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กระบวนการแปลตามแนวคิ ดวาทกรรม
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ พัฒ นากระบวนการแปลกวีนิ พ นธ์ต าม
แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (CDA) ของฟาน ไดก์ (Van Dijk, 2009) ซึง่
ให้ค วามสาคัญ กับ ความเป็ น ปั จ เจกด้า นอุ ด มการณ์ แ ละการใช้ภ าษา มาสร้า ง
กระบวนการแปลตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ เพื่อถ่ายทอดใจความ
สาคัญและวรรณศิลป์ ในกวีนิพนธ์ ผลการศึกษาคือกระบวนการแปลกวีนิพนธ์อกี
แนวทางหนึ่ง ทีม่ จี ุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเทียบเคียงควบคู่กนั ในสองด้าน ได้แก่
ใจความส าคัญ และวรรณศิล ป์ โดยมีตัว อย่ า งการแปลกวีนิ พ นธ์ “มารแม้ว ”
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สมานฉัน ท์ ของ อัง คาร กัลยาณพงศ์ เป็ น ภาษาอัง กฤษ ประกอบการศึก ษา
การทางานของกระบวนการแปลนี้
คาสาคัญ : กระบวนการแปล; การแปลกวีนิพนธ์; วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์;
อังคาร กัลยาณพงศ์
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Critical Discourse Analysis Translation Process:
Translation of Angkarn Kalayanaphong’s Poem*
Ruchdaporn Choksombatchai**

Abstract
This research is an attempt to develop a translation process to
convey meaning as well as rhetoric of the source poem. Van Dijk’s Critical
Discourse Analysis - CDA sees the importance of individuality in ideology
and language use. Following the concept, CDA Translation Process was
constructed. In addition, to study the process, an experimental demonstration
was conducted to translate one of Angkarn Kalayanaphong’s poem into
English. Thus, this research is the developing and studying of CDA
Translation Process, which renders - at the same time - two equivalences;
the main idea and rhetorical figures.
* This article is part of the author’s M.A. thesis entitled, “Translation Process of

Angkarn Kalayanaphong’s Poetry Through Critical Discourse Analysis”, Associate
Professor Dr. Sujaritlak Deepadung as an advisor.
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1. บทนา
กวีนิพนธ์กล่าวถึงเนื้อหาทีผ่ ปู้ ระพันธ์ต้องการสื่อผ่านวรรณศิลป์ ขณะที่
การแปลกวีนิพนธ์อาจให้ความสาคัญกับถ่ ายทอดเนื้อหาหรือความหมายเพียง
อย่างเดียว หรืออาจรวมถึงการถ่ายทอดความไพเราะที่เกิดจากโครงสร้างของ
ฉันทลักษณ์ แต่ไม่ได้คานึงถึงการถ่ายทอดวรรณศิลป์ เฉพาะตัวของกวีทป่ี รากฏใน
กวีนิ พ นธ์ ต้ น ฉบับ ดั ง ที่เ ลอเฟอแวร์ (Lefevere, 1975. as cited in Bassnett,
2014) และสัญฉวี สายบัว (สัญฉวี, 2553) ได้รวบรวมกลวิธกี ารแปลกวีนิพนธ์ไว้
ซึง่ แจกแจงได้เป็ น การถ่ายทอดเฉพาะเนื้อหา ได้แก่ การแปลแบบตรงตัว การแปล
แบบตีความ การแปลเป็ นร้อยแก้ว การแปลเป็ นกลอนเปล่า และการถ่ ายทอด
เนื้อหาพร้อมโครงสร้างฉันทลักษณ์ ได้แก่ การแปลด้วยเสียง การแปลด้วยจังหวะ
การแปลด้วยสัมผัส การถ่ ายทอดดนตรีของบทกวี จึงอาจกล่าวได้ว่าฉบับแปล
นาเสนอเนื้อหาและรูปแบบ แต่ขาดอรรถรสและความเข้าใจในวรรณศิลป์ เฉพาะใน
กวีนิพนธ์แต่ ละบท ฉบับแปลจึงควรสร้างความเทียบเคียงด้ านความหมายและ
วรรณศิลป์ ไปพร้อมกัน แนวคิดทีใ่ ห้ความสาคัญกับอุดมการณ์และการใช้ภาษาของ
ปั จเจกบุคคล ได้แก่ แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ - CDA ของ ฟาน ไดก์
จึงสอดคล้องกับการสร้างความเทียบเคียงสองด้านดังกล่าว และเหมาะทีจ่ ะนามา
พัฒนาเป็ นกระบวนการแปลกวีนิพนธ์

2. วาทกรรมวิ เคราะห์เชิ งวิ พากษ์ ของ ฟาน ไดก์: ความเป็ นปั จเจก
ในสองระดับ
มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) สนใจวาทกรรมทีเ่ ป็ นระบบของกฎและ
การกีดกันอันนาไปสู่การวางโครงสร้างระเบียบวินยั ฟูโกต์ศกึ ษาหลักการทีป่ รากฏ
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อยู่ในวาทกรรม และกระบวนการประกอบสร้างวาทกรรมใหม่ โดยคานึงถึงบริบท
ทางสังคม ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยพื้นฐานความรู้และโครงสร้างทาง
สังคมทีแ่ ตกต่างกันโดยสิน้ เชิงภายในสังคมนัน้ ทาให้เกิดวาทกรรมหลากหลายที่
ขาดความต่อเนื่อง (Felluga, 2015: x-xi, 85) วาทกรรมในความหมายของฟูโกต์
จึงหมายถึงความรุนแรงทีผ่ สู้ ร้างวาทกรรมบังคับใช้ต่อผู้อ่นื (Felluga, 2015: 85)
มุ ม มองต่ อ วาทกรรมของฟู โ กต์ น้ี มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ ปริ เ ฉทวิเ คราะห์ ( Discourse
Analysis) (Felluga, 2015: 85) แนวหน้าทีน่ ิยม (Functionalism) ทีว่ เิ คราะห์ภาษา
ในบริบทการใช้ (ณัฐพร พานโพธิทอง,
์ 2556, 4-5) วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
ก็เป็ นแนวทางหนึ่งของปริเฉทวิเคราะห์ ทีพ่ จิ ารณาบริบททางสังคม เพื่อให้เห็นนัย
ในวาทกรรรม (ณัฐพร พานโพธิทอง,
์ 2556, 27-28) ดังจะได้กล่าวต่อไป
แฟร์คลัฟ และโวดัก (Fairclough & Wodak, 1997 อ้างถึงใน Van Dijk
(ed.), 2007; Van Dijk (ed.), 2011) เสนอหลัก การ 7 ประการของวาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ กล่าวคือ
หลักการที่ 1: วาทกรรมเป็ นการกระทาทางสังคม
หลักการที่ 2: วาทกรรมเป็ นความสัมพันธ์เชิงอานาจทีแ่ ฝงอยู่ในการใช้
ภาษา รวมถึงอานาจเชิงวาทศิลป์ ทีท่ าให้คนหมู่มากคล้อยตามได้
หลักการที่ 3: วาทกรรม และ สังคมและวัฒนธรรม ประกอบสร้างซึ่งกัน
และกัน
หลัก การที่ 4: วาทกรรมเป็ นกระบวนการเชิงอุ ดมการณ์ เ พื่อสร้างอัต
ลักษณ์ โดยอาจอิงจากความเป็ นจริงหรือไม่กไ็ ด้
หลัก การที่ 5: วาทกรรมเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของประวัติศ าสตร์ บริบ ทจึง มี
บทบาทสาคัญในการเชื่อมโยงแต่ละวาทกรรม จนกลายเป็ นความรูเ้ ชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
หลัก การที่ 6: การวิเ คราะห์วาทกรรมเชิง วิพากษ์เ ป็ น การมองปั ญหา
สังคมผ่านการวิเคราะห์ภาษาและสัญญะ ผนวกกับมุมมองทีห่ ลากหลาย
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หลักการที่ 7: การวิเคราะห์วาทกรรมขึน้ กับการตีความและการอธิบาย
ตามแต่ละบุคคลและบริบท ซึง่ การอธิบายอาจแปรเปลีย่ นตามเจตนาของผูอ้ ธิบาย
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ฟาน ไดก์ ให้คาจากัดความของวาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ว่า เป็ นการรื้อโครงสร้างวาทกรรม แล้วนามาวิเคราะห์ดว้ ย
ศาสตร์ท่หี ลากหลายที่เกี่ยวข้องอยู่ในวาทกรรมนัน้ เพื่อเผยให้เห็นความหมาย
โดยนัยหรือความหมายทีต่ ่างออกไปทีแ่ อบแฝงอยู่ให้เด่นชัด โดยหวังว่าจะทาให้
เกิดการตระหนักรูแ้ ละการเปลีย่ นแปลงในสังคม (Van Dijk, 2007; 258-284; Van
Dijk, 2011, 366-374) วาทกรรมในความหมายของฟาน ไดก์ค รอบคลุ ม ทัง้
ข้อเขียนและคาพูด (ณัฐพร พานโพธิทอง,
2556) ที่ฟาน ไดก์ เรียกว่า text and
์
talk (Van Dijk, 2009) และเนื่องจากวาทกรรมมีบริบท (Context) หรือสถานการณ์
ทางสังคมประกอบอยู่ดว้ ยเสมอ วาทกรรมจึงเป็ นสถานการณ์การสื่อสาร ทีท่ าให้
เกิดสถานการณ์ทางสังคม และความเข้าใจวาทกรรม (Van Dijk, 2008, 17) แต่
บริบทของฟาน ไดก์ ไม่ใช่ภาพรวมของสถานการณ์ทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับวาทกรรม
แต่ เ ป็ น การตีความของแต่ ละบุค คลผู้มีส่วนร่ว มในสถานการณ์ ก ารสื่อ สารผ่าน
Context Model (Van Dijk, 2008, 24) หรือ ภาพบริบทในความคิด (ณัฐพร พานโพธิทอง,
์
2556, 47) หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็ นการตีความของผูม้ สี ่วนร่วมในสถานการณ์การ
สื่อสาร ซึ่งขึน้ กับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้มสี ่วนร่ วมแต่ละคนที่หล่อหลอมเป็ น
ตัวตนอันเป็ นปั จเจกของบุคคลนัน้ บริบทหรือสถานการณ์ทางสังคมจึงไม่มอี ทิ ธิพล
โดยตรงต่ อ วาทกรรม แต่ เ ป็ น การยึด ตนเองเป็ น ศูน ย์ก ลางผ่ า นภาพบริบ ทใน
ความคิด (Context Model) (Van Dijk, 2009, 4/16/24/76-77) ฟาน ไดก์จาแนก
ภาพบริ บ ทในความคิ ด (Context Model) ออกเป็ น 2 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ
มหภาค (Van Dijk, 2009, 116-124, 250) และระดับจุลภาค (Van Dijk, 2009,
116-124, 250) ระดับมหภาคหมายถึงภาพบริบทในความคิดระดับสังคมทีแ่ สดงถึง
อุดมการณ์และสะท้อนถึงความรูพ้ น้ื ฐานร่วมกันในสังคม รวมถึงสังคมย่อยในสังคม
ใหญ่และสังคมต่างวัฒนธรรม ระดับจุลภาคหมายถึงการใช้ภาษาในวาทกรรมของ
ปั จเจกบุคคล การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์ได้นาภาพบริบทในความคิดสองระดับ
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ของ ฟาน ไดก์ มาประยุ กต์ใช้ (ณัฐ พร พานโพธิท์ อง, 2556) โดยปรับ เปลี่ยน
ระดับมหภาคเป็ นการวิเคราะห์ดา้ นโครงสร้างความหมายระดับตัวบท (Semantic
Macro Structure) หรืออีกนัยหนึ่งคือ ใจความสาคัญ ส่วนระดับจุลภาคเป็ นการ
วิเคราะห์วจั นกรรมและความหมายในระดับถ้อยคา (Local Speech Act and Local
Meaning) ได้แก่ คาศัพท์ (Lexicon) โครงสร้างประโยค (Local Syntax) และกลวิธี
ทางวาทศิลป์ (Rhetorical Figures) (ณัฐพร พานโพธิทอง,
์ 2556, 63-64) หรืออีก
นัยหนึ่งคือ วรรณศิลป์ นอกจากนี้ ในสถานการณ์ การสื่อสารหนึ่งอาจทาให้เกิด
สถานการณ์การสื่อสารอื่นๆ ตามมา ทีส่ ามารถสร้างความเปลีย่ นแปลงในสังคมได้
เช่นกัน ฟาน ไดก์ จึงให้ความสนใจเรื่องการผลิตซ้า (Van Dijk, 2008, 8) หรือ
การส่งต่อวาทกรรม ซึ่งต้องผ่านภาพบริบทในความคิดของผูผ้ ลิตซ้า กล่าวได้ว่า
วาทกรรมดัง้ เดิมได้รบั การตีความใหม่โดยผูผ้ ลิตซ้า และมีผผู้ ลิตซ้าเป็ นศูนย์กลาง
ขณะที่ป ริเ ฉทวิเ คราะห์ แ ละวาทกรรมวิเ คราะห์เ ชิง วิพ ากษ์ อ่ืน มอง
วาทกรรมในระดับสังคม วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ ฟาน ไดก์ มองลงไป
ในระดับ ปั จ เจกบุ ค คล และวาทกรรมวิเ คราะห์เ ชิงวิพากษ์ ของ ฟาน ไดก์ เชิง
ภาษาศาสตร์ ยังวิเคราะห์ใจความสาคัญควบคู่กบั การใช้ภาษา จึงสอดคล้องกับ
แนวทางการแปลกวีนิ พ นธ์ท่ีมีจุ ด มุ่ง หมายที่จะถ่ า ยทอดความหมายควบคู่กบั
วรรณศิลป์ นอกจากนี้ การให้ความสาคัญกับข้อเขียนและคาพู ดในระดับปั จเจก
บุคคล เป็ นการคานึงถึงวรรณศิลป์ เฉพาะตัวของกวี และการตีความของผูแ้ ปล ซึง่
ถือได้ว่าเป็ นผู้ส่งต่ อวาทกรรมผ่านภาพบริบทในความคิดของผู้แปล วาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ ฟาน ไดก์ จึงเหมาะที่จะนามาพัฒนาเป็ นกระบวนการ
แปลกวีนิพนธ์เพื่อถ่ายทอดความหมายและวรรณศิลป์
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3. การสร้างกระบวนการแปลตามแนวคิ ดวาทกรรมวิ เคราะห์เชิ ง
วิ พากษ์
จากแนวคิด ของ ฟาน ไดก์ ประกอบกับ การน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ชิ ง
ภาษาศาสตร์ สามารถน ามาพัฒ นากระบวนการแปลกวีนิ พ นธ์ จ ากแนวคิด
วาทกรรมวิเ คราะห์เ ชิง วิพ ากษ์ ข อง ฟาน ไดก์ (Van Dijk, 2009) โดยมีลาดับ
การพัฒนากระบวนการแปลดังนี้
3.1 กระบวนการสื่อสารของการแปล
กวีนิพนธ์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์ เป็ นการสือ่ สารทางเดียวจากผูส้ ง่ สาร คือ กวี
ไปยังผูร้ บั สาร คือ ผูอ้ ่าน โดยมีกวีนิพนธ์เป็ นสื่อกลาง เมื่อกวีนิพนธ์ได้รบั การแปล
หมายความว่า ผูอ้ ่านได้เปลีย่ นบทบาทจากผูร้ บั สาร เป็ นผูส้ ่งสาร หรือ ผูแ้ ปล ซึง่
ทาหน้ าที่ส่งต่ อสารที่ผู้แปลสร้างขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับ คือ บทแปล แล้วส่งต่อ
ให้กบั ผูอ้ ่านในภาษาปลายทาง
กวี

กวีนิพนธ์

ผูอ้ ่าน

ผูแ้ ปล

กวีนิพนธ์แปล

ผูอ้ ่าน

ภาพที ่ 1. แบบจาลองกระบวนการสือ่ สารของการแปลกวีนิพนธ์
กระบวนการแปลจะเริม่ จากกระบวนการสือ่ สารต้นฉบับ หรือการอ่าน คือ
ผูอ้ ่านทาความเข้าใจเนื้อหาและวรรณศิลป์ ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนแรกของการเปลีย่ นบท
บาทจากผูอ้ ่านเป็ นผูแ้ ปล เพราะผูแ้ ปลต้องอ้างอิงต้นฉบับในการผลิตบทแปล แล้ว
จึง ตามด้วยกระบวนการสื่อ สารฉบับแปล คือ ผู้แ ปลถ่ า ยทอดบทแปลผ่านการ
ตีความเนื้อหาและวรรณศิลป์ โดยตัวผูแ้ ปลเอง ประกอบกับความสามารถในการใช้
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ภาษาปลายทางของผูแ้ ปล เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทผ่ี แู้ ปลตัง้ ใจให้เกิดกับผูอ้ ่าน
ฉบับแปล
ทาความเข้าใจต้นฉบับ

วัตถุประสงค์

การแปล

ฉบับแปล

ภาพที ่ 2. แบบจาลองการเปลีย่ นบทบาทจากผูอ้ ่านเป็ นผูแ้ ปล
กระบวนการแปลจึงเป็ นการมองภายในตัวผูแ้ ปล นันคื
่ อ เป็ นกระบวนการ
ที่ผู้แ ปลเป็ น ศูน ย์ก ลาง ตัง้ แต่ ก ารท าความเข้า ใจต้น ฉบับ จนถึง การถ่ า ยทอด
ต้นฉบับเป็ นฉบับแปล กระบวนการแปลจึงเป็ นกระบวนการเชิงปริชานทีเ่ กิดจาก
ความรู้สกึ นึกคิดของผู้แปลที่อ้างอิงกับต้นฉบับ กล่าวได้ว่าเป็ นกระบวนการทีใ่ ห้
ความส าคัญ กับ ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลของผู้แ ปล ขณะเดีย วกัน ผู้แ ปลก็ใ ห้
ความสาคัญกับความเป็ นปั จเจกบุคคลของกวี เนื่องจากหนึ่งในวัตถุประสงค์ของ
การแปลคือการถ่ายทอดลักษณะเฉพาะตัวหรือความเป็ นปั จเจกบุคคลของกวีท่ี
สะท้อนอยู่ในกวีนิพนธ์ กระบวนการแปลจึงควรมีแนวคิดทีใ่ ห้ความสาคัญกับความ
เป็ นปั จเจกบุคคลของทัง้ กวีและผูแ้ ปล
อนึ่ง ผู้อ่านฉบับแปล ถือว่าเป็ นผู้ท่ีมีบทบาทอีกผู้หนึ่งในกระบวนการ
แปล แต่ จากสถานการณ์ ของการสื่อสารทางเดียวของกระบวนการสื่อสารของ
การแปลนี้ ผู้แปลไม่สามารถมองลงไปในระดับปั จเจกบุคคลของผู้อ่านฉบับแปล
เช่นเดียวกับที่กวีกไ็ ม่สามารถมองลงไปในระดับปั จเจกบุคคลของผู้อ่านต้นฉบับ
ผูแ้ ปลจึงมองได้เพียงระดับสังคมปลายทางของผูอ้ ่านฉบับแปลเท่านัน้
3.2 กระบวนการแปลกับวาทกรรมวิ เคราะห์เชิ งวิ พากษ์
วาทกรรมวิเ คราะห์เชิง วิพากษ์ ของ ฟาน ไดก์ มีค วามสอดคล้องกับ
กระบวนการแปลกวีนิพนธ์ ทีส่ ามารถนามาเชื่อมโยงกันได้ ดังนี้
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3.2.1 กวีนิพนธ์เป็ นวาทกรรม
ดังทีก่ ล่าวแล้วว่าวาทกรรมตามแนวคิดของ ฟาน ไดก์ หมายถึง ข้อเขียน
และค าพู ด (Van Dijk, 2009: Preface, vii) ปาเจวิช (Pajevic, 2014: 11, 13,
15-16) ยังเน้นความสาคัญของวรรณกรรมและวรรณกรรมแปลในฐานะวาทกรรม
ด้ว ย และจากแนวคิด วาทกรรมวิเ คราะห์เ ชิง วิพ ากษ์ ท่ีม องว่ า วาทกรรมเป็ น
เหตุการณ์การสื่อสารอันประกอบด้วยผู้มสี ่วนร่วมหรือผู้กระทาทางสังคมจานวน
หนึ่ง และสารทีอ่ าจมีรปู แบบใดก็ได้ ภายใต้บริบทเฉพาะทีอ่ งิ อยู่บนบริบทอื่น (Van
Dijk, 1998: 193-194) กวีนิพนธ์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์ จึงถือเป็ นวาทกรรม
3.2.2 ลักษณะเฉพาะตัวของกวีทป่ี รากฏในกวีนิพนธ์กบั ภาพบริบทในความคิด
เมื่อเกิดสถานการณ์การสื่อสาร ฟาน ไดก์ มองว่าภาพบริบทในความคิด
มีอ งค์ป ระกอบหลัก ที่น่ า สนใจ ดัง ที่ส รุ ป ได้จ าก Society and Discourse: How
Social Contexts Influence Text and Talk (Van Dijk, 2009) เป็ นตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1
องค์ประกอบหลักของภาพบริบทในความคิดของสถานการณ์การสือสาร
่
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เนื่องจากทัศนคติและอุดมการณ์ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริง แต่แปรตามภาพบริบท
ในความคิดทีม่ คี วามเป็ นปั จเจก การตีความก็มคี วามเป็ นปั จเจกด้วย สารเดียวกัน
ในสถานการณ์ การสื่อสารหนึ่งจึงมีความหมายต่ างกันไปในแต่ ละบุคคล ทาให้
กิจกรรมต่างๆ ที่สบื เนื่องจากสถานการณ์การสื่อสารนัน้ เกิดความแตกต่างกันด้วย
ภาพบริบ ทในความคิด จึง น ามาใช้เ ป็ น ตัว แทนของลัก ษณะเฉพาะตัว ของกวีท่ี
ปรากฏในกวีนิพนธ์ได้
3.2.3 การตีความกวีนิพนธ์กบั สถานการณ์การสือ่ สาร
จากกระบวนการสื่อสารของการแปลในหัวข้อ 3.1 กระบวนการแปลเป็ น
สถานการณ์การสื่อสารทีป่ ระกอบด้วย กวี ผูแ้ ปล และผูอ้ ่านฉบับแปล โดยมีผแู้ ปล
เป็ นศูนย์กลาง คือ ผ่านปริชานของผู้แปลที่ได้รบั อิทธิพลจากบริบทแวดล้อมทาง
สังคมไม่มากก็น้อย ส่วนวาทกรรมตามแนวทางวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เป็ น
การรือ้ โครงสร้างวาทกรรมแล้วนามาวิเคราะห์ หรือ ตีความ โดยมองวาทกรรมใน
แง่มุมทางสังคมที่แสดงถึงอุดมการณ์ จึงเกี่ยวข้องกับบริบทและความเข้าใจใน
บริบท แนวคิดนี้ยงั มองวาทกรรมว่าเป็ นเครื่องมือทีม่ พี ลังทางวาทศิลป์ โดยเจ้าของ
วาทกรรมอาจมีพลังเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ในขณะเดียวกัน สังคมก็มอี ทิ ธิพลกับ
วาทกรรมด้วย (Van Dijk (ed.), 2007: 258-284; Van Dijk (ed.), 2011: 366-374)
เปรีย บได้ก ับ การท าความเข้า ใจต้น ฉบับ ในกระบวนการแปลหรือ การตีค วาม
ต้นฉบับ ซึง่ เป็ นการทาความเข้าใจกวีนิพนธ์ในแง่อุดมการณ์และวาทศิลป์ ภายใต้
บริบทที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของกวีนิพนธ์ โดยสถานภาพและบทบาททางสังคม
ของกวีกม็ สี ว่ นในการสร้างพลังทางวาทศิลป์ ด้วย
3.2.4 กระบวนการแปลในรูปแบบสถานการณ์การสือ่ สาร
เนื่องจากกระบวนการแปลเป็ นสถานการณ์ การสื่อสารที่ประกอบด้วย
สถานการณ์การสื่อสารของผูอ้ ่าน และสถานการณ์การสื่อสารของผูแ้ ปลเมื่อผูอ้ ่าน
เปลีย่ นบทบาทเป็ นผูแ้ ปล กระบวนการแปลจึงแบ่งออกเป็ นสถานการณ์การสื่อสาร
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2 สถานการณ์ ได้แก่ สถานการณ์การสือ่ สารต้นฉบับ หรือ สถานการณ์การสื่อสาร
ของการอ่าน และสถานการณ์การสื่อสารฉบับแปล หรือ สถานการณ์การสื่อสาร
ของการแปล
เมื่อพิจารณาสถานการณ์การสื่อสารต้นฉบับด้วยองค์ประกอบหลักของ
ภาพบริบทในความคิดของสถานการณ์การสื่อสาร (ตารางที่1) ผู้อ่านมีหน้าทีท่ า
ความเข้าใจเนื้อหาและวรรณศิลป์ ของกวีนิพนธ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การตีความกวี
นิพนธ์ สถานการณ์การสื่อสารต้นฉบับจึงประกอบด้วยผู้มบี ทบาทในการสื่อสาร
เพียง 2 คน ได้แก่ ผูป้ ระพันธ์ และผูอ้ ่านทีจ่ ะเปลีย่ นบทบาทเป็ นผูแ้ ปล ทัง้ นี้ บุคลิก
ลักษณะเชิงสังคม และปริชานของผูป้ ระพันธ์ เป็ นความรูค้ วามเข้าใจจากด้านของ
ผู้อ่านที่มอี ทิ ธิพลต่อการตีความ ผลที่ได้จากสถานการณ์การสื่อสารต้นฉบับ คือ
การตีความต้นฉบับในมุมมองของผูอ้ ่านทีจ่ ะเปลีย่ นเป็ นผูแ้ ปล
ตารางที่ 2
องค์ประกอบหลักของภาพบริบทในความคิดของการตีความ

ในทานองเดียวกับสถานการณ์การสื่อสารต้นฉบับ ในขัน้ ตอนการแปล
ผูแ้ ปลก็ยงั คงเป็ นศูนย์กลาง บุคลิก ลักษณะเชิงสังคม และปริชาน ของผูอ้ ่านฉบับ
แปล จึงเป็ นความรู้ความเข้าใจจากด้านของผู้แปล แต่ ดงั ที่กล่าวแล้วว่า เมื่อมี
การตีพมิ พ์ฉบับแปล ก็จ ะเป็ นการสื่อสารทางเดียวสู่ผอู้ ่านจานวนหนึ่ง ที่อาจเป็ น
ใครก็ได้ทอ่ี ่านภาษาปลายทางได้ ผูม้ บี ทบาทในสถานการณ์การสื่อสารนี้ นอกจาก
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ผูแ้ ปลหนึ่งคนแล้ว ยังประกอบด้วยผูอ้ ่านฉบับแปล ทีผ่ แู้ ปลไม่สามารถเจาะจงเป็ น
รายบุ ค คลได้ ท าให้ผู้ แ ปลมองผู้อ่ า นเป็ น ภาพรวม ไม่ ใ ช่ ร ะดับ ปั จเจกบุ ค คล
จุดสุดท้ายของสถานการณ์การสื่อสารฉบับแปล จึงไม่ใช่กจิ กรรมของผู้อ่านฉบับ
แปลทีส่ บื เนื่องจากสถานการณ์การสื่อสารนี้ แต่เป็ นผลทีเ่ กิดจากการแปล นัน่ คือ
ฉบับแปล
ตารางที่ 3
องค์ประกอบหลักของภาพบริบทในความคิดของการแปล

ทัง้ การตีความและการแปลเป็ นขัน้ ตอนทีส่ าคัญของกระบวนการแปลตาม
แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ จึงต้องมีขนั ้ ตอนสถานการณ์ การสื่อสาร
ต้นฉบับ และสถานการณ์การสือ่ สารฉบับแปลอยู่ดว้ ยเสมอ
3.2.5 ภาพบริบทในความคิดสองระดับกับการแปลสองด้าน
ดัง ที่ก ล่ า วแล้ว ว่ า ภาพบริบ ทในความคิด ตามแนวทางภาษาศาสตร์
แบ่ ง เป็ น 2 ระดับ ได้แ ก่ ใจความสาคัญ และลัก ษณะการใช้ภาษาที่ป รากฏใน
ข้อเขียนและคาพูด เช่น วาทศิลป์ โครงสร้างประโยค และคาศัพท์ เป็ นต้น (ณัฐพร
พานโพธิทอง,
์ 2556: 63-64) ดังนัน้ กระบวนการแปลตามแนวคิดนี้จงึ ประกอบด้วย
การทางานในสองด้าน ได้แก่ การถ่ายทอดใจความสาคัญ และการใช้ภาษาหรือ
วรรณศิลป์ ดังแบบจาลองด้านล่างนี้ทจ่ี ะพัฒนาเป็ นกระบวนการแปลตามแนวคิด
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ต่อไป
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การแปล

ภาพที ่ 3. แบบจาลองกระบวนการแปล 2 ระดับ

4. กระบวนการแปลตามแนวคิ ดวาทกรรมวิ เคราะห์เชิ งวิ พากษ์
จากล าดับ ขัน้ ตอนการสร้า งกระบวนการแปลตามแนวคิด วาทกรรม
วิเ คราะห์เ ชิง วิพ ากษ์ ข้า งต้น ได้เ ป็ น กระบวนการแปลตามแนวคิด วาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 4 ขัน้ ตอน พร้อมแสดงแบบจาลองประกอบ ดังนี้
1. การตีความกวีนิพนธ์ตน้ ฉบับ ทีส่ รุปเป็ นแบบจาลองดังนี้
(

)

ภาพที ่ 4. แบบจาลองการตีความกวีนิพนธ์ตน้ ฉบับ
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2. การสรุปเนื้อหาและลีลาวาทกรรมของกวีนิพนธ์ โดยแบ่งสองส่วน คือ
ใจความสาคัญ และการใช้ภาษา
3. การแปล ทีม่ ุ่งถ่ายทอดใจความสาคัญและการใช้ภาษาของต้นฉบับที่
รวบรวมได้ในขัน้ ตอนที่ 2 โดยมีแบบจาลองดังนี้

ภาพที ่ 5. แบบจาลองการแปล
4. การทดสอบบทแปลโดยผู้ท่ีใ ช้ภ าษาปลายทางเป็ น ภาษาแม่ เพื่อ
ทดสอบความเข้าใจ และปรับแก้บทแปล
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5. การแปลกวีนิพนธ์ “มารแม้ว” สมานฉันท์ ของ อังคาร กัลยาณ
พงศ์ ด้ วยกระบวนการแปลตามแนวคิ ด วาทกรรมวิ เคราะห์ เ ชิ ง
วิ พากษ์
กวีนิพนธ์ “มารแม้ว” สมานฉันท์ แต่งขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2550 และเผยแพร่ใน
หนังสือ มัฆวานรังสรรค์ ซึง่ รวบรวมกวีนิพนธ์ทแ่ี สดงอุดมการณ์ดา้ นการเมืองของ
อังคาร กัลยาณพงศ์ พร้อมภาพจิตรกรรม สานักพิมพ์บา้ นพระอาทิตย์นามาตีพมิ พ์
เมื่อ เดือ นตุ ล าคม พ.ศ. 2551 ระหว่ า งการชุ ม นุ ม ประท้ว งของกลุ่ ม พัน ธมิต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อขับไล่รฐั บาล ทีเ่ ริม่ ต้นขึน้ ทีส่ ะพานมัฆวานรังสรรค์
ในปี เดียวกัน เนื่องจากเป็ นบทบริภาษทีแ่ สดงถึงอุดมการณ์ดา้ นการเมืองไทยร่วม
สมัยของอังคารต่อเหตุการณ์และพฤติกรรมของนักการเมืองไทย จึงเต็มไปด้วย
อารมณ์ท่เี น้นการบริภาษมากกว่าการเคร่งครัดต่อฉันทลักษณ์ อันเป็ นส่วนหนึ่ง
ของลักษณะเฉพาะตัวทางวรรณศิลป์ ของอังคาร “มารแม้ว” สมานฉันท์ จึงเหมาะที่
จะนามาวิเคราะห์เป็ นกรณีศกึ ษาการถ่ายทอดใจความสาคัญและวรรณศิลป์ ของ
กระบวนการแปลตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
ผลที่ไ ด้จ ากกระบวนการแปลนี้ ได้แ ก่ บ ทแปลดัง ที่น ามาแสดงคู่ ก ับ
ต้นฉบับ ดังต่อไปนี้
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ต้นฉบับ

ฉบับแปล

6. ตัว อย่ า งการวิ เ คราะห์ “มารแม้ ว ” สมานฉั น ท์ ด้ ว ยกระบวน
การแปลตามแนวคิ ดวาทกรรรมวิ เคราะห์เชิ งวิ พากษ์
ตัวอย่างการวิเคราะห์เป็ นไปตามขัน้ ตอนและแบบจาลองของกระบวนการแปล
ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ โดยจะหยิบยกเฉพาะการวิเคราะห์
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ความหมายและวรรณศิลป์ ทีโ่ ดดเด่นของกวีในกวีนิพนธ์น้ีมากล่าวถึง จากต้นฉบับ
พบว่าภาพบริบทในความคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับกวีนิพนธ์น้ีเป็ นภาพบริบทเฉพาะทาง
สังคมด้านการเมืองไทย การวิเคราะห์แบ่งเป็ นสีข่ นั ้ ตอนตามลาดับ ดังนี้
6.1 การตีความ “มารแม้ว” สมานฉันท์
การตีความเป็ นการวิเคราะห์ตามแบบจาลองการตีความ (รูปที่ 4) ตาม
บริบทการเมืองไทย ดังนี้
6.1.1 การตีความด้านใจความสาคัญ เป็ นกระบวนการทางานทีเ่ ริม่ จากการศึกษา
ทาความเข้าใจอุดมการณ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ ในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับกวีนิพนธ์
บทนี้ อันได้แก่ อุดมการณ์ด้านกวีนิพนธ์ และอุด มการณ์ด้านการเมืองไทย โดย
ศึกษาเปรียบเทียบกับความรู้ร่วมกันของสังคมไทยในสองด้านดังกล่าว เพื่อให้
ผูแ้ ปลในฐานะผูอ้ ่านเข้าใจสภาพโดยรวมและอุดมการณ์ของกวีทส่ี ะท้อนอยู่ในกวี
นิพนธ์ ผูว้ จิ ยั ประมวลข้อมูลจากปริญญานิพนธ์เรื่องศิลปะการใช้ภาษาในกวีนิพนธ์
ของอังคาร กัลยาณพงศ์ (พิทยา เหรียญสุวรรณ, 2520) และการให้สมั ภาษณ์ของ
อังคาร (เชน นคร, 2534; มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551; สัมพันธ์ ก้องสมุทร, 2556;
อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2557) ดังนี้
ทัศนคติ หรืออุดมการณ์ด้านกวีนิพนธ์ของอังคาร เป็ นอุดมการณ์เชิง
สังคมที่เริม่ จากการเรียนรู้จากบรรพบุรุษและครูบาอาจารย์ อังคารเชื่อว่ากวีควร
สร้างสรรค์ผลงานโดยสกัดส่วนทีย่ อดเยีย่ มมาต่อยอดเป็ นผลงานเฉพาะตน ซึง่ ต้อง
ดีกว่าเดิมและเป็ นสากลโดยปราศจากอิทธิพลดัง้ เดิม แต่กย็ งั ถือเป็ นการสืบทอด
ศิลปะวัฒ นธรรม กวีนิ พ นธ์จึง เชื่อ มต่ อ อดีต กับ ปั จ จุ บ ัน เพื่อ ไปสู่อ นาคต โดยมี
เป้ าหมายเพื่อมนุ ษยชาติ คือมีพลังเปลีย่ นแปลงสังคมและช่วยให้โลกพ้นภัย ด้วย
การทาให้เกิดสานึกและยกระดับจิตใจมนุษย์ ควบคู่ไปกับการจรรโลงใจด้วยคุณค่า
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ทางวรรณศิลป์ ได้แก่ โวหารและปรัชญา เช่น การเชิดชูจติ วิญญาณตะวันออกด้วย
ทัศนะเชิงพุทธศาสนา การกล่าวถึงความจริงผ่านมโนคติท่หี ลุดพ้นจากโลกแห่ง
ความเป็ น จริง ทัง้ นี้ อ ัง คารยัง ให้อิสระในการตีค วามแก่ ผู้อ่ า นเพื่อ จุ ด ประกาย
ความคิดใหม่ๆ ด้วยเหตุน้ี กวีจงึ เป็ นพหูสตู และเป็ นอารยะกวีทอ่ี ยู่ในฐานะเหนือคน
ทัวไป
่ นอกจากนี้ อังคารยังถือว่ากวีนิพนธ์และศิลปกรรมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ต่างก็สะท้อนถึงอุดมการณ์เดียวกันนี้
อุ ด มการณ์ ด้ า นวรรณศิ ล ป์ ของอัง คาร อาจมองได้ ว่ า เป็ นรอง
อุดมการณ์เชิงสังคม หรืออีกนัยหนึ่งคือ เนื้อหาเป็ นตัวกาหนดรูปแบบกวีนิพนธ์
เนื่ อ งจากอัง คารให้ค วามสาคัญกับเนื้ อ หาของกวีนิ พ นธ์ท่อี าจกล่ า วถึงปรัชญา
การวิพากษ์สงั คม หรือประสบการณ์ชวี ติ โดยแสดงออกด้วยอารมณ์และความรูส้ กึ
นึกคิดที่รุนแรงอย่างจริงใจผ่านอัตลักษณ์ทางวรรณศิลป์ ที่ช่วยโน้มน้าวผูอ้ ่านให้
คล้อ ยตามและเกิด ภาพในความคิด ของผู้อ่ า นได้อ ย่ า งแจ่ ม ชัด แบบแผนของ
ฉั น ทลัก ษณ์ จึง เป็ น เรื่อ งรอง รวมถึ ง การต่ อ ยอดศิล ปวัฒ นธรรมโบราณด้ว ย
การสร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ ป็ นผลงานของตนเอง เช่ น การใช้ ลู ก เล่ น แนวเหนื อ จริง
(Surrealism) และการเปรีย บเทีย บอย่ า งคมคายที่อ ัง คารคิด ขึ้น เอง การริเ ริ่ม
สร้างสรรค์ดา้ นการใช้ภาษา อาทิ การสร้างสรรค์คาศัพท์ของตนเองทัง้ ในด้านของ
การสร้า งค าและการสะกดค า การเรีย งร้อ ยถ้อ ยค าบริภาษต่ อ กัน เพื่อ แสดงถึง
ความรู้ สึก อัน รุ น แรงและแรงกล้ า การสร้ า งสรรค์ แ ละพลิก แพลงสัญ ลัก ษณ์
นอกจากนี้ อุดมการณ์ ด้านวรรณศิลป์ ยังสะท้อนอยู่ในงานศิลปกรรมที่มีการใช้
ภาษาเพื่อสื่อถึงอุดมการณ์ประกอบงานศิลปกรรมที่กลายมาเป็ นแบบฉบับของ
ภาพวาดของอังคาร
ด้านบทบาทเชิ งสังคม อังคารมีอทิ ธิพลต่อสังคมไทยในฐานะจิตรกร-กวี
ที่นาเสนอกวีนิพนธ์ควบคู่กบั ภาพเกรยองหรือชาโคลเสมอ เนื้อหากวีนิพนธ์มกั
ชีใ้ ห้เห็นโทษของอิทธิพลตะวันตก ขณะเดียวกันภาพวาดก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล
ของศิลปะไทย ศิลปกรรมของอังคารเป็ นที่ยอมรับในสังคมไทยอยู่ก่อนแล้ว แต่
กวีนิพนธ์ของอังคารเริ่มเป็ นที่รู้จกั ในสังคมไทยตัง้ แต่ พ.ศ. 2507 หลังจากที่มี
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การรวบรวมและตีพมิ พ์เป็ นหนังสือครัง้ แรก ซึง่ ได้รบั การตอบรับทัง้ แง่บวกและแง่
ลบ เนื่องจากการไม่เคร่งครัดต่ อฉันทลักษณ์ เนื้อหาวิพากษ์สงั คม และการใช้
ภาษาทีร่ ุนแรง แต่กวีนิพนธ์ของอังคารได้รบั การยอมรับมากขึน้ ดูได้จากการได้รบั
เลือกเป็ นกวีดเี ด่นคนแรกและคนเดียวของมูลนิธเิ สฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เมื่อ
พ.ศ. 2515 ได้รบั รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write) พ.ศ. 2529 จากหนังสือ ปณิธานกวี
และเป็ น ศิล ปิ น แห่ ง ชาติ สาขาวรรณศิล ป์ (กวีนิ พ นธ์) พ.ศ. 2532 อัง คารจึง
กลายเป็ นบุคคลสาคัญทีเ่ ป็ นรูจ้ กั ทัว่ ไปในสังคมไทย ถือได้ว่าอังคารมีอทิ ธิพลต่อ
สังคมไทยตัง้ แต่ปี 2507 จนถึงปั จจุบนั ทัง้ ด้านวรรณศิลป์ และการเผยแพร่ความ
คิดเห็นของตนต่อสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ และอาจเป็ นพลังทางสังคมทีม่ อี านาจ
ชีน้ าผูอ้ ่านให้คล้อยตาม
ปริ ชานด้านความรู้ร่วมกันในสังคมไทยเกี่ ยวกับการเมื องไทยที่
กล่าวถึงในกวีนิพนธ์ “มารแม้ว” สมานฉันท์ เป็ นบริบทตัง้ แต่ปี 2544 คือปี แรกที่
นายทักษิณ ชินวัตรเป็ นนายกรัฐมนตรี จนถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2562) ผูว้ จิ ยั ประมวล
ข้อมูลสถานการณ์การเมืองไทยจากบทความและสื่อสาธารณะ (เกษียร เตชะพีระ,
2546, เกษียร เตชะพีระ, 2558; จักษ์ พันธ์ชเู พชร, ม.ป.ป.; ธนชาติ ประทุมสวัสดิ,์
2557; เปิ ด บทวิเคราะห์ก ารเมือ ง 'ธีร ยุ ท ธ' ฉบับ เต็ม , 2555; พิช ญ์ พงษ์ ส วัส ดิ,์
2551; มงคล สงปรางค์, 2551; อุเชนทร์ เชียงเสน, ม.ป.ป.;) ดังนี้
พรรคไทยรัก ไทยได้ ร ับ เลือ กเป็ นเสีย งข้า งมากในสภาเมื่อ ปี 2544
เนื่องจากหัวหน้ าพรรค นายทักษิณ ชินวัตร เป็ นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ
ประกอบกับ นโยบายประชานิ ย มที่ต อบสนองความต้อ งการของคนไทยอย่ า ง
จับต้องได้ ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญปี 2540 ทีม่ ุ่งสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลและ
พรรคการเมือ ง โดยท าให้ก ารเปิ ด อภิป รายไม่ ไ ว้ว างใจไม่ ใช่ เ รื่อ งง่ า ย และ ให้
ความสาคัญต่อมติพรรคมากกว่าอุดมการณ์ของสมาชิก นายกรัฐมนตรีจงึ ควบคุม
มติคณะรัฐมนตรี และเกิดการควบรวมพรรค กลายเป็ นเสียงข้างมากเด็ดขาดใน
รัฐสภาจนขาดอานาจถ่วงดุลตรวจสอบ ทาให้รฐั บาลมีเสถียรภาพสูงจนอยู่ครบ
วาระและได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นรัฐบาลเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดอีกวาระหนึ่งเมื่อ
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ปี 2548 ขณะทีช่ นชัน้ กลางในเมืองไม่สามารถยอมรับการบริหารประเทศของพรรค
ไทยรัก ไทยได้ อีก ต่ อ ไป จึง เกิด การประท้ ว งครัง้ ใหญ่ ข องกลุ่ ม เสื้อ เหลือ งใน
กรุงเทพฯ เพื่อต่อต้านรัฐไร้จริยธรรมจนนาไปสู่รฐั ประหารโดยสถาบันทหารเมื่อปี
2549 พร้อมกับรัฐธรรมนู ฐใหม่ ท่มี ุ่งป้ องกันระบอบทักษิณ สร้างความไม่พอใจ
ให้กบั ชนชัน้ ล่างในชนบททีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐผ่านนโยบายประชานิยม
เกิดพลังเสือ้ แดงของชนชัน้ ล่างทีต่ ระหนักถึงอานาจทางการเมืองทีไ่ ม่เคยได้รบั มา
ก่อน เพื่อตอบโต้ชนชัน้ กลางในเมืองและชนชัน้ นาในการปกครอง ความแตกแยกที่
ยอมกันไม่ได้จงึ เกิดขึน้ วงจรการเลือกตัง้ รัฐบาลจากชนชัน้ ล่าง ปะทะแรงต้านจาก
ชนชัน้ กลางในเมือ ง จนทหารต้ อ งเข้า มาแยกและร่ า งรัฐ ธรรมนู ญ ใหม่ เ พื่ อ
ตอบสนองต่อวิกฤติทางการเมือง จึงยังคงวนเวียนต่อไป ในสังคมทีแ่ ตกแยกเช่นนี้
ย่อมเกิดมุมมองทีแ่ ตกต่างกันโดยสิน้ เชิงในหมู่สงั คมย่อยภายในสังคมใหญ่ อันเกิด
จากความรู้ค วามเข้า ใจที่แตกต่ า งกันอย่า งสิ้น เชิง ความรู้ร่ วมกัน ในสังคมไทย
เกี่ย วกับ การเมือ งไทยภายใต้ภ าพบริบทในความคิด ของผู้วิจยั จึง เป็ น ความรู้
ร่วมกันของสังคมย่อยในเมืองหลวงทีผ่ วู้ จิ ยั อยู่อาศัยและเติบโต แต่อาจไม่ใช่ภาพ
ตัวแทนของความรูค้ วามเข้าใจของสังคมใหญ่โดยรวมทัง้ ประเทศ
ปริ ชานด้านทัศนคติ ของอังคารเกี่ ยวกับการการเมืองไทย สะท้อน
อยู่ในอุดมการณ์ดา้ นพุทธศาสนาทีไ่ ม่เคยเปลีย่ นแปลง และทัศนคติดา้ นจริยธรรม
ในสังคมไทยของอังคาร ทีต่ ่อต้านอิทธิพลตะวันตก ได้แก่ ทุนนิยม บริโภคนิยม ที่
นามาซึ่งความโลภและการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงนักการเมืองทีไ่ ม่มอี ุดมการณ์
เพื่อส่วนรวม เมื่อรัฐบาลขาดจริยธรรมดังกล่าว อังคารจึงแสดงความเห็นว่าผู้ท่ี
สนั บ สนุ น ทัก ษิ ณ เป็ นคนโง่ ขายวิญ ญาณให้ท ัก ษิ ณ ใช้แ ละเอาเปรีย บเพราะ
ความลุ่มหลงในวัตถุ ส่วนทักษิณก็เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาและความโลภไม่สน้ิ สุด
ต้องการครอบครองประเทศไทยจนชาติวุ่นวาย ทักษิณจึงเป็ นผูท้ รยศทาลายชาติ
จากการวิเคราะห์ระดับตัวบทหรือใจความสาคัญของกวีนิพนธ์น้ี สรุปได้
ว่า อังคารให้ความสาคัญกับฉันทลักษณ์รองจากเนื้อหา ที่บริภาษการเมืองไทย
โดยเฉพาะนักการเมืองไทยกลุ่มหนึ่งด้วยการกล่า วถึงอย่างตรงไปตรงมา ใจความ
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สาคัญจึงเด่นชัดในเนื้อหา และเนื่องจากเป็ นการทางานรายบท จึงสรุปใจความ
สาคัญรายบทได้ดงั นี้
บททีห่ นึ่ง "ตระกูลทุจริต จิตใจตกต่า”
บททีส่ อง “ทุจริตกันมโหฬารอย่างแนบเนียนและไร้สานึก ในระดับทาลาย
ล้างชาติ”
บททีส่ าม “เหล่าตระกูลและพวกพ้องร่วมกันทุจริตอย่างมโหฬารโดยไม่
เกรงกลัวกฎหมาย”
บทที่ส่ี “มารแม้ ว ” แบ่ ง ผลประโยชน์ จ ากการทุ จ ริต ให้ สิง คโปร์ท่ีร อ
กอบโกยด้วยความโลภ”
บทที่ห้า “ทุ จ ริต “โครงการหนองงูเ ห่ า , “แม้ว ” ชัว่ ที่สุ ด นั บ แต่ ก าเนิ ด
“สยาม””
6.1.2 การตีความระดับการใช้ภาษา เป็ นการแสดงการวิเคราะห์เฉพาะลักษณะ
ทางวรรณศิลป์ ที่โ ดดเด่ น ในกวีนิ พ นธ์น้ี ซึ่ง การตีค วามระดับ การใช้ภ าษาเชิง
วรรณศิลป์ แบ่งเป็ น การวิเคราะห์ภาวะการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผอู้ ่าน ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ภาวะการสื่อสารด้านเวลา เนื่องจากการอ่านเป็ นการสือ่ สารทางเดียวที่
ผู้วิจยั ในฐานะผู้อ่า นจะเปลี่ยนเป็ นผู้แปลในขัน้ ตอนการแปลในลาดับต่อไป เมื่อ
พิจารณาเวลาทีเ่ กิดการแปล แม้ว่า “มารแม้ว” สมานฉันท์ ได้รบั การตีพมิ พ์ราว 10 ปี
มาแล้ว คือตีพิมพ์ พ.ศ. 2551 เทียบกับปี วิจยั คือ พ.ศ. 2563 และสถานการณ์
เฉพาะทางการเมืองทีก่ ล่าวถึงในกวีนิพนธ์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่นักการเมืองกลุ่ม
เดิมที่ถูกกล่าวถึงในกวีนิพนธ์ยงั คงมีบทบาททางการเมืองไทยในปั จจุบนั ปั ญหา
การเมืองในกวีนิพนธ์จงึ ถือได้ว่าเป็ นปั ญหาร่วมสมัย ภาษาที่ใช้กเ็ ป็ นภาษาไทย
ร่วมสมัยที่เข้าใจง่าย ถือได้ว่า ไม่มปี ั จจัยของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องในด้านการใช้
ภาษา
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ภาวะการสื่ อ สารด้ า นเวที ก ารสื่ อ สาร ในบริบ ทนี้ ได้ แ ก่ หนั ง สือ
มัฆวานรังสรรค์ ซึง่ เปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้กบั ผูอ้ ่านเฉพาะกลุ่มทีม่ คี วามเห็นทางการเมืองไป
ในทางเดียวกัน หนังสือเล่มนี้ตีพมิ พ์โดยสานักพิมพ์บา้ นพระอาทิตย์ และมี สนธิ
ลิ้มทองกุล หนึ่งในแกนนาผู้ประท้วงเป็ นประธานที่ปรึกษาของหนังสือ มัฆวาน
รังสรรค์ จึงเป็ นสัญลักษณ์ของการต่อสูท้ างการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย ซึง่ เห็นความสาคัญของอิทธิพลของอังคารทีม่ ตี ่อผูม้ อี ุดมการณ์
ร่วมกับกลุ่มตน ด้วยการสนับสนุ นนี้น่าจะทาให้องั คารมีความมันใจที
่ จ่ ะแสดงออก
อย่างเต็มทีผ่ ่านการใช้ภาษาบริภาษอย่างรุนแรง
ภาวะการสื่ อ สารด้ า นองค์ป ระกอบแวดล้ อ ม ที่มีบ ทบาทต่ อ การ
สื่อสารในบริบทนี้ ได้แก่ ภาพเขียนของอังคารที่ปรากฏควบคู่กบั กวีนิพนธ์เสมอ
จนได้รบั การเรียกขานเป็ นจิตรกรกวี (รื่นฤทัย, 2554: 34) อันหมายถึงการใช้ปลาย
ปากกาได้ราวกับปลายพู่กนั แสดงถึงความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของศิลปกรรม
และกวีนิพนธ์ ตัวอย่างเช่น การสร้างสรรค์จากลายกนกโบราณเป็ นศิลปกรรมที่
เป็ นเอกลักษณ์ของอังคารที่ไม่ท้งิ ความเป็ นไทย เปรียบได้กบั การสร้างสรรค์ต่อ
ยอดจากบทร้อยกรองของบรรพบุรุษจนเป็ นกวีนิพนธ์ท่มี ลี กั ษณะเฉพาะตัวของ
อังคาร หรือ การสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการผสมผสานกับ สิง่ ที่มีอยู่จ ริงเพื่อ สื่อ
ความหมายทีแ่ ฝงอยู่ในจิตรกรรม เปรียบได้กบั การสร้างสรรค์การใช้ภาษาจนเกิด
เป็ นคาใหม่เฉพาะตัว
การวิ เคราะห์ผ้อู ่าน ในบริบทนี้เป็ นการวิเคราะห์ผู้วจิ ยั ในฐานะผู้อ่าน
เริ่ม จากสถานภาพและบทบาททางสังคมของผู้วิจ ัย ซึ่ง เป็ น หนึ่ ง ในผู้ร ับ สาร
จานวนมากผ่านการอ่าน จึงกล่าวได้ว่า ผู้วจิ ยั คือหนึ่งในผูท้ ไ่ี ด้รบั อิทธิพลทัง้ ด้าน
อุดมการณ์และวรรณศิลป์ ของอังคาร และสามารถทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่
สืบเนื่องจากการอ่าน ทีอ่ าจส่งผลต่อเนื่องทางสังคมได้
เมื่อมองผ่านภาพบริ บทในความคิ ดของผู้วิจยั ในฐานะผู้อ่าน ด้าน
บรรทัดฐานการใช้ภาษาของกวี พบว่ากวีไม่ยดึ บรรทัดฐานการใช้ภาษากวีนพิ นธ์
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ในสังคมไทยอย่างเคร่งครัด เห็นได้จากการไม่เคร่งต่อฉันทลักษณ์ของกลอนแปด
การสร้างสรรค์คา และการใช้คาบริภาษและคาไม่สุภาพร่วมสมัยโดยไม่คานึงถึง
ความสละสลวย
เมื่อมองผ่านภาพบริ บทในความคิ ด เกี่ยวกับการใช้ภาษาของกวี ใน
ขัน้ ตอนการตีความระดับการใช้ภาษา สามารถสรุปลักษณะทางวรรณศิลป์ เด่นๆ
ได้ดงั นี้
1. การเน้นความสาคัญของเนื้อหาหรืออุดมการณ์และอารมณ์ความรู้สกึ
มากกว่าการยึดติดกับบรรทัดฐานการประพันธ์กวีนิพนธ์ไทย กวีนิพนธ์น้ีจึงไม่
เคร่งครัดต่อฉันทลักษณ์กลอนแปดทีค่ นุ้ เคย
2. การใช้ภาษาธรรมดาร่วมสมัยทีใ่ ช้กนั ทัวไปในสั
่
งคมไทย
3. การเอ่ยชื่อนักการเมืองทีก่ ล่าวถึงในบทสุดท้ายเท่านัน้
4. การใช้อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ ได้แก่ การเชื่อมโยงอุดมการณ์ ด้า น
การเมืองกับอุดมการณ์ดา้ นกวีนิพนธ์ของอังคารในบททีห่ นึ่ง เพื่อกล่าวถึงจิตใจที่
ขาดการกล่อมเกลาด้วยกวีนิพนธ์ว่าคือจิตใจทีต่ กต่ าของตระกูลนี้ และอุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์ยงั เป็ นกลวิธสี ร้างภาพพจน์ในบททีส่ ด่ี ว้ ย
5. การใช้อุปลักษณ์หลากหลายคาแทนการทุจริต ได้แก่ ฉัน รับประทาน
แดก เขมือบ และกระเดือก ซึง่ ล้วนแล้วแต่หมายถึง กิน ทัง้ สิน้
6. การนาคาบริภาษและคาไม่สุภาพมาเรียงต่อกันหลายคา และปรากฏ
อยู่ทวไปตั
ั ่ ง้ แต่บททีส่ องไปจนจบ เป็ นการแสดงความรูส้ กึ เกลียดชังอย่างรุนแรงต่อ
นักการการเมืองไทยกลุ่มนี้
7. การเล่นคา ได้แก่ การเล่นคาพ้องเสียงของคาว่า “ฉันท์” ที่หมายถึง
ฉันทลักษณ์ไทย และ “-ฉันท์” เพื่อนาไปสู่คาว่า “ฉัน” ทีใ่ ช้กบั พระสงฆ์หมายความ
ว่ารับประทาน ซึง่ ในบริบทนี้หมายถึงการทุจริตคอร์รปั ชัน การเล่นคายังปรากฏใน
รูปของการแปลงคา ได้แก่ “กฎหมาย” ซึ่งเป็ นคากลางๆ เป็ นคาว่า “กฎหมา” ที่
กลายเป็ นคาบริภาษสื่อถึงความเป็ นเดรัจฉานทีอ่ ยู่กนั อย่ างไร้กฎหมาย และเป็ น
การกดให้ต่ากว่ามนุษย์ดว้ ย อีกคาทีอ่ งั คารแปลง คือ “หนองงูเหลือม” โดยไม่แสดง
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คาต้นทาง แต่อาศัยความรูร้ ่วมกันด้านการเมืองในสังคมไทย ช่วยให้ผวู้ จิ ยั ในฐานะ
ผู้อ่ า นทราบว่ า อัง คารอ้า งถึง “หนองงูเ ห่ า ” ซึ่ง เป็ น ชื่อ เรีย กโครงการสนามบิน
สุวรรณภูมใิ นขณะนัน้ เนื่องจากกวีนิพนธ์บทนี้กล่าวถึงประเด็นเดียวคือการทุจริต
คอร์รปั ชัน การแปลงชื่อเฉพาะนี้จงึ ทาให้เกิดนัยเชิงลบทีโ่ ยงกับการทุจริต
8. การสร้างสรรค์คา ทีเ่ กิดจากนาคาทีส่ ร้างขึน้ เองมาประกอบกับคาที่มี
ใช้อยู่แล้ว ได้แก่ “โอกอวก” ซึ่ง “โอก” หมายถึง ออก แต่ “อวก” ไม่ปรากฏใน
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. 2554 เมื่ อ พิ จ ารณาจากบริบ ท
“โอกอวก” น่ าจะหมายถึงสิง่ ทีไ่ ม่ดี และออกเสียงคล้าย “โอ้กอ้าก” และ “อ้วก” ซึง่
ล้วนเป็ นคาทีเ่ กีย่ วข้องกับการอาเจียน “โอ้กอ้าก” แสดงอาการเอเจียนทีม่ กั ใช้กบั
หญิงตัง้ ครรภ์ ส่วน “อ๊วก” เป็ นภาษาทีไ่ ม่เป็ นทางการทีห่ มายถึงทัง้ อาการและสิง่ ที่
อาเจียนออกมา “โอกอวก” จึงน่ าจะหมายถึงสิง่ ทีอ่ าเจียนออกมา เป็ นการแสดงให้
เห็น ภาพของความตะกละที่กินได้แม้ก ระทังสิ
่ ่งที่มาจากอาเจีย นซึ่งน่ า รังเกียจ
ขยะแขยง สือ่ ถึง ความโลภอย่างทีส่ ดุ กวีนิพนธ์บทนี้ยงั สร้างสรรค์คาจากการนาคา
ที่มใี ช้อยู่แล้วมาประกอบกัน ได้แก่ “ปฐมกัลป์ ” ซึ่งไม่ปรากฏในพจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และ ปฐมที่หมายถึงลาดับแรกหรือเบื้องต้น ก็มี
ความหมายที่ขดั กับ กัลป์ ที่หมายถึงอายุของโลกซึ่งบ่งบอกถึงเวลาอันยาวนาน
อังคารจึงอาจหมายถึงประวัติศาสตร์อนั ยาวนานของไทย จึงเป็ นไปได้ว่าอังคาร
อาจแปลงคาว่า “กาล” เป็ น “กัลป์ ” เพื่อสร้างความคล้องจองด้วย
6.2 การสรุปเนื้ อหาและลีลาวาทกรรรมของกวีนิพนธ์
จากขัน้ ตอนการตีความระดับตัวบท สรุปใจความสาคัญได้ดงั นี้
บททีห่ นึ่ง:
"ตระกูลทุจริต จิตใจตกต่า”
บททีส่ อง:
“ทุจริตกันมโหฬารอย่างแนบเนียนและไร้สานึก ใน
ระดับทาลายล้างชาติ”
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“เหล่าตระกูลและพวกพ้องร่วมกันทุจริตอย่างมโหฬาร
โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย”
“มารแม้ว” แบ่งผลประโยชน์จากการทุจริตให้สงิ คโปร์
ทีร่ อกอบโกยด้วยความโลภ”
“ทุจริต “โครงการหนองงูเห่า , “แม้ว” ชัวที
่ ่สุดนับแต่
กาเนิด “สยาม””

จากขัน้ ตอนการตีความระดับการใช้ภาษา สรุปลักษณะทางวรรณศิลป์ ได้
ดังนี้
1. การไม่เคร่งครัดต่อโครงสร้างฉันทลักษณ์ของกลอนแปด
2. การใช้ภาษาธรรมดาร่วมสมัย
3. การเอ่ยชื่อนักการเมืองทีก่ ล่าวถึงเฉพาะในบทสุดท้าย
4. การใช้อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (บททีห่ นึ่งและบททีส่ )่ี
5. การใช้อุปลักษณ์ (บททีห่ นึ่งถึงบททีส่ )่ี
6. การใช้คาบริภาษและคาไม่สภุ าพเรียงต่อกัน (บททีส่ องถึงบททีห่ า้ )
7. การเล่นคาพ้องเสียง (บททีห่ นึ่งและบททีส่ าม)
8. การแปลงคา (บททีส่ ามและบททีห่ า้ )
9. การสร้างสรรค์คา (บททีส่ แ่ี ละบททีห่ า้ )
6.3 การแปล
ขัน้ ตอนการแปลเป็ น การวิเ คราะห์ตามแบบจาลองการแปล (รูป ที่ 5)
แบ่งเป็ นการวิเคราะห์ระดับตัวบทและระดับการใช้ภาษา ระดับตัวบทประกอบด้วย
การวิเคราะห์บริบทในสังคมปลายทางที่เกี่ยวกับกวีนิพนธ์ไทย เพื่อหารูปแบบที่
เหมาะสมของบทแปลสาหรับผูอ้ ่านปลายทาง และการวิเคราะห์บริบทเฉพาะของ
กวีนิพนธ์น้ี ได้แก่ การเมืองไทย ที่แสดงถึงพืน้ ฐานความรู้ดา้ นการเมืองไทยของ
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ผู้แปลและผู้อ่านปลายทาง ซึ่งจะช่วยกาหนดวิธกี ารถ่ายทอดเนื้อหาของบทแปล
ส่วนระดับการใช้ภาษาเป็ นการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวกับการสื่อสารของผู้แปล
รวมทัง้ การถ่ายทอดใจความสาคัญและวรรณศิลป์ ซึง่ ปั จจัยทีก่ ล่าวถึงทัง้ หมดนี้ จะ
ได้เป็ นบทแปลในทีส่ ดุ
6.3.1 การวิเคราะห์ระดับตัวบท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพบริบทในความคิดของผู้
แปลด้า นความรู้ร่ ว มกัน ในสัง คมปลายทางเกี่ยวกับกวีนิ พ นธ์ไทย ด้า นความรู้
ร่ ว มกัน นัสงคมปลายทางเกี่ยวกับ การเมือ งไทย และด้า นทัศ นคติของผู้แปลป
เกีย่ วกับการเมืองไทย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านความรู้ร่วมกันในสังคมปลายทางเกี่ยวกับกวีนิพนธ์ไทย ผูว้ จิ ยั
ประมวลข้อมูลทีส่ ะท้อนสถานภาพความเป็ นทีร่ จู้ กั ของวรรณกรรมไทยในหมู่ผอู้ ่าน
วรรณกรรมภาษาอังกฤษ (ตลาดหนังสือแปลไทยเป็ นเทศในบริบทตลาดโลกจาก
ปากค าผู้เ ล่ น จริง เจ็บ จริง , ม.ป.ป.; สานัก งานศิลปวัฒ นธรรมร่ ว มสมัย , 2553;
Boonyaketmala, 2008; Erker, 2010; Erker, 2013) สรุปได้ว่า วงวรรณกรรมไทย
ไม่เติบโตเท่าทีค่ วร เริม่ จากการขาดแคลนวรรณกรรมไทยทีไ่ ด้รบั รางวัลใหญ่ระดับ
โลก และเป็ นที่รู้ จ ัก แค่ ใ นระดับ ภู มิภ าคจากรางวัล ซีไ รต์ ประกอบกับ ตลาด
วรรณกรรมไทยขาดแรงส่งในการสร้างสรรค์งานเขียนจากผูอ้ ่านทีม่ จี านวนไม่มาก
เหล่านี้ลว้ นเป็ นอุปสรรคต่อการผลิตวรรณกรรมแปล ประกอบกับต้นทุนผลิตที่สูง
และขาดการสนับสนุ นให้แพร่หลายสู่สาธารณชน สานักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม ผลิตงานแปลวรรณกรรมไทยอย่างสม่าเสมอ แต่กเ็ ผยแพร่ใน
วงวิชาการ ไม่ได้ทาการตลาดเพื่อจัดจาหน่ ายหรือเผยแพร่ในวงกว้าง มาร์เซล
บารั ง ส์ (Marcel Barang) นั ก แปลชาวฝรั ง่ เศสที่ แ ปลวรรณกรรมไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษ และถือได้ว่าผลิตงานแปลวรรณกรรมไทยมากทีส่ ุดในปั จจุบนั กล่าว
ไว้ว่า “นักแปลวรรณกรรมทีด่ ตี ายหมดแล้ว” (Erker, 2013) ผูอ้ ่านภาษาอังกฤษจึง
เข้าไม่ถงึ วรรณกรรมไทย แม้แต่ผลงานแปลของบารังส์เองทีเ่ ผยแพร่ออนไลน์เป็ น
ส่ว นใหญ่ เพื่อ ดึง ดูด ผู้อ่ า นด้ว ยราคาย่อ มเยา ก็ไ ม่ สามารถทายอดขายสูงหรือ
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เผยแพร่ในวงกว้างได้ จึงอาจมองได้ว่าผู้อ่านในสังคมปลายทางไม่คุ้นเคยกับกวี
นิ พ นธ์ไ ทย การแปล “มารแม้ว ” สมานฉัน ท์ เป็ น ภาษาอัง กฤษ ผู้วิจ ัย จึงเลือก
นาเสนอในรูปแบบฉันทลักษณ์ ท่คี ุ้นเคยสาหรับผู้อ่านภาษาอังกฤษรูปแบบหนึ่ง
ได้แก่ sonnet ทีบ่ ทหนึ่งประกอบด้วยสีบ่ าท ส่วนบทสุดท้ายมีเพียงสองบาท
ด้านความรู้ร่วมกันในสังคมปลายทางเกี่ยวกับการเมืองไทย ผู้วจิ ยั
รวบรวมข้อมูลการเมืองไทยผ่านสื่อสาธารณะจากสานักข่าวภาษาอังกฤษทีเ่ ป็ นที่
รู้ จ ั ก กว้ า งขวางทัง้ ในและนอกสัง คมตะวั น ตก ได้ แ ก่ CNN (Mullen, 2013),
Economist (Thaksin times: Thailand’s coup-makers punish two former prime
ministers, 2015), The Guardian (Aglionby, 2006), National Geographic
(Simon, 2014) แ ล ะ Washington Post (Thailand’s anti-democracy protests
merit a rebuke from the U.S., 2014) ที่น่ า จะเป็ นช่ อ งทางเข้า ถึ ง ความรู้ค วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองไทยในสังคมปลายทาง และสรุปได้ว่า ทักษิณมีบทบาท
สาคัญต่อการเมืองไทยนับตัง้ แต่เข้ามาเป็ นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2544 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด โดยอาศัยนโยบายประชานิยมสร้างฐานเสียงทีเ่ ป็ นคน
ยากจนในชนบท โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็ นคู่แข่งสาคัญของ
ชนชัน้ นาทีป่ กครองประเทศ แต่ดว้ ยข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและเผด็จการ ทาให้
เกิดรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2549 และเกิดกลุ่มเสือ้ แดงทีป่ ระท้วงยึดย่านธุรกิจใจกลาง
กรุ ง เทพฯ เพื่อ ให้ท ัก ษิ ณ กลับ มาเป็ น นายกรัฐ มนตรี การปราบปรามท าให้มี
ผูเ้ สียชีวติ ราว 90 คน แม้ทกั ษิณจะหนีออกนอกประเทศ แต่กย็ งั คงมีบทบาททาง
การเมืองอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์และวีดทิ ศั น์ ทีเ่ ชื่อมต่อกับชาวชนบท
ความพยายามออกกฎหมายนิรโทษกรรมของสภาผูแ้ ทนราษฎร ภายใต้รฐั บาลที่
นาโดย ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร หลังการเลือกตัง้ ปี 2556 ทาให้เกิดการประท้วงต่อต้าน
ระบอบทักษิณอีกครัง้ ของชนชัน้ นาและชนชัน้ กลางในเมืองหลวงนับพันคน ขณะที่
ชาวชนบทหลายหมื่น คนชุ ม นุ ม ต่ อ ต้า น จนเกิด รัฐ ประหารอีก ครัง้ ในปี 2557
ยิง่ ลักษณ์หนีออกนอกประเทศจากคดีโครงการจานาข้าว สื่อตะวันตกจึงมองว่า
ชนชัน้ นาที่ปกครองประเทศมาตลอดเห็นการเลือกตัง้ เป็ นภัยคุกคามอานาจ จน
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นาไปสู่วกิ ฤติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่กลายเป็ นสงครามระหว่าง
ชนชัน้ และทาให้การเมืองขาดเสถียรภาพ
เมื่อนาข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์ ผู้วจิ ยั ในฐานะผู้แปลเห็นว่า เนื่องจาก
ไทยไม่มบี ทบาทสาคัญทางการเมืองโลกนัก จึงทาให้ผอู้ ่านในสังคมปลายทางขาด
ความต่ อ เนื่ อ งในการรับรู้ค วามเป็ น ไปของสถานการณ์ ก ารเมืองไทย ลัก ษณะ
การสรุปข่าวทาให้ปัจจัยความอ่อนไหวทางการเมืองถูกละเลย และเทน้าหนักให้กบั
กระบวนการทางประชาธิปไตยทีผ่ ไู้ ด้รบั เลือกตัง้ ถือเป็ นผูน้ าโดยชอบธรรม โดยไม่
มองว่ากระบวนการเลือกตัง้ ชอบธรรมหรือไม่ ขณะเดียวกันก็เสนอข่าวว่าทักษิณ
เป็ นผูน้ าการต่อสูร้ ะหว่างชนชัน้ จึงอาจมองได้ว่าผูอ้ ่านในสังคมปลายทางไม่น่าจะ
มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเมืองไทยเท่าใดนัก ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูแ้ ปลปจึงเลือก
สื่อเนื้อหาในกวีนิพนธ์เสมือนผู้อ่านบทแปลในสังคมปลายทางไม่มคี วามรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับการเมืองไทย
ด้านทัศนคติ ด้านการเมืองไทยของผู้วิจยั ในฐานะผู้แปล สอดคล้อง
กับความรู้ร่วมกันในสังคมไทยเกี่ยวกับการเมืองไทยในขัน้ ตอนการตีความ ซึ่ง
สถานการณ์การเมืองเช่นนี้ยงั คงวนเวียนอยู่ในปั จจุบนั ผูว้ จิ ยั หวังจะเห็นประเทศ
ไทยพัฒนาต่อไปอย่างเข้มแข็ง ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อประชาชนทุกระดับชัน้ ทุ ก
ภูมภิ าคได้รบั โอกาสทางการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเท่าเทียมกัน
โดยไม่ถูกคนบางกลุ่มฉวยโอกาสและเอาเปรียบ ผู้วจิ ยั ในฐานะผู้แปลจึงต้องการ
ถ่ายทอดความคิดเห็นและอารมณ์ความรูส้ กึ ในกวีนิพนธ์ ซึง่ เป็ นมุมมองหนึ่ง เพื่อ
กระตุ้ น ให้ ผู้ อ่ า นในสัง คมปลายทางที่ส นใจการเมือ งไทยท าความเข้า ใจกับ
สถานการณ์การเมืองไทยอย่างละเอียดลึกซึง้ ขึน้
6.3.2 การวิเคราะห์ระดับการใช้ภาษา แบ่งเป็ น การวิเคราะห์ภาวะการสือ่ สาร และ
ผูแ้ ปล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ภาวะการสื่อสารด้านเวที การสื่อสาร ซึง่ เป็ นการสื่อสาร
ทางเดียวผ่านการอ่านบทแปลภาษาอังกฤษสาหรับผูอ้ ่านในสังคมปลายทาง ผูว้ จิ ยั
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ในฐานะผู้แ ปลใช้ภาษาไทยหรือ ภาษาต้น ฉบับ เป็ น ภาษาแม่ จึง ไม่ ค ล่ องแคล่ว
ภาษาอังกฤษในระดับเจ้าของภาษา ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็ นนักแปลทีเ่ ป็ นที่รู้จกั
ในสังคมปลายทาง การใช้ภาษาอังกฤษของผู้แปลจึงอาจมีข้อจากัดในระหว่าง
การทางานทีต่ อ้ งคานึงถึงการความเข้าใจบทแปลของผูอ้ ่านปลายทางเป็ นสาคัญ
การวิเคราะห์ภาวะการสื่อสารด้านองค์ประกอบแวดล้อมของการ
แปลในบริบ ทนี้ ต รงข้า มกับ องค์ ป ระกอบแวดล้ อ มในขัน้ ตอนการตีค วามที่มี
จิตรกรรมเป็ นองค์ประกอบแวดล้อม ผู้วจิ ยั ในฐานะผู้แปลต้องการแปลกวีนิพนธ์
ต้ น ฉบั บ เป็ นภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ถ่ า ยทอดเนื้ อ หาและวรรณศิ ล ป์ โดยไม่ มี
องค์ประกอบอื่นใดในการนาเสนอ โดยหวังว่าบทแปลจะทาให้ผู้อ่านปลายทาง
เข้าใจเนื้อหาและวรรณศิลป์ ของต้นฉบับได้ และอาจนาไปสู่การหาข้อมูลเพิม่ เติม
เกีย่ วกับการเมืองไทย
การวิเคราะห์ผ้วู ิ จยั ในฐานะผู้แปลด้านสถานภาพและบทบาททาง
สังคม ซึง่ อยู่ต่างสังคมกับผูอ้ ่านปลายทาง ไม่มคี วามคล่องแคล่วภาษาอังกฤษใน
ระดับเจ้าของภาษา และไม่มชี ่อื เสียงในฐานะผูแ้ ปล หรือเป็ นทีร่ จู้ กั ในหมู่ผอู้ ่านใน
สังคมปลายทาง จึงไม่มอี ทิ ธิพลในการชีน้ าทัง้ ด้านการใช้ภาษาและด้านอุดมการณ์
ตรงกันข้าม ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูแ้ ปลเป็ นเพียงผูต้ ามในเรื่องของการใช้ภาษาในสังคม
ปลายทาง ซึง่ อาจเป็ นอุปสรรคในการถ่ายทอดวรรณศิลป์ ของอังคารซึง่ เป็ นผูห้ นึ่งที่
มีความสร้างสรรค์ดา้ นการใช้ภาษา
ลาดับสุดท้ายของขัน้ ตอนการแปล ได้แก่ การวิเคราะห์ ภาพบริ บทใน
ความคิ ดของการใช้ ภาษาปลายทางของผู้วิจ ยั ในฐานะผู้แปล ซึ่ง เป็ น การ
ถ่ายทอดใจความสาคัญและลักษณะทางวรรณศิลป์ ของต้นฉบับที่สรุปไว้ในหัวข้อ
6.2 ผ่านการวิเคราะห์การใช้ภาษาของผูว้ จิ ยั ในฐานะผูแ้ ปล โดยให้ความสาคัญกับ
“ลักษณะ” ของการใช้ภาษา ไม่ใช่ “คา” ทีป่ รากฏอยู่ในกวีนิพนธ์ แล้วใช้เครื่องมือ
สือ่ สารในสังคมปลายทางทีใ่ กล้เคียงกับเครื่องมือสื่อสารต้นทางมากทีส่ ดุ ทีจ่ ะทาได้
ดังตัวอย่างทีน่ ามาแสดงต่อไปนี้
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1. การถ่ายทอดการเล่นคาพ้องเสียง ที่ปรากฏอยู่ในบททีห่ นึ่งและบทที่
สาม เนื่องจากเป็ นการทางานแยกเป็ นรายบท ผูแ้ ปลจึงพยายามถ่ายทอดการเล่น
คาพ้องเสียงในทัง้ สองบทดังกล่า ว โดยในบททีห่ นึ่ง เริม่ จากการถ่ายทอดใจความ
สาคัญ "ตระกูลทุจริต จิตใจตกต่า” ผูแ้ ปลตัดสินใจเลือกคาว่า “pedigree” ถ่ายทอด
ความหมายของ “ตระกูล” แล้วนามาเล่นคาพ้องเสียงกับคาว่า “pet degree” ซึ่ง
หมายถึง ระดับสัตว์เลีย้ งหรือเดรัจฉาน จึงเป็ นการเปรียบเทียบตระกูลนี้ท่ีตกต่ าลง
ไปอยู่ใ นระดับ เดีย วกับ เดรัจ ฉาน ในท านองเดีย วกัน การท างานในบทที่ส าม
ผูแ้ ปลปพยายามถ่ายทอดใจความสาคัญ “เหล่าตระกูลและพวกพ้องร่วมกันทุจริต
อย่างมโหฬารโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย” โดยบริภาษกลุ่มนักการเมืองนี้ว่ามาจาก
นรก คือ “party from hell’ ที่ไม่เกรงกลัวกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่งคือ ไม่เคารพ
กฎหมาย ซึง่ ผูแ้ ปลใช้ “to hail with their mocking shameful act” คือ กระทาสิง่ ที่
น่ าละอายอย่ า งหน้ า ชื่ น ตาบาน แทนที่ จ ะเป็ น “to hell with their mocking
shameful act” หรือ จงตกนรกเพราะการกระทาทีน่ ่ าละอาย ทาให้เกิดการเล่นคา
พ้องเสียงของ “hell” กับ “hail” ทีใ่ ห้ความหมายในทิศทางตรงกันข้าม
2. การถ่ายทอดการแปลงคา ที่ปรากฏอยู่ในบททีส่ ามและบททีห่ ้า จาก
ใจความสาคัญในบททีส่ าม “เหล่าตระกูลและพวกพ้องร่วมกันทุจริตอย่างมโหฬาร
โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย” ผู้แปลตัดสินใจใช้คาว่า “ad hoc pack” คือ ฝูงสัตว์ท่ี
รวมกันเฉพาะกิจ โดยฝูงสัตว์หมายถึงเหล่าตระกูลและพวกพ้องที่เปรียบได้กบั
เดรัจฉานที่รวมตัวกันเพื่อทุจริต แล้วนามาแปลงเป็ นคาว่า “hog pact” หมายถึง
ข้อตกลงของหมูทใ่ี ช้เป็ นตัวแทนของความตะกละหรือความโลภ จึงเป็ นการแปลง
คาโดยที่ทงั ้ สองคากล่าวถึงเหล่าตระกูลและพวกพ้องในฐานะเดรัจฉานที่ร่วมกัน
ทุ จ ริต ส่ ว นในบทที่ห้า ที่ก ล่ า วถึง หนองงู เ ห่ า ซึ่ง เป็ น ชื่อ เฉพาะของโครงการ
สนามบินในขณะนัน้ น่ าจะไม่เป็ นทีร่ จู้ กั ในสังคมปลายทาง และน่ าจะไม่เข้าใจมาก
ขึน้ อีกถ้าผูแ้ ปลนาชื่อนี้มาแปลง ดังเช่นทีต่ น้ ฉบับแปลงเป็ น “หนองงูเหลือม” ผูแ้ ปล
จึงตัดสินใจใช้ช่อื สนามบินในปั จจุบนั คือ “Suvarnabhumi” เพื่อให้ผอู้ ่านในสังคม
ปลายทางมีโอกาสเข้าใจมากขึน้ แล้วแปลงชื่อทักษิณที่เขียนในภาษาอังกฤษว่า
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“Thaksin” เป็ น “Thug-Sin” แทน ซึง่ thug หมายถึงผูก้ ระทาผิดกฎหมาย จึงมีนัย
เชิงลบ สอดคล้องกับคาว่า “มารแม้ว”
3. การถ่ายทอดการสร้างสรรค์คาในบททีส่ แ่ี ละบททีห่ า้ ด้วยสถานภาพ
และบทบาททางสังคมของผูแ้ ปล ผูแ้ ปลต้องคานึงถึงการสร้างคาใหม่ทเ่ี ชื่อมโยงกับ
ความเข้าใจของผู้อ่านภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันก็ลดโอกาสที่ผู้อ่านปลายทาง
อาจเข้าใจว่าพิมพ์ผดิ ผูแ้ ปลผลิตบททีส่ แ่ี ละห้าดังนี้
The parasitic pig Singapore, ain’t it,
scavenging indiscriminately,
all offered on altar the damnwit.
Even foul puke gurgled down in merry.
“Suvarnabhumi” fallen for their feed.
’Cause damned nederbastard “Thug-Sin”, “Siam” bleeds.
ค าใหม่ ได้ แ ก่ damnwit และ nederbastard ซึ่ ง ผู้ อ่ า นน่ าจะเข้ า ใจ
ความหมายได้ท ัน ที โดยผู้แ ปลใช้เ พีย งการน าค ามารวมกัน โดยไม่ เ ว้น วรรค
อย่ า งไรก็ต าม ในขัน้ ตอนทดสอบบทแปล จ าเป็ นต้ อ งปรับ แก้ เ พื่อ ให้ ผู้ อ่ า น
ปลายทางเข้าใจ ผลที่ได้ไม่สามารถถ่ายทอดการสร้างสรรค์คาใหม่ในบทแปลทัง้
สองบทได้
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางวรรณศิลป์ ของต้นฉบับดังกล่าวข้างต้นกับ
บทแปลภาษาอังกฤษ สามารถสรุปเป็ นตารางเทียบเคียงลักษณะทางวรรณศิลป์
ของต้นฉบับทีถ่ ่ายทอดสูฉ่ บับแปลได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4
การเทียบเคียงลักษณะทางวรรณศิลป์ ของต้นฉบับและบทแปล

6.4 การทดสอบบทแปล
เมื่อได้บทแปลจากการทางานสามขัน้ ตอนข้างต้นแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปเป็ น
การทดสอบความเข้าใจของผูอ้ ่านทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ ซึง่ ประกอบด้วย
ผูท้ ดสอบทีเ่ ป็ นเจ้าของภาษาอังกฤษจานวนสองท่าน ผูท้ ดสอบท่านแรกอาศัยอยู่
ในประเทศไทย ท่ า นที่ส องเป็ น ชาวอเมริก ัน ที่อ ยู่ ใ นสหรัฐ อเมริก าและส าเร็จ
การศึกษาด้านวรรณคดีองั กฤษ อย่างไรก็ดี การแก้ไขบทแปลผูท้ ดสอบและผูแ้ ปล
พยายามคงการถ่ายทอดลักษณะทางวรรณศิลป์ ไว้ให้มากทีส่ ดุ กวีนิพนธ์ทผ่ี ่านการ
วิเ คราะห์ท ัง้ สี่ข นั ้ ตอน ได้เ ป็ น บทแปลภาษาอัง กฤษ ดัง ที่น ามาแสดงไว้คู่ก ับ
ต้นฉบับ ภายใต้หวั ข้อ 5
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7. อภิ ปรายผล
7.1. ความยืดหยุ่นในการแปล
แนวทางการแปลนี้อาศัยใจความสาคัญและลักษณะทางวรรณศิลป์ ทีส่ รุป
ได้จากต้นฉบับมาเป็ นหลักในการผลิตบทแปล จึงเกิดความยืดหยุ่นในการแปล
ตราบใดที่ บ ทแปลถ่ า ยทอดใจความส าคัญ และลัก ษณะทางวรรณศิ ล ป์ ดัง
ตัวอย่างเช่น
1. การเล่นคา “ฉัน” เพื่อโยงกับการทุจริต ในบทที่หนึ่ง เมื่อเทียบเคียง
ประเด็น การเล่ น ค า ผู้ แ ปลสามารถเล่ น ค า “pet degree” ที่โ ยงกับ ความเป็ น
เดรัจฉานได้ โดยยังคงพยายามรักษาใจความสาคัญและลักษณะทางวรรณศิลป์
2. ในทานองเดียวกัน การแปลงคา “กฎหมา” ในบททีส่ ามกล่าวถึงการไม่
เคารพกฎหมายเยีย่ งเดรัจฉาน ขณะที่การเล่นคา “ad hoc pack” กับ “hog pact”
ในบทแปล กล่าวถึงกลุ่มนักการเมืองเดรัจฉานทีม่ พี ฤติกรรมทุจริต อย่างไรก็ตาม
เพื่อคงใจความสาคัญเกีย่ วกับการไม่เคารพกฎหมาย ผูแ้ ปลกล่าวถึงการไม่เคารพ
กฎหมายไว้ในบทแปลสองบาทสุดท้ายของบททีส่ าม
3. ต้ น ฉบั บ บทสุ ด ท้ า ยเป็ นบทบริ ภ าษที่ แ รงที่ สุ ด ของกวี นิ พนธ์ น้ี
ประกอบด้วยคาบริภาษได้แก่ “ต่าช้า” “สัตว์นรกชิงหมาเกิด” “คลัง”่ และ “ชัว”่ ด้วย
ข้อ จ ากัด ของการถ่ า ยทอดเป็ น โครงสร้า ง sonnet ที่มีเ พีย งสองบรรทัด ในบท
สุดท้าย ผูแ้ ปลจึงรักษาความเป็ นบทบริภาษไว้ดว้ ยพียงคาว่า “damn bastard”
7.2 การสื่อความหมายที่อาจด้อยลง
การสร้ า งความเทีย บเคีย งในด้ า นใจความส าคัญ และลัก ษณะทาง
วรรณศิลป์ ควบคู่กนั อาจทาให้การสือ่ ความหมายด้อยลงไป เมื่อเทียบกับการแปล
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ทีม่ ุ่งสือ่ ความหมายเพียงอย่างเดียว เห็นได้ชดั จากบททีห่ นึ่ง ต้นฉบับใช้วรรณศิลป์
กล่าวถึงคาๆ หนึ่งทีค่ ลีค่ ลายเป็ นอีกคาหนึ่ง เมื่อถ่ายทอดลงเป็ นบทแปล ผูท้ ดสอบ
บทแปลไม่เข้าใจความหมาย ซึง่ ต้องแก้ไขด้วยการใส่วงเล็บ แต่การสือ่ ความหมาย
ก็ยงั คงไม่ชดั เจนนักเพื่อแลกกับการสือ่ ลักษณะทางวรรณศิลป์
7.3 ความแตกต่างระหว่างต้นฉบับกับฉบับแปล
เมื่อยึดเพียงใจความสาคัญและลักษณะทางวรรณศิลป์ เพื่อความเข้าใจ
ของผู้อ่านปลายทาง ต้นฉบับและฉบับแปลอาจแตกต่างกันได้มาก ดังเช่นในบท
สุดท้ายทีต่ น้ ฉบับและฉบับแปลกล่าวถึงสิง่ เดียวกัน แต่ใช้คาต่างกันโดยสิน้ เชิง

8. สรุป
แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Van Dijk, 2009) สามารถนามา
พัฒ นาเป็ น กระบวนการแปลตามแนวคิด วาทกรรมวิเ คราะห์เ ชิง วิพ ากษ์ ที่มุ่ ง
ถ่ า ยทอดต้น ฉบับ สู่บ ทแปลใน 2 ด้า นไปพร้อ มกัน ได้แ ก่ ใจความสาคัญ และ
ลักษณะทางวรรณศิลป์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ กระบวนการแปลนี้ เป็ นแนวทางการ
สร้างความเทียบเคียง 2 ด้านดังกล่าวควบคู่กนั จึงนับเป็ นกระบวนการแปลอีก
แนวทางหนึ่งทีเ่ หมาะจะนามาใช้แปลกวีนิพนธ์ หรืออาจรวมถึงงานเขียนประเภท
อื่นทีม่ คี วามโดดเด่นด้านวรรณศิลป์ ไม่ว่าจะเป็ นการถ่ายทอดด้านใจความสาคัญ
หรือ วรรณศิล ป์ ผู้ แ ปลต้ อ งศึก ษาท าความเข้า ใจภู มิห ลัง ของบริบ ทเฉพาะที่
เกีย่ วข้องกับกวีนิพนธ์นนั ้ ทัง้ ในระดับสังคมและระดับปั จเจกบุคคล การศึกษาระดับ
สังคมเป็ นการทาความเข้าใจภาพรวมของบริบทเฉพาะของเรื่องทีก่ ล่าวถึงทีส่ งั คม
ต้นทางมองร่วมกัน รวมถึงบรรทัดฐานการใช้ภาษาในสังคมนัน้ ส่วนการศึกษา
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ระดับปั จเจกบุคคลก็เพื่อเข้าถึงทัศนคติและความรู้สกึ นึกคิดของกวีต่อบริบทนัน้
อันเป็ นแรงจูงใจในการประพันธ์ ตลอดจนเป็ นการทาความเข้าใจความหมายของ
ภาษาทีก่ วีใช้ หลังจากนัน้ ผูแ้ ปลจึงศึกษาเนื้อหาย่อยในกวีนิพนธ์ตน้ ฉบับ เพื่อสกัด
ใจความสาคัญและลักษณะทางวรรณศิลป์ สาหรับถ่ายทอดลงในบทแปล โดยผูแ้ ปล
ต้องคานึงถึงบริบททีเ่ กีย่ วข้องและบรรทัดฐานการใช้ภาษาในสังคมปลายทาง ซึง่
เป็ นการวิเคราะห์ในระดับสังคมเพียงระดับเดียว
เนื่องจากกวีนิพนธ์มเี นื้อหาหลากหลาย การนากระบวนการแปลนี้มาใช้
ผู้แปลจึงต้องปรับแบบจาลองให้เข้ากับบริบทเฉพาะที่กล่าวถึงในแต่ละกวีนิพนธ์
ทัง้ ยังต้องพิจารณาองค์ประกอบแวดล้อมที่มอี ทิ ธิพลต่อการสื่อกวีนิพนธ์และบท
แปล ซึ่ง อาจแตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะกวีนิ พ นธ์แ ละการท างานแปลแต่ ล ะครัง้
แบบจาลองของกระบวนการแปลตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จงึ อาจ
ผันแปรได้ตามบริบทและปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
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