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Sample Fiction Translation and Analysis
Story Synopsis

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

เรื่องนี้ เป็ นนิทานเลาถึงเศขร กวีประจําราชสํานักพระนารายณราชา ผูแอบนิยมเจาหญิงอชิตา
เป็ นแรงบันดาลใจทุกครั้งเมื่อขับบทกวีทําใหไพเราะกินใจผูฟังมีช่ อ
ื เสียงไปทัว่ วันหนึง่
ปุณฑริกกวีตางแดนเรรอนทาชิงและชนะประลองมาทุกที่ เดินทางมายังอมรปุระและทาฝี ปาก
กับเศขร ในวันแรกปุณฑริกผูทนงในความสามารถแจกแจงพระนามนารายณและพลังแหง
อักษรแสดงชั้นเชิงทั้งวรรณศิลป และการรองจนทั้งทองพระโรงตะลึง สวนเศขรรองตอบดวย
จิตวิญญาณของประชาชนนําความและเสียงของตนเป็ นเครื่องบูชา วันรุงขึ้นเศขรขับบทกวี
ของตนกอนบาง ผสานความเปรียบกับความรัก ความฝั นกับความเสนาะและสรรพสิ่งเป็ นหนึ่ง
เดียวออกมาจากหัวใจจนลืมทุกสิ่งแมแตการประลอง ปุณฑริกโตกลับพลิกแพลงอางอิง
ทฤษฎีวิเคราะหชําแหละเรื่องราวของความรักที่เศขรยกขึ้นมาเลาจนพังทลายและสราง
ความหมายใหมข้ น
ึ มาดวยกลอักษรอันแยบยลจนราชบัณฑิตทึ่ง และนารายณราชาตัดสินใจ
มอบชัยชนะแกปุณฑริกผูทา เศขรเผาทําลายงานกวีของตนและดื่มยาพิษพรอมลงนอน ได
ยินเสียงกระพรวนขอเทา และรับมาลัยแหงชัยชนะที่เจาหญิงสวมใหกอนสิ้นใจ
Elements Analysis and Translation Issues
Point of View
Analysis
เรื่องสั้นเรื่อง “The Victory” นี้ รพินทรนาถ ฐากูรแตงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ (ค.ศ.
๑๘๙๒) แตเนื้ อหาเป็ นเรื่องราวในยุคโบราณสมมติ เลาเหตุการณเหมือนเป็ นวรรณคดีสน
ั สกฤต
จากมุมมองบุรุษที่ ๓ บรรยายอยางนิ ทานเวตาล (แตงไวเมื่อ ๒,๐๐๐ กวาปี มาแลว) หรืออยาง

นิทานปั ญจะตันตระ (เกากวานิทานเวตาลกวา ๒๐๐ ปี ) แตไมใชนิทานซอนเชนสองเรื่องนั้น

มีลักษณะเป็ นกึ่งเรื่องเลาเพื่อความบันเทิง กึ่งนิทานอุทาหรณ มุมมองการบรรยายจึงไมใชตัว
ละครในเรื่อง แตไมเหินหางขนาดเป็ นกลาง เพราะมีความเป็ นกันเองอยบ
ู าง ใหความรส
ู ึก
คลายมีคนเลานิทานใหฟัง และเนนทัศนะของราชกวีเศขรมากกวาตัวละครอื่น แมจะมี
บรรยายตัวละครมัญชรี ก็ไมใชความในใจของนาง แสดงใหเห็นเพียงพฤติกรรมภายนอก
เทานั้น สวนมุมมองชาวบาน “There was suspicion of an added care…” จะมีบทบาท
เป็ นเสียงซุบซิบนินทา คอยสอดรูสอดเห็นเป็ นตัวแทนมุมมองของคนทัว่ ไปหรือของผอ
ู านที่
แอบอยากรูอยากเห็น สงสัยระแคะระคายในพิรุธตาง ๆ มุมมองประชาชนนี้จะใชภาษากวาง
คลุมเครือ ไมระบุชัดเจนวาใคร ไมใหช่ อ
ื ไมเห็นหนาหรือบุคลิกเฉพาะเหมือนมุมมองตัวละคร
ตัวอื่น ๆ
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Translation Issues
ประเด็นในการแปลมุมมองเป็ นเรื่องการเลือกใชคําและลีลาภาษาที่แสดงทัศนคติ
แงมุมและบทบาทที่ตางกันของวิสย
ั ตัวละครนั้น ๆ
มุมมองผูเลาเรื่อง – จากการศึกษาตนฉบับภาษาอังกฤษ มุมมองนี้สรางบรรยากาศในการเลา
เรื่องจากบุคคลที่ ๓ ที่ใชลักษณะภาษาเขียนแบบวรรณคดีโบราณอานสนุกปนนิทานใหคติ
และใหความรส
ู ึกของการบอกเลาภาษาปากดวยเล็กนอย มีความใกลชิดแตไมสนิทสนม
ขนาดเป็ นเพื่อนชวนหัว “She was the Princess Ajita” แปลเป็ น “เธอคือเจาหญิงอชิ
ตา” ไมใชสรรพนาม “พระนาง” หรือ “ทาวเธอ” ใหหางเหิน หรือใช “พระองค” ให
ถูกตองตามแบบแผนเกินไป
มุมมองกวีเศขร – ชวงที่บทบรรยายดูจะถายทอดความคิดคํานึงของเศขรออกมาตรง ๆ
นํ้าเสียงแตกตางจากบทบรรยายสวนอื่น ประโยครําพึงรําพัน “Ah, the rosy red tender
feet that walked the dust of the earth like God’s mercy on the fallen!” เป็ น
ความรูสึกของเศขร ไมใชความรูสึกของผูเลาเรื่อง ในภาษาไทยใชคําอุทานและลีลาแสดง
มุมมองใหตางจากบทบรรยาย นอกจากนี้ยงั พยายามรักษาโวหารอุปมาอุปลักษณแบบกวี
ชนิดอลังการตามตนฉบับโดยเทียบกับวรรณคดีไทย
Characters
Analysis
ตัวละครในชวงเริม
่ นิทาน ไดแก เศขรกวีประจําราชสํานัก พระนารายณราชาประมุข
ของอาณาจักร เจาหญิงอชิตา มัญชรีขา หลวงของเจาหญิง และชาวบานชาวเมือง นอกจาก
รพินทรนาถ ฐากูรจะใหแตละคนมีสถานภาพตางกันแลว ยังใหมีเสียง คือวิธีส่ อ
ื สาร ที่
หลากหลายตางกันดวย โดยกวีมีเสียงเป็ นงานประพันธของตน เจาหญิงผูอยูหลังมานมีเสียง
เป็ นพรวนทอง สวนนางมัญชรีขาหลวงมีเสียงเป็ นคําพูดสามัญ สังเกตไดวา ภาษาของกวีและ
ของเจาหญิงเป็ นดนตรี (“his voice to just that pitch” “his song” “whose anklets they
were that sang” ขอความเนนของผูเขียน) แผกไปจากภาษาบาน ๆ ธรรมดาไมพิเศษอะไร
ของนางขาหลวง (“a few words”)
ในดานภาพ ตัวบทก็ส่ ือตัวละครมีลักษณะนาสนใจคือ ตัวตนของพระนารายณราชาดู
เหมือนไมมีเลยแตที่จริงแลวอยูในทุกที่ของอาณาจักรนี้ ตําแหนง “court poet” ของเศขร
ของเป็ นตําแหนงที่ราชาจัดใหมีข้ น
ึ วัง ทองพระโรง เจาหญิง การประพันธและขับรองงาน
ศิลป กวี (“he recited a new poem to the king”) ลวนแลวแตเกิดขึ้นหรือมีอยูภายใต
เงื่อนไขหรือการอุปถัมภของพระราชาทั้งสิ้น ในทํานองเดียวกับกวีเศขรที่ไมมีขอมูลทาง
กายภาพเลย ไมกลาววาตัวเล็ก ผมยาว กลามโต สวมรองเทาบูตหรืออยางไร ตัวตนของกวีอยู
ที่กวีนิพนธของเขา ไมไดอยูที่หนาตา กลิ่นตัวหรือการแตงกาย การสรางตัวละครแบบไมเห็น
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โดยตรงเชนนี้ นาสนใจวากลับทําใหเห็นตัวละครไดชัดมาก พระราชาเป็ นอยางไรก็เห็นอยูกับ
ตาไดจากอาณาจักร ประชาชน ความเป็ นไปของแควนวาไพบูลยเพียงใด กวีเป็ นอยางไรก็ฟัง
ไดจากสิ่งที่ทานสรางสรรค
ตัวละครเจาหญิงและนางมัญชรีจึงนาวิเคราะหเป็ นพิเศษในเชิงการสรางดวยมิติ
กายภาพนี้ เพราะพระเอกเศขรไมเคยเห็นเธอเลย (“had never seen her”) ผูอานก็เชนกัน
เธอรักษาตัวไวอยูในที่ที่มิดชิด สูงและมัน
่ คงมาก (“in the screened balcony high above
the hall” “out of his reach” “behind the veil”) นัยหนึ่งคือสรางลักษณะเชนนี้ใหแงคิดวา
เจาหญิงในเรื่องนี้เป็ นมโนคติหรืออุดมการณ บทบาทของเธอเป็ นพลังไฝ ฝั นขับดันใหเกิดการ
สรางสรรค ไมใชในฐานะเป็ นเลือดเนื้ อมนุษยคนหนึ่ง เมื่อไมเห็นก็ตองใชจน
ิ ตนาการ เมื่อจับ
ตองไมไดก็ยงิ่ ไขวควา รพินทรนาถ ฐากูรทาทายดวยตัวละครอชิตา ความหมายภาษาสันสกฤต
วา “ไมสามารถพิชิตได” ใหเห็นกลไกของความปรารถนา สําหรับศิลปิ น นางผูเป็ นแรง
บันดาลใจเป็ นเครื่องหลอเลี้ยงหัวใจของศิลปะ (“his beating heart”) ขับเคลื่อนใหรังสรรค
ผลงานยิง่ ๆ ขึ้นไป
ยอหนาที่เปิ ดตัวนางมัญชรีบรรยายการกระทําของนาง และกายภาพของเสนทางเดิน
บานกวีและการประดับตัวของนาง จะเห็นภาพเปรียบเทียบวาแมเจาหญิงออชิตาจะอยูหลัง
มาน แตความสัมพันธระหวางเธอกับเศขรกลับเกิดขึ้นในที่โลงแจง ในทองพระโรงอยาง
เปิ ดเผย ผิดกันกับนางมัญชรีซงึ่ มีพฤติกรรมไมตรงไปตรงมา จะเดินไปแมน้ ําก็แอบแวะหา
ทานกวี (“on the sly”) กายกรรมคงเสนคงวาที่ (“never missed a day”) กลับสอเจตนาที่
ไมเหมาะสม และจิตใจที่ออนแอ ในขณะทีบ
่ ทบรรยายเจาหญิงกับเศขรใหภาพตอนกลางวัน
สวาง ทามกลางผูคน บทบรรยายตัวละครมัญชรีใหเห็นวานางรอจนวางคนและแสงเริ่มหมด
(“When she found the road deserted, and the shadow of dusk on the land”) ภาษา
ที่ใช สรางภาพพจนที่ขัดแยงวา นางเขาไปในหองเขาอยางใจกลาแตนงั่ ริมพรม (“she would
boldly enter his room, and sit at the corner of his carpet”) และการประดับประดาตัว
ของนางมองไดวาเป็ นความไมมน
ั่ ใจในสิ่งทีม
่ ี จึงตองแตงเติมดวยสีสันและดอกไมแซมผม
เพื่อใหนาสนใจ เมื่อพิจารณารวมกันทุกมิตจ
ิ ึงเห็นภาพความเปรียบในการสรางตัวละครและ
ความสัมพันธระหวางตัวละครของรพินทรนาถ ฐากูรวาองคประกอบตาง ๆ ของเรื่องสั้นทํา
หนาที่หลายอยางซอนกันอยูและกระตุนความคิดดวยขอมูลที่ดจ
ู ะสวนทางกัน หญิงที่ไมมีใคร
ไดเห็นกลับกลายเป็ นบุคคลที่รักและมัน
่ คงในตัวเองและเป็ นผูฟังและผูใหที่ดี หญิงที่กา กัน
่
หรือองอาจกลับกลายเป็ นคนที่ตอ
 งใชเงา “the shadow of dusk on the land” หลบซอน ไม
มัน
่ ใจในตัวเอง และเมืองจึงเป็ นภาพของพระราชา สวนกลอนจึงเป็ นอาภรณของกวี
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Translation Issues
ประเด็นในการแปลเพื่อเก็บรายละเอียดการใชภาษาแบบสะทอนตัวละครจึงใสใจใน
ภาพพจนของภาษาตนทาง สังเกตไดวาโวหารประจําตัวละครแตละตัวมีลักษณะเฉพาะที่มี
ความหมายและบทบาทหลายนัย
เศขร – จะมีคําที่ส่ อ
ื เรื่องเสียงเสนาะและแสดงภาษากวีอยม
ู าก เชน song-ลํานํา woveประสานเสียง และคําแสดงอุปสรรค เชน high-เหนือ star-land-แดนดาราอันสูง
unknown and out of ken-อยางลึกลับและหาขอบเขตมิได afar-ไกล จะใหประโยชน
ในทางสรางสรรค ใหกําลังใจ และความมัน
่ ใจ เชน raise-พยายาม sent up-หวัง doubt
never arose in his mind-ไมเคยรูสึกเคลือบแคลงเลยสักนิด his beating heart-กระตุน
จิตใจใหโลดผวา ไมใชบน
ั่ ทอนใหถดถอย สงสัย หรือหมดชีวต
ิ ชีวา
เจาหญิงอชิตา – เนื่องจากเรื่องสั้นพลิกความหมายเชิงสัญลักษณหลายอยางที่ใชกับตัวละคร
ตัวนี้ บทแปลภาษาไทยจึงตั้งใจรักษาความหมายเชิงบวกกับภาพพจนบรรยายเจาหญิง
เชน มองไมเห็นไมไดหมายความวาไรตัวตน ไมพูดไมไดหมายความวาไรเสียง อยูหลังมาน
ไมไดหมายความวาอายหรือไรอาํ นาจ พยายามสื่อตามตนฉบับใหเห็นวาเทาและพรวนขอ
เทามีเสนหเยายวน การเคลื่อนไหวและเสียงลูกพรวนเป็ นวิธีส่ อ
ื สารที่จงใจและให
ความหมายและอารมณที่หลากหลายซับซอน
นางมัญชรี – เพื่อใหสอดคลองกับภาษาตนฉบับและความคิดพฤติกรรมของตัวละคร บทแปล
เลือกใชคําไทยที่ไมหรูหรา ไมแสดงภูมิรูภาพพจนทางวรรณศิลป มากนัก และเป็ นภาษา
ปากมากกวาบทบรรยายตัวละครอื่น เชน แอบแวะ คุยกระหนุงกระหนิง นัง่ ปุบ
Situation
Analysis
สถานการณตอนเปิ ดเรื่องในตนฉบับแปลนี้ เป็ นการคัดงางกันระหวางกระแสหลายทาง
เริ่มตนโดยแนะนําตัวละครเจาหญิงอชิตาซึ่งฐานะตางจากกวีประจําราชสํานักอาณาจักรอมรปุระ
กระแสที่ขืนกันอยูคือสถานภาพ เธอเป็ นเจาหญิงสวนตัวเอกเป็ นกวี แมวาจะเป็ นสวนหนึ่งของ
พระราชวังเดียวกันแตฐานันดรหางกันนัก เมื่อเปิ ดตัวกวีวาไมเคยแมแตจะเห็นนางก็เปิ ดปม

์ รือโอกาสที่จะเห็นผูฟังที่
ซอนขึ้นมาเรื่องการมองเห็นแขงกับการไดยน
ิ กวีผูใชเสียงไมมีสิทธิห
พึงประสงคของตน ทําใหเกิดคําถามเกี่ยวกับสถานการณในการสรางงานกวี จําเป็ นหรือที่
ผูสรางจะตองเห็นผูฟังของตน จําเป็ นหรือที่จะตองมองเห็นเพื่อรับรูไดวามีผูฟัง จําเป็ นหรือที่
จะตองมีผูฟังเพื่อใหเกิดการสรางศิลปะ เรื่องนี้วางใหเจาหญิงอชิตะเป็ นแรงจูงใจในการผลิต
ผลงาน กวีจะขับกลอนก็เพื่อใหเธอไดยิน “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 ฐากูรก็เปิ ดประเด็นสถานการณเพิ่มคือบทบาทของ
หนาที่กับฉันทะ ในฐานะกวีราชสํานัก เศขรมีหนาที่แตงกลอนขับโศลกใหพระราชาฟั งอยูแลว
(“he recited a new poem to the king”) ตําแหนงหนาที่กับความปรารถนาเบียดกันอยูใน
ประโยคเดียวกัน ประโยคและยอหนาถัดมาเพิ่มนํ้าหนักใหกับกระแสความประสงค เริม
่ ผูก
เรื่องใหเห็นวาความรูสึกในหัวใจหรือความรักเป็ นพลังขับเคลื่อนวรรณศิลป
ในเมื่อความในใจของกวีเอกแสดงออกมาผานเรื่องราวของบทกวี ผานนํ้าเสียงที่ขับรอง
และผานโวหารที่ใช ไดโดยไมผด
ิ ประเพณีและหนาที่ จึงดูเหมือนวาศิลปะจะเป็ นคําตอบที่
เอาชนะขอจํากัดของสถานการณที่วางไวดานสังคมและดานประสาทสัมผัสได เป็ นชองทาง
ปลดปลอยที่สรางสรรค โดยขอจํากัดหรืออุปสรรคนั้นเองกลับกลายเป็ นตัวขับเคลื่อน
จินตนาการและพลิกแพลงภาษา
สถานการณที่แทรกเขามาขัดภาพอันรื่นรมยตอจากนี้คือความสนใจของนางมัญชรี
นางเป็ นตัวอยางกระแสความรักความชอบเพิ่มอีกกระแสหนึ่ง รวมทั้งวิธีเคลื่อนไหว พฤติกรรม
และสุนทรียะแนวตางไปจากที่เปิ ดเรื่องไว ธุระหรือหนาที่ของนางขาหลวงเป็ นงานปลอมที่หา
เหตุข้ น
ึ มาเพื่อใหมีโอกาสเขาบานราชกวี ใช “on her way to the river” เป็ นขออางทําสิ่งที่
ไมใชหนาที่ เทียบใหเห็นการใชหนาที่และหัวใจแบบที่ไมชอบ และหัวใจสวนทางกับหนาทีอ
่ ัน
ถูกตอง
Translation Issues
ประเด็นในการแปลเพื่อสื่อสถานการณเสียดคานในมิตต
ิ าง ๆ จึงรักษาภาษาสัญลักษณ
ในฉบับไทยโดย

คําแสดงระยะแนวตั้ง – ใชส่ ือความหางหรือแตกตางทางสถานภาพลําดับชั้นบรรดาศักดิ์ เชน
raise-ขึ้น สูง high above-เหนือ ใหเห็นวาเศขรยืนอยูบนพื้ นทองพระโรงและเจาหญิงอชิ
ตาอยรู ะนาบเหนือขึ้นไปจากเขามาก โดยกวีนิพนธมีอํานาจไหลขามและเชื่อมพรมแดนที่
แบงแยกฐานะเหลานี้ได sent up his song-ลํานําอันไพเราะ...ลอยขึ้นไปถึง สวนนาง
มัญชรีเดินและนัง่ บนพื้ นระนาบเดียวกันกับราชกวี
อุปมาอุปไมย อุปลักษณ – โวหารกวีใชเป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธระหวางกวีกับเจาหญิง ใน
ความเปรียบคนทั้งสองอยรู วมดินแดนกวีเดียวกันได ใชภาษากวีรวมกันได เชน “the
planet who ruled his destiny”-ดาวพระเคราะหดวงเดียวที่ทรงอิทธิพลครอบงําวิถีชีวิต
ของเขา บริบทของกวีนิพนธเป็ นสถานการณเดียวที่บาทของเจาหญิงจะมาอยูที่เดียวกับ
หัวใจของราชกวีได “The poet had placed them [the rosy red tender feet] on the
altar of his heart”-ทานกวีไดเก็บถนอมภาพนั้นไวบนแทนบูชาแหงดวงใจของเขา อุปมา
อุปลักษณทําใหสิ่งที่อยูภายในใจกวีออกมาภายนอกได สถานการณความอัดอั้นขางในมีที่
ระบายออกอยางไมเสียหาย และกลับสรางความเจริญใจใหกับทั้งผูรองผูฟัง
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Setting
Analysis
ฉากในทองเรื่องเกิดขึ้นในทองพระโรง ราชสํานักพระนารายณราชา เมืองอมรปุระ เป็ น
อาณาจักรสมมติในชมพูทวีป นอกจากราชสํานักแลวยังมีสถานที่นอกวังเป็ นฉาก คือ ถนนใน
เมือง ทานํ้า และภายในบานทานกวีเศขร สิ่งที่เกิดขึ้นในวังกับนอกวังพึงวิเคราะหเชิง
สัญลักษณดวย ไมเป็ นเพียงแตตึกอิฐปูนโออา สมจริงหรือสมฐานะแคไหน ฉากในทองพระ
โรงราชสํานักมีความหมายวาเป็ นทางการ โดยเฉพาะสําหรับราชกวีผูปฏิบต
ั ิหนาที่ของตนใน
พื้ นที่น้ น
ั สําหรับพระนารายณราชาและเจาหญิง พื้ นที่เดียวกันนี้มีความหมายหลายแบบ
เพราะพระราชาทรงงานและทรงพระสําราญในทองพระโรงเดียวกันนี้ โดยมีรายละเอียดตางไป
จากขาราชบริพาร คือทองพระโรงเป็ นสวนสาธารณะ หองชั้นในเป็ นสวนพระองค เหตุการณ
ขับกลอมเดียวกันที่เกิดขึ้นในทองพระโรงเป็ นงานสําหรับกวี แตเป็ นสิ่งสําราญสําหรับราชาและ
เจาหญิง
ฉากภายนอกวังมีความหมายเป็ นพื้ นที่ไมเป็ นทางการสําหรับกวีและนางมัญชรี แตหาก
พระราชาเสด็จออกนอกราชสํานักไปใน “the land” บานเมืองในอาณาจักรของพระองค พื้ นที่
เดียวกันนี้มักจะเป็ นงานทางการสําหรับพระราชา สวนฉากภายในบาน ภายในหองราชกวี แม
จะเป็ นพื้ นที่สวนตัว แตเมื่อรับแขกนางมัญชรีที่มาเยี่ยม ก็มีความหมายกึ่งสาธารณะ ไมเป็ น
สวนตัวเสียทีเดียว มีรายละเอียดเรื่องพรมในฐานะองคประกอบฉากที่แสดงพื้ นที่นงั่ ของ
บุคคลในวัฒนธรรมอมรปุระ คือ การที่นางมัญชรีเขาไปนัง่ มุมพรมทานกวี “she would
boldly enter his room, and sit at the corner of his carpet” นาจะเป็ นการถือวิสาสะและ
คุกคามพื้ นที่ของทานอยูสักหนอย
สวนฉากในทองเรื่องดานเวลาจะเป็ นยุคโบราณสมมติ และมีเวลากลางวันเป็ นฉากทอง
พระโรง และเวลาพลบคํ่าเป็ นฉากในบานทานกวี ภาษาในตนฉบับสื่อเป็ นนัยดวยคําวา
shadow วาเวลาเย็น แสงหมด เป็ นเวลาไมเหมาะสมที่หญิงสาวจะไปเยี่ยมเยือนผูชายในที่
รโหฐาน สําทับดวยคํา suspicion เสียงซุบซิบนินทาของชาวเมือง ความหมายเชิงสัญลักษณ
ของฉากเรื่องเวลาจึงสอดคลองกับความหมายของสถานทีท
่ ี่เป็ นฉากในเวลานั้น คือ เวลาสวาง
แจง สื่อวาเปิ ดเผยตอสาธารณะ เป็ นการเป็ นงาน และเวลามืด ๆ ภายใตเงาสลัว สื่อวา
พักผอน สวนตัว นอกเวลาราชการ ลับ ๆ ลอ ๆ เคลือบแคลง ไมตรงไปตรงมา
การที่รพินทรนาถ ฐากูรแตงเรื่องสั้นใหแปลกทั้งเวลาและสถานที่จากบริบทจริงใน
สังคมรวมสมัยปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๙ ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ (ค.ศ. ๑๘๙๒) ใหความบันเทิงแก
ผูอานเพราะไดทองเที่ยวไปในดินแดนอดีตชวนใหนึกภาพหรืออาวรณความรุงเรือง ไดกลิ่นอาย
ขนบพฤติกรรม การแตงกาย ภาษา วัฒนธรรมกวีและการเลาเรื่องยุคโบราณ ไมซ้ ําซากจําเจ
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กับยุครวมสมัยที่คุนเคย ไดประโยชนท้ งั ในเชิงความรู ในเชิงองคประกอบทางวรรณศิลป และ
ในเชิงใหความเพลิดเพลิน
Translation Issues
ประเด็นในการแปลเพื่อถายทอดบรรยากาศยุคโบราณผานภาษาที่ไมสมจริงในสมัยใหม
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
บทบาทที่ตางกันนี้
ศัพทและสํานวน – ศัพทหลายคําจงใจเลือกใหฟังดูโบราณ เป็ นคําที่ไมใชในวรรณกรรมปั จจุบัน
นักแลว เชน espy afar จัก อา ! ปาน สวนสํานวนอุปมาอุปลักษณแสดงลีลากวีไมได
เปลี่ยนไปใชสํานวนไทย ดังกรณี like finding a needle in a haystack เปลี่ยนเป็ นไทย
วา เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร ไมไดแปลตรงวา เหมือนหาเข็มในกองฟาง ในบทแปลใช
ความเปรียบชุดเดียวกับตนฉบับเพื่อรักษาการเลนภาษาภาพพจนเดิม (“the planet who
ruled his destiny” เป็ น “ดาวพระเคราะหดวงเดียวที่ทรงอิทธิพลครอบงําวิถีชีวิตของ
เขา”) และความแปลกที่อาจฟั งดูลิเกหรือเพอเจอเกินไปในบริบทปกติ แตก็ถายทอด
อารมณมนุษยขณะอยูในภวังคเชนนั้นไดสมจริง และนาจะเขากันกับกรอบเรื่องยุคกอนได
เหมาะดี
Other Literary Elements (such as mood, tone, style)
Analysis
คุณลักษณะวรรณศิลป ดานอารมณและนํ้าเสียงในเรื่องสั้นทอนนี้นาคิด เพราะดูเผิน ๆ
เหมือนไมมีอะไรมาก เป็ นแคชายคนหนึง่ พรํ่าเพอถึงหญิงคนหนึ่ง และหญิงอีกคนหนึ่งตามตื้ อ
ชายคนนั้น เป็ นรักสามเสาทีต
่ องติดตามดูวาใครจะเป็ นผูพิชิตหัวใจใคร ตามคํา victory ชื่อ
เรื่องดังนี้หรือไม แตหากวิเคราะหอารมณในบททอนนี้แลวจะเห็นวามีหลากหลาย ทั้งโหยหา
ภาคภูมิ คาดหวัง ระทึกใจ ชื่นใจ มัน
่ ใจ และมุงมัน
่ บม
ุ บาม ขําขัน ลอเลียน ติเตียน ไมใชแค
ความรักเทานั้น และแมแตความรักเองก็มรี ายละเอียดผิดแผกไป โดยนํ้าเสียงเป็ นตัวใหสีสัน
และแฝงนัยยะตาง ๆ ดวยการใชคําอยางมีช้ น
ั เชิง
อารมณ – ชวงเปิ ดเรื่องนี้สรางอารมณใฝ ฝั น หมายมัน
่ ปนทาทาย กวีเศขรพยายามใชกวี
นิพนธของตนขับกลอมแตะโสตประสาทพิชิตใจเจาหญิงใหได การโตตอบกันในยอหนาที่
สองโดยใหสุมเสียงทํานองภาษาสองแบบ คือ แบบอุปมาอุปลักษณและแบบสัทพจนแทน
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เสียงของราชกวีและเจาหญิง สอดประสานกันเป็ นลีลาไพเราะ ทํานองหนึ่งเกิดขึ้นจาก
จินตนาการผสานความรูสึกกวี และอีกทํานองหนึ่งเกิดจากกายขยับของเจาหญิง เรื่องสื่อ
ใหเห็นสุนทรียะสําหรับเจาหญิงเป็ นพิเศษอยางนี้ วาทุกอิริยาบทของเธอสรางความงาม
เมื่อเคลื่อนไหวหลังฉากก็เกิดภาพแสงเงา ที่เทาก็เกิดเสียงดนตรี ในเมื่อปมอุปสรรค
ฐานันดรในยอหนาแรก บทกวีเอาชนะไดในระดับหนึ่งแลว คือแทรกซึมขึ้นไปและเขาไป
กระทบจิตวิญญาณความคิดผูฟัง จนประสานกันในยอหนาที่สองถึงเพียงนี้แลว ทําใหตอ
 ง
คิดวาชัยชนะที่จะเกิดคือชนะใจเจาหญิงหรือ เรื่องยังดําเนินตอไปไดอีกหลายทาง ที่
เปรียบเทียบกันอยูในทีคือมัญชรีหญิงอีกคนหนึ่ง พยายามชนะใจกวีเศขรโดยบุกไปถึงหอง
เขาไปนัง่ ถึงบนผืนพรมเดียวกัน เป็ นการถึงเนื้ อถึงตัวอยางรูปธรรม ลอกันกับอารมณรก
ั
อยางนามธรรมระหวางอีกคูหนึ่ง สวนความงามของนางมัญชรีก็เกิดโดยการปรุงดวยสีจริง
ๆ ของผาคลุมศีรษะ และประดับดวยดอกไมจริง ๆ แซมผม ลอกันกับสีสันชนิดที่เกิด
อยางนามธรรมในคูแรกดวยเงาไหวและใจคนมอง

นํ้าเสียง – ประโยคเปิ ดเรื่องสองประโยคแรกนํ้าเสียงจริงใจเหมือนจะสารภาพแทนกวี แตใน
ฐานะตัวบทเป็ นเหมือนระลึกถึงครูวรรณคดีเกา ภาษาที่เลียนแบบบูรพาจารยเหมือนให
เกียรติและแสดงความขอบคุณทาน เนื้ อความทอนตอ ๆ มา ดวยคํากริยาที่แสดงความ
พยายามอยางแรง มีน้ าํ เสียงตั้งใจกลาเกือบจะฮึกเหิม ทั้ง “raise his voice” และ “sent
up his song” ที่สงไปยังเธอผูเป็ นแรงบันดาลใจ เป็ นเสมือนบทบูชางานกอน ๆ ในเวลา
เดียวกัน ที่เป็ นตัวอยางทางเรียนรใู หมีงานชิ้นนี้ไดในปั จจุบัน กลวิธีในการประพันธที่ใช
คํากริยา เชน moving tinkling และ walked เป็ นกรรตุวาจกคูกับวลีที่ลําพังอาจฟั งดูเก็บ
กดหรือตํ่าตอย “shadow…behind the veil” ทําใหน้ าํ เสียงที่เกิดขึ้นเป็ นบวก เป็ น
ผูกระทําไมใชผูถูกกระทํา ใหความรูสึกวาเจาหญิงอยูในที่มด
ิ ชิด มีอํานาจและสูงสง ยอ
หนาที่สามทําใหเห็นวาคําเดียวกัน shadow ใชบรรยายฉากที่เกี่ยวกับทั้งเจาหญิงและนาง
มัญชรี แตใหความรูสึกที่แตกตางกัน เพราะใชน้ าํ เสียง ใหอารมณตางกัน เจาหญิงเป็ น
“shadow moving” เป็ นคนเคลื่อนไหวและนามอง สวนนํ้าเสียงของวลี “shadow of
dusk on the land” สําหรับนางมัญชรีไมเชิดชู เงาในกรณีน้ เี ป็ นที่หลบซอนไมอยากให
เห็น นอกจากนี้น้ ําเสียงบทบรรยายทางไปทานํ้า ภายในหองราชกวี และขอสังเกตเรื่อง
การแตงกายของนางขาหลวง เชน “she never missed a day” นอกจากจะติดตลกแลว
ยังแสดงความยอนแยงของพฤติกรรมที่ธรรมดาอาจดูเหมือนแสดงความคงเสนคงวา “ไม
เคยพลาดเลยแมแตวันเดียว” แตใชรวมกับ “on the sly” ตอกยํ้าวาไมตรงไปตรงมา
Translation Issues
เลนคําเลนความ – บทแปลชวงเริ่มนิทานนี้ วางใหมีคูแขงกันอยูสองคู บทบรรยายตนฉบับ
ภาษาอังกฤษเลนคําวา shadow เหมือนกันพูดถึงหญิงสองคนใหเห็นความตาง กรณีแรก
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เจาหญิงเป็ น “เงาคนเคลื่อนไหวอยูหลังมาน” ใชคําวาเงาตามอยางภาษาอังกฤษได แตใน
กรณีหลัง “When she found…the shadow of dusk on the land” แปลตามความเป็ น
“ยามใดที่หลอนเห็น...เป็ นเวลาเย็นโพลเพล” เพราะคําวาเงาในภาษาไทยมีนย
ั ยะไมเหมือน
ภาษาอังกฤษ ถาแปลวา “เงาแหงสนทยาบนแผนดิน” หรือ “เงาแหงพลบทาบทาลงบน
แผนดิน” ก็จะอานไมรูเรื่อง นึกวาหนังผี ไมสละสลวยเป็ นธรรมชาติ หรือฟั งดูยิ่งใหญแยง
ความสนใจไปจากความสําคัญวานางขาหลวงกําลังลอบพบราชครูโดยใชธุระที่ทานํ้าเป็ น
ขออาง สวนชื่อมัญชรีใชเลนคําและเลนความหมายเรื่องตัวตน ความปรารถนา และความ
งาม ตองมี “added care…in the setting of the flower in her hair” แมช่ อ
ื ตัว มัญชรี
ในภาษาสันสกฤตจะแปลวา “ชอดอกไม” อยูแลว ยังไมพอใจหรือมัน
่ ใจในสิ่งที่มากับ
ตัวตนนั้น ตองหาดอกไมนอกกายมาประดับเพิ่ม
บริบททางวัฒนธรรม – วัฒนธรรมอินเดียผห
ู ญิง โดยเฉพาะหญิงมีตระกูล จะทาลวดลายเฮน
นาหรือสมุนไพรเทียนกิ่งที่มือและเทา ในภาพวาดสตรีโบราณ บางทีจะเห็นวามือและเทา
เป็ นสีแดง คําบรรยาย “the rosy red tender feet” ชวนใหนึกถึงสํานวนไทยวา ผูดีตน
ี
แดง ตะแคงตีนเดิน โดยที่ผูอา นอาจจะเขาใจความหมายวาเทาผูดแ
ี ดงเพราะไมคอยทํางาน
เลยไมสกปรก ครั้นจะแปลรักษาสีแดงไวจริง ๆ ก็อาจจะแปลกและไมส่ อ
ื สําหรับผอ
ู าน
ไทย เมื่อแปลวา “บาทนอย ๆ อันออนละมุนละไมปานกลีบกุหลาบสีชมพู” บริบททาง
วัฒนธรรมแขกเรื่องยอมมือยอมเทาจึงหายไป
Further Noteworthy Translation Issues
Issue
Discussion
Onomatopoeia
สัทพจนในภาษาอังกฤษ เมื่อจะแปลเป็ นภาษาไทยควรใชคําไทยที่เหมาะ
กับภาพพจนที่เลียนเสียงธรรมชาติน้ น
ั ๆ ไมไดใชหลักการถอดเสียง
(transliteration) หรือทับศัพท เชน The dog barked woof woof. เรา
ไมพูดวา สุนัขเหาดังวูฟ ๆ แตจะเลือกใชเสียงสุนัขที่ไทยใชเป็ นสามัญ
เทียบไดกับสัทพจนภาษาอังกฤษ woof เชน สุนัขเหาดังโฮง ๆ ในเรื่อง
“The Victory” รพินทรนาถ ฐากูร ใชคําวา tinkling เป็ นโวหารใหเห็น
ภาพพจนทางเสียงเมื่อบรรยายพรวนทองทีข
่ อเทาเจาหญิงอชิตา ในบท
แปลจึงใช กรุงกริ๋ง เพราะเป็ นสัทพจนที่ไทยใชกับลูกพรวนไดอยางเป็ น
Honorifics

ธรรมชาติ
เนื่องจากเรื่องนี้ยอนยุค มีตัวละครเป็ นราชาและเจาหญิง มีพูดถึงพระเจา
เมื่อแปลเป็ นภาษาไทยจึงตองใชราชาศัพทสําหรับคํานาม คํากริยา ใหเขา
กัน เชน God ใชเป็ นภาษาไทยวา พระผูเป็ นเจา คํานาม mercy ของ
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God ใชวา พระเมตตาทยาธิคุณ และคํากริยาของ God ใชวา ทรง
ประทาน แตไมไดต้ งั ใจใชราชาศัพทใหตรงตามระเบียบลําดับยศไทย
อยางเครงครัด เพราะจะรักษาความเป็ นนิทานและความเป็ นตางแดนของ
Romanization

เรื่องไว
วิธีถอดอักษรโรมันเป็ นอักษรไทยในเรื่องนี้ มีลักษณะที่ควรพูดถึงคือ จะ
คํานึงถึงรากศัพทภาษาสันสกฤตเพื่อใหภาษาไทยมีกลิ่นอายภารตะนิทาน
ตัวอยางเชน ตัวอักษร j ถอดเป็ น ช ชางตามแนวภาษาสันสกฤต เหมือน
jataka คือชาดก Ajita จึงเป็ น อชิตา และ Manjari จึงเป็ นมัญชรี ไมใช
อะจิตะ และ มันจารี นอกจากนี้การถอดอักษรโรมันเป็ นรูปสันสกฤตใน
ภาษาไทยยังชวยสื่อความหมายของรากศัพทดวย เชน อ- “ไม” +

ชิ ต

“ชนะแลว” ทําใหการเลนคําและความหมายในเรื่องถายทอดมาในฉบับ
แปลไดอยางดี
Facing Page Translation
English Source Text
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.

Thai Translation
ชัยพฤกษมาลา

เธอคือเจาหญิงอชิตา และทานกวีประจําราช
สํานักของพระนารายณราชาไมเคยไดเห็นเธอ
เลยแมแตครั้งเดียว เวลาใดที่เขาเขาไปขับ
โศลกบทใหมถวายพระราชา เขามักจะพยายาม
ขึ้นเสียงสูงเพื่อหวังวาสําเนียงนั้นจักไดยินไป
ถึงเธอผูซึ่งนัง่ ฟั งอยูหลังมานบนเฉลียงมุข
เหนือทองพระโรง เขาหวังเสียเหลือเกินวา ลํา
นําอันไพเราะนั้นคงจะลอยขึ้นไปถึงแดนดารา
อันสูงสุดไขวควา ซึ่ง ณ ที่น้ น
ั เป็ นที่สถิตของ
ดาวดวงหนึ่งอันหมุนเวียนอยูดวยรังสีอันแจม
จรัส เป็ นดาวพระเคราะหดวงเดียวที่ทรง
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 ไดยินเสียงกรุงกริ๋งแววมากระทบหูแต
ไกล ๆ และเสียงนั้นเองทําใหเขานึกฝั นเห็น
ภาพขอเทาของนางซึ่งประดับดวยลูกพรวน
ทองเล็ก ๆ สงเสียงเสนาะหูทุกครั้งที่นางยาง
กาวไป อา ! บาทนอย ๆ อันออนละมุนละไม
ปานกลีบกุหลาบสีชมพูที่ยํ่าไปบนละอองธุลี
แหงแผนดินโลกนั้น ชางเหมือนกับพระเมตตา
ทยาธิคุณของพระผูเป็ นเจาที่ทรงประทานลง
มายังโลกอันแหงแลงนี้เสียจริง ๆ ! ทานกวีได
เก็บถนอมภาพนั้นไวบนแทนบูชาแหงดวงใจ
ของเขาและไดประสานเสียงลํานําที่ขับครวญให
เขากับเสียงพรวนทองอันไพเราะอีกดวย แม
จะหลงใหลใฝ ฝั นถึงเพียงนี้ จิตวิญญาณของ
เขาก็ไมเคยรูสึกเคลือบแคลงเลยสักนิดวาเงาที่
เห็นเคลื่อนไหวอยูหลังมานนั้นเป็ นใคร และ
ใครเป็ นเจาของเสียงกรุงกริ๋งอันแจมใสที่
สามารถกระตุนจิตใจของเขาใหโลดผวาทุกครั้ง

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.

เมื่อไดยินเชนนั้น
มัญชรี นางขาหลวงของเจาหญิง มักมีธุระ
เดินผานบานของทานกวีไปยังทานํ้าบอย ๆ
และหลอนก็ถือโอกาสนั้นแอบแวะเขาไปคุยกระ
หนุงกระหนิงกับเขาทุกครั้ง ยามใดที่หลอน
เห็นถนนปลอดคน และเป็ นเวลาเย็นโพลเพล
หลอนก็จะเดินอยางสงาผาเผยเขาไปในหอง
ของเขาและนัง่ ปุบลงบนพรมสวนหนึ่ง เป็ นที่
นาสังเกตวาเมื่อหลอนมาหาเขา หลอนมักจะ
เพิ่มความพิถีพิถัน ในการเลือกสีผาคลุมศีรษะ
เป็ นพิเศษ และยังประดับดอกไมใหงามสะดุด
ตาอีกดวย
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