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บทความนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาสรางความเปนอื่นตอบุคคล
ตางๆ ในทัศนะของสุนทรภู โดยศึกษาจากผลงานวรรณคดีนิราศคํากลอนจํานวน 6 เรื่อง
คือ นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง นิราศพระประธม นิราศเมืองเพชร
และนิราศวัดเจาฟา ผลการศึกษาพบวากวีใชกลวิธีสรางความเปนอื่น 5 กลวิธีคือ
1.การใชคําอางถึง จําแนกเปน 2 ชนิดคือ คําอางถึงชาติพันธุ และคําอางถึงเชิงลบ
2.การใชภาพพจน พบ 2 ชนิดคือ อุปมา และอุปลักษณ 3.การเปรียบตาง 4.การใช
คําสรรพนาม และ 5.การขยายความ กลวิธีเหลานี้ใชกลาวถึงบุคคลที่มีความเปนอื่น
ในทัศนะของกวีคือกลุมคนชาติพันธุและกลุมคนไทยชาวบาน เพื่อสรางความเปนอื่น
ใหมีความแตกตางและมักอยูในสถานะที่ดอยกวากวี
คําสําคัญ: กลวิธีทางภาษา ความเปนอื่น นิราศ สุนทรภู

* บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง ทัศนะความเปนอื่นในวรรณคดีนิราศสมัยรัตนโกสินทร
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Abstract
This article aimed to study linguistic strategies of otherness
creation towards individuals according to Soonthornphu's point of view
from the following 6 nirat poetries: 1 - 6. Nirat Muang-klaeng, Nirat Phrabaat,
Nirat Phookhaothong, Nirat Phraprathom, Nirat Muang-phet and Nirat
Wat-jawfaa. The result found that the poet utilised 5 following strategies:
1) 2 types of referential lexicon (ethnic and negative based reference,
2) simile and metaphor, 3) Contrastiveness, 4) pronoun application, and
5) elaboration. These strategies referred to individuals obtaining otherness
according to the poet's point of view, ethnic groups and native Thais in
particular, to differentiate otherness and remain inferiority to the poet
Keywords: linguistic strategies, Otherness, Nirat, Soonthonphu
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บทนํา

ชลธิรา บํารุงรักษ และนันทนา รณเกียรติ (ดียู ศรีนราวัฒน: บรรณาธิการ, 2559: 4)
กลาวถึงหนาที่ ของภาษาขอหนึ่งวา “ภาษาทําหนาที่แสดงความรูสึก (emotional
function) ถายทอดทัศนคติของผูส ง สารทีส่ อื่ ใหผรู บั สารทราบ ลักษณะภาษาทีท่ าํ หนาที่
นี้อาจปรากฏในรูปประโยคบอกเลาหรือปฏิเสธโดยอาจมีรูปภาษาที่แสดงความรูสึก เชน
คํากริยา และคําวิเศษณ เชนคําวา รัก เกลียด ชอบ ไมชอบ” จากคํากลาวนี้ภาษาจึงเปน
สื่อกลางที่ใชถายทอดความรูสึกและสะทอนทัศนคติตอสิ่งที่กลาวถึง

ทัศนคติของผูสงสารตอสิ่งตางๆ ที่กลาวถึงนั้น สิ่งหนึ่งที่นาสนใจคือ “บุคคล
ที่ถูกกลาวถึง” การเลือกใชภาษาของผูสงสารจึงสะทอนความรูสึกที่มีตอบุคคลตางๆ
ทั้งที่เปนคนกลุมเดียวกันที่คุนเคย หรือเปนคนตางกลุมที่ไมคุนชิน ยอมแสดงผานการ
ใชภาษาตางกันเมือ่ กลาวถึงบุคคลเหลานี้ โดยเฉพาะการกลาวถึงบุคคลตางกลุม ทีไ่ มคนุ ชิน
หรืออาจกลาวไดวาเปน “คนอื่น” ในทัศนะของผูสงสาร
แนวคิ ด เรื่ อ งความเป น อื่ น (Otherness) มาจากนั ก ปรั ช ญาชาวฝรั่ ง เศส
Foucault ความเปนอื่น หมายถึง คนหนึ่งหรือกลุมหนึ่งถูกนิยามใหอยูในฐานะเปนผู
แตกตาง หรือมีสถานภาพตํากวาตน ใน 2 ดานหลัก คือ ความเปนอื่นเชิงวัตถุวิสัย
อาทิ เรื่องภูมิศาสตร และความเปนอื่นเชิงอัตวิสัย อาทิ เรื่องวัฒนธรรม ความประพฤติ
จึงเห็นไดวาความเปนอื่นที่เกิดขึ้นนั้นไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตถูกสรางขึ้นมา
โดยระบบสังคมที่เมื่อคนใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีวัฒนธรรมแตกตางไปจากกลุมของ
ผูสงสาร คนนั้นหรือกลุมนั้นมักไดรับการนิยามใหเปนคนอื่น กลุมอื่น คนนอก ซึ่ง
สิ่งเหลานี้คือ ความเปนอื่น
ภาษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชสื่อสารความคิดนําเสนอปฏิสัมพันธกับผูอื่น
ในสังคม ดังนั้น การใชภาษาจึงสามารถนําเสนอคนใดหรือกลุมใดใหมีความแตกตาง
หรือมีสถานภาพตํากวาผูสงสารดวยกลวิธีทางภาษาที่สรางสรรคตัวบทผานการเลือกใช
ภาษาที่แฝงเจตนาสรางความเปนอื่น
การศึกษากลวิธีทางภาษาสรางความเปนอื่นครั้งนี้ ศึกษาผานผลงานวรรณคดี
ประเภทนิราศ ดังที่ นอมนิจ วงศสุทธิธรรม (2549: 26) ไดกลาวถึงลักษณะการ
แต ง วรรณคดี นิ ร าศไว ว า “ธรรมเนี ย มในการแต ง นิ ร าศกวี มั ก จะสอดแทรกความรู
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ความคิ ด เห็ น และทั ศ นคติ ต า งๆ เข า ไว ด ว ยกั น มี ก ารแทรกความรู ด า นภู มิ ศ าสตร
ประวัติศาสตร ตํานานตางๆ ประเพณี ปรัชญาชีวิต ตลอดจนความเชื่อของคนในยุค
สมัยนั้น” จากคํากลาวนี้จึงแสดงใหเห็นวาวรรณคดีประเภทนิราศไดบันทึกสภาพสังคม
และผูคนผานสายตากวีในฐานะบุคคลรวมสมัยอีกดวย โดยศึกษาในวรรณคดีนิราศ
คํากลอนของสุนทรภูที่มีเนื้อหากลาวถึงการเดินทางจริง จํานวน 6 เรื่อง คือ นิราศ
เมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง นิราศพระประธม นิราศเมืองเพชร และ
นิราศวัดเจาฟา โดยประยุกตใชการวิเคราะหขอความ (Discourse Analysis) คือการ
วิเคราะหภาษาระดับขอความในมิติของภาษาเปนสําคัญ การวิเคราะหขอความจึงมิได
เปนเพียงการวิเคราะหภาษา แตยังหมายรวมไปถึงการวิเคราะหภาษาและบริบทของ
ภาษาที่ถูกใชสื่อสารดวย (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557: 23) เพื่อแสดงใหเห็นถึงการ
ใชภาษาสรางความเปนอื่นของกวีตอบุคคลที่กลาวถึงในวรรณคดีคํากลอน
วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “กลวิธีทางภาษาเพื่อสรางความเปนอื่นในวรรณคดีนิราศ
คํากลอนของสุนทรภู” ใชวิธีการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) และ
นําเสนอผลของการศึกษาคนควาแบบพรรณนาวิเคราะห (Analytical Research)
ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการเปนขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. รวบรวมและศึกษาวรรณคดีนิราศคํากลอนผลงานของสุนทรภูจํานวน
6 เรื่อง คือ นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง นิราศพระประธม นิราศ
เมืองเพชร และนิราศวัดเจาฟา
2. รวบรวมและศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของกับกลวิธี
ทางภาษาที่สรางความเปนอื่น
3. วิ เ คราะห ก ลวิ ธี ก ารใช ภ าษาเพื่ อ สร า งความเป น อื่ น ในวรรณคดี นิ ร าศ
คํากลอนของสุนทรภู
4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาแบบพรรณนาวิเคราะห
กรอบแนวคิดการศึกษา
การศึกษากลวิธีทางภาษาวากวีใชภาษาอยางไรในการสราง “ความเปนอื่น”
หรือความแตกตางระหวางตัวกวีกบั ผูท กี่ าํ ลังกลาวถึง วิเคราะหตามระบบของภาษาระดับ
ของความ ดังที่ สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา (2549: 37) กลาวถึงการวิเคราะหตามระบบ
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ของภาษาในระดับความจะพิจารณาลักษณะวรรณศิลป คือการใชภาพพจน (Figures
of Speech) คือ คํา หรือกลุมคําที่เกิดจากกลวิธีการใชคํา เพื่อใหเกิดภาพที่แจมชัด
และลึกซึ้งขึ้นในใจของผูอานและผูฟงคําสามารถสื่อใหเห็นภาพได สมเกียรติ รักษมณี
(2549: 59) กลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชภาพพจนวา “เปนกลวิธีทางภาษาที่มุงใหเกิด
ความรูความเขาใจแจมแจง ทั้งความหมายนัยตรงและนัยแฝงเรน เนนใหเกิดทั้งอรรถรส
และสุนทรียรสในการสื่อสาร อันเปนปรากฏการณอยางหนึ่งทางวรรณศิลป อาทิ อุปมา
อุปลักษณ สัญลักษณ”
ฉลาดชาย รมิตานนท (2544) กลาวถึงการศึกษา “ความเปนอืน่ ” เขาสูแ นวคิด
ทางมานุษยวิทยา-สังคมวิทยา สามารถแบงการพิจารณาออกได 4 ดาน คือ
1. ชนชั้น (Class) เราจะเห็นไดวาคนที่อยูนอก Class เราคือ “คนอื่น”
ไมเกี่ยวกับเรา
2. ความเปนเพศทางสังคม-วัฒนธรรม (Gender) คือถาเราเปนผูชายจะมอง
ผูหญิงเปน “คนอื่น” ในขณะเดียวกันถาเราเปนผูหญิงเราก็จะมองผูชายเปน “คนอื่น”
เปนเพศตรงกันขาม นัน่ หมายถึง “เพศอืน่ ” มันอาจจะมีเพศอืน่ ๆ อยูร ะหวางสองเพศนีก้ ไ็ ด
3. อายุ ในความแตกตางทางดานอายุนนั้ ความเปนจริงแลวไมใชตวั เลข แตเปน
ประสบการณที่ควบคูไปกับอายุ ฉะนั้น ความแตกตางทางดานประสบการณที่สะสมมา
ในชี วิ ต ที่ ค นหนึ่ ง ยาวคนหนึ่ ง สั้ น ทํ า ให เ กิ ด ทั ศ นะ มุ ม มองที่ แ ตกต า งกั น และเป น
องคประกอบของ “ความเปนอื่น” หรือ “ความเปนเรา” ไดเหมือนกัน เราจะพบวาใน
รุนอายุที่แตกตางกัน จะมีความหลากหลายและแตกตางทางความคิดมากมีวัฒนธรรม
ที่แตกตางกันออกไปซึ่งเราเรียกวาเปน อนุวัฒนธรรม (Subculture)
4. ชาติพันธุ (Ethnicity) ซึ่งเปนอีกเกณฑหนึ่งที่ถูกนํามาใชในการสรางและ
กําหนดความเปน “คนอื่น” และ “เรา” มาโดยตลอดในประวัติศาสตรความสัมพันธของ
มนุษยชาติ ปจจุบนั นีใ้ นสถานการณของเราก็ยงั พบวาแนวคิดเรือ่ ง “เชือ้ ชาติ” ก็ดี ชาติพนั ธุ
ก็ดียังคงถูกนํามาใชผลิตซําและผลิตใหม (สรางขึ้น) อยูตลอดเวลา ไมวายุโรปหลังจาก
การลมสลายของสหภาพโซเวียตแลวเกิดสงครามลางชาติพันธุขึ้นมาในบอสเนียก็ดี หรือ
ในทวีปอาฟริกาเกิดการเขนขาระหวางคนตางเผาในประเทศรวันดา รวมทั้งความขัดแยง
อีกมากมายหลายแหงทั่วโลกที่ปรากฏเปนขาว สวนใหญแลวมีปจจัยทางชาติพันธุเขา
มาเกี่ยวของไมมากก็นอย
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ศานติ ภักดีคํา (2550) ศึกษาเรื่องคนชายขอบในวรรณกรรมนิราศของสุนทร
ภูคนชายขอบที่นํามาศึกษาเปนกลุมชาติพันธุตางๆ คือ คนจีน คนมอญ และคนลาว
ไดผลสรุปวา สิ่งที่กําหนดความเปนอื่นที่แตกตางจากวัฒนธรรมกระแสหลักในทัศนะ
ของสุนทรภูมี 5 เรื่อง คือ เรื่องการดํารงชีวิต เรื่องการประกอบอาชีพ เรื่องการแตงกาย
เรื่องวัฒนธรรม และเรื่องสําเนียงภาษา
จากแนวคิดและทฤษฎีขา งตน สามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวทางการศึกษา
“กลวิธีทางภาษาเพื่อสรางความเปนอื่นในวรรณคดีนิราศคํากลอนของสุนทรภู” คือการ
กลาวถึงบุคคลอืน่ ของกวีทมี่ งุ เนนเสนอความเปนอืน่ ทีข่ บั เนนความแตกตางระหวางกวีกบั
บุคคลที่กลาวถึง ดวยกลวิธีทางภาษาทั้งการกลาวถึงโดยใชภาษาอยางตรงไปตรงมาและ
การกลาวถึงโดยใชภาษาวรรณศิลปเพื่อสรางความเปนอื่นตอผูที่ถูกกลาวถึง
ผลการศึกษา
กลวิธีทางภาษาเพื่อสรางความเปนอื่นในวรรณคดีนิราศคํากลอนของสุนทรภู
ปรากฏ 5 กลวิธี คือ การใชคาํ อางถึง การใชภาพพจน การเปรียบตาง การใชคาํ สรรพนาม
และการขยายความ ดังนี้
1. กลวิธีการใชคําอางถึง
การอางถึง คือการแสดงทัศนะของผูสงสารที่มีตอบุคคลที่กําลังพูดถึง เปน
หนึ่งในกลไกการเชื่อมโยงในขอความ การอางถึงอาจจะเปนบุคคลหรืออาจเปนสิ่งของ
สิ่งไมมีชีวิตตางๆ แตที่สําคัญคือ การอางถึงเปนการแสดงมุมมองของผูพูดที่มีตอสิ่ง
หรือบุคคลที่กําลังพูดถึง (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557: 147) จากการศึกษาพบวา
การใชคาํ อางถึงเพือ่ สรางความเปนอืน่ ปรากฏในวรรณคดีนริ าศทัง้ 6 เรือ่ ง สามารถจําแนก
การใชคาํ อางถึง 2 ลักษณะ คือ การใชคาํ อางถึงชาติพนั ธุ และการใชคาํ อางถึงเชิงลบ ดังนี้
1.1 การใชคาํ อางถึงชาติพนั ธุ คือการกลาวถึงบุคคลดวยความเปนอืน่ ในดาน
ชาติพันธุที่แตกตางจากตัวกวีเอง การอางถึงชาติพันธุพบ 5 ชาติพันธุ คือ จีน มอญ ลาว
แขก และพมา ดังนี้
ชาติพันธุจีน
ดูเรือนแพแตละลําลวนโปะโหละ พวกเจกจีนกินโตะเสียงโหลเหล
บางลุยเลนลวงปูดูโซเซ
สมคะเนใสของเที่ยวมองคอย
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 13)
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คําประพันธขางตนมาจากนิราศเมืองแกลง กวีกลาวถึงกลุมชาติพันธุจีนที่
อาศัยอยูเ รือนแพกําลังลุยเลนจับปูวา พวกเจกจีน ถึงแมกวีเลือกใชคาํ วาจีน แตใชควบคูก บั
คําวาเจก ซึ่งการใชคําวาเจกยอมมีนัยถึงการดูถูกอีกทั้งกวียังกลาวเสริมวา เสียงโหลเหล
แสดงใหเห็นถึงลักษณะของกลุมชาติพันธุจีนที่พูดภาษาไทยไมชัดเจน หรือไมสื่อสารดวย
ภาษาไทย นอกจากการใชคาํ วาจีนและเจกคูก นั แลว ยังปรากฏ การใชคาํ วาเจกเทานัน้ ดังนี้
ถึงปากนําลําคลองที่ทองทุง
เจกเขาหุงเหลากลั่นควันโขมง
มีรางรองสองชั้นทําคันโพง
ผูกเชือกโยงยืนชักคอยตักเติม
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 76)
คําประพันธขางตนมาจากนิราศพระประธม กวีกลาวถึงกลุมชาติพันธุจีนที่
ประกอบอาชีพตมเหลาในไทยดวยคําวาเจก ยอมแสดงใหเห็นถึงความเปนอื่นในสายตา
ของกวี
ชาติพันธุมอญ
ถึงเกร็ดยานบานมอญแตกอนเกา ผูหญิงเกลามวยงามตามภาษา
เดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุกตา
ทัง้ ผัดหนาจับเขมาเหมือนชาวไทย
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 58)
คําประพันธขางตนมาจากนิราศภูเขาทอง กวีกลาวถึงหญิงสาวชาติพันธุมอญ
ยานเกาะเกร็ดเมืองนนทบุรี โดยใชคําวามอญตามชาติพันธุ อีกทั้งบรรยายถึงอัตลักษณ
ชาติพันธุมอญวาไวทรงผมเกลามวย และนิยมการถอนไรจุกจับเขมาเหมือนชาวไทย
การกลาวถึงการถอนไรจุกและจับเขมาเหมือนชาวไทย ยิง่ เปนการตอกยาํ ใหเห็นถึงบุคคล
เหลานี้ไมใชไทย แตพยายามปรับตัวใหเปนไทยตามวัฒนธรรมกระแสหลัก
ชาติพันธุลาว
ถึงบานลาวเห็นแตลาวพวกชาวบาน ลวนหูยานอยางบวงเหมือนหวงหวาย
ไมเหมือนลาวชาวกรุงที่นุงลาย
ลวนกรีดกรายหยิบหยงทรงสําอาง
(สมเด็จ กรมพระยาดํารงฯ, 2557: 147)
คําประพันธขางตนมาจากนิราศวัดเจาฟา กวีกลาวถึงกลุมชาติพันธุลาวโดย
ใชคําวาพวกลาว กวีบรรยายเปรียบเทียบลักษณะพวกลาวชาวบานและลาวชาวกรุงวา
ตางกันคือ ลาวชาวบานมีอัตลักษณหูยานเจาะหู แตลาวชาวกรุงนุงหมผาอยางดีมีกริยา
เรียบรอย การกลาวถึงลาวของกวีขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความเปนอื่นในสายตาของ
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กวีในกลุมชาติพันธุเดียวกันก็ยังมีความแตกตางกันเองในมิติตางๆ อาทิ ความแตกตาง
ทางชนชั้นทางสังคมในกลุมคนลาว หรือบริเวณการอยูอาศัยใกลไกลเมืองหลวง
ชาติพันธุแขก
ไดเห็นแตแพแขกที่แปลกเพศ
ถึงวัดหงสเห็นแตหงสเสาธงลอย

ขายเครื่องเทศเครื่องไทยไดใชสอย
เปนหงสหอยหวงธงใชหงสทอง
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 92)

คําประพันธขางตนมาจากนิราศเมืองเพชร กวีเดินทางผานคลองบางกอกใหญ
กลาวถึงกลุม ชาติพนั ธุแ ขกทีอ่ าศัยบนแพบริเวณนัน้ วา “แขก” แลวกลาวขยายวาเปนพวก
ทีแ่ ปลกเพศ การกลาวเชนนีย้ งิ่ ตอกยาํ ความเปนอืน่ ในเรือ่ งชาติพนั ธุข องกวี ทีม่ อี ตั ลักษณ
วัฒนธรรมแตกตางจากชาติพันธุของกวีเองคือวัฒนธรรมไทยไทย อีกทั้งพวกแขกเหลานี้
นาจะมีความแตกตางทางศาสนาดวยซึ่งเปนปจจัยสําคัญสงผลใหวิถีชีวิตวัฒนธรรม
แตกตางจากกวีที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยชิ้นเชิง
ชาติพันธุพมา
กําแพงรอบขอบคูก็ดูลึก
ยังใหมันขามเขาเอาเวียงชัย

ไมนาศึกอายพมาจะมาได
โออยางไรเหมือนบุรีไมมีชาย
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 38)

คํ า ประพั น ธ ข า งต น มาจากนิ ร าศพระบาท กวี ร ะลึ ก ถึ ง ความรุ ง เรื อ งของ
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาในอดี ต ที่ ล ม สลายเพราะกลุ ม ชาติ พั น ธุ พ ม า กวี ใช คํ า ว า “อ า ยพม า ”
การเพิ่มคําวา “อาย” ยอมแสดงใหเห็นถึงนําเสียงที่มากกวาความเปนอื่นในเชิงชาติพันธุ
คือความโกรธแคน เพราะคําวา “อาย” มีความหมายเหมือนคําวา ไอ เปนคําโบราณมักใช
ในทางไมดี เปนคําประกอบหนาเพื่อใชในเชิงบริภาษ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1407)
ดังนั้นการกลาวถึงพวกพมาดวยการใชคํานําหนาวา “อาย” จึงสื่อใหเห็นถึงความเปนอื่น
ดวยการแสดงออกถึงความไมพอใจ ความเกลียดชังของกวีที่มีตอพวกพมา
การสรางความเปนอื่นดวยการใชคําอางถึงชาติพันธุเปนทัศนะของกวีที่ใช
ชาติพันธุของตนเองเปนศูนยกลางในการมอง ดังนั้น บุคคลชาติพันธุตางๆ จึงมีความ
เปนอื่นทั้งสิ้นในทัศนะของกวีซึ่งมีนัยเชิงบริภาษดูถูก สอดคลองกับอรทัย ชินอัครพงศ
(2557: 62) กลาวถึงคําดาดวยคําเรียกชาติพนั ธุไ ววา “คําดาประเภทชาติพนั ธุ/ ชาติกาํ เนิด
ไดแก ลาว เจก ซึ่งใหความหมายตรงถึงถิ่นที่เกิด เชื้อชาติหรือชาติกําเนิดของบุคคล”
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ดังนัน้ การใชคาํ อางถึงบุคคลดวยชาติพนั ธุจ งึ สรางความเปนอืน่ และมีนยั การดูถกู เรือ่ งความ
แตกตางที่มาพรอมกับชาติพันธุคือ อัตลักษณทางวัฒนธรรม อาทิ ศาสนา ภาษา
การแตงกาย
11.2 คําอางถึงเชิงลบ คือการกลาวถึงบุคคลอืน่ ดวยถอยคําทีม่ คี วามหมาย
ตรงขามกับความเจริญ ความมีอารยะ อาทิ คําอางถึงวา ชาวปา ซึ่งมีลักษณะตรงขามกับ
ชาวเมืองซึ่งแฝงดวยทัศนะความเปนอื่นของกวี ดังนี้
สารพัดกันภัยลูกนาคพด
ลักจั่นวัลยเปรียงแกนปรูลาย

เครื่องโอสถชาวปาเขามาขาย
เปนยาหายโรคภัยที่ในตัว
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 52)

คําประพันธขา งตนมาจากนิราศพระบาท กวีกลาวถึงชาวบานทีพ่ บระหวางการ
เดินทางนําสมุนไพรตางๆ มาขาย โดยกวีใชคําอางถึงชาวบานเหลานั้นดวยคําวา ชาวปา
แสดงนัยถึงบุคคลที่อาศัยอยูในปาซึ่งแตกตางจากตัวกวีเองที่อาศัยอยูในเมือง สื่อใหเห็น
ความแตกตางในเรื่องพื้นที่การอยูอาศัยแลวยังสะทอนใหเห็นความแตกตางเรื่องวิถีชีวิต
มีความดอยกวาเมื่อเทียบกับชาวเมือง หรือใชคําวา ชาวเถื่อน ดังนี้
ดูชาวบานพรานปลาทําลามก
เปนทุงนาปาไมรําไรราย

เที่ยวดักนกยิงเนื้อมาเถือขาย
พวกหญิงชายชาวเถื่อนอยูเรือนโรง
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 74)

คําประพันธขางตนมาจากนิราศพระประธม คําวา ปา และคําวา เถื่อน
มีความหมายเหมือนกัน ดังนั้นการใชคําอางถึงวา ชาวเถื่อน จึงมีความหมายเดียวกับ
ชาวปา เปนการใชถอ ยคําทีผ่ ลักใหชาวบานเหลานีเ้ ปนอืน่ จากตัวกวีทเี่ ปนชาวเมืองมีความ
เจริญทันสมัยตรงขามกับชาวปาหรือชาวเถื่อนที่อาศัยอยูในปาหางไกลความเจริญ
นอกจากนี้ยังปรากฏคําวา ชาวบานนอก ถึงแมกวีจะใชคําวา ชาวบาน แตเมื่อ
เติมคําวา นอก ยอมแสดงใหเห็นถึงความเปนเปนอื่นในสายตากวี ดังนี้
มีละครผูคนอลหมาน
สุวรรณหงสทรงวาวแตเชาไป
ตะวันบายเขาหองก็ตองหอก
บางฮาครืนยืนยัดอยูอัดแอ

กรับประสานสวบสวบสงเสียงใส
พี่เลี้ยงใสหอกกลไวบนแกล
ชาวบานนอกตกใจรองไหแซ
บางจอแจสุรเสียงที่เถียงกัน
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 54)
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คําประพันธขางตนมาจากนิราศพระบาท กวีกลาวถึงพวกชาวบานบริเวณ
พระพุทธบาทเมืองสระบุรีมาดูละครที่นํามาจากเมืองหลวงเพื่อสมโภชพระพุทธบาท
โดยใชคําแทนชาวบานเหลานั้นวา ชาวบานนอก ถึงแมคําวา ชาวบานนอก จะมีความ
หมายทีส่ อื่ ใหเห็นถึงความเจริญมากกวาคําวา ชาวปา หรือชาวเถือ่ น แตคาํ วาชาวบานนอก
ยังคงมีความเปนอื่นในสายตาของกวีที่มาจากเมืองหลวงที่เปนศูนยกลาง การปกครอง
และเปนศูนยกลางความเจริญ ดังนั้น คําวา ชาวบานนอก จึงหมายถึงชาวบานที่อยู
นอกเมืองหลวงนอกเขตความเจริญนั่นเอง
สังเกตไดวา การอางถึงเชิงลบเปนการอางถึงดวยถอยคําความหมายตรงขามกับ
บริบทของตัวกวี หากกวีอาศัยอยูในเมืองจะกลาวถึงบุคคลอื่นดวยคําวาชาวปา หรือหาก
กวีอาศัยอยูในเมืองหลวงจะกลาวถึงบุคคลอื่นดวยคําวาชาวบานนอกซึ่งถอยคําเหลานี้
นอกจากมีความตรงขามเชิงความหมายแลวยังสื่อใหเห็นถึงความตรงขามในเรื่องวิถีชีวิต
วัฒนธรรมอีกดวย
2. กลวิธีการใชภาพพจน
การใชภาพพจน คือกลวิธีทางภาษาที่มุงใหเกิดความรูความเขาใจแจมแจง
ทั้งความหมายนัยตรงและนัยแฝงเรน เนนใหเกิดอรรถรสและสุนทรียรสในการสื่อสาร
อันเปนปรากฏการณอยางหนึ่งทางวรรณศิลป (สมเกียรติ รักษมณี, 2549: 59) ปรากฏ
การใชภาพพจนเพื่อสรางความเปนอื่นในวรรณคดีนิราศ 3 เรื่อง คือ นิราศเมืองแกลง
นิราศพระประธม และนิราศพระบาท พบการใชภาพพจน 2 ชนิด คือ อุปมา และ
อุปลักษณ ดังนี้
2.1 อุปมา หมายถึง การเปรียบของสิ่งหนึ่งใหเหมือนหรือคลายกับอีก
สิง่ หนึง่ โดยเล็งทีร่ ปู สมบัตหิ รือลักษณสมบัตเิ ปนสําคัญ โดยใชคาํ ตางๆ เหลานีเ้ ปนคําเชือ่ ม
อาทิ กล ดัง ดุจ ประดุจ เพียง แมน เหมือน ราวกับ (สมเกียรติ รักษมณี, 2549: 61)
ปรากฏการใชอปุ มาเพือ่ สรางความเปนอืน่ ในนิราศเมืองแกลง และนิราศพระประธม ดังนี้
ถึงทับนางวางเวงฤทัยวับ
นางชาวนาก็ไมนาจะชื่นใจ

เห็นแตทับชาวนาอยูอาศัย
คราบไคลครํา คราดังทาคราม
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 7)

คําประพันธขางตนมาจากนิราศเมืองแกลง กวีกลาวถึงลักษณะหญิงชาวนา
ที่ไมมีความงดงามผิวพรรณไมสะอาดมีคราบไคล กวีเปรียบเทียบคราบไคลที่อยูบน
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ผิวพรรณนั้นเหมือนทาดวยคราม การเปรียบเทียบเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความเปนอื่น
ต อ หญิ ง ชาวนาด ว ยผิ ว พรรณที่ ส กปรก นอกจากนี้ ยั ง ปรากฏการเปรี ย บเที ย บเรื่ อ ง
ความงามของหญิงชาวบานบางคูเวียงวาผิวพรรณไมงามเชนกัน ดังนี้
บางคูเวียงเสียงเงียบเซียบสงัด
ดูรูปนางบางคูเวียงเหมือนเหนี่ยงนา

เปนจังหวัดเวียงสวนลวนพฤกษา
ไมเหมือนหนานางนั่งในวังเวียง
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 72)

คํ า ประพั น ธ ข า งต น มาจากนิ ร าศพระประธม กวี ก ล า วถึ ง ลั ก ษณะหญิ ง
ชาวบานเปรียบเทียบวาเหมือนเหนี่ยงนา ซึ่งเหนี่ยงเปนสัตวประเภทแมงชนิดหนึ่ง
มักใชเรียกผูที่มีผิวดําคลําโดยธรรมชาติหรือเพราะถูกแดดถูกลมมากวาตัวดําเปนเหนี่ยง
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1345) อีกทั้งกวียังเปรียบเทียบความงามของหญิงชาวบาน
ไมงดงามเหมือนหญิงสาวในวัง
การใชคาํ อุปมาทัง้ สองตัวอยางขางตนนัน้ แสดงใหเห็นทัศนะความเปนอืน่ ของกวี
ที่มีตอหญิงสาวชาวบานดวยเรื่องผิวพรรณความงาม เนื่องจากกวีมาจากเมืองหลวงจึง
คุนเคยกับความงามของสาวชาววังที่มีลักษณะผิวพรรณงดงามแตกตางจากสาวชาวบาน
โดยสิ้นเชิง ดวยเหตุนี้หญิงสาวชาวบานจึงความเปนอื่นในทัศนะของกวี
2.2 อุปลักษณ หมายถึง การเปรียบเทียบของสิง่ หนึง่ วามีคณ
ุ สมบัตริ ว มกัน
หรือเชนเดียวกับอีกสิง่ หนึง่ ทัง้ นีโ้ ดยเพงเล็งทีค่ ณ
ุ สมบัตมิ ใิ ชรปู สมบัตอิ าจใชคาํ เปรียบ เปน
คือ เทา เทากับ หรือไมมีคําเปรียบก็ได (สมเกียรติ รักษมณี, 2549: 62) ปรากฏการใช
อุปลักษณเพื่อสรางความเปนอื่น ดังนี้
ดูเหยาเรือนหาเหมือนอยางไทยไม หลังคาใหญพื้นเล็กเปนโลงผี
ระยะบานยานนั้นก็ยาวรี
จําเพาะมีฝงซายเมื่อพายไป
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 34)
คําประพันธขางตนมาจากนิราศพระบาท กวีกลาวถึงบานกลุมชาติพันธุมอญที่
สามโคกเมืองปทุมธานีวามีลักษณะเปนโลงผี การเปรียบเทียบลักษณะบานชาวมอญวา
มีลกั ษณะไมเหมือนอยางไทยแลว ยังเปรียบวาคลายกับโลงผีจงึ เปนการสรางความหมาย
เพื่อตอกยําความเปนอื่น เพราะความหมายของโลงเปนที่อาศัยของศพซึ่งไมเปนมงคล
แตกลับนํามาเทียบเคียงกับลักษณะบานของชาวมอญ ชาติพนั ธุม อญรวมถึงวัฒนธรรมการ
อยูอาศัยจึงมีความเปนอื่นในสายกวีในเชิงดูถูกและในความหมายที่ดอยกวา
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การใชภาพพจนในการสรางความเปนอืน่ มีขอ ทีน่ า สังเกตวาบุคคลทีม่ คี วาม
เปนอื่นในสายตากวีคือกลุมชาวบาน และกลุมชาติพันธุ โดยกลุมชาวบานคนไทยนั้น
มักเปนหญิงสาวที่กวีใหความสําคัญกับเรื่องผิวพรรณความงามที่แตกตางหญิงสาวที่อยู
ในเมืองหรืออยูในวัง สําหรับกลุมชาติพันธุความเปนอื่นเกิดจากความแตกตางทางวิถี
ชีวติ วัฒนธรรม การเลือกใชถอ ยคําทีน่ าํ มาเปรียบนัน้ มักเปนถอยคําทีม่ คี วามหมายเชิงลบ
3. กลวิธีการเปรียบตาง
การเปรียบตาง คือการนําเสนอดวยการเทียบเคียงลักษณะทางกายภาพ หรือ
คานิยมวัฒนธรรมจากบุคคลสองฝายมาเปรียบเทียบเพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางกัน
โดยกวีใชตนเองเปนมาตรฐานเปรียบเทียบกับผูอื่น ความตางที่ผิดแปลกไปจากกวีจึง
สงผลใหบุคคลอีกฝายถูกผลักใหมีความเปนอื่น ปรากฏในวรรณคดีนิราศ 3 เรื่อง คือ
นิราศเมืองแกลง นิราศพระประธม และนิราศวัดเจาฟา ยกตัวอยางดังนี้
อันนางในนคราถึงทาสี
โอพลัดพรากจากบุรินแลวสิ้นงาม

ดีกวานางทั้งนี้สักสองสาม
ยิ่งคิดความขวัญหายเสียดายกรุง
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 8)

คําประพันธขางตนมาจากนิราศเมืองแกลง กวีกลาวเปรียบเทียบระหวาง
หญิงสาวรับใชในเมืองกับหญิงสาวชาวบานนอกวา ถึงแมหญิงสาวในเมืองจะเปนเพียง
สถานภาพคนรับใชก็ยังมีความงามกวาหญิงชาวบานนอก การเปรียบเทียบเชนนี้แสดง
ใหเห็นวาหญิงสาวชาวบานนอกอยูในฐานะเปนอื่นในสายตากวีมีความงามดอยกวาหญิง
สาวรับใชในเมืองหลวง การเปรียบเทียบความงามหญิงสาวที่อยูกันคนละพื้นที่ยังปรากฏ
ในนิราศพระประธม ดังนี้
ถึงบางแกวแกวอื่นสักหมื่นแสน
ดูรูปนางบางแกวไมแผวตา

ไมเหมือนแมนแกวเนตรของเชษฐา
ไมเหมือนหนานองแกวที่แคลวกัน
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 77)

คําประพันธขา งตนมาจากนิราศพระประธม กวีกลาวถึงนางอันเปนทีร่ กั ของกวี
เองกับหญิงสาวชาวบางแกว ถึงแมกวีไมไดกลาวไวอยางชัดเจนวานางอันเปนทีร่ กั นัน้ อยูใ น
พืน้ ทีใ่ ด แตอนุมานไดวา เปนหญิงสาวในเมืองหลวงเนือ่ งดวยกวีเดินทางมาจากเมืองหลวง
ดังนั้น กวีจึงเปรียบเทียบระหวางหญิงสาวจากเมืองหลวงวามีความงดงามกวาหญิงสาว
ชาวบานบางแกว ดังที่วา “ดูรูปนางบางแกวไมแผวตา”
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การเปรียบหญิงสาวจากเมืองหลวงกับหญิงสาวชาวบานทัง้ สองตัวอยางขางตน
แสดงใหเห็นถึงความเปนอื่นตอหญิงสาวบานชาวบานที่มีลักษณะแตกตางจากหญิงสาว
ชาวเมืองหลวงทีก่ วีคนุ เคย นอกจากการเปรียบหญิงสาวชาวไทยดวยกันเองแลว ยังปรากฏ
การเปรียบหญิงสาวกลุมชาติพันธุกับหญิงสาวชาวไทย ดังนี้
ถึงปากเตร็ดเตร็ดเตรมาเรรอน
มาถึงเตร็ดเขตมอญสลอนแล
ดูเรือนไหนไมเวนเห็นลูกออน
ไมยิ่งยอดปลอดเปลาเหมือนชาววัง

เทีย่ วสัญจรตามละลอกเหมือนจอกแหน
ลูกออนแออุมจูงพะรุงพะรัง
ไมหยุดหยอนอยูไฟจนไหมหลัง
ลวนเปลงปลั่งปลื้มใจมาไกลตา
(สมเด็จ กรมพระยาดํารง ฯ, 2557: 146)

คําประพันธขางตนมาจากนิราศวัดเจาฟา กวีกลาวถึงความงามหญิงสาว
ชาวมอญเกาะเกร็ดเมืองนนทบุรเี ปรียบเทียบกับความงามหญิงสาวชาววังวา ไมงดงามเทา
หญิงสาวชาววัง หญิงสาวชาวมอญจึงมีความเปนอืน่ ทีซ่ บั ซอนในสายตากวีทงั้ ความเปนอืน่
ทางชาติพันธุ และความเปนอื่นดานความงามที่ไมทัดเทียมกับหญิงสาวชาววัง
การเปรี ย บเที ย บเพื่ อ สร า งความเป น อื่ น ของกวี มี ข อ น า สั ง เกตว า กวี มั ก ยก
เปรียบเทียบหญิงสาวเรือ่ งความงามทัง้ ระหวางหญิงชาวไทยดวยกันเอง และหญิงชาวไทย
กับหญิงกลุมชาติพันธุ
4. กลวิธีการใชคําสรรพนาม
คําสรรพนาม คือคําที่ใชแทนชื่อ นาม หรือขอความที่กลาวมาแลว เพื่อไมตอง
กลาวชื่อ นาม หรือขอความนั้นอีก อาทิ เรา เขา มัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1175)
คําสรรพนามจึงสามารถใชทั้งเพื่อแทนตนเองในฐานะผูพูด และบุคคลอื่นในฐานะถูก
กลาวถึง การเลือกใชคําสรรพนามจึงมีความเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางผูพูดกับ
ผูที่ถูกกลาวถึงในเรื่องสถานภาพในสังคม ความใกลชิดคุนเคย หรือความหางเหินชิงชัง
ความสัมพันธเหลานี้ลวนแสดงผานการเลือกใชคําสรรพนาม ดังที่เกธิง (อางใน ดียู
ศรี น ราวั ฒ น : บรรณาธิ ก าร, 2559: 309) ได วิ เ คราะห ก ารใช บุ รุ ษ สรรพนามใน
ภาษาไทยวา “การเลือกใชคําสรรพนามบุรุษที่ 1 และที่ 2 ขึ้นอยูกับปจจัยดานสถานภาพ
อายุ และความสัมพันธระหวางคูสนทนา ซึ่งแตละปจจัยแยก ความแตกตางออกเปน
3 ระดับ คือ ดานสถานภาพแบงเปนสถานภาพสูงกวา เทากัน และตํากวา ดานอายุ
แบงเปนอายุมากกวา เทากัน และนอยกวา สวนดานความสัมพันธแบงเปนความสัมพันธ
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แบบเปนทางการ (หรือไมคุนเคย) แบบปกติ และแบบสนิทสนม” จากคํากลาวนี้จึงแสดง
ใหเห็นวาความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูที่ถูกกลาวถึงเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดเลือก
การใชคําสรรพนาม ดวยเหตุนี้การเลือกใชคําสรรพนามของกวีเพื่อกลาวถึงผูอื่นและ
แทนตัวกวีจงึ แสดงใหเห็นความใกลชดิ เปนพวกเดียวกัน หรือแสดงความหางเหินแตกตาง
เปนอื่นตอกันได ปรากฏในวรรณคดีนิราศ 3 เรื่อง คือ นิราศวัดเจาฟา นิราศพระบาท
และนิราศเมืองเพชร พบการใชสรรพนามแสดงความสัมพันธ 2 คํา ดังนี้
4.1 สรรพนามคําวา เรา เปนคําแทนผูพูดวาผูพูดเปนใครมีความสัมพันธ
กับผูฟงอยางไร ปรากฏการใชสรรพนามวา เรา ดังนี้
ผูหญิงยานบานเราชาวบางกอก เขาอมกลอกกลืนพระเสียอักโข
แตพระเจาเสาชิงชาที่ทาโพธิ์
ก็เต็มโตชาววังเขายังกลืน
(สมเด็จ กรมพระยาดํารง ฯ, 2557: 154)
คําประพันธขางตนมาจากนิราศวัดเจาฟา กวีกลาวถึงตนเองวา “เราชาว
บางกอก” แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของกวีเรื่องการแบงเขาแบงเราดวยการใชพื้นที่เปน
ตัวแปรของความเปนอืน่ บุคคลทีอ่ ยูใ นเมืองบางกอกหรือเมืองหลวงทีก่ วีอาศัยอยูจ ะเปน
พวกเดียวกับกวี แตหากบุคคลใดอยูนอกเมืองบางกอกจะถูกผลักใหเปนอื่น ดังที่ไดเคย
กลาวแลววากวีมกั ใชคาํ ทีม่ คี วามหมายตรงขามสรางความเปนอืน่ คือชาวบางกอก ตรงขาม
กับชาวบานนอก นอกจากเรื่องพื้นที่อยูอาศัยมีความตางกันแลวยังสื่อใหเห็นความเจริญ
ที่แตกตางกันดวย
4.2 สรรพนามคําวา มัน เปนคําแทนผูท กี่ ลาวถึง การใชสรรพนามคําวา มัน
มักใชแทนสิ่งที่ไมมีชีวิตหรือแทนสัตว แตหากนํามาแทนบุคคลยอมแสดงใหเห็นถึงทัศนะ
ที่มีตอบุคคลนั้นแตกตางไปจากปกติ ปรากฏการใชสรรพนามวา มัน ดังนี้
กําแพงรอบขอบคูก็ดูลึก
ไมนาศึกอายพมาจะมาได
ยังใหมันขามเขาเอาเวียงชัย
โออยางไรเหมือนบุรีไมมีชาย
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 38)
คําประพันธขางตนมาจากนิราศพระบาท กวีกลาวถึงกลุมชาติพันธุพมาดวย
สรรพนามวา มัน แสดงใหเห็นถึงทัศนะของกวีที่มีชาวพมาในเชิงลบ อีกทั้งกลาวถึงดวย
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คําวา “อายพมา” ดังที่ไดอธิบายแลววาเปนคํานําหนาใชในเชิงบริภาษ จึงยิ่งเปนการ
นําเสนอถึงความเปนอื่นในลักษณะศัตรูที่กวีมีตอกลุมชาติพันธุพมา เพราะจากเนื้อความ
นี้กวีกลาวถึงความลมสลายของกรุงศรีอยุธยาในสงครามเสียกรุงครั้งที่ 2 เปนการสูรบ
ระหวางชาวไทยและชาวพมา ดวยเหตุนี้กวีจึงกลาวถึงชาวพมาดวยความเปนอื่นในเชิง
ศัตรู นอกจากการใชสรรพนาม มัน กับกลุมชาติพันธุแลวยังปรากฏการใชกับชาวไทย
ดวยกันเอง ดังนี้
มีพระไสยาสนพระบาทเหยียด คนมันเบียดเบียนขุดสุดสงสาร
พระทรวงพังทั้งพระเพลาก็ราวราน
โอชาวบานชางไมสรางขึ้นบางเลย
โอนึกนําตาตกเจียวอกเอย
ทั้งผนังพังทับอยูกับถํา
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 110)
คําประพันธขางตนมาจากนิราศเมืองเพชร กวีกลาวถึงชาวบานที่ขุดองค
พระพุทธรูปเพื่อหาของมีคาจนพระพุทธรูปไดรับความเสียหาย กวีใชคําสรรพนามวา มัน
แทนชาวบานที่กระทําการเชนนี้ ไมไดหมายถึงชาวบานโดยทั่วไป ดังนั้น แสดงใหเห็นวา
กวีใชสรรพนาม มัน แทนบุคคลชาวไทยที่กวีคิดวามีพฤติกรรมที่ไมถูกตอง
การใช คํ า สรรพนามแสดงให เ ห็ น ถึ ง พวกเขา และพวกเรา อี ก ทั้ ง ยั ง แสดง
ความสัมพันธระหวางกวีกับบุคคลอื่น การใชสรรพนามวา มัน จึงแสดงความเปนอื่นที่
เดนชัดที่สุดปรากฏทั้งในทั้งในสวนกลุมชาติพันธุ และสวนชาวไทยดวยกันเอง
5. กลวิธีการขยายความ
การขยายความ คือการใชถอ ยคําทีเ่ ปนสวนขยาย อาจเปนคํา วลี หรืออนุพากษ
ก็ได ถาเปนสวนขยายนามก็เปนคําคุณศัพท หรืออนุพากษขยายนาม ถาเปนสวนขยาย
กริยาก็เปนคําวิเศษณ หรืออนุพากษวิเศษณ ทั้งนี้เพื่อเนนสวนที่ตองการใหมีความหมาย
เดนชัด เกิดภาพหรือความคิดบางอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งความเดนชัดนั้นอาจเปน
ความหมายที่ดี (positive meaning) หรือความหมายทางลบ (negative meaning)
ก็ได (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557: 151) จากคําอธิบายนี้เมื่อนํามาประยุกตใชศึกษา
ทัศนะความเปนอื่นในวรรณคดีนิราศ จึงหมายถึงกลวิธีที่กวีใชนําเสนอบุคคลที่กลาวถึง
ดวยการขยายความดวยเนื้อหาทางลบ เพื่อใหภาพของบุคคลที่กวีกลาวถึงนั้นมีความ
เปนอื่นชัดเจน จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการขยายความเพื่อสรางความเปนอื่น
มักใชกับการนําเสนอพวกชาวบานในกลุมอาชีพชาวไร ชาวประมง และแมคา ปรากฏ
30 < มนุษยศาสตรสงั คมศาสตรปริทศั น, 6 : 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ในวรรณคดีนิราศ 4 เรื่อง คือ นิราศเมืองแกลง นิราศเมืองเพชร นิราศพระประธม และ
นิราศวัดเจาฟา ยกตัวอยางดังนี้
ที่ทายบานศาลเจาของชาวบาน
เห็นคนทรงปลงจิตอนิจจัง

บวงสรวงศาลเจาผีบายศรีตั้ง
ใหคนทั้งปวงหลงลงอบาย
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 77)

คําประพันธขางตนมาจากนิราศพระประธม กวีกลาวถึงชาวบานที่บวงสรวง
ศาลเจา และมีการทรงเจา กวีแสดงทัศนะตอการทรงเจาของชาวบานวาเปนสิง่ ทีท่ าํ ใหชาว
บานมัวเมาลงอบาย การนําเสนอวา “ลงอบาย” แสดงใหเห็นวากวีไมเห็นดวย นอกจาก
การการนําเสนอชาวบานทั่วไปแลวยังปรากฏการขยายเฉพาะกลุมอาชีพ ดังนี้
เห็นสาวสาวชาวไรเขาไถที่
แลขี้ไคลใสตาบเปนคราบคอ

บางพาทีอือเออเสียงเหนอหนอ
ผาหมหอหมากแหงตาแบงมาน
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 23)

คําประพันธขา งตนมาจากนิราศเมืองแกลง กวีกลาวถึงสาวชาวไรวา พูดสําเนียง
ไมชดั ดังทีใ่ ชคาํ วา “เสียงเหนอ” ซึง่ เปนสําเนียงภาษาถิน่ ทีแ่ ตกตางจากสําเนียงเมืองหลวง
อีกทั้งนําเสนอวาผิวพรรณไมงามมีคราบขี้ไคลไมเปนที่พึงใจของกวี
เปนประมงหลงละโมบดวยโลภลาภ ไมกลับบาปเลยชางนับแตทรัพยสิน
ตลิ่งพังฝงชลาลวนปลาตีน
ตะกายปนเลนเลนออกเปนแปลง
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 95)
คําประพันธขา งตนมาจากนิราศเมืองเพชร กวีกลาวถึงชาวประมงดวยนําเสียง
เชิงตําหนิวาไมกลัวบาปกรรมในการฆาสัตวตัดชีวิตจับปลาเพื่อนํามาขายคิดแตเพียงให
ไดมาซึ่งทรัพยสิน การกลาววาอาชีพประมงเปนอาชีพที่ตองทําบาปยังปรากฏในนิราศ
เมืองแกลง ดังนี้
อันพวกเขาชาวประมงไมโหยงหยิบ ลวนตีนถีบปากกัดขัดเขมร
จะไดกินขาวเขาก็ราวเพล
ดูจัดเจนโลดโผนในโคลนตม
จึงมั่งคั่งตั้งบานในการบาป
แตตองสาปเคหาใหสามสม
จะปลูกเรือนก็มิไดใสปนลม
ใครขืนทําก็ระทมดวยเพลิงลาม
(พระสุนทรโวหาร (ภู), 2554: 13)
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จากคําประพันธขางตน กวีกลาวถึงชาวประมงที่มีฐานะมั่งคั่งนั้นเกิดจากการ
ทําบาปจึงสงผลใหชาวประมงเหลานี้ถูกสาปใหเมื่อสรางบานแลวไมมีปนลมกวีเชื่อวา
จะเกิดเพลิงไหม ซึ่งวัฒนธรรมการสรางบานมีปนลมเปนวัฒนธรรมภาคกลางซึ่งเปน
วัฒนธรรมของกวี แตชาวประมงเหลานีอ้ ยูภ าคตะวันจึงสงผลใหวฒ
ั นธรรมการสรางบาน
มีความแตกตางกัน นอกจากกวีนาํ เสนอความเปนอืน่ ในอาชีพชาวไร และชาวประมงแลว
ยังนําเสนอขยายความอาชีพแมคาในนิราศวัดเจาฟา ดังนี้
ที่แพรายหลายนางสําอางโฉม
ขมิ้นเอยเคยใชแตในเมือง
พวกโพงพางนางแมคาขายปลาเตา
จะลองลับกลับไกลอาลัยแล

งามประโลมเปลงปลั่งอลั่งเหลือง
มาฟุงเฟองฝายเหนือทั้งเรือแพ
จับกระเหมามิไดเหลือชั้นเรือแห
มาถึงแพเสียงนกแกวแจวเจรจา
(สมเด็จ กรมพระยาดํารง ฯ, 2557: 161)

จากคําประพันธขา งตน กวีกลาวถึงนางแมคา วาเสริมความงามดวยการทาขมิน้
และจับเขมาซึง่ แตเดิมนัน้ เปนทีน่ ยิ มเฉพาะในเมืองหลวง ดังนัน้ จึงอนุมานถึงเหลาแมคา ที่
กวีกวาถึงไดวาเปนนางแมคาบานนอกที่รับวัฒนธรรมความงามจากในเมืองหลวง
การขยายความเพื่ อ แสดงทั ศ นะของกวี มั ก ใช ข ยายความกั บ พวกชาวบ า น
ถึงแมจะมีการเจาะจง บางกลุมอาชีพ แตทุกอาชีพเหลานั้นลวนเปนชาวบานที่อยู
นอกเมืองหลวงหรือที่กวีใชคําอางถึงเชิงลบวา “พวกชาวบานนอก” ทัศนะที่กวีแสดง
ตอชาวบานนอกเหลานี้มักเปนในเชิงไมเห็นดวยกับพฤติกรรมที่ไมถูกตอง เปนผูรอรับ
วัฒนธรรมจากเมืองหลวง หรือมีความดอยกวาเมืองหลวงที่กวีเดินทางมา ทัศนะของกวี
เชนนี้สงผลใหชาวบานนอกมีความเปนอื่น
สรุปและอภิปรายผล
กลวิธีทางภาษาสรางความเปนอื่นที่ปรากฏในนิราศคํากลอนของสุนทรภูมี
5 กลวิธคี อื 1.การใชคาํ อางถึง กวีใชคาํ อางถึงสองลักษณะคือ การใชคาํ อางถึงดวยชาติพนั ธุ
เปนการสรางความเปนอื่นที่แตกตางจากกวีเองที่เปนคนไทย ปรากฏ 5 ชาติพันธุ คือ จีน
มอญ ลาว แขก พมา ถึงแมชาติพนั ธุเ หลานีล้ ว นแตมคี วามเปนอืน่ ตอกวี แตจากการศึกษา
พบวาแตละชาติพันธุมีความเปนอื่นตอกวีในระดับแตกตางกัน กลาวคือชาติพันธุพมา
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มีความเปนอื่นตอกวีมากที่สุดดวยเหตุผลทางประวัติศาสตรสงครามไทยและพมา อีกทั้ง
ในชาติพันธุเดียวกันยังมีความเปนอื่นแตกตางกันทางชนชั้น ดังปรากฏในชาติพันธุลาว
ที่กวีกลาวถึงลาวในเมืองและลาวบานนอกดวยนําเสียงแตกตางกัน อีกลักษณะคือการใช
คําอางถึงเชิงลบ มักเปนความหมายที่ตรงขามกับกวี คือ ชาวปา เพราะกวีเปนชาวเมือง
และชาวบานนอก เพราะกวีมาจากเมืองหลวง 2.การใชภาพพจน พบเพียงสองชนิดคือ
อุปมา กวีมักเปรียบเรื่องรูปรางผิวพรรณกับสิ่งไมสวยงาม และการใชอุปลักษณ กวียังคง
นํามาเปรียบกับสิ่งไมเปนมงคล การเปรียบดวยสิ่งของไมสวยงามและสิ่งที่ไมเปนมงคล
ยอมแสดงใหเห็นถึงทัศนะของกวีที่มีความเปนอื่นขับเนนใหพวกชาวบานรวมถึงพวก
ชาติพนั ธุเ หลานัน้ มีความแตกตางจากตนเอง สังเกตไดวา ภาพพจนทงั้ สองนีเ้ หมาะแกการ
สรางความเปนอืน่ สําหรับภาพพจนชนิดอืน่ พบในฐานะกลวิธที างภาษาสรางความไพเราะ
เทานั้น 3.การเปรียบตาง เมื่อกวีกลาวถึงกลาวถึงพวกชาติพันธุมักตองเปรียบเทียบกับ
คนไทย หรือหากกลาวถึงพวกชาวบานคนไทยจะเปรียบเทียบกับชาวเมืองหลวง เพื่อ
ตองการแสดงใหเห็นความแตกตางในเชิงทีด่ อ ยกวาเมือ่ นํามาเปรียบเทียบกัน 4.การใชคาํ
สรรพนาม สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกวีและผูถ กู กลาวถึง มีการใชคาํ วา “เรา”
เพื่อแสดงความเปนพวกเดียวกัน แตในทางกลับกันบุคคลที่ไมใชพวกเรายอมกลายเปน
“คนอื่น” การใชคําสรรพนามวา “มัน” เปนการสรางความเปนอื่นที่ชัดเจนที่สุด ปรากฏ
ในชาติพันธุพมาดวยเหตุผลทางประวัติศาสตร และปรากฏในชาวบานที่มีพฤติกรรมที่
กวีมีความเห็นวาเปนพฤติกรรมที่ไมสมควร และ 5.กลวิธีการขยายความ กวีมักขยาย
ความกับพวกชาวบาน หรือนําเสนอเจาะจงอาชีพ อาทิ ชาวนา ชาวไร ชาวประมง ซึ่งยัง
คงอยูในกลุมชาวบานดวยเนื้อหาเชิงตําหนิเนื่องจากมีวิถีชีวิตแตกตางจากกวี หรือกลาว
ขยายวาเปนรองจากชาวเมืองหลวง สังเกตไดวากลวิธีทางภาษาสรางความเปนอื่นชวย
ขับเนนปจจัยดานความแตกตางใหเดนชัดยิ่งขึ้น อาทิ ดานรูปลักษณแตงกาย ดานภาษา
และสําเนียง ดานที่อยูอาศัย ดานการประกอบอาชีพ ดานประเพณีความเชื่อ ดวยความ
แตกตางเหลานี้จึงสงผลใหกวีนําเสนอดวยกลวิธีทางภาษาสรางความเปนอื่นเพื่อเนนยํา
ความไมใชพวกเดียวกันระหวางกวีและผูที่ถูกกลาวถึง
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