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Sample Fiction Translation and Analysis 
 

Story Synopsis 
เรื่องสั้นเรื่อง “The Victory” (ชัยชนะ หรือ ชัยพฤกษมาลา) ของรพินทรนาถ ฐากูร

เรื่องนี้  เป็นนิทานเลาถึงเศขร กวีประจําราชสํานักพระนารายณราชา ผูแอบนิยมเจาหญงิอชิตา 

เป็นแรงบันดาลใจทุกครั้งเมื่อขับบทกวีทําใหไพเราะกินใจผูฟังมีชื่อเสียงไปทัว่  วันหนึง่

ปุณฑริกกวีตางแดนเรรอนทาชิงและชนะประลองมาทุกท่ี เดินทางมายังอมรปุระและทาฝีปาก

กับเศขร  ในวันแรกปุณฑริกผูทนงในความสามารถแจกแจงพระนามนารายณและพลงัแหง

อักษรแสดงชั้นเชิงท้ังวรรณศิลป และการรองจนท้ังทองพระโรงตะลึง  สวนเศขรรองตอบดวย

จิตวิญญาณของประชาชนนําความและเสียงของตนเป็นเครื่องบูชา  วันรุงข้ึนเศขรขับบทกวี

ของตนกอนบาง ผสานความเปรียบกับความรัก ความฝันกับความเสนาะและสรรพสิ่งเป็นหนึ่ง

เดียวออกมาจากหัวใจจนลืมทุกสิ่งแมแตการประลอง  ปุณฑริกโตกลับพลิกแพลงอางองิ

ทฤษฎีวิเคราะหชําแหละเรื่องราวของความรกัท่ีเศขรยกข้ึนมาเลาจนพังทลายและสราง

ความหมายใหมข้ึนมาดวยกลอักษรอันแยบยลจนราชบัณฑิตท่ึง และนารายณราชาตดัสนิใจ

มอบชัยชนะแกปุณฑริกผูทา  เศขรเผาทําลายงานกวีของตนและดื่มยาพิษพรอมลงนอน ได

ยินเสียงกระพรวนขอเทา และรับมาลัยแหงชัยชนะท่ีเจาหญิงสวมใหกอนสิ้นใจ 
 
 
Elements Analysis and Translation Issues 
Point of View 
Analysis 

เรื่องสั้นเรื่อง “The Victory” นี้  รพินทรนาถ ฐากูรแตงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ (ค.ศ. 

๑๘๙๒) แตเนื้ อหาเป็นเรื่องราวในยุคโบราณสมมติ เลาเหตุการณเหมือนเป็นวรรณคดีสนัสกฤต

จากมุมมองบุรุษท่ี ๓ บรรยายอยางนิทานเวตาล (แตงไวเมื่อ ๒,๐๐๐ กวาปีมาแลว) หรืออยาง

นิทานปัญจะตันตระ (เกากวานิทานเวตาลกวา ๒๐๐ ปี) แตไมใชนิทานซอนเชนสองเรื่องนั้น  

มีลักษณะเป็นก่ึงเรื่องเลาเพ่ือความบันเทิง ก่ึงนิทานอุทาหรณ  มุมมองการบรรยายจึงไมใชตัว

ละครในเรื่อง แตไมเหินหางขนาดเป็นกลาง เพราะมีความเป็นกันเองอยบูาง ใหความรสูึก

คลายมีคนเลานิทานใหฟัง และเนนทัศนะของราชกวีเศขรมากกวาตัวละครอื่น  แมจะมี

บรรยายตัวละครมัญชรี ก็ไมใชความในใจของนาง แสดงใหเห็นเพียงพฤติกรรมภายนอก

เทานั้น  สวนมุมมองชาวบาน “There was suspicion of an added care…” จะมีบทบาท

เป็นเสียงซุบซิบนินทา คอยสอดรูสอดเห็นเป็นตัวแทนมุมมองของคนทัว่ไปหรือของผอูานท่ี

แอบอยากรูอยากเห็น สงสัยระแคะระคายในพิรุธตาง ๆ  มุมมองประชาชนนี้จะใชภาษากวาง 

คลุมเครือ ไมระบุชัดเจนวาใคร ไมใหชื่อ ไมเห็นหนาหรือบุคลิกเฉพาะเหมือนมุมมองตวัละคร

ตัวอื่น ๆ 
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Translation Issues 
ประเด็นในการแปลมมุมองเป็นเรื่องการเลอืกใชคําและลีลาภาษาท่ีแสดงทัศนคติ 

แงมุมและบทบาทท่ีตางกันของวิสยัตัวละครนั้น ๆ 

มุมมองผูเลาเรื่อง – จากการศึกษาตนฉบับภาษาอังกฤษ มุมมองนี้สรางบรรยากาศในการเลา

เรื่องจากบุคคลท่ี ๓ ท่ีใชลักษณะภาษาเขียนแบบวรรณคดีโบราณอานสนุกปนนิทานใหคติ 

และใหความรสูึกของการบอกเลาภาษาปากดวยเล็กนอย มีความใกลชิดแตไมสนิทสนม

ขนาดเป็นเพ่ือนชวนหัว  “She was the Princess Ajita” แปลเป็น “เธอคือเจาหญิงอชิ

ตา” ไมใชสรรพนาม “พระนาง” หรือ “ทาวเธอ” ใหหางเหิน หรือใช “พระองค” ให

ถูกตองตามแบบแผนเกินไป 

มุมมองกวีเศขร – ชวงท่ีบทบรรยายดูจะถายทอดความคิดคํานึงของเศขรออกมาตรง ๆ

นํ้าเสียงแตกตางจากบทบรรยายสวนอื่น  ประโยครําพึงรําพัน “Ah, the rosy red tender 

feet that walked the dust of the earth like God’s mercy on the fallen!” เป็น

ความรูสึกของเศขร ไมใชความรูสึกของผูเลาเรื่อง  ในภาษาไทยใชคําอุทานและลีลาแสดง

มุมมองใหตางจากบทบรรยาย  นอกจากนี้ยงัพยายามรักษาโวหารอุปมาอุปลักษณแบบกวี

ชนิดอลังการตามตนฉบับโดยเทียบกับวรรณคดีไทย 
 
 
Characters 
Analysis 

ตัวละครในชวงเริม่นิทาน ไดแก เศขรกวีประจําราชสํานัก  พระนารายณราชาประมุข

ของอาณาจักร เจาหญิงอชติา มัญชรีขาหลวงของเจาหญิง และชาวบานชาวเมือง  นอกจาก 

รพินทรนาถ ฐากูรจะใหแตละคนมีสถานภาพตางกันแลว ยังใหมีเสียง คือวิธีสื่อสาร ท่ี

หลากหลายตางกันดวย โดยกวีมีเสียงเป็นงานประพันธของตน  เจาหญิงผูอยูหลงัมานมีเสียง

เป็นพรวนทอง  สวนนางมัญชรีขาหลวงมีเสยีงเป็นคําพูดสามัญ  สังเกตไดวาภาษาของกวีและ

ของเจาหญิงเป็นดนตรี (“his voice to just that pitch” “his song” “whose anklets they 

were that sang” ขอความเนนของผูเขียน) แผกไปจากภาษาบาน ๆ ธรรมดาไมพิเศษอะไร

ของนางขาหลวง (“a few words”) 

ในดานภาพ ตัวบทก็สื่อตัวละครมีลักษณะนาสนใจคือ ตัวตนของพระนารายณราชาดู

เหมือนไมมีเลยแตท่ีจริงแลวอยูในทุกท่ีของอาณาจักรนี้   ตําแหนง “court poet” ของเศขร

ของเป็นตําแหนงท่ีราชาจัดใหมีข้ึน  วัง ทองพระโรง เจาหญิง การประพันธและขับรองงาน

ศิลป กวี (“he recited a new poem to the king”) ลวนแลวแตเกิดข้ึนหรือมีอยูภายใต

เงื่อนไขหรือการอุปถัมภของพระราชาท้ังสิ้น  ในทํานองเดยีวกับกวีเศขรท่ีไมมีขอมูลทาง

กายภาพเลย ไมกลาววาตัวเล็ก ผมยาว กลามโต สวมรองเทาบตูหรืออยางไร ตัวตนของกวีอยู

ท่ีกวีนิพนธของเขา ไมไดอยูท่ีหนาตา กลิ่นตัวหรือการแตงกาย  การสรางตัวละครแบบไมเห็น
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โดยตรงเชนนี้  นาสนใจวากลับทําใหเห็นตัวละครไดชัดมาก  พระราชาเป็นอยางไรก็เห็นอยูกับ

ตาไดจากอาณาจักร ประชาชน ความเป็นไปของแควนวาไพบูลยเพียงใด  กวีเป็นอยางไรก็ฟัง

ไดจากสิ่งท่ีทานสรางสรรค 

ตัวละครเจาหญิงและนางมัญชรีจึงนาวิเคราะหเป็นพิเศษในเชิงการสรางดวยมติิ

กายภาพนี้  เพราะพระเอกเศขรไมเคยเห็นเธอเลย (“had never seen her”) ผูอานก็เชนกัน  

เธอรักษาตัวไวอยูในท่ีท่ีมิดชิด สูงและมัน่คงมาก (“in the screened balcony high above 

the hall” “out of his reach” “behind the veil”)  นัยหนึ่งคือสรางลักษณะเชนนี้ ใหแงคิดวา

เจาหญิงในเรื่องนี้ เป็นมโนคติหรอือุดมการณ บทบาทของเธอเป็นพลังไฝ ฝันขับดันใหเกิดการ

สรางสรรค ไมใชในฐานะเป็นเลือดเนื้ อมนษุยคนหนึ่ง  เมื่อไมเห็นก็ตองใชจนิตนาการ เมื่อจับ

ตองไมไดก็ยิง่ไขวควา  รพินทรนาถ ฐากูรทาทายดวยตัวละครอชิตา ความหมายภาษาสนัสกฤต

วา “ไมสามารถพิชิตได” ใหเห็นกลไกของความปรารถนา  สําหรบัศิลปิน นางผูเป็นแรง

บันดาลใจเป็นเครื่องหลอเลี้ยงหัวใจของศิลปะ (“his beating heart”) ขับเคลื่อนใหรังสรรค

ผลงานยิง่ ๆ ข้ึนไป 

ยอหนาท่ีเปิดตัวนางมัญชรีบรรยายการกระทําของนาง และกายภาพของเสนทางเดิน 

บานกวีและการประดับตัวของนาง  จะเห็นภาพเปรียบเทียบวาแมเจาหญิงออชิตาจะอยูหลัง

มาน แตความสัมพันธระหวางเธอกับเศขรกลับเกิดข้ึนในท่ีโลงแจง ในทองพระโรงอยาง

เปิดเผย  ผิดกันกับนางมัญชรีซึง่มีพฤติกรรมไมตรงไปตรงมา จะเดินไปแมนํ้ าก็แอบแวะหา

ทานกวี (“on the sly”)  กายกรรมคงเสนคงวาท่ี (“never missed a day”) กลับสอเจตนาท่ี

ไมเหมาะสม และจติใจท่ีออนแอ  ในขณะท่ีบทบรรยายเจาหญิงกับเศขรใหภาพตอนกลางวัน

สวาง ทามกลางผูคน บทบรรยายตัวละครมญัชรีใหเห็นวานางรอจนวางคนและแสงเริ่มหมด 

(“When she found the road deserted, and the shadow of dusk on the land”)  ภาษา

ท่ีใช สรางภาพพจนท่ีขัดแยงวา นางเขาไปในหองเขาอยางใจกลาแตนัง่ริมพรม (“she would 

boldly enter his room, and sit at the corner of his carpet”) และการประดับประดาตัว

ของนางมองไดวาเป็นความไมมัน่ใจในสิ่งท่ีมี จึงตองแตงเติมดวยสีสันและดอกไมแซมผม

เพ่ือใหนาสนใจ  เมื่อพิจารณารวมกันทุกมติจิึงเห็นภาพความเปรียบในการสรางตัวละครและ

ความสัมพันธระหวางตัวละครของรพินทรนาถ ฐากูรวาองคประกอบตาง ๆ ของเรื่องสั้นทํา

หนาท่ีหลายอยางซอนกันอยูและกระตุนความคิดดวยขอมูลท่ีดจูะสวนทางกัน  หญิงท่ีไมมีใคร

ไดเห็นกลับกลายเป็นบุคคลท่ีรักและมัน่คงในตัวเองและเป็นผูฟังและผูใหท่ีดี  หญิงท่ีกากัน่

หรือองอาจกลับกลายเป็นคนท่ีตองใชเงา “the shadow of dusk on the land” หลบซอน ไม

มัน่ใจในตัวเอง  และเมืองจงึเป็นภาพของพระราชา สวนกลอนจึงเป็นอาภรณของกวี 
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Translation Issues 
ประเด็นในการแปลเพ่ือเก็บรายละเอียดการใชภาษาแบบสะทอนตัวละครจงึใสใจใน

ภาพพจนของภาษาตนทาง  สังเกตไดวาโวหารประจาํตัวละครแตละตัวมลีักษณะเฉพาะท่ีมี

ความหมายและบทบาทหลายนยั 

เศขร – จะมีคําท่ีสื่อเรื่องเสียงเสนาะและแสดงภาษากวีอยมูาก เชน song-ลํานํา wove-

ประสานเสยีง และคําแสดงอุปสรรค เชน high-เหนือ star-land-แดนดาราอันสูง 

unknown and out of ken-อยางลึกลับและหาขอบเขตมิได afar-ไกล จะใหประโยชน

ในทางสรางสรรค ใหกําลังใจ และความมัน่ใจ เชน raise-พยายาม sent up-หวัง doubt 

never arose in his mind-ไมเคยรูสึกเคลือบแคลงเลยสักนดิ his beating heart-กระตุน

จิตใจใหโลดผวา  ไมใชบัน่ทอนใหถดถอย สงสัย หรือหมดชีวิตชีวา 

เจาหญิงอชิตา – เนื่องจากเรื่องสั้นพลิกความหมายเชิงสัญลักษณหลายอยางท่ีใชกับตวัละคร

ตัวนี้  บทแปลภาษาไทยจึงตั้งใจรักษาความหมายเชิงบวกกับภาพพจนบรรยายเจาหญิง 

เชน มองไมเห็นไมไดหมายความวาไรตัวตน ไมพูดไมไดหมายความวาไรเสยีง อยูหลงัมาน

ไมไดหมายความวาอายหรือไรอาํนาจ  พยายามสื่อตามตนฉบับใหเห็นวาเทาและพรวนขอ

เทามีเสนหเยายวน การเคลื่อนไหวและเสียงลูกพรวนเป็นวิธีสื่อสารท่ีจงใจและให

ความหมายและอารมณท่ีหลากหลายซับซอน 

นางมัญชรี – เพ่ือใหสอดคลองกับภาษาตนฉบับและความคิดพฤติกรรมของตัวละคร บทแปล

เลือกใชคําไทยท่ีไมหรูหรา ไมแสดงภูมิรูภาพพจนทางวรรณศิลป มากนัก และเป็นภาษา

ปากมากกวาบทบรรยายตัวละครอื่น เชน แอบแวะ คุยกระหนุงกระหนิง นัง่ปุบ 
 
 
Situation 
Analysis 

สถานการณตอนเปิดเรื่องในตนฉบับแปลนี้  เป็นการคัดงางกันระหวางกระแสหลายทาง  

เริ่มตนโดยแนะนําตัวละครเจาหญงิอชิตาซึ่งฐานะตางจากกวีประจาํราชสํานักอาณาจักรอมรปุระ 

กระแสท่ีขืนกันอยูคือสถานภาพ เธอเป็นเจาหญิงสวนตัวเอกเป็นกวี แมวาจะเป็นสวนหนึ่งของ

พระราชวังเดียวกันแตฐานันดรหางกันนัก เมื่อเปิดตัวกวีวาไมเคยแมแตจะเห็นนางก็เปิดปม

ซอนข้ึนมาเรื่องการมองเห็นแขงกับการไดยนิ กวีผูใชเสียงไมมีสิทธิห์รือโอกาสท่ีจะเห็นผูฟังท่ี

พึงประสงคของตน ทําใหเกิดคําถามเก่ียวกับสถานการณในการสรางงานกวี จําเป็นหรอืท่ี

ผูสรางจะตองเห็นผูฟังของตน จาํเป็นหรือท่ีจะตองมองเห็นเพ่ือรับรูไดวามีผูฟัง จาํเป็นหรือท่ี

จะตองมีผูฟังเพ่ือใหเกิดการสรางศิลปะ  เรื่องนี้วางใหเจาหญิงอชิตะเป็นแรงจูงใจในการผลิต

ผลงาน กวีจะขับกลอนก็เพ่ือใหเธอไดยิน “he would raise his voice just to that pitch 

which could be heard by unseen hearers in the screened balcony” 
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ในจังหวะเดียวกันนี้  รพินทรนาถ ฐากูรก็เปิดประเดน็สถานการณเพ่ิมคือบทบาทของ

หนาท่ีกับฉันทะ  ในฐานะกวีราชสํานัก เศขรมีหนาท่ีแตงกลอนขับโศลกใหพระราชาฟังอยูแลว 

(“he recited a new poem to the king”)  ตําแหนงหนาท่ีกับความปรารถนาเบียดกันอยูใน

ประโยคเดียวกัน  ประโยคและยอหนาถัดมาเพ่ิมนํ้าหนักใหกับกระแสความประสงค เริม่ผูก

เรื่องใหเห็นวาความรูสึกในหัวใจหรือความรกัเป็นพลังขับเคลื่อนวรรณศิลป    

ในเมื่อความในใจของกวีเอกแสดงออกมาผานเรื่องราวของบทกวี ผานนํ้าเสยีงท่ีขับรอง 

และผานโวหารท่ีใช ไดโดยไมผดิประเพณีและหนาท่ี จึงดูเหมือนวาศิลปะจะเป็นคําตอบท่ี

เอาชนะขอจาํกัดของสถานการณท่ีวางไวดานสังคมและดานประสาทสัมผัสได เป็นชองทาง

ปลดปลอยท่ีสรางสรรค โดยขอจํากัดหรืออปุสรรคนั้นเองกลับกลายเป็นตัวขับเคลื่อน

จินตนาการและพลิกแพลงภาษา 

สถานการณท่ีแทรกเขามาขัดภาพอันรื่นรมยตอจากนี้ คือความสนใจของนางมัญชรี  

นางเป็นตัวอยางกระแสความรักความชอบเพ่ิมอีกกระแสหนึ่ง รวมท้ังวิธีเคลื่อนไหว พฤติกรรม 

และสนุทรียะแนวตางไปจากท่ีเปิดเรื่องไว  ธุระหรือหนาท่ีของนางขาหลวงเป็นงานปลอมท่ีหา

เหตุข้ึนมาเพ่ือใหมีโอกาสเขาบานราชกวี  ใช “on her way to the river” เป็นขออางทําสิ่งท่ี

ไมใชหนาท่ี  เทียบใหเห็นการใชหนาท่ีและหัวใจแบบท่ีไมชอบ และหัวใจสวนทางกับหนาท่ีอัน

ถูกตอง 
Translation Issues 

ประเด็นในการแปลเพ่ือสื่อสถานการณเสยีดคานในมิตติาง ๆ จึงรักษาภาษาสัญลักษณ

ในฉบับไทยโดย 

คําแสดงระยะแนวตั้ง – ใชสื่อความหางหรอืแตกตางทางสถานภาพลาํดับชั้นบรรดาศักดิ ์เชน 

raise-ข้ึน สูง  high above-เหนือ ใหเห็นวาเศขรยืนอยูบนพ้ืนทองพระโรงและเจาหญงิอชิ

ตาอยรูะนาบเหนือข้ึนไปจากเขามาก  โดยกวีนิพนธมีอํานาจไหลขามและเชื่อมพรมแดนท่ี

แบงแยกฐานะเหลานี้ ได  sent up his song-ลํานําอันไพเราะ...ลอยข้ึนไปถึง  สวนนาง

มัญชรีเดินและนัง่บนพ้ืนระนาบเดยีวกันกับราชกวี 

อุปมาอุปไมย อุปลักษณ – โวหารกวีใชเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธระหวางกวีกับเจาหญิง  ใน

ความเปรียบคนท้ังสองอยรูวมดินแดนกวีเดยีวกันได ใชภาษากวีรวมกันได เชน “the 

planet who ruled his destiny”-ดาวพระเคราะหดวงเดียวท่ีทรงอิทธิพลครอบงําวิถีชีวิต

ของเขา  บริบทของกวีนิพนธเป็นสถานการณเดียวท่ีบาทของเจาหญิงจะมาอยูท่ีเดียวกับ

หัวใจของราชกวีได  “The poet had placed them [the rosy red tender feet] on the 

altar of his heart”-ทานกวีไดเก็บถนอมภาพนั้นไวบนแทนบูชาแหงดวงใจของเขา  อปุมา

อุปลักษณทําใหสิ่งท่ีอยูภายในใจกวีออกมาภายนอกได สถานการณความอัดอั้นขางในมท่ีี

ระบายออกอยางไมเสียหาย และกลับสรางความเจริญใจใหกับท้ังผูรองผูฟัง 
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Setting 
Analysis 

ฉากในทองเรื่องเกิดข้ึนในทองพระโรง ราชสํานักพระนารายณราชา เมืองอมรปุระ เป็น

อาณาจักรสมมตใินชมพูทวีป  นอกจากราชสํานักแลวยงัมีสถานท่ีนอกวังเป็นฉาก คือ ถนนใน

เมือง ทานํ้ า และภายในบานทานกวีเศขร  สิ่งท่ีเกิดข้ึนในวังกับนอกวังพึงวิเคราะหเชิง

สัญลักษณดวย ไมเป็นเพียงแตตึกอิฐปูนโออา สมจรงิหรือสมฐานะแคไหน  ฉากในทองพระ

โรงราชสํานักมีความหมายวาเป็นทางการ โดยเฉพาะสาํหรับราชกวีผูปฏิบตัิหนาท่ีของตนใน

พ้ืนท่ีนั้น  สําหรับพระนารายณราชาและเจาหญิง พ้ืนท่ีเดียวกันนี้มีความหมายหลายแบบ 

เพราะพระราชาทรงงานและทรงพระสําราญในทองพระโรงเดียวกันนี้   โดยมีรายละเอียดตางไป

จากขาราชบริพาร คือทองพระโรงเป็นสวนสาธารณะ หองชั้นในเป็นสวนพระองค  เหตกุารณ

ขับกลอมเดียวกันท่ีเกิดข้ึนในทองพระโรงเป็นงานสาํหรับกวี แตเป็นสิ่งสาํราญสาํหรับราชาและ

เจาหญิง 

ฉากภายนอกวังมีความหมายเป็นพ้ืนท่ีไมเป็นทางการสาํหรับกวีและนางมัญชรี แตหาก

พระราชาเสด็จออกนอกราชสาํนักไปใน “the land” บานเมืองในอาณาจักรของพระองค พ้ืนท่ี

เดียวกันนี้มักจะเป็นงานทางการสาํหรับพระราชา  สวนฉากภายในบาน ภายในหองราชกวี แม

จะเป็นพ้ืนท่ีสวนตัว แตเมื่อรับแขกนางมัญชรีท่ีมาเยี่ยม ก็มีความหมายก่ึงสาธารณะ ไมเป็น

สวนตัวเสียทีเดียว  มีรายละเอียดเรื่องพรมในฐานะองคประกอบฉากท่ีแสดงพ้ืนท่ีนัง่ของ

บุคคลในวัฒนธรรมอมรปุระ คือ การท่ีนางมญัชรีเขาไปนัง่มุมพรมทานกวี “she would 

boldly enter his room, and sit at the corner of his carpet” นาจะเป็นการถือวิสาสะและ

คุกคามพ้ืนท่ีของทานอยูสักหนอย 

สวนฉากในทองเรื่องดานเวลาจะเป็นยุคโบราณสมมติ และมีเวลากลางวันเป็นฉากทอง

พระโรง และเวลาพลบค่ําเป็นฉากในบานทานกวี  ภาษาในตนฉบับสื่อเป็นนัยดวยคําวา 

shadow วาเวลาเย็น แสงหมด เป็นเวลาไมเหมาะสมท่ีหญิงสาวจะไปเยี่ยมเยือนผูชายในท่ี

รโหฐาน สําทับดวยคํา suspicion เสียงซุบซิบนินทาของชาวเมือง  ความหมายเชิงสัญลักษณ

ของฉากเรื่องเวลาจงึสอดคลองกับความหมายของสถานท่ีท่ีเป็นฉากในเวลานั้น คือ เวลาสวาง

แจง สื่อวาเปิดเผยตอสาธารณะ เป็นการเป็นงาน และเวลามืด ๆ ภายใตเงาสลัว สื่อวา

พักผอน สวนตัว นอกเวลาราชการ ลับ ๆ ลอ ๆ เคลือบแคลง ไมตรงไปตรงมา 

การท่ีรพินทรนาถ ฐากูรแตงเรื่องสั้นใหแปลกท้ังเวลาและสถานท่ีจากบริบทจรงิใน

สังคมรวมสมัยปลายคริสตศตวรรษท่ี ๑๙ ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ (ค.ศ. ๑๘๙๒) ใหความบันเทิงแก

ผูอานเพราะไดทองเท่ียวไปในดินแดนอดตีชวนใหนึกภาพหรืออาวรณความรุงเรอืง ไดกลิ่นอาย

ขนบพฤติกรรม การแตงกาย ภาษา วัฒนธรรมกวีและการเลาเรื่องยุคโบราณ ไมซํ้ าซากจําเจ
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กับยุครวมสมัยท่ีคุนเคย ไดประโยชนท้ังในเชิงความรู ในเชิงองคประกอบทางวรรณศิลป  และ

ในเชิงใหความเพลิดเพลิน 
Translation Issues 

ประเด็นในการแปลเพ่ือถายทอดบรรยากาศยุคโบราณผานภาษาท่ีไมสมจริงในสมัยใหม 

จึงใชภาษาสราง แสรงใหเกา  โครงสรางประโยคและสํานวน ในทางหนึ่งแสดงความยอนยุค 

อีกทางหนึ่งแสดงความสามารถและบทบาทของกวีนิพนธ 

ลักษณะประโยค – ประโยคบทบรรยาย “She was the princess Ajita” มีลักษณะสั้นกวา

ประโยคสําแดงโวหารกวี “He sent up his song towards the star-land out of his 
reach, where, circled with light, the planet who ruled his destiny shone unknown 
and out of ken”  บทแปลไทยคํานึงถึงและรักษาความแตกตางของลักษณะประโยคใน

บทบาทท่ีตางกันนี้ 

ศัพทและสํานวน – ศัพทหลายคําจงใจเลือกใหฟังดูโบราณ เป็นคําท่ีไมใชในวรรณกรรมปัจจุบัน

นักแลว เชน espy afar จัก อา !  ปาน  สวนสํานวนอุปมาอุปลักษณแสดงลีลากวีไมได

เปลี่ยนไปใชสํานวนไทย ดังกรณี like finding a needle in a haystack เปลี่ยนเป็นไทย

วา เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร ไมไดแปลตรงวา เหมือนหาเข็มในกองฟาง  ในบทแปลใช

ความเปรียบชุดเดียวกับตนฉบับเพ่ือรักษาการเลนภาษาภาพพจนเดิม (“the planet who 

ruled his destiny” เป็น “ดาวพระเคราะหดวงเดียวท่ีทรงอิทธิพลครอบงําวิถีชีวิตของ

เขา”) และความแปลกท่ีอาจฟังดูลิเกหรือเพอเจอเกินไปในบริบทปกติ แตก็ถายทอด

อารมณมนุษยขณะอยูในภวังคเชนนั้นไดสมจริง และนาจะเขากันกับกรอบเรื่องยุคกอนได

เหมาะด ี
 
 
Other Literary Elements (such as mood, tone, style) 
Analysis 

คุณลักษณะวรรณศิลป ดานอารมณและนํ้าเสยีงในเรื่องสั้นทอนนี้นาคิด เพราะดูเผิน ๆ 

เหมือนไมมีอะไรมาก เป็นแคชายคนหนึง่พรํ่าเพอถึงหญิงคนหนึ่ง และหญิงอีกคนหนึ่งตามตื้ อ

ชายคนนั้น เป็นรักสามเสาท่ีตองติดตามดูวาใครจะเป็นผูพิชิตหัวใจใคร ตามคํา victory ชื่อ

เรื่องดังนี้หรือไม  แตหากวิเคราะหอารมณในบททอนนี้แลวจะเห็นวามีหลากหลาย ท้ังโหยหา 

ภาคภูมิ คาดหวัง ระทึกใจ ชื่นใจ มัน่ใจ และมุงมัน่ บมุบาม ขําขัน ลอเลียน ติเตียน ไมใชแค

ความรักเทานั้น  และแมแตความรักเองก็มรีายละเอียดผดิแผกไป โดยนํ้าเสยีงเป็นตัวใหสีสัน

และแฝงนัยยะตาง ๆ ดวยการใชคําอยางมชีั้นเชิง 

อารมณ – ชวงเปิดเรื่องนี้สรางอารมณใฝ ฝัน หมายมัน่ปนทาทาย  กวีเศขรพยายามใชกวี

นิพนธของตนขับกลอมแตะโสตประสาทพิชิตใจเจาหญิงใหได  การโตตอบกันในยอหนาท่ี

สองโดยใหสุมเสียงทํานองภาษาสองแบบ คือ แบบอุปมาอุปลักษณและแบบสัทพจนแทน
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เสียงของราชกวีและเจาหญิง สอดประสานกันเป็นลีลาไพเราะ  ทํานองหนึ่งเกิดข้ึนจาก

จินตนาการผสานความรูสึกกวี และอีกทํานองหนึ่งเกิดจากกายขยับของเจาหญิง  เรื่องสื่อ

ใหเห็นสุนทรียะสาํหรับเจาหญิงเป็นพิเศษอยางนี้  วาทุกอิริยาบทของเธอสรางความงาม 

เมื่อเคลื่อนไหวหลังฉากก็เกิดภาพแสงเงา ท่ีเทาก็เกิดเสียงดนตรี  ในเมื่อปมอุปสรรค

ฐานนัดรในยอหนาแรก บทกวีเอาชนะไดในระดับหนึ่งแลว คือแทรกซึมข้ึนไปและเขาไป

กระทบจิตวิญญาณความคิดผูฟัง จนประสานกันในยอหนาท่ีสองถึงเพียงนี้แลว ทําใหตอง

คิดวาชัยชนะท่ีจะเกิดคือชนะใจเจาหญิงหรือ เรื่องยังดาํเนินตอไปไดอีกหลายทาง  ท่ี

เปรียบเทียบกันอยูในทีคือมัญชรีหญิงอีกคนหนึ่ง พยายามชนะใจกวีเศขรโดยบุกไปถึงหอง 

เขาไปนัง่ถึงบนผืนพรมเดียวกัน เป็นการถึงเนื้ อถึงตัวอยางรูปธรรม ลอกันกับอารมณรกั

อยางนามธรรมระหวางอีกคูหนึ่ง  สวนความงามของนางมัญชรีก็เกิดโดยการปรุงดวยสจีริง 

ๆ ของผาคลุมศีรษะ และประดับดวยดอกไมจริง ๆ แซมผม ลอกันกับสสีันชนดิท่ีเกิด

อยางนามธรรมในคูแรกดวยเงาไหวและใจคนมอง 

นํ้าเสียง – ประโยคเปิดเรื่องสองประโยคแรกนํ้าเสียงจรงิใจเหมือนจะสารภาพแทนกวี แตใน

ฐานะตัวบทเป็นเหมือนระลึกถึงครูวรรณคดีเกา  ภาษาท่ีเลียนแบบบูรพาจารยเหมือนให

เกียรติและแสดงความขอบคุณทาน  เนื้ อความทอนตอ ๆ มา ดวยคํากริยาท่ีแสดงความ

พยายามอยางแรง มีนํ้าเสียงตั้งใจกลาเกือบจะฮึกเหิม  ท้ัง “raise his voice” และ “sent 

up his song” ท่ีสงไปยังเธอผูเป็นแรงบันดาลใจ เป็นเสมอืนบทบูชางานกอน ๆ ในเวลา

เดียวกัน ท่ีเป็นตัวอยางทางเรียนรใูหมีงานชิ้นนี้ ไดในปัจจุบัน  กลวิธีในการประพันธท่ีใช

คํากริยา เชน moving tinkling และ walked เป็นกรรตุวาจกคูกับวลีท่ีลําพังอาจฟังดูเก็บ

กดหรือตํ่าตอย “shadow…behind the veil” ทําใหนํ้ าเสียงท่ีเกิดข้ึนเป็นบวก เป็น

ผูกระทําไมใชผูถูกกระทํา ใหความรูสึกวาเจาหญิงอยูในท่ีมดิชิด มอีํานาจและสูงสง  ยอ

หนาท่ีสามทําใหเห็นวาคําเดียวกัน shadow ใชบรรยายฉากท่ีเก่ียวกับท้ังเจาหญิงและนาง

มัญชรี แตใหความรูสึกท่ีแตกตางกัน เพราะใชนํ้ าเสียง ใหอารมณตางกัน  เจาหญิงเป็น 

“shadow moving” เป็นคนเคลื่อนไหวและนามอง  สวนนํ้าเสียงของวลี “shadow of 

dusk on the land” สําหรับนางมัญชรีไมเชดิชู  เงาในกรณนีี้ เป็นท่ีหลบซอนไมอยากให

เห็น  นอกจากนี้นํ้ าเสียงบทบรรยายทางไปทานํ้า ภายในหองราชกวี และขอสังเกตเรื่อง

การแตงกายของนางขาหลวง เชน “she never missed a day” นอกจากจะติดตลกแลว 

ยังแสดงความยอนแยงของพฤติกรรมท่ีธรรมดาอาจดูเหมือนแสดงความคงเสนคงวา “ไม

เคยพลาดเลยแมแตวันเดยีว” แตใชรวมกับ “on the sly” ตอกยํ้าวาไมตรงไปตรงมา 
Translation Issues 
เลนคําเลนความ – บทแปลชวงเริ่มนิทานนี้  วางใหมีคูแขงกันอยูสองคู  บทบรรยายตนฉบับ

ภาษาอังกฤษเลนคําวา shadow เหมือนกันพูดถึงหญิงสองคนใหเห็นความตาง  กรณีแรก
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เจาหญิงเป็น “เงาคนเคลื่อนไหวอยูหลังมาน” ใชคําวาเงาตามอยางภาษาอังกฤษได แตใน

กรณีหลัง “When she found…the shadow of dusk on the land” แปลตามความเป็น 

“ยามใดท่ีหลอนเห็น...เป็นเวลาเยน็โพลเพล” เพราะคําวาเงาในภาษาไทยมีนยัยะไมเหมอืน

ภาษาอังกฤษ  ถาแปลวา “เงาแหงสนทยาบนแผนดนิ” หรือ “เงาแหงพลบทาบทาลงบน

แผนดิน” ก็จะอานไมรูเรื่อง นึกวาหนังผี ไมสละสลวยเป็นธรรมชาติ หรือฟังดยูิ่งใหญแยง

ความสนใจไปจากความสาํคัญวานางขาหลวงกําลังลอบพบราชครูโดยใชธุระท่ีทานํ้าเป็น

ขออาง  สวนชื่อมัญชรีใชเลนคําและเลนความหมายเรื่องตัวตน ความปรารถนา และความ

งาม ตองมี “added care…in the setting of the flower in her hair” แมชื่อตัว มัญชรี 

ในภาษาสนัสกฤตจะแปลวา “ชอดอกไม” อยูแลว ยังไมพอใจหรอืมัน่ใจในสิ่งท่ีมากับ

ตัวตนนั้น ตองหาดอกไมนอกกายมาประดับเพ่ิม 

บริบททางวัฒนธรรม – วัฒนธรรมอินเดียผหูญิง โดยเฉพาะหญิงมตีระกูล จะทาลวดลายเฮน

นาหรือสมนุไพรเทียนก่ิงท่ีมือและเทา  ในภาพวาดสตรีโบราณ บางทีจะเห็นวามอืและเทา

เป็นสีแดง  คําบรรยาย “the rosy red tender feet” ชวนใหนึกถึงสํานวนไทยวา ผูดีตนี

แดง ตะแคงตีนเดนิ โดยท่ีผูอานอาจจะเขาใจความหมายวาเทาผูดแีดงเพราะไมคอยทํางาน

เลยไมสกปรก  ครั้นจะแปลรักษาสีแดงไวจริง ๆ ก็อาจจะแปลกและไมสื่อสําหรับผอูาน

ไทย  เมื่อแปลวา “บาทนอย ๆ อันออนละมุนละไมปานกลีบกุหลาบสีชมพู” บริบททาง

วัฒนธรรมแขกเรื่องยอมมือยอมเทาจึงหายไป 
 
 
Further Noteworthy Translation Issues 

Issue Discussion 
Onomatopoeia สัทพจนในภาษาองักฤษ เมื่อจะแปลเป็นภาษาไทยควรใชคําไทยท่ีเหมาะ

กับภาพพจนท่ีเลียนเสียงธรรมชาตินั้น ๆ ไมไดใชหลักการถอดเสียง 

(transliteration) หรือทับศัพท เชน The dog barked woof woof. เรา

ไมพูดวา สุนัขเหาดังวูฟ ๆ แตจะเลือกใชเสยีงสุนัขท่ีไทยใชเป็นสามัญ

เทียบไดกับสัทพจนภาษาอังกฤษ woof เชน สุนัขเหาดังโฮง ๆ  ในเรื่อง 

“The Victory” รพินทรนาถ ฐากูร ใชคําวา tinkling เป็นโวหารใหเห็น

ภาพพจนทางเสียงเมื่อบรรยายพรวนทองท่ีขอเทาเจาหญิงอชิตา  ในบท

แปลจึงใช กรุงกริ๋ง เพราะเป็นสัทพจนท่ีไทยใชกับลูกพรวนไดอยางเป็น

ธรรมชาต ิ
Honorifics เนื่องจากเรื่องนี้ยอนยุค มตีัวละครเป็นราชาและเจาหญิง มีพูดถึงพระเจา 

เมื่อแปลเป็นภาษาไทยจึงตองใชราชาศัพทสําหรับคํานาม คํากริยา ใหเขา

กัน เชน God ใชเป็นภาษาไทยวา พระผูเป็นเจา  คํานาม mercy ของ 
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God ใชวา พระเมตตาทยาธิคุณ และคํากรยิาของ God ใชวา ทรง

ประทาน  แตไมไดตั้งใจใชราชาศัพทใหตรงตามระเบียบลาํดับยศไทย

อยางเครงครัด เพราะจะรักษาความเป็นนิทานและความเป็นตางแดนของ

เรื่องไว 
Romanization วิธีถอดอักษรโรมันเป็นอักษรไทยในเรื่องนี้  มีลักษณะท่ีควรพูดถึงคือ จะ

คํานึงถึงรากศัพทภาษาสันสกฤตเพ่ือใหภาษาไทยมีกลิ่นอายภารตะนิทาน 

ตัวอยางเชน ตัวอักษร j ถอดเป็น ช ชางตามแนวภาษาสันสกฤต เหมือน 

jataka คือชาดก  Ajita จึงเป็น อชิตา และ Manjari จึงเป็นมัญชรี ไมใช 

อะจิตะ และ มันจาร ี นอกจากนี้การถอดอกัษรโรมันเป็นรูปสันสกฤตใน

ภาษาไทยยังชวยสื่อความหมายของรากศัพทดวย เชน อ- “ไม” + ชิต 

“ชนะแลว” ทําใหการเลนคําและความหมายในเรื่องถายทอดมาในฉบับ

แปลไดอยางด ี
 
 
Facing Page Translation 

English Source Text Thai Translation 
The Victory 

 
She was the Princess Ajita. And the court 

poet of King Narayan had never seen her. On 
the day he recited a new poem to the king he 
would raise his voice just to that pitch which 
could be heard by unseen hearers in the 
screened balcony high above the hall. He sent 
up his song towards the star-land out of his 
reach, where, circled with light, the planet who 
ruled his destiny shone unknown and out of 
ken. 

ชัยพฤกษมาลา 
 

เธอคือเจาหญิงอชิตา และทานกวีประจําราช

สํานักของพระนารายณราชาไมเคยไดเห็นเธอ

เลยแมแตคร้ังเดียว  เวลาใดท่ีเขาเขาไปขับ

โศลกบทใหมถวายพระราชา เขามักจะพยายาม

ข้ึนเสียงสูงเพื่อหวังวาสําเนียงน้ันจักไดยินไป

ถึงเธอผูซึ่งนัง่ฟังอยูหลังมานบนเฉลียงมุข

เหนือทองพระโรง  เขาหวังเสียเหลือเกินวา ลํา

นําอันไพเราะน้ันคงจะลอยข้ึนไปถึงแดนดารา

อันสูงสุดไขวควา  ซึ่ง ณ ที่น้ันเป็นท่ีสถิตของ

ดาวดวงหน่ึงอันหมุนเวียนอยูดวยรังสีอันแจม

จรัส  เป็นดาวพระเคราะหดวงเดียวที่ทรง

อิทธิพลครอบงําวิถีชีวิตของเขาอยูอยางลึกลับ

และหาขอบเขตมิได 
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He would espy some shadow moving 
behind the veil. A tinkling sound would come 
to his ear from afar, and would set him 
dreaming of the ankles whose tiny golden bells 
sang at each step. Ah, the rosy red tender feet 
that walked the dust of the earth like God’s 
mercy on the fallen! The poet had placed them 
on the altar of his heart, where he wove his 
songs to the tune of those golden bells. Doubt 
never arose in his mind as to whose shadow it 
was that moved behind the screen, and whose 
anklets they were that sang to the time of his 
beating heart. 

เขาเคยสังเกตเห็นเงาคนเคลื่อนไหวอยูหลัง

มาน  ไดยินเสียงกรุงกร๋ิงแววมากระทบหูแต

ไกล ๆ  และเสียงน้ันเองทําใหเขานึกฝันเห็น

ภาพขอเทาของนางซึ่งประดับดวยลูกพรวน

ทองเล็ก ๆ  สงเสียงเสนาะหูทุกคร้ังที่นางยาง

กาวไป  อา ! บาทนอย ๆ อันออนละมุนละไม

ปานกลีบกุหลาบสีชมพูท่ียํ่าไปบนละอองธุลี

แหงแผนดินโลกน้ัน ชางเหมือนกับพระเมตตา

ทยาธิคุณของพระผูเป็นเจาที่ทรงประทานลง

มายังโลกอันแหงแลงน้ีเสียจริง ๆ !  ทานกวีได

เก็บถนอมภาพน้ันไวบนแทนบูชาแหงดวงใจ

ของเขาและไดประสานเสียงลํานําที่ขับครวญให

เขากับเสียงพรวนทองอันไพเราะอีกดวย  แม

จะหลงใหลใฝ ฝันถึงเพยีงน้ี จิตวิญญาณของ

เขาก็ไมเคยรูสึกเคลือบแคลงเลยสักนิดวาเงาท่ี

เห็นเคลื่อนไหวอยูหลังมานน้ันเป็นใคร และ

ใครเป็นเจาของเสียงกรุงกร๋ิงอันแจมใสท่ี

สามารถกระตุนจิตใจของเขาใหโลดผวาทุกคร้ัง

เมื่อไดยินเชนน้ัน 
Manjari, the maid of the princess, passed 

by the poet’s house on her way to the river, 
and she never missed a day to have a few 
words with him on the sly. When she found the 
road deserted, and the shadow of dusk on the 
land, she would boldly enter his room, and sit 
at the corner of his carpet. There was a 
suspicion of an added care in the choice of the 
colour of her veil, in the setting of the flower 
in her hair. 

มัญชรี นางขาหลวงของเจาหญิง มักมีธุระ

เดินผานบานของทานกวีไปยังทาน้ําบอย ๆ  

และหลอนก็ถือโอกาสน้ันแอบแวะเขาไปคุยกระ

หนุงกระหนิงกับเขาทุกคร้ัง  ยามใดท่ีหลอน

เห็นถนนปลอดคน และเป็นเวลาเย็นโพลเพล 

หลอนก็จะเดินอยางสงาผาเผยเขาไปในหอง

ของเขาและนัง่ปุบลงบนพรมสวนหน่ึง  เป็นที่

นาสังเกตวาเมื่อหลอนมาหาเขา หลอนมักจะ

เพิ่มความพิถีพิถัน ในการเลือกสีผาคลุมศีรษะ

เป็นพิเศษ และยังประดับดอกไมใหงามสะดุด

ตาอีกดวย 
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