝรั่งกินตะเกียบ  “ถึงนครไชยศรีมีโรงเหลา  เปนของเมาตัดขาดไม 
ปรารถนา”  ใน  นิราศพระแทนดงรัง  และใน  นิราศภูเขาทอง  วา 

ถึงโรงเหลาเตากลั่นควันโขมง 
มีคันโพงผูกสายไวปลายเสา 
โอบาปกรรมน้ํานรกเจียวอกเรา 
ใหมัวเมาเหมือนหนึ่งบาเปนนาอาย 

ทําบุญบวชกรวดน้ําขอสําเร็จ 
พระสรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย 
ถึงสุราพารอดไมวอดวาย 
ไมใกลกรายแกลงเมินจนเกินไปฯ 

ในสี่รายขางบนนี้  ในสุภาษิตสอนหญิง  และพระอภัยมณี ไมไดพูดถึงเหลา 
อยางจริงจัง  ในพระแทนดงรัง  ซึ่งปจจุบันรับกันวาสุนทรภูมิไดแตง  ก็พูด 
เหมือนคนไมเคยกินเหลา  สวนในนิราศภูเขาทอง  ซึ่งเปนบทแรกแตงหลังจากออกบวช 
สุนทรภูพูดเหมือนคนที่เคยเห็นโทษเหลามาแลวและไดเลิกไปอยางเด็ดขาด  ถาจะเถียงวา 
ถึงแมสุนทรภูจะไดศีลขาดทุกวี่วันก็คงจะไมนํามาเขียนในเรื่องประดุจวามีชูหรือจะใหผัวรู 
ก็จนใจ  อยางไรก็ดี เรื่องสุนทรภูกินเหลาเปนเรื่องที่เชื่อกันมานาน  กระทั่งมีผูจดดวง 
ชะตาสุนทรภูไว  ก็เขียนกํากับวา  “สุนทรภู  อาลักษณขี้เมา”  ฉะนั้นที่จะเปลี่ยน 
ความเชื่อคงตองกินเวลานานหนอย 

สุนทรภูเปนอาลักษณในรัชกาลที่  ๒  และขี้เมาจริง  ฉะนั้นที่จะเขียนไวใน
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ดวงวา  “อาลักษณขี้เมา”  ก็ถูกตอง  แตสุนทรภูเปนชื่อเรียกกันทีหลังเมื่อไมไดเปน 
อาลักษณแลว  ขาพเจายังไมพบหลักฐานที่แนนอนวา  มีใครเรียก  “สุนทรภู”  ใน 
รัชกาลที่ ๓  หรือแมแตในรัชกาลที่ ๔  เทาที่เคยมีในเพลงยาวเจาพระแตงในรัชกาลที่ 
๓  เรียกวา  “ทานสุนทร” (ทานสุนทรแพชัดไมทัดคํา)  แล  “สุนทร” (วา 
สุนทรแพฉันขันพอพอ)  ในนิราศดงรังวา “พระสุนทร” (พระคุณใครไมเทาคุณพระสุนทร) 
ฉะนั้น  ที่คํากํากับดวงชะตาวา  สุนทรภู  อาลักษณขี้เมา  คงจะเปนคําเขียนที 
หลังตามความเขาใจของผูเขียน 

ถาจะกลับยอนดูในอีกแงหนึ่ง  ก็จะเห็นสุนทรภูเขียนไวในนิราศเมืองแกลง 
ซึ่งเปนนิราศเรื่องแรกวา 

อยูบุรินกินสําราญทั้งหวานเปร้ียว 
ตั้งแตเที่ยวยากไรมาไพรศรี 
แตน้ําตาลมิไดพานในนาภี 
ปฐวีวาโยก็หยอนลงฯ 

และในรําพันพิลาป  ซึ่งเปนบทสุดทายในชีวิตบวช  แตงหลังนิราศเมืองแก 
ลง  ๓๕  ป  วา 

ดังไขหนักรักษาวางยาทิพย 
ฉันทองหยิบฝอยทองไมตองสึกฯ 

(ทองหยิบฝอยทองดูจะเปนของโปรดอยูหนอย)  กลอนทั้งสองรายนี้ประกอบกับ 
คําที่เลากันมาวาเมื่ออยูวัดเทพธิดาชอบฉันน้ําเชื่อม  ดูสุนทรภูจะเปนคน “คอหวาน” 
อยูสักหนอย  ผิดวิสัยนักเลงเหลาถนัด 

เรื่องน้ีขอปลอยไวเพียงเทาน้ีพลางกอน  ประเดี๋ยวสุนทรภูจะขาวเร็วเกินไป 
ทานจันทรทรงทิ้งประโยคสุดทายเกี่ยวกับความเชื่อถือวาสุนทรภูเปนอาลักษณขี้ 

เมาเอาไววา...เรื่องน้ีขอปลอยไวเพียงเทาน้ีพลางกอน  ประเดี๋ยวสุนทรภูจะขาวเร็ว 
เกินไป 

แทที่จริงผมคิดวาไมจําเปนจะตองทําใหสุนทรภูขาว  ในขณะเดียวกันถาหากสุนทร 
ภูจะดําไปบางก็ไมเห็นจะเสียหายที่ตรงไหน 

เรื่องที่วาสุนทรภูเปนอาลักษณขี้เมานี้ตามความเขาใจทั่วไปดูเหมือนสุนทรภูจะกอด 
ขวดเหลาตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  ตองกินเหลาตลอดเวลา  ไมกินเหลาแลวกลอนไม 
ออก  ขอนี้เห็นจะเปนไปไมได  คนขี้เมาหยําเปเขียนหนังสือก็แทบจะไมเปนตัวแลว 
ไมตองเขียนเปนกลอนหรอก
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แตสุนทรภูตองเคยกินเหลาแนๆ  ขอนี้ไมตองมาเถียงกันใหเสียเวลา  และการ 
กินเหลาของสุนทรภูก็ไมใชเรื่องเสียหายรายแรงอะไร  ใครๆ  ก็กินได  ยิ่งสุนทรภูเปน 
นักเลงทางเพลงดวยแลวจะวาไมกินเหลานั้นเปนไปไมได 

เมื่อลอยเรือไปจอดอยูที่ปากคลองสระบัวหนาวัดพระเมรุ  อยุธยา  สุนทรภูบอก 
วา 

บางฉลองผาปาเสภาขับ 
ระนาดรับรัวคลายกับนายเส็ง 

และวา 

อายลําหนึ่งครึ่งทอนกลอนมันมาก 
ชางยาวจากเลื้อยเจื้อยจนเหนื่อยหู 
ไมจบบทลดเลี้ยวเหมือนเงี้ยวงู 
จนลูกคูขอทุเลาวาหาวนอน 

เห็นชัดๆ วาสุนทรภูเปนนักเลงปพาทย  นักเลงเสภา  และดูเหมือนจะเปนพอ 
เพลงที่วาสักวากลอนสดไดทุกประเภท  จะวาไปแลวพื้นกลอนเพลงของสุนทรภูจะตอง 
แมนยํามาก  มิฉะนั้นทานไมอาจจะสรางฉันทลักษณที่เปนเอกลักษณไดอยางนี้ 

เมื่อทานเปนนักเลงเพลงสดที่บอกเสภาขับรับปพาทยเปนพื้นคูกับครูแจงวัดระฆังฯ 
ก็ไมนาประหลาดที่ใครจะกราบทูลสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพวาสุนทรภูนั้นถาได 
ดื่มเหลาเขาไป  กลอนคลองถึงกับสองคนจดไมทัน 

นักเลงพอเพลงสดก็เปนอยางนี้ทั้งนั้น  ไมจําเปนตองสุนทรภูเพียงคนเดียวที่เปน 
อยางนี้  เพราะพอเพลงแมเพลงเขารองดนกันสดๆ บอกกันสดๆ  ยิ่งนักเลงเสภาแลว 
ดนกลอนสงสัมผัสกันฉับๆ  จดไมทัน  กลอนสดอยางนี้ถาหากไมไดเหลาไปตอเชื้อแลว 
มันฝดอยูเหมือนกัน  แตมืออาชีพจริงๆ  เขาก็ไมฝดนักหรอก  เพราะกลอนจํามีมาก 
หากนักเลงกลอนสดสนุกๆ  แลวตองอาศัยเหลาเขาปากไประเบิดคอจะทําใหคิดกลอน 
คลองขึ้น  แมนยําขึ้น  และกลาเลนโวหารทาทายตอบโต 

แตเรื่องอยางนี้ก็จําเพาะตอนที่วากลอนสดเทานั้น  จะกินเหลากันก็ตอนนี้เทา 
นั้นเอง  เมื่อพนไปแลวก็ไมกิน  ยิ่งงานของสุนทรภูไมใชงานประเภทกลอนดนสดเหมือน 
ครูแจง  หากเปนงานเขียนที่มีลักษณะกลั่นกรอง  เพราะฉะนั้นถาหากกินเหลาเมาแลว 
คงเขียนไมได  กรองไมได 

ถาหากสุนทรภูจะกินเหลาเมาก็จําเพาะตอนที่ไมไดแตงกลอน  หรือจําเพาะตอนที่ 
เลนเสภาสดกับครูแจง  เมื่อจะแตงหนังสือกันจริงๆ แลวไมกินเหลามาแน
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งานของสุนทรภูทั้ งหมดไม ใชงานของคนกินเหลาเมามายอยางที่วา เปน 
“อาลักษณขี้เมา”  ตรงขามผมกลับมีความเห็นวาเปนงานของคนที่รังเกียจอบายมุขเสีย 
ดวยซ้ําไป 

แลวทําไมจึงมีเรื่องบาปกรรมน้ํานรกเจียวอกเรา  ใหมัวเมาเหมือนหนึ่งบาเปนนา 
อาย? 

เรื่องอยางนี้เปนไปไดวาเมื่อวัยรุนนั้นสุนทรภูเคยสมบุกสมบันและเสพสุรามาไมแพ 
นักเลงเหลาอื่นๆ  แตหลังจากนั้นก็เลิก  หรือกินแตพองามตามมารยาท 

ในอีกแงหนึ่งเปนเงื่อนไขของศิลปนหรือกวี 
ทานจันทรทรงอธิบายเกี่ยวกับศิลปนหรือกวีเอาไว  โดยทรงยกขอความที่คัดมา 

จากหนังสือชื่อกลอนแลนักกลอน  ของ  น.ม.ส.  ที่มีใจความวา  กวีตองมี 
คุณสมบัติบางอยาง  เชน  เนรมิตภาพขึ้นไดในความนึกของตน  และแปลความนั้น 
เปนถอยคําไพเราะได  ถาจะเปรียบชางเขียนก็คือเนรมิตภาพที่จะเขียนไดและแปลเนรมิต 
นั้นดวยสีลงกระดาษหรือผาใบ  หรือสถาปนิกแปลภาพเนรมิตดวยอิฐปูนเปนตึกรามได 

“คุณสมบัติของกว”ี 
เมื่อกลาวดังนี้แลว  ก็เห็นไดวา  ความสามารถเนรมิตภาพขึ้นในความนึกนั้น 

มิใชคุณสมบัติของกวีโดยเฉพาะ  แตกวีดีตองมี ไมมีไมได  เมื่อมีความสามารถเชนนั้น 
แลว  ถาเปนกวีดีก็ยังตองมีคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งซึ่งคนอื่นๆ  นอยจําพวกจะมี  คือ 
ความสามารถทอดน้ําใจลงไปเปนจริงเปนจังจนลืมอื่นหมด  จะพูดขอนี้ใหเห็นงายตองเอา 
โขนละครมาเปรียบ  คือ  โขนละครตัวดีถาเปนตัวอะไรก็ลืมตนเอง  จนกลายเปนตัว 
นั่นเปนจริงๆ  เหมือนโขนตอนถวายลิง  ถาทศกัณฐดีก็มักจะโกรธจริงจนคนดูเห็นไดวา 
ไมไดแกลง  โขนตัวลืมเคยมีพอลูกคูหนึ่ง  พอเปนฤษี  ลูกเปนทศกัณฐ  เมื่อเลน 
ตอนถวายลิง  ทศกัณฐโกรธจริงตีลิง  ลิงหลบ  ถูกฤษีเขาจริงๆ  จนเปนรอยไปทั้งตัว 
พอเขาโรงถอดหัวโขนออกแลวผีทศกัณฐออก  ลูกตกใจเขาไปกราบไหวขอโทษพอ  พอ 
ไมโกรธ  กลับชอบใจวาลูกเปนทศกัณฐดี  เลนถูกบท 

โขนตัวดีสวมหัวทศกัณฐเขากลายเปนทศกัณฐไป  เพราะทอดน้ําใจลงไปเปนจริง 
เปนจังตามบทฉันใด  กวีดียอมจะทอดน้ําใจลงไปในกาพยที่แตงฉันนั้น  ถากวีรูสึก 
จริงจังในเวลาแตง  ผูอานจะเห็นความจริงจังในเวลาอาน  ถาทานเคยอานหนังสือวา 
ดวย เชกสเปยทานอาจเคยพบแลวที่เขาเขียนไววาเมื่อเชกสเปยเขียนบรรยายถงึตวัแฮมเลต็ 
นายโรงเอกนั้น  ตัวเชกสเปยกลายเปนแฮมเล็ตไปเองหาใชเพียงแตบรรยายไม 

มีนักกลอนไทยคนหนึ่งกลาวใหคนอื่นฟงวา  เมื่อกําลังแตงกลอนเรื่องหนึ่งอยูนั้น 
ในเวลาที่เขียนวาดวยนางเอก  ไดเกิดเสนหานางนั้นเหมือนรักผูหญิงมีตัวมีตน  เมื่อวา 
ถึงตอนที่นางเอกไดทุกขก็สงสารจริงๆ  จนเกิดเศรา  ภายหลังรูสึกตัวก็กลับเห็นขัน
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แตพอใจกลอนของตนในตอนนั้นๆ  ยิ่งนัก 
ที่เรียกวาความสามารถทอดใจลงไปเปนจริงเปนจังนั้น  หมายความดังที่ 

ยกตัวอยางมานี้  การทอดใจลงไปนั้นเปนไปเอง  ไมไดแกลง ถาจะวาก็เหมือนผีเขาสิง 
แตถาแตงเรื่องซึ่งไมพอใจ  ไมมีปติที่จะแตง ผีไมสิง ก็ทอดใจลงไปไมได  เหตุดังนี้จึงมีคํา 
ฝรั่งกลาววา  กวีจะแตงกาพยเหมือนผูทําของขายทําสินคาซึ่งมีผูสั่งซื้อนั้นไมได 

(จบความจากกลอนแลนักกลอน) 

สุนทรภูทอดตัวลงไปในนิทานเพียงไร  พอจะรูกันไดโดยไมตองอธิบาย  ที่จะ 
อธิบายก็เพียงวาในนิราศตางๆ  สุนทรภูทอดตัวลงไปในสุนทรภู  กลาวอีกนัยหนึ่ง 
สุนทรภูเปนทั้งกวีผูแตงนิราศแลตัวเอกในเรื่องพรอมกัน  อารมณที่เกิดในขณะที่แตงนั้น 
จะเปนอารมณของสุนทรภูผูเปนกวี  หรือสุนทรภูผูเปนตัวละคร  หรือแมแตสุนทรภูผู 
บวชเปนพระ เปนเรื่องที่จําเปนตองพยายามแยกจากกัน 

ตามที่ไดหยิบขอตางๆ จากนิราศภูเขาทองและเพลงยาวถวายโอวาทมาจาระไนเปน 
ขอๆ  ดูจะเปนการทําใหเขาใจกลอนของสุนทรภูยากขึ้น  ฉะนั้นจะลองสรุปเสียที 
กอนอื่นขาพเจาขอซ้ําวาไมมีความจําเปนที่จะถือวาสุนทรภูเปนกวีดานเดียว  ควรถือวา 
เปนศิลปนมากกวา  และที่สุนทรภูแตงสองเรื่องนี้ก็เพื่อ “กลอมอารมณ” ผูอาน ไมใชเพื่อ 
เลาประวัติตัวเองเปนสําคัญ 

เมื่อสุนทรภูหนีราชภัยออกบวชในปสวรรคต  และไดหลบไปอยูเพชรบุรี  เรื่องก็ 
คงเปนที่โจษจันกันมาก  ครั้นเมื่อหายหนาไปสามป  แลวกลับมาอยูที่วัดราชบูรณะใน 
ปลายป ๒๓๗๐ เมื่อขาวการกลับของสุนทรภูแพรสะพัดออกไป  พวกนักเลงเพลงยาว 
ทั้งหญิงชายก็คงจะมั่วสุมเยี่ยมเยียน “ทานอาจารย”  เจี๊ยวจาวกันพอดู เปนเหตุใหเกิดขอ 
ครหาบาง อันจะมีมูลหรือไมไมสําคัญ  (จะหยิบยกธิบดีเปนที่ตั้ง ก็ใชถังแทนสัดเห็น 
ขัดขวาง)  นอกจากนั้นยังมีเรื่องสันนิษฐานตางๆ นานาวา พระเจาอยูหัวจะทําอยางไร 
ฯลฯ  มีผูถามสุนทรภู ใจความ ไฉนจึงกลับมากรุงเทพฯ อีก ก็ไหนวาจะไมเหยียบแผนดิน 
ของทาน สุนทรภูก็แกวา  ที่บวชอยูนี้อยูธรณีสงฆตางหาก  (และไดยินเลาวาที่ไปเรือก็ไมใช 
แผนดินของทาน เปนของแมคงคา ในที่สุดเมื่อสึกแลว สุนทรภูก็ยอมรับสารภาพวา แพ 
ทาน!  ไดยินเลามาอยางนี้เท็จจริงเพียงไหนไมทราบ)  เรื่องชะตาของสุนทรภูก็อยูในตาชั่ง 
เชนนี้จนกระทั่งถึงออกพรรษา เสด็จพระราชดําเนินไปทอดกฐินที่วัดราชบูรณะ  ไมแสดง 
อาการกริ้วโกรธประการใด (อาจจะทัก  “พระภู”  เพราะเคยรูจักกันมาแตกอนก็ได) 
เปนอันวาความกลัวหรือสันนิษฐานตางๆ เปนเรื่องโคมลอยทั้งเพ 

ระหวางนั้น  สุนทรภูไดตั้งใจไวเดิมวา  ออกพรรษาแลวจะไปเที่ยวหัวเมือง 
เมื่อกลับมาแลวแตงนิราศภูเขาทอง ก็สวมรอยอารมณความเชื่อของคนตางๆ โดยครวญ 
คร่ําถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  และแตงไปในทํานอง “ไมมีแผนดินพสุธา
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จะอาศัย”  การไปกรุงเกาของสุนทรภูคราวนี้ ดูจะไปเที่ยวมากกวาประโยชนอื่น เมื่อผาน 
จวนขาหลวงในเวลาจวนจะค่ํา และจะตองเลยไปจอดคางคืนที่หนาวัดพระเมรุ  (อาจตั้งใจ 
แวะขาลองก็ได)  ก็ครวญเสียวา 

มาทางทาหนาจวนจอมผูรั้ง 
คิดถึงครั้งกอนมาน้ําตาไหล 
จะแวะหาถาทานเหมือนเมื่อเปนไวย 
ก็จะไดรับนิมนตขึ้นบนจวน 
แตยามยากหากวาถาทานแปลก 
อกมิแตกเสียหรือเราเขาจะสรวล 
เหมือนเข็ญใจใฝสูงจนเกินควร 
จะตองมวนหนากลับอัประมาณฯ 

วันรุงขึ้น เมื่อไปนมัสการภูเขาทองไดพระบรมธาตุองคหนึ่ง ครั้นเมื่อพระธาตุหนีก็ 
เกิดโมโหเรงกลับกรุงเทพฯ ทันที 

บทครวญของสุนทรภูเรื่องนี้ แปลกกวานิราศธรรมดาที่ครวญถึงหญิง ผูคนที่ยัง 
รําลึกถึงพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ยังคงมีอยูมากในสมัยนั้น  จึงเปนที่จับใจโจษกันแซ 
สุนทรภูจึงพูดไดเต็มปากในบทตอไปวา 

อยางหมอมฉันอันที่ดีแลชั่ว 
ถึงลับตัวก็แตชื่อเขาลือฉาว 
เปนอาลักษณนักเลงทําเพลงยาว 
เขมรลาวลือเลื่องถึงเมืองนครฯ 

ครั้นเมื่อสุนทรภูกลับมาอยูที่วัดเลียบได  ๖  เดือน  เจาฟากุณฑลทิพยวดี 
ไดใหเจาฟากลางและเจาฟาปวไปเรียนหนังสือเหมือนอยางเจาฟาอาภรณในแผนดินกอน 
เมื่อ “ในวันนั้นวันอังคารพะยานอยู ปฉลูเอกศกแรมหกค่ํา” (พ.ศ.  ๒๓๗๒)  แตเมื่อ 
สุนทรภูถวายพระอักษรไปได ๓-๔ เดือน ก็คิดจะเดินทางไปหัวเมืองอีก คราวนี้จะไปนาน 
หนอย (เขาใจวาเกี่ยวกับเรื่องเลนแรแปรธาตุ หรือลายแทง)  สุนทรภูจึงแตงเพลงยาวถวาย 
โอวาทในระหวางพรรษาเปนการออกตัวอยูหนอย เพราะไดถวายอักษรเวลาเพียงไมกี่เดือน 
ที่ขาพเจาอธิบายนี้เพราะเจาฟากลางพระชนมายุเพียง ๑๑ ขวบ เจาฟาปว ๘ ขวบ ดจูะไม 
ถึงวัยที่จะทรงซึมทราบในอรรถรสแหงกลอนอยางเที่ยงแท จึงเชื่อวาสุนทรภูแตงเพื่อ 
“กลอมอารมณ”  ผูใหญชาววังมากกวา 

สุนทรภูไปหัวเมืองคราวนี้  ถาไปคางพรรษาก็เขาใจวาจะเปนเพียงพรรษาเดียว
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(พ.ศ. ๒๓๗๓) แลวกลับมากรุงเทพฯ 
ที่ขาพเจาตีความสุนทรภูดั่งนี้  ทานผูอานพึงพิจารณาศิลปนเชน  ชาลี 

แชปลิน เทียบ  ทานผูนี้เปนดาราหนังรุนเกา  เลนเรื่องทีไรคนดูเต็มโรง  เปนเศรษฐี 
มหาเศรษฐี แตบทที่เลนเปนบทคนขอทาน  ฉะนั้นเราจะเชื่อบทที่ชาลี แชปลิน แสดง 
หรือเชื่อขอเท็จจริงจากรายไดของศิลปนผูนี้?  ฉันใดชาลี  แชปลิน  ฉันนั้นสุนทรภู 
หากทานยังสงสัยขอนี้ ทานจงพิจารณาวาเมื่อสุนทรภูไปภูเขาทองนั้น  มีลูกศิษยไปดวยกี่ 
คน  การไปหัวเมืองแตละครั้งไปอยางคนอนาถา หรือไปอยางหรูมีลูกศิษยลูกหาเต็มลํา 
เรือ?  แลวจะไปอดอยากกันทั้งหมดหรือ?  หรือ สุนทรภู คือ ชาลี ภู? 

ไมมีท่ีพสุธาจะอาศัย 
เหมือนนกไรรังเรอยูเอกา 

ทานจันทรทรงทิ้งปญหาเอาไววา...เมื่อสุนทรภูไปภูเขาทองน้ันมีลูกศิษยไปดวยกี่ 
คน การไปหัวเมืองแตละครั้งไปอยางคนอนาถาหรือไปอยางหรูมีลูกศิษยลูกหาเต็มลําเรือ 

มาถึงตรงนี้ผมตองยอนกลับไปถึงเรื่องมาตรฐานของชีวิตมนุษย 
ทานขุนยากจนกวาคุณหลวง...คุณหลวงยากจนวาคุณพระ...คุณพระยากจนกวา 

พระยา..พระยายากจนกวาเจาพระยา เจาพระยายากจนกวาสมเด็จเจาพระยา...ฯลฯ ตอกนั 
ไปเปนทอดๆ 

แตความยากจนของเจาพระยากับความยากจนของทานขุนก็คงจะแตกตางกันไม 
นอยทั้งๆ  ที่บอกวายากจนเหมือนกัน 

ดังนั้นความยากจนของสุนทรภูที่วาไมมีพสุธาจะอาศัยหรือเหมือนนกไรรังอยูเอกา 
นั้น สุนทรภูเปรียบกับใคร?  สุนทรภูเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เสมอกัน 
หรือสุนทรภูเปรียบเทียบกับฐานะความเปนอยูของเจาพระยาหรือสูงกวานั้นขึ้นไป 

เพราะเมื่อพยายามตอบปญหาที่ทานจันทรทรงตั้งปุจฉาแลวจะเห็นวาสุนทรภูไมเคย 
เดินทางอยางคนอนาถาหากมีบริวารมีลูกศิษยลูกหาไปกันหลายๆ คนทุกครั้ง  ถาเทียบ 
ถึงสมัยน้ีกันอยางสนุกๆ  แลวจะเห็นวาสุนทรภูเดินทางดวยรถตูติดแอรเย็นฉ่ําอยางดี 
มีเฟอรนิเจอรครบครัน  มีคนขับรถพรอมและมีบริวารติดตามอีกหลายคนคอยดูแลและ 
คอยบริการ ฯลฯ 

อยางนี้แลวจะวาเหมือนนกไรรังเรเอกากระไรได 
ทานจันทรทรงเริ่มชี้ใหเห็นประเด็นตางๆ เหลานี้นับจากนิราศเมืองเพชร ซึ่งจะขอ 

คัดมาเสนอดังนี้
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นิราศเรื่องนี้  ตามพระนิพนธสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพในเรื่องประวัติ 
สุนทรภู เปนนิราศเรื่องที่สุนทรภูแตงหลังนิราศพระประธม  เหตุที่ทรงสันนิษฐานเชนนั้น 
ดูเหมือนจะเปนเพราะ “ลงนาวาหนาวัดนมัสการ อธิษฐานถึงคุณกรุณา” (วัดแจง)  แลว 
นิราศเริ่มแต “แตนาวาเลี้ยวลองเขาคลองนอย” (คลองบางหลวง)  สวนเหตุที่ไปนั้นเพราะ 
อาสาพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวไปหาของตองพระประสงคที่เมืองเพชรบุรี 
(อนาถหนาวคราวมาอาสาเสด็จ...ถึงตางเขตของประสงคคงอาสา)  แตจะเปนสิ่งของอะไร 
ไมปรากฏชัดแจง 

คุณธนิต  ในเชิงอรรถประกอบพระนิพนธ  กําหนดปที่ไประหวาง  พ.ศ. 
๒๓๘๘-๒๓๙๒  (หลังกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพสิ้นพระชนม แตยังไมทันเปลี่ยนแผนดิน) 
เชนนี้ขาพเจาไมสามารถตกลงดวยได การไปครั้งนี้ลูกที่ชื่อพัดไปดวย  (กับหนูพัดจัดธูป 
เทียนดอกไม  จัดขึ้นไหวพระสัมฤทธิ์พิษฐาน)  สมมุติวาหนูพัดเกิดปที่สุนทรภูบวชเปน 
อยางชา (พ.ศ.  ๒๓๖๗)  ถาจะเชื่อตามศักราชที่คุณธนิตสันนิษฐานก็จะตองถึงอายุบวช 
เมื่อไปเพชรบุรี  ขาพเจาไมเชื่อวาสุนทรภูจะยังคงเรียกเด็กในวัยนั้นวา “หนู”  ถาจะ 
พิจารณาอาการกิริยาของลูกตามที่สุนทรภูแตงไวในเรื่องนิราศเมืองเพชรฯ ก็จะตองแตง 
กอน นิราศวัดเจาฟา 

กลาวฝายคุณฉันทในเรื่อง ๑๐๐ ปของสุนทรภู  คุณฉันทวาเรื่องนี้แตงใน พ.ศ. 
๒๓๗๔ เหตุที่วาเชนนั้นเพราะ ก) สํานวนกลอนยังอยูในวัยที่ไมแกนัก ข) ออกเดินทาง 
จากวัดอรุณฯ เพราะไดไปที่วัดนั้นตั้งแตกลับมาจากภูเขาทอง  จําพรรษาที่นั่นหนึ่งพรรษา 
กอนยายไปวัดโพธิ์เมื่อพระองคเจาลักขณานุคุณทรงพระผนวชใน พ.ศ.  ๒๓๗๕  (ตาม 
พระนิพนธสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ) 

สวนที่อาสาไปหาของที่ตองพระประสงคนั้น  คุณฉันทวาอาสาพระองคเจา 
ลักขณานุคุณ  ไมใชพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว แลของที่พระประสงคคือลูก 
สาวขุนแพงแหงเมืองเพชรฯ กลาวอีกนัยหนึ่ง  สุนทรภูเปนแมสื่อไปทําความตกลงขอลูก 
สาวเขา  ดวยเหตุนี้จึงไมบงชัดในกลอนวาเปนพระไปหรือเปนคฤหัสถไป  เพราะเปน 
เรื่องที่ตองอาบัติอยางนาเกลียด  จึงงําเงื่อนไว 

ขาพเจารับวา พ.ศ.  ๒๓๗๔ นั้นถูกตอง (แตดวยเหตุผลคนละอยางกับคุณฉันท) 
สวนที่วาไปเปนแมสื่อก็อาจเปนไป  แลวแตทานจะชอบหรือไม แตที่ออกเดินทางจากวัด 
อรุณฯ ขาพเจาไมรับเพราะขาพเจาวาสุนทรภูไมเคยไปอยูวัดอรุณฯ เลย  ขาพเจาวา 
สุนทรภูออกเดินทางจากวัดเลียบ แจวขามแมน้ําเลี้ยวเขาคลองบางหลวง ระยะทางจากวัด 
เลียบและวัดอรุณฯ ถึงปากคลองก็พอๆ  กัน  ไมตองผานพระราชวังเดิมดวย มิฉะนั้น 
สุนทรภูก็คงจะพูดอะไรสักคําสองคําเปนแนแท 

อยางไรก็ดี  ที่คุณฉันทจับเงื่อนในนิราศเมืองเพชรฯ ถูก  วามิไดแตงเมื่อสึกแลว 
ตองถือวาเปนชิ้นโบวแดงในหนังสือ ๑๐๐ ปของสุนทรภู  สมควรแกการสรรเสริญ
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นิราศเรื่องนี้สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ  ทรงยกยองวากลอนดีนัก นอกจากนั้น 
ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสุนทรภูเมื่อกอนรับราชการปนอยูมาก  ซึ่งทานผูอานจะ 
หยิบขึ้นมาเปนขอสําคัญในประวัติสุนทรภูบางก็ได 

ทานผูอานสังเกตหรือเปลาวา เมื่อไปเมืองเพชรฯ นั้น  มีลูกแลลูกศิษยติดสอย 
หอยเรือไปดวยกี่มากนอย ถายังไมไดสังเกตก็ไมเปนไร สังเกตในเรื่องตอๆ ไปก็ได ลูกคนโต 
ที่ชื่อพัดไปดวยทั้งเมื่อไปไหวพระภูเขาทองและเพชรบุรี เขาใจวาเมื่อบวชใหมๆ ไปหัวเมือง 
ครั้งแรกเปนเวลาสามปกอนมาอยูวัดราชบูรณะ เมื่อตน พ.ศ.  ๒๓๗๑ ก็ดูเหมือนไดไป 
ดวย ไป “ถูกปอบมันลอบใช” 

สวนลูกอีกคนหนึ่งที่ชื่อตาบ คงอยูกับแมจนแมที่ชื่อนิ่มตายจึงไดมาอยูกับบิดาแลได 
ไปวัดเจาฟาดวย ในนิราศเรื่องนี้หนูพัดบวชเปนสามเณร 

ในจําพวกหนูอื่นๆ ที่ไปเพชรบุรี มีหนูนิลแลหนูนอย (กับหนูนิลหนูพัดเขา  มสั 
การ...ใหหนูนอยคอยนับในนาวา)  สวนที่ไปวัดเจาฟามีหนูกลั่น (ทั้งหนูกลั่นจันทรมากบุ 
นนากนอย) หนูกลั่นผูนี้เปนลูกเลี้ยง ดังมีบอกไวในนิราศสุพรรณ วา “กลั่นชุบอุปถัมภลวน 
ลูกเลี้ยงเที่ยงธรรมฯ” (ชุบเปนลูกเลี้ยงอีกคนหนึ่ง ไมใชเปนคําสัมผัส) 

นอกจากที่ออกชื่อมาแลว ยังมีนายมานายแกวคนแจวเรือ นองนายแกวชื่อนาย 
ชอง,  เจกกลิ่น,  นายรอดคนแจวเรืออีกคนหนึ่ง ฯลฯ ทั้งนี้พอจะเห็นไดวาครอบครัวของ 
สุนทรภูใหญโตมาก ฉะนั้นที่วาสุนทรภูตกทุกขไดยากอับจนถึงกับอด เปนเรื่องที่ยังเชื่อไมได 
เพราะถาเปนเชนนั้นจริง ไปไหนมิตองพากันไปอดทีละครึ่งโหลหรือ 

ทานจันทรทรงวินิจฉัยถึงนิราศวัดเจาฟาวา 

เณรหนูพัดหัดประดิษฐคิดอักษร 
เปนเรื่องความตามติดทานบิดร 
กําจัดจรจากนิเวศนเชตุพนฯ 

ที่นิราศวัดเจาฟาขึ้นตนดังนี้ เปนเรื่องใหสันนิษฐานไดหลายอยาง สมเด็จฯ กรม 
พระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา เมื่อพระองคเจาลักขณานุคุณทรงพระผนวชใน 
พ.ศ.  ๒๓๗๕ ไดเสด็จไปประทับที่วัดพระเชตุพนแลไดชวนสุนทรภูไปอยูดวย ในเวลานั้น 
ลูกที่ชื่อพัดกําลังบวชเปนสามเณร สุนทรภูจึงแกลงแตงเปนสํานวนเณรหนูพัด 

คุณฉันทถือตามพระนิพนธเปนสวนใหญ ผิดกันแต พ.ศ.  คุณฉันทวามิไดไปใน 
พ.ศ.  ๒๓๗๕ แตไปสองปตอมา คือ พ.ศ.  ๒๓๗๗ เหตุที่วาเชนนั้นเพราะหนูตาบไป 
ดวยแลในบทวาหนูตาบเปนกําพรา (เหมือนอกนองตาบนอยกลอยฤทัย มาตามติดบิดา 
กําพราแม)  สวนในเรื่องนิราศพระประธม แตงใน พ.ศ.  ๒๓๘๕ บอกวาเมียที่ชื่อนิ่มได 
ตายไปแลวเกาป
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เห็นคลองขวางบางกรวยระทวยจิต 
ไมลืมคิดนิ่มนอยละหอยหา 
เคยรวมสุขทุกขรอนแตกอนมา 
โอสิ้นอายุเจาไดเกาป 
แตกอนกรรมนําสัตวใหพลัดพราก 
จึงจําจากนิ่มนองใหหมองศรี 
เคยไปมาหานองในคลองนี้ 
เห็นแตที่ทองคลองนองน้ําตา 
สงสารบุตรสุดเศราทุกเชาค่ํา 
ดวยเปนกําพราแมชะแงหา 
เขมนมองคลองบานดูมารดา 
เช็ดน้ําตาโทรมซาบลงกราบกรานฯ 

ลูกของนิ่มคือตาบอยางไมตองสงสัย เพราะพัดไมไดไปไหวพระประธมดวย ฉะนั้นที่ 
คุณฉันทจะจับนิราศวัดเจาฟามาชนกับนิราศพระประธม บวกลบคูณหารศักราชวานิราศวัด 
เจาฟาแตงใน พ.ศ.  ๒๓๗๗ ก็เปนหลักฐานที่ดี ครั้นแลวคุณฉันทผิด สมเด็จฯ ถูก ทั้งจะ 
เปนเพราะสุนทรภูหรือคุณฉันทคนใดคนหนึ่งนับนิ้วไมถวนหรืออยางไรก็ตาม แตหนูตาบ 
ไดมาอยูกับบิดาแลวแต พ.ศ.  ๒๓๗๖ ดังจะเห็นไดตอไป 

ในตอนพระองคเจาลักขณานุคุณที่เขียนไวกอนแลว ขาพเจาไดกลาววายังไมเคย 
พบหลักฐานหรือจดหมายเหตุวาพระองคเจาลักขณานุคุณไดทรงผนวชที่ไหนแลเมื่อไร ที่จะ 
สันนิษฐานวาไดทรงพระผนวชเมื่อพระชันษาครบก็ควร แลที่วาเมื่อทรงผนวชแลว (ทีว่ดัพระ 
แกว)  จะไดเสด็จไปประทับที่วัดพระเชตุพน ก็ควรเชนเดียวกัน เพราะสมเด็จพระปรมานุชิต 
ฯ ประทับอยูที่วัดนั้น (ขณะนั้นดํารงพระยศเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรส)  แตที่จะวาสุนทรภูได 
ตามเสด็จไปอยูวัดโพธิ์ดวยนั้น เหตุผลมีนอยเต็มที นอกจากนิราศวัดเจาฟาจะวา  “กําจัดจร 
จากนิเวศนเชตุพน” ในเรื่องพระองคเจาลักขณานุคุณกับสุนทรภู ขาพเจานึกวาจนกวาจะ 
พบบทสรรเสริญที่วาสุนทรภูแตงถวาย ยิ่งพูดนอยยิ่งเปนกําไร ฉะนั้นในขณะนี้ขาพเจาขอ 
ถือความตามรําพันพิลาปที่ออกชื่อเสียงสองวัดในกรุงเทพฯ ที่สุนทรภูเคยอยู คือวัดราช 
บูรณะแลวัดเทพธิดา  สันนิษฐานวาสุนทรภูไมเคยไปอยูที่วัดโพธิ์เลย  แลเมื่อสุนทรภูไปวัด 
เจาฟา  วัดเทพธิดายังไมสราง  ฉะนั้นขาพเจาวาสุนทรภูอยูที่วัดเลียบตลอดเวลาจนยายไป 
อยูวัดเทพธิดาใน  พ.ศ.  ๒๓๘๒  จริงอยูสุนทรภูอาจไดไปคางที่โนนที่นี่พรรษาสอง 
พรรษา แตเมื่อกลับมากรุงเทพฯ ก็กลับมา “รัง” ที่วัดราชบูรณะ 

แตทําไมในนิราศวัดเจาฟา จึงวา “กําจัดจรจากนิเวศนเชตุพน”  นั้นสันนิษฐาน  ถา 
พระองคเจาลักขณานุคุณไดทรงผนวชแตสุนทรภูมิไดไปอยูที่วัดโพธิ์ดวย ก็อาจใหลูกบวช
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เปนสามเณรไปเปนมหาดเล็ก หรือมิฉะนั้นก็สันนิษฐานวา  ทาวัดโพธิ์เปนทาเรือที่สําคัญ 
นิราศพระแทนดงรังก็ตั้งตนที่นั่น (ลงนาวาหนาวัดพระเชตุพน)  นิราศถลาง  ของนายมี 
ก็ตั้งตนที่นั่น  (ก็ลองไปจากทาหนาวัดโพธิ์)  ใครจะไปลงเรือที่ทาวัดโพธิ์ไมจําเปนตองบวช 
อยูที่วัดนั้น  แมแตทุกวันนี้ใครจะไปอยุธยาก็ไปลงเรือที่ทาเตียนโดยไมตองไปบวชอยูที่วัด 
โพธิ์เสียกอน  จะไปเชียงใหมขึ้นรถไฟที่หัวลําโพง  ก็มิไดหมายความวาบวชอยูที่วัดสถานี 
หรือจะไปเมืองนอกขึ้นเรือบินที่ดอนเมือง  ก็มิไดหมายความวาบวชอยูที่วัดทาอากาศยาน 
ตรงกันขามใครบวชอยูที่วัดหัวลําโพง ถาจะไปเมืองนอกก็จะตองไปขึ้นเรือบินที่ดอนเมือง 
เชนนี้เปนของธรรมดาในการเดินทางไปเมืองนอกเมืองนา 

นอกจากหนาวัดโพธิ์ที่เปนทาเรือสําคัญ  ยังมีมหานาคอีกแหงหนึ่งที่เปนทาเรือ 
สําคัญในสมัยนั้นดวย 

นิราศพระแทนดงรัง  อยูในบาญชีหนังสือที่วาสุนทรภูแตงเรื่องนี้ใน  พ.ศ. 
๒๓๗๙ (ในปวอกนักษัตรอัฐศก)  ตามความในรําพันพิลาป  สุนทรภูบวชอยูจน 
พ.ศ.  ๒๓๘๕  ฉะนั้นคุณธนิตจึงไดสันนิษฐานเรื่องนี้แลผูแตง  ใจความวา 

๑.  ใน พ.ศ. ๒๓๗๙  สุนทรภูเปนพระ  ฉะนั้นไมนาจะแตงสํานวนโลดโผน 
เชนในเรื่องนี้

๒.  ถาสุนทรภูไมไดแตง  ใครแตง?  ตอบวานายมี หรือเสมียนมี หรือหมื่น 
พรหมสมพัตสร  ผูเปนลูกศิษยสุนทรภู  (ในนิราศถลางไดกลาววา  “ฉันเปนศิษยสุนทร 
ยังออนศักดิ์”)  นายมีเคยบวชอยูวัดเชตุพนฯ แลนอกจากนิราศถลาง  แลนิราศพระแทน 
ดงรัง ยังไดแตงนิราศเดือน  แลนิราศสุพรรณ  (คํากลอน)  ไวอีกสองเรื่อง  จับความใน 
นิราศสุพรรณ  แลนิราศพระแทนดงรัง  ชนกัน ก็จะเห็นวาเปนผูเดียวกันแตง  เพราะ 
ความรับกัน 

ในนิราศพระแทนฯ ซึ่งเปนบทครวญ  วา 

นิราศรักหักใจอาลัยหวน 
ไปพระแทนดงรังตั้งแตครวญฯ 

แลในนิราศสุพรรณ  ซึ่งไมแตงเปนบทครวญ  วา 

ใชจะคิดครวญคร่ําร่ําสวาท 
ใชนิราศรางนุชสุดกระสัน 
ประดิษฐกลอนคอนคําเปนสําคัญ 
ไปสุพรรณคราวนี้ไมมีครวญ 
ไมเหมือนไปพระแทนแสนเทเวศ 
ทางประเทศรวมกันคิดหันหวน
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ไมกลาวซ้ําร่ําไรอาลัยครวญ 
ก็รีบดวนเรือมาในสาชลฯ 

ถาขาพเจามีโบวแดงเหลือพอที่จะแจกได  (เหตุที่ ไมมีเพราะสงไปไตหวันเสีย 
หมดแลว)  ก็นึกอยากใหคุณธนิตสักสองสามอัน  เพราะคุณธนิตสันนิษฐานไวอยาง 
เด็ดขาดไมมีที่สงสัยอีกเลยวาใครเปนผูแตงเรื่องนิราศพระแทนดงรัง  สวนสมเด็จฯ  กรม 
พระยาดํารงราชานุภาพ  เหตุที่ทรงสันนิษฐานวาสุนทรภูแตงเรื่องนี้ก็เพราะไมได 
ทอดพระเนตรเรื่องรําพันพิลาป  เมื่อทรงพระนิพนธ  แตก็ไดทรงสังเกตกระบวนกลอนไว 
วา  “เรื่องนิราศที่แตงก็วาอยางดาดๆ ดูไมมีอกมีใจ” 

แตถึงกระนั้นยังมีเกจิอาจารยบางทานที่ชํานาญการอานความในกลอนมากกวา 
อานรส  ตั้งขอสงสัยวาในนิราศพระแทนดงรัง  ครวญถึงหญิงชื่อมวงซึ่งตรงกับชื่อมาดาม 
ของสุนทรภูผูหนึ่ง  จึงสงสัยวาที่คุณธนิตสันนิษฐานนั้น  จะผิดหรือถูกไมทราบ  ขอนี้ไมนา 
นําขึ้นมาเปนที่สงสัยเลย เพราะชื่อคนสมัยกอนซ้ํากันบอย เปนตน สุนทรภูมีเมียชื่อนิ่ม ชื่อ 
มวง มีนองชื่อนิ่ม ชื่อฉิม  มีหลานที่เมืองแกลงชื่อมวง ชื่อคํา รวมเปนสองนิ่มสองมวง 
ฉะนั้นที่เสมียนมีจะกลาวถึงมวงคนที่สามก็ไมนาจะแปลกเลย 

สามปกอนเสมียนมีไปพระแทนในปวอกอัฐศก  สุนทรภูก็ไดไปไหวพระแทนดงรัง 
เหมือนกัน (ในเดือนสี่ปมะเส็งเพ็งวันอังคาร  ตรงกับ  พ.ศ.  ๒๓๗๖)  ในการไปครั้งนี้ 
หนูพัดแลหนูตาบไปดวย  หนูพัดยังบวชเปนสามเณรอยู  นอกจากนั้นหนูกลั่นในนิราศวัด 
เจาฟา  ก็ไปดวย  หนูกลั่นผูนี้เปนลูกเลี้ยงของสุนทรภู เรียกหนูตาบวานอง  เรียกหนูพัด 
วาพี่เณร  ตัวหนูกลั่นเองบวชเปนสามเณร  (จึงสันนิษฐานวานิราศวัดเจาฟา  แตงใน พ.ศ. 
๒๓๗๕  เพราะแตงกอนหนูกลั่นบวช)  ในการไปพระแทนฯ ครั้งนี้  สุนทรภูมิไดแตง 
นิราศ  เปนสํานวนเณรหนูกลั่น  เขี่ยนชื่อสมุดไทยไวดังหัวขางบนนี้ 

สุนทรภูออกเดินทางจากมหานาค ผานเชิงเลนคลองโองอางออกแมน้ําที่วัดราช 
บูรณะเขาคลองบางหลวง  ในปนั้นวัดเทพธิดายังไมไดสราง  ฉะนั้นขาพเจาเขาใจวาอยูทีว่ดั 
เลียบนั้นเอง  แตไปลงเรือที่มหานาคเพราะเปนแหลงกลาง  เหมือนลงเรือที่ทาหนาวัดโพธิ์ 
เมื่อไปวัดเจาฟาเพราะเปนทาสําคัญ  ไมใชเพราะบวชอยูที่วัดโพธิ์ ผูปวารณาเรืออาจอยูใกล 
มหานาค นัดแนะใหไปพรอมกันที่นั้นแลวออกเดินกลางดึกเมื่อน้ําขึ้นเต็มคลอง  ยอนผานวดั 
โดยไมแวะ  เพราะเปนเวลากลางคืน 

เรื่องนี้ยังไมเคยพิมพเลย  ที่เรียกชื่อเสียใหมเพื่อใหผิดกับของเสมียนมี 
ถามวา เณรกลั่นแตงนิราศพระแทนฯ หรือเปลา หรือสุนทรภูแกลงแตงเปนสํานวน 

เณรหนูกลั่นเหมือนอยางแกลงแตงนิราศวัดเจาฟา  เปนสํานวนเณรหนูพัด  หรือเณร 
หนูพัดแตงนิราศวัดเจาฟา 

ตอบวา  เณรกลั่นแตง  แลถึงแมสุนทรภูจะไดชวยแกเกลาใหบางก็ตาม  แตเณร
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กลั่นแตงนิราศเณรกลั่นอยางไมมีปญหา  สวนนิราศวัดเจาฟา  เปนสํานวนสุนทรภู 
สํานวนอยางนั้นเปนของผูอื่นไมได  เมื่อพูดเชนนี้แลว  ก็ชักจะสงสัยวาสุนทรภูเปนกวีชนิด 
ไหนแน  เรื่องนี้ถามีเนื้อที่เหลือจะนํามากลาวอีกทีหนึ่ง  ถาไมมีก็แลวไป 

สวนที่วา  นิราศพระแทนฯ  เปนสํานวนหนูกลั่นนั้น  นอกจากมีกลอนหลวมปนอยู 
มาก  ยังมีขอความบางแหงซึ่งสุนทรภูแตงไมได  จะยกตัวอยางเพียงรายเดียว  คือตอน 
เลนน้ําที่บางแขยง

กับหนูตาบอาบน้ําปล้ํากันเลน 
พี่เณรเห็นไลโลดกระโดดหนี 
ชวยคุณพอกอพระทรายคลายเจดีย 
ไวตรงที่ทาวัดไดมัสการ 
แลววิ่งเตนเลนทรายที่ชายหาด 
ทะลุดทะลาดลมลุกสนุกสนาน 
ลงนอนขวางทางน้ําเลนสําราญ 
วากุมารมัทรีไมมีเคลือ 
ครั้นแดดรมลมรื่นคอยชื่นแชม 
ออกจากแหลมบางแขยงขึ้นแขวงเหนือ 
แมน้ําตื้นพื้นสูงลงจูงเรือ 
สนุกเหลือเลนน้ํายังค่ําไป 
ตอบิดรนอนตื่นขืนใหขึ้น 
ยังวิ่งครื้นโครมครามหามไมไหว 
ตอสุดขัดผลัดผายังอาลัย 
ถึงบานใหญชื่อวาโพธารามฯ 

ที่วาสุนทรภูแตงกลอนขางบนนี้ไมได  เพราะในเวลานั้นสุนทรภูอายุเกือบ  ๕๐ 
เกินวัยที่จะสนุกไดเชนนั้น  ถึงแมจะแกลงแตงก็ไมเหมือน  จะตองขาด  Sincerity 
ในงาน 

เมื่อเณรกลั่นแตงนิราศเรื่องนี้  อายุนอยกวาสุนทรภูเมื่อแตงนิราศเมืองแกลง 
แลนิราศพระบาท  นอยกวานายนรินทรธิเบศ  (อิน)  เมื่อแตงนิราศนรินทร  แทบจะไม 
มีบทไหนในวรรณคดีที่ผูแตงอายุนอยเทานี้  ตามธรรมดาโคลงกลอนบทหนึ่งๆ ตองถือ 
เปน “สําเร็จ”  อยูในตัว  เราจะพิจารณาไดก็แตตัวบทเทาที่กวีแตงไว  ไมควรพิจารณา 
ใหมากนักวากวีนั้นจะอายุ  ๑๖  หรือ  ๖๐  หรือ  ๑๖๐  แตในเรื่องที่หนูกลั่น 
แตง  เห็นสมควรพิจารณาใหกวางขวางกวานั้น  เพราะเปนเรื่องที่นํามาประกอบประวัติ
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สุนทรภูไดอยางดี 
กลาวถึงรสคํา  หนูกลั่นใชลีลาเดียวกับสุนทรภู  มีเสียงตัวผูกระทบเสียงตัวเมีย 

ซึ่งแมแตลูกศิษยเอกเชนเสมียนมีหรือหมอมราโชทัย  ในนิราศลอนดอน  ก็ไมถึง  ยิ่ง 
นายตาบผูเปนบุตร  ซึ่งแตงนิราศนายตาบ  ในรัชกาลที่ ๕  ยิ่งไมถึงใหญ  ดังจะเห็น 
ไดตอไป 

ขาพระพุทธเจานายตาบแตงอักษร 
เปนบุตรพระสุนทรโวหาร 
จางวางอาลักษณพนักงาน 
ในพระบวรวังสถานตําแหนงใน 
แมนผิดมั่งพลั้งในคําทําอักษร 
เปนดวยกลอนพาความตามวิสัย 
ขอพระองคจงโปรดยกโทษภัย 
มีชีวิตอยูใตฝาธุลีครั้งนี้เอยฯ 

กลาวถึงรสความ ตามธรรมดานิราศตองมีครวญถึง “นางในนิราศ”  ที่แตงเปนคาํ 
กลอนมักเลาเรื่องการเดินทางผสมเขาไปกับการครวญถึงนางนั้น  สวนมากรูสึกวาครวญ 
เปนพิธีเทานั้น  ในนิราศเรื่องตางๆ  ของสุนทรภู  เพื่อนออกชื่อผูหญิงจริงแทนที่จะ 
ครวญถึงนางอันเปนเพียงแตคุณนาม  แตถึงกระนั้นเราอานก็ยังรูสึกวาครวญเปนพิธี 
มากกวา  อยางที่สุนทรภูเองเคยแตงไวในนิราศภูเขาทองวา 

ใชจะมีที่รักสมัครมาด 
แรมนิราศรางมิตรพิสมัย 
ซึ่งครวญคร่ําทําทีพิรี้พิไร 
ตามนิสัยกาพยกลอนแตกอนมา 
เหมือนแมครัวขั้วแกงแพนงผัด 
สารพัดเพียญชนังเครื่องมังสา 
อันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกา 
ตองโรยหนาเสียสักหนอยอรอยใจฯ 

นิราศที่แปลกจากนิราศธรรมดาที่ครวญถึง “นางในนิราศ”  มี  นิราศภูเขาทอง 
ของสุนทรภู  เรื่องนี้  ถึงแมจะมีครวญถึงสีกา  “โรยหนาเสียสักหนอยอรอยใจ”  เปน 
บทที่ครวญถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ  ซึ่งไดเสด็จสวรรคตไปแลวสามสี่ป  ที่ 
สุนทรภูจะครวญถึงเมียในระหวางที่บวช  หรือแมแตเมื่อเมียที่ครวญถึงตายไปนานแลวเรา
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เชื่อวาครวญเปนพิธีมากกวาครวญอยางจริงจัง  แตที่ครวญถึงในพระโกศ  เราไมทราบ 
แนวาครวญจริงๆ หรือไม  ถาจริงก็เปนบทที่มี Sincerity  ปนอยูมาก  ถาไมจริง ก็ 
แปลวาสุนทรภูเปนศิลปนอยางเอก  เพราะตั้งแตแรกแตงจนทุกวันนี้  ผูอานตลอดเวลา 
เปนรอยปลวนแตเชื่อวาครวญจริง  ประสาอะไรแมแตขาพเจาเองก็ยังเชื่อ 

นิราศที่เณรกลั่นแตงก็ครวญอยาง  “นอกตํารา”  เพราะแทนที่จะครวญเพราะ 
รางนาง  กลับครวญเพราะเปนกําพรา  บทนี้ของเณรกลั่นมี  Sincerity  พอๆ กับ 
นิราศภูเขาทอง  ถาทานไมเชื่อขอนี้ลองพิจารณานิราศวัดเจาฟา  ที่  “เณรหนูพัด” 
ครวญแทนหนูตาบวาเปนกําพราแมมาอยูกับพอ  หรือนิราศพระประธม  ที่สุนทรภูครวญ 
แทนหนูตาบที่เปนกําพราเชนเดียวกัน วาของหนูกลั่น  หนูพัด  แลสุนทรภู  ไหนจะ 
รูสึกจริงกวากัน 

หนูกลั่นจะไดแตงอะไรไวอีกหรือไม ไมปรากฏ  คิดๆ  ก็นาเสียดายเพราะเด็กใน 
วัย ๑๕–๑๖  ที่ขึ้นตนไดอยางบทนี้นาจะไดแตงของดีๆ  ไวอีกมาก  หรือเมื่อมาคิดอีก 
ทีที่นรินทรอินแลหมอมราโชทัย  มีเหลือเพียงนิราศนรินทร  แลนิราศลอนดอน  คนละ 
เรื่องเดียวอาจทําใหสองเรื่องนั้นเดนขึ้นฉันใด  นิราศเณรกลั่น ก็ฉันนั้น 

เมื่อเราอานนิราศเณรกลั่น  เรารูจักแลเห็นภาพเณรหนูกลั่น  แตในที่สุดเณร 
หนูกลั่นยังเปนแตเงาฉายของสุนทภู  สิ่งตางๆ  ในประวัติสุนทรภูที่เราอาจสงสัยในบท 
อื่นๆ  มาแตกอน  มากระจางแจงในนิราศเรื่องนี้  เปนตนในนิราศวัดเจาฟา  เมื่อเรือ 
ไปจอดคางคืนที่วัดมอญเชิงรากวา 

ดึกกําดัดสัตวหลับประทับนอน 
ที่วัดมอญเชิงรากริมปากคลอง 
ตนไทรครึ้มงึ้มเงียบเซียบสงัด 
พระพายพัดแผวผานหนาวสยอง 
เปนปาชาอาวาสปศาจคะนอง 
ฉันพี่นองมิไดคลาดบาทบิดา 
ทานนอนหลับตรับเสียงสําเนียงเงียบ 
เย็นยะเยียบเยือกสยองพองเกศา 
เสียงผีผิวหวิวโหวยโหยวิญญา 
ภาวนาหนาวนิ่งไมติงกาย 
บรรดาศิษยบิดรที่นอนนอก 
ผีมันหลอกลากปล้ําพลิกคว่ําหงาย 
ลุกขึ้นบอกกลอกกลัวทุกตัวนาย 
มันสาดทรายกรวดโปรยเสียงโกรยกราว
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ขึ้นสั่นไทรไหวยวบเสียงสวบสาบ 
เปนเงาวาบหัวหกเห็นอกขาว 
หนูกลั่นกลาควาไดรากไทรยาว 
หมายวาสาวผมผีรองนี่แน 
พอพระตื่นฟนกายคอยคลายจิต 
บรรดาศิษยลอมขางไมหางแห 
ทานหมดองครองเครงไมเล็งแล 
ขึ้นบกแตองคเดียวดูเปลี่ยวใจ 
สํารวมเรียบเลียบรอบขอบปาชา 
ภาวนาตามสงฆไมหลงใหล 
เห็นศพฝงบังสุกุลสงบุญไป 
เห็นแสงไฟรางรางสวางเวียน 
ระงับเงียบเซียบเสียงสําเนียงสงัด 
ประดิพัทธพุทธคุณคอยอุนเศียร 
บรรดาศิษยคิดกลาตางหาเทียน 
จําเริญเรียนรุกขมูลพูลศรัทธา 
อสุภธรรมกรรมฐานประหารเกตุ 
หวนสังเวชวาชีวังจะสังขาร 
อันอินทรียวิบัติอนัตตา 
ที่ปาชานี้แลเหมือนกับเรือนตาย 
กลับหายกลัวมัวเมาไมเขาบาน 
พระนิพานเพิ่มพูนเพียงสูญหาย 
อันรูปเหมือนเรือนโรคใหโศกสบาย 
แลวตางตายตามกันไปมั่นคง 
คอยคิดเห็นเย็นเยียบไมเกรียบกริบ 
ประสานสิบนิ้วนั่งดังประสงค 
พยายามตามจริตทานบิตุรงค 
สํารวมทรงศีลธรรมที่จําเจน 
ประจงจดบทบาทคอยยาตรยาง 
ประพฤติอยางโยคามหาเถร 
ประทับทุกรุกรอบขอบพระเมรุ 
จนพระเณรในอารามตื่นจามไอ 
ออกจงกรมสมณาษมาโทษ
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รมนิโรธนองไมเสื่อมที่เลื่อมใส 
แผกุศลจนจบทั้งภพไตร 
จากพระไทรแสงทองผองโพยมฯ 

เมื่อขาพเจาอานกลอนตอนนี้ครั้งแรกก็สงสัยประวัติสุนทรภูในตอนบวชเทาที่เชือ่กนั 
มา  วาจะคลาดเคลื่อนขนาดผิดหมดก็แทบจะวาได เพราะพระที่ขึ้นไปทํากิจจงกรมในปาชา 
เวลากลางดึกเชนนี้จะเปนพระขี้เมา หรือผูที่อาศัยผาเหลืองหากินไมได จะตองเปนพระที่ 
เครง เห็นทุกขแลวอยากหาทางที่จะพนทุกขโดยปฏิบัติ แตในเรื่อง “พระภู”  ในเมื่อมี 
หลักฐานแตเพียงในนิราศวัดเจาฟาแหงเดียว ขาพเจาก็ไดแตหุบปากไวกอน ทั้งๆ ที่ 
ปากคันอะโข ครั้นเมื่อมาพบความเดียวกันในนิราศเณรกลั่น  ผิดกันก็เพียงแตเณรหนูพัด 
กลัวผี เณรหนูกลั่นกลัวเสือ ก็เปนโอกาสที่จะพนใหหายคันได ความในนิราศเณรกลั่น 
ตอไปนี้อยูในตอนไปจอดคางคืนที่วัดรางบางพัง 

ถึงบางพังวังวนสาชลเชี่ยว 
เปนเกลียวเกลียวกลิ้งควางเหมือนหางหนู 
เห็นวัดรางขางซายชายสินธู 
เขาหยุดอยูนอนคางที่บางพัง 
พอพลบค่ําลําเดียวดูเปลี่ยวอก 
แตเสียงนกเซ็งแซดังแตรสังข 
ขางซายปาขวาชลเปนวนวัง 
เสียงคางดังอื้ออาบนคาไม 
ฝายคุณพอบริกรรมแลวจําวัด 
พี่เณรพัดหนูตาบตางหลับใหล 
ยิ่งดึกดื่นครื้นเครงวังเวงใจ 
เสียงเรไรหริ่งแรแซสําเนียง 
จะเคลิ้มหลับวับแววถึงแกวหู 
เหมือนคนกูเกร่ินเรียกกันเพรียงเสียง 
เสียงเผาะเผาะเหาะยองคอยมองเมียง 
เห็นเสือเลี่ยงหลีกออมเที่ยวดอมมอง 
ดูนากลัวตัวขาวราวกับนุน 
แบงสวนบุญบนภาวนาสนอง 
ทั้งในน้ําทําเลตะเขคะนอง 
ขึ้นคลานรองฮูมฮูมน้ําฟูมฟาย 
เดชะกิจบิตุรงคซึ่งทรงพรต
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เห็นปรากฏกําจัดสัตวทั้งหลาย 
มันหลีกเลยเฉยไปไมใกลกราย 
เหมือนมีคายเขื่อนรอบประกอบกัน 
จนลวงสามยามเวลาบิดาตื่น 
ประเคนผืนกาสาน้ําชาฉัน 
เงียบสงัดสัตวปาพนาวัน 
เสียงไกขันแจวแจวแวววิญญา 
ทานอวยพรสอนพระธรรมกรรมฐาน 
ทางนิพพานพนทุกขเปนสุขา 
ไดเรียนธรรมบําเพ็งภาวนา 
เมื่อนอนหนาวัดรางคุงบางพัง 
แลวบิดาพาเดินขึ้นเนินวัด 
เงียบสงัดงึมปาขางหนาหลัง 
เขานิโครธโบสถใหญรมไมรัง 
สํารวมนั่งนึกภาวนาใน 
ดวยเดชะพระมหาสมาธิ 
เปนคติตามศรัทธาอัชฌาสัย 
พอแสงทองสองฟานภาลัย 
ลาพระไทรสาขาลงมาเรือฯ 

นอกจากการบําเพ็ญกิริยา ตามประสาที่เรามักเรียกกันอยางสนุกๆ ทุกวันนี้วา ยุบ 
หนอ พองหนอ แลว พระภูยังไดแสดงอาการเปนพระที่แทอีก เชน บิณฑบาตไขเตาจาก 
ชาวบาน เพื่อฝงใหสัตวที่ปฏิสนธิ์ไดเกิด 

เตาขึ้นไขไวทุกหาดไมขาดคน 
เที่ยวขุดคนไขไดดวยงายดาย 
สาธุสะพระบิดาเมตตาเตา 
บิณฑบาตเขาเขาเห็นพระก็ถวาย 
เอาใสไวในหลุมทุกขุมทราย 
แลวเกลี่ยทรายสุมทับใหลับตา 
เปนประโยชนโปรดสัตวที่ปฏิสนธิ์ 
ใหรอดพนความตายไดหนักหนาฯ 

และเมื่อฉันอาหารที่ชาวปาเขามาถวายอยางหนาเฉยตาเฉย
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ฝายพวกเขาชาวปาทําอาหาร 
แกงผักหวานกับปลารามาถวาย 
ทั้งแยบึ้งอึ่งยางมาวางราย 
ทั้งหญิงชายชาวปาศรัทธาครัน 
ทั้งปลาทูปูปาประสายาก 
ไมมีหมากเปลือกไมจีบใสขัน 
ถวายพระพระประโยชนโปรดพวกนั้น 
อุตสาหฉันของปาไมอาเจียน 
แตหนูตาบกับพี่เณรเราเห็นอึ่ง 
กับแยบึ้งเบือนอายไมหายเหียน 
พอเสร็จพระยถาลานายเกวียน 
ตามทางเตียนตัดตรงเขาดงรังฯ 

ตัวอยางที่นํามาลงเหลานี้ ไมใชคําของสุนทรภูเอง ฉะนั้นจะควรเชื่อไดหรือไมวา 
“พระภู”  เปนคนละคนกับ  “ชาลีภู”  ผูเปนศิลปน 

สวนหนูกลั่นที่มาเปนลูกเลี้ยงสุนทรภูนั้น เปนผูมีตระกูล มีปูเปนพระยาสุนทรเสนา 
มีปาซึ่งวาเปนผูสรางวัดหมู (วัดอัปสรสวรรค)  ตามประวัติวัดหมู วาเจาจอมนอยใน 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเปนผูปฏิสังขรณวัดโบราณที่รางไป เจาจอมนอยผูนี้ 
เปนบุตรีเจาพระยาพลเทพ (ฉิม)  มีฉายาเพื่อใหผิดกับเจาจอมนอยอีกสองคนวาจอมนอยสุ 
หรานากง เจาจอมนอยผูนี้เห็นจะไมใชปาตัวของเณรกลั่น เพราะไดออกชื่อปูไววาเปนพระ 
ยาสุนทรเสนา เห็นจะพอสันนิษฐานไดโดยไมพยายามเปดหนังสือคน วาพระยาสุนทรเสนา 
เปนนองหรือเกี่ยวดองกับเจาพระยาพลเทพ (ฉิม)  ขาพเจาไมอยากไลเรื่องญาติโกโญติกา 
ของหนูกลั่นไปกวานี้ เอาความสั้นๆ วา สุนทรภูคงจะเปนที่ใกลชิดนับหนาถือตาของพวก 
ขุนนางแลชาววัง มิใชเปนพระขี้เมาอยางที่เชื่อกันมาแตกอน มิฉะนั้นเด็กมีฐานะขนาดเณร 
กลั่นคงจะไมไดมาเปนลูกเลี้ยง ความขอนี้มีพยานหลักฐานยืนยันที่วาสุนทรภูมีลูกศิษยเปน 
เจาฟาถึงสามพระองค (เจาฟาอาภรณ,  เจาฟากลาง,  แลเจาฟาปว)  มีเจาฟากุณฑลฯ 
พระองคเจาลักขณานุคุณ แลตอไปกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ แลพระบาทสมเด็จพระปนเกลา 
เจาอยูหัว ทรงอุปการะเปนระยะๆ ฉะนั้นขาพเจาจึงวาไวแตตนวาสุนทรภูจะไปตกทุกขได 
ยากที่ไหนกัน ที่จะพาลูกแลลูกศิษยในครอบครัวอันใหญโตไปอดขาวกันหมดนั้น ยอมเปนไป 
ไมได เจานายผูประทานอุปการะแกสุนทรภูลวนแตเปนเจาใหญนายโตทั้งสิ้น ทานคงไมได 
ทอดทิ้งอยางที่เขาใจกันมาแตกอนในศตวรรษเกาของสุนทรภู 

ในระหวางหกปหลังแตกลับมาจากไปไหวพระแทนดงรังใน พ.ศ.  ๒๓๗๖ แลเมื่อ 
ยายไปอยูวัดเทพธิดาใน พ.ศ. ๒๓๘๒ สุนทรภูจะไดทําอะไรบางเปนเรื่องที่เรารูนอยกวา
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ใน ๖ ปกอน คือระหวางกลับมาอยูวัดราชบูรณะแลที่ไปพระแทนฯ ใน พ.ศ.  ๒๓๗๑ เวน 
แตเราจะซอยระยะเวลาที่สุนทรภูบวชออกเปนงวด งวดละ ๓ ป แทน ๖ ป ถาทําเชนนั้น 
ความเคลื่อนไหวของสุนทรภูก็กระจางแจงขึ้นทันที แตกอนที่จะทําได จําเปนตองเสียเวลา 
แลเนื้อที่นําขอสันนิษฐานตางๆ มาลงบาง 

คุณฉันทวาเมื่อกลับมาจากวัดเจาฟา ใน พ.ศ. ๒๓๗๗ สุนทรภูไดยายจากวัด 
โพธิ์ไปอยูวัดมหาธาตุ เพื่อใกลชิดกับตําหนักที่ประทับของพระองคเจาลักขณานุคุณ เพื่อ 
สะดวกในการสงเสีย พอถึง พ.ศ. ๒๓๗๘ พระองคเจาลักขณานุคุณสิ้นพระชนม สุนทรภู 
หมดที่พึ่งจึงไดลาผนวชไปลอยเรือแตงกลอนประกอบการคาขาย ครั้นถึงปฉลู พ.ศ . 
๒๓๘๓ ประกอบกับหนูพัดอายุครบบวช สุนทรภูจึงไดเขาไปเฝาสมเด็จพระปรมานุชิต 
ชิโนรสขอประทานบวชใหม แตหาไดอยูที่วัดโพธิ์ไม ทรงแนะนําใหไปอยูวัดราชบูรณะที่เคย 
อยูมาแตกอนแลว แตยังมิทันไดจําพรรษาก็ยายไปอยูวัดเทพธิดา ในระหวางที่สุนทรภูครอง 
เพศฆราวาสอยูประมาณ ๕ ปนั้นเปนระยะเวลาที่ “ปลอยแก”  แตไดเมียอยูประจําคนหนึ่ง 
ชื่อมวงมีลูกดวยกันชื่อหนูนอย 

ความตางๆ ที่คุณฉันทใชประกอบการสันนิษฐานมีอยูในนิราศสุพรรณ รําพนัพลิาป 
แลนิราศพระประธม  ในที่นี้ไมจําเปนที่จะยกเหตุผลของคุณฉันทมามากราย เพียงแตตอน 
ตีความวาสมเด็จพระปรมาฯ บวชใหทั้งพอลูก แลวใหไปอยูวัดราชบูรณะรายเดียวก็พอ 
กลอนในรําพันพิลาปวา 

พระฤาษีที่ชวยชุบเสือโค 
ใหเรืองฤทธิ์อิศโรเดโชชัย 
แลวไมเลี้ยงเพียงแตชุบอุปถัมภ 
พระคุณล้ําโลกาจะหาไหน 
ชวยชี้ทางกลางปาใหคลาไคล 
หลวิชัยคาวีจําลีลาฯ 

กอนที่ทานผูอานจะตั้งคําถามวาสมเด็จพระปรมาฯ  เคยบวชเปนฤาษีเมื่อไร 
ขาพเจาใครอธิบายเสียหนอยวาเมื่อคุณฉันทแตง ๑๐๐ ปของสุนทรภู  คุณฉันทไมไดอาน 
นิราศเณรกลั่น  ฉะนั้นก็ไดแตวาไปเทาที่มีหลักฐานอยูในมือ ถาไดอานนิราศเณรกลั่น 
เสียกอนก็อาจเขียนเรื่องไปคนละอยาง ไมตกอยูในศตวรรษเกาใครจะไปรู ในทํานอง 
เดียวกันก็เมื่อสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระนิพนธเรื่องประวัติสุนทรภู  โดยมิ 
ไมทอดพระเนตรเรื่องรําพันพิลาป  (ซึ่งมีบอกทั้งปบวชปสึก)  ยอมตองมีคลาดเคลื่อนบาง 
ธรรมดา ฉะนั้นที่คุณฉันทสันนิษฐานนั้นไมพึงถือเปนขอตําหนิ ที่แทควรสรรเสริญในดาน 
การอุตสาหะ

สุนทรภูแตงรําพันพิลาปเปนบทฝน (สุนทรทําคําประดิษฐนิมิตฝน)  กลาวอีกนัย
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หนึ่งแกลงแตงเรื่องใหเลอะ (ลืมวันเดือนเชือนเฉยแกลงเลยละ เห็นแตพระอภัยพระทัยดี 
ชวยแจวเรือเกื้อหนุนทําบุญดวย)  ฉะนั้นจําเปนตองระวังในการอาน มิฉะนั้นก็จะเลอะตาม 
เปนตนในตัวอยางกลอนที่ยกมา ถาจะอานอยางเถรตรง ก็จะเห็นวาพระอภัยมณี (สมเด็จ 
กรมพระยาบําราบปรปกษ)  ทรงทําบุญโดยแจวเรือ!  สวนในเรื่องลูกเมียที่ไดใหมไมควรจะ 
ลืมวาในนิราศสุพรรณ  สุนทรภูออกชื่อเมียแทบทุกคน มีแมจัน,  นิ่ม,  งิ้ว,  มวง ฯลฯ ไม 
นาจะถือวาไดแมมวงมาเปนขาวใหมปลามันกวาหรือพิสดารกวา  “นางในนิราศ”  คนอื่นๆ 
แลวหนูนอยที่ไปไหวพระปฐมเจดียดวยนั้น (เจาหนูนอยพลอยวาฟาตกน้ํา)  เผอิญไปชื่อ 
พองกับหนูนอยที่ไปเพชรบุรี (ใหหนูนอยคอยนับในนาวา)  คุณฉันทอธิบายเอาใหญวาหนู 
นอยในสองนิราศผิดกันอยางไร ขาพเจาเห็นจะไมอธิบายแลไมลงคําอธิบายของคุณฉันท 
ดวย 

สวน พ.ศ.  ที่แตงสามเรื่องที่คุณฉันทนํามาประกอบการสันนิษฐานตามที่เขาใจกัน 
ในปจจุบัน นิราศสุพรรณแตงจากวัดเทพธิดาใน พ.ศ.  ๒๓๘๔ (เหตุที่วาเชนนั้นดูเหมือน 
จะเปนเพราะออกเดินทางจากมหานาค “ไปทางเรือเหลือสลดดวยปลดเปลื้อง”  แลในรําพัน 
พิลาปวา  “จนถึงปลายปฉลูมีธุระ”  รําพันพิลาปแตงใน พ.ศ.  ๒๓๘๕ (โอปนี้ปขาล 
สงสารวัด)  สวนนิราศพระประธม  แตงเมื่อปลายปขาลนั้นเองเมื่อสึกแลว) 

ตอนนี้ลองจับศักราชใหม ตั้งตนดวยนิราศสุพรรณ 
ที่จะวานิราศสุพรรณแตงใน พ.ศ.  ๒๓๘๔  เพราะในรําพันพิลาปวา “ปลายปฉลู 

มีธุระ”  ไมเปนเหตุแลที่จะวาแตงจากวัดเทพธิดาเพราะออกเดินทางจากมหานาคก็ไมเปน 
เหตุ เพราะจะตองแจวเรือถอยหลัง ระยะทางเดินในเรื่องนั้น ผานวัดสระเกศ เชิงเลนคลอง 
โองอาง ออกแมน้ําที่วัดเลียบแลวเขาคลองบางกอกนอย ระยะทางนี้เหมือนกับในนิราศเณร 
กลั่น  (แตง พ.ศ.  ๒๓๗๖ กอนสรางวัดเทพธิดา)  ผิดกันแตที่นิราศเณรกลั่นเขาคลอง 
บางกอกใหญแลไมไดออกชื่อวัดสระเกศ ที่ทั้งสองเรื่องไมพูดถึงวัดเทพธิดาเลย ชวนใหคดิวา 
นิราศสุพรรณก็แตงกอนสรางวัดเทพธิดาเชนเดียวกับนิราศเณรกลั่น  ขาพเจาวานิราศ 
สุพรรณแตง พ.ศ.  ๒๓๗๙ ที่พูดนี้พูดดวยความรูสึก มิใชเพราะสันนิษฐานหรือเดาเทาที่ 
สังเกตมา จะเปนดวยเหตุผลกลใดไมทราบ ความรูสึกของขาพเจาในเรื่องวรรณคดีไมคอย 
ผิด ในเรื่องปแตงนิราศสุพรรณ  ขาพเจาอาจพลาดสักปหนึ่งขางหนาหรือหลัง แตรูสึกวา 
ไมไดแตงใน พ.ศ.  ๒๓๘๔  จากวัดเทพธิดาอยางแนนอน 

ถาจะเชื่อวานิราศสุพรรณแตง พ.ศ.  ๒๓๗๙ แลวยึดปนี้เปนหลักแยกระยะเวลา 
ที่สุนทรภูบวชออกเปนงวดๆ งวดละ ๓ ป ประวัติสุนทรภูก็จะลงรอยกวาเกาเปนกอง 
ในตอนนี้ลองทวนความสักหนอยเพราะเทาที่แลวมา ดูจะไดขัดคอทานเกจิอาจารยมากกวา 
พูดจาอะไรที่เปนเรื่องเปนราว การลมของเกานั้นงาย แตการตั้งของใหมขึ้นมาแทนยาก 

พ.ศ.  ๒๓๖๗ :  สุนทรภูออกบวชแลวไปหัวเมือง ลูกไปดวยคนหนึ่งอายุจะ 
ประมาณ ๗-๘ ขวบ
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พ.ศ.  ๒๓๖๘-๖๙-๗๐  :  จําพรรษาหัวเมืองสามพรรษา (ที่ไหนบางไมทราบ) 
ในรําพันพิลาป  วา 

ทางบกเรือเหนือใตเที่ยวไปทั่ว 
จังหวัดหัวเมืองสิ้นทุกถิ่นฐาน 
เมืองพริบพรีที่เขาทํารองน้ําตาล 
รับประทานหวานเย็นก็เปนลม 
ไปราชพรีมีแตพาลจัณฑาลพระ 
เหมือนไปปะบอระเพ็ดเหลือเข็ดขม 
ไปขึ้นเขาเลาก็ตกอกระบม 
ทุกขระทมแทบจะตายเสียหลายคราว 
ครั้งไปดานกาญจนบุรีที่อยูกะเหรี่ยง 
ฟงแตเสียงเสือสีหชะนีหนาว 
นอนน้ําคางพรางพนมพรอยพรมพราว 
เพราะเชื่อลาวลวงวาแรแปรเปนทอง 
ทั้งฝายลูกถูกปอบมันลอบใช 
หากแกไดใหไปเขากินเจาของ 
เขาวษามาอยูที่สองพี่นอง 
ยามขัดของขาดมุงริ้นยุงชุมฯ 

นอกจากเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี แลสุพรรณบุรี สุนทรภูยังไดไปถึงพิษณุโลก 
(คิดถึงคราวเจานิพานสงสารโศก ไปพิศรีโลกลายแทงแสวงหา)  แลวจึงลงมากรุงเทพฯ อยู 
ที่วัดเลียบ (มาอยูวิหารวัดเลียบยิ่งเยียบเย็น) 

ในระยะเวลาสามปแรกที่บวช สุนทรภูสนุกสนานอยูกับการเลนแรแปรธาตุ แสวงหา 
ลายแทง ยาอายุวัฒนะ ฯลฯ เปนระยะเวลาที่ชีวิตโลดโผนผจญภัยนานาชนิด แลถึงแมใน 
เรื่องจะครวญคร่ําน้ําตากระเด็น เราก็ไดแตถามวา ถาเดือดรอนแลว ไปทําไม ไปเพราะใจ 
สมัครใชไหม? 

พ.ศ.  ๒๓๗๑  :  แตงนิราศภูเขาทอง 
พ.ศ.  ๒๓๗๒  :  แตงเพลงยาวถวายโอวาท เพื่อทูลลาเจาฟานอยลูกศิษยเพื่อ 

“จะนิราศแรมไปไพรพฤกษา ตอถึงพระวษาอื่นจักคืนมา” 
พ.ศ.  ๒๓๗๓ :  ไมทราบวาจําพรรษาที่ไหน 
พ.ศ.  ๒๓๗๔ :  แตงนิราศเมืองเพชร 
พ.ศ.  ๒๓๗๕ :  แตงนิราศวัดเจาฟา 
พ.ศ.  ๒๓๗๖  :  แตงนิราศเณรกลั่น
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ในระหวางหกปตั้งแตแรกบวชจนกลับมาอยูที่วัดเลียบ สุนทรภูยังไมไดเริ่มจับเรื่อง 
พระอภัยมณีที่คางมาตั้งแตรัชกาลที่ ๒ เลย ยังคงสนุกอยูกับการแสวงหาลายแทงเหลานัน้ 
อยู ตออีกสามป (พ.ศ.  ๒๓๗๗-๗๘-๗๙)  ขาพเจาก็นึกวายังไมไดเริ่ม เขาใจวาจะลง 
มือเมื่อกลับจากสุพรรณแลว ระหวางนั้นวัดเทพธิดาเริ่มสรางใน พ.ศ.  ๒๓๗๙ ผูกพัทธ 
เสมาใน พ.ศ.  ๒๓๘๒ สุนทรภูยายไปอยูวัดเทพธิดาจากวัดเลียบโดยตรง ในรําพันพิลาป 
วา 

เปนคราวเคราะหก็ตองพรากจากวิหาร 
กลัวพวกพาลผูรายจํายายหนี 
อยูวัดเทพธิดาดวยบารมี 
ไดผาปปจจัยไทยทานฯ 

อนึ่งพระองคเจาลักขณานุคุณสิ้นพระชนมใน พ.ศ.  ๒๓๗๘ กอนสุนทรภูไป 
สุพรรณ ฉะนั้นที่วากันมาแตกอนวา แตงเรื่องพระอภัยมณีถวายพระองคเจาลักขณานุคุณ 
จึงเปนเรื่องที่อยูในเกณฑโคมลอยไมมีหลักฐานยืนยันคําบอกเลาเลย 

ความตอไปนี้ลักเขามาจากหนังสือสิบกวี  เมื่อเจาของเผลอขอความอื่นๆ ที่นึกได 
หรือเดาออกเกี่ยวกับนิราศสุพรรณ  จะขอพูดหลังลงตัวบทแลว 

“นิราศที่แตงเปนคําโคลงเรื่องนี้ไมเหมือนนิราศคําโคลงเรื่องอื่นๆ ที่แตงเลียนแบบ 
กันมาตลอด คือเปนบทครวญที่กลาวเขากับตําบลที่ผานหรือชื่อนกชื่อไมไมมีที่จะบันทึก 
เหตุการณอะไรเลย นิราศสุพรรณของสุนทรภูเลาการเดินทางเหมือนอยางนิราศที่แตงเปน 
กลอน ฉะนั้นในดาน “รสความ”  จึงไมเหมือนนิราศคําโคลงอื่นๆ ที่ครวญก็ครวญอยางเฉๆ 
ดังในสองบทตอไปนี้ ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนวิธีชมโฉมที่ขันเอาการ 

บางปลาราปลาคล่ําน้ํา  ลําคลอง 
คนเหลาชาวประมงมอง  มุงขา 
สุมซอนชอนชนางปอง  ปดเรือก เฝอกแฮ 
เหม็นเนาคาวปลารา  เรียดคุงคลุงโขลงฯ 

ริมน้ําทําทาขึ้น  ขอดปลา 
เกล็ดติดตัวตีนตา  ตมูกแกม 
คิดคูสูเสนหา  หอมชื่น ระรื่นเอย 
โคลนเชนเปนแปงแตม  ติดเนื้อเหลือหอมฯ 

“กลอนของสุนทรภูมีสัมผัสในมาก ในกาพยและโคลงก็ใชสัมผัสสระอยางในกลอน 
ซึ่งเปนขอติวาทําใหลีลาของโคลงชาลง นอกจากนั้นยังติกันวาไมถือเอกโทษโทโทษ หรือใช
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โทแทนเอก หรือแมแตจะเกินสักคําก็ไมเอื้อ (ในตัวอยางขางบนมีทุกอยางที่วาเปนขอเสีย) 
แตที่แทนิราศสุพรรณเปนบทที่บรรจงแตงมีระเบียบที่สุด เปนตนตลอดเรื่องในบาทหนึ่งไมมี 
สรอยเลย ในบาทสามไมมีขาดเวนแตแหงเดียวในบทนาคบริพันธ ซึ่งเปนที่ตองซ้ําอักษร จะ 
ใสสรอยไมได นอกจากนั้นความแนนลงพอดีบททุกบท ถาอานใหถูกอยางที่ผูแตงตัง้ใจ บทนี้ 
ไมแพนิราศนรินทร และนิราศลําน้ํานอย แตจะเทียบกันก็เทียบไมไดแท 

“ที่จะวานิราศสามเรื่องที่กลาวนี้เปนเพลงคนละเพลงก็ไมตรงนัก ถาจะวาเปนเพลง 
เดียวกัน แตนรินทรอินตีระนาด พระยาตรังเปาแซกโซโฟน สุนทรภูสีซอไมมีควายฟงก็ไม 
ตรงแท ขาพเจาชอบมากกวาที่จะเทียบวาเมื่อเพลงขึ้นแลว นรินทรอินและพระยาตรังออก 
เตนรํา นรินทรอินลีลาศอยางสุภาพ พระยาตรังเตนแซมบาดวยจังหวะบาทกุญชร สวน 
สุนทรภูเมื่อเพลงขึ้นแลวออกไปรําวงแทนเตนรํา ใชลีลากลอนแทนลีลาโคลง ฉะนั้นจําตอง 
อานของทานใหถูก มิฉะนั้นก็จะไมเห็นลวดลายในเชิงรํา 

“การที่จะอานโคลงใหเปนกลอน ผูอานจําเปนตองตั้งพิธีในใจนิดหนอย คือลืมเสีย 
วากําลังอานโคลง พยายามอานขามสัมผัสนอกไปเลย ใชแตสัมผัสในเปนเครื่องวรรค 
เกี่ยวกับที่วรรคในการอานกลอน ขาพเจานึกวาทานควรลองเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษดู 
คํา Caeswra  คํานี้เดิมเปนภาษาละติน แตนํามาใชกันเปนศัพทกวีในภาษาอื่น ถาเซซัวรา 
ยังชวยทานวรรคโคลงของสุนทรภูไมถูก ก็ควรอานเทิ่งๆ ตลอดบรรทัด โดยไมคํานึงถึงเอก 
โท หากจะเรียงโคลงเสียใหมก็พอจะเห็นลีลางายเขาบาง 

บางปลาราปลาคล่ําน้ําลําคลอง 
คนเหลาชาวประมงมองมุงเขา 
สุมซอนชอนชนางปองปดเรือกเฝอกแฮ 
เหม็นเนาคาวปลาราเรียดคุงคลุงโขมงฯ 
ริมน้ําทําทาขึ้นขอดปลา 
เกล็ดติดตัวตีนตาตมูกแกม 
คิดคูสูเสนหาหอมชื่นระรื่นเอย 

“ในการพิมพครั้งนี้ ขาพเจามิไดเปลี่ยนรูปโคลงหรือเอกโทษโทโทษ เพราะไมใชของ 
ยากที่ผูอานจะทําเอาเองในใจได รูสึกวางายเทากับบวกสองกับสองใหเปนสี่หรือหาแลวแต 
ใจสมัคร ฉะนั้นจึงปลอยไวตามเดิม” 
(จบความจากสิบกวี) 

ลูกศิษยสุนทรภู 
ชวยแตงพระอภัยมณี
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ทานจันทรทรงมีขอสังเกตเกี่ยวกับสุนทรภูตอไปอีกวาในระหวางนิราศสุพรรณคํา 
โคลงและนิราศพระประธมคํากลอนสองเรื่องนั้น ไดขามขอความในชีวิตสุนทรภูไปเสียหาป 
ระหวาง พ.ศ.  ๒๓๗๙ และ ๒๓๘๔ แตกอนเคยเชื่อกันวานิราศสุพรรณแตงเมื่อ พ.ศ. 
๒๓๘๔ และนิราศพระประธมและนิราศเมืองเพชรแตงเมื่อลาสิกขาแลว ขาพเจาวาทัง้สอง 
เรื่องแตงในระหวางบวช (นิราศเมืองเพชรแตงจากวัดเลียบ พ.ศ.  ๒๓๗๔ และนิราศพระ 
ประธมแตงจากวัดเทพธิดา พ.ศ.  ๒๓๘๔)  สวนนิราศสุพรรณแตง พ.ศ.  ๒๓๗๙ จาก 
วัดเลียบ (ถากอนหรือหลังก็เพียงปเดียว)  เมื่อกลับมาจากสุพรรณแลวไดเริ่มจับเรื่องพระ 
อภัยมณีที่คางมาแตแผนดินกอน เรื่องนี้แตกอนเคยเชื่อวาถวายพระองคเจาลักขณานุคุณ 
(สิ้นพระชนม พ.ศ.  ๒๒๗๘)  แตขาพเจาเชื่อวาแตงถวายกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ผูเปน 
เจาพี่จะตองถูกตองกวา ในที่นี้เอาความวา เมื่อกลับจากสุพรรณแลว ในสามประหวาง 
พ.ศ.  ๒๓๘๐-๘๒ สุนทรภูอยูที่วัดเลียบ และสามประหวาง พ.ศ.  ๒๓๘๓-๘๕ อยูที่ 
วัดเทพธิดา สุนทรภูลาบวชในปขาล พ.ศ. ๒๓๘๕ (แตงรําพันพิลาปและเชื่อวาแตงนิราศ 
พระประธมกอนสึกหนึ่งป อยางที่บอกไวในรําพันพิลาปวา “ปลายปฉลูมีธุระ” 

กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระนามเดิมพระองคเจาหญิงวิลาส ทรงเปนลูกเธอใน 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระองคที่ ๓ เปนพระธิดาพระองคใหญในเจาจอม 
มารดาบาง ประสูติเมื่อปมะแม พ.ศ.  ๒๓๕๔ ไดรับสถาปนาเปนเจาตางกรมเมื่อปจอ 
พ.ศ.  ๒๓๘๑ สิ้นพระชนม พ.ศ.  ๒๓๘๘ 

พระองคเจาหญิงวิลาสทรงมีพระอนุชารวมเจาจอมมารดา ทรงพระนามพระองค 
เจาลักขณานุคุณ ตามพระนิพนธสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพในเรื่องประวัติสุนทร 
ภู  พระองคเจาลักขณานุคุณไดทรงอุปการะสุนทรภูจนสิ้นพระชนมในป  พ.ศ.  ๒๓๗๘ 
สุนทรภูไดแตงบทสรรเสริญพระเกียรติถวายเรื่องหนึ่ง ซึ่งในขณะที่เขียนนี้ยังไมพบฉบับ แล 
ไดแตเรื่องพระอภัยมณีถวายดวย ครั้นเมื่อพระองคเจาลักขณานุคุณสิ้นพระชนม กรมหมื่น 
อัปสรสุดาเทพผูเปนเจาพี่ชะรอยจะไดรับมรดกของเจานอง ไดประทานอุปการะแกสุนทรภู 
ตอไป โปรดใหแตงเรื่องพระอภัยมณีตอถวายเดือนละหนึ่งเลมสมุดไทย 

ขาพเจาไดเขียนไวขางหนาแลววา เรื่องของสุนทรภูที่เกี่ยวของกับพระองคเจา 
ลักขณานุคุณยังมีหลักฐานนอกเหนือจากคําบอกเลากันมานอยเหลือเกิน ทั้งนี้มิใชจะไมเชือ่ 
วาไมไดเกี่ยวของเลยก็หามิได เปนเพียงแตวาหลักฐานทางหนังสือควรจะมีมากกวานี้สัก 
หนอยจึงจะงาม สวนที่สุนทรภูเกี่ยวของกับกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ นอกเหนือจากที่ผูใหญ 
เลากันมาวาทรงเปน “นายของสุนทรภู”  ยังมีหลักฐานทางอื่นมาประกอบคําของสุนทรภู 
เอง 

กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพทรงสรางวัดเทพธิดาเมื่อ พ.ศ.  ๒๓๗๙ ผูกพัทธเสมาใน 
พ.ศ.  ๒๓๘๒ (ในเรื่องการสรางวัดเทพธิดานี้ จดหมายเหตุบางแหงวา พระบาทสมเด็จ
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พระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงสรางประทานแลกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพทรงสละเงินสมทบ พรอม 
กันนั้นไดทรงสรางวัดราชนัดดาประทานพระองคเจาโสนัล ธิดาพระองคเจาลักขณานุคุณ) 
ในปที่ผูกพัทธเสมานั้นสุนทรภูยายจากวัดราชบูรณะไปอยูวัดเทพธิดา อยูไดสามพรรษาก็ลา 
สึกในปขาล พ.ศ.  ๒๓๘๕ 

ความตอไปนี้อยูในเรื่อง ยุคกลางในยุโรป  ของ น.ม.ส. 

“ทาวเจาลมาน” 
เมื่อเขียนมาถึงตอนที่จะเริ่มเลาเรื่องพระเจาชาลมาญน้ีก็ชวนใหอยากออกจาก 

ยุคกลางในยุโรปมาเมืองไทยสักพักหน่ึง ถาพูดในสวนวรรณคดีของเราจะเรียกบทกลอน 
ของสุนทรภูวายุคกลางแหงวรรณคดีไทยก็เห็นจะได สุนทรภูเปนกวีตัวยงมาแตรัชกาลที่ 
๒ เปนคนโปรดทํานอง  “เนาวรัตนกวี”  นัยหน่ึงพวกที่ประชุมกันแตงกลอนในที่ประทับ 
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๒ ไดเคย  “หมอบรับกับพระจมื่นไวย”  เปนตน 

ครั้น “สิ้นแผนดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ”  กลาวอีกอยาง 
หน่ึง คือเมื่อพนรัชกาลที่ ๒ มาถึงรัชกาลที่ ๓ แลว สุนทรภูก็อับวาสนา แกเห็นจะไมใช 
คนชนิดที่เก็บหอมรอมริบ ครั้นไมไดทําราชการก็ขัดสน มีวิชาอยูเพียงที่จะแตงหนังสือ 
ขาย แตราคาหนังสือที่ขายไดนั้นก็ไมสูมาก กลาวกันวาแตงเรื่องพระอภัยมณีขายถวาย 
เจานายในวังไดเลมสมุดไทยละ ๔ บาท ซึ่งเปนราคาดีที่สุดที่ใครจะขายหนังสือไดในสมัย 
น้ัน สุนทรภูจะมีความรูทั่วไปอยางที่เรารูกันในสมัยน้ีก็ไมไดอยูเอง แตแมในรัชกาลที่ ๓ 
ก็มีฝรั่งเขามาอยูเมืองไทยบางแลว แลมีไทยหนุมๆ ชั้นเจานายแลลูกหลานของขุนนาง 
ผูใหญหลายคนเรียนภาษาฝรั่งจนพูดไดอานไดเขียนไดแลคงจะรูเรื่องฝรั่งนํามาเลากัน 
บาง สุนทรภูในรัชกาลที่ ๓ อาศัยอยูในสํานักพวก “สมัยใหม”  คือพวกรูภาษาฝรั่งใน 
เวลาน้ัน 

สุนทรภูอับวาสนาลงในทันใดเมื่อ พ.ศ.  ๒๓๖๗ ดวยสิ้นแผนดินสิ้นรสสุ 
คนธาลงในปน้ันซึ่งตรงกับ ค.ศ.  ๑๘๒๔ ตอน้ันมาอีก ๑๓ ป ค.ศ.  ๑๘๓๗ กวีน 
วิกตอเรียไดเถลิงราชสมบัติอังกฤษ ความทราบมาถึงเมืองไทยตลอดจนสุนทรภู แกจึง 
แตงเรื่องนางลเวงเปนเจาแผนดินเกาะลังกาซึ่งแกเรียกวาอังกฤษ เราไมทราบวาสุนทรภู 
ไดเริ่มแตงเรื่องพระอภัยมณีเมื่อไร แตกวีนวิกตอเรียเสวยราชยอังกฤษในปที่ ๑๓ แหง 
รัชกาลที่ ๓ ของเรา และไดทรงวิวาหกับเจาชายเยอรมันใน ค.ศ.  ๑๘๔๐ ในเรื่องพระ 
อภัยมณีนางลเวงหาไดวิวาหกับเจาฝรั่งไม จึงนาเขาใจสุนทรภูจะไดเริ่มแตงพระอภัยมณี 
ระหวางปที่กวีนวิกตอเรียเสวยราชยกับปที่ทรงวิวาห หรือถาหลังปทรงวิวาหมาก็คงจะไม 
นาน เพราะขาววิวาหคงจะทราบมาถึงเมืองไทยเหมือนกัน 

เน้ือเรื่องพระอภัยมณีเปนเรื่องซ่ึงสุนทรภูผูกขึ้นเอง เพราะนอกจากที่เจาแผนดิน 
อังกฤษเปนสตรีแลวก็ไมมีอะไรอีก แตสุนทรภูอาจรูเรื่องฝรั่งเล็กๆ นอยๆ เก็บเอานาม
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ในวรรณคดียุโรปมาแกใหเพี้ยนไปเล็กๆ นอยๆ แลวใชในเรื่องพระอภัยมณีก็เปนได ที่ 
กลาวเชนน้ีก็เพราะเจาลมานในพระอภัยมณีน้ันเสียงคลายชาลมาญนัก แตเจา  ลมาน 
เปนเจากรุงยักษคุมทัพยักษมักกะสันมาชวยนางลเวงรบพระอภัย ฤทธิ์เดชของเจาลมาน 
ก็ดูทีจะไมนอย แตทนเสียงปของพระอภัยไมได ก็หลับอยูในสมรภูมิ 

เรื่องราวในหนังสือฝรั่งที่เน่ืองแตพระเจาชาลมาญน้ัน ไมเคยเห็นใครนํามาเขียน 
ในหนังสือไทย แตไทยเราก็คงจะทราบนามเจากรุงปารีสองคน้ันกันมานาน  จึงทําใหนา 
สงสัยวาเจาลมานของสุนทรภูเปนชื่อซ่ึงเพี้ยนมาจากชาลมาญ 
(จบความจากยุคกลางในยุโรป) 

นอกจากกวีนวิกตอเรียจะมาเปนนางลเวงในเรื่องพระอภัยมณี  แลพระเจาชาล 
มาญจากเรื่องยุคกลางในยุโรป จะเปนทาวเจาลมาน ยังมีฝรั่งอีกคนหนึ่งในประวัติศาสตร 
อินเดีย ชื่อ วอเรน เฮสติงส  ซึ่งเสียงคลายอุสเรนในเรื่องเหลือเกิน วอเรน เฮลติงส  ผู 
นี้มีบทบาทสําคัญพอๆ  กับลอรด ไคลว  ในการที่อังกฤษไดอินเดียเปนเมืองขึ้น 
สุนทรภูคงจะไดยินสองชื่อนี้เมื่อเลากันถึงเรื่องเมืองอินเดีย วอเรน เฮลติงส แปลงเสียงเปน 
กลอนได  แตลอรด ไคลว  เต็มทีหนอยเสียงเขาสัมผัสยากเหลือเกิน  เลยไมไดมาเปน 
ตัวละครของสุนทรภู 

อยางไรก็ตาม ถาจะเชื่อวาสุนทรภูไดคิดนางลเวงขึ้นจากกวีนวิกตอเรีย แลจับเรื่อง 
แตงตอจากที่คางไวในแผนดินกอนในระหวางกวีนวิกตอเรียเสวยราชยและเมื่อทรงวิวาห 
(ระหวาง พ.ศ. ๒๓๘๐–๘๓)  เราก็อาจเชื่อไดอีกขั้นหนึ่งวา แตงถวายกรมหมื่นอัปสร 
สุดาเทพ ไมใชพระองคเจาลักขณานุคุณอยางที่เขาใจกันมาแตกอน  (เพราะสิ้นพระชนม 
แต  พ.ศ.  ๒๓๗๘)  คงจะไดเริ่มตั้งแตอยูวัดราชบูรณะ  แลวไปตออีกเมื่อยายไปอยู 
วัดเทพธิดา 

ถามวา มีอะไรในบทของสุนทรภูยืนยันบางไหม?  ตอบวามีแตบางเต็มที  กลอน 
ตอนฤษีที่เกาะแกวพิสดารบอกกับสุดสาครวา 

บิดาเจาเหลากอหนอกษัตริย 
บุรีรัตนพลัดพรากจากสถาน 
มาถึงกูอยูศาลานี้ชานาน 
พึ่งโดยสารไปบุรีเมื่อปจอ 
ประเดี๋ยวนี้ปชวดฉศกแลว 
เกิดหลานแกวสามปเขานี่หนอ 
แลวบอกความนามกรทั้งเหลากอ 
แตชื่อพอชื่อพระอภัยมณีฯ
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ปจอตรงกับ พ.ศ.  ๒๓๘๐  ปชวด พ.ศ.  ๒๓๘๓ ปชวดฉศกตรงกับ พ.ศ. 
อะไรไมทราบ แตไมอยูในชีวิตสุนทรภู  ถาจะวาใหตรงตามศักราชปชวด  พ.ศ. 
๒๓๘๓  สุนทรภูก็จะตองแตงกลอนวา “ประเดี๋ยวนี้ปชวดโทศกแลว”  ซึ่งไมเปนเสียง 
กลอนที่ดี  จึงเขาใจวาสุนทรภูเปลี่ยนศกเสียใหมใหรื่นหู 

สุนทรภูแตงพระอภัยมณีอยูหลายป  แลถึงแมเจานายชาววังจะ  “ติดจนงอม” 
เจาตัวก็อาจเบื่อ  จึงยักไปแตงเรื่องสิงหไตรภพ  ซึ่งคางมาแตแผนดินกอนเชนเดียวกัน 
แตเรื่องนี้เขาใจวากรมหมื่นอัปสรสุดาเทพจะไมโปรด  จึงรับสั่งใหสุนทรภูกลับไปตอเรื่อง 
พระอภัยมณี  ตามพระนิพนธสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงสันนิษฐานวา 
เรื่องในตอนหลังๆ  (คือตอจากฉบับหอสมุดฯ อีกประมาณเทาตัว)  สุนทรภูใชใหลูกศิษย 
แตงแทน  ลูกศิษยเหลานั้นจะเปนใครบางไมทราบ คงจะเปนพวก  “เณรหนูกลั่น” 
เสมียนมี ฯลฯ  แตนอกเหนือจากสองคนนี้แลวไมปรากฏชื่อศิษยของสุนทรภูวาเปนนัก 
กลอน  แตคงจะมีไมนอยทีเดียว 

ครั้งหนึ่งสุนทรภูกําลังนั่งเขียนกลอนอยู  เกิดมีนักเลงดีเดินผานบานเกิดอารมณ 
สนุกขึ้นมาอยางไรก็ไมทราบ  หยิบไดกอนอิฐกอนหนึ่งก็ขวางไปที่บานสุนทรภู  สุนทรภู 
ตกใจอุทานออกมาวา  “เฮยไอภู  กําลังนั่งคิดกลอนลงนอนเขลง  คิดตอนพระอภัย 
เกี้ยวละเวง  พออิฐปาฝาเปง-ก็ตกใจ!” 

ถาจะเชื่อวาเรื่องนี้เปนจริง ก็ตองเชื่อวาเรื่องพระอภัยมณีตอนนางละเวง  แตงใน 
ระหวางที่ไมไดบวชเปนพระ  ซึ่งไมตรงกับที่ขาพเจาเขียนไวขางบนเรื่องเดียวกันนี้  ยังมี 
เลาอยูในหนังสือจินตนาการของสุนทรภู  ของ คุณเสงี่ยม  คุมพวาส  วา 

อีกเรื่องหนึ่งเลากันวา  ขณะที่ทานกวีเอกดื่มน้ําอมฤตพอไดขนาดก็มักนอน 
เอกเขนก  หรือขาไขวหางวากลอนลั่นบาน  ซึ่งใครจะฟงหรือไมฟงไมสนใจ  ขอใหได 
วากลอนเลนพอเพลินอารมณก็พอใจแลว แตครั้งนี้เกิดเสียงดังมากไปจนคนขางบาน 
รําคาญก็เอาอิฐประเคนฝาบานปงเขาให  รอนถึงยายนัยวาไมใชยายตัว  แตเคยเลี้ยงมา 
ไดยินคนขางบานเอาอิฐทุมก็โกรธสุนทรภู  จึงเกิดโตคารมกับทานจอมกวีเอกขึ้น  เพราะ 
สาเหตุทองกลอนวา 

“สุนทรภูครูเฒานอนเฉาเฉง  มือกายหนาผากไขวขารองวาเพลง”  พอถึง 
ตอนนี้ก็พอดีอิฐลอยมากระทบฝาบานปงเขา สุนทรภูก็เลยวากลอนตอไปวา  “เสียงอิฐปาฝา 
เปงสะเทือนไป”  ฝายยายอยูในครัวไดยินคนขวางเพราะรําคาญเสียงสุนทรภู  ก็รอง 
ตะโกนออกไปวา  “อายภูนะอายภู  มึงไมรูจักอะไรเสียมั่งเลย  ชาวบานเขารําคาญรู 
ไหม”  สุนทรภูก็ตอเปนกลอนออกไปอีกวา  “วาหรือไมวากูรูอยูเต็มจิตต”  ยายก็สง 
เสียงออกมาดวยความโมโหอีกวา  “มึงจะเกรงกลัวใครมั่งไมมีเลย”  สุนทรภูก็ตอเปน 
กลอนไปอีกวา “จะเกรงกลัวสักนิดก็หาไม ”  ยายอดทนตอคําลอเลียนของสุนทรภูไมไหว ก็
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ออกปากไลใหไปอยูที่อื่น “ไปนะอายภู มึงไปใหพน ใครจะวาจะดาไมนําพาเสียเลย”  แทนที่ 
ทานจะสงบกลับตอบไปเปนกลอนอีกวา  “ภูหรือไมภูกูไมไป ใครวาชางใครไมนําพา” 
รวมความวาเรื่องนี้เปนคํากลอนขึ้นมาไดดังนี้ 

“สุนทรภูครูเฒานอนเฉาเฉง 
มือกายหนาผากไขวขารองวาเพลง 
เสียงอิฐปาฝาเปงสะเทือนไป 
ภูหรือไมภูกูรูอยูเต็มจิตต 
จะกลัวเกรงสักนิดก็หาไม 
ภูหรือไมภูก็ไมไป 
ใครวาชางใครไมนําพา” 

ความวา  เหตุการณขางบนนี้เปนเรื่องในสมัยรัชกาลที่  ๒  ในระยะที่สุนทรภู 
ยังหนุมแนนและโปรดน้ําอมฤต  เสียแตในกลอนเรียกตัวเองวา  “สุนทรภูครูเฒา”  แต 
ก็ยังมียายมีชีวิตรวมบานเดียวกัน  อยางไรก็ดี  คุณเสงี่ยมไดแถมทายวา  “เท็จจริง 
อยูกับผูเลา  แตไดยินมาจากหลายปาก  จึงนํามาเลาสูกันฟง” 

เมื่อสุนทรภูสึกแลวไดไปพึ่งพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว  (ขณะนั้นดํารง 
พระยศเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค) 

พระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ พระนามเดิมเจาฟาจุฑามณี (แตเรียกกันเปนสามัญ 
วาเจาฟานอย)  ทรงเปนลูกเธอพระองคที่  ๕๐  ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา 
นภาลัย  สมเด็จพระศรีสุริเยนทรเปนพระราชชนนี  สมภพเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๕๑ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ  สวรรคตใน  พ.ศ.  ๒๓๖๗  เจา 
ฟานอยไดเสด็จไปประทับที่พระราชวังเดิมธนบุรี  พรอมดวยสมเด็จพระศรีสุริเยนทร 
สวนเจาฟามงกุฎ  ผูเปนเจาพี่กําลังทรงผนวช 

บริเวณพระราชวังเดิมในสมัยนั้นเปนเกาะมีน้ําลอมรอบ  คือแมน้ําเจาพระยา 
ดานหนา  คลองบางหลวงดานหนึ่งถึงสุดเขตวัดทายตลาด  มีปอมวิชัยประสิทธิ์อยูที่มุม 
แมน้ํา  คลองวัดทายตลาดอยูดานหลัง  คลองนี้ผานหลังวัดแจง  ตลอดจนบานขมิน้ไป 
ออกคลองบางกอกนอย  หลังวัดอมรินทร  สวนบริเวณวังดานที่สี่  คือคลองวัดแจง 
คั่นวัดแลวังจากแมน้ําถึงคลองวัดทายตลาด  ซึ่งในสมัยนั้นคลองในตอนนี้เรียกชื่อทางการ 
วาคลองนครบาล 

ตลอดระยะทางดานยาวจากวัดทายตลาดถึงคลองวัดแจง  มีกําแพงขนานกับ 
แมน้ําแลคลองนครบาล  เขตประทับของเจาฟานอยอยูดานหนา  คือที่ตกแมน้ํา  สวน 
ดานหลังตกคลองวัดทายตลาด  นอกกําแพงเปนเขตที่ขุนนางของพระองคทานอยู  ใน
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จําพวกขุนนางเหลานั้นที่สําคัญที่สุด  คือพระยามณเฑียรบาล  (บัว)  ผูเปนพระพี่เลี้ยง 
เจาฟานอยมาแตทรงยังพระเยาว  และเปนกรมวังของพระองคทาน  เมื่อสุนทรภูสึกไป 
พึ่งเจาฟานอยไดไปอยูกับพระยามณเฑียรบาล (บัว) 

ความตอไปนี้อยูในคํานําหนังสือประชุมปาฐกถา  เลม  ๑  พระนิพนธกรมหมื่น 
พิทยาลงกรณ 

“พระยามณเฑียรบาล (บัว)  เปนขาหลวงเดิม  แกกวาพระบาทสมเด็จพระจอม 
เกลาเจาอยูหัวสิบสองป  เคยเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ เมื่อยังทรงพระเยาว 
แลเปนพระพี่เลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ ดวย  ครั้นพระบาทสมเด็จพระปนเกลา 
ฯ ทรงพระจําเริญแลว  พระพี่เลี้ยงบัวไดเปนจางวาง  แตยิ่งกวาจางวางเปนนายวังคลัง 
เสร็จ  พระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ ไมทรงระแวงเลยวาเงินอาจไมมีพอทรงใช  จึงมี 
เวลาขาดแคลนบอยๆ  ในรัชกาลที่ ๓ ฐานะของพระองคไมเหมือนในรัชกาลที่  ๒ แลที่ 
๔  ถึงจะมีสวยสาอากรขึ้นอยางเจานายอื่นๆ  แลคงจะไมถึงขนแคน  เพราะมีทรัพย 
สมบัติสวนพระราชชนนีแลสวนพระองคที่มีอยูแลว  แลไดมาโดยตําแหนงที่มีราชการเปน 
ผูใหญอยูในแผนดินก็จริง  ถึงกระนั้นยังมีเวลาเงินขาดวัง  จางวางบัวก็ตองออกเที่ยว 
ขวนขวายเก็บภาษีอากรลวงหนา  หรือหยิบยืมในที่ตางๆ ในนามของจางวางบัวเอง 
เอาเงินมาทดรองใชในราชการของเจา  ถาตองกูหนี้เมื่อไดเงินอื่นมาก็จัดการใชไปเสร็จ 
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ  ไมทรงทราบ  แลไมใฝพระหทัยที่จะไตถามเลย 

“ในรัชกาลที่ ๔  พระยามณเฑียรบาล  (บัว)  วาราชการกรมวังวังหนา  แต 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ  พระราชทานพานทองไปแตวังหลวง  เพราะทรงคุนเคย 
โปรดปรานมาแตกอน  พระยามณเฑียรบาลเปนขุนนางวังหนาก็จริง  แตเปนคนโปรดวัง 
หลวง  มีตําแหนงเฝาไดเหมือนขุนนางวังหลวงอีกสวนหนึ่ง  บางคราวมีราชการ 
เกี่ยวกับวังหนา  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ  มีพระบรมราชโองการใหหาพระยา 
มณเฑียรบาลไปเฝา  หรือมีพระราชหัตถเลขาถึงก็มี พระยามณเฑียรบาลเคยเลาวา 
บางคราววังหลวงรับสั่งใหหา  ครั้นไปเฝาแลวกลับไปวังหนาจะนําความไปทูล  เสด็จ 
ออกอยูทองพระโรง  ครั้นทอดพระเนตรเห็นพระยามณเฑียรบาลเขาไปก็เสด็จลงจากพระ 
ราชอาสนทรุดพระองคลงหมอบแปน  ตรัสบุยใบบอกขาราชการวาผูมีบุณคนโปรดเจาชีวิต 
เขามา  ตองแสดงเคารพใหสมเกียรติ  ตอเมื่อพระยามณเฑียรบาลคลานเขาไปถึงจะ 
กราบทูลเรื่องราชการ  จึงทรงพระสรวลเสด็จกลับขึ้นพระแทน 

“ราชการกรมวังในวังหนานั้น  พระยามณเฑียรบาลเปนผูสิทธิ์ขาด เรียกกันวาเจา 
คุณผูเฒา  เขาออกวังในไดไมวากลางวันกลางคืน  ไมตองมีโขลนจาควบคุม  ไปเยี่ยม 
เยียนตามตําหนักเจานายแลตามเรือนเจาจอมหมอมหามไดทุกแหง  เปน  ‘คุณตา’ 
ของเจานายลูกเธอโดยมาก 

“พระยามณเฑียรบาล  (บัว)  มีชีวิตตอมาจนขาพเจารูจักอายุ ๙๐  ปเศษ
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แลวยังไมเห็นเปนคนแกทรุดโทรม  โรคภัยไมมี  จนในที่สุดเมื่อตายก็ไมปวย  นอน 
กลางคืนก็ตายไปเฉยๆ” 
(จบความจากประชุมปาฐกถา) 

พระยามณเฑียรบาล  (บัว)  มีภรรยา  ๒ คน คนที่ ๒ เปนขาของสมเด็จพระศรี 
สุริเยนทรพระราชทาน  มีบุตรธิดาดวยกัน  ๕  คน  คนที่  ๓  เปนหญิงชื่อลโว 
ที่ ๔  ไดเปนพระยาเสนาภูเบศร  (ใส  สโรบล)  แลคนสุดทองชื่อสาน  รับราชการ 
ฝายในในพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว  เปนเจาจอมมารดาของพระองคเจา 
หญิงวรพักตร 

สวนธิดาที่ชื่อลโวเปนภริยาของนายสุดจินดา  (พลอย  ชูโต)  มีบุตร ๓  คน 
ธิดา ๑  ชื่อ เลี่ยม  (เล็ก)  รับราชการฝายในกรมพระราชวังบวร  บวรวิชัยชาญ 
เปนเจาจอมมารดาของพระองคเจาหญิงภัทรวดี  ศรีราชธิดา  แลพระองคเจาชาย 
รัชนีแจมจรัส  (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ)  นอกจากนั้นนายสุดจินดา  (พลอย)  ยังมี 
ธิดากับภริยาเกาคนหนึ่งชื่อ  เปลี่ยน  เปนทานผูหญิงภาสกรวงศ  (พร  บุนนาค) 
ธิดา ๒ คนของนายสุดจินดา (พลอย)  คือ ยาและยายตัวของขาพเจาเปน “หลานสาว” 
บานพระยามณเฑียรบาล (บัว)  อนึ่งกรมหมื่นพิทยาลงกรณ เมื่อเสด็จออกจากวังหนาแลว 
ก็ไดไปประทับที่บานนั้นกอนเสด็จไปเมืองนอกแลหลังเสด็จกลับใหมๆ บานนั้นในปจจุบันใช 
เปนที่โรงเรียนนายเรือ 

ยอนกลาวถึงประวัติสุนทรภู ที่วาเมื่อสึกแลวไดไปพึ่งพระบาทสมเด็จพระปนเกลา 
เจาอยูหัว อยูที่บานพระยามณเฑียรบาล (บัว)  นั้น มีเลาอยูในคํานําหนังสือบทละครเรื่อง 
เทพวิไล  ของพระยาเสนาภูเบศร (ใส) (คํานําเปนพระนิพนธ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ) 

“อนึ่งควรจะกลาวอีกอยางหนึ่งวา สุนทรภูเปนขาพระบาทสมเด็จพระปนเกลา เคย 
มีสํานักอยูที่บานพระยามณเฑียรบาล (บัว)  แลนายพัด บุตรสุนทรภู (‘หนูพัด’  ในนิราศวัด 
เจาฟา)  ก็เคยอยูหองขางหอนั่งในบานนั้นตลอดมาจนตาย” 

เรื่องเดียวกันนี้ที่วาสุนทรภูไปอยูกับพระยามณเฑียรบาล  (บัว)  ยังมีเลาใน 
ภาคผนวกหนังสือสามกรุง  วา “ที่หอนั่งหลังใหญของทวดขาพเจาผูเปนพระพี่เลี้ยงมาแต 
ยังทรงพระเยาว มีฝาเฟยมกั้นที่เฉลียงดานกวางเปนหองๆ หนึ่งซึ่งญาติของขาพเจาที่บาน 
นั้นบอกวาเปนหองสุนทรภู และนายพัดบุตรสุนทรภูอยูตอมา” 

ถึงรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ.  ๒๓๙๔)  เจาฟานอยไดรับสถาปนาเปนพระบาทสมเด็จ 
พระปนเกลาเจาอยูหัว เสด็จยายจากพระราชวังเดิมไปประทับที่พระราชวังบวรสถานมงคล 
สวนพระราชวังเดิม ซึ่งเปนวังสําคัญอันดับ ๓ ในแผนดิน โปรดเกลาฯ ใหกรมหลวงวงศาธิ 
ราชสนิทยายไปประทับ พระยามณเฑียรบาล  (บัว)  มิไดยายขามฟากตามเสด็จ 
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ มาดวย สวนสุนทรภูซึ่งทรงตั้งเปนพระสุนทรโวหาร
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อาลักษณฝายกรมพระราชวังบวรฯ ก็ยังคงอยูที่บานพระยามณเฑียรบาลตอไปจนถึง 
อนิจกรรมใน พ.ศ.  ๒๓๙๘ สิริชนมายุ ๗๐ ป 

งานเบ็ดเตล็ดของสุนทรภู 
รูแลวอยาเอ็ดไป 

กาพยลํานําแลกาพยเหกลอม 
เมื่อสุนทรภูบวชอยูที่วัดเทพธิดา ไดแตงกาพยลํานําเปนนิทานอานเทียบเรื่อง พระ 

ไชยสุริยา  ซึ่งพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย)  นํามาพิมพไวในหนังสือเรียนมูลบทบรรพกิจ 
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในเรื่องประวัติสุนทรภู  รับสั่งวาพระยาธรรมปรีชา 
(บุญ)  ซึ่งบวชอยูที่วัดเทพธิดาพรอมกับสุนทรภูเลาถวายวา สุนทรภูแตงเรื่องนี้ที่วัดนั้น 

ในขณะที่สุนทรภูอยูที่วัดเทพธิดาไมนาจะมีลูกศิษยเด็กๆ ขนาดเรียน กอ ขอ กอ 
กา (มีก็แตลูกศิษยนักกลอน)  คุณฉันท ขําวิไล จึงสันนิษฐานวาสุนทรภูแตงเมื่ออยูเมือง 
เพชรฯ กอนเขารับราชการ จริงอยูสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ คงจะมิไดทรงสนพระทัยใน 
เรื่องสุนทรภูเทาไรนักเมื่อยังทรงมีโอกาสสืบถามขอความตางๆ จากพระยาธรรมปรีชา 
(บุญ)  ได มิฉะนั้นก็คงจะไดตรัสถามวาสุนทรภูเปนคนชนิดไหน มีรูปรางสูงโยงโตใหญ หรือ 
ต่ําเตี้ย หนาตาขาวดําแดงอยางไร เพิ่งจะไดมาสนพระทัยอยางจริงจังเมื่อทรงจับเขียนเรื่อง 
ของสุนทรภู หมดโอกาสที่จะสอบถามไดทั้งจากพระยาธรรมปรีชา (บุญ)  แลสมเด็จเจาฟา 
กรมพระยาบําราบปรปกษ (เจาฟากลางผูเปนลูกศิษย)  ทั้งนี้เปนที่นาเสียดาย แตถึงกระนั้น 
ก็ไมนาเชื่อคําที่พระยาธรรมปรีชาทูลเรื่องสุนทรภูแตงนิทานเรื่องพระไชยสุริยา  เมื่ออยูวัด 
เทพธิดา ขอความบางอยาง เชนน้ําทวมเมื่อ “น้ําปาเขาธานี”  ดูจะบงถึงน้ําทวมครั้งใหญใน 
รัชกาลที่ ๓ 

นิทานเรื่องนี้จะแตงขึ้นเพื่อเตรียมสึกออกไปสอนหนังสือลูกเธอในเจาฟานอย หรือ 
จะมีใครขอรองใหแตง เปนเรื่องที่ขาพเจาไมทราบ ในประมาณระยะเวลาเดียวกันยังมีเรื่อง 
อานเทียบเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง คือ ปถมมาลา ซึ่งพระเทพโมฬี (ผึ้งหรือพึ่ง)  เปนผูแตง 

นอกจากกาพยลํานําเรื่องพระไชยสุริยา  สุนทรภูยังไดแตงกาพยเหกลอมพระ 
บรรทม  ไวอีกสี่เรื่อง สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพรับสั่งวา โอกาสที่จะแตงดูจะมีสาม 
ระยะ คือในรัชกาลที่ ๒,  เมื่ออยูในอุปการะของพระองคเจาลักขณานุคุณ,  แลเมื่ออยูกับ 
เจาฟานอย ถาจะเดาวาเรื่อง เหจับระบํา เหเรื่องกากี แลเรื่องโคบุตร แตงในรัชกาลที่ ๒ 
เหเรื่องพระอภัยมณีแตงเมื่อสึกแลว ก็คงไมผิด หรือถาจะวาเรื่องหลังแตงถวายกรมหมื่น 
อัปสรสุดาเทพสําหรับกลอมบรรทม หมอมเจาโสมนัสธิดาพระองคเจาลักขณานุคุณก็ดูจะดี 
ขึ้นอีก พระองคเจาลักขณานุคุณสิ้นพระชนมเมื่อประสูติหมอมเจาโสมนัสไมถึงป กรมหมื่น
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อัปสรสุดาเทพผูเปนปา ทรงรับไปเลี้ยงตอ 
จะอยางไรก็ตาม เรื่องพระไชยสุริยา  ใชเปนบทเรียนหัดอาน ก ข จนกระทั่งเมื่อ 

เร็วๆ นี้ สวนเหกลอมบรรทมใชกลอมลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
ตลอดรัชกาลที่ ๔ 

อภัยนุราช 
ในหนังสือพิมพวิทยาสาร ปที่ ๗  ฉบับที่  ๖  ลงวันที่ ๑๕  ธันวาคม พ .ศ . 

๒๔๙๘ ขาพเจาไดเขียนเรื่อง “อานวรรณคดีดวยหู”  โดยยกกลอนเกี่ยวกับ  “เขายอม 
เปรียบเทียบความวายามรัก  แตน้ําผักตมขมชมวาหวาน”  มาลงสามทอน คือ 

ตัวอยางที่ ๑ 
นางคมคอนออนโอฐวาโปรดเกลา 

พระคุณเทาดินฟาชลาไหล 
แตนองนี้วิตกในอกใจ 
กลัวจะไมเหมือนรสพจมาน 
เขายอมเปรียบเทียบความวายามรัก 
แตนํ้าผักตมขมชมวาหวาน 
ครั้นจืดจางหางเหินไปเน่ินนาน 
แตนํ้าตาลก็วาเปรี้ยวไมเหลียวแล 
ดวยโอรสอนุชาเขามารับ 
กลัวจะกลับทิ้งขวางไปหางแห 
อันอารมณลมหวนมักปรวนแปร 
จะขอแตคํามั่นที่สัญญา 
จะจากกันวันใดอยาไปเปลา 
ชวยตัดเกลานองใหขาดเหมือนปรารถนา 
จะใหพนทนทุเรศเวทนา 
แลวผานฟาจึงไปตามความสบายฯ 

พระแยมยิ้มพริ้มเพราวาเจาพี่ 
ไมหนายหนีนุชนาฏอยามาดหมาย 
ซึ่งสิ่งใดไดรับไมกลับกลาย 
จะเปนตายอยางไรไมไกลกัน 
ถึงแกกกงกเงิ่นเดินไมรอด 
จะสูกอดแกวตาจนอาสัญ
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ซึ่งพระนองกองทัพมารับนั้น 
ถึงผูกพันพวนลากไมอยากไปฯ 

ตัวอยางที่ ๒ 
เมื่อนั้น 

จินตะหราวาตีศรีใส 
ทั้งรักทั้งแคนแนนฤทัย 
นางทรามวัยวันทาแลวพาที 
ไมลืมคุณทูลกระหมอมชุบยอมเลี้ยง 
ไดชื่อเสียงสมคะเนมเหสี 
ไฉนพระจะมาใหฆาตี 
นองไมมีขอเคืองดวยเรื่องไร 
ฤามีผูรูเห็นเปนโจทก 
ทูลกลาวโทษวานองทําไฉน 
ซึ่งทรงธรรมสัญญาวาไว 
เลาก็ไมมีผิดสักนิดเลย 
แตนองรักศักดิ์ต่ําเหมือนน้ํามาก 
ขึ้นทวมปากสุดที่จะทูลเฉลย 
อยาลูบหลังซังตายภิปรายเปรย 
นองก็เคยเปนขามาชานาน 
เหมือนเขาเปรียบเทียบความเมื่อยามรัก 
แตนํ้าผักตมขมก็ชมหวาน 
ถึงยามยืดจืดกรอยทั้งออยตาล 
เคยโปรดปรานเปรี้ยวเค็มรูเต็มใจ 
ขออยูเปนขาฝาพระบาท 
ไมแขงวาสนาหามิได 
เสด็จมาชาอยูแมนรูไป 
จะเคืองใจพระนองจะหมองมัว 
ดวยแรกเริ่มเดิมพระสละเสีย 
มิใชเมียแลวจะวิ่งมาชิงผัว 
เห็นสูงศักดิ์นักนองจึงตองกลัว 
จะฝากตัวตามประสาเปนขาไท 
แตหนหลังพลั้งพลาดประมาทจิต
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จึงตองผิดเพียงวาเลือดตาไหล 
แมนมิจําตําราขางหนาไป 
จะซ้ําไดความอายเพียงวายปราณฯ 

ตัวอยางที่ ๓ 
ครั้นถึงจึ่งประทับเกยทอง 

พระประคองเทวีศรีสาหง 
นําดําเนินเดินเรียงเคียงองค 
เสด็จตรงเขายังวังในฯ 

ขึ้นบนมณเฑียรเขียนผนัง 
ใหนางนั่งแทนทองผองใส 
พิศวงหลงลืมปลื้มใจ 
เฝาลูบไลเลาโลมนางโฉมยงฯ 

นองรัก 
ผองพักตรลักขณาศรีสาหง 
เจางามเหมือนเดือนแรมแจมวง 
ซวดทรงพริ้งพรอมกลอมกลม 
เจาอยูไกรลาสวาสนา 
จําเพาะพามาพบประสบสม 
จะเลาโลมโฉมหอมถนอมชม 
ชื่นอารมณรวมจิตสนิทใน 
อยาเมินเมียงเอียงอายสายสมร 
จงโอนออนผอนจิตพิสมัย 
พลางขยับจับตองลองใจ 
นางปดกรคอนใหไมใยดี 
พระแนบนางพลางวานิจานอง 
เฝาขัดของปองกันผินผันหนี 
นางพลิกผลักหนักหนวงทําทวงที 
พระหยอกเยาเซาซี้ปรีดาฯ 

ทรงศักดิ์ 
อยารุกรานหาญหักนักหนา 
นองอุตสาหพยายามตามมา 
จะขอเปนเชนขาฝาละออง
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ดวยเกินสาวคราวแกแพผม 
ไมควรคูชูชมสมสอง 
ที่รุนราวชาวเมืองเนืองนอง 
อันรูปรางอยางนองไมตองการ 
เหมือนเขาเปรียบเทียบความเมื่อยามรัก 
นํ้าผักตมขมก็ชมหวาน 
เมื่อจืดจางหางเหินเน่ินนาน 
แตนํ้าตาลวาเปรี้ยวไมเหลียวดู 
ขอสนองรองบาทเหมือนมาดหมาย 
อยาดวนไดใหอายอดสู 
ราชกิจผิดชอบไมรอบรู 
พระภูวนัยไดเมตตาฯ 

ในสามตัวอยางนี้ ไดขอใหพิจารณาวา 
ก)  อยูในเรื่องอะไร ตรงไหน 
ข)  ทั้งสามตอน เปนของสุนทรภูหรือไมใช?  ถาใช เปนทั้งตอนหรือเปนบางสวน 
ค)  ถามีสวนหรือตอนที่ไมใชของสุนทรภู ใครเปนผูแตง 
ทานบรรณาธิการวิทยาสารเห็นสนุกดวยกับการเลน “ทายซิเอย”  นี้จึงประกาศวา 

ถาใครทายถูกจะมีรางวัลให วิทยาสารเปนหนังสือ ซึ่งสมาชิกสวนมากเปนครู มีประกวดทไีร 
มักตอบเขามามากๆ แตในครานี้เขาใจวาไมมีเลยสักรายเดียว ฉะนั้นจะขอแกเสียนะที่นี้ 

๑. ตัวอยางที่ ๑ อยูในเรื่องพระอภัยมณี ที่ ๒ อยูในบทละครพระราชนิพนธ   ร. 
๒ เรื่องอิเหนา  ที่ ๓ อยูในบทละครเรื่องอภัยนุราช 

๒. สวนในเรื่องผูแตงถือตามพระนิพนธสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพในเรื่อง 
ประวัติสุนทรภู  และคํานําเรื่องอิเหนา 

ก)  ตัวอยางที่ ๑ สุนทรภูแตง 
ข)  ตัวอยางที่ ๒ ไมใชของสุนทรภู 
เรื่องอิเหนาตอนที่เปนพระราชนิพนธจบแคสึกชี (เลม ๒๙ สมุดไทย)  สวนอีก ๘ 

เลมตอเปนของแตงเติมแลแทรกทีหลัง ที่วาตอคือตอนที่ ๓๒,  ๓๓,  ๓๔ แล ๓๗ ที่ 
หอสมุดพิมพ สวนที่วาแทรกคือเลมที่ ๓๐  แล ๓๑ ตอนหนึ่งเลมที่ ๓๕ แล ๓๖ อีก 
ตอนหนึ่ง ใครจะเปนผูแตงตอเติมแลแทรกเปนของที่ไมมีหลักฐาน สมเด็จกรมพระยาดํารง 
ราชานุภาพรับสั่งวามักกลาวกันวากรมหมื่นสุรินทรรักษ ทรงตอพระราชนิพนธ สวนตอนที่ 
๓๕ แล ๓๖ ที่วาแทรก กลาวกันวาเปนพระนิพนธกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ 
ตัวอยางที่ ๒ อยูในตอนที่ ๓๖ จึงเปนพระนิพนธกรมหลวงภูวเนตรฯ แตไมมีหลักฐาน
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แนนอน 
ค)  ตัวอยางที่ ๓ อยูในบทละครเรื่องอภัยนุราช  ซึ่งอยูในบาญชีของหอสมุดวา 

สุนทรภูแตง  (สมเด็จฯ รับสั่งวาแตงถวายพระองคเจาดวงประภาพระราชธิดาใน 
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว) 

สวนกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ในคํานําหนังสือเทพวิไล  รับสั่งวาเปนของพระยา 
เสนาภูเบศร (ใส สโรบล) “พระยาเสนาภูเบศรไดแตงกลอนละครไวหลายเรื่อง ที่เหลืออยู 
เปนเรื่องใหญก็คือเรื่องเทพวิไลเรื่อง ๑ เรื่องวิเชียรสุริยวงศเรื่อง ๑ กับบุตรภรรยาพระยา 
เสนาภูเบศรกลาววาเรื่องอภัยนุราชอีกเรื่อง ๑ (หนังสืออภัยนุราชนี้ บาญชีหนังสือในหอ 
พระสมุดสําหรับพระนครวาสุนทรภูแตง)” 

พระยาเสนาภูเบศรผูนี้เปนบุตรพระยามณเฑียรบาล (บัว)  นาจะเปนลูกศิษยสุนทร 
ภู ถาจะเชื่อวาสุนทรภูไมไดแตงอภัยนุราชและเชื่อวาพระยาเสนาภูเบศรผูเปนลูกศิษยแตง ก็ 
อาจสันนิษฐานไดอีกขั้นหนึ่งวา เมื่อแตงแลวไดวานใหสุนทรภูตรวจแก 

ในระหวาง ๑๔ ปที่สุนทรภูพึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ อยูนั้น จะ 
ไดทรงใชอยางไรบางไมปรากฏแนชัด ที่จะใหแตงกลอนนั้นไมมีปญหา แตบทสูญหายเสียสิ้น 
พระองคทรงเลนกลอนมาแตหนุม ดังมีเรื่องเพลงยาวสามชาย  เหลือเปนพยาน กวพีระองค 
หนึ่งที่ทรงเลนกลอนดวยคือกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ผูซึ่งเปนพระเชษฐารวมพระราชบิดา 
(ประสูติปเดียวกัน แตกรมหลวงวงศาฯ แกเดือนกวา ทรงเรียก “พี่นวม”)  เมื่อสุนทรภูไป 
อยูดวยก็จะตองเขารวมเลนกลอนดวยเปนแน ขอนี้มีบอกในนิราศซึ่งนายตาบผูบุตรสุนทรภู 
แตงในรัชกาลที่ ๕

ถึงพระราชวังสะทอนจิต 
คะนึงคิดถึงบิดาน้ําตาไหล 
พระปนเกลาเจาสุธานิคาลัย 
เสด็จไปสูที่นีฤพาน 
เคยชุบเลี้ยงบิดามาแตกอน 
ใหเปนที่พระสุนทรโวหาร 
ทั้งเบี้ยหวัดผาปมีประทาน 
พระโปรดปรานชุบเลี้ยงเปนเที่ยงธรรม 
เคยมาบอกสักรวาหนาที่นั่ง 
แตคราวครั้งกอนบิดาจะอาสัญ 
นอมศิโรตมกราบกมบังคมคัล 
พระคุณนั้นล้ําลบภพไตรฯ
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ในภาคผนวกหนังสือสามกรุง  เมื่อกลาวถึงเพลงยาวสมัยกรุงเกาบทหนึ่งซึ่งเปน 
ฝปากหญิงอันคมกลา ไดกลาวทาวถึงสุนทรภูวา 

“เมื่อขาพเจาพูดกับเพื่อนชายคนหนึ่งถึงเรื่องกาพยเพลงยาวของกุลสตรีครั้งกรุง 
เกา ผูเลื่องเกียรติแตไมลือนามคนนั้น เขาก็วาถาพบสตรีผูแตงกาพยนี้ เขาก็จะตองรีบหนี 
ออกใหหาง ไมกลาสูหนาเพราะกลัวฝปาก แตงสูแกไมไหว” 

“ที่เขาเลาเชนนี้ ทําใหขาพเจานึกถึงเรื่องกอนเกิดเรื่องหนึ่งซึ่งเคยไดยินญาติผูใหญ 
เลา ไมเกี่ยวกับสามกรุง แตเปนเรื่องขบขันดีก็นํามาเลาสูกันฟงในที่นี้ 

“เรื่องนั้นเลาวา ในรัชกาลที่ ๓ เจานายตางกรมพระองคหนึ่งทอดพระเนตรเห็น 
หญิงสาวทรงรูปลักษณเปนที่ตองพระหฤทัย จึ่งทรงแตงเพลงยาวไปเกี้ยว ไมทรงทราบวา 
เจาฟานอย (พระปนเกลาฯ)  ทรงติดพันกับแมคนนั้นอยูแลว ฝายแมสวยเมื่อไดรับเพลง 
ยาวของเจาตางกรม ก็สงถวายเจาฟานอยทอดพระเนตร เวลานั้นสุนทรภูพะพิงอยูกับเจา 
ฟานอย จึงทรงใชใหแตงเพลงยาวตอบเจาตางกรมเหมือนวาแมสวยแตงเอง ครั้นแมสวย 
ไดรับรางของสุนทรภูก็คิดสงไปถวายเจาตางกรม เจาตางกรมไดรับก็เห็นจะทรงยินดี เพราะ 
ถาหญิงไมเลนดวยก็เห็นจะไมตอบเพลงยาว แตครั้นทรงเปดผนึกออกอาน ก็พบคารมกลอน 
เฉียบแหลมเผ็ดรอนที่สุด เลยทรงครั่นครามไมกลาพยายามกับแมสวยคนนั้นตอไป” 

สุนทรภูเปนคนที่ใชคําใหเปนบาวได  มีความนึกอยางไรก็เอาออกมาเปนกลอนได 
อยางนั้น นอกจากเรื่องขางบนนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเลากันมา ขอความวาครั้งหนึ่งจะเปนกอน 
เขารับราชการหรือในรัชกาลที่ ๒ หรือขณะบวชหรือเมื่อสึกแลวไมทราบ มีกระทาชายนาย 
หนึ่งไปขอรองใหสุนทรภูแตงเพลงยาวใหสักบทหนึ่งเถิด สุนทรภูแตงใหตามคําขอ อยูมาอีก 
สักหนอยมีหญิงสาวคนหนึ่งมาขอใหแตงตอบเพลงยาวถึงชายคนหนึ่งใหสักบทหนึ่งเถิด 

“ทานอาจารยกรุณาดิฉันสักหนอยเถอะคะ”  แมคนนั้นวา “รูปเขาหลอเหลือเกิน” 
“ออ!  งั้นหรือ”  สุนทรภูวา “เขาวาไงก็เอามาดูซ”ิ 
แมสาวสงเพลงยาวที่ไดรับให สุนทรภูอานไปไดหนอยก็เห็นวากลอนดีนัก อานไปได 

อีกหนอยก็จําได “อุบะ!  ก็บทนี้เราแตงใหเขาเมื่อสองสามวันมานี้นี่ จะเลนใหเราเกี้ยวตวัเอง 
หรือยังไงกัน แตก็ไดเหมือนกัน”  แลวสุนทรภูก็ตอบเพลงยาวให แมสาวดีใจรีบไปจัดการคัด 
เขียนสงใหชาย 

ฝายชายเมื่อไดรับเพลงยาวของแมสาวแลว ก็มาขอคําตอบจากสุนทรภู แลวกห็ญงิ 
แลวก็ชาย จนความสัมพันธระหวางคูนั้นสนิทสนมขึ้นเปนลําดับ สวนสุนทรภูจะเกิดอยาก 
เปนหมอดูขึ้นมาหรืออยางไรไมทราบ เห็นวาหนุมสาวคูนี้ชะตาไมตรงกัน ถาไดกันประเดี๋ยว 
จะเดือดรอน ฉะนั้นเมื่อเพลงยาวไปทีก็แทรกคําหมางเขาไปคําหนึ่ง กลับมาก็แทรกเขามา 
สองสามคํา มากขึ้นๆ เปนลําดับ จนในที่สุดหนุมสาวโกรธกัน ครั้นมีผูไปรายงานสุนทรภู 
เปนเชิงตอวาในฐานะที่เปนผูแตงบทเกี้ยวใหเขาทั้งทีก็เกี้ยวไมสําเร็จ สุนทรภูไมรูจะวาอะไรดี 
ในที่สุดก็ไดแตวา “ออ!  งานเหลอ?”
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เสภาเรื่องพระราชพงศาวดาร 
เรื่องนี้สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพรับสั่งวา เปนกลอนชิ้นสุดทายในชีวิตของ 

สุนทรภู เมื่อเรื่องนี้พิมพครั้งแรก มีคํานําพระนิพนธสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพวา 
“เสภาเรื่องพระราชพงศาวดารที่พิมพในสมุดเลมนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา 

เจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการดํารัสฯ สั่งใหพระสุนทรโวหาร ซึ่งคนทั้งหลายเรียกกันเปน 
สามัญวา  ‘สุนทรภู’  นั้นแตงขึ้นสําหรับขับถวายทรงฟงในเวลาทรงเครื่องใหญ ตาม 
แบบอยางครั้งรัชกาลที่ ๒ แลตอมาโปรดฯ ใหใชเปนบทสําหรับนางในขับสงมโหรีหลวงดวย 
แตเสภาเรื่องนี้เมื่อรัชกาลที่ ๕ ฉบับหายไป ไดพยายามคนหากันมาชานานก็ไมพบ ถึง 
เขาใจกันวาจะสูญเสียแลว ยังรูกันอยูแตดวยมีผูทองจํากันไวไดคนละเล็กคนละนอย มาจน 
เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๖๓ หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครหาฉบับหนังสือเสภาเรื่องพระ 
ราชพงศาวดารได จึงปรากฏวายังอยูบริบูรณ... 

“เสภาเรื่องพระราชพงศาวดารที่พิมพในสมุดเลมนี้ พิจารณาดูเห็นวาเปนหนังสือ 
แตงยากกวาบทกลอนเรื่องอื่นของสุนทรภู เพราะตัวเรื่องพระราชพงศาวดารเปนจดหมาย 
เหตุ ไมมีทาทางที่จะแตงใหขบขันฤาจับใจไดเหมือนเชนเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนอันเปนแต 
นิทานอางแอบพงศาวดาร ถาสุนทรภูเลือกไดเองก็เห็นจะไมแตง แตหากมีกระแสรับสั่งจึง 
ตองแตง ก็เอาหนังสือพระราชพงศาวดารมาเปดอานแลวพยายามแตงเปนกลอนไปตาม 
หนังสือนั้น แตก็แตงดีหนักหนา ถาไมเปนผูที่สามารถจริงก็เห็นจะแตงไมไดอยางนี้ ที่เสภา 
เรื่องพระราชพงศาวดารขาดเปน ๒ ตอน ตอนตนแตงแตเรื่องพระเจาอูทองสรางกรุงศรี 
อยุธยา ไปจนเสร็จการรบขอม แลวขามไปแตงเอาตอนศึกพระเจาหงสาวดีคราวขอชาง 
เผือกในแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ก็คงเปนเพราะเมื่อสุนทรภูแตงตอนตนถวายแลว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชดําริวา เรื่องพระราชพงศาวดารตอนตอ 
นั้นถึงจะแตงเสภาก็คงไมนาฟง จึงโปรดใหขามไปแตงเอาตอนศึกพระเจาหงสาวดีในแผนดนิ 
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ทํานองพระราชประสงคจะใหแตงตลอดไปจนถึงเรื่องสงคราม 
สมเด็จพระนเรศวรฯ แตแตงมาไดถึงพระเจาชัยเชษฐากรุงศรีสัตนาคนหุต ยกกองทัพลงมา 
ชวยกรุงศรีอยุธยา มาถูกกลอุบายพระเจากรุงหงสาวดีตีแตกกลับไป ก็คางอยูเพียงนั้น เหน็ 
จะเปนเพราะเหตุสุนทรภูถึงแกกรรม เสภาเรื่องพระราชพงศาวดารนี้นาจะเปนหนังสือเรื่อง 
หลังที่สุดที่สุนทรภูแตง เขาใจวาแตงในราวปขาล พ.ศ.  ๒๓๙๗” 

ความขางบนนี้ใหตํานานเกี่ยวกับเสภาเรื่องนี้เปนอยางดี มีขอฉงนเพียงแตวาพระ 
สุนทรโวหาร (ภู)  เปนอาลักษณวังหนา เหตุไฉนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึง 
มีพระบรมราชโองการใหแตงได (อาลักษณวังหลวงชื่อฟก ดูเหมือนเปนที่พระสุนทรโวหาร 
เชนเดียวกัน)  แตสุนทรภูจะไดแตงตามพระบรมราชโองการ หรือพระบวรราชโองการใน 
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว แลเจานองนําถวายเจาพี่ไปขับถวายเมื่อทรงเครื่อง
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ใหญ ก็ดูจะไมมีความสําคัญอยางไรเลย เพราะทานก็เปนพี่นองคลานตามกันออกมาแทๆ 

สวัสดิรักษา 
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพรับสั่งวา เรื่องนี้แตงในรัชกาลที่ ๒ ถวายเจา 

ฟาอาภรณผูเปนศิษยเมื่อปลายรัชกาลนั้น เรื่องนี้เคยพิมพรวมกับสวัสดิรักษาคําฉันท 
สุภาษิตสอนหญิง แลสุภาษิตสอนเด็ก เรียกรวมวาสุภาษิตสามอยาง  เมื่อหนังสือพิมพครั้ง 
แรก (โดยพระยาสมบัติบริหาร (เอื้อ ศุภมิตร)  แจกในงานสตมาหศพเจาพระยาราชศุภมิตร) 
มีคํานําพระนิพนธกรมหมื่นพิทยาลงกรณ คํานํานี้เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิรักษาคําฉันทมากกวา 
เกี่ยวกับสุนทรภู แตทุกวันนี้เปนหนังสือที่หาไดยาก เพราะเมื่อพิมพครั้งตอๆ ไปมิไดพิมพคาํ 
นํานี้ก็เลยนํามาลงไวเพื่อสะดวกในการคนควาในภายหนา 

“สวัสดิรักษาที่เรียกวาคําฉันทนั้น เรียกตามเจาของผูแตง ผูแตงคือใครแตงเมือ่ไรไม 
ปรากฏ แตสุนทรภูกลาวไวในสวัสดิรักษาคํากลอนวา ‘บทบุราณทานทําเปนคําฉันท’  สุนทร 
ภูแตงกลอนสวัสดิรักษาในตอนปลายรัชกาลที่ ๒ ถาฉันทสวัสดิรักษาแตงเพียงรัชกาลที่ ๑ 
หรือแมแตสมัยกรุงธนบุรี สุนทรภูก็เห็นจะไมเรียกวา ‘บทบุราณ’  เหตุดังนี้จึงสันนิษฐานวา 
ฉันทนั้นแตงครั้งกรุงเกา แตเห็นจะกรุงเกาตอนปลาย ดูสํานวนไมเกานัก สวนที่เรียกวา 
สวัสดิรักษาคําฉันทนั้น อันที่จริงไมใชฉันท แตเปนฉบัง  ๑๖ อยางเดียวเทานั้น ธรรม 
เนียมหนังสือรุนเกาที่เรียกวาคําฉันทมักจะแตง ๘ อยางปะปนกันไป คือ อินทรวิเชียรฉันท 
๑๑,  โตฎกฉันท ๑๒,  วสันตดิลกฉันท ๑๔,  มาลินีฉันท ๑๕,  สัททุลวิกีฬิตฉันท ๑๙, 
สัทธราฉันท ๒๑,  กับฉบัง ๑๖ แลสุรางคณางค ๒๘ ฉันท ๖ อยางนั้นสมมุติวามีครุ 
ลหุ และผูแตงก็เพียรที่จะแตงใหลูกคณะมากที่สุด แตฉบังกับสุรางคณางคนั้นไมมกีาํหนดครุ 
ลหุ เพราะฉะนั้นการที่แตงฉบังอยางเดียวแลวเรียกวาฉันท จึงไมตรงตามความนิยมเลย 
อนึ่งผูแตงฉันทสวัสดิรักษากลาวในบทเกือบสุดทายวา ‘ครุลหุขัดแขงแฝงเฝอ ชวยซอมแซม 
เจือ’  ฉะนั้นก็ดูประหลาด เพราะฉบังไมมีครุลหุจะใหชวยซอมแซมครุลหุอยางไรได ตามที่ 
กลาวนี้เพื่อจะแสดงวาการที่ตั้งชื่อหนังสือวาสวัสดิรักษาคําฉันทนั้น ความเห็นสมัยนี้เห็นวา 
เรียกชื่อผิด แตในสมัยที่แตงนั้น ดูเหมือนจะเรียกอะไรๆ วาฉันทก็ได เพราะไมสูเครงครัดใน 
เรื่องครุลหุนัก สักแตวาสวดลํานําไดแลวเปนใชได ถาจะตรวจฉันทรุนเกา จะหาที่แตงถูกครุ 
ลหุแตตนจนปลายไมมีเลย 

“สวนสํานวนที่แตงสวัสดิรักษาคําฉันทนี้ ถาอานดวยตาผูพิถีพิถันถอยคํา หรือฟง 
ดวยหูกวีก็ไมมีอะไรดีเลย แตที่วาเชนนี้ ไมใชเปนการแสดงความเห็นวาหนังสือนี้พิมพเสีย 
กระดาษ อันที่จริงควรพิมพเปนอันมาก เพราะเหตุวาการนิยมวาสิ่งใดเปนมงคล สิ่งใดเปน 
อัปมงคล นัยหนึ่งการ ‘ถือ’  ตางๆ ของประชุมชนตางหมูตางเหลายอมเปนวิชาประเภท 
หนึ่ง ซึ่งนักปราชญใสใจสืบสวน แลหนังสือชนิดนี้เปนเครื่องใชสําหรับการศึกษาเชนนั้น ซึ่ง 
ถายังไมมีใครฝกใฝในเมืองไทยเวลานี้ก็จะมีในภายหนาเปนแน ถาดูจากแงที่กลาวนี้การ
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พิมพสวัสดิรักษาคําฉันทมีประโยชนนัก เพราะหนังสือนี้จวนจะศูนยเต็มทีอยูแลว แมในหอ 
พระสมุดสําหรับพระนครก็มีฉบับสมุดดําเขียนตัวดินสอขาวอยูฉบับเดียวเทานั้น 

“สวนสวัสดิรักษาคํากลอนนั้น เปนของสุนทรภู กรมพระดํารงราชานุภาพทรงเขียน 
ไวในประวัติสุนทรภู วาแตงถวายเจาฟาอาภรณในรัชกาลที่ ๒ ขาพเจาจึงกลาววาคํากลอน 
นี้แตงจวนสิ้นรัชกาล เพราะเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยสวรรคตนั้น เจาฟา 
อาภรณมีพระชนมายุ ๘ ปเทานั้น” 

(จบความจากคํานําสุภาษิตสามอยาง) 

เมื่อขาพเจาอานขอความขางบนนี้ที่วา เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ 
สวรรคตนั้น เจาฟาอาภรณพระชนมายุเพียง ๘ ขวบ ก็ทูลถามวาถาสุนทรภูมิไดแตง สวสัดิ 
รักษา  ถวายเจาฟาอาภรณ แตงถวายใคร? 

“ก็ปูแกนะซ”ี  ทานรับสั่งตอบ ความขอนี้จะมีผูใหญเลาถวายหรือจะทรงตัดเดาเอา 
เอง ขาพเจาไมไดติดใจทูลถาม แตเมื่อมาลองจับศักราชก็นาจะเชื่อวาจริง เพราะกรม 
พระราชวังบวรวิชัยชาญไดทรงผนวชเปนสามเณรกับสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
(สิ้นพระชนม พ.ศ.  ๒๓๙๖)  ตอจากนั้นอีก ๒ ป สุนทรภูจึงถึงแกกรรม ขณะนั้นกรม 
พระราชวังบวรฯ พระชนมายุ ๑๘ ป 

และแลว ...เรื่องสวัสดิรักษาก็เปนหัวขอในการอภิปรายแสดงความเห็น 
วิพากษวิจารณกันยืดยาว ทานจันทรทรงเริ่มวา 

ในระหวางที่ประวัติคํากลอนสุนทรภู พิมพครั้งแรกเมื่อประมาณ ๑๕ ปมาแลว 
จนกระทั่งพิมพใหมครั้งนี้ เรื่องของสุนทรภูมิไดกาวหนาไปจากที่สมเด็จกรมพระยาดํารงรา 
ชานุภาพทรงพระนิพนธไวเทาไรนัก ทางราชการไดสรางอนุสาวรียสุนทรภูที่เมืองแกลง 
จังหวัดระยอง จนสําเร็จ เปนที่ยินดีแกเราทานที่รักกลอนจะไดไปจุดธูปเทียนนมัสการขอ 
เปนกวีกับเขาบาง สวนสโมสรสุนทรภูในพระนครก็ไดพิมพนิราศสุพรรณคําโคลงทั้งเลม ๑ 
และเลม ๒ ออกจําหนายตอจากนั้น ก็ยังไดจัดการอยางขึงขังในวันคลายวันสุนทรภู สวน 
ชุมนุมนักกลอนชาวบางกอกก็ไดไปยึดกุฏิสุนทรภูที่วัดเทพธิดาราม จัดงานรื่นเริงตาม 
กาละเทศะอันควร แตขาพเจาไดยายไปอยูเชียงใหมเปนชาวเขาเผาคนเมืองเสียนาน เลยไม 
รูวา ชุมนุมนักกลอนสุนทรภูไดแตงตั้งอนุสาวรียสุนทรภูไวที่วัดเทพธิดารามหรือไม เพื่อให 
ชาวบานอยางหมูเขาหมูเฮาไดเสี่ยงเซียมซีขอหวยโดยหวังใหเทพกวีไดเพี้ยงใหเราสักมื้อ 
หนึ่ง เหตุการณไดผานพนไปเสียเปนเวลานมนาน เมื่อขาพเจาเขาเวียงแลวก็เลยเขากรุง 
แถมก็มีผูบอกวา มีทานนักวรรณคดีไดถกเถียงเรื่องสุนทรภูกันอยางสุโขๆ พอจบเรื่องได 
ความวาปญหาสุนทรภูแตงสวัสดิรักษาคํากลอนถวายใคร เปนเรื่องที่หนังสือพิมพวิทยาสาร 
นํามาเสนอตอประชาชนทั้งที่เปนทหาร ตํารวจ และพวกคุณครูๆ ขอความดังจะไดนํามา 
เสนอดังนี้
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เมื่อสมเด็จกรมพระยาดํารงฯ ทรงพระนิพนธประวัติของสุนทรภูนานมาแลว ทาน 
มิไดทอดพระเนตรเรื่องสําคัญบางเรื่อง เชน รําพันพิลาป นิราศเณรกลั่น หรือนิราศคําโคลง 
เลม ๒ จึงมีคลาดเคลื่อน เชน ทานรับสั่งวาเรื่องสวัสดิรักษาคํากลอนแตงถวายเจาฟา 
อาภรณในสมัยรัชกาลที่ ๒ (พ.ศ.  ๒๓๕๒-๖๗)  แตขาพเจาเห็นวาสุนทรภูแตงสวัสดิ 
รักษาในรัชกาลที่ ๔ ถวายกรมพระราชวังบวร บวรวิชัยชาญ ผูเปนปูของขาพเจาเอง 

ขอความนี้ขาพเจาไดฟงรับสั่งมาจากกรมหมื่นพิทยาลงกรณผูเปนบิดาของขาพเจา 
เอง ขาพเจามิไดทูลถามตอไปวาทรงยินมาจากผูใด แตก็พอสันนิษฐานไดโดยไมไรหลักฐาน 
เสียทีเดียว ทํานองวาเมื่อสุนทรภูลาสิกขาใน พ.ศ.  ๒๓๘๕ แลวไดไปพึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระปนเกลาเจาอยูหัว  (ขณะนั้นเรียกกันเปนสามัญวาเจาฟานอย)  ในรัชกาลที่ ๓ 
พระองคทานประทับอยูที่พระราชวังเดิม ธนบุรี และสุนทรภูไดไปอยูในบานของขุนนางของ 
ทานผูหนึ่งชื่อพระยามณเฑียรบาล (บัว)  อยูไปจนสิ้นอายุใน พ.ศ.  ๒๓๙๘ เมื่ออายุ 
๗๐ ป และนายพัดหรือหนูพัดในนิราศ ผูเปนบุตรไดอยูในหองนั้นตอ พระยามณเฑียรบาล 
เปนทวดของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทานคงจะมิใชผูที่เลาเรื่องสุนทรภูใหเสด็จในกรมฟง 
เพราะขณะนั้นยังพระชนมายุนอยอยู นาจะเปนลูกหรือหลานของทานผูหนึ่ง ถาจะใหเดาก็ 
คงจะเปนพระยาเสนาภูเบศร (ใส สโรบล)  ผูเปนบุตรพระยามณเฑียรบาล และเปนตาของ 
เสด็จในกรมฯ เพราะทานชอบแตงกลอน มีบทละครเรื่องเทพวิไล และอภัยนุราชยังเหลือ 
เปนพยานอยู ทานคงจะนับถือสุนทรภู และมีเรื่องหนึ่งซึ่งนาจะเกี่ยวกับตัวทาน เลาสืบกัน 
มาวาครั้งหนึ่งในรัชกาลที่ ๔ เมื่อสุนทรภูไดเปนพระสุนทรโวหาร ตําแหนงอาลักษณวังหนา 
แลว วันหนึ่งสุนทรภูกําลังแตงตัวแบบไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง เพื่อเขาวังพา 
กลอนเขาไปทูลเกลาฯ ถวาย มีใครคนหนึ่ง (ซึ่งขาพเจาสันนิษฐานวาจะเปนพระยาภูเบศร) 
หยิบกลอนไปอานแลวทักขึ้นวา มีคําผิดอยูคําหนึ่ง สุนทรภูตาเขียวขึ้นฉับพลัน ตวาดวาอยา 
ไปแตะตองของเขา เอามาดูกอน เมื่อเห็นวาผิดจริงจึงไดยอมแก ขอความนี้แสดงวา สุนทร 
ภูทะนงตัวในฝปากของตนแตตามที่ไดยินมา ไมปรากฏวาเปนเรื่องในรัชกาลที่ ๒ หรือที่ ๔ 
ไมปรากฏวาผูที่ทักนั้น เปนนายพัดหรือตาบผูเปนลูก แตจะตองเปนผูที่ใกลชิดพอที่จะเขาไป 
ในหองของทานได ที่ขาพเจาสันนิษฐานวา ทานผูนั้นเปนพระยาเสนาภูเบศรอาจผิดก็ได 
ฉะนั้นเอาความสั้นๆ วา พระยาเสนาภูเบศรเคยอยูในบานเดียวกันกับสุนทรภูทีส่นทิสนมกนั 
พอที่จะรูเรื่องบางอยาง แลวนํามาเลาถวายกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ผูเปนหลานของทานพอ 
นับเปนหลักฐานได 

สวน คุณฉันท ขําวิไล เสนอวา สุนทรภูมิไดแตงสวัสดิรักษาคํากลอนในตอนตน 
รัชกาลที่ ๔ อยางขาพเจาวา แตแตงในตอนปลายรัชกาลที่ ๒ อยางสมเด็จฯ รับสั่ง ผิดกัน 
แตมิไดแตงถวายเจาฟาอาภรณ (เพราะพระชนมายุนอยเกินไป)  แตแตงถวายเจาฟามงกุฎ 
(พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว)  เหตุผลของคุณฉันทนาฟงมาก ตอจากนั้น คุณ 
ฉันทิชย กระแสสินธุ คัดคานคุณฉันทวา สุนทรภูแตงสวัสดิรักษาในรัชกาลที่ ๔ ถวายกรม
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พระราชวังบวร บวรวิชัยชาญ (พระองคเจายอดยิ่งยศ)  ตรงกับที่ขาพเจาวา แตคุณฉัน 
ทิชยมิไดออกนามขาพเจาวาไดเขียนไวกอนแลว ๑๕ ทานคงจะลืมกระมัง!  แลวคุณฉันทก็ 
คัดคานคุณฉันทิชยตอไป คุณเปลื้อง ณ นคร ก็ดูเหมือนออกความเห็นในเรื่องนี้  แต 
ขาพเจาไมมีตนฉบับ ตอนนี้จะขอนําเรื่องของคุณฉันท และคุณฉันทิชยมาลง สวนเรื่องของ 
คุณฉันทตอบคุณฉันทิชยและของคุณเปลื้องขอผานเพราะคอนขางยาวและขอความซ้ํากัน 
เปนสวนใหญ ทานผูใดสนใจอยากศึกษาตออยางละเอียด ก็ขอใหคนดูในหนังสือวิทยาการ 
ในระยะเวลาเดือนกรกฎา-ตุลา ๒๕๑๕ 

เรื่องสวัสดิรักษาคํากลอน 
สุนทรภูแตงถวายใคร? 
ฉันท ขําวิไล 
(วิทยาสาร ปที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒ ประจําวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๑๕) 

เรื่องสวัสดิรักษาคํากลอนของสุนทรภูน้ี เดิมนักปราชญแตกอนทานแตงไวเปน 
คําฉันท และถือกันเปนเสมือนราชนิติ คือเปนกฎสําหรับทานผูยิ่งใหญจะพึงปฏิบัติสืบมา 
แตโบราณกาล แรกเริ่มเดิมทีเขาใจวา จะเปนสุภาษิตหรือแบบแผนประเพณีของ 
พราหมณและของไทยเรานับถือปฏิบัติกันมากอนที่จะแตงขึ้นเปนคําฉันท และที่วาเปนคํา 
ฉันทน้ี ทาน น.ม.ส. (เสด็จในกรมหมื่นพิทยาลงกรณ)  วาแตงในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ตอนปลาย 

มูลเหตุที่สุนทรภูทานแตงแปลงบทคําฉันทสวัสดิรักษาเปนคํากลอนนั้น ตามความ 
ปรารภของทานผูแตงวา คําฉันทผูอานผูฟงยังไมคอยเขาใจแจมแจง จึงไดคิดดัดแปลงแตง 
เปนคํากลอนใหเขาใจไดงายเพื่อ “ถวายหนอบพิตรอิศรา”  เรื่องนี้จึงเกิดเปนปญหาขึ้นวา 
สุนทรภูแตงถวายหนอบพิตรอิศรานั้นหมายถึงเจานายพระองคใด เมื่อดูในประวัติสุนทรภูที่ 
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประทานเลาไวตอนหนึ่งวา 

“มาถึงตอนปลายรัชกาลสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดใหสุนทรภูเปนครู 
สอนหนังสือถวายพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาอาภรณ สุนทรภูแตงกลอนเรื่องสวัสดิรักษา 
ถวายเจาฟาอาภรณขึ้นตนวา 

สุนทรทําคําสวัสดิรักษา 
ถวายหนอบพิตรอิศรา 
ตามพระบาลีเฉลิมใหเพิ่มพูน 
เปนของคูผูมีอิสริยยศ
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จะปรากฏเกิดลาภไมสาบสูญ 
สืบอายุสุริยวงศพงศประยูร 
ใหเพิ่มพูนภิญโญเดโชชัย 

อยาลืมหลงจงอุตสาหรักษาศิริ 
ตามคติโบราณทานขานไข 
วาเชาตรูสุริโยอโณทัย 
ตื่นนอนใหหามโมโหอยาโกรธา 

และกลาวกลอนตอนปลายเมื่อกอนจบวา 

ขอพระองคจงจําไวสําเหนียก 
ดังนี้เรียกเรื่องสวัสดิรักษา 
สําหรับองคพงศกษัตริยขัติยา 
ใหผองผาสุกสวัสดิ์ขจัดภัย 

บทบุราณทานทําเปนคําฉันท 
แตคนนั้นมิใครแจงแถลงไข 
จึงกลาวกลับซับซอนเปนกลอนไว 
หวังจะใหเจนจําไดชํานาญ 
สนองคุณมุลิกาสามิภักดิ์ 
ใหสูงศักดิ์สืบสมบัติพัสถาน 
แมนผิดเพี้ยนเปลี่ยนเรื่องเบื้องโบราณ 
ขอประทานอภัยโทษไดโปรดเอย” 

ตามขอความที่ไดยกมานี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพจะทรงเขาพระทัย 
ในกลอน หรือจะไดทรงทราบจากสมเด็จฯ กรมพระยาบําราบปรปกษ (เจาฟากลาง)  พระ 
อนุชาเจาฟาอาภรณทูลเลาถวายจึงเขาพระทัยวา เมื่อพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหลา 
นภาลัยโปรดใหสุนทรภูถวายพระอักษรแดเจาฟาอาภรณแลว สุนทรภูก็แตงสวัสดิรักษา 
ถวายดวย และหรือจะมีฉบับเปนมรดกของเจาฟาอาภรณตกทอดกันมาซึ่งมีผูรูเห็นไดทูลเลา 
ถวาย 

อีกแนวทางหนึ่ง เมื่อคนดูในหนังสือ “สุภาษิตสามอยาง”  ซึ่งพิมพเปนเลมรวม ๓ 
เรื่อง คือ 

๑.  สวัสดิรักษาคําฉันท และคํากลอน 
๒.  สุภาษิตสอนเด็ก
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๓.  สุภาษิตสอนหญิง 
ทั้งสามเรื่องนี้ พระยาสมบัติบริหาร (เอื้อ ศุภมิตร)  พิมพแจกในงานสตมาหศพ 

เจาพระยาราชศุภมิตร มีคํานําพระนิพนธ กรมหมื่นพิทยาลงกรณประทานเลาไววา 
“สวัสดิรักษาที่เรียกวาคําฉันทนั้นเรียกตามเจาของผูแตง  ผูแตงคือใคร แตงเมื่อไร 

ไมปรากฏ แตสุนทรภูกลาวไวในสวัสดิรักษาคํากลอนวา  ‘บทบุราณทานทําเปนคําฉันท’ 
สุนทรภูแตงกลอนสวัสดิรักษาในตอนปลายรัชกาลที่ ๒ คําฉันทสวัสดิรักษาแตเพียงรัชกาล 
ที่ ๑ หรือแมสมัยกรุงธนบุรี สุนทรภูก็เห็นจะไมเรียกวา ‘บทโบราณ’  เหตุดังนี้จึงสันนิษฐาน 
วา ฉันทนั้นแตงครั้งกรุงเกาตอนปลายดูสํานวนไมเกานัก สวนที่เรียกสวัสดริกัษาคาํฉนัทนัน้ 
อันที่จริงไมใชฉันท แตเปนฉบัง ๑๖ อยางเดียวเทานั้น ธรรมเนียมหนังสือรุนเกาที่เรียกวา 
คําฉันท มักจะแตง ๘ อยางปะปนกันไป คือ อินทรวิเชียรฉันท ๑๑ โตฎกฉันท ๑๒ 
วสันตดิลกฉันท ๑๔ มาลินีฉันท ๑๔ สัททุลวิกีฬิตฉันท ๑๙ สัทธราฉันท ๒๑ กับฉบัง 
๑๖ แลสุรางคณางค ๒๘ ฉันท ๖ อยางนั้นสมมุติวามี ครุ ลหุ และผูแตงก็เพียรที่จะแตง 
ใหถูกคณะมากที่สุด แตฉบังกับสุรางคณางคไมมีกําหนด ครุ ลหุ เพราะฉะนั้นการที่แตง 
ฉบังอยางเดียวแลวเรียกวาฉันท จึงไมตรงความนิยมเลย ผูแตงฉันทสวัสดิรักษากลาวใน 
บทเกือบสุดทายวา 

‘ครุลหุขัดแขงแฝงเฝอ ชวยซอมแซมเจือ’  ฉะนี้ก็ดูประหลาดเพราะฉบังไมมีครุลหุ 
จะใหชวยซอมแซมครุลหุอยางไรได ตามที่กลาวนี้เพื่อจะแสดงวา การที่ตั้งชื่อหนังสือวา 
สวัสดิรักษาคําฉันทนั้น ความเห็นสมัยนี้เห็นวาเรียกชื่อผิด แตในสมัยที่แตงนั้นดูเหมือนจะ 
เรียกอะไรๆ วาฉันทก็ได เพราะไมสูเครงครัดในเรื่องครุลหุนัก สักแตวาสวดลํานาํไดแลวเปน 
ใชได ถาจะตรวจฉันทรุนเกาจะหาที่แตงถูกครุลหุแตตนจนปลายไมมี 

สํานวนที่แตงสวัสดิรักษาคําฉันทนี้ ถาอานดวยตาผูพิถีพิถันถอยคําหรือฟงดวยหู 
กวีก็ไมมีอะไรดีเลย แตที่วาเชนนี้ไมใชเปนการแสดงความเห็นวาหนังสือนี้พิมพเสียกระดาษ 
อันที่จริงควรพิมพเปนอันมาก เพราะเหตุวาการนิยมวาสิ่งใดเปนมงคล สิ่งใดเปนอัปมงคล 
นัยหนึ่งการ ‘ถือ’  ตางๆ ของประชุมชนตางหมูตางเหลา ยอมเปนวิชาประเภทหนึ่ง ซึ่ง 
นักปราชญใสใจสืบสวนแลหนังสือชนิดนี้เปนเครื่องใชสําหรับการศึกษาเชนนั้น ซึ่งถายังไมมี 
ใครฝกใฝในเมืองไทยเวลานี้ ก็จะมีในภายหนาเปนแน ถาดูจากแงที่กลาวนี้ การพิมพสวัสดิ 
รักษาคําฉันทมีประโยชนนัก เพราะหนังสือนี้จวนจะสูญเต็มทีอยูแลว แมในหอพระสมุด 
สําหรับพระนคร ก็มีฉบับสมุดดําเขียนตัวดินสอขาวอยูฉบับเดียวเทานั้น 

สวนในสวัสดิรักษาคํากลอนนั้น เปนของสุนทรภู กรมพระดํารงราชานุภาพเขียนไว 
ในประวัติสุนทรภู วาแตงถวายเจาฟาอาภรณในรัชกาลที่ ๒ ขาพเจาจึงกลาววา คาํกลอนนี้ 
แตงเมื่อสิ้นรัชกาลแลว เพราะเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยสวรรคตนั้น เจา 
ฟาอาภรณมีพระชนมายุ ๘ พรรษาเทานั้น 

สุภาษิตสอนเด็กกับสุภาษิตสอนหญิงเปนสํานวนกลอนของสุนทรภูอีก ๒ เรื่อง
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กลอนสุนทรภูเปนของชวนอานเสมอ การที่นํามาพิมพครั้งนี้ก็คงจะเปนเครื่องนิยมของผูรับ 
แจกที่ยังไมมีหนังสือนี้” 

ตามขอความในคํานําพระนิพนธของทาน น.ม.ส.  ดังที่ยกมานี้ ทรงแสดง 
ความหมายวาถาแตงถวายเจาฟาอาภรณ ซึ่งเวลานั้นมีพระชนมเพียง ๘ พรรษา จะเขา 
พระทัยในเรื่องนี้ไดอยางไร หมอมเจาจันทรจิรายุ (พ. ณ ประมวญมารค)  พระโอรสของ 
ทาน น.ม.ส.  ทรงเลาวา ไดทูลถามพระองคทานในเมื่อไดอานขอความนั้นวา “เมื่อ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ สวรรคตนั้น เจาฟาอาภรณพระชนมายุ ๘ พรรษา ถา 
สุนทรภูมิไดแตงสวัสดิรักษาถวายเจาฟาอาภรณ แลวแตงถวายใคร” 

“ก็ปูแกนะซ”ิ  ทานรับสั่ง 
แลวหมอมเจาจันทรฯ ก็มิไดทรงซักตอไปอีกวา ความขอนี้มีผูใหญเลาถวายหรือจะ 

ตรัสเดาเอาเอง เพราะไมไดติดใจทูลถามไว แตเมื่อลองจับศักราชก็นาเชื่อวาจริง เพราะกรม 
พระราชวังบวรวิชัยชาญ ไดทรงผนวชเปนสามเณรกับสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
(สิ้นพระชนม พ.ศ.  ๒๓๙๖)  ตอจากนั้นอีก ๒ ปสุนทรภูก็ถึงแกกรรม  ขณะนั้นกรม 
พระราชวังบวรฯ พระชนม ๑๘ ป (ตามที่หมอมเจาจันทรฯ ทรงเลาไว) 

คําวา “ปูแก”  หมายถึงปู (พระอัยกา)  ของหมอมเจาจันทรฯ และเปนพระบิดาของ 
ทาน น.ม.ส.  มีพระนามวาพระองคเจายอดยิ่งยศ (กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ)  ซึ่งเปน 
พระโอรสในเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค (พระปนเกลาฯ)  พระองคเจายอดยิ่งยศประสูติใน 
พ.ศ.  ๒๓๘๑ 

เมื่อนับปสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ ใน พ.ศ.  ๒๓๖๗ ถอยหลัง 
มาถึง พ.ศ.  ๒๓๖๓ นับตามปได ๕ ป คือระหวาง พ.ศ.  ๒๓๖๓-๖๗ ในรัชกาลที่ ๒ 
พระองคเจายอดยิ่งยศ (กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ)  ยังไมประสูติและเจาฟาอีก ๓ 
พระองค คือ

๑.  เจาฟาอาภรณ  ประสูติใน พ.ศ.  ๒๓๕๙ พระชนมอยูในระหวางนั้น ๕-๙ 
พรรษา 

๒.  เจาฟามงกุฎ  (พระจอมเกลาฯ)  ประสูติใน พ.ศ.  ๒๓๔๗ พระชนมอยูใน 
ระหวางนั้น ๑๗-๒๑ พรรษา 

๓.  เจาฟาจุฑามณี  (พระปนเกลาฯ)  ประสูติใน พ.ศ.  ๒๓๕๑ พระชนมอยูใน 
ระหวางนั้น ๑๓-๑๗ พรรษา 

วาตามฐานันดรศักดิ์ของเจาฟาทั้งสามพระองคนี้ แมจะเปนเจาฟาชั้นเดียวกัน แตก็ 
ตางกันโดยตําแหนงพระชนนีเปนที่อัครมเหสีหรือเอกอัครมเหสีอันจะตองเปนไปตามกฎ 
มณเฑียรบาล  เจาฟาอาภรณประสูติแตเจาฟากุณฑลทิพยวดี พระชนนีซึ่งนับเปนชั้นอัคร 
มเหสี สวนเจาฟามงกุฎและเจาฟาจุฑามณี ประสูติแตเจาฟาบุญรอด  (สมเด็จพระศรี 
สุริเยนทร)  พระชนนีอันเปนชั้นเอกอัครมเหสี และผูที่จะสืบสันตติวงศเปนพระมหากษัตริย
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ก็ตองเปนพระราชโอรสในพระมเหสีที่ยิ่งใหญ อยางที่เราเฉลิมพระนามวา  “สมเด็จ 
พระบรมราชินีนาถ”  ดังนี้ 

เมื่อกลับหวนไปพิจารณาคํากลอนที่สุนทรภูทานแตงไวในตอนตนวา “ถวายหนอ 
บพิตรอิศรา”  ซึ่งหมายความวาแตงถวายแดพระราชโอรสของพระมหากษัตริยผูยิ่งใหญ คํา 
วา พระหนอ จะมีผูคานวา ไมใชหมายถึงพระเจาลูกยาเธออยางเดียว แมจะหมายถึงพระ 
เจาหลานเธอก็ได คือหมายถึงหนอใหญหนอเล็กก็เปนพระหนอเหมือนกัน เชนนี้ทานผูแตง 
จะหมายถึงใคร ผูอานก็ยังไมแนใจนัก และในตอนทายที่วา “สําหรับองคพงศกษัตริยขัติยา” 
จะแปลความไปวาสําหรับพระญาติวงศของพระมหากษัตริยอีกดวยก็ได แตความจริงแลวใน 
บทกลอนที่สุนทรภูทานประพันธดังที่นํามากลาวนี้ วาตามหูกวีที่ฟงกันแลว ก็ยอมเขาใจวา 
แตงถวายพระราชโอรส ผูมีฐานันดรศักดิ์จะสืบสันตติวงศ ดํารงอยูเปนสยามมกุฎราชกุมาร 
คือองครัชทายาท ดังกลอนบทสุดทายที่ทานแตงถวายพระพรวา เพื่อ 

“ฉลองคุณมุลิกาสามิภักดิ์ 
ใหสูงศักดิ์สืบสมบัติพัสถาน” 

ตามความปรารภและคําถวายพระพรของทานสุนทรภูดังที่ยกมากลาวนี้ ทําใหหวน 
คิดมากไปวา ถาทานผูแตงเรื่องสวัสดิรักษาแตงถวายเจาฟาอาภรณอยางนี้แลว แมพระองค 
ทานยังทรงพระเยาวอยูในระหวางพระชนมายุ ๕-๙ พรรษา จะยังไมทราบเรื่องราวและ 
ความหมายในบทกลอนนี้ก็ดี แตเจาฟากุณฑลฯ พระชนนี ก็ยอมทรงทราบในฐานันดรศักดิ์ 
ของพระโอรส วาอยูในฐานะเชนไร จะทรงตําหนิผูแตง วาแตงถวายใหเกินกวาเหตุ ถาเรื่อง 
นี้จะแพรไปถึงเจาฟามงกุฎหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ ก็จะทรงเห็นความไม 
เหมาะสม เปนเสมือนถวายใหความยั่วยุฝกใฝในเจาฟาอาภรณ ดังนี้จึงเชื่อวาพระอาลกัษณ 
ซึ่งมีพระราชทินนามวาขุนสุนทรโวหารจะเขาใจไดดี 

เมื่อพิจารณาเรื่องตอไปอีกวา ถาสุนทรภูแตงสวัสดิรักษานี้ถวายพระองคเจายอด 
ยิ่งยศ พระโอรสเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค (เจาฟาจุฑามณีพระอนุชาเจาฟามงกุฎ)  แลว 
จับปประสูติของพระองคเจายอดยิ่งยศเปนป พ.ศ.  ๒๓๘๑ อันเปนรัชสมัยแผนดิน 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ รัชกาลที่ ๓ ในระยะนี้คือตั้งแต พ.ศ.  ๒๓๘๕ เปนตอนที่ 
สุนทรภูลาสิกขาออกจากวัดเทพธิดาไปถวายตัวพึ่งพระบารมีอยูกับเจาฟากรมขุนอิศเรศ 
รังสรรคที่พระราชวังเดิมจนถึง พ.ศ.  ๒๓๙๔ ก็เปลี่ยนแผนดิน เจาฟามงกุฎทรงลาผนวช 
ขึ้นครองเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ แลว 
ทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชา เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค เปนพระบาทสมเด็จพระปน 
เกลาเจาอยูหัว มีพระอิสริยยศเสมอดวยพระองค ตามนัยที่กลาวมานี้จึงเห็นทางมีอยูวา ถา 
สุนทรภูแตงสวัสดิรักษาถวายพระองคเจายอดยิ่งยศ ก็คงแตงในระยะเวลาที่เปลี่ยนแผนดิน
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แลวนี้เปนตนไปจนถึง พ.ศ.  ๒๓๙๘ คือในระหวาง พ.ศ.  ๒๓๙๔-๙๘ ซึ่งสุนทรภู 
ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนที่พระสุนทรโวหาร ในตําแหนงจางวางพระอาลักษณใน 
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ ฝายพระบวรราชวัง (วังหนา)  และถึงมรณกรรมใน พ.ศ. 
๒๓๙๘ 

ระหวาง พ.ศ.  ๒๓๙๔-๙๘ นี้พระชนมายุของพระองคเจายอดยิ่งยศซึ่งนับแตป 
ประสูติ พ.ศ.  ๒๓๘๑ เปนตนมา  ก็จะตกอยูระหวาง ๑๔-๑๘ พรรษา ถาสุนทรภูแตง 
สวัสดิรักษาถวายในระยะนี้ก็ดูจะทรงเขาพระทัยได แตปญหามีอยูวา พระราชอิสริยยศที่ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ทรงสถาปนาพระปนเกลาฯ เสมอดวยพระองคนั้น ทรง 
พระราชทานเฉพาะองคเทานั้นไมมีการสืบสันตติวงศทุกแผนดินหรือทุกรัชกาลไป ถาสมมุติ 
วาสุนทรภูทานแตงสวัสดิรักษาดังขอความที่ปรารภและถวายพระพรดังกลาวนั้น เมื่อทาง 
ฝายพระราชวังหลวงเห็นขอความนี้แลว จะเขาใจในฝายพระบวรราชวังไขวเขวไปก็ได คุณ 
พระสุนทรโวหารคงไมกาวกายอาจเอื้อมถึงปานนั้น 

ตามขอความที่ไดพิจารณามา จึงเห็นแนวทางอีกทางหนึ่งวาคํากลอนเรื่องสวัสดิ 
รักษานี้ สุนทรภูคงจะแตงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ ๒) 
ระหวาง พ.ศ. ๒๓๖๓-๖๗ ในเมื่อมีพระราชประสงคใหสุนทรภูถวายพระอักษรแดเจาฟา 
อาภรณอันเปนวิชาสามัญตามวัยวุฒิของพระองคทาน ซึ่งมีพระชนมายุ ๓-๙ พรรษานั้น 
แลว จึงทรงพระราชปรารภถึงเจาฟามงกุฎ ซึ่งมีพระชนมายุอยูในระหวาง ๑๗-๒๑ 
พรรษา ตามกฎมณเฑียรบาลเทากับเปนองครัชทายาท ควรจะรูราชนิติแบบแผนประเพณี 
สําหรับจะไดทรงสืบสันตติวงศตอไป จึงรับสั่งใหสุนทรภูหาเรื่องแตงถวาย เรื่องสวัสดิรักษา 
ซึ่งเดิมเปนคําฉันท จึงไดกลายมาเปนคํากลอนทูลเกลาฯ ถวายเจาฟามงกุฎไดทรงศึกษาใน 
ระยะเดียวกันกับถวายพระอักษรเจาฟาอาภรณ สมดังพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหลานภาลัยดังกลาวมา 

เมื่อเรื่องกลอนสวัสดิรักษา ไดทูลถวายเจาฟามงกุฎแลว เจานายอื่นๆ ในราชวงศ 
ไดรูไดเห็น ทราบขอความนั้นๆ เปนประโยชนควรที่จะเลือกปฏิบัติเพื่อความสวัสดิมงคลได 
ก็ขอลอกคัดกันตอๆ ไป และหรือสุนทรภูเองจะคัดถวายเจานายพระองคอื่นที่นับถือ อีก 
อยางในชั้นหลังคัดถวายพระองคเจายอดยิ่งยศก็เปนได ฉบับจึงตกไปอยูในที่ตางๆ ก็เลย 
เขาใจกันวา สุนทรภูแตงถวายเจานายองคนั้นองคนี้ ความจริงแลวทานคัดถวายบาง คนอืน่ 
คัดตอๆ กันไปบาง ที่แทหาใชฉบับเดิมนั้นไม เมื่อเชนนี้แลว สุนทรภูจะถูกกลาวหาเปนอยาง 
อื่นไปอยางไรได เพราะสมุฏฐานเดิมเริ่มแรกที่แตงขึ้น เพื่อทูลเกลาฯถวายเจาฟามงกุฎดัง 
พระราชประสงคใหสูงศักดิ์สืบสมบัติพัสถานตามกฎมณเฑียรบาลนั้นถูกตองแลวหาไดขาม 
ฐานันดรศักดิ์พระองคใดไม 

อนึ่ง จะมีผูของใจคําประพันธในตอนตนเรื่องสวัสดิรักษาวา “ถวายหนอบพิตรอิศ 
รา”  นั้น สุนทรภูคงหมายถึงพระองคเจายอดยิ่งยศพระโอรส (หนอ)  ในพระบาทสมเด็จ
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พระปนเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเดิมทรงพระนามวาเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค เพราะมีคําวา 
“บพิตรอิศรา”  คือ อิศรา  ก็หมายถึง อิศเรศ นั่นเอง ดังนี้ก็เปนความเขาใจที่ใกลเคียงอยู 
แตคําบพิตรอิศราในที่นี้ เขาใจวาผูแตงจะหมายถึงกษัตริยผูยิ่งใหญจะถูกตองกวา เพราะถา 
หมายไปถึงพระนามเดิมแลวก็ตองพองกันกับพระนามเดิมพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหลาฯ 
คือเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร หรือพองพระนามเจาฟากรมขุนอิศรานุรักษ (อิศรางกูร)  อีก 
ดวยก็ได แตพระองคหลังนี้มิไดเปนบพิตร  ก็พอจะฟงไดเหมือนกัน เพราะฉะนัน้จงึเหน็วา ผู 
แตงคงไมมุงหมายถึงพระนามเดิมของเจานายพระองคใดพระองคหนึ่งตามที่ของใจนั้น 

สวนในเรื่อง “สุภาษิตสามอยาง”  คือ 
๑.  สวัสดิรักษา 
๒.  สุภาษิตสอนเด็ก 
๓.  สุภาษิตสอนหญิง 
ในทายคํานําของทาน น.ม.ส.  ที่ทรงไววา สุภาษิตสอนเด็กกับสุภาษิตสอนหญิง 

เปนสํานวนกลอนของสุนทรภูอีก ๒ เรื่อง หมอมเจาจันทรฯ พระโอรสทาน น.ม.ส.  ทรง 
เลาวา  “เมื่อขาพเจาไดอานคํานํานี้ก็มิไดสนใจในเรื่องสุนทรภู จึงไมไดทูลถามวา ทรงไดยิน 
มาเชนนั้นหรือมีอะไรแฝงอยูในบทหรือเผลอ”  แลวทรงเห็นวา กลอนสุภาษิตสอนเด็กมี 
กลอนตะกุกตะกักอยูจริง และไมใชของสุนทรภู นากลัวจะทรงเผลอ 

พูดถึงเรื่องการดําเนินงานหรือการคนควาวินิจฉัยทุกสิ่งทุกอยางยอมสดุวสิยัทีจ่ะให 
สมบูรณแบบทีเดียวนั้นยากนัก ทานบุรพชนของเราเปนผูสราง ผูกอ ผูสาน เพื่ออนุชนรุน 
หลังจะไดปฏิบัติรักษาศึกษาสืบตอ หรือขัดเกลาใหบริสุทธิ์สดใสถูกตองตามเหตุผลที่ควรเปน 
ลําดับไป บางประการก็เทากับทานโกลนไวใหเกลา เพียงเทานี้ก็เปนพระเดชพระคุณหาที่สุด 
มิไดแลว 

สุนทรภูแตงสวัสดิรักษา 
ถวายใคร 
ฉันทิชย กระแสสินธุ 
(วิทยาสาร ปที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๖ ประจําวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๑๕) 

ปญหาที่กําลังสนใจกันอยูในขณะนี้คือ “พระหนอบพิตรอิศรา”  ที่ทานสุนทรภูเขียน 
“สวัสดิรักษา”  ถวายนั้นเปนใคร สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
ทรงเขียนไวในประวัติสุนทรภู วา  “มาถึงตอนปลายรัชกาลสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหลา 
นภาลัย โปรดใหสุนทรภูเปนครูสอนหนังสือถวายพระเจาลูกยาเธอเจาฟาอาภรณ สุนทรภู 
แตงกลอนเรื่องสวัสดิรักษาถวายเจาฟาอาภรณ ขึ้นตนวา
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“สุนทรทําคําสวัสดิรักษา 
ถวายพระหนอบพิตรอิศรา 
ตามพระบาลีเฉลิมใหเพิ่มพูล” 

พิเคราะหจากคํา  “ตอนปลายรัชกาล”  ก็คงอยูในปมะเมียหรือมะแม พ.ศ. 
๒๓๖๕-๖๖ ตามลําดับ เพราะป พ.ศ.  ๒๓๖๗ เปนปเสด็จสวรรคต (ตรงกับวนัที่ ๒๑ 
กรกฎาคม)  สุนทรภูก็ได “ออกขาดราชกิจ บรรพชิตพิสวาทพระศาสนา”  แตปวอกนั้นดวย 

คุณฉันท ขําวิไล ไดพิจารณาเห็นไปในทางเปนอยางอื่นโดยกวางขวาง ตามที่ได 
ปรากฏอยูในวิทยาสาร แลวสรุปวา  “คํากลอนเรื่องสวัสดิรักษานี้ สุนทรภูคงจะแตงใน 
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ ๒)  ระหวาง พ.ศ.  ๒๓๖๓- 
๒๓๖๗ ในเมื่อมีพระราชประสงคใหสุนทรภูถวายพระอักษรแดเจาฟาอาภรณ อันเปนวิชา 
สามัญตามวัยวุฒิของพระองคทาน ซึ่งมีพระชนมายุ ๔-๙ พรรษาแลวนั้น จึงทรงพระราช 
ปรารภถึงเจาฟามงกุฎ ซึ่งมีพระชนมายุอยูในระหวาง ๑๗-๒๑ พรรษา ตามกฎมณเฑียร 
บาล เทากับเปนองครัชทายาท ควรจะรูราชนิติแบบแผนประเพณีสําหรับจะไดทรงสืบสันตติ 
วงศตอไป จึงรับสั่งใหสุนทรภูหาเรื่องแตงถวาย เรื่องสวัสดิรักษา ซึ่งเดิมเปนคําฉันทจึงได 
กลายมาเปนคํากลอนทูลเกลาฯ ถวายเจาฟามงกุฎไดทรงศึกษาในระยะเดียวกันกับถวาย 
พระอักษรเจาฟาอาภรณ สมดังพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
ดังกลาวมา…” 

พระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่ทรงอางไวในประวัติสุนทรภู 
วา แตงกลอนเรื่องสวัสดิรักษาถวายเจาฟาอาภรณก็ดี และที่ คุณฉันท ขําวิไล วาแตง 
ทูลเกลาฯ ถวายเจาฟามงกุฎก็ดี ชวนใหนาคิดอยู แตเมื่อคิดแลว ทําใหเห็นวา ไมนาจะเปน 
เชนนั้น โดยเหตุผลที่จะลองยกเอามาใหทานผูอานรวมทั้ง คุณฉันท ขําวิไล ลองคิดดู เผื่อ 
จะมีความเห็นอยางขาพเจาบาง 

ที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานหรือทรงเขาพระทัยตามคํา 
กลอน หรือจะทรงทราบจากสมเด็จฯ กรมพระยาบําราบปรปกษ (เจาฟากลาง)  พระอนุชา 
เจาฟาอาภรณ วาสุนทรภูแตงสวัสดิรักษาถวายเจาฟาอาภรณนั้น พิเคราะหตามระยะเวลา 
และความเปนผูมีอาวุโสในการรับราชการของสุนทรภูดูแลว เห็นวายังไมชวนใหปกใจเชื่อได 
สนิทนัก เพราะเราทราบกันมาวาสุนทรภูเริ่มเขารับราชการในกรมพระอาลักษณ โดย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหเอาตัวมานั้น เมื่อ พ.ศ. 
๒๓๖๓ ขณะนั้น สุนทรภูมีอายุได ๓๕ ป และดวยความฉลาดในการแตงกลอนของ 
สุนทรภู ผูซึ่งครั้งหนึ่งไดลองทรงดํารัสสั่งใหแตงตอบทพระราชนิพนธ บทนางสีดาผูกคอตาย 
บทพระราชนิพนธที่ทรงไวใหหนุมานเขาแกโดยรวดเร็ววา  “จึงเอาผาผูกพันกะสันรัด เกี่ยว 
กระหวัดกับกิ่งโศกใหญ”  ทรงติดอยูเพียงนี้ไมอาจทรงแตงบทตอไปอยางไรใหรวดเร็วได แม
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กวีที่ปรึกษาหลายคนก็ไมอาจแตงตอใหพอพระราชหฤทัยไดดุจกัน เมื่อโปรดใหสุนทรภูลอง 
แตง สุนทรภูก็แตงตอพระราชนิพนธวา “ชายหนึ่งผูกศออรไท แลวทอดองคลงไปจะใหตาย 
บัดนั้น วายุบุตรแกไดดั่งใจหมาย”  ดังนี้ ก็ชอบหฤทัยและอีกครั้งหนึ่ง ทรงพระราชนิพนธ 
เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกสิบขุนสิบรถ ทรงพระราชนิพนธบทชมรถของทศกัณฐ ซึ่งใหญโต 
มโหฬารเหลือขนาดแลวไมอาจจะหาความใหญโตของสิ่งไรที่จะนํามาประกอบใหสมกบัความ 
ใหญที่ทรงแตงไวได จึงโปรดใหสุนทรภูแตงตออีก สุนทรภูก็แตงตอไดพอพระราชหฤทัยมาก 
โปรดใหสุนทรภูเปนกวีที่ทรงปรึกษาดวยอีกคนหนึ่ง และทรงตั้งเปนที่ขุนสุนทรโวหาร ในกรม 
พระอาลักษณ พระราชทานที่ใหปลูกเรือนอยูที่ใตทาชาง... 

ปที่ทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหสุนทรภูเปนขุนสุนทรโวหารเปนป พ.ศ.  ๒๓๖๔ 
ตามประวัติของสุนทรภู เราก็ทราบกันวาสุนทรภูดื่มเหลา “ครั้งหนึ่ง กําลังเมาสุรา 

ไปหามารดา มารดาวากลาว กลับขูเข็ญมารดา ขณะนั้นมีญาติผูใหญ จะเปนลุงหรือนาคน 
หนึ่งเขาไปหาม สุนทรภูทุบตีเอาบาดเจ็บถึงสาหัส เขาทูลเกลาฯ ถวายฎีกา ก็ถูกกริ้ว มี 
รับสั่งใหเอาตัวไปจําไว ณ คุก...” 

ปที่ติดคุก ก็เปนป พ.ศ.  ๒๓๖๔ นั่นเอง เปนปที่ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 
เปนขุนสุนทรโวหารแลว เขาจึงทูลเกลาฯ ถวายฎีการองทุกขจึงถูกจําคุกตามรับสั่ง 

สุนทรภูติดคุกอยูนานเทาใดไมอาจทราบได ตามประวัติที่สมเด็จกรมพระยาดํารงรา 
ชานุภาพทรงแตงวา “เลากันแตเหตุที่จะพนโทษวา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั 
ทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดติดขัด ไมมีผูใดตอใหพอพระราชหฤทัยได 
จึงมีรับสั่งใหไปเบิกตัวสุนทรภูมาจากคุก สุนทรภูตอกลอนไดดังพระราชประสงคก็ทรงพระ 
กรุณาโปรดฯ ใหพนโทษกลับมารับราชการตามเดิม...”  แตตอนนี้เปนปลายรัชสมัยของ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเสียแลว ถาจะโปรดเกลาฯ ใหสุนทรภูแตงสวัสดิ 
รักษาถวายเจาฟาอาภรณ ก็ตองแตงในระยะพนโทษ ซึ่งคงจะราวๆ พ.ศ.  ๒๓๖๕ หรือ 
๒๓๖๖ นั่นเอง 

ฉะนั้น ตามประวัติที่ยกมาก็พอจะสันนิษฐานไดวา สุนทรภูคงจะติดคุกอยูราวปเศษ 
ก็โปรดเกลาฯ ใหพนโทษจํากลับเขารับราชการใหม  ปที่เขารับราชการใหม เปนป พ.ศ. 
๒๓๖๕ ปลายรัชกาล ตามที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา สุนทรภู 
แตงสวัสดิรักษาถวายเจาฟาอาภรณตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา 
นภาลัย ถาสุนทรภูแตงตอนปลายรัชกาลจริงตามที่ทรงเขียนไวในประวัติ ก็คงเปน พ.ศ. 
๒๓๖๖ เพราะพอถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๓๖๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ 
หลานภาลัยสวรรคต สุนทรภูก็ออกจากราชการในปนั้น พอออกจากราชการก็บวชทันที 
โดยเหตุนี้ ป พ.ศ.  ๒๓๖๗ คงไมใชปที่แตงสวัสดิรักษา 

เมื่อ พ.ศ.  ๒๓๖๖ เจาฟาอาภรณมีพระชันษาประมาณ ๘ พรรษา สุนทรภูมี 
อายุได ๓๘ ป ลองพิเคราะหจากกลอนสวัสดิรักษาที่สุนทรภูเขียนดูแลว สงสัยวาเจาฟา
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อาภรณมีพระชันษาเพียง ๘ พรรษา คงจะยังไมเขาพระทัยในคํากลอน ไดตระหนักถึงจะ 
ทรงพระปรีชาเฉลียวฉลาดสุขุมาลชาติอยางไรๆ ก็ตามแต เพราะกลอนสวัสดิรักษานั้นดูจะ 
ไมเหมาะสําหรับราชกุมารอายุ ๘ ขวบเลย และชีวิตรับราชการในกรมพระอาลักษณก็เพียง 
๔ ป จะทรงโปรดเกลาฯ ไววางพระราชหฤทัยใหเปนผูแตงหนังสือเรื่องสวัสดิรักษา ถวาย 
เทียวหรือ ประกอบทั้งทางความและทวงทํานองของกลอนแสดงใหเห็นวา แตงสาํหรบั “พระ 
หนอบพิตรอิศรา”  ผูทรงเจริญพระชนมายุเกินเจาฟาอาภรณมากกวา 

ถาเชนน้ัน ควรจะเปน “พระหนอบพิตร”  องคใด? 
ตรงนี้มาเขากับขอเขียนของ คุณฉันท ขําวิไล ที่เสนอวาสุนทรภูแตงสวัสดิรักษา 

“เปนคํากลอนทูลเกลาฯ ถวายเจาฟามงกุฎไดทรงศึกษาในระยะเดียวกันกับถวายพระ 
อักษรเจาฟาอาภรณ…”  พอดี 

คุณฉันท ขําวิไล ใหรายละเอียดประกอบวา “ทรงพระราชปรารภถึงเจาฟามงกุฎ 
ซึ่งมีพระชนมายุในระหวาง ๑๗-๒๑ พรรษา ตามกฎมณเฑียรบาลเทากับเปนองครัช 
ทายาทควรจะรูราชนิติ แบบแผนประเพณีสําหรับจะไดทรงสืบสันตติวงศตอไป จึงรับสั่งให 
สุนทรภูหาเรื่องแตงถวาย เรื่องสวัสดิรักษาซึ่งเดิมเปนคําฉันท จึงไดกลายมาเปนคํากลอน 
...”  ตามที่ไดยกมาอางขางตน 

พระบรมราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ปรากฏวาทรงมี 
พระสติปญญาเฉลียวฉลาดกวางขวางลึกซึ้งยิ่งนัก พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม 
๒๒๔๗ ทรงศึกษาอักษรสมัยแตกฉานตั้งแตมีพระชนม ๖ พรรษา ยิ่งเจริญพระชันษาก็ 
ยิ่งทรงพากเพียร ทรงอานเขียนไดทั้งไทยและขอม จากสํานักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
(ขุน)  วัดโมฬีโลกยาราม ทรงแตกฉานวิชาคํานวณคูณหารถึงกรณฉวางทรงเชี่ยวชาญเพ 
ทางคศาสตร นิติศาสตรราชกรัญราชประเพณี ทรงขับขี่พาชีพระคชกรรม ชํานาญเพลง 
อาวุธโดยเจาพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอด บุณยรัตพันธ)  เปนผูถวายอนุศาสน “โปรด 
ศึกษากีฬาโลด โปรดไปโปรดเกินสมโปรดสมาคมขัดติยอมาตย โปรดคบปราชญ สมณะ 
พราหมณ โปรดซักถามคติบุราณ พระโวหารเฉลียวฉลาด” 

จากพระราชพงศาวดารและตามมหามกุฎราชคุณานุสรณพอจะประมวลไดวา 
การศึกษานิติศาสตรราชประเพณีแบบแผนสําหรับกษัตริยสืบสันตติวงศนั้น มีสมเด็จพระสัม 
พันธวงศเธอ เจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรีกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรง 
สอนและทรงอนุศาสนดวยพระองคเอง “บิดวินทรถวิลฝกเลี้ยง เชี่ยวชิดราชกิตยเพี้ยงภาคย 
ไทถนองงาร รัชนา รับราชการเกียรติฟุง ตางพระเนตรกรรณคุง เชื่อถวนทวยขุนราบนา... 
ฯลฯ ทรงเจริญวัยวุฒิแกลวสมทอดหฤทัยแลว โปรดใหออกวัง...แลนา” 

เมื่อโปรดเกลาฯ ใหออกวัง โดยเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเดิมซึ่งเคยเสด็จอยู 
มากอน และควรจะนํามากลาวไว ณ ที่แหงนี้ดวยวา เมื่อ พ.ศ.  ๒๓๖๕ นั้น สมเด็จเจา 
ฟาชายมงกุฎสมมุติเทวาวงศฯ ทรงมีพระชันษา ๑๘ พรรษา ก็ทรงมีพระองคเจาพระโอรส
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๑ องค ทรงพระนามพระองคเจาชายนพวงศฯ (คือ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นมเหศวร 
ศิววิลาศ ตนราชสกุล นพวงศ)  และ พ.ศ.  ๒๓๖๗ ทรงมีพระองคเจาพระโอรสอีก ๑ 
องค ทรงพระนามพระองคเจาสุประดิษฐฯ (คือ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นวิษณุนาถ 
นิภาธร ตนราชสกุล สุประดิษฐ) 

ขอใหพิเคราะหดูสมเด็จเจาฟามงกุฎพระบรมราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธ 
เลิศหลานภาลัย ทรงมีพระชันษาไมนอยกวา ๑๘ พรรษา ทรงมีพระสติปญญาสามารถ 
ฉลาดล้ํา เลิศ ทรงเลาเรียนเจนจบและมีพระองคเจาถึง ๒  องค เห็นปานนี้แลว 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ยังจะทรงโปรดเกลาฯ ใหสุนทรภูแตงสวัสดิรักษา 
คํากลอนถวาย เพื่อใหทรงเรียนรูถึงราชนิติแบบแผนประเพณี สําหรับจะไดทรงสืบสันตติ 
วงศซ้ําซอนกับที่ไดทรงสอนใหแลวอีกหรือ?  ดูไมนาจะเปนไปได และในป พ.ศ.  ๒๓๖๗ 
นั่นเอง เจาฟามงกุฎก็ไดทรงผนวช สรุปสั้นๆ ตรงนี้วา 

พ.ศ.  ๒๓๖๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเสด็จสวรรคต สมเด็จเจา 
ฟาชายมงกุฎสมมุติเทวาวงศฯ เสด็จเขาทรงผนวช สุนทรภูออกจากราชการและบวชในป 
นั้นเหมือนกัน 

ขาพเจาไมเห็นพองดวยเลยที่ คุณฉันท ขําวิไล มาเกณฑใหสุนทรภูแตงสวสัดริกัษา 
คํากลอนถวายเจาฟามงกุฎ 

ขาพเจาไมเห็นดวยที่ คุณฉันท ขําวิไล วา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั 
รับสั่งใหสุนทรภูหาเรื่องที่เหมาะสําหรับรัชทายาทไดศึกษาเพื่อรูราชนิติแบบแผนประเพณี 
สําหรับจะไดสืบสันตติวงศ ขาพเจามิไดหมิ่นความรูของทานอาจารยสุนทรภู ผูซึ่งขาพเจา 
เคารพเทิดทูนในอัจฉริยภาพของทานอยางยิ่ง การที่ขาพเจาไมเห็นดวยในขอที่วามาทั้งหมด 
เพราะเห็นวา ถาจะเปนการใหเจาฟามงกุฎทรงรอบรูราชนิติประเพณี ฯลฯ แลว 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย คงจะทรงเปนองคพระราชอนุศาสนมากกวาผูอื่น 
สุนทรภูสามารถแตงสวัสดิรักษาถวาย “พระหนอบพิตรอิศรา”  ได แตตองไมใชทั้งเจาฟา 
มงกุฎและเจาฟาอาภรณ และตองไมใชในระยะเวลากาลเทศะนั้นอีกดวย 

ถาเชนน้ัน สุนทรภูแตง “ถวายพระหนอบพิตร”  องคใด?  เมื่อใด? 
เรื่องนาจะเปนอยางน้ี... 
เดิมสุนทรภูมิไดมุงมาดปรารถนาจะเขารับราชการ ตามประวัติก็วาทานหลบหนีกลวั 

พลอยผิดเนื่องจากภัยการทิ้งบัตรสนเทหซึ่งระบาดอยูในยุคกรมหมื่นศรีสุเรนทรถูกจับและ 
ถูกจําขังดวยเรื่องกาคาบขาว จนสิ้นพระชนม ไปถึงจังหวัดเพชรบุรี ทานไดเขารับราชการ 
เพราะสํานวนกลอนของทานที่รัชกาลที่ ๒ โปรดเกลาฯ ใหสอบสวนหาตัวผูลอบทิ้งบัตร 
สนเทห เมื่อไดทอดพระเนตรเห็นสํานวนกลอนของสุนทรภู ก็ “ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหเอาตัวมารับราชการเปนอาลักษณ”  นี่ เปนมูลเหตุการเขารับราชการของสุนทรภู ครั้น 
รัชกาลที่ ๒ สวรรคต สุนทรภูก็ตองออกจากราชการและดูเหมือนจะบวชหนีราชภัยหรือ
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บวชถวายพระราชกุศลก็ไดทั้ง ๒ ประการ ณ วัดราชบูรณะราชวรมหาวิหาร เมื่อบวชและ 
ออกพรรษาแลวก็เตร็ดเตรไปทุกแหง “ทางบกเรือเหนือใตเที่ยวไปทั่ว จังหวัดหัวเมืองสิ้นทุก 
ถิ่นฐาน...”  และไดรําพันถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ผูเปน “เจาประคุณ” 
ของทานไวในนิราศภูเขาทองวา “ถึงหนาวัดดั่งหนึ่งใจจะขาด คิดถึงบาท บพิตรอดิศร โอ 
ผานเกลาเจาประคุณของสุนทร แตปางกอนเคยเฝาทุกเชาเย็น พระนิพพานปานประหนึ่ง 
ศีรษะขาด ดวยไรญาติยากแคนถึงแสนเข็ญ ทั้งโรคซ้ํากรรมซัดวิบัติเปน ไมเล็งเห็นที่ซึ่งจะ 
พึ่งพา จะสรางพรตอตสาหสงบุญถวาย ประพฤติฝายสมถะทั้งวสา เปนสิง่ของฉลองคณุมลุิ 
กา  ขอเปนขาเคียงบาททุกชาติไป...” 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงเปน  “ผานเกลาเจาประคุณของสนุทร” 
เพราะทรงเอาตัวสุนทรภูเขารับราชการในกรมพระอาลักษณ ซึ่งสุนทรภูไมอาจจะลืมพระ 
มหากรุณาธิคุณอันลนพนเกลาพนกระหมอมของทานได จึง “สรางพรตอตสาหสงบุญถวาย 
ประพฤติฝายสมถะทั้งวสา เปนสิ่งของฉลองคุณมุลิกา ขอเปนขาเคียงบาททุกชาติไป...” 
เมื่อสุนทรภูพูดถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเปนตองพูดไปในทํานอง “ฉลอง 
คุณมุลิกา”  ซึ่งเปนการสนองพระเดชพระคุณตอพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยัทกุ 
แหง เชน “แลวลาออกนอกโบสถขึ้นโขดหิน กรวดวารินรดทําคําอักษร สงสวนบุญสุนทรา 
สถาพร ถึงบิดรมารดาครูอาจารย ถวายองคมงกุฎอยุธเยศ ทรงเศวตคชงามทั้งสามสาร 
เสด็จถึงซึ่งบุรีนีฤพาน เคยโปรดปรานเปรียบเปยมไดเทียมคน สิ้นแผนดินปนเกลามาเปลา 
อก น้ําตาตกตายนอยลงรอยหน ขอพบเห็นเปนขาฝายุคล พระคุณลนเลี้ยงเฉลมิใหเพิม่พนู” 
แตในการเขียนสวัสดิรักษาคํากลอนนั้น เปนทั้งสนองคุณทั้งสวามิภักดิ์ โปรดอานคํากลอน 
ตอไปนี้ 

“ขอพระองคจงจําไวสําเนียก ดั่งนี้เรียกเรื่องสวัสดิรักษา สําหรับองคพงศกษตัริยขตั 
ติยา ใหผองผาสุกสวัสดิ์ขจัดภัย บทบูราณทานทําเปนคําฉันท แตคนนั้นมิใครแจงแถลงไข 
จึงกลาวกลับซับซอนเปนกลอนไว หวังจะใหเจนจําไดชํานาญ สนองคุณมุลิกาสวามภิกัดิ ์ให 
สูงศักดิ์สืบสมบัติพัสดฐาน...”  พิเคราะหจากคํากลอนตั้งแตตนจนจบ ก็จะเกิดความรูสึกวา 
คํากลอนสวัสดิรักษานั้นแตงถวายพระองคเจาชายยอดยิ่งยศบวรราโชรสรัตนราชกุมาร (ผู 
ซึ่งตอมาไดรับสถาปนาเปนกรมหมื่นบวรวิไชยชาญ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล)  พระ 
ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว (สมเด็จเจาฟาชายจุฑามณี กรมขุนอิศ 
เรศรังสรรค)  โดยอาศัยขอวินิจฉัย ดังตอไปนี้ 

เมื่อสุนทรภูออกจากราชการ พ.ศ.  ๒๓๖๗ ไดบวชและทองเที่ยวไปเกือบทั่ว 
ราชอาณาจักร ทั้งเหนือทั้งใต จนสุดทายไดมาจําพรรษาอยูที่วัดเทพธิดา และไดลาสิกขา 
เมื่อ พ.ศ.  ๒๓๘๕ ไดเขาถวายตัวสวามิภักดิ์ตอสมเด็จเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรคตามที่ 
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพทรงแนะนําและสนับสนุน เพราะมีคํากลอนปรากฏอยูในนิราศพระ 
ประธม  สุนทรภูไดกลาวถึงการไดมาสวามิภักดิ์พึ่งบุญอยูกับสมเด็จเจาฟาชายจุฑามณี
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กรมขุนอิศเรศรังสรรค และทรงพระกรุณารับสุนทรภูไวในพระอุปถัมภเปนความวา 
“ถึงลวงแลวแกวเกิดกับบุญฤทธิ์ 

ยังชวยปดปกอยูไมรูสูญ 
สิ้นแผนดินทินกรจรจํารูญ 
ใหเพิ่มพูลพอสวางหนทางเดิน 
ดั่งจินดาหาดวงชวงทวีป 
ใหชูชีพชวยทุกขเมื่อฉุกเฉิน 
เปนทํานุอุปถัมภไมกํ้าเกิน 
จงเจริญเรียงองคทรงสุธา” 

ขณะที่สุนทรภู เขาถวายตัวกับเจาฟาจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค นั้น 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ยังดํารงสิริราชสมบัติอยู และพระองคเจาหญิงวิลาศ 
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ผูทรงสนับสนุนใหสุนทรภูเขาถวายตัวกับเจาฟา กรมขุนอิศเรศ 
รังสรรค นั้น ก็เปนพระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ก็ประทานพระอุปถมัภ 
แกสุนทรภูดวยดุจกัน ปรากฏตามที่เลากันสืบๆ มาวา เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรคทรง 
โปรดฝคารมกลอนของสุนทรภู ไดรับสุนทรภูไวเมื่อลาสิกขาแลว และดูเหมือนใหเปนผูบอก 
สักวาประจําวงของพระองคทานดวย 

เฉพาะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น ก็มิไดมีพระราชหฤทัยผูกโกรธ 
สุนทรภูแตอยางใด พระเจาลูกเธอ พระองคเจาเจาชายลักขณานุคุณ กับพระเจาลูกเธอ 
พระองคเจาหญิงกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพทรงรับอุปการะสุนทรภูถึง ๒ องค ก็มิไดทรงหาม 
ปราม แสดงใหรูวามิไดทรงสนพระทัยในเรื่องที่ผานมาเลย พระจริยคุณและพระเมตตาคุณ 
ของพระองค ทั้งนี้ทําใหสุนทรภูตองเขียนเปนกลอนถวายสรรเสริญพระบารมีไววา “อนึ่ง 
นอมจอมนิกรอัปษรราช บํารุงศาสนาสงฆทรงสิกขา จงไพบูลยพูนสวัสดิ์วัฒนา ชนมาหมื่น 
แสนอยาแคนเคือง” 

สุนทรภูเปรียบพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวเปนแกวดวงที่ ๕ ขอใหสังเกต 
คํากลอนที่ทานแตงไววา ถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จะสวรรคตไปแลวกย็งั 
มี “แกวเกิดกับบุญฤทธิ์ ยังชวยปดปกอยูไมรูสูญ”  แมจะสิ้นแผนดินก็ยังมี  “ทินกร” 
(จุฑามณี ปนแกว ยอดแกว ที่สองแสงในแผนดิน คือดวงตะวัน) สองหนทางชีวิตสวางอยู 
สุนทรภูนับพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเปนแกวดวงที่ ๑ พระพุทธเลิศหลานภาลัยเปนแกวดวง 
ที่ ๒ พระนั่งเกลาเจาอยูหัวเปนแกวดวงที่ ๓ แกวดวงที่ ๔ คือสมเด็จเจาฟามงกุฎสมมุติ 
เทวาวงศ ดวงที่ ๕ คือสมเด็จเจาฟาจุฑามณี ขอใหแกวหาดวงที่ผานไดกลาวมานี้ “จง 
เจริญเรียงวงศทรงสุธา”  หมายถึงใหทรงพระเจริญเรียงพระวงศทรงครองแผนดินสืบๆ ไป 

ผูที่ไดอาน “สวัสดิรักษาคํากลอน”  จบแลว คงมีความเห็นเหมือนขาพเจาที่วา แตง
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ถวาย “พระองคเจายอดยิ่งยศ บวรราโชรสรัตนราชกุมาร”  และแตงเมื่อสมเด็จเจาฟา 
จุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค ไดรับพระราชทานบวรราชาภิเษกเปนพระบาทสมเด็จพระ 
ปนเกลาเจาอยูหัว รับพระบวรราชโองการแลวเมื่อ พ.ศ.  ๒๓๙๔ พระชนมายุได ๔๔ 
พรรษา 

- ขณะนั้นพระองคชายยอดยิ่งยศ มีพระชนมประมาณ ๑๔ พรรษา 
- สุนทรภูไดรับพระบวรราชโองการพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระสุนทรโวหาร 
เมื่อมีอายุได ๖๖ ป 
- และแตงสวัสดิรักษา “ถวายพระหนอบพิตรอิศรา”  เมื่อ พ.ศ.  ๒๓๙๔ หรือ 
พ.ศ. ๒๓๙๕ 

พระองคเจาชายยอดยิ่งยศ บวรราโชรสรัตนราชกุมาร ทรงพระอิสริยยศเปนเพียง 
พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนพระเจาอยูหัวองคที่ ๒ 
(พระราชวังบวรฯ)  จึงทรงสิทธิตามกฎมณเฑียรบาลเพียง “พระหนอบพิตร”  เทานั้น หาใช 
“พระหนอพุทธเจา”  พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวแหงวังหลวงไม สุนทร 
ภูจึงประหยัดถอยคําที่เขียนถวายใหถูกตองวิสัยพระอาลักษณโดยเริ่มตนวา 

สุนทรทําคําสวัสดิรักษา 
ถวายพระหนอบพิตรอิศรา 
ตามพระบาลีเฉลิมใหเพิ่มพูล 
เปนของคูผูมีอิสริยยศ 
จะปรากฏเกิดลาภไมสาบสูญ 
สืบอายุสุริยวงศพงศประยูร 
ใหเพิ่มพูนภิญโญเดโชชัย 

พึงสังเกตวา สุนทรภูมิไดใชถอยคําตามอยางธรรมเนียมประเพณีที่ใชกับองครัช 
ทายาทหรือเจาฟาผูที่สืบสันตติวงศใหปรากฏอยูในเรื่องที่ทานแตงขึ้นเลย ใชเฉพาะถอยคํา 
สําหรับผูที่เปนพงศกษัตริยเทานั้น ตอนทายเรื่องทานจึงเขียนไววา 

ขอพระองคจงจําไวสําเหนียก 
ดั่งนี้เรียกเรื่องสวัสดิรักษา 
สําหรับองคพงศกษัตริยขัตติยา 
ใหผองผาสุกสวัสดิ์ขจัดภัย 

ขณะแตงสวัสดิรักษาถวายนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ยังไมมี
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สมเด็จพระหนอพุทธางกูร สุนทรภูคงคาดหวังตามขนบธรรมเนียมประเพณีและโบราณราช 
ประเพณีก็ไดวา พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวเปนเสมือนสมเด็จพระมหาอุปราช 
เจากรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสิทธิในการรับราชสมบัติเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอม 
เกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต เพราะเปนอารยธรรมและวัฒนธรรมเกาแกของชนชาติไทยมา 
แตปางบรรพวา “พี่ตายไวแกนอง พอตายไวแกลูก  ลูกตายไวแกหลาน หลานตายไวแก 
เหลน...”  ถาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปน 
เกลาเจาอยูหัวตองไดรับสิริราชสมบัติแหงวังหลวงแทน เพราะเปนพระโสทรานุชา และเมื่อ 
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองราชสมบัติวังหลวงแลว พระองคเจา 
ยอดยิ่งยศ บวรราโชรสรัตนกุมาร ก็ตองไดรับราชสมบัติสืบสันตติวงศในฐานะพระราชโอรส 

แตเปนมงคลอันอุดมอยางหนึ่งของพระราชวงศจักรี ที่กรมพระราชวังบวรสถาน 
มงคลองคผูทรงสิทธิในราชสมบัติสืบสันตติวงศแทนวังหลวง เสด็จทิวงคตกอนวังหลวงทุก 
รัชกาล พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวสวรรคตเมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๘ ปญหา 
ยุงยากในการครองราชบัลลังกจึงไมมีเกิดขึ้นเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี 

ฉะนั้น สวัสดิรักษาคํากลอนสุนทรภูจึงเปนเพียงแตงถวายพระองคเจายอดยิ่งยศ 
โดยแปลงจาก 

...บทบูราณทานทําเปนคําฉันท 
แตคนนั้นยังไมแจงแถลงไข 
จึงกลาวกลับซับซอนเปนกลอนไป 
หวังจะใหเจนจําไดชํานาญ 
สนองคุณมูลิกาสามิภักดิ์ 
ใหสูงศักดิ์สืบสมบัติพัดสฐาน 
แมนผิดเพี้ยนเปลี่ยนเรื่องเบื้องบูราณ 
ขอประทานษานุโทษไดโปรดเอย 

ตามเหตุผลที่ไดกลาวมา จึงเปนการเฉลยปญหาที่สนใจกันอยูในบัดน้ีไดวา 
สวัสดิรักษาคํากลอนน้ัน สุนทรภูแตงถวายพระองคเจาชายยอดยิ่งยศ บวรราโชรสรัตน 
ราชกุมาร ดวยประการฉะน้ี 

อาจารยฉันท ขําวิไล และอาจารยฉันทิชย กระแสสินธุ วาไปแลว ตอไปน้ีทาน 
จันทรจะวาบาง 

ขาพเจาเห็นวาปญหา  “หนอบพิตรอิศรา”  นั้นมิใชปญหาสําคัญ เพราะเรื่องนี้คง 
ไมใชเรื่อง “ราชการลับเฉพาะ”  แตอยางไร เมื่อแตงแลวเจานายพระองคใด หรือใครก็อาน
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ได ขืนไปคิดวาเปนเรื่องแตงถวายโดยเฉพาะ เรื่องสวัสดิรักษาคําฉันท หรือตนฉบับเดิม 
ภาษาบาลี มิตองหมายวาเปนบทสําหรับเจานายองคใดองคหนึ่งดวยหรือ คําฉันทตอนตน 
วา 

จะกลาวในเบญจธาตุกถา  ชื่อสวัสดิรักษา 
ประกอบดวยวิชาการ 

สําหรับผูมีปรีชาชาญ  ประพฤติตามโบราณ 
จะเกียจจะกันจัญไร 

ใหดับทุกขโศกโรคภัย  อุปทวะมีใน 
พิบัติสิ้นสบสรรพ 

โทษอันใดในปจจุบัน  กฤตยาไภยัน 
ตรายอยาไดแปดปน 

เปนขายกางกั้นเกียจกล  ฝายซึ่งศุราผล 
มงคลอันดีมีมา ฯลฯ 

ขอความขางบนนี้หมายความวา สวัสดิรักษามิใชบทสําหรับเจานายพระองคใด 
โดยเฉพาะอยางที่คุณฉันทหรือคุณฉันทิชยเขาใจ เปนบทที่ขุนนางนอยใหญใชไดทั่วทุก 
ตัวตนตลอดจนตาสีตาสา จะมียกเวนก็เห็นแดทานที่มียศเปนชาง หรือขุนนางพระ แลว 
ขาพเจายังสงสัยเพิ่มเติมอีกวา ทานขุนนางที่เปนหลวงพอนั้น ยังจะเอาบทนี้เสกกถาทํา 
น้ํามนตเปาหัวชาวบานที่เจ็บทองของใจอีกดวย ทานก็วาของทานวา ใหมันเปนสิริมงคล ววั 
ควายของมันจะไดไมลงทองแถมนอ สวัสดิรักษาดูจะเปนบทที่ใชไดสารพัดอยาง สมดังชื่อ 
ของเรื่อง 

แตที่จะรูวาสุนทรภูแตงสวัสดิรักษาเมื่อปลายรัชกาลที่ ๒ หรือตนรัชกาลที่  ๔ รูได 
งายที่สุดจาก “เสียงกลอน”  ในเรื่อง เสียงกลอนในที่นี้ไมไดหมายความวาสํานวน เพราะ 
สํานวนของสุนทรภูก็คือสํานวนของสุนทรภูนั่นเอง ผิดกับสํานวนกลอนของผูอื่นเชน 
เสมียนมี เปนตน  เสียงกลอนหมายถึงลีลาของเรื่อง คือจังหวะที่ใชนั้นเร็วหรือชา จะขอ 
อธิบายโดยยกอุทาหรณเปรียบเทียบวา สมมุติวาสุนทรภูขับรถยนตเปน ในวัย ๒๐ ก็อาจ 
ขับโลดโผน ในวัย ๓๐/๔๐ ก็อาจขับอยางราบเรียบดวยความชํานิชํานาญ พอถึงวัย ๕๐/ 
๖๐ ก็อาจขับอยางเดียวกัน เวนแตความประมาทมีนอยลง ในระหวางวัย ๖๖ (เมื่อเริ่ม 
รัชกาลที่ ๔)  และ ๗๐ (เมื่อสิ้นชีวิต)  ก็อาจขับอยางเชื่องชา เพราะกําลังภายในและไหว 
พริบมีนอยกวาเกา เชนนี้เปนธรรมดาของมนุษยทั่วไป ในการแตงกลอนก็เชนเดียวกัน ถา 
สุนทรภูแตงสวัสดิรักษาเมื่อปลายรัชกาลที่ ๒ ก็จะตองแตงกอนอายุ ๓๘ (สวรรคต พ.ศ. 
๒๓๖๗)  ซึ่งเปนวัยที่คลองวองไวเต็มที่ แตถาแตงเมื่อตนรัชกาลที่ ๔ ก็จะอยูในวัย ๖๖- 
๗๐ เปนระยะเวลาที่เจาตัวอาจรูสึกวา ไมแตงดีกวา!
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ที่จะอธิบายวาบทไหนของสุนทรภูแตงในวัยไหนเปนวิชาที่ไมมีสอนในโรงเรียน หรือ 
มหาวิทยาลัย (หรือถามี ขาพเจาก็ไมเคยเห็นใครเขียนไวกอน)  ฉะนั้นที่จะอธิบายยอๆ ใน 
เนื้อที่จํากัดเชนนี้ก็มีหวังอานไมรูเรื่อง ดีไมดีจะกลายเปนเรื่องของเซนไป รูคนเดียวอธิบาย 
ใหคนอื่นไมได แตเรื่องนี้ไมใชเรื่องยากเย็นอะไรเลย เมื่อสักสิบหาปมานี้ ขาพเจาไดรวบรวม 
เรื่องสั้นๆ ของสุนทรภู เพื่อทําหนังสือประวัติคํากลอนสุนทรภู ทานมหาหรีดเรืองฤทธิ์ (ผู 
ลวงลับไปแลว) ไดตรวจสอบตนฉบับ เมื่อมีอะไรเปนที่สงสัย พูดกันสองสามคํา ก็รูกันทันที 
วาบทไหนเปนของสุนทรภูหรือไมใช เปนบทที่แตงในวัยไหน แตกอนที่จะอธิบายขอนี้ จะขอ 
พูดถึงกลอนของสุนทรภูเสียหนอย 

ในวัยหนุมสุนทรภูแตงกลอน (โคบุตร นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท  ฯลฯ) 
ตามแบบเพลงยาวสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทรตอนตน (เจาฟากุง เจาพระยา 
พระคลังหน พระยามหานุภาพ ฯลฯ)  พอถึงวัย ๔๐ ตนรัชกาลที่ ๓ สุนทรภูแตงกลอนมี 
สัมผัสในอยางที่เรียกในตํารากลอนศิริวิบูลกิติวากลอนมธุรสวาที (นิราศภูเขาทอง  พ.ศ. 
๒๓๗๑ เพลงยาวถวายโอวาท  พ.ศ.  ๒๓๗๒)  แตกลอนของสุนทรภูอานสบายหูกวา 
ตัวอยางในตํารา เพราะสุนทรภูเปน “นักเลงทําเพลงยาว”  ทุกวันนี้เราชอบแตงกลอน 
“แบบสุนทรภู”  กันมาก แตงกันแตเชายันค่ํา ตั้งแตแรกหัดใหมจนผมหงอกขึ้นคานแลวก็ไม 
รูจักหยุด ขาพเจาเคยเห็นหนังสือเลมหนึ่ง ดูเหมือนจะชื่อวิธีแตงกลอนสําหรับชนะประกวด 
หรืออะไรในเทือกนั้น ชื่อหนังสือก็ฟงดูพิกลแทนที่จะหัดแตงกลอนเพราะอยากแตง หรือ 
อยากเปนกวี กลับเอาอามิสเขามาแทรกทันที นอกจากนั้นก็ดูเหมือนตัวอยางจะมีแตกลอน 
“แบบสุนทรภู”  ที่พราวไปดวยสัมผัสใน ทั้งนี้เปนการตั้งสมมุติฐานขึ้นมาอยางหนึ่งวา 
กรรมการจะตองชอบกลอนแบบสุนทรภู ถาไมเชนนั้นชื่อหนังสือก็จะกลายเปนวิธีแตงกลอน 
สําหรับแพประกวดไปชิบ เรื่องของเรื่องมีวา กลอนสุนทรภูกับกลอนแบบสุนทรภู ไม 
เหมือนกัน สุนทรภูแตงกลอนแบบมธุรสวาทีมีเสียงเพลงปนอยูดวย (แลวก็มีกลอนพาไป 
เปนองคประกอบ เพราะมุงแตเสียงเพลงมากกวาใจความ)  เราทานที่ขาดพรสวรรคหูไม 
กระดิกอยางสุนทรภู เมื่อแตงกลอนแบบสุนทรภูแลว ก็มีหวังทานติดคุกไมนาไปเอาอยาง 
เลย กระทาชายนายเชกสเปยรเปนกวีที่โลกยกยอง ถาเราแตงกลอนหรือฉันทแบบเปนได 
ก็ไมนาเอาอยาง เพราะเราจะไมเปนตัวของตัวเอง  เสด็จในกรมพระนราธิปฯ ทรงพระ 
นิพนธกลอน ๘ มีสัมผัสอยางสุนทรภู แตกลอนของพระองคทานมีเสียงดนตรีปนอยูดวยจงึ 
ไมเปน “กลอนสุนทรภู”  น.ม.ส.  ทรงนิพนธกลอน ๘ มีสัมผัสอยางเดียวกัน แตของทาน 
ใชจังหวะขัดมันเพื่อจะเอาความมากกวาเอาเสียงเพลง หรือเสียงดนตรี กลอนของทานจึง 
ไมเปน  “กลอนสุนทรภู”  หรือ “กลอนกรมนรา”  เปนกลอน น.ม.ส.  โดยเฉพาะที่ขาพเจา 
นําเรื่องนี้มากลาวก็เพราะถาเรามัวแตหลับหูหลับตาแตงกลอน  “แบบสุนทรภู”  โดยไม 
คํานึงถึง “เสียงเพลง” ของสุนทรภูดวยแลว เปนวิธีที่จะพาตัวเองเขารกเขาพงอยางสบาย 
แฮ
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ตอนนี้ยอนกลาวถึงสวัสดิรักษาคํากลอนของสุนทรภู วิธีที่จะศึกษาตองทําเปนขั้น 
ขั้นแรกคืออานเรื่องเสภาพงศาวดาร  ซึ่งแตงในรัชกาลที่ ๔ ระหวาง พ.ศ.  ๒๓๙๔-๙๘ 
เมื่อสุนทรภูอายุระหวาง ๖๖-๗๐ เรื่องนี้ยาวถึงสองเลมสมุดไทย เพราะฉะนั้นไมตองอาน 
ทั้งหมด ประเดี๋ยวความรูสึกในเรื่องจังหวะจะดานเสียหมด อาน ๘ หนา ๑๐ หนา ก็พอ 
อานจนลีลาเขาฝงในเสนโลหิตดํา เสร็จแลวอานสวัสดิรักษาเพื่อเทียบวาลีลาเหมือนกัน 
หรือไม เมื่อเทียบแลวก็ลืมเสียใหหมด ทําขั้นที่สองตอไป 

ตอนนี้ถอยหลังไป ๑๐ ป ถึง พ.ศ.  ๒๓๘๕ อันเปนปที่สุนทรภูลาสิกขา เวลา 
นั้นอายุ ๕๗ ป กอนสึกไดแตงเรื่องรําพันพิลาปเปนทํานองนิราศลาพรต อานเรื่องนี้สัก ๘ 
หนา ๑๐ หนา ตอจากนั้นอานนิราศอิเหนา  ซึ่งแตงรําพันพิลาป  สัก ๔๑๕ ป เปนเรื่อง 
เดียวกัน ลีลาเดียวกัน เรื่องนี้ไมยาว จะอานทั้งหมด หลายๆ เที่ยว ถาเห็นวาลีลาเร็ว ก็ 
พยายามฝนอานใหชา หรือถาเห็นวาชา ก็อานใหเร็ว ลองดูวาจะเปลี่ยนลีลาของเรื่องได 
หรือไม เสร็จแลวจะอานนิราศพระประธมสัก ๘ หนา ๑๐ หนาก็ได (เรื่องนี้แตง พ.ศ. 
๒๓๙๔ กอนรําพันพิลาปปเดียว)  แตถานึกวาจะทําใหสับสนในระหวางหัดเชนนี้ อยาอาน 
เรื่องนี้ดีกวา เมื่อลีลาของนิราศอิเหนาและรําพันพิลาปเขาเสนโลหิตดําแลวก็ลืมเสียใหหมด 
ทําขั้นที่สามตอไป 

ตอนนี้ลองจับสํานวนเสมียนมีเพื่อเทียบ คือนิราศเดือนและนิราศพระแทนดงรัง 
เรื่องหลังนั้นแตกอนเคยเชื่อกันวาสุนทรภูแตง แตในปจจุบันคงไมมีใครเชื่อ เพราะหลักอาน 
ออกมาใหมวา สุนทรภูไปพระแทนสามปกอนเสมียนมี (พ.ศ.  ๒๓๗๖ นิราศเณรกลั่น) 
นิราศเดือนอานใหหมด สวนพระแทนดงรังอาน ๘ หนา ๑๐ หนาก็พอ พอจังหวะอยูตัว 
แลวก็ลืมเสีย ไปทําขั้นที่ ๔ ตอไป 

ขั้นนี้จะกระโดดขามไปเสียก็ได (ถารูสึกวาจะทําใหสับสนเปลาๆ)  คือเรากลับไปดู 
สํานวนสุนทรภูอีกที โดยถอยหลังไป ๑๐-๑๕ ป กอนสึก มีนิราศภูเขาทอง  พ.ศ. 
๒๓๗๑ เพลงยาวถวายโอวาท  พ.ศ. ๒๓๗๒ นิราศเมืองเพชร พ.ศ.  ๒๓๗๔ นิราศ 
วัดเจาฟา  พ.ศ. ๒๓๗๕ สองเรื่องแรกสั้น สองเรื่องหลังยาว ฉะนั้นเลือกอานเรื่องสั้น 
เรื่องเดียว และเรื่องยาว ๘ หนา ๑๐ หนา เรื่องเดียว จะเห็นวาเรื่องที่สุนทรภูแตงใน 
ระหวางอายุ ๔๐ และ ๖๐ เริ่มแตนิราศภูเขาทองจนถึงนิราศอิเหนาดีทุกเรื่อง ในนิราศ 
ตางๆ ก็บิดขอความ อานไมรูสึกวาซ้ําซาก นอกจากนั้นยังไดแตงเรื่องพระอภัยมณี  ตั้งแต 
ตนเกาะแกวพิสดารไวดวย แตถึงกระนั้นลีลาของนิราศภูเขาทอง  ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปน 
นิราศของสุนทรภูที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง กับนิราศอิเหนา  ก็มีผิดกันอยูมาก คือนิราศ     อิเหนา 
ลีลาเร็วกวา 

ตอนนี้ถึงขั้นสุดทาย ขอใหเทียบนิราศอิเหนาของสุนทรภูกับนิราศเดือนของเสมียน 
มี สองเรื่องนั้นขึ้นตนดังนี้ :
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นิราศอิเหนา 
นิราศรางหางเหเสนหา 

ปางอิเหนาเศราสุดถึงบุษบา 
พระพายพาพัดนองเที่ยวลองลอย 
ตะลึงเหลียวเปลี่ยวเปลาใหเหงาหงิม 
สุชลปร่ิมเปยมเยาะเผาะเผาะผอย 
โอเย็นค่ําน้ําคางลงพรางพรอย 
นองจะลอยลมบนไปหนใด 
หรือเทวัญชั้นฟาจะพานอง 
ไปไวหองชองสวรรคที่ชั้นไหน 
แมนนองนอยลอยถึงชั้นตรึงสไตร 
สหัสนัยนจะชวยรับประคับประคองฯ 

นิราศเดือน 
โอฤดูเดือนหาหนาคิมหันต 

พวกมนุษยสุดสุขสนุกครัน 
ไดดูกันพิศวงเมื่อสงกรานต 
ทั้งผูดีเข็ญใจใสอังคาส 
อภิวาทพุทธรูปในวิหาร 
ลวนแตงตัวทั่วทันวันสงกรานต 
ดูสคราญเพริดพริ้งทั้งหญิงชาย 
ที่เฒาแกแมมายมิใครเที่ยว 
สูอดเปร้ียวกินหวานลูกหลานหลาย 
ที่กําดัดซัดสีสวยทั้งกาย 
เที่ยวถวายน้ําหอมพรอมศรัทธา 

เหตุที่ขาพเจาเลือกสองเรื่องนี้เพื่อเปรียบเทียบ เพราะคุณฉันทมีความเห็นวาสุนทร 
ภูมิไดแตงเรื่องนิราศอิเหนา  คุณฉันทเห็นวานิราศอิเหนาเหมือนนิราศเดือน  และทั้งสอง 
เรื่องเสมียนมีเปนผูแตง ในปจจุบันไมมีใครรับขอเสนอนี้ เพราะลีลาสองเรื่องผิดกันไกล ของ 
สุนทรภูเร็วกวาจนเปรียบไดวา สุนทรภูขับรถยนต สวนเสมียนมีขับเกวียน ตอจากนั้นขอให 
นําสวัสดิรักษาของสุนทรภูมาเทียบกับทั้งสองเรื่องวา สวัสดิรักษาลีลาใกลนิราศอิเหนาหรือ 
ใกลนิราศเดือนกวากัน ขาพเจาเห็นวาใกลนิราศเดือนของเสมียนมีมากกวานิราศอิเหนา 
เปรียบวาสุนทรภูขับรถแทรกเตอรแทนที่จะขับรถยนตอยางในนิราศ   อิเหนา แตถึงกระนั้น
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ก็เร็วกวาเสมียนมีขับเกวียน เหตุที่เปนเชนนั้นเพราะสุนทรภูแตงเรื่องสวัสดิรักษาในรัชกาลที่ 
๔ เมื่อหมดพลังภายในแลว 

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทานทรงมีพระมติแปลกอยูอยางหนึ่ง ทาน 
ทรงเห็นวาเสภาพงศาวดารของสุนทรภูไมดี (คือลีลาชา)  เพราะสุนทรภูกางหนังสือแตง 
ไมไดคิดเรื่องของตนเองเรื่องจึงไมดี (เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆ ของสุนทรภู)  ทั้งนี้หมายความ 
วาสุนทรภูจะแตงเรื่องนี้ในรัชกาลไหนก็ตาม แตที่ไมดีเพราะกางหนังสือออกแตงตามความ 
ในหนังสือนั้น อนุโลมตามนี้เรื่องสวัสดิรักษาอาจแตงในแผนดินไหนก็ได และที่ไมดีก็เพราะ 
กางหนังสือแตงตามเรื่องที่มีอยูแลว ในปจจุบันจะมีใครรับขอนี้หรือไมยังสงสัย กรมสมเด็จ 
พระปรมาฯ ทรงกางหนังสือเรื่องกฤษณาสอนนองของเกาเพื่อทรงพระนิพนธกฤษณาสอน 
นองคําฉันท  และพระนิพนธของพระองคทานก็เปนยอดเยี่ยมในภาษาชิ้นหนึ่ง เสด็จในกรม 
พระนราฯ ทรงกางหนังสือโอมารคัยยาม  (ภาษาอังกฤษ)  ทรงพระนิพนธเรื่องรุไบยยา 
ตตาม และพระนิพนธของทานก็เปนยอดในภาษาชิ้นหนึ่ง น.ม.ส.  ทรงกางหนังสือนโลป 
กรณัม  (ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสันสกฤต)  ทรงพระนิพนธเรื่อง พระนลคําฉันท  และ 
เรื่องของพระองคทานก็เปนยอดในภาษาชิ้นหนึ่ง ฉะนั้นที่สุนทรภูจะกางหนังสือแตงเรื่อง 
สวัสดิรักษาและเสภาเรื่องพงศาวดารก็ไมนาจะเปนเหตุใหสองเรื่องนั้นดอยกวาเรื่องอื่นๆ 
ของทาน สรุปวาขาพเจาไมเห็นดวยกับคุณฉันทวา สุนทรภูแตงเรื่องสวัสดิรักษาคํากลอนใน 
รัชกาลที่ ๒ ขาพเจาเห็นวาแตงในรัชกาลที่ ๔ เมื่อสุนทรภูแกแลวหมดฟนหมดไฟที่จะแตง 
ใหดีเหมือนที่แตงเรื่องอื่นได สวนจะแตงถวายกรมพระราชวังบวร บวรวิชัยชาญ หรือไมนั้น 
ขาพเจาก็ไมแนใจวาจะถวายเจานายพระองคใดพระองคหนึ่งโดยเฉพาะ  คงจะไดอานกัน 
อยางแพรหลายหลายๆ พระองค 

สรุปประวัติคํากลอนสุนทรภู 
ตามธรรมดาโคลงกลอนบทหนึ่ง ไมวาจะเปนของไทยหรือฝรั่ง ถาจะดีก็เพราะตวับท 

ไมใชเพราะประวัติกวีผูแตง เปนตน เราแทบจะไมรูประวัติของนายนรินทรธิเบศ (อิน)  แล 
เสมียนมีผูเปนลูกศิษยสุนทรภูเลย เรารูประวัตินายตาบลูกสุนทรภูมากกวา แตเรานิยม 
นิราศนรินทร  แลเรื่องของนายมี เชน นิราศเดือน  มากกวานิราศนายตาบ  เรายกยอง 
เรื่องสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน ยวนพาย  แลพระลอ  ทั้งๆ ที่เราไมรูวาใครเปนผูแตง แตเรา 
กลับไมยกยองเรื่อง เชน นิราศซี้ซั้ว ทั้งๆ ที่ผูแตงคือขาพเจาเอง ขาพเจาเอง ขาพเจาเอง 

แตในนิราศที่สุนทรภูแตง เพื่อนเลนใสเรื่องสวนตัวเขามา ฉะนั้นจําเปนตองรูประวตัิ 
บาง (แตไมตองมากนักก็ได หยากใยมากไมดี)  ตอไปนี้เปนศักราชประกอบประวัติสุนทรภู 
เทาที่เขียนไวในหนังสือนี้ 

พ.ศ.  ๒๓๒๙  :  กําเนิดสุนทรภู 
พ.ศ.  ๒๓๕๐  : (ตนป)  ไปหาบิดาที่เมืองแกลง แตงนิราศเมืองแกลง
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พ.ศ.  ๒๓๕๐  : (ปลายป)  ตามเสด็จพระองคเจาปฐมวงศไปนมัสการพระบาท 
แตงนิราศพระบาท 

พ.ศ.  ๒๓๕๒  :  เปลี่ยนแผนดิน (เปนรัชกาลที่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๓๕๙  :  ทอดบัตรสนเทห สุนทรภูเขารับราชการ (?)  เปนขุนสุนทร 

โวหาร 
ตามที่เลากันมา สุนทรภูแตงนิทานเรื่องโคบุตร  กอนไปเมืองแกลง แลเรื่อง ลกัษณ 

วงศ  กอนเขารับราชการ ระหวางนั้นไดแตงเรื่องจันทโครบ  ถึงเขาถ้ํามุจลินท แลสุภาษิต 
สอนหญิง  สวนเรื่องที่แตงในรัชกาลที่ ๒ มี  สิงหไตรภพ  ตอนตน พระอภัยมณี  ตอนตน 
แลเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนตอน กําเนิดพลายงาม 

พ.ศ.  ๒๓๖๗ :  เปลี่ยนแผนดิน (เปนรัชกาลที่ ๓ )  สุนทรภูออกบวช 
พ.ศ.  ๒๓๗๐ :  มาอยูวัดราชบูรณะ 
พ.ศ.  ๒๓๗๑ :  ไปอยุธยา แตงนิราศภูเขาทอง 
พ.ศ. ๒๓๗๒  :  เจาฟากลาง เจาฟาปว มาเปนลูกศิษย แตงเพลงยาวถวาย 

โอวาท 
พ.ศ.  ๒๔๗๔ :  ไปเพชรบุรี แตงนิราศเมืองเพชร 
พ.ศ.  ๒๓๗๕ :  ไปอยุธยา แตงนิราศวัดเจาฟา  (สํานวน “เณรหนูพัด”) 
พ.ศ.  ๒๓๗๖ :  ไปพระแทนดงรัง “เณรหนูกลั่น”  แตงนิราศเณรกลั่น 
พ.ศ.  ๒๓๗๙ : (ประมาณ)  ไปสุพรรณบุรีแตงนิราศสุพรรณคําโคลง 
พ.ศ.  ๒๓๘๐ : (ประมาณ)  ตอเรื่องพระอภัยมณี 
พ.ศ.  ๒๓๘๒ :  ยายไปอยูวัดเทพธิดา 
พ.ศ.  ๒๓๘๓  : (ประมาณ)  ตอเรื่องสิงหไตรภพ 
พ.ศ.  ๒๓๘๔ :  ไปพระประธม แตงนิราศพระประธม 
พ.ศ.  ๒๓๘๕ :  แตงรําพันพิลาป  แลวลาสิกขาไปอยูกับเจาฟานอย 
ระหวางที่อยูวัดเทพธิดาไดแตงกาพยลํานําเรื่องพระไชยสุริยา แลอาจไดแตงนิราศ 

อิเหนา  กับเหกลอมพระบรรทม  เรื่องพระอภัยมณี สวนเหเรื่องอื่นๆ อาจแตงแตในรัชกาล 
ที่ ๒ 

พ.ศ.  ๒๓๙๔  :  เปลี่ยนแผนดิน (เปนรัชกาลที่ ๔)  สุนทรภูเปนพระสุนทร 
โวหาร อาลักษณวังหนา 

พ.ศ.  ๒๓๙๘  :  ถึงแกกรรม ในรัชกาลที่ ๔ เขาใจวาแตงเรื่องสวัสดิรักษา  แล 
เสภาเรื่องพระราชพงศาวดาร 

ขอความขางบนนี้ สันนิษฐานตามหลักฐานที่มีอยูในมือในขณะที่เขียนในโอกาส 
ตอไป เปนตนเมื่อพบบทที่วาแตงถวายพระองคเจาลักขณานุคุณก็อาจเกิดขอพลั้งพลาดได 
ขาพเจาไมนึกวาเรื่องของสุนทรภูจะเสร็จสิ้นลงไดในหนังสือเพียงหนึ่งเลมเชนนี้
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แตอยางไรก็ตาม หากมีขอความใดผิดพลาดขาดตกบกพรองเกิดขึ้นในภายหนา 
ทานผูอานจงเขาใจวาเปนเพราะความโงเขลาเบาปญญาของขาพเจาเอง ขาพเจาเอง 
ขาพเจาเอง

จบประวัติคํากลอนสุนทรภู 
เรื่องสุนทรภูน้ีจะเห็นวาผมเกือบจะไมไดเขียนเลย เพราะลวนแตคัดตัดตอนมา 

ปะติดปะตอกันทั้งสิ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตัดตอหัวขอพระนิพนธของทานจันทรเปนสําคัญ 
๒๐ กวาปที่ผานมา ผมเขาเฝาทานจันทรอยางใกลชิดคนหนึ่ง ที่แนๆ ก็คือเขาเฝา 

ทานที่รานเหลาละแวกหนาพระลานเมื่อครั้งที่ทานยังทรงรับราชการอยูในกระทรวงการคลัง 
ซึ่งมีที่ทําการอยูในบริเวณพระบรมมหาราชวังทางดานประตูวิเศษไชยศรี 

ระยะหลังไมคอยไดเฝา เหตุเพราะทานจันทรลาออกจากกระทรวงการคลังเสด็จไป 
ประทับอยูที่เชียงใหม ตอเมื่อทานเสด็จลงมากรุงเทพฯ จึงไดเฝาทานตามรานเหลา 
เหมือนเดิม 

เมื่อเขาเฝาทานจันทรทุกครั้ง ผมจะไดความรูใหมๆ เพิ่มเติมทุกครั้งทั้งทางดาน 
ภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตรและโบราณคดี 

เมื่อประมาณ ๒๐ ปกอนโนนเขาเฝาทานคราวใดก็จะตองเลนโคลงสดๆ กัน แลว 
ทานก็ประทานเลาเรื่องกวีโบราณสมัยตางๆ เปนพื้น ระยะหลังๆ ทานจันทรทรงมุงไปทาง 
ประวัติศาสตรและโบราณคดี แตก็ยังโปรดเรื่องวรรณคดีอยูประปราย ดังนั้นจึงทรงคุยเรื่อง 
วรรณกรรมทองถิ่นเหนือโดยไมทรงลืมเรื่องสุนทรภูแมแตครั้งเดียวเพราะโปรดสุนทรภูมาก 
ผมก็พลอยไดความรูจากพระโอษฐทานตามไปดวย 

ครั้นขณะนี้ทานจันทรทรงสนพระทัยเรื่องโบราณคดีสมัยศรีวิชัย เมื่อเฝาทานคราว 
ใดก็จะตองไดยินทานทรงบรรยายเรื่องศรีวิชัย เรื่องสุนทรภูก็ดูจะหายไป 

เจตนาเมื่อแรกนั้นผมจะเขียนคํานําเรื่องสุนทรภูเพื่อจัดพิมพเรื่องสุนทรภู :  มหา 
กวีกระฎมพี ของอาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ  เลมนี้ ครั้นเขียนๆ ไปเรื่อยเจื้อยเขาก็กลายเปน 
อยางที่เห็นๆ อยูนี้ ทายที่สุดเลยไมรูจะเรียกวาคํานําหรือจะเรียกวาอะไรดี 

จะเรียกอะไรก็ไดทั้งน้ันแหละครับ อยาไปยึดอยาไปติดอะไรเลย แตที่แนๆ ก็คือ 
คัดลอกของทานจันทรมาปรุงแตงใหมทั้งดุน 

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเผยแพรเรื่องราวของสุนทรภูใหกวางขวางออกไปใหมากๆ ความ 
จริงคนสวนมากก็จะรูจักสุนทรภูดีอยูแลว แตที่จัดพิมพเลมนี้ขึ้นมาก็เพื่อใหรูจักดียิ่งขึ้นไปอกี 
เทานั้น 

สุนทรภูเกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๓๒๙ ถาหากวันเดือนปเกิดของ 
สุนทรภูถูกตองแนๆ ก็หมายความวาครบ ๑๙๙ ปนี้ และจะครบ ๒๐๐ ป ใน พ.ศ.
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๒๕๒๙ ปหนา 
ดังน้ัน จึงขอใหหนังสือเลมน้ีชวยกระตุนใหผูมีหนาที่เกี่ยวของไดชวยกันคิดวา 

๒๐๐ ปสุนทรภูที่จะถึงปหนาน้ีเราจะทําอะไรกันอยางไรดีเพื่อใหสมกับความเปนมหากวี 
กระฎมพี 

(ที่มา :  สุนทรภู :  มหากวีกระฎมพี โดย สุจิตต วงษเทศ  บรรณาธิการ 
สํานักพิมพเจาพระยา พ.ศ. 2528)


