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การสารวจภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษในวรรณกรรมแปลยุคหลังอาณานิคมในประเทศไทย
ณรงเดช พันธะพุมมี1
บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่ออธิบายพัฒนาการงานวิจัยเกี่ยวกับการแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิยม
ในบริบทของไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และสารวจแนวคิดภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษในวรรณกรรมยุคหลังอาณา
นิคมที่ได้รับการแปลเป็นไทย โดยอาศัยกรอบแนวคิดการใช้ภาษาแบบขืนขนบและยึดภาษา (Ashcroft et al.,
2003) และภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษในบทแปล (Phanthaphoommee, 2015) ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัย
เกี่ยวกับการแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ (1) การศึกษากลวิธีการแปล และ (2) ศึกษา
เปรียบเทียบต้นฉบับกับบทแปล ทั้งสองกลุ่มเริ่มนาแนวคิดยุคหลังอาณานิคมมาอธิบายการแปลอย่างจริงจัง
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2558 นอกจากนั้นยังพบว่า นักแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมที่คัดสรรเป็นภาษาไทย รักษา
คาท้องถิ่นอันเป็นลักษณะเฉพาะของต้นฉบับ ไว้ (1) ด้วยการทับศัพท์หรือถอดเสียงตรงตามอักขระโรมัน (2)
ด้วยการทับศัพท์ตามวิธีเขียนคาสันสกฤตในระบบการเขียนไทย และ (3) ด้วยการใช้เชิงอรรถ ซึ่งสะท้อนภาวะ
พันธุ์ผสมขั้นพิเศษในระดับหนึ่ง แต่ในบางกรณี ผู้แปลเลือกที่จะไม่แปลคาท้องถิ่นและไม่สามารถแก้ปัญหาการ
ปนกันของโครงสร้างไวยากรณ์ระหว่างอังกฤษกับภาษาท้องถิ่น ได้ ทาให้เจตนาในการแสดงความเป็นท้องถิ่น
หายไป
คาสาคัญ: ยุคหลังอาณานิคม วรรณกรรม การแปล ภาวะพันธุ์ผสม ภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษ
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Exploring ultra-hybridity in the translations of postcolonial literature in
Thailand
Narongdej Phanthaphoommee2
Abstract
The present paper aims to explain the development of studies on the translation of
postcolonial literature in the Thai context in the last two decades and explore the concept
of ultra-hybridity in the Thai translations of postcolonial literature. Applying the frameworks
of abrogation and appropriation (Ashcroft et al., 2003) and ultra-hybridity in translation
(Phanthaphoommee, 2015), the findings reveal that there are two groups of research on the
translation of postcolonial literature: (1) studies on translation techniques and (2) comparative
studies of the source text and the target text. Both groups have begun to directly apply
postcolonialism to explain the translation since 2015. Moreover, the Thai translators of the
selected postcolonial literature managed to retain a number of indigenous terms characteristic
of the source texts by (1) transliterating and transcribing them according to their English
Romanisation, (2) transliterating them according to the typical method of writing Sanskrit terms
in the Thai written discourse, and (3) using footnotes, which reflects a certain degree of ultrahybridity. However, in some cases, the translator opted not to translate those terms and failed
to solve the problem of syntactic fusion between English and local languages, resulting in the
loss of the intention to demonstrate the localism.
Keywords: Postcolonialism, Literature, Translation, Hybridity, Ultra-hybridity
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บทนา: การแปลที่เกี่ยวโยงกับภาวะพันธุ์ผสมในยุคหลังอาณานิคม
ภาวะพันธุ์ผสม (hybridity) เป็นหนึ่งในหลายแนวคิดที่มาพร้อมกับ แนวคิดยุคหลังอาณานิคม (postcolonialism) ซึ่งพัฒนาขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 70 เพื่อศึกษาผลของการตกอยู่ภายใต้การปกครองของมหาอานาจ
ยุโรป หัวใจสาคัญคือการต่อต้านเจ้าอาณานิคมและตอบโต้การรุกล้าดินแดนในแบบเดิ ม (Ashcroft et al.,
2009, p. 168) สาหรับภาวะพันธุ์ผสมนี้ คือการปฏิวัติรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม ณ “จุดผ่าน
แดน” (contact zone) จุ ด ผ่ า นแดนนี้ คื อ การกล่ า วถึ ง ศิ ล ปะแขนงต่ า ง ๆ ในเชิ ง อุ ป มา โดยเฉพาะงาน
วรรณกรรม นักคิดยุคหลังอาณานิคมคนหนึ่ง ที่ชื่อ Homi Bhabha ได้เขียนหนังสือรวมบทความเล่มสาคัญชื่อ
The Location of Culture (1994) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างเจ้าอาณานิคมและผู้ตก
เป็ น เมื อ งขึ้ น Bhabha มองว่ า ภาวะพั น ธุ์ ผ สม คื อ ภาวะผสมผสานทางชาติ พั น ธุ์ แ ละวั ฒ นธรรม เป็ น
ปรากฏการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นและซ้อนอยู่ในการมองโลกแบบเจ้าอาณานิคม Bhabha ชี้ให้เห็นความสาคัญของ
พื้นที่ระหว่างกลางของวัฒนธรรมหลากหลาย หรือที่เรียกว่า in-between space และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาส
ให้เกิดภาวะพันธุ์ผสมขึ้น (Bhabha, 1994, pp. 3-4) สาระสาคัญของภาวะพันธุ์ผสมอยู่ที่การมองว่า อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม (cultural identity) ซึ่งประกอบสร้างโดยเจ้าอาณานิคมนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่กึ่งกลางนี้ ความ
บริสุทธิ์ของวัฒนธรรมจึงเป็นไปได้ยาก ฉะนั้นหากยอมรับพื้นที่กึ่งกลางและเห็นค่าของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แบบอื่น จะช่วยให้มองเห็นค่าความแตกต่างทางวัฒนธรรม (cultural difference) ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นนิจใน
พื้นที่กึ่งกลางดังที่ Bhabha เรียกว่า “พื้นที่ที่สาม” (Third Space) หากพื้นที่ที่สามได้รับความสาคัญ ความรู้
ทางวัฒนธรรมแบบเดิมที่เจ้าอาณานิคมสร้างไว้อาจถูกทาลายลงได้ เพราะความหมายหรือสัญลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรมทั้งหลายแหล่ ไม่เคยตายตัวหรือมีเพียงหนึ่งเดียว ภาษาและสัญลักษณ์แทนความหมายสามารถปรับ
แปลความ และอ่านใหม่ได้ ในอีกแง่หนึ่ง สิ่งนี้คือการขุดรื้อวาทกรรมของเจ้าอาณานิคมขึ้นมาพิเคราะห์และ
ตีความใหม่ ดังที่ Bhabha ให้ความเห็นไว้ว่า
It is significant that the productive capacities of this Third Space have a colonial or
postcolonial provenance. For a willingness to descend into that alien territory [...]
may open the way to conceptualizing an international culture, based not on the
exoticism of multiculturalism or the diversity of cultures, but on the inscription and
articulation of culture’s hybridity (Bhabha, 1994, p. 38).
พื้ น ที่ ร ะหว่ า งกลางนี้ เต็ ม ไปด้ ว ยความหมายทางวั ฒ นธรรม และท าให้ ภ าวะพั น ธุ์ ผ สมยิ่ง ส าคั ญ ยิ่ ง ขึ้นใน
กรณีศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ เพราะความหมายของวัฒนธรรมในพื้นที่ระหว่างกลางจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มี
ภาษาเป็นตัวสื่อ (ไม่ว่าจะเป็นภาษาเจ้าอาณานิคม หรือภาษาประจาถิ่นของผู้ถูกปกครอง) ภาวะพันธุ์ผสมจึง
เป็นตัวแทนของตัวตน ความคิดทางการเมือง และการประท้วงทางเชื้อชาติ ผ่านการใช้ “ภาษา” ที่ปนเป
หลากหลาย เช่น พิดจิน หรือครีโอล3 เป็นต้น
สาหรับการแปลในบริบทของยุคหลังอาณานิคมนั้น Douglas Robinson (1997, pp. 29-30) กล่าว
ว่า การแปลไม่ใช่แค่เพียงการทาให้ภาษาสองภาษามีสมมูลภาพ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงช่วงชั้นอานาจที่ไม่
เท่าเทียม (power differentials) อันเป็นผลมาจากการที่เจ้าอาณานิคมปลูกฝังการใช้ภาษาของตนให้แก่กลุ่ม
คนหรือประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครอง ในแง่นี้ Gayatri Chakravorty Spivak นักวิชาการสายยุคหลัง
3

พิดจิน (pidgin) คือ ภาษาที่ทาให้ไวยากรณ์ไม่ซับซ้อน มีส่วนผสมของภาษาท้องถิ่น ใช้สื่อสารระหว่างคนที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกัน ครีโอล (creole)
คือ ภาษาที่พัฒนามาจากวิธีการใช้ภาษาแบบพิดจิน จนกลายเป็นภาษาประจาถิ่น เช่น ภาษาของกลุ่มคนในแถบแคริบเบียน เป็นต้น
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โครงสร้างนิยม (poststructuralism) มองความสัมพันธ์เชิงอุดมการณ์ของการแปลวรรณกรรม “โลกที่สาม”
เป็นภาษาอังกฤษในบทความชิ้นส าคัญที่ชื่อ “The politics of translation” (1993/2012) โดยอธิบายว่า
ภาษาอังกฤษกับภาษาเจ้าอาณานิคมสมัยก่อนได้รับความสาคั ญจนเกินไป Spivak ยกตัวอย่าง ปรากฏการณ์
การแปลวรรณกรรมเบงกาลีเป็นภาษาอังกฤษในหลาย ๆ ครั้ง ไม่สามารถแปลความเป็นเบงกาลีให้เห็นเด่นชัด
ในภาษาปลายทางได้ เนื่องจากนักแปลหลอมรวมตัวบทให้เป็นหนึ่งเดียวกับภาษาอังกฤษจนเกิน ไป (overassimilation) ซึ่งในแง่นี้ คล้ายกับการวิพากษ์วิธีแปลที่ทาให้ผู้อ่านปลายทางเข้าถึงวรรณกรรมได้ง่าย หรือ
domestication4 การแปลให้ราบรื่นเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด อาจมีส่วนทาลายอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล
แต่ละวัฒนธรรม (Spivak, 2012, p. 314) ในฐานะนักแปลเอง Spivak จึงพยายามรักษา “น้าเสียง” ของ “ผู้
ไร้เสียง” หรือผู้ที่ถูกกดขี่โดยชนชั้นและโครงสร้างสังคม (subaltern) ไว้ในฉบับแปลให้ได้มากที่สุด
งานวิพากษ์การแปลกับยุคหลังอาณานิคมชิ้นสาคัญ คืองานของ Tejaswini Niranjana ที่ชื่อ Siting
Translation: History, Post-structuralism, and the Colonial Context (1992) ใจคว ามส าคั ญ ของ
หนังสือคือการมองว่า แม้จะหมดยุคการปกครองแบบกดขี่โดยเจ้าอาณานิคมแล้ว แต่มรดกของความเป็นเจ้า
อาณานิ คมยั งหลงเหลื ออยู่ ผ่ านงานแปลวรรณกรรมซึ่งยังคงเป็นเครื่องมือของผู้ มีอิทธิพล และติดอยู่กับ
โครงสร้างทางอุดมการณ์ของการปกครองจากเจ้าอาณานิคม (Niranjana, 1992, p. 33) กล่าวคือ การแปล
วรรณกรรมเป็นภาษาอังกฤษ (ภาษาของเจ้าอาณานิคมเดิม) ได้สร้างภาพลักษณะ “ความเป็นตะวันออก”
ขึ้น มาใหม่ ผ่ านการมองโลกของเจ้ าอาณานิคม เช่น มุมมองของมิช ชันนารี โดยมีการยัดเยียดคุณค่าทาง
อุดมการณ์และวิธีคิดของเจ้าอาณานิคมเข้าไปในงานแปล คนกลุ่มนี้นอกจากจะดูแลการศึกษาในดินแดนที่
ปกครองแล้ว ยังทาตัวราวกับนักภาษาศาสตร์และนักแปล คอยบันทึกภาษาและการใช้ภาษาของคนพื้นเมือง
การแปลจึ ง ถู ก ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ “ปั้ น รู ป ” ความเป็ น ตะวั น ออก ตามแต่ ผู้ ป กครองจะเห็ น ชอบ
(Niranjana, 1992, p. 2)
เมื่ อ มองจากมุ ม มองของแนวคิ ด ยุ ค หลั ง โครงสร้ า งนิ ย ม Niranjana (1992, pp. 167-180) เสนอ
แนวทางในการตอบโต้การแปลในลักษณะดังกล่าว คือ (1) นักแปลยุคหลังอาณานิคมพึง ต่อต้านการครอบงา
ของแนวคิดชาติอาณานิคมโดยตั้งคาถามและรื้อโครงสร้างอานาจของเจ้าอาณานิคมที่ปรากฏในงานเขียนและ
งานแปล (2) นักแปลควรใช้แนวทางการแทรกแซงบทแปล (interventionist approach)5 และเลี่ยงมิให้การ
ใช้ภาษาแบบเจ้าอาณานิคมเข้าครอบงา ดังที่ Niranjana ได้โจมตีการแปลกวีนิพนธ์บูชาพระศิวะของอินเดียใต้
บทหนึ่ง ซึ่งมีการสอดแทรกแนวคิดแบบศาสนาคริสต์เข้าไปเพื่อให้สังคมอังกฤษได้เข้าใจ การแปลแบบดังกล่าว
ถือเป็นการสืบทอดอานาจของเจ้าอาณานิคมให้คงอยู่ตลอดไป (เทียบ Spivak, 2012)
ประเด็นความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมในแง่การแปลนี้ Susan Bassnett และ Harish Trivedi
(1999) มองว่า แม้ยุคอาณานิคมได้จบสิ้นลงแล้ว การแปลในปัจจุบันยังตกอยู่ในอาณัติของภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ใหญ่ในโลก การแปลจึงกลายเป็น “สนามรบ” ในสภาวะข้ามชาติ ซึ่งมีความหมายในสองแบบ แบบแรกคือ
ผู้คนในยุคหลังอาณานิคมที่อาศัยอยู่ “ระหว่างชาติ” ในฐานะที่เป็นผู้อพยพ (emigrants) เช่น นักเขียนสัญชาติ
ตะวันตกที่มีเชื้อสายมาจากประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้น แบบที่สองคือ “ความยุ่งเหยิงในตาแหน่งแห่งที่ ”
(locational disrupture) หรื อสถานการณ์ที่ผู้ คนยืนอยู่ท่ามกลางวัฒ นธรรมอันหลากหลายในพื้นถิ่นของ
ตนเอง สภาพการณ์ในโลกหลังอาณานิคมข้างต้น ทาให้ความหมายที่แท้จริงของคาว่า “translation” ชัดเจน
ยิ่ งขึ้น มากกว่าการโอนถ่ายความหมายของภาษา เพราะผู้ คนในบริบททั้งสองแบบต้องปรับตัว และปรั บ
4

ความสาคัญของวิธีการแปลแบบ domestication และ foreignisation เป็นที่ถกเถียงมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 อย่าง Friedrich Schleiermacher
โปรดดูคาอธิบายเพิ่มเติมจาก Venuti (1995) โดยเฉพาะบทที่ 1 ว่าด้วยการมองไม่เห็นตัวตนนักแปล
5 ประเด็นการแทรกแซงตัวบท (intervention) ของนักแปล โปรดดูเพิ่มเติมได้ที่ Munday (2007)
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ความคิดให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Bassnett & Trivedi, 1999, p.
13)
อีกงานวิจัยหนึ่งที่อธิบายการแปลกับแนวคิดยุคหลังอาณานิคม คืองานของ Phrae Chittiphalangsri
(2014) ซึ่งโต้แย้งแนวคิดบูรพนิยม (Orientalism) โดยมองการแปลยุคอาณานิคมประหนึ่งกระบวนการสร้าง
“ความเสมือนจริ ง ” (virtuality) แทนผลงานดั้งเดิม โดยมี ต้น ธารมาจากความคิด เชิง “คุณงามความดี ”
(virtue) และ “อานาจ” (power) ของซีกโลกตะวันตก การแปลในที่นี้จึงเป็นการนาเสนอ “ภาพ” ของความ
เป็นตะวันออกในสายตาของนักบูรพนิยมชาวตะวันตก ผ่านการแปลวรรณกรรมสันสกฤตให้ชาวยุโรปได้รับรู้
(เทียบ Niranjana, 1993) และการแสดงตัวตนของนักแปลผ่านตัวบทแวดล้อมอื่น ๆ
จะเห็นได้ว่า การศึกษาภาษาและวรรณกรรมกับยุคหลังอาณานิคมที่ยกมาข้างต้น มีอานาจเข้ามาเป็น
ปัจจัยสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการกดขี่คนพื้นถิ่นด้วยภาษามาตรฐาน หรือการต่อสู้ กับศูนย์กลางอานาจเดิมด้วย
ภาษาถิ่นตน ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับความเห็นของ Bassnett (2014, pp. 81-82) ที่ว่า การศึกษาการแปลด้วย
แนวคิดยุคหลังอาณานิคมนั้น จาเป็นต้องพิจารณาความสัมพันธ์เชิงอานาจ (power relationships) ของตัวบท
เนื่องจากภาษาซึ่งเป็นสื่อกลางในการเสนอเนื้อหาและวัฒนธรรมระหว่างต้นฉบับและบทแปล มีความต่างกันใน
เชิงอานาจอย่างมาก บางวัฒนธรรมถูกมองว่าเป็นเพียงชายขอบ บางวัฒนธรรมถู กมองว่ามีอภิสิ ทธิ์เหนือ
วัฒนธรรมอืน่ โดยมีปัจจัยทางการเมืองอันเป็นผลมาจาก “ร่องรอย” แห่งอดีตในยุคอาณานิคมคอยควบคุมอยู่
หากมองในแง่หนึ่ง การแปลกับยุคหลังอาณานิคมอาจดูไกลจากสังคมไทยในฐานะดินแดนที่ไม่เคยตก
อยู่ภายใต้การปกครองของชาติตะวันตกอย่างเป็นทางการ 6 เมื่อพิจารณาการโต้กลับภาษาในงานเขียนยุคหลัง
อาณานิ ค มและการแปลงานเขี ย นดั ง กล่ า วตาม แนวนั ก วิ ช าการทั้ ง หลายที่ ไ ด้ เ สนอไว้ ข้ า งต้ น นั้ น
Phanthaphoomme (2015) ได้ตั้งคาถามว่า ทาอย่างไรการแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมเป็นภาษาไทย
จะมีนัยสอดคล้องกับการโต้กลับภาษาอังกฤษมาตรฐานของนักเขียนวรรณกรรมเหล่านั้น ข้อสังเกตนี้นามาซึ่ง
การเสนอแนวทางในการทดลองแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมเป็นภาษาไทย เพื่อสะท้อนการใช้ภาษาอัน
หลากหลายของผู้ถูกปกครอง โดยเรียกวิธีการจัดการกับภาวะพันธุ์ผสม (hybridity) ของ Bhabha ในบทแปล
ไทยว่า “ภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษ” (ultra-hybridity)
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) อธิบายปรากฏการณ์การแปลยุคหลังอาณานิคมในประเทศไทยที่
เกิดขึ้นผ่านการศึกษาเชิงสารวจงานวิจัยการแปลในอดีต (2) เปรียบเทียบกลวิธีการแปลวรรณกรรมยุคหลัง
อาณานิคมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยมุ่งเน้นประเด็นเรื่องการขืนขนบและการยึดภาษาในต้นฉบับ
เป็นสาคัญ และ (3) วิเคราะห์ว่าภาวะพันธ์ผสมขั้นพิเศษในบทแปลภาษาไทยเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย
บทความเรื่องนี้มาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ในส่วนแรก จะใช้วิธีการปริทัศน์งานวิจัยด้านการแปล
วรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมในประเทศไทยที่เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อหาความหมายและนัยของการศึกษาใน
กลุ่มนักวิชาการไทย ในส่วนที่สอง เป็นการเปรียบเทียบต้นฉบับและบทแปล ตามแนวทางการแปลศึกษา
วรรณนา (Descriptive Translation Studies) แนวทางนี้เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวบทเพื่อหาหลักฐาน
ทางภาษาเชิงประจักษ์ (empirical linguistic evidence) ระหว่างต้นฉบับและบทแปล และอธิบายความต่าง

6

นักวิชาการหลายคนมองว่า แม้ไทย (สยาม) จะไม่ได้ถูกปกครองในยุคล่าอาณานิคมโดยตรง แต่กลับรับเอาวิธีคิดแบบตะวันตกมาปรับใช้ใน
สังคมไทยในหลากหลายรูปแบบ มีผู้ให้คาจากัดความแนวคิดในลักษณะนี้ว่า เป็น Semi-colonialism (Harrison & Jackson, 2010) และ Cryptocolonialism (Herzfeld, 2017)
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ทางภาษาให้สอดคล้องกับประเด็นวิจัย เช่น แนวคิดยุคหลังอาณานิคม การโต้กลับภาษามาตรฐาน และการ
แปลภาษาโต้กลับ ดังงานวิจัยชิ้นนี้นาเสนอ
กรอบแนวคิดที่ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นฉบับและบทแปล แบ่งเป็น 2 แนวคิดหลัก คือ
1) “การขืนขนบ” (abrogation) คือการปฏิเสธอภิสิทธิ์แห่งเจ้าอาณานิคม ไม่ยึดติดกับอานาจที่แฝง
อยู่ในการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และไม่พะวงกับความหมายต่าง ๆ ซึ่งเจ้าอาณานิคมยัดเยียดในคา และ “การยึด
ภาษา” (appropriation) หรือการยึดเอาภาษาของเจ้าอาณานิคมมาปรับใช้ในแบบตัวเอง โดยใช้ตัวตนเดิม
ก่อนถูกปกครองมาแทรกกลางในการเขียนงานวรรณกรรม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่ง การต่อต้านอานาจจาก
ศูนย์กลาง และสะท้อนประสบการณ์ของผู้ ที่เคยอยู่ใต้อานาจนั้น ในงานชิ้นนี้จะหมายถึงภาษาอังกฤษเป็น
สาคัญ
สาหรับการวิเคราะห์ลักษณะภาษาในตัวบทวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคม Ashcroft et al. (2003,
pp. 58-71) ได้ตั้งข้อสังเกตการใช้ภ าษาของนักเขียน ซึ่งนาภาษาของเจ้าอาณานิคมมาปรับเปลี่ยนไว้ดังนี้ (1)
การใช้ภาษาถิ่นร่วมกับคาแปล (glossing) คือผู้เขียนเขียนภาษาอังกฤษต่อท้ายคาท้องถิ่นที่ปรากฏในทันทีหรือ
ในบริเวณใกล้เคียง เช่น what she describes as badtameezi – bad behaviour (2) การใช้คาที่ไม่แปล
(untranslated words) คือผู้เขียนแทรกคาท้องถิ่นในตัวบทโดยไม่แปลหรืออธิบายเพิ่ม เช่น Here there is
no haqeeqat (3) การผสานระหว่างภาษา (interlanguage) คือผู้เขียนผสานโครงสร้างภาษาของสองภาษา
ซึ่งได้พัฒนามาจากแนวคิดของการเรียนรู้ภาษาที่สอง เช่น I had no other work more than to drink
palm-wine in my life (4) การปนกันของไวยากรณ์ (syntactic fusion) คือผู้เขียนใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ในภาษาท้องถิ่นมาปนกับการใช้คาของต้นฉบับ เช่น only Hijras know how to (5) การสลับภาษา (codeswitching) คือผู้เขียนใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานในบทบรรยาย แต่ใช้ภาษาอังกฤษแบบท้องถิ่น และคาท้องถิ่น
ในบทสนทนา หรือสลับไปมาในบทสนทนาเดียวกัน เช่น ‘Answer whatever he asks you. Urdu is no
problem. You can speak in Urdu.’ ‘Ji, Sir,’ the boy said, not looking up.7
ลั ก ษณะการใช้ ภ าษาเหล่ า นี้ เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ร ะหว่ า งกลาง (in-betweenness) ตามค าศั พ ท์ ข อง
Bhabha โดยนั ก เขี ย นในฐานะผู้ แ ทนกลุ่ ม คนที่ เ คยตกอยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครอง พยายามน าเสนอความ
หลากหลายของภาษาในโลก ทั้งยังชี้ให้เห็นจุดอ่อนและช่องว่างของภาษาเจ้าอาณานิคม ที่สามารถนามา
ดัดแปลง (manipulate) ให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ของตัวเจ้าอาณานิคมเองด้วย
2) “ภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษ” (ultra-hybridity) เป็นการขยายผลของการใช้ภาษาแบบขืนขนบและ
ยึดภาษาตามลักษณะข้างต้น โดยเฉพาะผลที่เกิดจากการแปลวิธีการใช้ภาษาแบบดังกล่าว ต้นธารของแนวคิดนี้
คือการให้ความสาคัญแก่บทบาทของผู้แปลในฐานะผู้อยู่กลางระหว่างสองขั้ว การแปลซึ่งมีช่วงชั้นอานาจที่ไม่
เท่าเทียม อาจมองได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การแปลภาษาของศูนย์กลางอานาจมาเป็น บทแปลในภาษาชาย
ชอบ และ (2) การแปลภาษาชายขอบไปเป็นบทแปลในภาษาศูนย์กลาง
อย่างไรก็ดี ภาษาไทยในฐานะบทแปล อยู่รอบนอกการขัดขืนความเป็นศูนย์กลางอานาจของภาษา
ชายขอบ ทั้งยังไม่มีประสบการณ์ถูกกดขี่จากเจ้าอาณานิคมตะวันตกโดยตรง ดังนั้นการแปลวรรณกรรมจาก
ระบบศูนย์กลางที่เขียนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นปะปน เพื่อต้านความเป็นมาตรฐานของภาษาศูนย์กลางมาเป็น
ภาษาไทยนั้น ควรคานึงถึงผล 2 ประการ

7

ตัวอย่างข้างต้นนามาจาก The Ministry of Utmost Happiness ของ Arundhati Roy ซึ่งเป็นหนึ่งในวรรณกรรมที่งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษา ยกเว้น
ข้อ (3) เนื่องจากไม่พบลักษณะดังกล่าวในวรรณกรรมที่เป็นกรณีศึกษาชัดเจนนัก จึงนาตัวอย่างมาจาก Ashcroft et al. (2003, p. 66)
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(1) ผลสัมฤทธิ์ต่อผู้อ่าน (translation effect) กล่าวคือ ในเมื่อผู้เขียนตั้งใจให้ผู้อ่านรับทราบ
ถึงการโต้กลับภาษาอังกฤษ และชี้ให้เห็นความไม่สมบูรณ์แบบของภาษาอังกฤษ ฉะนั้นเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ใน
แบบเดียวกันในภาษาไทย ผู้แปลจึงควรนาเสนอบทแปลให้มวี ัตถุประสงค์สอดคล้องกับต้นฉบับ
(2) การทาให้บทแปลดูเสมือนมีการใช้ภาษาที่หลากหลาย ทั้งภาษาถูกต้องตามแบบเจ้าอาณา
นิคม และภาษาขืนขนบของผู้ถูกปกครอง จะเป็นเครื่องแสดงว่าบทแปลก็มีภาวะพันธุ์ผสมเช่นเดียวกับต้นฉบับ
จนนาไปสู่ ลักษณะที่เรียกว่า ภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษ (ultra-hybridity) เพราะมีส่ว นผสมของลักษณะบาง
ประการในภาษาไทยปะปนเข้าไปด้วย เช่น ระบบการเขียนศัพท์บาลี-สันสกฤต หรือคาแสดงความเป็นท้องถิ่น
ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย เป็นต้น (Phanthaphoommee, 2015, p. 63)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น Phanthaphoommee (2015, pp. 64-66) เสนอกลวิธีการแปล
โดยรวม 2 วิธี ได้แก่ (1) การแปลแบบรักษาความแตกต่างของต้นฉบับไว้ในบทแปล (foreignisation) และทา
ให้ตัวบทดูราวกับ แปลมาจากภาษาต่างประเทศอย่างชัดเจน (Venuti, 1995, p. 34) (2) การแปลแบบหนา
(thick translation) คือ การใช้เชิงอรรถอธิบายความ (Hermans, 2007, p. 149; Appiah, 2012, p. 341)
ประโยชน์ของการแปลแบบหนาที่สาคัญ คือ (ก) เป็นการนาเสนอการแปล การตีความ และการบรรยายไป
พร้อมกัน (ข) แสดงจุดยืนและทัศนะของผู้แปลให้เด่นชัดมากขึ้น (Hermans, 2003, p. 385)
นอกจากนั้น ผลจากการทาให้เกิดภาวะพันธุ์ขั้ นพิเศษในบทแปลไทย จะเป็นการขืนขนบการแปลของ
ไทยได้อีกประการหนึ่ง เพราะการแปลเช่นนี้จะทาให้บทแปลยาวและ “หนา” ขึ้น อ่านไม่เรียบรื่น ไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการใช้ภาษาไทยที่สืบต่อกันมาผ่านการเรียนการสอน8 ซึง่ เทียบได้กับการขืนขนบการเขียนภาษา
มาตรฐานของอังกฤษ ทั้งนี้ “ความหนา” ของบทแปล จะทาให้ผู้อ่านอ่านงานแปลช้าลง จนอาจฉุกคิดเมื่อพบ
คาศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย กระทั่งสนใจค้นหาคาตอบ นับเป็นการสั่นคลอน (destabilise) ขนบการแปลของไทย ซึ่ง
เน้นให้อ่านรื่นหูดูเป็นธรรมชาติ ในทานองเดียวกับการที่ต้นฉบับต้องการจะสั่นคลอนการสั่งสอน (pedagogy)
มาตรฐานทางภาษา โดยใช้ภาษาของเจ้าอาณานิคมเองเป็นเครื่องมือ (Phanthaphoommee, 2015, p. 69)
ต้นฉบับวรรณกรรมและบทแปลที่เลือกมาศึกษามีทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้
ต้นฉบับ
ผู้แต่ง
The Glass Palace (2001) Amitav Ghosh
The Ministry of Utmost
Happiness (2017)
Midnight’s Children
(1981/1995)

บทแปล
ร้าวรานในวารวัน (2561)
Raoran nai wanwan (2018)
Arundhati Roy กระทรวงสุขสุด ๆ (2563)
Krasuang suk sutsut (2020)
Salman Rushdie Midnight’s Children (2563)
Midnight’s Children (2020)

ผู้แปล
ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์
Teerasak Jiraratanapairoj
สดใส
Sotsai
สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
Sunantha Wannasin Bell

เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ ต้นฉบับมีสถานะเป็นวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคม เขียนขึ้นโดยนักเขียนผู้มี
เชื้อสายจากชาติที่เคยตกเป็นอาณานิคม ใช้ภาษาที่แสดงการขืนขนบและยึดภาษา และแปลเป็นภาษาไทยแล้ว
ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ มีการนาเสนอแนวคิดภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558 - 2564)
วรรณกรรมเรื่อง Midnight’s Children ได้รับการแปลครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2553 โดย Nopphadon Wetsawat
8

ขนบการแปลของไทยอาจดูส่วนหนึ่งได้จากหนังสือตาราด้านการแปลในประเทศไทยเป็นสาคัญ ซึ่งโดยมากมักแนะนาให้นักแปลปรับบทแปลเป็น
ภาษาไทยที่สวยงามเป็นธรรมชาติตามวิธีการใช้ภาษาไทยที่ถูก ต้อ ง เช่น งานของ Saibua (2017) ซึ่งเน้นให้นักแปล “ทดสอบความรื่นหู เป็ น
ธรรมชาติของภาษาฉบับแปล” (p. 78) และ “ปรับโครงสร้างของประโยคและการเรียงลาดับประโยคและความคิด [...] ถ้าเห็นว่าจะทาให้ภาษาใน
บทแปลสละสลวยขึ้น เป็นธรรมชาติขึ้น และที่สาคัญที่สุดคือ อ่านแล้วเข้าใจได้” (p. 87)
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(2010) ชื่อภาษาไทยว่า ทารกเที่ยงคืน แม้จะไม่จัดอยู่ในกรอบเวลาที่กาหนด แต่ผู้วิจัยจะนามาอภิปรายร่วมกับ
บทแปลของ Sunantha Wannasin Bell (2020) เพื่อความครบถ้วนในการศึกษา
มีข้อถกเถียงทางวิชาการว่า วรรณกรรมแอฟริกัน-อเมริกันจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของวรรณกรรมยุคหลัง
อาณานิคมหรือไม่ (MacLeod, 1997) แม้ผู้วิจัยจะเห็นพ้องกับกลุ่มที่จัดวรรณกรรมทั้งสองแบบเข้าไว้ด้วยกัน
เพราะถือเป็นการนาเสนอประสบการณ์การถูกกดขี่จากคนผิวขาว และต้องการทาลายช่วงชั้นอานาจที่เกาะติด
อยู่กับเชื้อชาติ แต่วรรณกรรมประเภทนี้ส่วนใหญ่แทรกภาษาที่ผิดไวยากรณ์ของคนผิวดา โดยเฉพาะในบท
สนทนา เพื่อสื่อถึงบุคลิกตัวละครเท่านั้น (เช่น Beloved และ The Bluest Eyes ของ Toni Morrison)9 มิได้
มีจุดประสงค์อย่างชัดแจ้งในการทาลายขนบการเขียนแบบมาตรฐาน ผู้วิจัยจึงไม่จัดไว้ในข่ายการศึกษา เพราะ
การวิ จั ย จะเน้ น ไปที่ ป ระสบการณ์ ก ารใช้ ภ าษาโต้ ก ลั บ เป็น หลั ก ตามแนวคิ ด ของ Ashcroft et al. (2003)
สาหรับงานแปลจากลาตินอเมริกาซึ่งนักวิชาการมองว่าเป็นงานประเภทยุคหลังอาณานิคมเช่นกัน (เช่น งาน
ของ Gabriel García Márquez)10 จะไม่จัดอยู่ในข่ายงานวิจัย นี้ เนื่องจากต้นฉบับเป็นภาษาสเปน อันเป็น
ข้อจากัดของผู้วิจัยซึง่ ไม่สามารถเทียบเคียงต้นฉบับกับบทแปลได้
บนทางคู่ขนาน: การศึกษาการแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมในไทย
ในส่วนนี้จะนาเสนองานวิจัยด้านการแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคม และงานวิจัยที่ใช้แนวคิดยุค
หลังอาณานิคมเป็นกรอบในการอธิบายการแปล โดยไล่เลียงในเชิงเวลา เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการด้านการศึกษา
แบบเทียบเคียงต้นฉบับ กับบทแปล พร้อมอภิปรายการเปลี่ ยนแปลงกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ของ
การศึกษาด้านการแปลตัวบทประเภทดังกล่าว
จากการปริทัศน์งานวิจัยซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา อันเป็นช่วงเวลาที่ เริ่มมี
หลักสูตรการแปลระดับบัณฑิต ศึกษามากขึ้น ภาพรวมงานวิจัยด้านการแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมใน
ประเทศไทย พบทั้งหมด 20 เรื่อง ถือว่ามีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับการศึกษาการแปลวรรณกรรมประเภทอื่น ๆ
คาอธิบายหนึ่งซึ่งอาจเป็นไปได้คือ แนวคิดการแปลกับวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมยังไม่แพร่หลาย จนเป็นที่
นิยมและสนใจของกลุ่มนักวิจัย หรือแม้แต่วรรณกรรมประเภทนี้ยังไม่เข้าไปอยู่ในความรับรู้ของนักอ่านชาวไทย
ทั่วไปนัก ซึ่งสะท้อนจากการจัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือ 11 จึงทาให้การผลิตผลงานวิจัยในประเด็นดังกล่าว
น้อยตามไปด้วย อย่างไรก็ดี งานวิจัยที่พบเหล่านี้แบ่งได้ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ต้นฉบับเพื่อ
นาเสนอกลวิธีการแปล และ (2) การศึกษาเปรียบเทียบต้นฉบับและบทแปลที่เรียกว่า การแปลศึกษาวรรณนา
งานวิจัยกลุ่มแรก เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีแรก คือ พ.ศ. 2545 ถึง 2555 (ค.ศ. 2002 - 2012) งานวิจัย
การแปลส่วนมากเลือกตัวบทวรรณกรรมแอฟริกัน-อเมริกันมาศึกษา งานวิจัยดังกล่าวคือ Khaojaree (2002)
และ Sae-jeng (2004) ซึ่งศึกษากลวิธีการแปลภาษาของคนผิ ว ดาในเรื่ อง The Color Purple โดย Toni
Morrison แต่มิได้เอ่ยถึงประเด็นเรื่องยุคหลังอาณานิคมของหนังสือเล่มนี้ มีเพียงความพยายามในการแก้ไข
ปัญหาการแปลที่เกิดจากการใช้ภาษาไม่ตรงมาตรฐานเท่านั้น 12 ในส่วนของ Wasutit (2003) ศึกษางานของ

9

Beloved แปลเป็นภาษาไทยชื่อว่า บีเลิฟด์ โดย รังสิมา ตันสกุล และ The Bluest Eyes แปลเป็นภาษาไทยชื่อว่า ดวงตาฟ้าสุดฟ้า โดย จุฑามาส
แดนเนียน
10 Cien Años de Soledad แปลเป็นภาษาไทยชื่อว่า หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว โดย ชนฤดี ปลื้มปวารณ์ และ El Amor en los Tiempos
de Cólera แปลเป็นภาษาไทยชื่อว่า รักเมื่อคราวห่าลง โดย รัชยา เรืองศรี (แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Love in the Time of Cholera)
11 ตลาดหนังสือแปลยังกระจุกตัวอยู่แต่งานบันเทิงคดีประเภทสืบสวนสอบสวน โรมานซ์ แนววัยรุ่น ผู้อ่านชาวไทยจึงอาจเข้าถึงวรรณกรรมแปลได้
ค่อนข้างน้อย ยิ่งน้อยลงไปอีกเมื่อเป็นงานวรรณกรรมแปลยุคหลังอาณานิคม ดูเพิ่มเติมใน http://pokpong.org/writing/thai-book-business.
12 วรรณกรรมเรื่องนี้ ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วในเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยใช้ชื่อว่า เลือดสีม่วง แปลโดย อัครมุนี
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นักเขียนคนเดียวกัน แต่คือเรื่อง The Bluest Eyes ซึ่งผู้วิจัยมิได้เอ่ยถึงความเป็นยุคหลังอาณานิคมเช่นกัน 13
ภาษาของคนดาได้รับการศึกษาอีกครั้ง ในงานของ Suntiworawut (2005) ซึ่งศึกษากลวิธีการแปลหนังสือรวม
บทกวีนิพนธ์ของ Langston Hughes แนวคิดยุคหลังอาณานิคมมิได้ถูกหยิบขึ้นมาอภิปรายอีกเช่นเคย
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มีงานที่พยายามสอดแทรกแนวคิดยุคหลังอาณานิคมเข้าไปในการศึกษา คือ
Chareonsiri (2004) ศึกษาวรรณกรรมเยาวชน Haroun and the Sea of Stories14 ของ Salman Rushdie
และ Phonphala (2005) ศึกษานวนิยายเรื่องแรกของ George Orwell ที่วิพากษ์การปกครองของเจ้าอาณา
นิคมอังกฤษในเรื่อง The Burmese Days15 อย่างไรก็ดี งานวิจัยทั้งสองชิ้นมิได้อภิปรายแนวคิดยุคหลังอาณา
นิคมเชื่อมโยงกับภาษาในต้นฉบับอย่างลึกซึ้งเท่าใดนัก ยังคงยึดอยู่แต่การแสวงหากลวิธีการแปล เพือ่ แก้ปัญหา
คาในเชิงวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในต้นฉบับทั้งสองเรื่องเท่านั้น รวมถึงงานของ Wongsawan (2009) ในอีก 5 ปี
ถัดมา ซึ่งนาเอางานของ Chareonsiri (2005) มาตีความการแปลใหม่ ก็ยังเป็นไปในทานองค้นหาวิธีแปลที่
เหมาะสมเช่นเดิม
ในปีถัดมา เป็นที่น่าเสียดายว่า แม้จะมีผู้ศึกษากลวิธีการแปลวรรณกรรมชิ้นเอกอย่าง The God of
Small Things ของ Arundhati Roy ผู้ตั้งใจวิพากษ์เจ้าอาณานิคมและมรดกที่ทิ้งไว้ โดยใช้ภาษาท้องถิ่นแทรก
เข้าไปในตัวบทเพื่อโต้กลับภาษามาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด (Hatsabamroe, 2006) แต่ผู้วิจัยเน้นการแก้ปัญหา
ระดับคาและประโยค มิได้อธิบายถึงสาเหตุที่ผู้เขียนใช้ภาษาดังที่ปรากฏในเรื่องเท่าใดนัก 16 งานของ Toni
Morrison ถู ก หยิ บ ขึ้ น มาศึ ก ษาอี ก สองครั้ ง ในงานวิ จั ย ของ Chetsongkul (2006) ศึ ก ษาวิ ธี ก ารแปลเรื่ อ ง
Beloved และ Rotjanawongchai (2010) ศึกษาการแปลภาษาคนผิวดาในเรื่อง Tar Baby จะเห็นได้ว่า เมื่อ
มีผู้หยิบงานเขียนของนักเขียนผู้นี้ขึ้นมาศึกษาครั้งใด ก็ไม่พ้นการศึกษาหาวิธีแปลลักษณะภาษาที่ผิดรูปเท่านั้น
แม้จะใช้แนวคิดภาษาศาสตร์สังคมเข้ามาช่วยอธิบาย แต่ดูเหมือนงานทั้งหมดยังขาดการพูดถึงความเป็นยุคหลัง
อาณานิคมซึ่งควรเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการศึกษา
อันที่จริง ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) เป็นต้นมา นักวิชาการไทยเริ่มตระหนักถึงแนวคิดยุคหลัง
อาณานิคมมากขึ้น เห็นได้จากการศึกษา A Way in the World ของ V.S. Naipaul (Wangratanasopon,
2006) และ Brick Lane ของ Monica Ali (Sampunnananda, 2011) ซึ่งกล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ในยุค
หลังอาณานิคมของตัวละครชัดเจน ทว่าภาษาในวรรณกรรมทั้งสองเรื่อง ยังไม่รุ่มรวยด้วยภาษาถิ่นในฐานะการ
โต้กลับภาษาอังกฤษมาตรฐาน จึงขาดการอภิปรายวิธีแปลให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวไปอย่างน่าเสียดาย
อย่างไรก็ดี หมุดหมายสาคัญของการศึกษาการแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคม และถือเป็นงานวิจัย
กลุ่ มที่ส อง ซึ่งเปิ ดฉากวิธีการวิจั ย แบบการแปลศึ กษาวรรณนาในไทย คือ Chittiphalangsri (2015) ผู้ ใช้
แนวคิดโต้กลับทฤษฎีบูรพนิยม (occidentalising Orientalism) และเสียงสะท้อนแห่งความย้อนแย้งจากนัก
แปล (irony’s echo) ของ Hermans (2007 as cited in Chittiphalangsri, 2015) มาอธิบายงานแปลสอง
เรื่ อ ง ได้ แ ก่ Anna and the King of Siam ของ Margaret Landon แปลโดย อ.สนิ ท วงศ์ และ The
Romance of the Harem ของ Anna Leonowens แปลโดย อบ ไชยวสุ ข้อมูลที่ใช้วิจัยคือ ตัวบทแวดล้อม
(paratext) เช่น คานา ปกหลัง และคานิยม หรือพื้นที่ต่อรองอานาจของนักแปลผู้ต้องการแสดง “ตัวตน” ว่า
ไม่เห็นด้วยกับบทแปลที่ผลิตขึ้น เป็นการป้องกันตนเองจากข้อครหาใด ๆ ที่อาจตามมาจากการแปลวรรณกรรม
เรื่ อ งดั ง กล่ า ว งานวิ จั ย การแปลกั บ วรรณกรรมยุ ค หลั ง อาณานิ ค มอี ก ชิ้ น ในเวลาใกล้ กั น คื อ งานของ
13

ดวงตาฟ้าสุดฟ้า คือชื่อเรื่องภาษาไทย แปลโดย จุฑามาส แดนเนียน เมื่อ พ.ศ. 2563 หรือ 17 ปีให้หลังจากการศึกษากลวิธีการแปลหนังสือเล่มนี้
บทแปลภาษาไทยชื่อว่า ฮารูนกับมหานทีแห่งนิทาน โดย จรรย์สมร รัตนชาตะ เมื่อ พ.ศ. 2553
15 เรื่องนี้ได้รับการแปลใน พ.ศ. 2558 ชื่อว่า พม่าราลึก โดย บัญชา สุวรรณานนท์
16 วรรณกรรมเรื่องดังกล่าวได้รับการแปลเมื่อ พ.ศ. 2550 ชื่อว่า เทพเจ้าของสิ่งเล็ก ๆ โดย สดใส
14
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Chalermsanyakorn (2015) ผู้ศึกษาคานาของแดนอรัญ แสงทอง ในฐานะนักแปลวรรณกรรมจานวน 5 เรื่อง
พบว่า ตัวตนและเสียงของนักแปลเด่นชัดในทุกเรื่อง โดย Chalermsanyakorn ชี้ชัดว่า ในงานแปลยุคแรกของ
แดนอรัญ แสงทอง เป็นการสยบยอมต่ออานาจของต้นฉบับ เพราะนักแปลยกย่องชมเชยต้นฉบับอย่างเปิดเผย
ทว่าในช่วงหลัง นักแปลกลับคานอานาจนักเขียนตะวันตก ด้วยการวิพากษ์ต้นฉบับและปฏิเสธคาบางคาด้วย
การแปลไม่ตรงตามต้นฉบับ เพื่อจุดประสงค์ให้ผู้อ่านชาวไทยได้เข้าใจเนื้อหาในต้นฉบับมากขึ้น
ใน พ.ศ. 2558 งานชิ้นสาคัญที่ได้เสนอให้ อภิปรายวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคม ร่วมกับนัยของการ
แปลเป็ น ภาษาปลายทางซึ่งมิได้ตกอยู่ ภายใต้จักรวรรดิใดมาก่อน คือ Phanthaphoommee (2015) โดย
ศึกษาแนวทางการแปลภาวะพันธุ์ผสมในนวนิยายเรื่อง The Moor’s Last Sigh ของ Salman Rushdie ซึ่ง
รุ่มรวยด้วยภาษาที่ต้องการโต้กลับความเป็นมาตรฐานของอังกฤษ แม้จะเป็นการศึกษาเพื่อเสนอกลวิธีการแปล
เพื่อสะท้อนการใช้ภาษาของวรรณกรรมเรื่องดังกล่าว มิ ใช่การศึกษาตามแนวทางการแปลศึกษาวรรณนาเสีย
ทีเดียว แต่ก็ได้สร้างกรอบแนววิเคราะห์ใ ห้แก่งานวิจัยชิ้นถัดมาที่เลือกตัวบทประเภทเดียวกันมาศึกษาได้เป็น
อย่างดี แนวคิดนี้มีอิทธิพลบางส่วนต่องานของ Laohavanich (2016) ผู้ศึกษากลวิธีการแปลภาษาอังกฤษแบบ
สิงคโปร์ (Singlish) ในนวนิยายเรื่อง Mammon Inc. โดย Hwee Hwee Tan และ Saiwirat (2017) ผู้ศึกษา
การถ่ายทอดภาษาแบบจาไมกาในนวนิยายเรื่อง Pao โดย Kerry Young งานวิจัยทั้งสองชิ้นนี้ อภิปรายความ
หลากหลายทางภาษาในดินแดนที่เคยตกเป็นอาณานิคม รวมถึงลักษณะการปนของภาษาถิ่น ในภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน อันเป็นหัวใจสาคัญของกรอบแนวความคิดการแปลภาษาโต้กลับตามความคิดของ Ashcroft et al.
(2003) และการแปลภาษาลักษณะนี้เป็นภาษาไทยของ Phanthahoommee (2015)
งานวิ จั ย สามชิ้ น ล่ า สุ ด ที่ พ บ คื อ งานของ Jaritngam (2017) ซึ่ ง ศึ ก ษาต้ น ฉบั บ และบทแปลเรื่ อ ง
Midnight’s Children โดย Salman Rushdie ตามแนวทางการแปลศึกษาวรรณนา ทว่าผลการวิจัยกลับมิได้
อภิป รายข้อค้น พบร่ ว มกับ แนวคิดยุ คหลั งอาณานิคมแต่อย่างใด กลั บเน้นไปที่ความเป็น สั จนิยมหั ศจรรย์
(magical realism) เท่านั้น ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน Suthiprarop (2016) ย้อนกลับไปศึกษาภาษาของคนผิว
ดาอีกครั้งในการศึกษากลวิธีแปลเรื่อง Americanah ของ Chimamanda Ngozi Adichie แม้วรรณกรรมเรื่อง
นี้จะเสนอแง่มุมของมรดกยุคอาณานิคมที่หลงเหลืออยู่ในไนจีเรีย จนทาให้ตัวละครต้องเดินทางไปแสดงหา
ความศิวิไลซ์ของชาติตะวันตก แต่แนวคิดยุคหลังอาณานิคมก็มิได้ ถูกเอ่ยถึง และ Wilamas (2018) ศึกษาการ
แปลภาษาคนดาใน Their Eyes Were Watching God ของ Zora Neale Hurston แต่ก็อธิบายเพียงปัญหา
การแปลภาษาถิ่นแอฟริกัน-อเมริกันเท่านั้น
การปริ ทัศน์ งานวิจั ย ที่ศึกษาการแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมข้างต้น อาจวิเคราะห์ ผ ลเป็น
ประเด็นหลักได้ 4 ข้อ (โปรดดู ภาคผนวก: ตารางเปรียบเทียบงานวิจัยการแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคม)
1) ในช่วง 10 ปีแรกของช่วงเวลาที่ศึกษา ร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างล้วนทาการศึกษาเพื่อเสนอแนว
ทางการแปล หรือการค้นหาวิธีที่เหมาะสม (prescriptive) ในการแปลตัวบทหนึ่ง ๆ (แม้คาว่า “เหมาะสม” จะ
มีลักษณะเป็นอัตวิสัยอยู่มากก็ตาม) สาเหตุที่งานกลุ่มนี้ มีจานวนมากเป็นพิเศษ อาจอธิบายด้วยเหตุผลที่ว่า
งานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่ ผลิตขึ้นในมหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่ กาหนดช่องทางให้ วิจัย
กลวิธีการแปลเป็นสาคัญ อีกคาอธิบายหนึ่งคือ การวิจัยเกี่ยวกับการแปลในระดับอุดมศึกษาเน้นไปที่การปรับ
ใช้ได้จริงในชีวิตการทางานหลังสาเร็จการศึกษา สาหรับงานวิจัยประเภทเปรียบเทียบตัวบทนั้นมีจานวนจากัด
อาจเป็นเพราะแนวคิดเกี่ยวกับยุคหลังอาณานิยม ยังไม่ถูกนามาผูกโยงกับการศึกษาตัวบทแปลอย่างเป็นระบบ
แต่ก็มีการวิจัยคู่ขนานกันในช่วง 5 ปีหลัง นอกจากนั้น การวิเคราะห์ตัวบทที่นามาศึกษา (ทั้งค้นหาวิธีการแปล
และเปรียบเทียบตัวบท) ยังมิได้ใช้กรอบแนวความคิดยุคหลังอาณานิคมเข้ามาอธิบายมากนัก แนวคิดดังกล่าว
โดยมากมักใช้ในสาขาวรรณคดีเปรียบเทียบหรือสังคมศาสตร์เป็นหลัก
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2) นับตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เริ่มมีการตระหนักถึงประเด็นเกี่ยวกับยุคหลังอาณานิคมที่สื่อผ่าน
งานวรรณกรรมระดับโลก หรือเกิดการไหลเข้ามาของแนวคิดเชิงวิพากษ์ในวงการวิชาการไทยมากยิ่งขึ้น เช่น
งานของ Chalermsanyakorn (2015) Laohavanich (2016) และ Saiwirat (2017) เป็นต้น ทาให้การแปล
ศึกษาในไทยเริ่มพิจารณาต้นฉบับหรือแม้แต่บทแปลด้วยสายตาของความเป็นสหสาขามากขึ้น มิได้เพียงแต่
ศึกษาโดยการนากรอบการวิเคราะห์ด้านภาษาศาสตร์มาอธิบายผลแต่เพียงอย่างเดียว
3) งานวิจัยหลายชิ้นโดยเฉพาะงานศึกษากลวิธีการแปล ยังมีเป้าหมายเพื่อหาวิธีแปลที่เหมาะสม อ่าน
รื่ น หู ดู ส วยงาม และถู ก ต้ อ งตามขนบภาษาไทย เช่ น Chareonsiri (2004) Wongsawan (2009) และ
Suthiprarop (2016) เป็นต้น ซึ่งระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการศึกษา อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ดังกล่าวดูจะขัด
กับแนวทางการแปลแบบหนาและการโต้กลับภาษามาตรฐานภาษาไทย เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของบทแปล
(translation effect) ในแบบเดี ย วกั บ ต้ น ฉบั บ ที่ ต้ อ งการจะโต้ ก ลั บ ภาษาอั ง กฤษมาตรฐาน ตามที่
Phanthaphoommee (2015) ได้พยายามเสนอไว้
4) การศึกษาการแปลภาษาของคนผิวดาเกิดขึ้นเป็นระยะ แสดงให้เห็นว่า มีการตระหนักถึงปัญหาการ
ใช้ภาษาของกลุ่มคนเหล่านี้ในต้นฉบับ ทว่ายังไม่มีงานวิจัยกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นยุคหลัง
อาณานิคมกับวรรณกรรมแอฟริกัน-อเมริกัน ดังเช่นนักวิชาการตะวันตกได้เสนอไว้ (MacLeod, 1997)
จากการวิ เ คราะห์ ข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า กระบวนทั ศ น์ ก ารศึ ก ษาการแปลในประเทศไทยเกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลง โดยเริ่ ม ตระหนักถึง “ความพิเศษ” ของตัว บทยุคหลังอาณานิคมมากขึ้น นับตั้งแต่งานของ
Chittiphalangsri (2015) เป็นต้นมา และในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน อีกกระบวนทัศน์ หนึ่ง ที่เปลี่ยนแปลง คือ
แนวทางการศึกษาการแปล นักวิจัยเริ่มหันมาศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นฉบับและบทแปลอย่าง
แพร่หลาย การศึกษากลวิธีการแปลและการแปลศึกษาวรรณนาจึงเดินอยู่บนทางคู่ขนานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษในวรรณกรรมแปลยุคหลังอาณานิคม
ในส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบต้นฉบับและบทแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมที่คัดสรร ผลการวิจัย
พบลักษณะเด่นชัด 4 ประการในต้นฉบับ (1) การใช้ภาษาถิ่นร่วมกับคาแปล (2) การใช้คาท้องถิ่นโดยไม่แปล
(3) การสลับภาษา และ (4) การปนกันของโครงสร้างไวยากรณ์
การใช้ภาษาถิ่นร่วมกับคาแปล หรือให้คาอธิบายหลังจากปรากฏคานั้น แม้วิธีการเขียนลักษณะนี้จะ
สร้างผลของการรับรู้การต่อสู้กับภาษาอังกฤษมาตรฐานได้น้อยกว่าลักษณะอื่น เพราะยังยึดโยงและพะวงอยู่
กับการอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจด้วยภาษามาตรฐาน แต่ก็ถือว่าเป็น “การแนะนา” ความเป็นท้องถิ่นให้ผู้อ่านใน
วัฒนธรรมปลายทางได้ฉุกคิดเมื่อเห็นคาเหล่านั้น
การใช้คาในลักษณะนี้ พบได้ค่อนข้างมากใน The Glass Palace (ย่อว่า TGP) เช่น Only Min and
Mebya – meaning the King and Queen (p. 53), chaung, a rushing mountain stream (p. 68),
karuna – Pali for compassion (p. 211), Jarnail-sahib ki dyni haat ki paltan – the general’s righthand battalion (p. 262), a mercenary is a buddhu, a fool (p. 347), Utho – get up (p. 523) สาหรับ
แนวทางการแปลนั้น ผู้แปลรักษาความเป็นท้องถิ่นของต้นฉบับไว้ได้แทบทุกจุดที่ปรากฏคาเหล่านั้น ดังตัวอย่าง
ที่ 1 – 3 ด้านล่าง
ตัวอย่างที่ 1
The King was wearing his royal sash and a white gaung-baung, the turban of
mourning (TGP, p. 37)
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พระเจ้าธีบอฉลองพระองค์ในชุดแพรต่วนของกษัตริย์และโพกกองบองสีขาวอันเป็นเครื่องหมาย
การไว้ทุกข์ (Raoran nai wanwan, p. 48)
หากไม่นับคาว่า sash ซึ่งแปลพลาดว่า ‘ชุดแพรต่วน’ ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็น ว่า ผู้แปลเก็บการ
แทรกคาท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี โดยคาว่า gaung-baung ทับศัพท์เป็น ‘กองบอง’ และอธิบายเพิ่มเติมว่า
‘อันเป็นเครื่องหมายการไว้ทุกข์’ แม้จะไม่แปลคาว่า turban (หมวกหรือผ้าโพกหัว) แต่นัยของคานี้ก็ถูกเก็บไว้
แล้วจากคาว่า ‘โพก’ ก่อนหน้า
ในทานองเดียวกัน การใช้ภาษาถิ่นพร้อมคาแปลหรือคาอธิบาย ปรากฏชัดในเรื่อง The Ministry of
Utmost Happiness (ย่อว่า MUH) เช่นเดียวกัน เช่น Bhonsadi ke (You arsehole born) (p. 27), dogs
were unclean – najis – for Muslim (p. 37), Sarkar ki Maa ki Choot The Government Mother’s
Cunt (p. 98), rati sadhana – semen retention (p. 103), Sir, sun lijiye, please listen (p. 180),
Duniya ki mehfilon se ukta gaya hoon ya Rab ... I am weary of worldly gatherings, O Lord (p.
267-268) เป็นต้น แนวทางการแปลในเรื่องนี้ คล้ายกับแนวทางของ TGP ในประเด็นการอธิบายความควบคู่
กับภาษาอื่นในต้นฉบับ
ตัวอย่างที่ 2
A few petals had fallen on her kaffan, the white shroud she was wrapped in
before she was laid to rest (MUH, p. 310)
กลีบสี่ห้ากลีบร่วงบนกัฟฟัน ผ้าห่อศพสีขาวที่ใช้ห่อร่างเธอก่อนนอนพักครั้งสุดท้าย
(Krasuang suk sutsut, p. 358)
ตัวอย่างที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะรักษาภาษาท้องถิ่น ไว้ โดยการทับศัพท์ ให้ ตรงกับ
รูปอักษร จากคาว่า kaffan เป็น ‘กัฟฟัน’ และแปลคาอธิบาย the white shroud ว่า ‘ผ้าห่อศพสีขาว’ ซึง่ ติด
มาพร้อมกับการแทรกคาท้องถิ่นในต้นฉบับ ถือเป็นการแปลแบบรักษาตัวบทอย่างครบถ้วน
ในทางกลับกัน นวนิยายเรื่อง Midnight’s Children (ย่อว่า MNC) มีการใช้คาในภาษาถิ่นพร้อมกับ
คาอธิบายน้อยที่สุด เช่น Talaaq! Talaaq! Talaaq! ... I divorce thee (p. 75) คาอธิบายในหลายจุดมักใช้
การเที ย บเคี ย ง เช่ น three-storey homes of gods standing on a two-storey Olympus, a stunted
Kailasa! (p. 117) ผู้อ่านสามารถอนุมานได้ว่า Kailasa คือยอดเขา เทียบได้กับ Olympus ในปกรณัมกรีก
เหตุผลหนึ่งอาจเป็นได้ว่า ผู้เขียนต้องการสะท้อนความเป็นอินเดียในงานของตนให้ได้มากที่สุด สาหรับการแปล
คาเหล่านี้ พบว่านักแปลใช้วิธีคล้ายกับเรื่อง MUH และ TGP
ตัวอย่างที่ 3
Soo ché? Saru ché! ... How are you? – I am well! (MNC, p. 243)
ซู เช ซารู เช! ... แกสบายดีรึเปล่า ฉันสบายดี! (Tharok thiangkuen, p. 266)
สุ เฉ สารู เฉ! ... สบายดีไหม สบายดี! (Midnight’s Children, p. 262)
บทแปลทั้งสองถือว่าพยายามรักษาการคาท้องถิ่นไว้ ด้วยการทับศัพท์เสียงพูด โดยเฉพาะบทแปล
สานวนที่สอง ใช้ตัวอักษร ส และ ฉ ซึ่งให้รูปและเสียงที่มีกลิ่นอายราวกับแปลมาจากภาษาบาลี-สันสกฤต
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จากตัวอย่างที่ 1 – 3 จะเห็นว่า การแปลคาท้องถิ่นที่มีคาอธิบายตามมาทันทีนั้น เป็นไปในลักษณะ
เดียวกับการนาเสนอในต้นฉบับ คือ คาท้องถิ่นตามด้วยคาอธิบาย (ต้นฉบับ) เขียนทับศัพท์ตามด้วยคาแปล
(บทแปล) การแปลคาประเภทนี้จึงอาจไม่เป็นปัญหาสาหรับนักแปลเท่าใดนัก
ในประเด็นการใช้คาท้องถิ่นโดยไม่แปล พบว่านักเขียนใช้วิธีนี้มากที่สุดทั้ง 3 เรื่อง โดยอาจอธิบาย
เหตุผลได้ 3 ลักษณะ
(1) ศัพท์บางคาอยู่ในการรับรู้ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานแล้ว เช่น his battle with the djinns
(MNC, p. 428), from the dhobi’s (TGP, p. 264), women in the zenana (MUH, p. 186) ผู้อ่านสามารถ
ค้นหาความหมายในพจนานุกรมมาตรฐานทั่วไปได้ ทั้งในแบบรูปเล่มและออนไลน์
(2) ศัพท์บางคาให้ความรู้สึก แปลกใหม่ โดยนักเขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงการต้านภาษาอังกฤษ
อย่างชัดเจน แม้นักเขียนอาจเทียบเคียงคาเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ตาม เช่น Lucky bloody chootiya
(TGP, p. 405) คานี้เทียบเคียงได้กับคาว่า idiot หรือคาสบถ and begin his haunting riaz (MUH, p. 65)
ค านี้ แ ปลตรงตั ว ได้ ว่ า song หรื อ การฝึ ก ร้ อ งเพลง Yaaaakh-thoooo! He sneezes and falls forward
(MNC, p. 41) เป็นการถอดเสียงจาม แต่นักเขียนไม่ใช่คาที่มีอยู่แล้วในวงศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น achoo
(3) ศั พ ท์ บ างค าเป็ น ค าเชิ ง วั ฒ นธรรมโดยแท้ (cultural-specific items) แต่ ผู้ เ ขี ย นไม่ อ ธิ บ าย
ความหมาย เช่น rakshasas have been seen many-headed like Ravana (MNC, p. 311), maker of
the best sheermal (MUH, p. 305), she sells food – baya gyaw and everything (TGP, p. 5) เพราะ
ต้องการเสนอแนวคิดท้องถิ่นนิยมให้เด่นชัด
วิ ธี ก ารใช้ ค าท้ อ งถิ่ น โดยไม่ แ ปลนี้ พบมากที่ สุ ด ใน MNC ตรงกั บ ในทั ศ นะของ Rushdie ที่ ว่ า
ภาษาอังกฤษยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ (malleable) ไม่ว่าจะบิดคาอย่างไรก็ไม่หัก (it doesn’t break) กลุ่มคน
ซึ่งเคยอยู่ภายใต้จักรวรรดิอังกฤษ สามารถปรับใช้ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความคิดและความเป็นอยู่ของ
ตน จนกลายเป็นภาษาอังกฤษในแบบตัวเองได้17 ในส่วนของการแปลคาท้องถิ่นตามวิธีดังกล่าว ผู้แปลใน
ภาษาไทยได้จัดการดังนี้
ตัวอย่างที่ 4
Godown, gudam, warehouse, call it what you like (MNC, p. 87)
โกดัง กุดัง คลังสินค้า เรียกขานอย่างไรได้ตามใจชอบ (Tharok thiangkuen, p. 104)
โกดาวน์ กุดัง โกดัง จะเรียกอะไรก็ตามใจ (Midnight’s Children, p. 96)
ในจุดนี้ ผู้เขียนต้องการเล่นคาเป็นจังหวะเสียง g-d คาว่า Godown กับ warehouse เป็นคาไวพจน์
ส่วนคาว่า gudam แปลว่า ‘anus’ ในภาษาตระกูลสันสฤต18 การเล่นเสียงซ้ามีนัยของการเสียดสี ชัดเจน บท
แปลทั้งสองถอดเสียง gudam ว่า ‘กุดัง’ ซึ่งเป็นภาษาปากของคาว่า ‘โกดัง’ ในภาษาไทย สานวนแปลแรก
แปล Godown ว่า ‘โกดัง’ และแปล warehouse ว่า ‘คลังสินค้า’ สานวนแปลที่สอง ทับศัพท์ Godown ว่า
‘โกดาวน์’ และแปล warehouse ว่า ‘โกดัง’ อันที่จริงคาว่า ‘โกดัง’ คือคายืมผิดรูป (false friend) ของคาว่า
Godown แต่ผู้แปลเลือกที่จะนา ‘โกดัง’ มาใช้แทนคาว่า warehouse ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผู้แปลไม่ทราบที่มา

17
18

ดูวิดีโอสัมภาษณ์ของ Salman Rushdie เพิ่มเติมได้ใน Emory University (2014) ระหว่างนาทีที่ 12.10 - 14.30
http://sanskritdictionary.com/?q=gudam.
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ของคานี้ หรือต้องการจะเล่นเสียง ก-ด เช่นต้นฉบับเท่านั้น อย่างไรก็ดี ทั้งสองสานวนไม่อาจรักษาการเสียดสี
ในคาว่า gudam ที่ติดมากับการเล่นจังหวะเสียง g-d ได้
ในส่วนของ TGP มีคาทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้อธิบายในต้นฉบับเช่นกัน ดังตัวอย่างที่ 5
ตัวอย่างที่ 5
driving past quiet kampongs (TPG, p. 369)
ขับผ่านกาปงเงียบสงบ (Raoran nai wanwan, p. 422)
‘Sniper!’ said the havidar. (TGP, p. 390)
“พลซุ่มยิง!” ทหารฮวิลดารนายหนึ่งร้องขึ้น (Raoran nai wanwan, p. 442)
ผู้วิจัยพบว่า วิธี ทับศัพท์เป็นการแก้ปัญหาคาท้องถิ่น ของต้นฉบับในเกือบทุกจุด ในเนื้อเรื่องดังเช่น
ตัวอย่างที่ 5 คาอธิบายอย่างหนึ่งคือ การแทรกคาท้องถิ่นใน TPG มีจานวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวรรณกรรม
อีกสองเรื่อง ในทุกจุดที่แทรก ผู้เขียนใช้ตัวเอียงกากับ จึงทาให้ผู้แปลเห็นการแทรกคาเหล่านั้นชัดเจน การถอด
เสียงหรือทับศัพท์นี้ จึงเป็นการรักษาความเป็นท้องถิ่นในบทแปลไทยได้ระดับหนึ่ง กระนั้นก็ดี บางจุดที่ผู้เขียน
ไม่ใช้ตัวเอียงกากับ ผู้แปลก็แปลให้กลืนไปกับภาษาไทย เช่น to get her inside the gaari (p. 171) แปลว่า
‘เพื่อส่งเธอขึ้นรถม้า’
ตัวอย่างที่ 6
Some people start shouting Jai Shri Ram! and Vande Mataram! (MUH, p. 87)
บางคนเริ่มตะโกน ชัย ศรี ราม! และ วันเท มาตรัม! (Krasuang suk sutsut, p. 104)
ในตัวอย่างที่ 6 จากเรื่อง MUH ผู้แปลใช้วิธีการทับศัพท์คล้ายกับตัวอย่างที่ 5 แต่ไม่ใช่การทับศัพท์
อักขระโรมันในฐานะคาศัพท์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษตามวิธีของราชบัณฑิต19 แต่ผู้แปลทับศัพท์ตามระบบการ
เขียนคาบาลี-สันสกฤตอันเป็นลักษณะพิเศษของภาษาไทย ผลสัมฤทธิ์ด้านการแปลที่ได้ ส่วนหนึ่ง คือการทาให้
บทแปลภาษาไทยดูราวกับแปลมาจากตัวบทต่างประเทศ หรือราวกับรับเอาความเป็นอินเดียเข้ามาโดยตรง ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอของ Phanthaphoommee (2015, p. 68) ที่ ว่ า การแปลให้ ดู ร าว กั บ เป็ น
ภาษาต่างประเทศ (allusive) จะสร้างภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษขึ้นมาในบทแปล อย่างไรก็ดี ในเรื่องเดียวกันนี้
ภาษาท้องถิ่นในบทแปลภาษาไทยบางครั้ง ก็ ไม่ปรากฏ เพราะผู้แปลเลือกที่จะไม่ ทับศัพท์คาเหล่านั้น เช่น
ตัวอย่างที่ 7
ตัวอย่างที่ 7
just another ploy by the occupation forces to undermine the tehreek and keep
the people destabilised (MUH, p. 312)
ปล่อยออกมาเป็นแผนสร้างเรื่องของฝ่ายยึดครองเพื่อทาลายความน่าเชื่อถือของขบวนการ ทา
ให้ประชาชนหวั่นไหว (Krasuang suk sutsut, p. 358)
19

โ ป ร ด ดู เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ใ น ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี เ รื่ อ ง ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า รทั บ ศั พ ท์ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER004/GENERAL/DATA0000/00000753.p
df.

156

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

คาว่า tehreek อาจแปลได้ว่า ‘motivation’20 แต่นักแปลไม่ทับศัพท์เพื่อเสนอภาพความเป็นท้องถิ่น
กลับแปลให้กลืนเข้ากับตัวบทภาษาไทย ผู้อ่านในฉบับปลายทางจึง ไม่อาจตระหนักถึงนัยการยึดภาษาในจุดนี้
อย่างไรก็ดี เหตุผลหนึ่งที่อาจเป็นได้สาหรับการแปลที่ต่างกันนี้ คือการแปลชื่อเฉพาะ (ตัวอย่างที่ 6) และ
คาศัพท์ท้องถิ่นทั่วไป (ตัวอย่างที่ 7) อาจเป็นสภาพบังคับให้นักแปลเลือกแปลแบบแรกโดยการทับศัพท์และ
แปลกลืนกับภาษาไทยในแบบที่สอง
สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งในวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่องคือ มีการใช้คาบางคาตรงกันราวกับเป็นเรื่องปกติ
ในวรรณกรรมที่เขียนขึ้นโดยนักเขียนเชื้อสายอินเดีย คาลงท้าย ji มักใช้ต่อจากอาชีพหรือชื่อคนเพื่อแสดงความ
ยกย่อง และ wallah ต่อท้ายอาชีพเมื่อเอ่ยถึงคนที่ทาอาชีพนั้น ๆ นอกจากนี้ ยังปรากฏคาว่า yaar ซึ่งเป็นคา
เรียกขานแสดงความสนิทสนมระหว่างผู้ชาย แต่บทแปลมีวิธีการจัดการกับปัญหาแตกต่างกัน เช่น ในเรื่อง
MUH ปรากฏประโยค Your Forster-Mother-in-Law is a cool chick, yaar (p. 239) ซึ่งแปลว่า ‘แม่ยาย
บุญธรรมของนายเป็นสาวเก๋ว่ะ เพื่อน’ (p. 276) ในขณะที่เรื่อง MNC ปรากฏประโยค O God, yaar, how
you stink! (p. 470) แต่กลับละคาดังกล่าวในบทแปล ‘โอ้ พระเจ้า มึงเหม็นฉิบหาย!’ (p. 505) สาหรับเรื่อง
TGP ผู้แปลเก็บคาว่า yaar ไว้ด้วยการถอดเสียงว่า ‘ยาระ’ เกือบทุกจุด
สาหรับคาว่า ji มักแปลว่า ‘คุณ’ กลืนไปกับภาษาไทยในแทบทุกจุด เช่น motherji (MNC, p. 66)
แปลว่า ‘คุณแม่’ (p. 74) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การแทรกคาเรียกขานของคนท้องถิ่นในลักษณะนี้ไม่ได้ถูกสานต่อ
ในบทแปล เช่นเดียวกับคาว่า wallah ผู้แปลมักไม่เก็บคานี้ไว้ เช่น The paan-wallah (TGP, p. 495) แปลว่า
‘คนขายหมาก’ (p. 559) ทั้งนี้ การประสมสร้อยคาและการใช้คาเรียกขานทั้ง 3 คานี้ ยังมีส่วนคาบเกี่ยวกับ
การปนกันของโครงสร้างไวยากรณ์อีกประการหนึ่งด้วย (โปรดดูหัวข้อถัดไปด้านล่าง)
ในส่วนของการสลับภาษา โดยมากพบในบทสนทนาของตัวละคร ผู้เขียนทั้ง 3 เรื่อง อาศัยการสลับ
ภาษาท้องถิ่นกับอังกฤษในบทพูด เพื่อสะท้อนตัวตนของตัวละครว่าเป็นชนชาติใด เช่น พูดประโยคแรกด้วย
ภาษาถิ่น ตามด้วยประโยคภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่างที่ 8 - 10
ตัวอย่างที่ 8
‘Kya hua?’ he said, addressing them in Hindustani (TGP, p. 423)
“กยา หุอา” เขาถามเป็นภาษาฮินดี (Raoran nai wanwan, p. 481)
ตัวอย่างที่ 9
‘As salam aleikum huzoor ... Please sit down. What will you have?...’
‘Nothing. Shukriya.’ (MUH, p. 332)
“อัส สะลาม อะไลกุม บูซูร์ ... เชิญนั่ง จะรับอะไรดี?...”
“ไม่ครับ ขอบคุณ” (Krasuang suk sutsut, p. 380)
ตัวอย่างที่ 10
Yé Akashvani hai. This is All-India Radio. (MNC, p. 212)
เย อะกาสก์วานี ฮาย นี่คือ สถานีวิทยุออลอินเดีย (Tharok thiangkuen, p. 233)
20
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เย อากาศวาณี แฮ นี่คือวิทยุออลอินเดีย (Midnight’s Children, p. 228)
บทแปลทั้ง 3 เรื่อง มีวิธีการแก้ปัญหาคล้ายกัน โดยมักใช้วิธีทับศัพท์ อัก ขระโรมัน และทับศั พ ท์คา
สันสกฤตในระบบการเขียนไทย ตัวอย่างที่ 10 น่าสนใจตรงที่สานวนแปลแรก พยายามถอดเสียง Akashvani
ว่า ‘อะกาสก์วานี’ ซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้แปลมองอักษร h เป็น k จึงทับศัพท์ด้วย ‘ก’ อย่างไรก็ดี บางครั้งผู้แปลไม่
เก็บการทับศัพท์ไว้ เช่น ตัวอย่างที่ 9 คาว่า Shukriya กลับแปลให้กลืนเข้ากับภาษาไทยว่า ‘ขอบคุณ’
ประเด็น สุ ดท้ายที่พบคือ การปนกัน ของโครงสร้ า งไวยากรณ์ สิ่ งที่เห็ นชัดเจนในการใช้ภาษาใน
ลักษณะนี้ คือ
(1) การใช้คาศัพท์มาผสมกับ ไวยากรณ์อังกฤษในหลายระดับ เช่น การใช้คาท้องถิ่นเป็นคานามโดยมี
ค าคุ ณ ศั พ ท์ อั ง กฤษขยาย our badnaam qoam, our name is mud already (MUH, p. 91), a young
sang-baaz (MUH, p. 311) การใช้คาท้องถิ่นเป็นคาขยายคานามอังกฤษ chhoti Mummy (MUH, p. 305)
การใช้คาน าหน้ านามอังกฤษมาน าหน้ า คาท้องถิ่น the Khansama would have sulked (TGP, p. 112)
การใช้คาท้องถิ่น เป็ น คากิริ ย าในไวยากรณ์อั ง กฤษ they looked up and salaamed as she swept by
(TGP, p. 156) การท าให้ ค าท้ อ งถิ่ น เป็ น พหู พ จน์ Mighty wungyis ... powerful wundauks; haughty
myowuns (TGP, p. 41) การใช้คาในกลุ่มนี้สัมพันธ์กับการใช้คาท้องถิ่นโดยไม่แปลข้างต้น คือ “การเกลี่ยให้
กลืน” ไปกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แต่ยังเหลือร่องรอยให้ผู้อ่าน “สะดุดตา”
(2) การนาวิธีออกเสียงหน่วยพื้นฐานของเสียง (phoneme) ของคนท้องถิ่น มาใส่ไว้ในต้นฉบับเป็นเชิง
ล้อเลียน ซึ่งเห็นชัดเจนในเรื่อง MNC หลายครั้ง โดยเฉพาะการออกเสียง S ไม่ชัด
(3) การใช้คาอุทาน คาลงท้าย หรือการเปล่งเสียงอันเป็นลักษณะประจาถิ่น สลับกับบทสนทนาปกติ
เ ช่ น Arré, what is there to hind (MUH, p. 342), thai! thai! They shoot from their hiding-holes
(MNC, p. 470), peppered with floating interrogatives – la? (TGP, p. 498) เป็นต้น
สาหรับการแก้ปัญหาการแปลของนักแปล ปรากฏดังตัวอย่างที่ 11 - 13
ตัวอย่างที่ 11
that set him apart from the real faujis (TGP, p. 331)
สิ่งหนึ่งที่ขัดขวางเขาจากการเป็นฟอจีขนานแท้ (Raoran nai wanwan, p. 304)
การใช้คาท้องถิ่นมาผสมกับไวยากรณ์อังกฤษในตัวอย่างที่ 11 นั้น ดูเหมือนผู้แปลจะไม่อาจเก็บความ
พิเศษนี้ไว้ในภาษาไทยได้ เนื่องจากไวยากรณ์อังกฤษที่คาท้องถิ่นไปผสม เป็นลักษณะทางไวยากรณ์ที่ไม่มีอยู่ใน
ภาษาไทย เช่น รูปพหูพจน์ และคานาหน้านาม ผู้แปลจึง ทาได้แค่เพียงทับศัพท์คาเหล่านั้น เพื่อรักษาการยึด
ภาษาอังกฤษไว้ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น
ตัวอย่างที่ 12
‘Look, how chweet!’ Lila Sabarmati exclaimed ... (MNC, p. 154)
“ดูซี สวย เหลือหลาย!” ไลลา ซาบาร์มาตี ... (Tharok thiangkuen, p. 174)
“ดูสิ น่าร้ากกกจัง!” ลีลา สาบัรมตีอุทาน ... (Midnight’s Children, p. 196)
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คาศัพท์อังกฤษมาตรฐานทีถ่ ูกบิดในต้นฉบับตามตัวอย่างที่ 12 คื อ chweet ซึ่ ง สะท้ อ นวิ ธี ก ารออก
เสียงไม่ชัดของคนพื้นเมืองอินเดีย ผู้แปลทั้งสองไม่อาจรักษานัยของการออกเสียงไม่ถูกต้องไว้ได้ โดยเลือกแปล
ให้เกิดผลในด้านอื่น เช่น การลากเสียง ‘น่าร้ากกกก’ หรือเพียงแค่ทาตัวเอียงเพื่อเน้นคาว่า ‘สวย’ เท่านั้น
ตัวอย่างที่ 13
‘Ya Allah! What sin have I committed ...’ (MUH, p. 406)
“ยา อัลลอฮ์! ข้าทาบาปอันใด ...” (Krasuang suk sutsut, p. 460)
‘Ai hai! What will they do to these boys now?’ (MUH, p. 406)
“โอ๊ย ไอ้พวกนั้นจะทายังไงกับหนุ่ม ๆ พวกนี้นะ” (Krasuang suk sutsut, p. 461)
ตัวอย่างที่ 13 แสดงให้เห็นความพยายามของผู้แปลในการรักษาคาอุทานตามแบบคนท้องถิ่นไว้ด้วย
การถอดเสียง แต่บางครั้งกลับใช้คาอุทานของไทย ซึ่งส่งผลให้ความเป็นท้องถิ่นหายไปในบทแปล
ทั้งนี้ ข้อค้นพบอื่นที่น่าสนใจนอกเหนือจากการแปลภาษาขืนขนบและยึดภาษา แต่มีผลทาให้เกิด
ภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษในบทแปลด้วยเช่นกัน มีดังนี้
1) บทแปลทั้ง 3 เรื่อง โดยเฉพาะในสานวนแปลของ Bell (2020) ใช้วิธีการเขียนคาสันสกฤตที่มีใน
ระบบการเขียนภาษาไทยแทบทุกจุดที่เป็นภาษาท้องถิ่น โดยมักใช้อักษรไทยวรรค ฏ ฐ ฑ ฒ ณ และเศษวรรค
ห ศ ษ ร ซึ่งสื่อความเป็นสันสกฤต แม้รูปคาในต้นฉบับจะไม่มีส่วนคล้ายคาสันสกฤตที่เขียนเป็นอังกฤษก็ตาม
เช่น ‘ฏาค ลา’ (p. 403) แปลจาก Thag La (p. 374) และ ‘พัณฏูศ’ แปลจาก Funtoosh (p. 383) ในหลาย
จุดนักแปลอาศัยการตีความรากศัพท์ สันสกฤต แม้คาที่ปรากฏในต้นฉบับซึ่ งเขียนเป็นภาษาอังกฤษ จะไม่ได้
บอกลักษณะของภาษาสันกฤต เช่น ชื่อตอนใน MNC ที่ว่า In the Sundrabans (p. 458) ซึ่งแม้จะมีรากศัพท์
มาจากสันสกฤต แต่คานี้คือภาษาเบงกาลี ผู้แปลใช้วิธีการเขียนศัพท์สันสฤตว่า ‘ในป่าสุนทรวัน’ (p. 493)
สาหรับสานวนแปลของ Jiraratanapairoj (2018) ซึ่งฉากส่วนหนึ่งเกิดขึ้น ในพม่า ผู้แปลทับศัพท์คา
ท้องถิ่นโดยยึดความคุ้นเคยของคนไทยกับการออกเสียงคาพม่าเป็นหลัก เช่น Taingda Mingi (p. 23) ถอด
เสียงเป็น ‘เต่งกะด๊ะมินจี’ (p. 33) หรือ Mebya (p. 25) ถอดเสียงเป็น ‘มิพญา’ (p. 37) อย่างไรก็ดี วิธีการ
แปลในเรื่องนีป้ ฏิบัติตามขนบการใช้คาราชาศัพท์ไทยอย่างเคร่งครัดในจุดที่เอ่ยถึง King และ Queen ของพม่า
2) มีการใช้เชิงอรรถหรือ “การแปลแบบหนา” ในสานวนแปลของ Bell (2020) ผู้แปลใช้เชิงอรรถเพื่อ
บอกที่มาของการอ้างคาพูด ซึ่งยกมาจากพระคัมภีร์อัลกุรอาน และในส่วนที่ยกมานั้น มีวิธีทับศัพท์ชื่อเฉพาะ
ตามพระคัมภีร์ Aad and Thamoud (p. 367) เป็น ‘อ๊าดและษะมูด’ และยังมีการตีความคาว่า Satan เป็น
‘มารชัยฎอน’ (p. 395) มิใช่การทับศัพท์จากวิธีสะกดคาอังกฤษที่เขียนด้วยอัก ขระโรมัน การแปลทับศัพท์
เช่นนี้สะท้อนภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษในบทแปล ตามลักษณะที่ Phanthaphoommee (2015) เสนอไว้ส่วน
หนึ่ง
กล่าวโดยสรุป แม้การใช้ภาษาของต้นฉบับวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่อง จะไม่พบลักษณะการโต้กลับภาษา
มาตรฐานครบทั้ง 5 ประเภทตามข้อสังเกตของ Ashcroft et al. (2003) แต่ก็สื่อนัยแห่งการขืนขนบและยึด
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ส่วนบทแปลภาษาไทยทั้ง 3 เรื่อง มีการสะท้อนการโต้กลับในระดับที่ต่างกัน ทั้งนี้
การเลือกที่จะไม่แปลคาท้องถิ่นในบางจุดและการไม่สามารถแปลการปนกันของโครงสร้างไวยากรณ์ ทาให้
เจตนาในการแสดงความเป็นท้องถิ่นหายไปโดยปริยาย บทแปลจึงดูลักลั่น เพราะระดับการผสมคาศัพท์ท้องถิ่น
ในแต่ละจุดไม่เท่ากัน ทั้งนี้ อาจเป็นเรื่องยาก หากจะระบุให้ชัดเจนลงไปว่ า บทแปลเรื่องใดสะท้อนภาวะพันธุ์
ผสมขั้นพิเศษมากที่สุด สิ่งที่สามารถสรุปได้คือ แม้ผู้แปลจะไม่ตั้งใจสร้างให้เกิดภาวะพันธุ์ผสมในบทแปล แต่
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บทแปลทุกสานวนได้นาเสนอภาวะดังกล่าวไว้ในระดับที่ อาจทาให้ผู้อ่านชาวไทยฉุกคิด เพื่อค้นหาความหมาย
ของคานั้น ๆ ต่อไป นับเป็นผลสัมฤทธิ์ต่อผู้อ่านตามที่ Phanthaphoommee (2015) เสนอไว้ไม่มากก็น้อย
มองไปข้างหน้า: อภิปรายผลและบทสรุป
ผลการวิจัยการแปลยุคหลังอาณานิคมในบริบทประเทศไทย สามารถอภิปรายได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) จากการแบ่งกลุ่มงานวิจัย เกี่ยวกับการแปลวรรณกรรมยุคหลั งอาณานิยมข้างต้น จะเห็นได้ว่า
งานวิจัยทั้งสองกลุ่ มมีทั้งที่กล่าวถึงงานที่ศึกษาต้นฉบับในฐานะวรรณกรรมยุคหลั งอาณานิคมโดยตรง ซึ่ง
อภิปรายปัญหาการใช้ภาษาและความเป็นไปได้ในการแปลเป็นภาษาไทยในฐานะสังคมที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของการโต้กลับภาษามาตรฐาน และงานวิจัยอีกส่วนที่มิได้กล่าวถึงแนวคิด ดังกล่าวเลย เพียงแค่มองการใช้
ภาษาดังกล่ าวว่าเป็ น ปั ญหา ซึ่งต้องได้รั บ การแก้ไขให้ ผู้ อ่านชาวไทยได้เข้าใจเท่านั้น เช่น Hatsabamroe
(2006) หรือ Jaritngam (2017) เป็นต้น
2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมที่คัดสรรและบทแปลภาวะพันธุ์ผสม ทาให้
ทราบว่า แม้ผลของการแปลภาษาท้องถิ่นจะหลงเหลือเป็นภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษในบทแปลไทย แต่อาจเกิด
จากความไม่ตั้งใจของนักแปล มากกว่าเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของต้นฉบับ เพราะจากการศึกษาตัวบท
แวดล้ อม (คาน า หน้ าปก ปกหลั ง ฯลฯ) ไม่พบว่า มีการกล่ าวถึงการใช้ ภาษาของนักเขียน อันเป็นหนึ่งใน
ประเด็นสาคัญในการเขียนนวนิยายเรื่องนั้น ๆ มีเพียงคาชี้แจงในเรื่อง กระทรวงสุขสุด ๆ ว่า “[สานักพิมพ์]
ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้รู้เรื่องการถอดเสียงและสะกดคาจากภาษาฮินดี อูรดู และแคชเมียร์ [...] เลือกถอด
แต่ละคาให้ตรงตามภาษาต้นฉบับและง่ายต่อความรับรู้ของผู้อ่านทั่วไปที่สุด” (เพิ่มการเน้นข้อความ) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า บทแปลยังคงยึดขนบการแปลให้อ่านง่ายเป็นหลัก แม้จะพยายามรักษาความเป็นอินเดียด้วยการถอด
เสียงตาม “ผู้รู้” แล้วก็ตาม
ผู้วิจัยมองปรากฏการณ์ข้างต้นดังนี้ ในชั้นแรก การเดินทางของความคิดในวงวิชาการเป็นไปอย่างค่อย
เป็นค่อยไป มีเพียงงานวิจัยไม่กี่ชิ้นที่รับเอาแนวคิดภาวะพันธุ์ผสมไปประยุกต์ใช้อธิบายความหมายที่แท้จริงของ
ต้นฉบับวรรณกรรม งานวิจัยการแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมจึงมีจานวนน้อยอย่างเลี่ยงมิได้ ต่างจากการ
วิจัยในโลกตะวันตกที่ขยายกรอบความคิดให้กว้างออกไป เช่น การมองภาษาในเชิงการต่อรองอานาจ (Rafael,
2016) หรื อ แม้ แ ต่ ก ารมองต้ น ฉบั บ ที่ มี ภ าษาท้ อ งถิ่ น ปะปนในฐานะ ‘งานเขี ย นแปล’ (Bandia, 2008;
Bertacco, 2013) เป็นต้น ในชั้นที่สอง การเดินทางของความคิดจากวงวิชาการไปสู่สังคมทั่วไปยิ่งเกิดขึ้นได้ช้า
กว่า ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า การรับรู้ เกี่ยวกับวรรณกรรมยุคหลังอาณานิยมในหมู่ผู้อ่านชาวไทยยังอยู่ในระดับต่า
คาอธิบายหนึ่งคือ สังคมไทยไม่มีประสบการณ์ของการถูกเจ้าอาณานิคมมากดทับภาษาไทยเหมือนประเทศ
อื่น21
ในแง่ของตลาดหนังสือไทยในปัจจุบัน มีประเด็นที่น่าพิจารณาร่วมกับการวิจัย ชิ้นนี้คือ ประเด็นแรก
วรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมบางเรื่องไม่ได้แปลจากต้นฉบับภาษาแม่ แต่แปลจากฉบับแปลภาษาอังกฤษ ผู้
แปลอาจเก็บการใช้ภาษาแบบขืน ขนบได้ไม่ครบ ประเด็นที่สอง วรรณกรรมยุคหลังอาณานิคมที่แปลเป็น
ภาษาไทย โดยมากเลือกแปลจากความโด่งดังของนักเขียน ทั้งที่ยังมีนักเขียนหน้าใหม่คนอื่นที่ใช้ภาษาแบบโต้
กลับความเป็นมาตรฐานเช่นกัน ยกตัวอย่าง Marlon James หรือ Bernardine Evaristo แม้จะได้รับรางวัล
หนังสือระดับสากล แต่กลับอยู่นอกการรับรู้ของคนไทยและยังไม่ปรากฏในตลาดหนังสือแปลไทยด้วย
21

กระนั้นก็ดี มีนักวิชาการหลายคนมองมุมกลับและพยายามอธิบายว่า มีการกดทับทางภาษาเกิดขึ้นในสังคมไทยเช่นกัน นั่นคือภาษาไทยมาตรฐาน
ไปกดทับภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ ในประเทศ เช่น Chittiphalangsri และ Techawongstien (2019) เป็นต้น
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3) การแปลโดยแทรกคาท้องถิ่น ผ่านการทับศัพท์ ไม่ใช่ทางเลือกแรกของนักแปลทุก คน เพราะการ
แปลโดยแทรกคาเหล่านั้นในบทแปลไทย จะทาให้อ่านลาบากและไม่ราบรื่น ขัดกับขนบการแปลเป็นภาษาไทย
(เช่น Saibua (2017) เป็นต้น) และรสนิยมการอ่านของไทยอย่างเห็นได้ชัด (ประเด็นขนบการแปล ดูเพิ่มเติม
ใน Toury, 1995/2012) จากการวิเคราะห์บทแปลในงานวิจัยชิ้นนี้ พบว่าผู้แปลมิได้ยึดขนบการแปลให้อ่าน
ราบรื่นในทุกจุด เห็นได้จากการแปลแบบขยายความซึ่งทาให้ตัวบทยาวขึ้น และการใช้เชิงอรรถซึ่งโดยปกติไม่
นิยมในงานเขียนประเภทบันเทิงคดี กระนั้นก็ดี การทับศัพท์คาท้องถิ่นพร้อมขยายความและการอธิบายด้วย
เชิงอรรถ ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
สาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิค มที่
น่าสนใจอีกหลายประเด็น ได้แก่ (1) งานวิจัยด้านการรับรู้ของผู้อ่าน (reception) เพื่อตรวจสอบระดับการรับรู้
ความเป็นยุคหลังอาณานิคมในนวนิยายแปลในท้องตลาด (2) งานวิจัยการแปลวรรณกรรมแอฟริกัน -อเมริกา
ซึ่งแม้จะมิได้มีเป้าหมายหลักเพื่อโต้กลับภาษามาตรฐาน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า การใช้ภาษาแบบคนผิวดาก็สะท้อน
ความคิดของคนที่ถูกกดขี่จนเป็นสิ่งธรรมดาสามัญในชีวิต นัยหนึ่งคือการต่อต้านการกดขี่จากภาษามาตรฐาน
ของคนผิวขาว ในทานองเดียวกับ การโต้กลับภาษาจากชาติเอเชียอื่น ๆ ซึ่งเคยตกอยู่ภายใต้จักรวรรดินิยม
วิธีการเขียนนวนิยายโดยแทรกคาผิดรูป ประโยคผิดแบบแผน และภาษาที่ปรับให้อ่านยาก จึงเป็นจุดเด่นที่ควร
ศึกษาเชื่อมโยงกับการแปลต่อไป (3) งานวิจัยชิ้นปัจจุบันเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ หากมี การวิจัยเชิงปริมาณ
เช่น การใช้คลังภาษาเกี่ยวกับการแปลภาษามาสนับสนุน ก็จะทาให้เกิดการศึกษาแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก: ตารางเปรียบเทียบงานวิจัยการแปลวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคม พ.ศ. 2543 - 2563 (ค.ศ. 2000 - 2020)
ปีที่
ศึกษา
2002
2003
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2009
2010
2011
2015

Uruwan Khaojaree
Sirikanya Wasutit
Warangkana Sae-jeng
Siritharin Chareonsiri
Satita Suntiworawut
Lalita Phonphala
Janjarat Hatsabamroe
Prapasri Chetsongkul
Nisara Wangratanasopon
Wipawee Wongsawan
Satima Rotjanawongchai
Dusadee Sampunnananda
Phrae Chittipharangsri

2015

Jirat Chalermsanyakorn

2015
2016

Narongdej
Phanthaphoommee
Ronakarn Suthiprarop

2016
2017

Jinatta Laohavanich
Chanittha Jaritngam

2017
2018

Theeraporn Saiwirat
Bodindecha Wilamas

ผู้วิจัย

ตัวบทที่ศึกษา

ผู้เขียน

ประเด็นหลักที่ศึกษา

The Color Purple
The Bluest Eyes
The Color Purple
Haroun and the Sea of Stories
รวมบทกวีนพิ นธ์
Burmese Days
The God of Small Things
Beloved
A Way in the World
Haroun and the Sea of Stories
Tar Baby
Brick Lane
- Anna and the King of Siam
- The Romance of the Harem
- The Sun Also Rises
- Garden of Eden
- True Grit
- Hunger
- Street Corner Man
The Moor’s Last Sigh

Alice Walker
Toni Morrison
Alice Walker
Salman Rushdie
Langston Hughes
George Orwell
Arundhati Roy
Toni Morrison
V.S. Naipaul
Salman Rushdie
Toni Morrison
Monica Ali
Margaret Landon
Anna Leonowens
Ernest Hemingway
Ernest Hemingway
Charles Portis
Knut Hamsun
Jorge Luis Borges
Salman Rushdie

แนวทางการแปลภาษาคนผิวดา
แนวทางการแปลภาษาคนผิวดา
แนวทางการแปลภาษาคนผิวดา
แนวทางการแปลทั่วไป
แนวทางการแปลภาษาคนผิวดา
การถ่ายทอดวัจนลีลาภาษายุคอาณานิคม
แนวทางการแปลทั่วไป
แนวทางการแปลทั่วไป
การถ่ายทอดวัจนลีลา
แนวทางการแปลทั่วไป
แนวทางการแปลภาษาคนผิวดา
วัฒนธรรมเบงกาลีและอิสลาม
- การโต้กลับลัทธิบูรพานิยม
- เสียงสะท้อนความย้อนแย้งจากผู้แปล
- คานาของนักเขียน
- การต่อรองอานาจของตัวบทและนักแปล

Americanah
Mammon Inc.
Midnight’s Children

Chimamanda Ngozi
Adichie
Hwee Hwee Tan
Salman Rushdie

- การโต้กลับภาษาตามขนบ
- ภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษ
- ภาษาของคนผิวดา
- อานาจของภาษา
ภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์
ความเป็นสัจนิยมหัศจรรย์

Pao
Their Eyes Were Watching God

Kerry Young
Zora Neale Hurston

การถ่ายทอดภาษาถิ่นแบบจาเมกา
ภาษาของคนผิวดา
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ยุคหลังอาณา
นิคม
กลวิธแี ปล
ไม่พบ
กลวิธแี ปล
ไม่พบ
กลวิธแี ปล
ไม่พบ
กลวิธแี ปล
ชัดเจน
กลวิธแี ปล
ไม่พบ
กลวิธแี ปล
ชัดเจน
กลวิธแี ปล
ไม่พบ
กลวิธแี ปล
ไม่พบ
กลวิธแี ปล
ชัดเจน
กลวิธแี ปล
ไม่ชัดเจน
กลวิธแี ปล
ไม่พบ
กลวิธแี ปล
ไม่ชัดเจน
เปรียบเทียบบทแปล ชัดเจน

สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)
สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)
วิทยานิพนธ์ (มหิดล)
สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)
สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)
สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)
สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)
สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)
สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)
สารนิพนธ์ (ธรรมศาสตร์)
สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)
สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)
บทความวิจัย

เปรียบเทียบบทแปล ชัดเจน

บทความวิจัย

กลวิธแี ปล

ชัดเจน

สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)

กลวิธแี ปล

ไม่ชัดเจน

สารนิพนธ์ (ธรรมศาสตร์)

กลวิธแี ปล
กลวิธแี ปล

ลักษณะการศึกษา

กลวิธแี ปล
ชัดเจน
เปรียบเทียบบทแปล ไม่ชัดเจน
ชัดเจน
ไม่พบ

ประเภทงานวิจัย

สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)
วิทยานิพนธ์
(ธรรมศาสตร์)
สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)
สารนิพนธ์ (จุฬาฯ)
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