นิราศเมืองแกลง
อารัม ภบท
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ผูทรงเรียบเรียงประวัติสุน ทรภู
เพื่อพิมพรวมกับเสภาเรื่องพระราชพงศาวดารแจกเปนอนุสรณในงานฉลองพระชันษาครบ ๖๐
ป ของพระองคเมื่อพ.ศ.๑๔๖๕ และพิมพอีกครั้งเมื่อมีการพิมพเรื่องพระอภัยมณี พ.ศ.๑๔๖๗
โดยสมเด็จฯ ทรงแกไขบางเล็กนอย พระนิพนธนี้ถือเปนหลักในการเรียนการสอนและการรับรู
เรื่องชีวิตและผลงานของสุนทรภูเรื่อยมาจนกระทั่งพ.ศ.๒๔๘๐ เมื่อพระยาราชสมบัติ (เอิบ บุ
รานนท) ไดมอบหนังสือเรื่องรําพันพิลาปของสุนทรภูใหแกหอสมุดแหงชาติ ซึ่งไดพิมพ แจก
ในงานฌาปนกิจศพ ร.ต.อ.ขาว กําจรไพรินทร สังวาสี เรื่องที่ไดมาใหมนี้ เปดโอกาสใหนาย
ธนิต อยูโพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร ขณะนั้นไดทําเชิงอรรถบันทึกเพิ่มเติมและพิมพขึ้นใหมใน
หนังสือเรื่องพระอภัยมณีภาคสมบูรณเมื่อพ.ศ.๒๕๐๗
นิราศเมืองแกลง ถือวาเปนนิราศเรื่องแรกของสุนทรภู แตอาจจะไมใชงานแรกของ
ทาน เชิงอรรถบอกวาแตงเมื่อตนพ.ศ.๒๓๕๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เมื่อสุนทรภูเปนขาในกรม
พระราชวังหลัง
กรมพระราชวังหลังนี้คือ สมเด็จเจาฟา กรมพระอนุรัก ษเทเวศร พระราชภาคิไนยใน
รัชกาลที่ ๑ มีพระนามเดิมวาทองอิน เปน พระโอรสองค โตสมเด็จพระพี่นางเธอ เจาฟากรมพระ
ยาเทพสุดาวดี (สา) กับหมอมเสม ประสูติในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ในสมัยสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช ไดเปนที่พระยาสุริยอภัย เจาเมืองนครราชสีมา ไดลงมากรุงเทพฯ ตามคําสั่ง
ของสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ขณะที่พระยาสรรคยึดอํานาจจับสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชขังไวในอุโบสถวัดแจง และไดรบเปน สงครามกลางเมืองกับเจารามลักษณและฝาย
พระยาสรรค จึงเทากับเปนผูเปด ทางใหมีการตั้งรางวงศจักรี รัชกาลที่ ๑ ทรงถือวาเปนพระราช
ภาคิไนยที่มีความดีความชอบมากกวาองคอื่นทั้งหมด ในการประดิษ ฐานพระราชวงศ จึงทรง
สถาปนาขึ้นเปน สมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟากรมหลวงอนุรักษเทเวศร ตอมาอีก ๓ ป หลัง
การรบชนะพมาที่ลําปางเมื่อพ.ศ.๒๓๒๘ แลว จึงไดรับแตงตั้งเปน สมเด็จพระเจาหลานเธอ เจา
ฟา กรมพระอนุรักษเทเวศร กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข พระนิวาสสถานยังคงอยู ที่เดิม คือ
วังสวนลิ้นจี่ ปจจุบันคือ ศิริราชพยาบาล และสถานีร ถไฟบางกอกนอย เรียกกันวา วังหลัง
สมเด็จ เจาฟาพระองคนี้เองที่มีพระราชธิดาองคหนึ่งทรงพระนามวาพระองคเจาจงกล
วา
ประสูติในวังนั้นเมื่อพ.ศ.๒๓๒๙ ปเดียวกับสุนทรภู และวามารดาของสุนทรภูเปนพระ
นมชษฐาถัดขึ้นไปพระองคหนึ่ง คือ พระองคเจาโคราช หรือ พระองคเจาปฐมวงศ ที่ไดพระ

นามอยางนั้นเพราะทรงเปนพระราชวงศองคแรกที่ประสูติหลังการสถาปนาราชวงศจักรี พ.ศ.
๒๓๒๕ ฉะนั้นพระองคปฐมวงศจึงทรงมีพระชนมมากกวาสุนทรภู ๔ ป พระองคเจาปฐมวงศ
นี้เองที่ทรงผนวชอยูวัดระฆังจนสิ้นพระชนมในรัชกาลที่ ๓ และสุนทรภูไดเคยถวายตัวทํางาน
เปนมหาดเล็กตามเสด็จขึ้นไปพระพุทธบาท
สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ และอาจารยธนิต อยูโพธิ์ สันนิษฐานวา สุน ทรภูแตงนิราศ
เมืองแกลงนี้ในสมัยที่กรมพระราชวังหลังยังมีชนมชีพ แตบางทานก็วาแตงเมื่ อกรมพระราชวัง
หลังพระองคนั้นเสด็จทิวงคตแลว แตจะกอนหลังก็ตาม กรมพระราชวังหลังเสด็จทิวงคตเมื่อ
วันเสาร เดือนอาย ขึ้น ๑๐ ค่ํา ปขาล จ.ศ.๑๑๖๘ ตรงกับวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ใน
รัชกาลที่ ๑ นั้น นิราศเมืองแกลงจึงแตงในสมัยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทรแนนอน

ระยะเวลาในเรื่อง
นาเสียดายที่สุน ทรภูไมไดบอลเวลาและวัน เดือนปไวใหเราไดทราบ
ทั้งไมไดบอก
เหตุการณรอบตัวไวเลยวามีอะไรเกิดขึ้นบาง ทางสันนิษ ฐานเดียวก็คือ เปนเรื่องสวนตัวหรือไม
ก็เรื่องในวงครอบครัวของกวีเองเทานั้น จะวาเปน เรื่องใดที่เกี่ยวข องกับบานเมืองก็ยังไมนาจะ
เปนหนาที่ข องหนุมวัยยี่สิบจะไดรับการมอบหมาย ทั้งสุนทรภูก็ดูทาจะยังไมเคยไดไปรบใน
สงครามที่ไหน ความถนัดสวนตัวก็นาจะเปน ทางดานอักษรมากกวาทางดานอื่น ผูเขียนได
ตรวจสอบเหตุสําคัญของบานเมืองในชวงพ.ศ.๒๓๔๙ – ๒๓๕๐ ก็ไมมีการรบทัพจับศึก พ.ศ.
๒๓๕๐ มีแตเรื่องเขาใจผิดกับทางญวณเล็กนอยเกี่ยวกับการขอกลับมาของคนไทยที่ดูจากชื่อ
นาจะเปนคนทางเชียงใหมไปติดอยูเมืองทัน และเรื่องพระเชียงเงินผูไดรับมอบหมายใหไปรับ
คนเหลานั้นกลับแตไปทําเกินเลย รัชกาลที่ ๑ ตองสงคนไปทําความเขาใจกับทางญวณและที่สุด
ก็ตกลงกันไดดวยดี
ที่นาสนใจวาอาจจะเกี่ยวของกับชีวิตสุนทรภู ก็คือในป ๒๓๔๙ กรมพระราชวังหลัง
เสด็จทิวงคต ในพระราชพงศาวดารเขียนไววา
กรมพระราชวังหลังทิวงคต
ครั้งมา ณ เดือน ๑๐ กรมพระราชวังบวรสถานภิมุขฝายหลังทรงพระ
ประชวรพระโรค มาถึงวันเสาร เดือนอาย ขึ้น ๑๐ ค่ํา เวลาบาย ๔ โมง ทิวงคต
พระชนมายุ ๖๑ พรรษา ไดทรงปฏิสังขรณวัดบางวานอย ไดพระราชทานนาม
วัดอัมรินทาราม ๑ วัดเชิงเลนอีกวัด ๑ ไดพระราชทานนามวัดบพิตรภิมุข
กับอีกตอนหนึ่งในป ๒๓๕๐ มีการถวายพระเพลิงกรมพระราชวังหลัง พระ
ราชพงศาวดารบันทึกไววา

การพระเมรุก รมพระราชวังหลัง
จุลศักราช ๑๑๖๙ ปเถาะ นพศก เปนปที่ ๒๖ ในรัชกาลที่ ๑ เดือน ๖
ขึ้น ๑๐ ค่ํา เชิญพระศพกรมพระราชวังหลังเขาสูพระเมรุ ณ ทองสนามหลวง มี
การมหรสพสมโภช ๓ วัน วันจันทรเดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ํา ไดพระราชทานเพลิง
แลว มีการสมโภชพระอัฐิอีกวันหนึ่ง ในการพระศพกรมพระราชวังหลังนั้น
พระเจเวียตนามก็ไดจัดของเขามาสดัปกรณดวย
ขาพเจาผูศึกษารักที่จะคิดวาสุนทรภูเอง และมารดาของสุนทรภูไมนาจะคิดวาสุนทรภู
ควรจะเดินทางไปเมืองแกลงในชวงที่สมเด็จเจาฟาฯ
กรมพระราชวังหลังทรงพระประชวร
เพราะทั้งสองคนเปนขาในกรมนาจะไปหลังจากที่เสด็จ ทิวงคตแลว และที่นาจะเปน เหตุผล
อยางยิ่งก็คือการไปสงขาวทิวงคตของเจานายใหบิดาทราบ ซึ่งถาทางสันนิษฐานของขาพเจาฟง
ขึ้น สุนทรภูจะตองเดินทางไปหลังจากที่เสด็จทิว งคต คือ หลังวัน เสาร เดือนอาย ขึ้น ๑๐ ค่ํา จ.
ศ.๑๑๖๘ (พ.ศ.๒๓๔๙)
สวนวันกลับ สุน ทรภูคงไปอยูที่เมืองแกลงกับพระภิก ษุนานพอสมควรเพราะบอกไว
ชัดเจนวา “จนเดือนเกาเชาค่ํายิ่งพรําฝน ทุกตําบลบานกร่ําลวนน้ําไหล” จึงไมใชฤดูที่เหมาะกับ
การเดินทาง ซ้ําไปลมปวยหนัก ลงเสียดวย ทําใหการเดินทางกลับยิ่งเปนไปไมได ตองหาหมอ
รักษากันนาน จนหายแลวพยาบาลสองคนซึ่งเปน หลานของกวีทั้งคู เกิดการหึงหวงในตัวสุนทร
ภูขึ้น ทําใหสุนทรภูตัดใจลาบิดากลับ ขอหลังนาจะเปน เพียงขอแกตัวของสุนทรภูเอง หรือไมก็
ไมอยากอยูตอเพราะเกรงคําครหาก็ไดเหมือนกัน
สุนทรภูบอกวันถึงกรุงเทพฯวา “ถึงกรุงศรี อยุธยาขึ้นหาค่ํา” แตไมไดบอกวาเดือนไหน
เพียงแตเชื่อวาเปนชว งหนาแลงของจ.ศ.๑๑๖๘ (พ.ศ.๒๓๕๐) เพราะจะตองรูอยูแลววาการ
ถวายพระเพลิงจะตองมีขึ้นในหนารอนนี้เปน แน

การเดินทาง
กลางคืนที่ ๑
๑. วังหลัง – ออกเดินทาง “ยามสองลองนาวา” ๖ ทุม
๒. วัดแจง – เหลียวหลังหวง “ดวงกานดา”
๓. วัดสามปลื้ม – ฝาก “นองสองรามารดาดวย” กับ “หลักประเทศนิเวศนวัง ” และ
“เทพเจา ”
๔. สําเพ็ง – มีเกงริมน้ํา และ “ซุมซอกตรอกนางเจาประจาน”

๕. ดาวคะนอง – เห็น เดือนและแสงจันทรอันกระจาง” คิดถึงนาง
๖. วัดดอกไม – คิดถึงกลิ่นน้ําหอมเคลากลิ่นกายนาง
๗. บางผึ้ง – เห็นผึ้งรางรังเหมือนตน
๘. ปากลัด – เห็นทาน้ําตื้น
๙. บางระจาง – นอนอิงหมอนคิดถึงนาง
๑๐. พระประแดง – ถึงที่นี่ต อน “จวนปจจุสมัย ศศิธรออนอับ “บนบาลที่ศาลเจาโคน
ตนไทรใหนางเห็นใจวาจําจากและขอ “ใหนิ่มนองครองรักไวสักป”
๑๑. ปากชองคลองสําโรง – ถึงที่นี่ตอน “แจมแจงแสงเงิน เงาระยับ ดาวเดือนดับเดน
ดวงพระสุริยใส” แสดงวาจาก ๑ – ๑๑ ใชเวลาราว ๖ ชั่วโมง ตองคอย “น้ําไหลขึ้นเชาจึงเขา
คลอง” มีเรือที่ตองคอยน้ําดวยกันมาก และลักษณะคลองตอนตน และน้ําขึ้นนี้ “วนเชี่ยวเรือ
เลี้ยวลด ดูคอมคด”
๑๒. ดานกลางคลอง อยูทางฝงซายมือ ไปจนสุดบานคนจนถึง
๑๓. ทวารอรัญวา (ประตุปา) – เปนทุงหญาคาหญาแฝก ลมแรง โลงเห็นขอบปา
“ลมระริ้วปลิว หญาคาระยาบระเนนนาบพลิ้วพลิกกระดินหัน ”
๑๔. ทับนาง – มีแต “ทับชาวนาอยูอาศัย ” และนางทาสในกรุงยังดีกวาสองสามเทา
เพราะนางชาวนามีแต “คราบขี้ไคลคร่ําเครงดังทาคราม”
๑๕. บางพลี – “มีเรือนอารามพระ” มากมายจนถึงทุง ลักษณะทองคลองเปน “เลน
ลุมลึกเหลวเพียงเอวพุง ” จนไดนายแสงลงมาชวยโดยการเอาถอกรานเรือไปในโคลนเปน สาม
แรง โคลนเลอะถึงแคมเรือ แมแต “ถวยชามกลิ้งฉิ่งฉางเสียงกรางโกรง ”
ไมเห็นตัวนายภูเขาไปชวยดวยเลย อาจเปน เพราะไมมีลักษณะทํางานอยางนั้น หรือ
เปนไปไดไหมวานายภูเปนลูกชายแมนมพระองคเจาวังหลัง จึงเทากับมีสถานภาพที่รับรูกันอยู
วาพิเศษสักหนอย
นายแสงที่เขามาชวยและรวมเดินทางไปดวยนั้น ไมใชคนรูจักกันมากอน อาจจะไมใช
ชื่อ แสง แตเปนตําแหนงนายบานที่สมัยโนนเรียกกันในหลายทองถิ่นวา ตาแสง นายแสงคนนี้
เปนนักเลงกัญชา แรกเห็นนายภูก็บันทึกไววา “เห็นนายแสงเปนผูใหญก็ใจหาย นั่งพยุงตุงกา
นัยนตาลาย”
๑๖. บางโฉลง – ที่นี่เปนทุงแขม เต็มไปดวยตน “เหงือกปลาหมอกอกกับกลุมแกม”
น้ําเริ่มเค็มจัด แสดงวาใกลท ะเล
๑๗. หัวปา – เต็มไปดวยตนไมที่กิ่งกานกีดขวางทางเรือ
๑๘. บานไร – มีหยอมบานแตนายภูไมพบเพื่อนเลยไมไดหยุด พากันรีบแจวบานที่
ไมรูจักชื่อจนถึง
๑๙. คลองขวางบางกระเทียม – มีแตปาแสมและปูเปยว

๒๐. คลองสองชะวาก – จึงเลี้ยวเรือไปคลองแยกหนึ่งเรียกวา
๒๑. หัวตะเข – บอกไวชัดวาฟากหัวตะเขนี้มีตนมะขาม มีศาลเทพารักษที่คนเขาเอา
กระดานสามแผนมาพิงบูชาไว ทั้งสองขางเรือเต็มไปดวยลูกจระเขเปนรอย ๆ ขนาดตัวยังเล็ก
“เห็นแตตากับจมูกเหมือนตุกแก พวกมันขึ้นมากินลูกปลากัน บนบกมีฝูงลิงแสมที่พากันวิ่งกรู
ตามเรือ ทําหนาตาหลอกคน
๒๒. ชะวากปากคลองสองแพรง – ชุมทางเรือ ขางซายเปน ปากตะครอง ขางขวา
เปน คลองบางเหี้ย คณะในเรือสี่คนมาถึงที่นี่เวลาจวนพละ หยุดที่ทาน้ํา มีเรือเรียงรายกันอยู
นายภูนั้นไมตองทําอะไร เพราะ เขาหุงหาอาหารไดต ามจน” กระนั้นยังบนวากินขาว “เหมือน
ขืนเคี้ยวกรวดแกลบใหแสบศอ ตองเจือน้ํากล้ํากลืนพอกลั้วคอ กินแตพอดับลมดวยตรมใจ”
แถวนั้นยุงชุมมาก ซ้ําตัวนายภูยัง “โอยามยากจากเมืองแลวลืมมุง มากรํายุงเวทนาประดาหาย
จะกรวดน้ําคว่ําขันจนวันตาย” คงจะไดบทเรียนคราวนี้ที่ตองใชควันไฟไลยุง จึงไมปรากฏที่บน
วาลืมมุงอีก
เรือคณะนายภูตองจอดเรียงกับเรืออื่น ๆ เพื่อคอยจน “น้ําตึงถึงเรือก็รีบลอง เขาใน
คลองคึกคักกันหนักหนา ดวยมืดมัวกลัวตอตองรอรา นาวามาเรียงตามกันหลามทาง” แสดงวา
การเดินทางทางเรือแจวและพายไปในคลองสมัยโนน สิ่งหนึ่งที่ตองระวังกันมากคือ ตอใตน้ํา
ขาวที่ไมถูกปาก ยุงที่รุมกัด ความขัดใจตัวเองที่ลืมมุง ทําใหนายภูเขียนบนออกมา
ใหเราทราบวา “จะกรวดน้ําคว่ําขันจนวันตาย แมนเจานายไมใชแลวไมมา” ฟงเหมือนจะทําให
เขาใจวา นายภูมาเพราะเจานายใชใหมา แตคงไมใชเพราะไมปรากฏวาเปนดังนั้นในตอนตน
หรือแมแตตอนไปถึงระยองแลว
นาจะหมายความวานายภูเข็ดและจะไมมาอีกเวนเสียแต
เจานายใชมาเทานั้น
กลางคืนที่ ๒
๒๓. บางบอ – เปนทองทุงกวางมาก ทั้งสี่คนแจวเรือกันมากลางคืนทั้งคืน ไมได
บอกวาเหตุใดตองทําเชนนั้น สันนิษฐานวาเปน เพราะเรื่องของน้ําขึ้น ถาผิดเวลาเปนตอนน้ําลง
แลวจะเดินทางยาก
๒๔. บานระกาด – น้ําลงตื้นเสียแลว ตองลงถอและลอยเรือคอยน้ําไหล
๒๕. หัวปา – บริเวณนี้นาจะเคยเปนปา เพราะตองระมัดระวัง กลัวตอตะเคียนใตน้ํา
กันมาก เหตุเพราะมีตํานานเลากันเรื่องผีนางตะเคียน หากเรือลําไหนไมร ะวังไปถูกตอตะเคียน
เขา ผีจะแผลงฤทธิ์ คืนนั้นรองบอกใหระวังกันไมทันขาดปากก็มีเรือจากไปตําตอตะเคียนเขา ผี
แผลงฤทธิ์เอาถึงเรือคว่ํา นายภูเลยฝากนางผูเปนที่รักของตนกับผีนางตะเคียนเสียเลย พรอมทั้ง
ใหผีจัดการชายที่เขามาวอแวนางเสียดวย “ใครสามารถชาติชายหมายจะชิง ใหตายกลิ้งลง
เหมือนตอที่ตําเรือ ”

๒๖. บางสมัคร – บริเวณเปนทุงหญา จึงไปตอโดยนายภูไมสนใจวาผานที่ใดบาง
จนกระทั่งถึง
๒๗. ตําบลบานมะพราว – ไมไดบอกวามีสวนมะพราวหรือไม เห็นจะเปนเพราะรู
วาเปนดงเสือ จึงรีบผานไปเปนชวงที่ “ฟาขาวขอบไพรเสียงไกขัน”
กลางวันที่ ๒
๒๘. บางวัว – เมื่อเรือมาถึงนั้นอากาศนาจะเย็นดวย “ละอองน้ําคางยอยเปนฝอย
ฝน” และเปน เวลาเชาตรูแลว “สุริยนเยี่ยมฟานภาลัย ” เปนชวงที่เรือนอยของสี่ชายถึงปากคลอง
ลงสูแมน้ําบางปะกง
๒๙. บางบางมังกง – เปนชุมชนขนาดใหญมาก ทุกบานมีอาชีพหาปลา ทําปลาเค็ม
โดยตากไวริมแมน้ํา ทําใหทั้งบริเวณมีกลิ่นปลาเค็มคละคลุง ราษฎรเปนจีนคุยกันเสียงเซ็งแซ
และมีศาลเจาปูนทะกงที่นายภูบนบาลใหชวยคุมภัยเมื่อออกปากอาว
๓๐. ออกทะเลที่ปากอาวบางปะกง – ดูลักษณะทองฟาในวันนั้นแสดงวาจะมีพายุ
เพราะ “เห็นเมฆมัวลมแดงดังแสงเสน” ขอทุกคนยกเวนนายภูตางตองออกแรงพายกันสุด ฤทธิ์
นายแสงเกร็งจน “คลุมคลั่งเงี่ยนยาจนตาแดง” นองหยุดพายแตงตัวเตรียมตาย นายภูปลอบพุม
วา “กรรมแลว อุตสาหแจวเขาเถิดพอใหขอแข็ง ” ในขณะที่เจาตัวนั้นไดแก “แข็งขืนฝนภาวนา
นิ่ง” และที่สุด “เห็นจวนจนบนเจาเขาสํามุก จงชวยทุกขถึงที่จะทําถวาย” สิ่งเดียวที่ทําใหร อด
พนปญหาไดคือน้ําขึ้น ทุกคนยิ้มออก นายแสงสูบกัญชาตอ แลวคอย ๆ แจวเรือตอ
กลางคืนที่ ๓
๓๑. บางปลาสรอย – กวาจะแจวกันมาถึงบางปลาสรอยก็ใชเวลาทั้งกลางวันใน
ทะเล จอดเรือหุงหาอาหาร จนเที่ยงคืนจึงขึ้นอาศัยศาลานอนพักฟงเสียงคลื่นจนสวาง จนได
เห็นบานเรือนที่บางปลาสรอย สํานวนชมทะเลของมหากวีเริ่มขึ้นแลว
“ฟงเสียงคลื่นครื้นครั่นสนั่นไป
ดูมืดในเมฆานภาภาค
พี่เล็งแลดูกระแสสายสมุทร
ละลิ่วสุดสายตาเห็นฟาขวาง
เปนฟองฟุงรุงเรืองอยูรางราง
กระเด็นพรางพรายพราวราวกับพลอย
เห็นคลายคลายปลาวายเฉวียนฉวัด ระลอกซักทรายกระเซ็นขึ้นเตนหยอย
ฝูงปลาใหญไลโลดกระโดดลอย น้ําก็พลอยพรางพรางกลางคงคา”

กลางวันที่ ๓ ๔ ๕
ลักษณะชุมชนบางปลาสรอย – บานเรือนเรียงรายไปตามริมทะเล หมูเรือหาปลามี
ขนาดใหญ อาชีพหลักคือการประมง ฝายหญิง
“ที่ยังสาวพวกชาวบาน
ถีบกระดานถือตะกราเที่ยวหาหอย
ดูแคลวคลองแลนแฉลบลอย เอาขาหอยทําเปนหางไปกลางเลน”
นายภูสรรเสริญความขยันของเหลาชาวประมง ขณะเดียวกันก็เห็นเปนการสรางฐานะ
ดวยอาชีพบาป ซึ่งสงผลตอไปยังลักษณะของบานชอง
“อันพวกเขาชาวประมงไมโหยงหยิบ ลวนตีนถีบปากกัดขัดเขมร
จะไดกินขาวเชาก็ราวเพล
ดูจัดเจนโลดโผนในโคลนตม
จึงมั่งคั่งตั้งบานในการบาป
แตตองสาปเคหาใหสาสม
จะปลูกเรือนก็มิไดใสปนลม
ใครขืนทําก็ระทมดวยเพลิงลาม”
ที่ทายยานบานบางปลาสรอยเปน หมูบานคนไทยอยูกัน นายภูไดพบกับคนเคยรูจักที่
นั่น คือ ขุนจาเมือง ฟงบรรดาศักดิ์น าจะเปนนายบาน นายภูจะตองเคยมาที่นี่แลวเพราะพอพบ
กับขุนจาเมืองก็ “ทักวาตรงซูบ ” ซึ่งกวีนายภูก็ยอมรับวา “จะดูรูปตัวเองก็ผอมเหลือง ซังตายชื่น
ฝนฤทัยใหประเทือง เที่ยวชําเลือกแลชมตลาดเรียง” ตลาดบางปลาสรอยเปนตลาดใหญ สอ
ความเจริญทางการคาขาย ดังที่กวีเขี ยนไววา
“เปนสองแถวแนวถนนคนสะพรั่ง
บางยืนบางนั่งรานประสานเสียง
ดูรูปรางนางบรรดาแมคาเคียง
เห็นเกลี้ยงเกลี้ยงกลองแกลงเปน อยางกลาง
ขายหอยแครงแมงภูกับปูมา
หมึกแมงดาหอยดองรองกระถาง
พวกเจกจีนสินคาเอามาวาง
มะเขือคางแพะเผือกผักกาดดอง
ที่ขายผาหนาถังก็เปดโถง
ลวนเบี้ยโปงหญิงชายมาจายของ
สักยี่สิบหยิบออกมาเปนกอบกอง
พี่เที่ยวทองทัศนาจนสายัณห ”
กลางวันที่ ๖
๓๒. บานลาน – ทั้ง ๔ คนออกจากบางปลาสรอยตอนรุงสาง มาถึงบานลานที่มี
ลักษณะเปนทุงเตียนโลงเพื่อตัดขามภูเขาที่ขวางอยู นายภูบรรยายไวว าพื้นที่นั้นเปนกรวดทราย
สีขาวนวลเหมือนสีน้ําตาลโตนด พวกเขาเดินตัดไปตามหวางโขดเขา แสดงวาไมไดเปนภูเขา
สูง ริมทางที่เดินมีเหยาเรือนอยูบาง นาจะเปน ชาวนาเพราะเลี้ยงควายแบบปลอย

๓๓. หนองมน ตําบลบานไร – อาชีพคนแถบนั้นลวนแตถากไมกันทั้งสิ้น ไมได
บอกวาถากไมไปทําอะไรหรือถากอยางไร อาจจะเปน เพราะไมไดไตถามเพราะนายแสงรีบพา
เดินเลี่ยงเสียเพื่อตัดทางเขาสูปารําไรที่มีแตแฝกและคา อากาศรอนจัดเพราะไมมีปาไมใหรม
พวกเขาเดินในไรที่เลียบทะเลมา หากเทียบสถานที่ก็ตองเปนชายทะเลแถบบางแสนเปน แน
กลางคืนที่ ๖
๓๔. บางพระ – พากันเดินเทามาถึงที่นี่ก็ตะวันบายคลอยจึงถึงบานนายมาซึ่งนัยวา
เปน “เรือนเพื่อนชายชื่อนายมา” นาจะเปน เพื่อนของนายแสงมากกวานายภู เพราะนายแสงเปน
คนนําทางตัดมา ไดพักนอนกันที่นั่น ที่บางพระนี่ทีจะไมมีอะไรใหชมมากนัก อางเก็บน้ําอยาง
ในปจจุบันก็ยังไมมี สนามกอลฟหรูหราแสนแพงก็ยังไมมี สวนสัตวเปดเขาเขียวก็ยังไมมี
หรือไมกวีของเราก็อาจจะเหนื่อยมากเกินไปจึงไมไดบรรยายสิ่งใดไวเลย
นอกจากบอกวา
เจาของบานเขา “โอภาตอนรับใหหลับนอน” สะทอนใหเห็นอัธยาศัยแบบไทยแท
กลางวันที่ ๗
๓๕. ศรีมหาราชา – ทั้ง ๔ ชายเดินมาจากบางพระทางริมทะเล กวีบรรยายวาทราบ
แถบนี้ “ละเอียดออนดังละอองสําลีดี ดูกาบหอยรอยคลื่นกระเซ็น สาด ก็เกลื่อนกลาดกลาง
ทรายประพรายสี เปนหลายอยางลางลูกก็เรียวรี โอเชน นีแมมาดวยจะดีใจ”
เดินกันมาสุดชายหากทรายก็ถึงศรีมหาราชา นิราศนี้ทําใหรูวาชื่อนี้ มีมากอนแลว
ไมใชชื่อพระราชทานครั้งรัชกาลที่ ๕ เมื่อพระรางวงศนิยมเสด็จศรีราชาและสีชังกัน นา
เสียดายที่กวีไมไดบอกวาเหตุใดจึงไดชื่อที่ไพเราะยิ่งใหญอยางนั้น บอกแตเสนทางที่เดินวาจาก
หาดก็เดินเลียบโขดเขาเขาปาที่ตนไมขึ้นหนาแนนจนอากาศเย็นชุมชื่น ไดยินแตเสียงนกรอง
กองปา ก็คงเปนเชนนั้นมาจนเมื่อมีการตั้งบริษัททําไมศรีมหาราชา ที่ตองวางรางรถไฟขนสง
ไม เห็นตองหาขอมูลจากบันทึกของรัชกาลที่ ๕ และจากเรื่อง พลายมลิวัล ของเทพ มหาเปา
รยะกันเอาเอง
จากภูเขาทั้ง ๔ คนก็ “ออกดงลงเดินเนินสบาย” จนเห็นภูเขาและชะวากทุงขวาง
หนา
๓๖. ทุงสงขลา – ปจจุบันเรียกวา บานสาขลา ไมใช สงขลา กวีภูอาจจะฟงผิดหรือตี
ขลุมเอาเพราะรูจักชื่อสงขลาดีก็เปนได สมัยโนนกวีบอกวาทุงสงขลานี้ “เปนปารอบขอบเขิน
เนินอรัญ นกเขาขันดูเรียกกันเพรียกไพร บางถาบถาพาคูลงฟุบฝุน เห็นคนผลุนโผผิ นบินไถล
บางกอคอดูดูกุกกูไป ฝูงเขาไฟฟุบแฝงที่แฝกฟาง” ทีบริเวณนั้นจะเต็มไปดวยนกเขานานาพัน ธุ
เพราะกวีไมไดพูดถึงนกชนิดอื่นเลยสักชนิดเดียว จึงเปนขอแปลกและนาสนใจมากในแงสิ่ง
แวดลม

๓๗. บางละมุง – ที่นี่สมัยโนน เปน “เปนประเทศเขตนิคมกรมการ มีเรือนบาน
แออัดทั้งวัดรา” ฟงดูเปนที่สําคัญและกวางใหญ ทั้ง ๔ คนไดที่เหมาะแกการผอนพักเปนที่ยิ่ง
คือ “พบน้ําลําละหาน” จึง “ลงหยุดหยอนผอนผันนั่งศาลา ตางระอาออนจิตระอิดแรง ลง
อาบน้ําลําหวยพอเหนือยหาย แตเสน สายรุมรึงใหขึงแข็ง ” นายภูทาทางจะย่ําแยกวาคนอื่น
เพราะรูสึก “สลดใจเห็นจะไมถึงเมืองแกลง แตนายแสงวอนวาใหคลาไคล” ตอนนั้นเปน เวลา
บายคลอยแลว พากันเดินเลียนไปตามชายทะเล กวีจึงไดมีโอกาสเห็นอาชีพของคนแถบบางละ
มุงที่ลงอวนหาปลากัน และเปนโอกาสใหไดบรรยายเรื่อง แมงดา แบบเขาขางเพศชายเปนครั้ง
แรกและคงลักษณะนั้นเรื่อยไปในงานอื่น ๆ ที่ตามมาวา
โอคิดเห็นเอ็นดูหมูแมงดา
ตัวเมียพาผัว ลอยเที่ยวเล็มไคล
เขาจับตัวผัวทิ้งไวกลางน้ํา
ระลอกซ้ําสาดซัดใหตัดษัย
พอเมียตายฝายผัวก็บรรลัย
โอเหมือนใจที่พี่ภัคินี
แมนนอยตายพี่จะวายชีวิตดวย
เปนเพื่อนมวยมิ่งแมไปเมืองผี...
กลางคืนที่ ๗
๓๘. บานนาเกลือ – อากาศรอนมาก เมื่อสี่ชายมาถึงนั้น เปนเวลา “ดับดวงพระสุริย
แสง” จึงขึ้นพักกินขาวเย็น ซึ่งไมไดบอกวาใครหุงและทํากับขาวกันบนศาลา และพากันหลับ
สนิทตลอดคืน
ถารูไดวาศาลานั้น อยูตรงไหนจะดีมากสําหรับการทองเที่ยวของพัทยาใน
ปจจุบัน
กลางวันที่ ๘
๓๙. พัทยา – สี่สหายออกจากศาลาที่น าเกลือก็เขาพงชัฏ และเดินตามปามาจนออก
ชะวากปากทุงพัทยา เปน อันวาในสมัยโนน ปากอาวหรือชะวากพัทยานั้นยังเปนทุง ไมมีอะไรที่
สวยงามจนเปนที่รูจักของโลกอยางทุกวันนี้ ทางเดิน ที่นายแสงนําทางก็ไมไดไปตามชายหาด
แตพาหลงวนไปตามปาตามบึงอยางที่กวีบันทึกไวควรแกการเปรียบเทียบกับพัทยาทุกวันนี้
ดังนี้
เขาเดินดงพงชัฏสงัดเงียบ
เย็นยะเยียบน้ําคางพรางพฤกษา
ออกชะวากปากทุงพัทยา
นายแสงพาเลี้ยวหลงที่วงเวียน
ลุกละแวกแฝกแขมแอรมรก
กับกอกกสูงสูงสมอเศียร
ดวยน้ําฝนลนลงหนทางเกวียน
ขึ้นโขดเตียนตอตอกยอกระยํา
กลัวปลิวเกาะเลาะลัดขัดเขมร
ลงลุยเลยพรวดพราดพลาดถลํา
ถึงแนวนองยองกาวเอาเทาคลํา
แตทองน้ําอยูจนเที่ยงจึงพบทาง
พอยกเทากาวเดินบนเนินแหง
ทั้งขาแขงเขาขอใหขัดขวาง

เจ็บระบมคมหญาคาระคาง
เห็นพฤกษาไมมะคามะขามขอย
เหมือนไมตัดจัดวางขางพระโรง
เดินพินิจเหมือนคิดสมบัติบา
นี่เหน็ดเหนื่อยเลื่อยลาบรรดาตาย

คอยยองยางเหยียบฝุนใหงุนโงง
ทั้งไทรยอยยอดโยนโดนตะโขง
เปนพุมโพรงสาขานาเสียดาย
จะใครหาตนไมเขาไปถวาย
แสนเสียดายดูเดินจนเกินไปฯ

จึงเปนอันวาแมกวีภูจะไมไดเดินตามชายหาดอยางคนในสมัยนี้ พัทยาในสมัยโนนก็
เต็มไปดวยพันธุพฤกษาที่ปจจุบัน ไมมีเหลือแลว ที่นาเสียดายที่สุดคือไมที่ทําเปนไมดัดได กวี
ไดทําใหเราไดเห็นการประดับทองพระโรงของวังหลังในสมเด็จ เจาฟากรมหลวงอนุรักษ
เทเวศรวาใชไมดัด และเปนหลักฐานเดีย วเกี่ยวกับวังนี้ที่เรามี กับอีกอยางที่ทําใหเราทราบก็คือ
เจารุนนั้น โปรดเรื่องตนไมดัด อยางนอยก็ลูกพี่ลูกนอง คือ รัชกาลที่ ๒ ที่ทรงใชไมดัดใน
กระถางประดับพระบรมมหาราชวัง และสมเด็จ เจาฟา กรมหลวงอนุรักษเทเวศรที่ทรงใชไมดัด
ประดับทองพระโรงวังหลัง ในกรณีของรัชกาลที่ ๒ ยังสงผลไปปรากฏในการนิพนธเรื่องขุน
ชางขนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางอยางชัด เจนที่สุด นอกจากนั้นทําใหเราทราบดวยวา
สุนทรภูนั้นแมต อนนั้นจะเปนเพียงขาในพระองคก็เคยมีโอกาสเขาทองพระโรงและลวงรูถึง
ของทรงโปรดและอยากเอาไปถวาย
๔๐. จอมเทียน - ชองระหวางพัทยากับจอมเทียนนับไดวากวีของเราบรรยายความ
ยุงยากเรื่องการถามทางไวยาวที่สุดในนิราศเรื่องนี้ ตอนนั้นเปนเวลาบายแลวจึงถึงศาลเจาริม
ธารขางภูเขาที่ขวางอยู และไดพบทางลงชายทะเลโดยจีนใหมที่
รองไลขื่อมือชี้ไปที่เขา
ก็ดื้อเดาเลียบเดิน เนินสิงขร
ศิลาแลเปนชะแงชะงักงอน
บางพรุนพรอนแตกกาบเปนคราบไคล
ตองเลี่ยงเลียบเหยียบยอกเอาปลาบแปลบ ถึงที่แคบเปน เขินเนินไศล
คอยตะกายปายปน เกะกะไป
จะขาดใจเสียดวยเหนื่อยทั้งเมื่อยกาย
ถึงที่โขดตองกระโดดขึ้นแง
กนเอาแมจีนใหมนั้นใจหาย
บอกวาใกลไกลมาบรรดาตาย
ทั้งแคนนายแสงนําไมจําทาง
ทําซมเซอะเคอะคะมาปะเขา
ถึงพื้นลางแลหาดถึงหาดทราย
ตางโหยหิวนิ่วหนาสองขาแข็ง
ในคอแหงหอบรนกระหนกระหาย
กลืนกระเดือกเกลือกลิ้นกินน้ําลาย
เจียนจะตายเสียดวยรอนออนกําลัง
น้ําก็นองอยูในทองชลาสินธุ
จะกอบกินเค็มขมไมสมหวัง

การเขียนบันทึกดวยกลอนของนายภูตอนนี้จัดวาดีมาก ทั้งนาขําและเปนจริง เห็นทั้ง
เรื่องการถามทางจากคนที่พูดไทยไมสูเขาใจ เห็นทั้งสภาพพื้นที่ที่มิใชภูเขาตนไมแตเปนโขด
หินยากแกการปปายเปนที่สุด เห็นทั้งสภาพรางกายของคนทั้งสี่ ทั้งสภาพอารมณ ที่เสียจนเกิด
อาการ “หาเรื่อง” ของนายภู เปน เชนนั้นจนออกชายทะเล หากใหใครบันทึกดวยความยาว
เทากันแมดวยสํานวนรอยแกว ก็คงไมมีใครสูไดเปนแน
อีกประการหนึ่ง เปนตอนที่ใหโอกาสแกเราไดรูเรื่องของความสัมพันธระหวางนายภู
กับนางจันทรในวังหลังเพราะกวีได ฉวยเอาการที่มีน้ํามากมายและในทะเลแตดื่มไมไดมา
เปรียบเทียบกับเรื่องของตนเองวา
เหมือนไรคูอยูขางกําแพงวัง
จะเกี้ยวมั่งก็จะเฆี่ยนเอาเจียนตาย
ทั้งนี้เพราะเคราะหกรรมกระทําไว
นึกอะไรจึงไมสมอารมณหมาย
แลวชางไมสมอารมณหมายเสียจริง แมเมื่อไดพบบอน้ํา ก็ยังแทบดื่มไมลงเพราะ “เห็น
บอน้ําร่ําดื่มเอาโดยอยาก พออาปากเหม็นหืนใหคลื่นเหียน คอยมีแรงแข็งใจไปในทางเกวียน
ไมแวะเวียนเดาเดินดําเนินไป”
กลางคืนที่ ๘
๔๑. หวยขวาง – คางคืนที่บานชายขื่อขุนราม เขาเลี้ยงขาวปลาอาหารและจัดที่ให
หลับนอน จากการที่คืนนั้นนายแสง “เฝานั่งชักกัญชากับตาสัง เสียงคะขาอยูจนพระเคาะระฆัง
ตางร่ําสั่งฝากรักกันหนักครัน”
ทําใหคิดอยางแนใจวาผูที่รูจักขุนรามนั้นนาจะเปนนายแสง
ไมใชกลุมสามหนุมจากบางกอกแน เพราะพวกบางกอกไมรูจักหนทางเสียดวยซ้ําไป เมื่อทราบ
จากชาวบาน “บอกมรคานั้นกวาพัน” ทําใหคณะเดินทางตองถึงกับ “สะกิดกันแกลวกลาเปนนา
กลัว” นายภูนั้นถึงกับรําลึงถึงพระคุณพระพุทธเจาและบิดามารดาใหชวยคุมภัย อางเหตุแหง
การเดินทางวา “ขาตั้งใจไปหาบิดาตัว ”
คณะทั้ง ๔ ชายออกเดินทางตอในวันรุงขึ้นเมื่อ “เมฆแอรมแยมแยกแหวะตะวัน ”
กลางวันที่ ๙
๔๒. ปากชองหนองชะแงว – ระยะทางจากหวยขวางถึงหนองชะแงวเปนปาดงดึก
ทึบถึงขนาด “ดูซึ้งซึกมิไดเห็นพระสุริยใส” อากาศในตอนเชา “เยียบเย็นยะเยือกอก น้ําคางตก
หยดเหยาะลงเผาะผอย พฤกษาสูงยูงยางสลางลอย ดูชดชอยชื่นชุมชอุมใบ” สํานวนอยางนี้ของ
นายภูตอมาเราไดพบอีกในหลาย ๆ เรื่อย ลักษณะพื้นดินบริเวณนี้ละมายกับแถบพระแทนดงรัง
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งไมดอกทีขึ้นในดินแบบนั้นดวย กวีไมไดบนเรื่องโขดหินที่เดินยาก

อีกตอไป แตบอกวา “หนทางรื่นพื้นทรายละเอียดออน ในดงดอนดอกพะยอมหอมระเหย หาย
ละลวยดวยพระพายมาชายเชย ชะแงเงยแหงนทัศนามา”
รวมความลงไดวาเสนทางเดินบกในชวงนี้ไมลําบาก และนารื่นรมเปนอยางยิ่ง กวี
ไมไดบนอะไรเลย
๔๓. บางไผ – จากที่เดินกันมาอยางรื่นรมย พื้นที่เริ่มเปลี่ยนไปอีกแลว บางไผเปน
ปารกชัฏดวยตนไม แตไมใชดงไผดังชื่อที่เรียก ทั้งสี่ค นตองผ านลําธารและดงคอกอนขึ้นเนิน
ปาสูงแลววิ่งลงหลังโคกดังกลาวที่เปนโตรกดวยความลําบากเพราะระเกะระกะดวยรากยาก
และโคนตนตะโขง (กวีไดเอยถึงตนไมที่เรียกวา ตน ตะโขง นี้มากอนแลว ชื่อไมชนิดนี้ไม
ปรากฏในปจจุบันแมในพจนานุกรม ทําใหการตีความในการเอยครั้งแรกของนายภูวาเปนตัว
ตะโขงไป)
๔๔. พุดรสาคร – ทั้งสี่คนเดิน สะดุดรากและโคนตนไมบาง กระโดดขามบาง จน
ทะลุออกมาที่พุดรสาครที่น้ําใสเย็น พุงออกมาจากชะวากใหไดเช็ดเนื้อเช็ดตัวกันกอนออกเดิน
ตอขึ้นเนินที่เต็มไปดวยดงไมหอมประกอบดวยตนปรู ตนปราย และตนปฤษณา (พจนานุกรม
ใหแตตนปรูอยางเดียว ทีจะคิดวา ปฤษณา คือ กฤษณา แตทางใตมีเถาปฤษณาที่สามารถเอามา
ทําสมุดไทยได)
การสะกดชื่อพุแหงนี้แปลกอยูแตหาคําอธิบายยังไมได
๔๕. หวยอีรา – บริเวณหวยนี้เต็มไปดวยตนสายหยุดที่ดอกตกมาก กับดูเหมือนจะ
เปนดงผลไมปาพื้นเมืองมากมายใหทั้งสี่คนไดเก็บกิน ทั้ง กะมอง กะเมง นมแมว หวา พลอง
และกะทอน (พจนานุกรมไมมีกะมอง และไมไดบอกวาพลองเปนตน ผลไม แตทางภาคใตรูจัก
พลองดีวาเปนหวาชนิดหนึ่ง)
กวีเริ่มเก็บพันธุไมไวใหเราแลว
๔๖. หวยพะยูน – บริเวณนี้ก็เปนโตรกและหวย คณะเดินทางหมายใจจะหยุดร อน
แตไปเจอวามีแรดนอนอยูในนอนกระพริบตามองอยูในดงหนาม ทําใหตองพากันวิ่งหนี (นึก
ภาพปจจุบันไมออกวาบริเวณนี้จะมีแรดอาศัยอยู )
๔๗. ชากลูกหวา – แมบริเวณนี้ยังคงเต็มไปดวย “พฤกษายางยูงสูงไสว” แตก็เต็มไป
ดวยทากดูดเลือด ทําใหคณะตองรีบเดินไปใหพน
คําเรียกสถานที่วา ชาก ยังคงใชและมีอยูในภาคตะวันออกจนปจจุบัน พจนานุกรม
ไมมีความหมายคําแปลกพวกนี้ไวอีกเชนเคย แตกวีนายภูเรียกตรงนี้เต็มชื่อวา ชะวากชากลูก
หวา พจนานุกรมใหความหมายของชะวาก ไววา ชองที่เวิ้งวางเขาไป นายภูบันทึกไวในนิราศ
เรื่องนี้หลายตอนมาแลว ฟงดูวาคงจะหมายความถึงที่ที่มีลักษณะเชนนั้น ในเรื่องพระอภัยมณี
ซึ่งมาทีหลังนิราศเมืองแกลงก็ปรากฏคําวา ชะวากนี้อยูหลายแหง โดยเฉพาะชะวากริมทะเล
ชาก จะเปนคํารวบพยางคจาก ชะวาก หรือไมตองชวยกันพิจารณา

๔๘. ชากชาม – ที่นี่มีรองรอยคนพักคางคืนเพราะมี “สนามน้ําทาไดอาศัย ” เปนอีก
จุดหนึ่งที่นารื่นรมยเพราะเปนปาสูงเต็มไปดวย “เสียงลิงคางบางชะนีวะหวีดโหวย กระหึมโหย
หอยไมนาใจหาย และ “เห็นปาสูงฝูงนกในดงดึก หวนระลึกถึงสุดาน้ําตาไหล จักจั่นรองพรอง
เพราะเสนาะไพร ทั้งเสียงไกเถื่อนขันสนั่นเนิน พฤกษาเบียนเสียดสีดั งปแกว วิเวกแววหวาง
ลําเนาภูเขาเขิน สดับฟงวังเวงเปน เพลงเนิน ตองรีบเดินโดยดวนดวยจวนเย็น ”
๔๙. หวยโปง – ชื่อสถานที่ก็บงชัดวามีหวย นายภูบันทึกไววา “เห็นธารน้ําไหล คง
คาใสปลาวายคลายคลายเห็น มีกรวดแกวแพรวพรายรายกระเด็น บางแลเห็น เปนสีบุษราคัม ”
ขณะเดียวกันทั้งสองขางทางที่เดินไปก็เต็มไปดวยเกอระกําที่ออก “ทะลายลูกสุกแลดูแออัด เอา
ดาบตัดชิมไปในไพรสัณฑ มันแสนเปรี้ยวเบี้ยวหนาเขาหากัน ออกเข็ดฟน เปนจะตายดวยราย
ชิม”
นาสังเกตวาโดยปรกติเมื่อเห็นกอระกํา กวีจะไมมีวันเวนที่จะฉวยโอกาสพรรณนา
ความระกําใจของตนที่ตองจากหญิงอันเปนที่รัก แตค ราวนี้นอกจากบอกเราวาระกํานั้นเปรี้ยว
จัดแลว นายภูจากวังหลังในรัชกาลที่ ๑ ยังบอกใหเราทราบวา ในวังสมัยนั้นเขาใชไมระกําทะ
อะไร เพราะทานบรรยายวา
ทั้งสองขางมรกาปาระกํา
สลางลําแลสลับอยูกับกอ
หอมบุปผาสาโรชมารื่นรื่น
ตางหยุดยืนใจหายเสียดายหนอ
แมนอยูเคียงเวียงชัยเห็นไมพอ จะตัดตอเรือแลน เลนตามกันฯ
แสดงวาในวังสมัยโนน นิยมทําเรือดวยไมร ะกดแลนกัน จะแลนอยางไรเพียงแตให
แลนตาม ๆ กัน หรือจะแขงกัน หรือจะประดิดประดอยกันอยางไรบาง จะหยุดการทําเรือระกํา
กันเสียเมื่อใด สมัยกอนผูหญิงหรือผูชายทํากันหรือเปน เพียงทําใหเด็กลอยแขงกันก็ไมทราบได
เพียงแตทําใหนึกถึงบทโคลงเกา ๆ ที่ถูกถึงการประดิษฐวัสดุธรรมชาติคลายกันมาทําเรือบท
หนึ่งที่วา
มลักเห็นใบจากเจา
เนรมิต
เปนสําเภาไพจิตร
แปดโล
แมนหนุมกระนั้นโอ

พี่เลี้ยงโดยสารฯ

กับนึกถึงที่พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงศทรงเลาวา สมัยที่ยังมีดุสิต ธานีใน
พระราชวังพญาไทนั้นมีการเลนเรือในลําคลองในเมืองจําลองนั้นดวย

๕๐. หวยพราว – เปนปา แมฝนตกหยิม ๆ และเมื่อยเหนื่อยแคไหนก็ตองเดินตอ
เพราะกลัวค่ําในปา
๕๑. สุนัขกะบาก – เห็นรอยชาวบานตัดไมและรอยเทาคนตีนควายก็รูวาใกลออก
จากดงแลว จึงกัดฟนเดินตะบึงผานพื้นที่เปนทรายฝุน หยุนเทาทําใหเดินยากจนแทบทรงตัวไม
ไหว
๕๒. ปากชอง – ถึงตลิ่งริมทะเลแตพื้นที่เปนโคลน เปนตอนที่พระอาทิตยกําลังจะ
ตกดิน ทุกคนหมดแรงถึงขั้น “ตางเกลือกกลิ้งลงทั้งรกถกเขมร ดวยลาเลื่อยเหนื่อยออนนอน
ระเนน จนสุริยนทรลับไมชายทะเล ผลัดกันทําย่ําเหยียบแลวยืน หยัด กระดูกดัดผัวะเผาะให
โผเผ คอยยองเทากาวเขยกดูเกกเก ออกโซเซเดินขามตามตะพาน”
๕๓. บานทับมา – นายภูบรรยายไวชัด เหมือนจําไดแมนวา เมื่อขามสะพานแลวก็ถึ ง
ทุงและแนวแมน้ําออม เปนเขตบานคนอยูกันอยางสบายตามเนินสวน ปลูกมะพราวและตนตาล
กัน
กลางคืนที่ ๙ และกลางวันกลางคืนที่ ๑๐ – ๑๑
๕๔. ระยอง - ทั้งสี่คนออกจากบานทับมาผานดงตรงมาตามที่มีทางบากไวมาออก
ปากชองไดแลวก็ถึงระยองทาทางนายภูของเราจะรูจักทางและที่ ที่จะพักดีเพราะเคยเปนบาน
เกาของครอบครัวตนมากอน หลักฐานเรื่องบานเกาของนายภูในตัวเมืองระยองนี้กวีเขียนไววา
“ถึงระยองบานเรือนดูไสว แวะเขาผานบานเกาคอยเบาใจ เขาจุดไตตอนรับใหหลับนอน” แม
จะยังไมถึงปลายทางจริง ๆ ก็พอสรุปดวยความมั่นใจวาวงญาติใกล ชิดของมหากวีผูนี้ยังอยูกัน
ในตัวเมืองระยอง หรืออาจจะอพยพหลังกรุงแตกมาลงหลักกันก็เปนไดเพราะนายภูเองไดเขียน
ไวถึงการตอนรับของลูกหลานตัวที่ใหแกแขกวา “ฝายนายแสงถึงตําแหนงสํานักนอง เขายิ้ม
ยองชมหลานคลานสลอน พี่วาเหวเอกาอนาทร ดวยจะจรตอไปเปนหลายคื น ”
นาเสียดายอยางยิ่งที่กวีไมไดเขียนเลาเรื่องความเปนมาของครอบครัวฝายพอให
มากกวานี้ แตก็พอสรุปไดวาเปนคนชาวระยองแน
รุงขึ้นเชา คือเชาวันที่ ๑๐ นายภู “เทาบวมทั้งสองขาง จะยองยางสุดแรงจะแขงขืน
อยูระยองสองวันสูกลั้นกลืน คอยแชมชื่น ชวนกัน วาจะคลาไคล”
ชวงที่พักอยูระยองนี้ ไดเกิดเหตุที่ทําใหนายภูโกรธอยางรุนแรงขึ้น คือ นายแสงที่
รวมเดินทางกันมานั้นไดหายตัวไปอยางไมมีรองรอย กวีไดเปดเผยตัวตนใหเรารูจักทานเวลามี
อารมณโกรธอีกหนอย หนึ่งตรงจุดนี้ เพราะทานบันทึก ไววา
นายแสงหนีลี้หลบไมพบเห็น
โอแสนเข็ญคิดนาน้ําตาไหล
นอยหรือเพื่อนเหมือนจะรวมชีว าลัย มาสูญใจจําจากเมื่อยากเย็น
จึงกรวดน้ําร่ําวาตออาวาส
อันชายชาตินี้หนอไมขอเห็น

มาลวงกันปลิ้นปลอกหลอกทั้งเปน
เดชะสัตยอธิษ ฐานประจานแจง
เหมือนชื่อตั้งหลังพิหารเขียนถานไฟ

จะชี้เชนชั่วชาใหสาใจ
ใหเรียกแสงเทวดาทัตจนตัดษัย
ดวยน้ําใจเหมือนมินหมอทรชน

กลางวันที่ ๑๒
๕๕. บานนาตาขวัญ – จากระยองมาบานนาตาขวัญนั้นไมลําบากคือ เดินเลียบถนน
คันนามาตามริมปา
๕๖. บานแลง - จากตรงนี้คณะสามชายไดถามทางจากยายแกแลวเดินมาตามทุง
แฝดทุงคาหลงทางบางจนถึงบานถัดไป
๕๗. บานตะพง – ที่นี่นาอยู มีทั้งหมูบาน ทั้งวัดวาอารามที่งดงาม แตมีประโยคหนึ่ง
ที่ไมชัด กวีเขียนวา “ตัดกระพอหอไดทุกไรกง พี่หลีก ลงตรงทุงกระทอลอ” กง และ กระทอลอ
ไมมีความหมายปรากฏในพจนานุกรม อาจจะเปนชื่อตนไมที่หายไปจากการรูจักแลวก็เป นได
สวน ไต นั้น ถาเขียนพลาดจาก ไต ก็พอจะตีความไดอยู
หรือกวีจะตั้งใจซอนความหมายพิเศษของทานไวก็ไมอาบทราบได
เพราะดู
เหมือนวาจะเปน เชนนั้นเมื่อบรรยายเรื่องสาว ๆ บานนอกที่เห็นที่นั่นวา
เห็นสาวสาวชาวไรเขาไถที่
บางพาทีอือเออเสียงเหนอหนอ
แลขี้ไคลใสต าบเปนคราบคอ
ผาหมหอหมากแหงตะแบงแมน
พี่สูเมิน เดินตรงเขาดงสูง
เสียงนกยูงเบญจวรรณขึ้นขันขานฯ
ชวงนี้เองที่การบันทึกทําใหเราทราบวานายภูจากมาระยองโดยไมไดล่ําลาจันทร
เพราะทานเขียนวา
คิดถึงนองหมองใจอาลัยลาน
แมนแจงการวาพี่จากอยุธยา
จะเศราสรอยคอยทาเปนทุกขรอน
ถึงยามนอนยามกินถวิลหา
พี่ก็แสนสุดยากลําบากมา
ทั้งเดินปาปมกายจะวายวางฯ
๕๘. ทองทะเล – จากบันทึกแสดงวาทั้งสามคนตองเดินหลงวนเวียนอยูในที่รกเรี้ยว
และหวยหนองอยูนานจึงไดพบชองทางเดินลงไปยังชายทะเล ที่ตรงนั้นกระหึ่มด วยเสียงคลื่น
และรมดวยตน สนและไมชายเลนอยาง “ตนโปลงโกงกางกิ่งพิกุล ” และไมเนื้อแข็งอยางตน เต็ง
๕๙. ปากชองคลองกรุน – ปากชองคลองตรงนี้กวางมาก มีโรงซึ่งขณะนั้นรางเรียง
รายอยูตามชายปา เปนที่ที่ชาวบานเขารวมตัวกันเปนชุมรุมกันทําปลาใหหนาน้ํา ทั้งสามคน
เพียงแตเดินผาน
๖๐. ศาลเจาอาวสมุทร – ทั้งสามคนเดินขึ้นไปตามลําคลองที่เปนคลองขวาง

กลางคืนที่ ๑๒
๖๑. บานแกลง – คณะเดินเทาพากันเดิน ลัดบานแกลงไปยานกลาง ฟงดูแนใจไดวา
นายภูรูจักสถานที่ดี บันทึกตอนนี้ทําใหเราไดรูอีกวาหญิงชาวบานที่นั่นชํานาญในการสานเสื่อ
อยางยิ่งทั้งเด็กและผูใหญดวยพวกเขาเปนสวนบานที่ตองสานเสื่อสงเขากรุงเทพฯ นาเสียดายที่
ไมปรากฏวาเปนเสื่อชนิดใด ทําดวยวัสดุอะไร เพราะปจจุบันเรารูจักแตเสื่อจัน ทบูร ไมมีใคร
ไดยินเสื่อระยอง จะหยุด สานกันตั้งแตเมื่อใดไมปรากฏหลักฐาน อยางไรก็ตาม กวีไ ดบันทึก
การทํางานของหญิงสานเสื่อเหลานี้ไววา “แตปากพลอดมือสอดขยุกขยิก จนมือหงิกงอแงไม
แบได เปนสวยบานสานสงเขากรุงไกร เด็กผูใหญทําเปนไมเวนคน”
คณะเดินทางพักคางคืนที่บานแกลง ๑ คืน เปนโอกาสใหกวีไดบันทึกลักษณะ
บานเรือนของชาวบานที่นั่นไวอยางน าสนใจอยางยิ่งตลอดจนการระวังสัตวรายอยางเสือ กวาง
ในตอนกลางคืน
พอพลบค่ําสํา (พํา?) ที่เรือนเพื่อน
ดูเหยาเรือนชาวแขวงทุกแหงหน
มุงดวยไมหวายโสมแสนพิกล
ไมมีคนแลวก็มวนหลังคาวาง
ครั้นคนมาเอาหลังคาขึ้นคลุมคลี่
ดูก็ดีเร็วรัดไมขัดขวาง
เวลาค่ําล้ําเหลือดวยเสือกวาง
ปบมาขางเรือนเหยาที่เรานอน
เขาดักจั่นชั้นในใสสุนัข
มันหอบฮักดิ้นโดยแลวโหยหอน
ยิ่งดึกฟงวังเวงวนาดร
สังเวชนอนมิใครหลับระงับลงฯ
กลางวันที่ ๑๓
๖๒. ตะพานยายเหม – ทั้งสามสหายออกเดินทางตอนเชาหลังอาหาร ระหวาง
ทางเดินดูไมลําบากเหมือนที่ผานมา เปนปารังและปามะมวงที่เต็มไปดวย “รอกแตแยตุนออก
วุนวิ่ง เอาดินทิ้งไลทุบตะครุบเลน ”
ที่เรียกสถานที่วาตะพานยายเหมนาจะเปนเพราะยายเหมเปนคนสราง บริเวณนั้น
เปนทองทุงสลับกับแนวน้ําเวลาเดินตอยลุยหรือเลียบทะเลบาง สลับกับเลียบไปตามเชิงเขาบาง
จนถึงที่หมายถัด ไป
๖๓. แหลมทองหลาง – บริเวณนี้ชาวบานทําไรแดง ทั้งหมดไดโอกาสขอแตงโมนั่ง
รับประทานกันที่หางในไรลียกอนออกเดิน เลียบไปตามริมหาด
๖๔. ชะวากปากลาวน – เปนชองคลองที่น้ําที่ไหลลงทะเล ทั้งสามชายเดินขึ้นโขด
เขาปากวางอีกครั้ง คราวนี้กวีบันทึกไววาไดยิน “เสียงลิงคางครางคํารน เหมือนคนกรน
โครกครอกทํากลอกตา”
พลบค่ําวันนั้นคณะของนายภูจากวังหลังก็บรรลุ
ถึงหยอมยานบานกร่ําพอค่ําพลบ
ประสบพบเผาพงศพวกวงศา

ขึ้นกระฎีที่สถิตทานบิดา
ศิโรราบกราบเทาใหเปลาจิต
ชะรอยกรรมทําสัตวใหพลัด พราย
มาพบพอทอใจดวยไกลแม
ชนนีอยูศรีอยุธยา
ภูเขาขวางทางกั้นอรัญเวศ
เดินกันดารปานปมจะบรรลัย

กลืนน้ําตาก็ไมฟงเฝาพรั่งพราย
รําคาญคิดอาลัยมิใครหาย
จึงแยกยายบิตุราชญาติกา
ใหตั้งแตเศราสรอยละหอยหา
บิดามาอางวางอยูกลางไพร
ขามประเทศทุงทาชลาไหล
จึงมาไดเห็นหนาบิดาตัวฯ

