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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลวิธีที่เสาวณีย์ นิวาศะบุตร ใช้ในการถ่ายทอด
ลักษณะทางกวีนิพนธ์ของนิราศเมืองเพชร แต่งโดยสุนทรภู่ ใน Journey to Phetburi - A Poem
by Sunthorn Phu ซึ่งเป็นงานแปลนิราศเรื่องดังกล่าวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในงาน
ศึกษานี้ ผู้วิจัยน�ำแนวความคิดเรื่อง “อลังการของกวีนิพนธ์” ที่เสนอโดยสุภาพร มากแจ้ง (2535)
มาใช้ในการสร้างกรอบการวิเคราะห์ โดยครอบคลุมการศึกษาการถ่ายทอดความงามด้านเสียงและ
ความงามด้านความหมาย ใช้การจ�ำแนกกลวิธกี ารแปลทีน่ ำ� เสนอโดย Baker (2011) ประกอบการ
วิเคราะห์การแปลระดับค�ำ ใช้การจ�ำแนกกลวิธแี ปลโวหารภาพพจน์ของ Larson (1998) ประกอบ
การวิเคราะห์การแปลโวหารภาพพจน์ และอภิปรายผลที่เกิดจากการเลือกใช้กลวิธีแปลผ่าน
มโนทัศน์การท�ำให้กลมกลืน (domestication) และ การท�ำให้แปลก (foreignization) ที่เสนอ
โดย Venuti (1995) ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า 1) ในการก�ำหนดฉันทลักษณ์ ผูแ้ ปลน�ำฉันทลักษณ์
กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษมาใช้ และมีการสร้างเสียงสัมผัสหลากหลายรูปแบบ 2) ในการแปล
ค�ำเลียนเสียงธรรมชาติ ผูแ้ ปลใช้กลวิธนี ำ� ค�ำเลียนเสียงธรรมชาติทมี่ ใี นภาษาอังกฤษมาใช้ 3) ในการ
แปลค�ำที่มีเสียงและความหมายสัมพันธ์กัน ผู้แปลใช้กลวิธีน�ำค�ำที่มีเสียงและความหมายสัมพันธ์
กันที่มีภาษาอังกฤษมาใช้ และกลวิธีการถอดความ 4) ในการแปลการซ้อนค�ำ ผู้แปลใช้กลวิธีการ
ใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายกว้างกว่า กลวิธกี ารใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายเป็นกลางกว่า และกลวิธกี ารถอดความ
5) ในการถ่ายทอดการเล่นค�ำและความหมายของชื่อเฉพาะ ผู้แปลใช้กลวิธีการทับศัพท์โดยมี
บทความวิจยั นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง กลวิธกี ารแปลของ เสาวณีย์ นิวาศะบุตร ใน Journey to Phetburi A Poem by Sunthorn Phu ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (This research
paper is part of the research titled “Translation Techniques used by Sawanee Niwasabutr in Journey
to Phetburi - A Poem by Sunthorn Phu” sponsored by the Faculty of Liberal Arts, Maejo University)
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ค�ำอธิบายความหมายของค�ำทับศัพท์ในเชิงอรรถ และกลวิธีการให้ความหมายของค�ำในชื่อเฉพาะ
เมื่อเป็นค�ำสามัญไว้ในเชิงอรรถ 6) ในการแปลโวหารเชิงภาพพจน์ ผู้แปลใช้กลวิธีการใช้ภาพพจน์
เดียวกันกับภาษาต้นฉบับ ในบางกรณีมคี ำ� อธิบายเสริมในบทกลอนหรือในเชิงอรรถ กลวิธกี ารแปล
อุปลักษณ์เป็นอุปมา และกลวิธกี ารถอดความ กลวิธกี ารแปลเหล่านีแ้ สดงให้เห็นบทบาทของผูแ้ ปล
ในการต่อรองทั้งด้านสุนทรียลักษณ์และความหมาย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหานิราศเมืองเพชร
และได้สัมผัสประสบการณ์ทางวรรณศิลป์ที่ใกล้เคียงกับผู้อ่านต้นฉบับ ซึ่งกระบวนการต่อรอง
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นแนวทางการท�ำให้กลมกลืน (domestication) และแนวทางการท�ำให้แปลก
(foreignization) ที่แสดงให้เห็นการคงไว้ซ่ึงร่องรอยวรรณศิลป์ของกวีนิพนธ์ต้นฉบับ ซึ่งใน
กระบวนการต่อรองดังกล่าวผู้แปลต้องอาศัยความสามารถทางภาษา การตัดสินใจ และการคิด
สร้างสรรค์ของผูแ้ ปลภายใต้ขอ้ จ�ำกัดของฉันทลักษณ์และทรัพยากรทางภาษาทีม่ ใี นภาษาปลายทาง
ค�ำส�ำคัญ: การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลกวีนิพนธ์
Abstract
This research article aims to survey and analyze strategies used by Sawanee
Nivasabutr to render poetic features in Sunthorn Phu’s “Nirat Mueang Phet” in her
Thai - English translation, Journey to Phetburi - A Poem by Sunthorn Phu. Supaporn
Makjaeng’s concept of Thai poetry is applied for constructing the analytical framework.
The analysis covers the translation strategies for rendering sound devices and
semantic devices. The analysis of translation strategies at word level relies on the
categorization of translation strategies introduced by Baker (2011) and that of figures
of speech, Larson (1998). The findings show that 1) the translator adopts the types
of stanza, rhyming scheme, and various sound devices available in English poetry
to create rhyming effects in the translation; 2) in translating onomatopoeia, the
translator uses the equivalent terms in English; 3) in translating phonesthemes, the
translator tends to use the equivalent terms in English and paraphrases; 4) in
translating clusters of synonyms, the translator uses more general words, more
neutral or less expressive words, and paraphrases; 5) in translating word puns, the
translator uses loan words, and, in some cases, loan words plus explanation in
footnotes; 6) in translating figures of speech, the translator tends to maintain the
same types of devices - to some of which explanations are added either in the
same stanzas or in footnote; however, the strategies of translating metaphor into
simile and paraphrasing are also found. The application of these strategies also
reveals an active role of the translator in bargaining between the loss and the gain
in translation both in terms of sounds and meanings. Such a bargaining process
also reflects the tension between ‘domestication’ and ‘foreignization’ in Venuti
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(1995)’s term through the attempts of the translator to domesticate both prosodic
patterns and contents in the context of target culture to facilitate the reader’s
understanding of a poetry from abroad and to maintain and creatively reproduce
the styles and meanings of the original work under the constraints of prosody and
linguistic resources in the target language.
Keywords: Thai - English Translation, Poetry Translation
บทน�ำ

Journey to Phetburi - A Poem by Sunthorn Phu เป็นงานแปลนิราศเมืองเพชร3
ซึ่งประพันธ์โดยสุนทรภู่ เป็นภาษาอังกฤษ โดยเสาวณีย์ นิวาศะบุตร นักแปลรางวัลสุรินทราชา
พ.ศ. 2557 ผลงานแปลนีเ้ ป็นหนึง่ ในผลงานแปลนิราศ 4 เรือ่ งของสุนทรภูโ่ ดยเสาวณีย์ นิวาศะบุตร
ซึง่ ได้แก่นริ าศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง และนิราศเมืองเพชร ผูว้ จิ ยั ได้เลือกศึกษา
การแปล นิราศเมืองเพชรซึ่งเป็นนิราศร้อยกรองที่ยาวที่สุดของสุนทรภู่และเป็นผลงานล่าสุดของ
ผู้แปล ผู้วิจัยเห็นว่าการแปลจากร้อยกรองภาษาหนึ่งเป็นร้อยกรองอีกภาษาหนึ่งเป็นงานที่ท้าทาย
เนือ้ หาของเรือ่ งต้องถูกถ่ายทอดผ่านค�ำทีถ่ กู เลือกสรรภายใต้กฎเกณฑ์ของกวีนพิ นธ์ทมี่ กี ารก�ำหนด
ฉันทลักษณ์ทั้งในแง่อรรถและรส อีกทั้ง เพื่อสร้างความงามด้านเสียงคู่ไปกับการสื่อความหมาย
ซึ่งผู้แปลจึงต้องท�ำงาน “ข้ามภาษา” ภายใต้เงื่อนไขที่ซับซ้อนและท้าทายมากยิ่งขึ้น
บนพืน้ ฐานทีว่ า่ ภาษาสองภาษามีคำ� ศัพท์ทมี่ ชี ดุ เสียงและความหมายต่างกัน การแปลทีจ่ ะ
สามารถถ่ายทอดทั้งเนื้อหาและรูปแบบอย่างสมบูรณ์แบบนั้นเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้
ดังนัน้ โจทย์ของผูแ้ ปลอยูท่ กี่ ารจัดการกับความเป็นไปได้และข้อจ�ำกัดต่าง ๆ การสูญเสียความหมาย
หรือลักษณะทางภาษาบางประการเป็นเรีอ่ งทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ และบางครัง้ ก็เป็นไปเพือ่ แลกกับการ
รักษาความหมายหรือลักษณะทางภาษาอืน่ ๆ (Bassnett, 2002 : 87) Pym (1992 อ้างใน Baker,
2000 : 78) เสนอให้มองกระบวนการแปลเป็นกระบวนการแห่งการแลกเปลี่ยน และทุกการแลก
เปลีย่ นย่อมมีการต่อรองและตัดสินใจ และการตัดสินใจนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั หน้าทีแ่ ละจุดมุง่ หมายของ
การแปล (Reiss อ้างใน Byrne, 2010 : 31) ในการแปลกวีนิพนธ์ หากผู้แปลมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ถ่ายทอดเนื้อเรื่องเป็นหลัก ผู้แปลก็อาจเลือกทิ้งฉันทลักษณ์และแปลเป็นร้อยแก้วแทน อย่างไร
ก็ตาม แม้การแปลกวีนิพนธ์เป็นกวีนิพนธ์ในภาษาแปลจะเป็นเรื่องยาก แต่ก็ยังคงมีผู้สร้างสรรค์
ผลงานทีท่ า้ ทายอยูเ่ สมอ ในกรณีของการแปลนิราศเมืองเพชร การทีผ่ แู้ ปลเลือกแปลเป็นร้อยกรอง
ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้แปลไม่ได้มุ่งที่จะถ่ายทอดเนื้อเรื่องเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน
ทีม่ สี นุ ทรียลักษณ์ของกวีนพิ นธ์ดว้ ย ดังทีผ่ แู้ ปลได้กล่าวไว้ในค�ำน�ำถึงแรงจูงใจทีจ่ ะถ่ายทอดผลงาน
วรรณศิลป์ของกวีไทยที่ผู้แปลยกย่อง โดยผู้แปล “พยายามใช้ส�ำนวนภาษาอังกฤษแบบพื้นบ้าน
ที่เรียบง่าย คล้องจอง และมีจังหวะ เพื่อให้อ่านง่าย อ่านสนุกตามแนวการเขียนของท่านมหากวี
สุนทรภู”่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ “เผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และความงดงาม
นิราศเมืองเพชรประพันธ์โดยสุนทรภู่ (2539-2398) ประมาณพ.ศ. 2388 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
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ของธรรมชาติในเมืองไทย ให้ออกสูส่ ายตาของชาวต่างประเทศซึง่ อาจเป็นประโยชน์แก่การส่งเสริม
การท่องเที่ยวประเทศไทยได้อีกด้วย” (Nivasabutr, 2015 : 17)
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการแปลเป็นภาษาต่างประเทศจาก “คนใน” ทีเ่ ป็น “เจ้าของภาษา” ของภาษา
ต้นฉบับเป็นประเด็นศึกษาที่น่าสนใจ ประกอบกับผู้แปลมีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ความรู้ทาง
วัฒนธรรมของตนสู่ผู้อ่านอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ผู้วิจัยเห็นว่าผู้แปลน่าจะมีแนวโน้มที่จะต้องใช้กลวิธี
การแปลที่จะท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจโดยง่าย แต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากผู้แปลเองก็มีจุดมุ่งหมายที่จะ
เผยแพร่เอกลักษณ์ของกวีนพิ นธ์ตน้ ฉบับ จึงเป็นทีน่ า่ สนใจว่าผูแ้ ปลจะมีกลวิธกี ารถ่ายทอดลักษณะ
เฉพาะของกวีนพิ นธ์ตน้ ฉบับให้ปรากฏในผลงานแปลอย่างไร ในบทความแนะน�ำหนังสือ “การแปล
นิราศ 4 เรื่องของสุนทรภู่ โดยเสาวนีย์ นิวาศะบุตร” โดย อรศิริ พลเดช (2016) อรศิริได้กล่าวถึง
เนื้อหาของนิราศทั้ง 4 เรื่อง และการกล่าวถึงลักษณะทางกวีนิพนธ์และกลวิธีการแปลบางส่วนที่
ตรงกับผลการวิจัยนี้ อย่างไรก็ตาม บทความวิจัยนี้จะได้น�ำเสนอกลวิธีที่เสาวณีย์ นิวาศะบุตรใช้ใน
การถ่ายทอดลักษณะทางกวีนิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยวรรณศิลป์ด้านเสียงและวรรณศิลป์ด้าน
ความหมาย โดยในการวิเคราะห์ความหมายระดับค�ำ ผู้วิจัยใช้การจ�ำแนกกลวิธีการแปลระดับค�ำ
ทีน่ ำ� เสนอโดย Baker (2011) และการวิเคราะห์กลวิธแี ปลโวหารภาพพจน์ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้จำ� แนกกลวิธี
การแปลของ Larson (1998) และการอภิปรายผลที่เกิดจากการเลือกใช้กลวิธีแปลประกอบกับ
มโนทัศน์การท�ำให้กลมกลืน (domestication) และ การท�ำให้แปลก (foreignization) ทีเ่ สนอโดย
Venuti (1995) ซึง่ จะสะท้อนบทบาทของผูแ้ ปลในการจัดการ แทรกแซง และสร้างสรรค์ของผูแ้ ปล
บนเงื่อนไขของการน�ำเสนอลักษณะเด่นของกวีนิพนธ์ต้นฉบับที่เอื้อและการเข้าถึงเนื้อหาและ
ความงามเชิงกวีนิพนธ์ของผู้อ่านต่างวัฒนธรรม
แนวคิดทางทฤษฎีและกรอบการวิเคราะห์
1. แนวคิดทางทฤษฎี
1.1. แนวคิดเกี่ยวกับการแปลกวีนิพนธ์
การแปลกวีนพิ นธ์อาจจะถือได้วา่ เป็นการแปลทีย่ ากทีส่ ดุ ในการแปลงานเชิงวรรณกรรม
เนือ่ งจากภาษาทีใ่ ช้ในกวีนพิ นธ์มกั เป็นภาษาทีม่ คี วามต่างจากภาษาทัว่ ไป มักเป็นภาษาสูงหรือวิจติ ร
กว่าภาษาทั่วไปและเนื้อหาของกวีนิพนธ์ยังถูกถ่ายทอดผ่านเสียงที่เสมือนดนตรี มีท่วงท�ำนอง
จังหวะ และเสียงสัมผัส (meter, rhythm, and rhyme) การแปลทีจ่ ะสามารถถ่ายทอดทัง้ เนือ้ หา
ให้ถูกต้องแม่นย�ำและลักษณะเชิงกวีที่จะส่งผลต่อผู้อ่านให้เหมือนกับได้อ่านต้นฉบับไปพร้อมกัน
อาจเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ (Connolly, 2000 ; Newmark, 1988) การเสีย
คุณลักษณะบางประการเพื่อแลกกับการคงรักษาคุณสมบัติบางประการไว้เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้
(Basnett, 2002 : 87, Connolly, 2000) อย่างไรก็ตาม Pym (อ้างใน Baker, 2000 : 78) เสนอ
มุมมองที่ให้ความส�ำคัญกับบทบาทในการต่อรองของผู้แปล และไม่มองความสูญเสียเป็นจุดอ่อน
ของผลงานเสียตั้งแต่ต้น แต่เสนอให้มอง “การแปลในฐานะการแลกเปลี่ยนมูลค่าทางความหมาย
(transaction) และการเทียบเคียง (equivalence) ในฐานะที่เป็น “มูลค่าการแลกเปลี่ยนที่เท่า
เทียมกัน” (equality of exchange value) ดังนั้น การเทียบเคียงจึงกลายเป็นสิ่งที่ต่อรองได้
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(negotiable entity) โดยมีผู้แปลเป็นผู้ท�ำการต่อรอง
1.2. กลวิธีการแปลกวีนิพนธ์
Holmes (1988 : 25 - 28) ได้แบ่งกลวิธีการแปลกวีนิพนธ์ออกเป็น 4 กลวิธี ได้แก่
1. การเลียนแบบ (mimetic form) เน้นการรักษารูปแบบตามต้นฉบับไว้ เป็นรูปแบบที่เคร่งครัด
กับรูปแบบของต้นฉบับมากที่สุด 2. การเทียบเคียง (analogical form) คือการใช้รูปแบบที่เทียบ
เคียงกันได้ในวัฒนธรรมภาษาแปล เป็นรูปแบบที่มีความเคร่งครัดกับรูปแบบของต้นฉบับน้อยกว่า
แบบแรก 3. การพัฒนารูปแบบขึ้นใหม่ให้เหมาะกับความหมายของต้นฉบับ (organic form)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เอื้อต่อการสื่อความหมายของเนื้อหา และ 4. การแปลงรูปแบบโดย
ไม่ค�ำนึงความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับรูปแบบและเนื้อหาของต้นฉบับเลย (deviant or
extraneous form) การเลือกกลวิธกี ารแปลนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความนิยมของยุคสมัยหรือการเลือกของ
ผู้แปลเองว่าจะใช้แบบใด
1.3. บทบาทของผู้แปลในฐานะผู้สร้างสรรค์
จากแนวคิดทฤษฎีข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม้ผู้แปลไม่ได้สร้างตัวบทนั้นออกมา แต่เป็น
ผู้แปลตัวบทนั้นเป็นตัวบทอีกภาษาหนึ่ง แต่กระบวนการเลือกและตัดสินใจของผู้แปลก็มีบทบาท
ส�ำคัญต่อเนือ้ หาและการวางรูปแบบของตัวบทในภาษาแปล ดังนัน้ ค�ำว่า “แปล” หรือ “ถ่ายทอด”
ทีใ่ ช้ในงานวิจยั นีว้ างอยูบ่ นพืน้ ฐานของการมองผูแ้ ปลในฐานะเป็นผูส้ ร้างสรรค์ตวั บทด้วย Loffredo
and Perteghella (อ้างใน Munday, 2008 : 150) ชี้ให้เห็นว่าการข้ามพรมแดนการแปลไปสู่การ
สร้างสรรค์นั้นมีความเชื่อมโยงกับกลไกที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน (mechanics of reading)
กระบวนการคิด (cognitive processing) และ กระบวนการทดลองดัดแปลงตัวบทต้นฉบับ
(experimental reformulation of the source) ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แปลจะมีจุดมุ่งหมายในการแปล
ให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด หรือแม้แต่ผู้แปลเจตนาปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงเนื้อหาหรือ
รูปแบบเพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัวก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดนี้มีประโยชน์ต่อการ
อธิบายรูปแบบการต่อรองของผู้แปลในการจัดการกับรูปแบบของตัวบทโดยเฉพาะอย่างกวีนิพนธ์
ที่มีฉันทลักษณ์และเสียงสัมผัสเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง
1.4. การท�ำให้กลมกลืน (domestication) และ การท�ำให้แปลก (foreignization)
Venuti (1995 : 1) วิพากษ์แนวการแปลกระแสหลักโดยเฉพาะในหมู่นักแปลที่พูด
ภาษาอังกฤษในอเมริกาที่มุ่งเน้นการสร้างบทแปลที่กลมกลืน อ่านได้ลื่นด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ
ในแบบภาษาแปล (domestication) และให้ความส�ำคัญกับบทบาทผู้แปลในการเป็นผู้ถ่ายทอด
สารข้ามภาษาโดยไม่ทิ้งร่องรอยของผู้แปลในงานแปล (invisibility of the translator) Venuti
มองว่าแนวการแปลดังกล่าวเป็นแนวการแปลทีส่ ะท้อนการใช้คณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมของภาษาปลาย
ทางเป็นศูนย์กลางและลดทอนคุณค่าทางวัฒนธรรมของภาษาต้นทาง Venuti (1995 : 148) เสนอ
แนวทางให้ผแู้ ปลทีพ่ าผูอ้ า่ นก้าวสูโ่ ลกของผูเ้ ขียน โดยยอมให้มลี กั ษณะทางภาษาหรือการสือ่ ความ
หมายที่แปลกแยกแตกต่างในมุมมองของผู้อ่าน (foreignization) แต่สะท้อนลักษณะเฉพาะทาง
ภาษาและวัฒนธรรมของผู้เขียนและภาษาต้นทาง รวมถึงส่วนที่เกิดจากการแทรกแซงของผู้แปล
ในการตีความในบริบทเฉพาะของผู้แปล และความคิดสร้างสรรค์ การทดลองของผู้แปลเอง ซึ่ง
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565
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Philip Lewis เรียกว่า ‘abusive fidelity’ (Venuti 1995 : 23) ซึง่ เป็นแนวคิดที่ Venuti สนับสนุน
ให้เกิดขึ้นในวงการแปล
2. กรอบการวิเคราะห์กวีนิพนธ์
อลังการของกวีนิพนธ์
กวีนิพนธ์เป็นรูปแบบการประพันธ์ที่เน้นการสร้างความงามด้านเสียงและจินตภาพ
ค่อนข้างมากมักมีการใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์อย่างเข้มข้น ในการวิเคราะห์มิติด้านความงามของ
กวีนิพนธ์ ผู้วิจัยได้น�ำมโนทัศน์ อลังการของกวีนิพนธ์ ที่น�ำเสนอโดย สุภาพร มากแจ้ง (2535)
เป็นกรอบคิดและเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ สุภาพร มากแจ้ง (2535 : 45) ให้คำ� จ�ำกัดความ “อลังการ
ของกวีนพิ นธ์” ว่าคือ “เครือ่ งตกแต่งให้กวีนพิ นธ์งดงาม หรือเครือ่ งตกแต่งให้กวีนพิ นธ์มสี นุ ทรียะ”
โดยเสนอว่าอลังการของกวีนิพนธ์จ�ำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ศัพทาลังการและอรรถาลังการ
ศัพทาลังการ หมายถึง ความงามอันเกิดจากการใช้ถ้อยค�ำให้เกิดความงามด้านเสียง
และจินตภาพชัดเจน อันเกิดจากกลวิธีทางภาษา ได้แก่ 1) เสียงสัมผัส 2) เสียงหนักเบาหรือเสียง
สั้นยาว 3) การซ�้ำค�ำ 4) การเลียนเสียงธรรมชาติ 5) ระดับของถ้อยค�ำที่เหมาะสมกับเนื้อความ
อรรถาลังการ หมายถึง อลังการด้านความหมายอันเกิดจากการใช้โวหาร สัญลักษณ์
หรืออาจเกิดจากการใช้ถอ้ ยค�ำทีต่ รงไปตรงมาก็ได้ การเลือกใช้ถอ้ ยค�ำเพือ่ ให้เกิดคุณสมบัตดิ งั กล่าว
นั้นนับว่าเป็นศิลปะในการใช้ภาษานั้นเรียกว่า วรรณศิลป์
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ด้านการสร้างศัพทาลังการของต้นฉบับและบทแปลผ่าน
การวางรูปแบบฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ฉบับแปลโดยเปรียบเทียบกับต้นฉบับ และส�ำรวจกลวิธี
ทางวรรณศิลป์ที่สร้างความงามด้านเสียงและถ้อยค�ำที่ใช้ในการแปล ส่วนในการวิเคราะห์ด้าน
อรรถาลังการ ผูว้ จิ ยั พบว่านอกจากการใช้โวหารภาพพจน์ซงึ่ เป็นกลวิธสี ร้างอรรถาลังการทีส่ ภุ าพร
มากแจ้ง (2535) เสนอไว้ นิราศเมืองเพชร ยังมีลูกเล่นที่สร้างความงามด้านเสียงและความหมาย
ไปด้วยกัน อันได้แก่ การซ้อนค�ำ และการเล่นค�ำเล่นความหมาย เรียกได้วา่ กลวิธที างภาษาดังกล่าว
มีส่วนทั้งในการสร้างศัพทาลังการและอรรถาลังการ และเป็นลักษณะทางภาษาที่ผู้วิจัยเห็นว่า
ท้าทายต่อการแปลเป็นอย่างยิ่ง
ในการวิเคราะห์ความหมายระดับค�ำที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยใช้การจ�ำแนกกลวิธีการแปล
ระดับค�ำที่น�ำเสนอโดย Baker (2011) และการวิเคราะห์กลวิธีแปลโวหารภาพพจน์ ผู้วิจัยได้ใช้
จ�ำแนกกลวิธกี ารแปลของ Larson (1998) เป็นแนวทาง ซึง่ การจ�ำแนกกลวิธกี ารแปลในมิตดิ งั กล่าว
ของนักทฤษฎีการแปลทั้งสองที่เลือกมานั้นครอบคลุมกลวิธีการแปลที่พบในงานวิจัยนี้
กลวิธีการแปลระดับค�ำที่เสนอโดย Baker (2011) ได้แก่ 1) การใช้ค�ำที่มีความหมาย
กว้างกว่า 2) การใช้ค�ำที่มีความหมายเป็นกลางกว่า หรือสื่ออารมณ์น้อยกว่า 3) การแปลโดยการ
ถอดความด้วยค�ำที่มีความหมายเกี่ยวโยงกัน 4) การใช้ค�ำทับศัพท์ 5) การใช้ค�ำทับศัพท์ประกอบ
ค�ำอธิบาย 6) การใช้สงิ่ ทดแทนทางวัฒนธรรม 7) การแปลโดยการละ 8) การแปลโดยใช้ภาพประกอบ
กลวิธีการแปลโวหารภาพพจน์ที่เสนอโดย Larson (1998) ได้แก่ 1) การถ่ายทอด
ภาพพจน์จากภาษาต้นฉบับเป็นภาษาแปล กรณีที่เมื่อแปลแล้ว ได้ภาษาแปลที่เป็นธรรมชาติและ
ผูอ้ า่ นสามารถเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง 2) การแปลอุปลักษณ์เป็นอุปมา 3) การแทนทีด่ ว้ ย
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ภาพพจน์ทเี่ ทียบเคียงกันได้ในภาษาแปล 4) การถ่ายทอดภาพพจน์ตามภาษาต้นฉบับประกอบการ
อธิบายเสริม 5) การแปลเป็นภาษาธรรมดาโดยไม่ถ่ายทอดภาพพจน์
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิคือหนังสือ Journey to Petchburi - A Poem by Suthorn Phu ฉบับไทย - อังกฤษ แปลโดยเสาวณีย์ นิวาศะบุตร ฉบับปรับปรุง
ใหม่ พ.ศ. 2558 โดยผู้วิจัยส�ำรวจบทกลอนในผลงานแปลเล่มดังกล่าวซึ่งมีจ�ำนวน 252 บท เพื่อ
รวบรวมลักษณะทางกวีนพิ นธ์ตามกรอบคิดการวิเคราะห์และอ้างอิงกลวิธกี ารแปลทีน่ ำ� เสนอข้างต้น
จัดหมวดหมู่ จ�ำแนกประเภทของกลวิธีการแปลที่พบ คัดเลือกบทแปลที่จะน�ำเสนอเป็นตัวอย่าง
และน�ำเสนอข้อสังเกตและอภิปรายผลตามกรอบคิดทางทฤษฎีที่น�ำเสนอไว้
ผลการวิจัย
จากการจ�ำแนกกลวิธีการแปลกวีนิพนธ์ของ Holmes (อ้างใน Connolly, 2000 : 174)
อาจกล่าวได้ว่า การแปลนิราศเมืองเพชรเป็นภาษาอังกฤษใน Journey to Phetburi นี้เป็นการ
แปลโดยการใช้คู่เทียบ (analogical form) ซึ่งคือการใช้รูปแบบที่เทียบเคียงกันได้ในวัฒนธรรม
ภาษาแปล นอกจากนี้ ผูแ้ ปลมีการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ขนึ้ มาเพือ่ สร้างความงามเชิงวรรณศิลป์ใน
บทแปลอีกด้วย
1. การถ่ายทอดรูปแบบฉันทลักษณ์: คณะและสัมผัส
นิราศเมืองเพชรเขียนด้วยกลอนแปด ในกลอน 1 บทประกอบด้วยวรรค 4 วรรค จัดเรียง
เป็นบรรทัด ๆ ละ 2 วรรค (บาท) แต่ละวรรคมี 8 ค�ำ ตามชื่อกลอนแปด อย่างไรก็ตาม บางวรรค
อาจมีถึง 9 ค�ำ มีสัมผัสบังคับเป็นสัมผัสสระระหว่างวรรค และสัมผัสสระหว่างบท
นอกจากนี้ กลอนแปดของสุนทรภูม่ สี มั ผัสในระหว่างค�ำที่ 3 กับ 4 และระหว่างค�ำที่ 5 กับ
7 อาจเป็นสัมผัสสระหรือสัมผัสอักษร แม้ไม่ใช่ลักษณะบังคับแต่สัมผัสในลักษณะนี้มีในแทบทุก
วรรค และถือว่าเป็นลักษณะเด่นของกลอนของสุนทรภู่
๒ อนาถหนาวคราวอาสาเสด็จ		
ลงนาวาหน้าวัดนมัสการ		

ไปเมืองเพชรบุรินที่ถิ่นหวาน
อธิษฐานถึงคุณพระกรุณา

ในฉบับแปล ผู้แปลก�ำหนดฉันทลักษณ์ไว้ดังนี้
124 At Bang Luang we turned into a small klong.
Chinese pork-butchers settled houses along.		
Gambled-rich, their young wives were lovely and fair.
Oh, how tedious was I, deeply in despair.		
4

a
a
b
b

หมายเลข (อารบิก) ล�ำดับบทกลอนภาษาอังกฤษ
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ในส่วนของคณะ ผู้แปลเลือกใช้ quatrain (Thornborrow and Wareing, 1998 : 39)
ซึ่งเป็นลักษณะบทที่มี 4 บรรทัด แต่ละบทถ่ายทอดเนื้อหาต้นฉบับแบบบทต่อบท แต่ละวรรคมี
จ�ำนวนค�ำไม่แน่นอนและหากนับเป็นพยางค์จะพบตั้งแต่วรรคละ 6 พยางค์5 ไปจนถึง 14 พยางค์6
และไม่มีรูปแบบจังหวะหรือการลงเสียงหนัก-เบาของแต่ละพยางค์ (meter) ที่ตายตัว ในส่วนของ
สัมผัส แต่ละบทมีสัมผัสบังคับเป็นสัมผัสระหว่างวรรคภายในบทแบบ a a b b กล่าวคือพยางค์
สุดท้ายของวรรคที่ 1 สัมผัสกับพยางค์สดุ ท้ายของวรรคที่ 2 พยางค์สดุ ท้ายของวรรคที่ 3 สัมผัสกับ
พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 4 และไม่มีสัมผัสระหว่างบท
อนึ่ง ลักษณะเสียงคล้องจองของเสียงสัมผัสในบทแปลนี้ มี 2 ลักษณะคือ
1) สัมผัสที่มีเสียงคล้องจองกันสมบูรณ์ (rhyme) คือสัมผัสที่มีเสียงเสียงสระและเสียง
พยัญชนะท้ายเหมือนกัน เทียบได้กับสัมผัสสระในกวีนิพนธ์ไทย เช่น
50 Fishermen were full of greed.
Fear sin not, money was all they need.
2) สัมผัสที่มีเสียงคล้องจองไม่สมบูรณ์ คือสัมผัสที่มีเสียงพยัญชนะท้ายไม่เหมือนกัน เช่น
11 No steady loved one to call my own,
I drifted around searching for my soul.
32 Chirr, chirr, crickets chirped with friends,
Insect orchestra chilled my heart again.
อย่างไรก็ตาม สังเกตได้ว่าแม้เสียงสัมผัสจะไม่สมบูรณ์ ผู้แปลจะใช้พยัญชนะสะกดหรือ
พยัญชนะท้ายของพยางค์ที่มีฐานการออกเสียงเดียวกัน เช่น /n/ ในค�ำว่า own และ /l/ ในค�ำว่า
soul โดยคู่เสียงนี้ออกเสียงด้วยปลายลิ้นและเคลื่อนที่ไปหาปุ่มเหงือก (alveolar) (Yule, 2014 :
30) นอกจากนี้ ยังมีกรณีทเี่ ป็นค�ำทีม่ เี สียงพยัญชนะสะกดสะกดเหมือนกัน แต่มเี สียงพยัญชนะท้าย
ตามมาหลายเสียง แต่เป็นเสียงที่ไม่ได้ประกอบสระ เกิดเป็นเสียงท้ายเพียงเบาๆ เช่น friends again ในค�ำว่า friends ประกอบด้วยเสียง /n/ สัมผัสกับเสียง /n/ ในค�ำว่า again แต่ friends มี
เสียงพยัญชนะตามมาอีก 2 เสียง คือ /d/ และ /s/ ตัวอย่างเพิ่มเติมที่แสดงสัมผัสเสียงคล้องจอง
กันไม่สมบูรณ์ทปี่ รากฏในฉบับแปล ได้แก่ chorus - lush, side - might, away - prayed, trees me, house - about เป็นต้น ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าสัมผัสในต�ำแหน่งบังคับนี้ ส่วนใหญ่เป็นสัมผัสที่
มีเสียงคล้องจองไม่สมบูรณ์
2. กลวิธีวรรณศิลป์อื่นๆ ผู้แปลสร้างขึ้นในกวีนิพนธ์ฉบับแปล
2.1 สัมผัสใน (internal rhyme) หมายถึงการสร้างเสียงสัมผัสสระ (assonance)
ภายในวรรคเดียวกัน เช่น
5
6

ตัวอย่าง Pallid sky blushed redly.
ตัวอย่าง Tearing carapaces, eating roes, monkeys weren't dummies.
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63 Some fruits split, seeds glittered like jewels,
90 “In a boat, I was bitterly floating along.”
170 Couldn't visit her by the fire she was lying.
2.2 สัมผัสอักษร (alliteration) คือการเล่นเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน มีทั้งที่
ปรากฏภายในวรรคเดียวกัน และระหว่างวรรค
63 Different shades and colors, buds and blooms abound.
90 Sea swept, water splashed, the boat twirled.
Bullying me, waves and winds took their turns.
195 Everywhere over the land of Pribpri,
Every which way one turned there're sugar palm trees.
นอกจากนี้ ยังมีสัมผัสอักษรชนิดที่มีพยัญชนะต้นและสระเป็นเสียงเดียวกัน (reverse
rhyme) โดยตัวอย่างข้างล่างนี้แสดงให้เห็น สัมผัสชนิดนี้ในต�ำแหน่งสัมผัสใน เช่น
64 The canal was shallow, mucky and muddy.
90 Shamefully, just like what was said in a song:
111 Losing their mates, the males starved poorly.
จากการส�ำรวจพบว่ามีการใช้สัมผัสอักษรเป็นจ�ำนวนมากและมีตลอดทั้งเรื่องจนอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของกวีนิพนธ์ฉบับแปลนี้ อีกทั้งยังเป็นลักษณะเด่นของ
สัมผัสในบทกวีต้นฉบับอีกด้วย
2.3. การซ�้ำค�ำ (repetition) - คือการซ�้ำค�ำเดียวกันในวรรคหรือระหว่างวรรค เช่น
78 Had we been like lovebirds together nesting,
We would be sitting together, snuggling.
202 Buzzing, buzzing, carpenter bees were buzzing.
Like humming of a gong, giant bees were humming.
นอกจากนี้ ยังมีการซ�ำ้ ค�ำเดียวกันในต�ำแหน่งต้นวรรค (anaphora) ปรากฏในบทกลอน
หลายบท เช่น
4 Pulling boat alongside, the women glanced bashfully,
Pulling out, they glared nastily.
125 Circling the Bote with candles, asking for redemptions.
Circling clockwise thrice, our sins should clear away.
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2.4. การซ�้ำโครงสร้างไวยากรณ์ - มีการใช้โครงสร้างไวยากรณ์แบบเดียวกันในวรรค
ที่ต่อเนื่องกัน เช่น
36 So dark at night, I barely saw the way.
So cold in the boat, I was dismayed.
70 With good manner, the girl spoke politely.
With thick accent, she looked quite pretty,
238 To bid goodbye to Brahmans, I was going
To ask Yai Kham to show me the way
ตัวอย่างข้างต้น นอกจากจะแสดงให้เห็นการซ�ำ้ โครงสร้างไวยากรณ์ ผูแ้ ปลยังใช้การซ�ำ้
ค�ำในต�ำแหน่งต้นวรรค (anaphora) อีกด้วย
3. การแปลค�ำเลียนเสียงธรรมชาติ
จากการศึกษาพบว่าผู้แปลมีกลวิธีการแปลโดยใช้ค�ำเลียนเสียงภาษาอังกฤษ (onomatopoeia) และมักมีการซ�้ำค�ำ
๔๑ เสียงแต่ต�ำน�้ำพริกอยู่กริกกราว
41 Clop, clop, chili-paste crushing seemed nonเหมือนเสียงส้าวเกราะโกร่งที่โรงงาน ฯ stop, Like mortars clanking on tripods in a shop.
๘๘ เสียงโครมครื้นคลื่นกระทั่งฝั่งชลา
ลมสลาตันตึงหึ่งหึ่งฮือ

88 Rush, rush, the waves noisily rushed the
shore. Crash, crash, Salaton crashed in an uproar.

ผู้วิจัยเห็นว่ากลวิธีนี้ท�ำให้ฟังดูเป็นธรรมชาติและกลมกลืนไปกับความคุ้นเคยของผู้อ่าน
ที่ใช้ภาษาแปล และการซ�้ำค�ำช่วยถ่ายทอดความต่อเนื่องของเสียงท�ำให้ผู้อ่านเสมือนได้ยินเสียง
ประกอบชัดเจนขึ้นและท�ำให้บทกวีมีชีวิตชีวาอีกด้วย
4. การแปลค�ำที่มีเสียงและความหมายสัมพันธ์กัน7
ค�ำที่มีเสียงและความหมายสัมพันธ์กันถ่ายทอดลักษณะ การเคลื่อนไหว หรือ อากัปกริยา
ทางกายภาพที่เห็นด้วยตา ในการถ่ายทอดค�ำที่มีเสียงและความหมายสัมพันธ์กัน พบว่าผู้แปลมี
กลวิธีการแปลดังนี้

เช่น เสียด สี แทรก สอด เสียบ สื่อถึงการเคลื่อนไหวในที่แคบหรือการเสียดสี วิบ วับ แวว วาว วาม สื่อลักษณะ
ของการสะท้อนแสง เป็นต้น ส่วนในภาษาอังกฤษ มีตัวอย่างเช่น twinkle sparkle dazzling glittering glistening
สื่อถึงแสง ความวาวแวว เป็นประกาย

7
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4.1. การแปลโดยใช้คำ� ทีป่ ระกอบด้วยกลุม่ เสียงทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความหมายใน
ภาษาอังกฤษ (phonesthemes)
๔๓ เวทนาวานรอ่อนน้อยน้อย
43 Poor dear little baby-monkeys,
กระจ้อยร่อยกระจิริดจิ๊ดจิ๊ดจิ๋ว
Itsy-bitsy, tiny baby-monkeys
๘๑ ดาวกระจายพรายพร่างกลางนภา
แสงคงคาเค็มพราวราวกับพลอย

81 In the sky, stars brightly twinkled.
Glittering like jewels, saltwater sparkled.

๕๖ เป็นคราบน�้ำคร�่ำคร่าแตกตารุม
ดูกระปุ่มกระปิ่มตุ่มติ่มเต็ม

56 Water-stained, skin-cracked, and bumpy,
Taboon trees were knobby and knotty.

4.2. การใช้การถอดความด้วยค�ำศัพท์บอกอากัปกิริยาประกอบค�ำวิเศษณ์
๕๗ เห็นปูเปี้ยวเที่ยวไต่กินไคลเค็ม
บ้างเก็บเล็มลากก้ามครุ่มคร่ามครัน

57 Seeing crabs crawling, salty dirt nibbling,
Dragging their claws, they were clumsily walking.

๙๘ เขาสั่นต้นหล่นผอยผลอยผลอยไป
ลงมุดใต้ตมเลนเห็นแต่ตา ฯ

98 People shook the trees, the crabs loosely fell down,
Burrowed themselves in the mud, eyes peeked around

การแปลด้วยค�ำที่มีเสียงและความหมายสัมพันธ์กันในภาษาแปลนอกจากจะเป็นการ
สื่อความหมาย และจินตภาพแล้ว ยังท�ำให้ผู้อ่านได้อรรถรสของการเสียงและจินตภาพที่สัมพันธ์
กับเสียงด้วย ส่วนการแปลด้วยการถอดความซึง่ เป็นวิธที ไี่ ม่มสี ามารถถ่ายทอดการเล่นเสียงทีส่ มั พันธ์
กับความหมายได้ผู้แปลได้ใช้ค�ำวิเศษณ์ขยายความบอกลักษณะของอาการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อ
บรรยายภาพเหตุการณ์ให้ชัดเจนขึ้น
5. การแปลการซ้อนค�ำ
ในนิราศเมืองเพชร มีการใช้คำ� ซ้อนความหมายเป็นจ�ำนวนมาก กลวิธที างภาษานีม้ สี ว่ นใน
การสร้างทั้งความงามด้านเสียงและความหมายประกอบกัน กล่าวคือค�ำที่น�ำมาซ้อนเป็นค�ำที่
คล้องจองกันหรือเป็นเสียงสัมผัสอักษร ในขณะเดียวกันค�ำทีน่ ำ� มาซ้อนกันซึง่ เป็นค�ำทีม่ คี วามหมาย
คล้ายกันหรือสือ่ ความหมายของสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นหมวดหมูเ่ ดียวกันนัน้ ช่วยเสริมจินตภาพท�ำให้ผอู้ า่ นเห็น
รายละเอียดของภาพชัดขึ้นหรือสื่อความรู้สึกให้เข้มข้นหรือเด่นชัดยิ่งขึ้น ในการแปลการซ้อนค�ำ
ผู้แปลใช้กลวิธีดังนี้
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5.1. การแปลรวบความหมายโดยใช้ค�ำที่มีความหมายกว้างกว่าหรือค�ำบอกชนิด
๔๒ มาคอยขอโภชนาผลาหาร

42 Looking for food, they came begging.

๙๒ เสื่อที่นอนหมอนนวมน�้ำท่วมชื้น

92 All our beddings were soaking wet.

๒๔๒ จะบอกเล่าเผ่าพงศ์พวกวงศ์วาน

242 Wanted to tell my relatives who're still living,

มีข้อสังเกตว่าการซ้อนค�ำในภาษาต้นฉบับบทที่ ๔๒ และ ๒๔๒ เป็นการซ้อนค�ำที่มี
ความหมายเดียวกัน ส่วนในบทที่ ๙๒ เป็นการซ้อนค�ำต่างความหมายแต่เป็นสิ่งของในหมวดหมู่
เดียวกัน
5.2. การแปลโดยการใช้ค�ำที่มีความหมายเป็นกลางกว่า หรือสื่ออารมณ์น้อยกว่า
๑๙๔ ต่างเปรียบเปรยเลียบเคียงเถียง 194 Exchanging words, having fun were they.
ทะเลาะได้หวั เราะหยอกเอินด้วยเพลินดี
5.3. การแปลโดยการถอดความและใช้ค�ำที่มีความหมายสัมพันธ์กัน
๖๕ ทัง้ โคลนเลนเปือ้ นเปรอะเลอะเทอะตัว 65 All soiled with mud, they looked very messy.
๖๖ ด้วยยากเย็นเข็นฝืดทั้งมืดมัว

66 It was getting dark, they still worked arduously.

๑๕๖ จ�ำนิราศแรมร้างห่างสถาน

156 Leaving the place, I was down-hearted.

การแปลค�ำซ้อนเน้นที่การถ่ายทอดความหมายเป็นหลัก เนื่องจากหากแปลด้วยค�ำใน
ภาษาแปลตรงตามค�ำทีละค�ำกลับจะเป็นการใช้คำ� ซ�ำ้ ซ้อนเกินจ�ำเป็นและไม่เป็นการสือ่ ความหมาย
ที่เป็นธรรมชาติในภาษาแปล การแปลค�ำซ้อนด้วยกลวิธีต่างๆ ข้างต้นในฉบับแปลจึงท�ำให้การเล่น
เสียงและค�ำไม่ได้ถูกถ่ายทอดมาด้วย และท�ำให้รายละเอียดของภาพเหตุการณ์หรือการสื่อความ
รู้สึกที่เข้มข้นถูกลดทอนไป
6. การถ่ายทอดการเล่นค�ำและความหมายของชื่อเฉพาะ
ลักษณะพิเศษของชือ่ เฉพาะทีเ่ ป็นชือ่ สถานทีห่ รือท้องถิน่ ในภาษาไทยมักประกอบขึน้ จาก
ค�ำสามัญทีม่ คี วามหมาย โดยเฉพาะค�ำทีส่ ะท้อนสภาพภูมศิ าสตร์หรือทรัพยากรธรรมชาติทโี่ ดดเด่น
ในถิ่นนั้น เช่น ชื่อที่มีค�ำว่า “หนอง” มักเป็นที่ๆ มีหนองน�้ำในถิ่นนั้น ชื่อที่มีค�ำว่า “ไผ่” สันนิษฐาน
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ได้ว่ามีต้นไผ่เป็นจ�ำนวนมากในถิ่นนั้น ในการแต่งนิราศ กวีมักแสดงชั้นเชิงกวีด้วยการเล่นค�ำและ
ความหมายของค�ำสามัญทีป่ ระกอบชือ่ เฉพาะเหล่านัน้ มาเชือ่ มโยงกับความรูส้ กึ นึกคิดของกวี ผูว้ จิ ยั
พบว่าผู้แปลมีกลวิธีการถ่ายทอดการเล่นค�ำเล่นความหมายในลักษณะดังกล่าว ดังนี้
6.1. การใช้การทับศัพท์ประกอบค�ำอธิบายความหมายของค�ำในเชิงอรรถ
๑๐ ถึงคลองเตยเตยแตกใบแฉกงาม
คิดถึงยามปลูกรักมักเป็นเตย

10 At Klong Toey, spiky toey bushes grew lushly.
But the love I planted, always turned spiky.

เชิงอรรถ: Klong Toey: a canal in Bangkok Yai District, Bangkok. Toey = a spiky-bushy
plants of Pandannacae family
๑๑๗ ถึงบางหอหอใครที่ไหนหนอ
117 Arriving at Bang Hor,* whose hor was it?
มาปลูกหอเสน่หาในป่าเสือ
Who'd build a hor in tigers' habitat like this?
เชิงอรรถ: Bang Hor = A village in Bang Laem District, Petchburi Hor = a house for
newlywed.
ด้วยกลวิธีนี้ ผู้อ่านได้สัมผัสการเล่นค�ำซ�้ำอย่างชัดเจน โดยผู้อ่านจะได้ออกเสียงค�ำซ�้ำ
เช่นเดียวกับต้นฉบับ แต่ผู้อ่านจะไม่รู้ความหมายของค�ำนั้นขณะอ่าน ในบทที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้
ผู้อ่านอาจรู้ความหมายกว้างๆ ของค�ำทับศัพท์นั้นว่าน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่งจากบริบทที่
สื่อในค�ำปรากฏร่วม ‘build’ แต่หากผู้อ่านต้องการรู้ความหมายของค�ำ ผู้อ่านต้องดูความหมายที่
ให้ไว้ในเชิงอรรถ
6.2. การให้ความหมายของค�ำในชื่อเฉพาะเมื่อเป็นค�ำสามัญไว้ในเชิงอรรถ เพื่อให้
ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงความหมายของค�ำภาษาต้นฉบับในชื่อเฉพาะกับค�ำที่มีความหมาย
เดียวกันในภาษาแปล
๒๐ ...
จนเรือเดินมาถึงทางบางขุนเทียน

20 …
We enjoyed looking until reaching Bang Koon Thian.*****

๒๑ โอ้เทียนเอ๋ยเคยแจ้งแสงสว่าง
21 Oh, how bright had it been with candlelight.
มาหมองหมางมือมิดตะขิดตะเขวียน
Now dark, it was an embarrassing fright.
เหมือนมืดในใจจนต้องวนเวียน
I felt so lost deep in my heart,
ไม่ส่องเทียนให้สว่างหนทางเลย
No candlelight to show the path.
เชิงอรรถ: ***** Bang Koon Thian = a village, now a district, in Bangkok. Thian = candle
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๒๒ บางประทุนเหมือนประทุนได้อนุ่ อก 22 At Bang Pratoon*, I felt warmer,
พอปิดปกเป็นหลังคานิจจาเอ๋ย
The boat's canopy protected me from rough weather,
หนาวน�้ำค้างพร่างพรมลมร�ำเพย
Winds and dew-drops had made it chilly,
ได้พิงเขนยนวมหนุนประทุนบัง ฯ
Leaning over the pillows, under the canopy.
เชิงอรรถ: * Bang Pratoon: a village in Jom Thong District, Bangkok. Pratoon = canopy
๖๒ ถึงคลองนามสามสิบสองคดคุ้ง
ดูเวียนวุ้งวงอ้อมค้อมนักหนา
ให้หนูน้อยคอยนับในนาวา
แต่หนึ่งมาถ้วนสามสิบสองคด

62 At Klong Samsibsong Kod** we arrived.
Many canal bends winding left and right.
From the boat, I asked young Noo to tally.
The total was thirty-two-bends exactly.

๖๓ อันคดอื่นหมื่นคดก�ำหนดแน่
63 Any kind of bends could be correctly measured,
เว้นเสียแต่ใจมนุษย์สุดก�ำหนด
But the bends of heart could never be figured.
ทั้งลวงล่องอเงี้ยวทั้งเลี้ยวลด
Human hearts could cheat, bend or crook unpredictably.
ถึงคลองคดก็ยังไม่เหมือนใจคน ฯ
Canal bends and human hearts were incomparably.
เชิงอรรถ: **Klong Samsibsong Kod: a canal connecting Maha Chai and Ta Jeen Rivers,
meaning a canal of thirty-two bends.
ด้วยกลวิธนี ี้ ผูอ้ า่ นจะเห็นการเล่นความหมายของชือ่ สถานทีก่ บั ค�ำแปลได้ โดยมีการซ�ำ้
ค�ำด้วยค�ำภาษาแปลในท�ำนองเดียวกับภาษาต้นฉบับ ซึง่ ท�ำให้ได้อรรถรสคล้ายกับกวีนพิ นธ์ตน้ ฉบับ
การแปลกลอนบทที่ 62- 63 แสดงให้เห็นลีลาการเล่นค�ำและความหมายอย่างโดดเด่น
เนือ่ งจากมีการน�ำค�ำศัพท์ในภาษาแปลทีม่ คี วามหมายหลายนัยมาถ่ายทอดลักษณะการเล่นค�ำและ
ความหมายหลายนัยผ่านการซ�้ำค�ำในลักษณะเดียวกับภาษาไทยได้พอดี กล่าวคือผู้แปลใช้ค�ำว่า
bend ในความหมายของการบรรยายลักษณะทางกายภาพของคลองที่มีลักษณะคดเคี้ยว และใช้
ค�ำเดียวกันนี้ในความหมายเชิงสัญลักษณ์ (อุปลักษณ์) เพื่อสื่อถึงจิตใจที่ไม่ซื่อตรงของมนุษย์ การ
แปลเช่นนีจ้ ะเป็นไปได้กต็ อ่ เมือ่ ทัง้ สองภาษามีคำ� ทีส่ อื่ ความหมายหลายนัยได้ตรงกันพอดีและผูแ้ ปล
สามารถน�ำค�ำๆ นัน้ มาใช้ กลวิธนี ที้ ำ� ให้ผอู้ า่ นจะได้สมั ผัสการเล่นค�ำและความหมายผ่านภาษาทีค่ นุ้ เคย
7. กลวิธีการแปลโวหารเชิงภาพพจน์
ในนิราศเมืองเพชรมีการใช้โวหารภาพพจน์หลายประเภทเพือ่ สร้างอรรถรสด้านความหมาย
หรืออรรถาลังการ โดยผู้วิจัยน�ำกลวิธีการแปลโวหารภาพพจน์ที่ Larson (1998) น�ำเสนอมาใช้ใน
การวิเคราะห์ โดยพบว่าผู้แปลได้ใช้กลวิธีการแปลที่หลากหลายดังต่อไปนี้
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7.1. การใช้ภาพพจน์เดียวกันกับภาษาต้นฉบับ
อุปลักษณ์
๑๐ ถึงคลองเตยเตยแตกใบแฉกงาม
คิดถึงยามปลูกรักมักเป็นเตย

10 At Klong Toey, spiky toey bushes grew lushly.
But the love I planted, always turned spiky.

บุคลวัต
๙๐ ทั้งคลื่นซ�้ำน�้ำซัดให้ปัดปั่น
โอ้แต่ชั้นคลื่นลมยังข่มเหง

90 Sea swept, water splashed, the boat twirled.
Bullying me, waves and winds took their turns.

อุปมา
๑๐๒ เปรียบเหมือนคนจนทุนทัง้ บุญน้อย 102 Just like a poor man, no money or merits,
Couldn't say the word that he imagined it.
จะกล่าวถ้อยออกไม่ได้ดังใจนึก
7.2. การใช้ภาพพจน์เดียวกันกับภาษาต้นฉบับประกอบค�ำอธิบายเสริมในบทกลอน
อุปมา
๑๓ ไทยเหมือนกันครัน้ มาขอเอาหอห้อง 13 When Thai men proposed these fair maidens to wed,
ต้องขัดข้องแข็งกระด้างเหมือนอย่างเหล็ก Tough like cold iron, they played hard to get.
7.3. การใช้ภาพพจน์เดียวกันกับภาษาต้นฉบับประกอบการอธิบายเสริมในเชิงอรรถ
อุปมา
๑๙๔ เจ้าหนูว่าข้าได้คิดติดจะมืด
194 Noo replied, “I'm not quite sure, indeed.
มันไม่จืดมันไม่หวานเหมือนตาลเฉาะ Neither bland nor sweet like tender young palm seed.**
ต่างเปรียบเปรยเลียบเคียงเถียงทะเลาะ Exchanging words, having fun were they.
ได้หัวเราะหยอกเอินด้วยเพลินดี
A little laughter, we went our way.
เชิงอรรถ: ** Tender young palm seed, or “Tarn Choh” in Thai, is a sexual remark.
7.4. การแปลอุปลักษณ์เป็นอุปมาประกอบค�ำอธิบายเสริมในบทกลอน
๑๓ ไทยเหมือนกันครัน้ มาขอเอาหอห้อง
ต้องขัดข้องแข็งกระด้างเหมือนอย่างเหล็ก
เอาเงินงัดคัดง้างเหมือนอย่างเจ๊ก
ถึงลวดเหล็กลนร้อนอ่อนละไมฯ

13 When Thai men proposed these fair maidens to wed,
Tough like cold iron, they played hard to get.
Tough like cold iron, they played hard to get.
Soft like hot iron, they became easy to please.
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7.5. การถอดความเป็นภาษาธรรมดาโดยไม่ถ่ายทอดภาพพจน์
นามนัย8
๑๗ จะแลเหลียวเปลีย่ วเนตรเป็นเขตสวน 17 Alone again, in an orchard full of trees,
ละห้อยหวนหอมผกาพฤกษาไสว
Sweet scents of flowers were all around me.
ค�ำกริยาเชิงสัญลักษณ์9
๑๓๓ เจ้าส�ำนวนชวนตีแต่ฝีปาก
พูดด้วยยากชาวบางกอกจนกลอกหัว

133 Glib talkers, they spoke bombastically,
Difficult to converse, Bangkokians were stymied.

นามนัย
๒๐๓ โอ้อกน้องท่องเที่ยวมาเปลี่ยวจิต
ไม่มีมิตรที่จะชมสมประสงค์

203 Lamenting journey, I felt isolated.
Beautiful scenery, but no friend to share it.

สังเกตได้วา่ ผูแ้ ปลมีแนวโน้มทีจ่ ะถ่ายทอดโวหารเชิงภาพพจน์ให้ตรงกับต้นฉบับ ซึง่ เป็นการ
แสดงความหมาย จินตภาพและโลกทัศน์ในวัฒนธรรมของผู้แต่ง แต่ในกรณีที่ภาพพจน์ในต้นฉบับ
อาจไม่สื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ในวัฒนธรรมภาษาแปล ผู้แปลใช้การอธิบายเสริมในบทกลอน
เมื่อสามารถเพิ่มใจความได้ภายใต้ฉันทลักษณ์ที่ก�ำกับ หรือใช้วิธีอธิบายเสริมในเชิงอรรถช่วย
ซึ่งผู้อ่านหยุดอ่านเนื้อเรื่องชั่วคราวเพื่อสลับมาอ่านความหมายเชิงสัญลักษณ์ของค�ำเหล่านั้น
ในเชิงอรรถ อย่างไรก็ตาม ยังมีกรณีที่ผู้แปลใช้วิธีตีความนัยเปรียบเทียบในโวหารภาพพจน์แล้ว
ถอดความเป็นความหมายนัยตรง ซึ่งวิธีสุดท้ายนี้ ท�ำให้ผู้แปลสามารถถ่ายทอดความคิดของผู้แต่ง
แต่ผู้อ่านจะไม่ได้สัมผัสศิลปะการใช้ภาพพจน์เหมือนผู้อ่านต้นฉบับ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การเลือกกลวิธกี ารแปลหรือการทีผ่ แู้ ปลต้องใช้กลวิธกี ารแปลหลายกลวิธเี ป็นส่วนหนึง่ ของ
กระบวนการแห่งการต่อรอง-แลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นในการแปล ในการแลกเปลี่ยนย่อมมีส่วนที่สูญ
เสียไปและส่วนที่ชดเชยหรือเปลี่ยนเข้ามา Pym (1992 อ้างถึงใน Baker, 2000) และในบางกรณี
การละทิ้งลักษณะบางอย่างไปก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็เป็นไปได้
ในการถ่ายทอดรูปแบบกวีนิพนธ์และวรรณศิลป์ทั้งด้านเสียงหรือศัพทาลังการ จะเห็นว่า
ผู้แปลน�ำรูปแบบกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษซึ่งมีข้อบังคับทางฉันลักษณ์น้อยกว่ามาใช้ เมื่อไม่สามารถ
ถ่ายทอดสัมผัสที่สมบูรณ์ได้ ผู้แปลจะใช้ค�ำที่มีเสียงสระเดียวกันประกอบกับพยัญชนะท้ายที่มี
นามนัย คือภาพพจน์ทใี่ ช้คำ� หรือวลีซงึ่ บ่งลักษณะหรือคุณสมบัตสิ งิ่ ใดสิง่ หนึง่ มาแสดงความหมายแทนสิง่ นัน้ ทัง้ หมด
กริยาท่าทางเชิงสัญลักษณ์ คือ กริยาท่าทางทีส่ อื่ ความหมายอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น ในบางวัฒนธรรม การส่ายหน้า
หมายถึง การปฏิเสธ ในขณะที่ ในบางวั ฒนธรรม หมายถึ งการตอบรั บ (พจนานุก รมศัพ ท์วรรณกรรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 2545 อ้างใน รัชนีโรจน์ กุลธ�ำรง, 2552: 159)

8
9
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ฐานเสียงใกล้เคียงกัน ท�ำให้เกิดสัมผัสที่ลื่นไหลได้ใกล้เคียงกับสัมผัสที่สมบูรณ์ และใช้กลวิธีทาง
วรรณศิลป์อื่น ๆ ได้แก่ สัมผัสใน สัมผัสอักษร การซ�้ำค�ำ การซ�้ำโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อเสริมให้
กวีนิพนธ์แปลมีสุนทรียลักษณ์ท่ีโดดเด่นขึ้น ส่วนในการถ่ายทอดค�ำเลียนเสียงธรรมชาติและการ
ใช้ค�ำที่เสียงและความหมายสัมพันธ์กันนั้น การใช้ค�ำจากภาษาปลายทางที่เทียบเคียงกันได้อย่าง
ตรงไปตรงมาท� ำ ให้ บ ทแปลมี ค วามลื่ น ไหลและฟั ง ดู เ ป็ น ธรรมชาติ ส อดคล้ อ งกลมกลื น กั บ
ประสบการณ์การรับรู้ของผู้อ่านภาษาอังกฤษ แต่ด้วยทางเลือกดังกล่าว ผู้อ่านก็จะไม่ได้สัมผัส
ประสบการณ์การรับรู้เสียงต่าง ๆ ในวัฒนธรรมภาษาต้นฉบับ
การถ่ายทอดลีลาวรรณศิลป์ทงั้ ด้านเสียงและความหมายประกอบกันในกรณีการแปลการ
ซ้อนค�ำและการเล่นค�ำและความหมายของชื่อเฉพาะนั้น เป็นการแปลมีการต่อรองค่อนข้างสูง ใน
การแปลการซ้อนค�ำ ผูแ้ ปลใช้กลวิธที ใี่ ห้ผลในการถ่ายทอดความหมายแต่ไม่สามารถสร้างการซ้อน
ค�ำทีม่ เี สียงคล้องจองกันได้เหมือนต้นฉบับ ได้แก่ การใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายกว้างกว่าหรือค�ำบอกชนิด
ค�ำทีม่ คี วามหมายเป็นกลางกว่าหรือสือ่ อารมณ์นอ้ ยกว่าในการแปลเพือ่ สือ่ ความหมายโดยรวม และ
กลวิธถี อดความ ในส่วนของการถ่ายทอดเล่นค�ำและความหมายของชือ่ สถานทีซ่ งึ่ เป็นลักษณะเด่น
ของนิราศนั้น จะเห็นได้ว่าบทแปลสะท้อนให้เห็นถึงการพยายามรักษาลักษณะเฉพาะดังกล่าวไว้
โดยผูแ้ ปลใช้กลวิธใี ห้ขอ้ มูลหรือค�ำอธิบายเสริมทีเ่ ชิงอรรถ และบางส่วน ผูแ้ ปลใช้กลวิธกี ารทับศัพท์
ซึ่งจะท�ำให้ผู้อ่านได้สัมผัสการเล่นเสียงที่พ้องกันระหว่างชื่อสถานที่และค�ำสามัญในเนื้อเรื่องอย่าง
ชัดเจน และผูแ้ ปลได้ให้ความหมายของค�ำทับศัพท์เหล่านัน้ ไว้ทเี่ ชิงอรรถเพือ่ ให้ผอู้ า่ นสามารถเชือ่ ม
โยงความหมายในเรื่องได้ ด้วยกลวิธีนี้ ผู้อ่านก็จะทั้งได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมและได้สัมผัสการ
เล่นค�ำเล่นความหมายแบบทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะของนิราศด้วย แต่กม็ ขี อ้ เสียทีอ่ าจท�ำให้การอ่านที่
ไม่ลื่นไหล เนื่องจากผู้อ่านต้องอ่านค�ำทับศัพท์ที่อาจจะไม่คุ้นเคยและอ่านเชิงอรรถเป็นระยะ
ในการแปลโวหารเชิงภาพพจน์ซึ่งเป็นวรรณศิลป์ด้านความหมาย ผู้แปลใช้กลวิธีการ
ถ่ายทอดโวหารภาพพจน์เป็นโวหารภาพพจน์ในกรณีที่ภาพพจน์ที่ใช้สามารถสื่อความหมายเชิง
สัญลักษณ์ที่เป็นที่เข้าใจได้ในภาษาแปล ซึ่งมีทั้งการถ่ายทอดแบบตรงไปตรงมา คือมีการใช้โวหาร
ชนิดเดียวกันและภาพพจน์เดียวกัน และการเปลีย่ นชนิดโวหารภาพพจน์ในการแปลอุปลักษณ์เป็น
อุปมา ทั้งนี้ มีบางกรณีที่ผู้แปลใช้กลวิธีการอธิบายความเพิ่มเติมในบทกลอนและการใช้เชิงอรรถ
เป็นกลวิธีเสริมเพื่อให้อธิบายความหมายของภาพพจน์นั้น ซึ่งการใช้เชิงอรรถนั้น ในทางหนึ่ง อาจ
ช่วยให้ผู้แปลให้ยังคงน�ำเสนอโวหารภาพพจน์ตามแบบต้นฉบับในฉบับแปลได้ แต่ก็ต้องแลกด้วย
การอ่านทีไ่ ม่ลนื่ ไหล ด้วยกลวิธเี หล่านี้ ผูอ้ า่ นจะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับโลกทัศน์ของวัฒนธรรมภาษา
ต้นฉบับทีส่ อื่ ผ่านชุดความหมายเชิงสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตาม ยังมีโวหารภาพพจน์ทแี่ ปลด้วยกลวิธี
ถอดความเป็นภาษานัยตรงด้วย ด้วยกลวิธนี ี้ ผูอ้ า่ นก็จะไม่ได้สมั ผัสศิลปะการใช้ภาพพจน์ทสี่ มั พันธ์
กับโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมของต้นฉบับ
หากมองกระบวนการต่อรองที่เกิดขึ้นนั้นผ่านมโนทัศน์เชิงวิพากย์ของ Venuti (1995)
จะเห็นได้ว่าในผลงานแปลนี้สะท้อนให้เห็นแนวทางการแปลทั้งสองแนว คือ การท�ำให้กลมกลืน
(domestication) และการท�ำให้แปลก (foreignization) ประกอบกัน กล่าวคือ ผู้แปลสร้าง
“ความกลมกลืน” ด้วยการใช้รูปแบบกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษแบบ ที่ใช้อย่างแพร่หลาย โดยไม่ได้
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ยึดถือรูปแบบฉันทลักษณ์และขนบการแบ่งวรรคและบรรทัดแบบดั้งเดิมของต้นฉบับ นอกจากนี้
ผู้แปลยังเลือกใช้ค�ำเลียนเสียงธรรมชาติ ค�ำที่มีเสียงและความหมายสัมพันธ์มีในภาษาอังกฤษ
สร้างจินตภาพในลักษณะทีค่ นุ้ เคยส�ำหรับผูอ้ า่ นในวัฒนธรรมภาษาแปล การปรับระดับความหมาย
เพื่อให้การแปลและการอ่านไหลลื่น การปรับรูปแบบโวหารภาพพจน์ การแทรกค�ำอธิบายเสริม
ในบทกลอนในการแปลโวหารภาพพจน์ หรือแม้กระทั่ง การแปลโดยการถอดความและละทิ้ง
ลีลาวรรณศิลป์ในบางตอน ทีอ่ าจจะด้วยข้อจ�ำกัดของค�ำในภาษาทีต่ า่ งกันหรือการร้อยเรียงค�ำแปล
ของผู้แปล
อย่างไรก็ดี การท�ำให้กลมกลืนนั้นก็ไม่ได้น�ำไปสู่การแปลที่โปร่งใสจนไม่เห็นร่องรอยของ
การเป็นกวีนิพนธ์ต่างภาษา ลักษณะของการท�ำให้แปลก (foreignization) ซึ่งคือการถ่ายทอด
ลักษณะเด่นของกวีนิพนธ์ต้นฉบับก็ยังเห็นได้ชัดเจน กล่าวคือ แม้จะมีการใช้รูปแบบกวีนิพนธ์ของ
ภาษาแปล แต่บทแปลก็แสดงให้เห็นลักษณะเด่นของกวีนิพนธ์ของต้นฉบับที่มีการเล่นเสียงสัมผัส
หลากหลายรูปแบบและค่อนข้างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เทียบกับกวีนพิ นธ์ภาษาอังกฤษโดย
ทัว่ ไป ซึง่ ท�ำให้กวีนพิ นธ์ฉบับแปลมีความโดดเด่นในด้านการเล่นเสียงขึน้ มา นอกจากนี้ ผลการวิจยั
ยังแสดงให้เห็นชัดว่าผู้แปลพยายามรักษาลีลาวรรณศิลป์ไว้ให้ตรงกับต้นฉบับในกรณีที่เป็นได้ ยิ่ง
ไปกว่านัน้ ยังมีการถ่ายทอดลักษณะการเล่นค�ำและความหมายทีส่ มั พันธ์กบั ชือ่ สถานทีด่ ว้ ยการใช้
ทับศัพท์โดยตรงแต่ประกอบค�ำอธิบายเสริมเชิงอรรถทีต่ อ้ งแลกกับการอ่านต้นฉบับทีไ่ ม่ราบรืน่ นัก
ซึง่ เรียกได้วา่ เป็นลักษณะหนึง่ ของการ “ฝืนต้าน” (resistance) การพยายามลบเลือนร่องรอยของ
ภาษาและวัฒนธรรมต้นฉบับ ซึ่งแนวทางนี้ก็สอดรับกับเจตนารมณ์ของผู้แปลที่จะเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรม น�ำพาผู้อ่านเข้ามาสัมผัสประสบการณ์เชิงวรรณศิลป์ของภาษาต้นฉบับ และด้วย
เจตจ�ำนงดังกล่าว จึงเห็นได้ชัดว่าผู้แปลได้ให้ความส�ำคัญกับความเข้าใจของผู้อ่านด้วยเช่นกัน
กวีนพิ นธ์แปลจึงมีทงั้ ส่วนแสดงให้ถงึ การรักษาเอกลักษณ์ของกวีนพิ น์ตน้ ฉบับ และ “การโน้มเข้าหา”
ผู้อ่านด้วยการใช้แนวทางการท�ำให้กลมกลืน (domestication) ผสานกันไปด้วย กรณีศึกษาการ
แปลนิราศเมืองเพชรจึงสะท้อนให้เห็นการแสดงการต่อรองและบทบาทในการสร้างสรรค์ของผูแ้ ปล
ในกระบวนการแปลที่ท�ำให้อัตลักษณ์ของกวีนิพนธ์ต้นฉบับปรากฏออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ได้
(visible) ในระดับหนึ่ง
ผูว้ จิ ยั เห็นว่างานวิจยั นีน้ า่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูส้ นใจการแปลโดยเฉพาะการแปลกวีนพิ นธ์
ที่จะได้เรียนรู้กลวิธีการแปลที่หลากหลายโดยตระหนักถึงการพิจารณา “มูลค่าการแลกเปลี่ยน”
ทีเ่ กิดขึน้ โดยพิจารณาว่ากลวิธใี ดอาจช่วยรักษาลักษณะทางภาษาส่วนใดไว้ได้ หรือต้องแลกกับการ
สูญเสียคุณลักษณะใดไป และผู้แปลแก้ไขปัญหาหรือเติมเต็มช่องว่างทางความหมายที่อาจเกิดขึ้น
ในการแปลได้อย่างไร นอกจากนี้ งานวิจัยนี้อาจเป็นแรงผลักดันให้ผู้แปลทดลองบทบาทของเป็น
ผู้สร้างสรรค์ในการท�ำงานแปลและน�ำพาผู้อ่านออกมาสัมผัสประสบการณ์ภาษาและวรรณศิลป์
ใหม่ๆ ผ่านผลงานแปลของตน
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