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การแปลแบบดัดแปลงนิ ยายอิ งพงศาวดารจีน
เรื่อง “ตัง้ ฮัน”
่ ในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์
กนกพร นุ่มทอง*

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มีว ัตถุ ประสงค์เพื่ อ ศึก ษาการแปลวรรณกรรมจีน เรื่อง
“ตัง้ ฮัน”
่ เป็ นภาษาไทย ซึ่งสันนิษฐานว่าแปลในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย โดยใช้วธิ ศี กึ ษาเปรียบเทียบตัวบทนิยายอิงพงศาวดารเรื่องตัง้ ฮัน่
กับต้นฉบับภาษาจีน มุ่งเน้นส่วนที่ต่างจากต้นฉบับภาษาจีน วิเคราะห์สาเหตุว่า
เป็ น ไปโดยข้อ จ ากัด ทางภาษาและวัฒ นธรรม หรือ เป็ น ไปเพื่อ การสื่อ สารทาง
การเมือ งและสัง คม ผลการศึก ษาพบว่ า “ตัง้ ฮัน่ ” ฉบับ แปลต่ า งจากต้ น ฉบับ
ค่อนข้างมาก โดยแบ่งการดัดแปลงได้เป็ น 9 ประเภท คือ 1) การดัดแปลงจากการ
แบ่งบรรพและตอนให้เป็ นการแปลต่อเนื่อง 2) การดัดแปลงร้อยกรองหรือบทเพลง
ด้วยการถอดความเป็ นร้อยแก้วหรือตัดทิง้ 3) การดัดแปลงร้อยแก้วด้วยการสรุป
ความหรือการตัดทิ้ง 4) การดัดแปลงข้อความ “ตามพงศาวดาร” และคาวิจารณ์
ด้วยการเปลีย่ นให้เป็ นตัวบท หรือตัดทิง้ 5) การลาดับความใหม่ 6) การเติมความ
7) การตัดความ 8) การขยายความ 9) การย่อความ การดัดแปลงเหล่านี้มที งั ้ ที่
เป็ นไปเพื่อความสะดวกของผู้อ่านฉบับภาษาไทยและเพื่อวัตถุ ประสงค์ใ นการ
* รองศาสตราจารย์ประจาภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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สื่อ สารทางการเมือ ง โดยหวังผลในการโน้ มน้ า วใจให้ผู้อ่ า นรับรู้และศรัทธาใน
ความชอบธรรมของราชวงศ์ในยุคสมัยทีม่ กี ารแปล สารของ “ตัง้ ฮัน”
่ สอดคล้องกับ
“สามก๊ก”และ “ไซ่ฮน”
ั ่ อย่างแนบสนิท นิยายอิงพงศาวดารจีนทัง้ สามเรื่องนี้เป็ น
หนึ่งในกลไกทีม่ บี ทบาทในการหยิบยื่นการรับรูแ้ ละความเข้าใจแก่ผอู้ ่านเพื่อสร้าง
ความชอบธรรมและเสถียรภาพทางการปกครองในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
คาสาคัญ: ตัง้ ฮัน;
่ นิยายอิงพงศาวดารจีน; การแปลภาษาจีนเป็ นภาษาไทย;
การดัดแปลง
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The Translation Adaptation of the Chinese Historical Novel
"Romance of the Eastern Han"
in the Early Rattanakosin Period
Kanokporn Numtong*

Abstract
The objective of this research article is to study the translation of
Chinese literature "Romance of the Eastern Han" into the Thai; assumed to
be translated in the reign of Phrabat Somdet Phra Buddha Loetla Nabhalai
(King Rama II), by using comparative study and comparing the text in the
historical novel "Romance of the Eastern Han" with the Chinese manuscript.
Focusing on the different parts from the Chinese manuscript, in addition to,
analyze the cause of the linguistic and cultural constraints, or for the reason
of political and social communication. The results of the study found that the
translated version of "Romance of the Eastern Han" was quite different from
the original manuscript. The translation adaptation can be divided into nine
categories: 1 ) Adaptation from the chapter and episode to continuous
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translation; 2 ) Alteration of poetry or song by prose transcription or cutting
off; 3) Modification of prose by concluding or omitting; 4) Text modification
"according to the chronicles" and criticism by changing them into text or
eliminating them; 5 ) Text sequencing; 6 ) Text addition; 7 ) Text omission;
8) Text amplification; 9) Text briefing. These modifications are both for the
convenience of the Thai version's readers and political communication
purposes. Expectantly hope to convince readers to acknowledge and believe
in the legitimacy of the royal family in the era of that translation. The message
of "Romance of the Eastern Han" harmoniously conforms to the "Three
Kingdoms" and "Romance of the Western Han". These three Chinese
historical novels are one of the mechanisms that play a role in delivering
perception and understanding to the reader to establish the legitimacy and
stability of government in the early Rattanakosin period.
Keywords: "Romance of the Eastern Han"; Chinese Historical Novel;
Chinese-Thai Language translation; Adaptation
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1. บทนา
วรรณกรรมจีนทีม่ หี ลักฐานแน่ ชดั ว่าแปลในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยมีด้วยกัน 2 เรื่องคือเลียดก๊กกับห้องสิน และมีเรื่องที่สมเด็จกรม
พระยาดารงราชานุ ภาพทรงสันนิษฐานว่าแปลในสมัยเดียวกันอีกเรื่องคือตัง้ ฮัน่
(Damrongrachanuparp, 2011, p.12) เรื่อ งห้อ งสิน เป็ น เรื่อ งการผลัด แผ่ น ดิน
ราชวงศ์ซ ัง ไปสู่ร าชวงศ์โ จว แต่ มีเ รื่อ งภู ติเ ทพอภินิ ห ารอยู่ม าก เลีย ดก๊ ก เป็ น
เรื่องราวการรบพุ่งระหว่างเมืองต่ างๆ ในสมัยราชวงศ์โจว ตัง้ ฮันเป็
่ นเรื่องการ
สถาปนาราชวงศ์ฮนตะวั
ั่
นออก ราชวงศ์ฮนปกครองประเทศจี
ั่
นอยู่เป็ นระยะเวลา
210 ปี มีฮ่องเต้เสวยราชย์รวม 12 พระองค์ ต่อมาใน ค.ศ. 8 ก็ถูกอัครมหาเสนาบดี
หวังหมัง่ (ฉบับแปลถ่ายถอดเสียงตามภาษาฮกเกีย้ นว่า “อองมัง”) พระญาติฝ่ายใน
แย่งราชสมบัติ สถาปนาราชวงศ์ใหม่คอื ราชวงศ์ซนิ ราชวงศ์ซนิ อยู่ได้ไม่นานก็เกิด
กบฎต่ างๆ ทัว่ แผ่นดิน ท้ายสุดราชวงศ์ซินก็ล่มสลาย หลิวซิ่ว (เล่าสิ้วในภาษา
ฮกเกีย้ น) เชือ้ พระวงศ์ราชวงศ์ฮนแย่
ั ่ งราชสมบัตคิ นื ได้ และสถาปนาราชวงศ์ฮนขึ
ั ่ น้
ใหม่ในปี ค.ศ. 25 ตัง้ เมืองหลวงทีเ่ มืองลัวหยั
่ ง ซึง่ อยู่ทางตะวันออกของซีอานเมือง
หลวงเก่า ราชวงศ์ซนิ ของหวังหมังจึ
่ งไม่ ได้รบั การยอมรับในประวัตศิ าสตร์ว่าเป็ น
ราชวงศ์ทถ่ี ูกต้อง สถานะของหลิวซิว่ เป็ นทัง้ ผูก้ ่อตัง้ ราชวงศ์ใหม่และผูฟ้ ้ื นฟูแผ่นดิน
เก่า นิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง “ตัง้ ฮัน”
่ เล่าเหตุการณ์ตงั ้ แต่หวังหมังชิ
่ งราชสมบัติ
มาจนถึงยุคปลายราชวงศ์ฮนตะวั
ั ่ นออก แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ใ ห้ความสาคัญกับการ
กอบกูร้ าชวงศ์ฮนและสถาปนาแผ่
ั่
นดินของหลิวซิว่ ผูเ้ ป็ นเชือ้ พระวงศ์ราชวงศ์ฮนมา
ั่
แต่เดิม
จากการส ารวจฐานข้อ มูล CNKI ในประเทศจีน ฐานข้อ มู ล ThaiLIS,
Thaijo ในประเทศไทยและฐานข้อ มู ล อื่ น ๆ เฉพาะส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งกับ ฉบับ
แปลภาษาไทย ผูว้ จิ ยั พบงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกีย่ วกับการแปลวรรณกรรมจีนในสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเฉพาะเรื่องห้องสิน ได้แก่ “จาก
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เฟิ งเฉินเหยีย่ นอี้ สู่ ห้องสิน : การศึกษาวิเคราะห์การแปลและอิทธิพลของเรื่องห้อง
สินต่อวรรณกรรมและศิลปกรรมในสังคมไทย” (Pongern, 2010) และ “การศึกษา
เปรียบเทียบการแปลสานวนในเฟิ งเสินเหยีย่ นอี้กบั ห้องสินฉบับพากย์ไทยสมัย
รัชกาลทีส่ องและสานวนแปลของวิวฒ
ั น์ ประชาเรืองวิทย์ ” (Srisomthawin, 2013)
นอกจากนัน้ มีการศึกษาด้านอื่นๆ เช่น “อิทธิพลวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเรือ่ ง
ห้องสินต่ อวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องโกมินทร์ ” (Anansiriwat, 2015) ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องห้องสินในเก๋งนุ กจิ ราชบริหาร: อิทธิพลและความสัมพันธ์
ระหว่ า งวรรณกรรมจี น กั บ ศิ ล ปกรรมจี น ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ”
(Pakdeekham,S.,&Pakdeekham, N., 2553) “บทละครนอกเรื่อ งห้อ งสิน : จาก
พงศาวดารจีนสู่บทละครไทย” (Pakdeekham, 2015) “ไซอิว๋ และห้องสิน มุมมอง
ทางศาสนาและการเมือง (Sawasdee, 2017) ในส่วนของเลียดก๊ก ไม่พบงานวิจยั
เกี่ย วกับ ด้า นการแปล แต่ พ บการศึก ษาเกี่ย วกับ แนวคิด เกี่ย วกับ สงครามใน
เลี ย ดก๊ ก ได้ แ ก่ “แนวคิ ด สนั บ สนุ นสงครามในเลี ย ดก๊ ก ”. (Saichomphu,
Anansiriwat, & Waranusat, 2018) “มโนทัศ น์ เ รื่ อ ง ‘อ านาจ’ ในวรรณกรรม
พงศาวดารจีนเรื่อง ‘เลียดก๊ก’ ” (Imsamran, 2016A) และ “เลียดก๊ก: วรรณกรรม
การสงครามสมัยต้นรัตนโกสินทร์” (Imsamran, 2016B)
ส าหรับ เรื่อ ง “ตัง้ ฮัน่ ” ยัง ไม่ มีนัก วิช าการทัง้ จีน และไทยน ามาศึก ษา
วิเคราะห์มาก่อน มีแต่เพียงกล่าวถึงในภาพรวมของการแปลวรรณกรรมประเภท
นิยายอิงพงศาวดารจีนเป็ นภาษาไทยเท่านัน้ สาเหตุทย่ี งั ไม่มกี ารศึกษานัน้ อาจเป็ น
เพราะไม่แน่ ใจเกีย่ วกับยุคสมัยทีม่ กี ารแปลหรืออาจเป็ นเพราะเรื่องตัง้ ฮันไม่
่ ได้รบั
ความนิยมนักก็เป็ นได้
นิยายอิงพงศาวดารจีนทีแ่ ปลเป็ นภาษาไทยในยุคต้นรัตนโกสินทร์ มที ใ่ี ช้
ราชวงศ์ฮนเป็
ั ่ นภูมิหลังของเรื่องอยู่สามเรื่องคือ สามก๊ก ไซ่ฮนและตั
ั่
ง้ ฮัน่ โดย
สามก๊กและไซ่ฮนแปลในรั
ั่
ชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก และ
ตัง้ ฮันน่
่ าจะแปลในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในประเทศไทย
มีการศึกษาเกี่ยวกับการแปลเรื่องสามก๊ กไว้มาก งานวิจยั ชิ้นแรกคือ “สามก๊ก:
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การศึก ษาเปรีย บเทีย บ” ของประพิณ มโนมัย วิบูลย์ (Manomaiviboon, 1966)
ต่อจากนัน้ ก็มกี ารศึกษาสามก๊กอีกในหลายแง่มุม โดยเฉพาะแง่มุมความสัมพันธ์
กับ การเมือ งไทย (Dilokwanich,1983, Chantornwong, 1995, Janwimalueng,
1999) งานวิจยั ชิ้นแรกที่กล่าวถึงการแปลไซ่ฮนโดยตรงคื
ั่
อ “ราชาธิราช สามก๊ก
และไซ่ฮน:
ั ่ โลกทัศน์ชนชัน้ นาไทย” ซึง่ ในการศึกษาพบว่าในสามก๊กและไซ่ฮนถื
ั่ อ
ว่าราชวงศ์ฮนเป็
ั ่ นตัวแทนของราชวงศ์จกั รีซง่ึ ผูอ้ านวยการแปลต้องการสื่อสารให้
เป็ นราชวงศ์ทถ่ี ูกต้องและมีความชอบธรรมในการปกครอง (Sartraproong, 1998)
งานวิจยั ดังกล่าวศึกษาสามก๊กจากการเทียบต้นฉบับแปลเก่าและฉบับแปลใหม่ แต่
เนื่องจากไซ่ฮนไม่
ั ่ มฉี บับแปลใหม่ จึงศึกษาโดยใช้วธิ วี เิ คราะห์จาก “เนื้อความทีค่ ง
อยู่” กนกพร นุ่ ม ทองได้น าแนวคิด ของกรรณิ ก าร์ม าวิจ ัย ต่ อ โดยเปรีย บเทีย บ
ต้นฉบับภาษาจีนกับไซ่ฮ ัน่ ฉบับแปล ได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องและยืนยันผล
การศึกษาของกรรณิการ์ สาตรปรุง (Numtong, 2009) เนื่องจากยังไม่มกี ารศึกษา
เกี่ยวกับการแปลตัง้ ฮันมาก่
่
อน ผู้วจิ ยั จึงเห็นว่าการศึกษาการแปลเรื่องตัง้ ฮันซึ
่ ่ง
ใกล้เคียงกับสามก๊กและไซ่ฮนทั
ั ่ ง้ ในด้านยุคสมัยของภูมหิ ลังของเรื่อง และยุคสมัยที่
มีการแปลเป็ นภาษาไทย น่าจะทาให้ภาพรวมของการแปลวรรณกรรมจีนในยุคต้น
รัต นโกสิน ทร์ มีค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ง ขึ้น ทัง้ ในด้ า นการสื่อ สารทางการเมือ งของ
ผูอ้ านวยการแปล และในด้านพัฒนาการของลักษณะการแปล ผลทีไ่ ด้จากงานวิจยั
จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ วงวิ ช าการทั ง้ ด้ า นจี น ศึ ก ษา ด้ า นการแปลและด้ า น
ประวัติศาสตร์สงั คม และยังอาจเป็ นหลักฐานสนับสนุ นหรือแย้งข้อสันนิษฐานใน
การกาหนดยุคสมัยทีม่ กี ารผลิตงานแปลชิน้ นี้ได้ และหากในอนาคต มีผศู้ กึ ษาการ
แปลนิยายอิงพงศาวดารจีนในสมัยต่ อๆ มาก็จะยิ่งทาให้ภาพรวมของการแปล
นิยายอิงพงศาวดารจีนมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะการแปลวรรณกรรมจีนเรื่อง “ตัง้ ฮัน”
่ จากภาษาจีนเป็ น
ภาษาไทย ในด้านกลวิธกี ารแปลแบบดัดแปลง โดยมุ่งเน้นส่วนทีม่ สี าเหตุความจง
ใจจากเหตุผลในการสือ่ สารทางการเมืองของผูแ้ ปล

3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
วรรณกรรมแปลนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง “ตัง้ ฮัน”
่ มีการใช้กลวิธกี าร
แปลแบบดัดแปลงในลักษณะต่างๆ ในลักษณะเดียวกับสามก๊กและไซ่ฮนั ่ ฉบับ
แปลมีความคลาดเคลื่อนจากต้นฉบับอยู่ค่อนข้างมาก โดยส่วนหนึ่งเป็ นผลจาก
ข้อ จ ากัดด้านภาษาและวัฒนธรรม อีก ส่ว นหนึ่งเป็ นผลจากความมุ่งหมายของ
ผูอ้ านวยการแปลทีจ่ ะใช้ “ตัง้ ฮัน”
่ สือ่ สารให้ผอู้ ่านรับรูแ้ ละศรัทธาในความชอบธรรม
ของราชวงศ์ในยุคสมัยทีม่ กี ารแปลเช่นเดียวกับการแปลเรื่องสามก๊กและไซ่ฮนั ่

4. ขอบเขตการวิ จยั
ศึกษากลวิธกี ารแปลแบบดัดแปลงตัวบทนิยายอิงพงศาวดารเรื่องตัง้ ฮัน่
กับต้นฉบับภาษาจีน มุ่งเน้นส่วนที่ต่างจากต้น ฉบับภาษาจีน วิเคราะห์สาเหตุว่า
เป็ น ไปโดยข้อ จ ากัด ทางภาษาและวัฒ นธรรม หรือ เป็ น ไปเพื่อ การสื่อ สารทาง
การเมืองและสังคม โดยใช้แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการแปล ทฤษฎีการกระทาการ
แปลของนอร์ด และของโฮ้ลส์ - เมนท์ท อรี่ แนวคิด เกี่ย วกับ การสื่อ สารเพื่อ การ
โน้มน้าวใจและแนวคิดการผลิตซ้า

366

Manutsayasart Wichakan Vol.28 No.2 (July-December 2021)

ต้นฉบับทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ วรรณกรรมแปลนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง
“ตัง้ ฮัน”
่ ซึง่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐาน
ไว้ ว่ า แปลในรัช กาลพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลัย โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับ “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ต้ที งสูเหยีย่ นอี้” （东汉十二帝通俗演义）หรือ
“ตงฮันเหยี
่ ย่ นอี้” （东汉演义）ของเซีย่ เจ้า （谢诏）นักประพันธ์สมัยราชวงศ์
หมิง ซึ่ง ในการศึก ษาเบื้อ งต้น ด้ว ยการเปรีย บเทีย บกับ วรรณกรรมนิ ย ายอิง
พงศาวดารจีนเรื่องต่างๆ ทีก่ ล่าวถึงยุค “ตัง้ ฮัน”
่ ผูว้ จิ ยั พบว่าเป็ นต้นฉบับภาษาจีน
ทีใ่ ช้แปล “ตัง้ ฮัน”
่

5. ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
เป็ น งานวิจ ัย เอกสาร และเสนอผลการวิจ ัย ในรู ป แบบการพรรณนา
วิเคราะห์ โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวบทและ
แนวคิดที่ใช้ประกอบการศึกษา ทาการรวบรวมข้อมูลจากต้นฉบับและฉบับแปล
ศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนจากต้นฉบับสู่ฉบับแปล วิเ คราะห์ประเด็น
การดัดแปลงโดยใช้ทฤษฎีต่างๆ ทีส่ ามารถนามาอธิบายปรากฏการณ์ดงั กล่าวและ
สรุป อภิปรายผลและนาเสนอรายงานผลการวิจยั

6. ประโยชน์ที่ได้รบั
1. ทาให้ทราบลักษณะการแปลแบบดัดแปลงวรรณกรรมจีนเรื่อง “ตัง้ ฮัน”
่
จากภาษาจีนเป็ นภาษาไทย ซึง่ เมื่อมาประกอบกับการศึกษาด้านการแปลสามก๊ก
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และไซ่ฮนที
ั ่ ่มอี ยู่เดิม ทาให้ภาพรวมของพัฒนาการการแปลวรรณกรรมจีน สมัย
รัตนโกสินทร์ มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
2. ทาให้ทราบสารของผูอ้ านวยการแปลเรื่อง “ตัง้ ฮัน”
่ ผ่านการคงอยู่ของ
เนื้อหาและการดัดแปลงเนื้อหาจากต้นฉบับ ทาให้เข้าใจภาพรวมของการสื่อสาร
ทางการเมือ งในยุ ค ต้น รัต นโกสิน ทร์ อัน จะส่ง ผลให้เ กิด องค์ค วามรู้เ พื่อ น าไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการแปลวรรณกรรมภาษาจีนเป็ นภาษาไทย
วิชาวรรณกรรมแปลตะวันออก หรือวิชาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

7. ข้อตกลงในการวิ จยั
1.ในการอ้างอิงข้อความและเลขหน้ าของนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อ ง
“ตัง้ ฮัน่ ” ฉบับ ภาษาจีน ใช้ห นัง สือ “ตงฮัน่ เหยี่ย นอี้” （东汉演义）หรือ นิ ย าย
อิงพงศาวดารราชวงศ์ฮนตะวั
ั ่ นออก ฉบับ 10 บรรพ 126 ตอนซึง่ พิมพ์รวมกับเรื่อง
“ซีฮนเหยี
ั ่ ย่ นอี้” （西汉演义）หรือนิยายอิงพงศาวดารราชวงศ์ฮนตะวั
ั ่ นตก โดย
ใช้ ช่ือ ว่ า “นิ ย ายอิง พงศาวดารราชวงศ์ ฮ ั น่ ทัง้ สอง” （两汉演义）หรือ ของ
สานักพิมพ์เอกสารโบราณเหลียวหนิง พิมพ์ปี ค.ศ.19961 (Zhen&Shao, 1996)
ซึ่งผู้วจิ ยั เห็นว่าตรวจชาระได้สมบูรณ์ดี ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้สอบทานกับฉบับโรงพิมพ์
เจี้ยนเซี่ยวเก๋อสมัยปลายราชวงศ์หมิง คือฉบับ นิยายอิงพงศาวดารราชวงศ์ฮนั ่
ตะวันออกและราชวงศ์ตะวันตกมีคาวิจารณ์ของโรงพิมพ์เจีย้ นเซีย่ วเก๋อฉบับพิมพ์
ใหม่ （新刻剑啸阁批评东西汉演义）ซึ่ง ตี พิม พ์ แ พร่ ห ลายตัง้ แต่ ส มัย ปลาย
1 ผูต้ รวจชาระหนังสือเล่มดังกล่าว ให้เหตุผลทีใ่ ช้ชอ่ื ว่า เหลีย่ งฮันเหยี
่ ย่ นอี้ (นิยายอิง

พงศาวดารราชวงศ์ฮนทั
ั ่ ง้ สอง) แทนทีจ่ ะใช้ว่า ตงซีฮนเหยี
ั ่ ย่ นอี้ (นิยายอิงพงศาวดารราชวงศ์ฮนั ่
ตะวันออก-ตะวันตก) เช่นฉบับพิมพ์รวมเล่มทัง้ หลายในอดีต เนื่องจากคานึงถึงลาดับเวลาใน
ประวัตศิ าสตร์ว่าราชวงศ์ฮนตะวั
ั ่ นตกมาก่อนราชวงศ์ฮนตะวั
ั ่ นออก
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ราชวงศ์หมิง (ราชวงศ์หมิงสถาปนาในปี ค.ศ.1368 ล่มสลายในปี ค.ศ.1644) และ
เป็ นต้นแบบของฉบับพิมพ์ครัง้ ๆ ต่อมา ทัง้ นี้ฉบับเจีย้ นเซีย่ วเก๋อมีการสแกนพิมพ์
รวบรวมไว้ในชุด “รวมพิม พ์นิ ยายฉบับ เก่า แก่ หายากในสมัย ราชวงศ์หมิงและ
ราชวงศ์ชงิ ”（明清善本小说丛刊）
2. ในการอ้างอิงข้อความและเลขหน้ าของนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง
“ตัง้ ฮัน”
่ ฉบับภาษาไทย ผูว้ จิ ยั จะใช้ฉบับสานักพิมพ์ศรีปัญญา ซึง่ ไม่ระบุปีทพ่ี มิ พ์
ในหนังสือ (Zhen, 2007) แต่ผูว้ จิ ยั ติดต่อไปทีส่ านักพิมพ์และได้ขอ้ มูลว่าเป็ นฉบับ
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2557 ส่วนฉบับพิมพ์ครัง้ แรกนัน้ เป็ นปี พ.ศ. 2553 สาเหตุ
ทีใ่ ช้ฉบับนี้ เนื่องจากยังพอหาได้ในท้องตลาด ในขณะทีฉ่ บับคุรุสภา ซึง่ พิมพ์ในปี
พ.ศ. 2507 และมีตามห้องสมุดต่างๆ นัน้ อยู่ในสภาพชารุด ไม่สะดวกต่อผู้อ่าน
อย่างไรก็ดี ผูว้ จิ ยั ได้สอบทานกับฉบับคุรุสภาทีม่ อี ยู่ในมือด้วยแล้วถูกต้องตรงกัน
3. ชื่อ เฉพาะต่ า งๆ ที่ไ ม่ เ กี่ย วข้อ งกับ ตัง้ ฮันฉบั
่ บแปล เช่ น การตรวจ
เอกสารและข้อมูลอื่นๆ ผูแ้ ปลถ่ายถอดเสียงเป็ นภาษาไทยโดยยึดตามเกณฑ์การ
ถ่ า ยถอดเสียงภาษาจีนแมนดาริน ด้วยอัก ขรวิธีไ ทย ของคณะกรรมการสืบค้น
ประวัตศิ าสตร์ไทยในเอกสารภาษาจีน สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2543
เป็ นหลัก แต่ปรับให้ง่ายลงตามข้อ 3.2 ในเกณฑ์ดงั กล่าวซึง่ อนุโลมให้ถอดเสียง zh
ch sh เป็ น จ; ช/ฉ; ส/ซ โดยไม่ ข ีด เส้น ใต้ ก็ไ ด้ ส่ ว นค าที่ใ ช้แ พร่ ห ลายแล้ว ใน
ภาษาไทย ใช้ตามความนิยมเดิม ข้อความทีผ่ วู้ จิ ยั แปลขึน้ ใหม่ถ่ายถอดเสียงตาม
ฉบับเดิม เว้นแต่ มคี าที่ไม่ปรากฏในฉบับแปล ใช้วิธถี ่ายถอดเสียงจากภาษาจีน
กลางและวงเล็บไว้ว่า (กล.)
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8. แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับการแปลตัง้ ฮัน่
การแปลเรื่อ ง “ตัง้ ฮัน่ ” มีท่ีม าและลัก ษณะร่ ว มกับ การแปลนิ ย ายอิง
พงศาวดารจีนเรื่องอื่นๆ ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ คือ สามก๊ก ไซ่ฮนั ่ เลียดก๊กและ
ห้องสิน ซึง่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงเขียนไว้ใน
“ตานานหนังสือสามก๊ก” ว่า
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดให้
แปลเรื่องเลียดก๊กอีกเรื่องหนึ่ง แลปรากฏนามผู้รบั สังให้
่ เป็ น
พนักงานการแปลล้วนผูม้ ศี กั ดิสู์ งแลทรงความสามารถถึงสิบ
สองคน คือ กรมหมื่นนเรศร์โยธี ๑ เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ ์ ๑
เจ้าพระยายมราช ๑ พระยาโชดึกราชเศรษฐี ๑ พระท่องสือ ๑
จมื่นวัยวรนาถ ๑ นายจ่าเรศ ๑ นายเล่ห์อาวุธ ๑ หลวงลิขติ
ปรีชา ๑ หลวงวิเชียรปรีชา ๑ หลวงญาณปรีชา ๑ ขุนมหา
สิทธิโวหาร ๑ พึงสันนิษฐานว่า เพราะทรงพระราชดาริ เห็น
ว่า เป็ นหนังสืออันสมควรแปลไว้เพื่อประโยชน์ ราชการ
บ้านเมืองเช่นเดียวกับทีพ่ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลกโปรดให้แปลเรื่องไซ่ฮนแลสามก๊
ั่
ก ยังมีหนังสือเรื่องห้อง
2
สิน กับ เรื่อ งตัง้ ฮัน่ อีก สองเรื่อ ง... (Damrongrachanuparp,
2011: p.12)

2 คงการเขียนสะกดตามต้นฉบับเดิม การเน้นข้อความเป็ นของผูว้ จิ ยั
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และอีกตอนหนึ่งว่า
ลักษณการแปลหนังสือจีนเปนภาษาไทยแต่โบราณ
(หรือแม้จนชัน้ หลังมา) อยู่ขา้ งลาบาก ด้วยผูร้ หู้ นังสือจีนไม่มี
ใครชานาญภาษาไทย ผูช้ านาญภาษาไทยก็ไม่มใี ครรูห้ นังสือ
จีน การแปลจึงต้องมีพนักงานเปนสองฝ่ ายช่วยกันทา ฝ่ าย
ผู้ ช านาญหนั ง สือ จีน แปลความออกให้ เ สมี ย นจดลงแล้ ว
ผูช้ านาญภาษาไทยเอาความนัน้ เรียบเรียงแต่งเปนภาษาไทย
ให้ถ้อยคาแลสานวนความเรียบร้อยอีกชัน้ หนึ่ง เพราะฉะนัน้
จึงต้องมีผู้ซ่งึ ทรงความสามารถ เช่นกรมพระราชวัง หลังและ
เจ้า พระยาพระคลัง (หน) เปนต้ น จนเมื่อ ชัน้ หลัง สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยิ วงศ เปนผู้อานวยการแปล ท่ าน
ผู้อานวยการแปลบางที จะไม่ได้เปนผู้แต่งภาษาไทยเอง
ทุ ก เรื่ อ ง แต่ เ ห็ น จะต้ อ งสัน นิ ษฐานทั ก ท้ ว งแก้ ไ ขทั ง้
ข้ อ ความแลถ้ อ ยค าที่ แ ปลมากอยู่ ข้อ นี้ พึง สัง เกตได้ ใ น
บรรดาหนังสือเรื่องพงศาวดารจีนทีแ่ ปลนัน้ ถ้าเปนเรื่องทีผ่ ู้มี
บันดาศักดิสู์ งอานวยการแปล สานวนมักดีกว่าเรื่องที่บุคคล
สามัญแปล แต่สานวนแปลคงจะไม่สตู้ รงกับสานวนทีแ่ ต่งไว้ใน
ภาษาจีน แต่ เ ดิม เพราะผู้แ ปลมิไ ด้รู้ส ัน ทัด ทัง้ ภาษาจีน แล
ภาษาไทยรวมอยู่ในคนเดียว เหมือนเช่นแปลหนังสือฝรังกั
่ น
3
ทุกวันนี้ (Damrongrachanuparp, 2011: pp. 29-30)
ผู้อานวยการแปลนี้มกั เป็ นผู้มบี รรดาศักดิสู์ ง และมีบทบาทสาคัญยิง่ ใน
การทักท้วงแก้ไขข้อความและถ้อยคาทีแ่ ปลให้เป็ นไปตามทีผ่ สู้ งให้
ั ่ แปลประสงค์จะ
3 คงการเขียนสะกดตามต้นฉบับเดิม การเน้นข้อความเป็ นของผูว้ จิ ยั
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ให้เป็ นไป ซึ่งทาให้เกิดความแตกต่างทีน่ อกเหนือไปจากข้อจากั ดด้านภาษาและ
วัฒนธรรม การแปลนิยายอิงพงศาวดารจีนในสมัยโบราณจึงมีลกั ษณะทีต่ ่างกับการ
แปลสมัยปั จจุบนั ทีม่ ผี รู้ สู้ องภาษาในบุคคลเดียวกัน
ทฤษฎี การกระทาการแปลของนอร์ด และ ทฤษฎี การกระทาการแปลของ
โฮ้ลส์-เมนท์ทอรี่
การแปลนิยายอิงพงศาวจีนเป็ นไทยนัน้ มีขอ้ จากัดด้านภาษามากและต้อง
ทากันเป็ นหมู่คณะ ธรรมชาติของการแปลจึงโน้มเอียงไปในทางการแปลแบบเอา
ความหรือเน้นทีค่ วามเข้าใจของผูอ้ ่านในภาษาแปลมากกว่า และเป็ นไปได้ว่ามีการ
ดัดแปลงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็ นกิจกรรมทีท่ ากันเป็ นหมู่คณะ การ
ตัดสินใจเลือกแปลแบบใดจึงมีผเู้ กีย่ วข้องหลายคน คนทีม่ บี ทบาทสาคัญทีส่ ุดอาจ
ไม่ใช่ผู้แปล แต่อาจเป็ นผู้สงให้
ั ่ แปล และ/หรือ ผู้อานวยการแปล ซึ่งก็คอื “ผู้จ้าง
งาน” ตามทฤษฎีการกระทาการแปลของคริสเทียเนอ นอร์ด (Christiane Nord)
และทฤษฎีการกระทาการแปลของโฮ้ลส์-เมนท์ทอรี่ (Holz-Mänttäri) ซึง่ เขียนเป็ น
ภาษาเยอรมัน
Nord (1988,1989, as cited in Saengaranruang, 2009, pp. 26-31) ได้
น าเสนอทฤษฎีก ารกระท าการแปล Translatorisches Handeln โดยมีห ลัก การ
สาคัญเริม่ ต้นที่การวิเคราะห์ภารกิจการแปลที่ผู้จ้างงานมอบหมายให้ผู้แปล เขา
เสนอผังกระบวนการแปลที่เรียกว่า แผนภูมแิ สดงวงจรการแปลหรือกระบวนการ
แปลแบบวกกลับ โดยประกอบด้วยสองขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1 เริม่ จากการวิเคราะห์
เงื่อนไขต่ างๆ ที่ผู้จ้างงานระบุว่าต้องมีอยู่ในงานแปล ขัน้ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ตวั
ต้นฉบับโดยจะวิเคราะห์เฉพาะองค์ประกอบต่างๆ ในตัวบทต้นฉบับทีส่ าคัญๆ ใน
การแปลเท่านัน้ ไม่วิเคราะห์องค์ประกอบทัง้ หมดหรือทุกองค์ประกอบ การทา
เช่นนี้เป็ นการประหยัดเวลาในการทางานแปล หลักสาคัญคือ ผู้แปลจะคานึงถึง
สถานการณ์ปลายทางทีจ่ ะต้องนางานแปลนัน้ ไปใช้ จาแนกปั จจัยทางด้านเนื้อหา
หรือรูปแบบของตัวบทต้นฉบับและพิจารณาแปลโดยยึดสถานการณ์ปลายทางเป็ น
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หลักในการถ่ ายทอดเนื้อความหรือรูปแบบนัน้ ๆ ให้เข้ากับภาษาหรือวัฒนธรรม
ปลายทาง เมื่อ ได้ง านแปลแล้ว จะน าไปตรวจสอบกับ เงื่อ นไขหรือ ข้อ ก าหนด
เกีย่ วกับงานแปลทีผ่ จู้ า้ งงานกาหนดไว้อกี ครัง้ ในตอนท้าย ถ้าคลาดเคลื่อนไปก็ตอ้ ง
แก้ไขหรือปรับเปลีย่ นเสียใหม่ให้ตรงตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ เมื่อเป็ นเช่นนี้กถ็ อื ว่า
งานแปลได้บรรลุหน้าทีแ่ ล้ว เป็ นกระบวนการแปลทีว่ กกลับไปหาคาสัง่
Holz-Mänttäri (1984, as cited in Saengaramruang, 2009, pp. 32-36)
ได้เสนอทฤษฎีการกระทาการแปล Translatorisches Handeln โดยขยายความ
จากทฤษฎีทก่ี ล่าวว่าการกระทาทุกอย่างมุ่งหวังผลทัง้ สิน้ การแปลจัดว่าเป็ นการ
กระทาอย่างหนึ่งโดยมีผู้แปลเป็ นผู้กระทา ทฤษฎีการแปลจึงเป็ นทฤษฎีของการ
กระท าโดยมีจุ ด ประสงค์เ พื่อ การผลิต สื่อ ที่ใ ช้ส่ง สารที่เ หมาะสมกับ หน้ า ที่เ พื่อ
ถ่ายทอดข่าวสารข้ามวัฒนธรรม ทฤษฏีน้ีไม่ได้มองการแปลเป็ นกระบวนการการ
สื่อสาร แต่มองว่าการทาการแปลเป็ นกระบวนการผลิตของผู้กระทาคนหนึ่งซึง่ มี
หน้าทีผ่ ลิตสื่อทีใ่ ช้ส่งสารทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของตนและถูกนาไปใช้ในการควบคุม
หรือบังคับให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้ าหมายในระดับสูงขึน้ ไปได้ การแปล
จะต้องเน้นทีก่ ารจัดทาหรือการเรียบเรียงสารทีต่ อ้ งการสื่อ ดังนัน้ การผลิตสื่อเพื่อ
ส่งสารจึงเป็ นการกระทาทีถ่ ูกควบคุมหรือบังคับโดยเป้ าหมายใหญ่ทอ่ี ยู่เหนือขึน้ ไป
อีก การกระทาการแปลมีสาเหตุจากปั จจัยภายนอก เงื่อนไขในการกระทาจะถูก
กาหนดโดยวัตถุประสงค์ของการกระทาแต่ละครัง้ และเป้ าหมายรวม ความต้องการ
เป็ นปั จจัยที่จะต้องคานึงถึงเป็ นอันดับแรกในการกระทาการแปล ผู้แปลมีหน้าที่
ต้องผลิตตัวบทปลายทาง หน้าที่ของตัวบทปลายทางจะตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การสือ่ สารในสถานการณ์ทต่ี อ้ งใช้ตวั บทนัน้
แนวคิ ดพืน้ ฐานเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจ
การแปลกับการสื่อสารมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ ดังที่ เชวง จันทร
เขตต์ (1985, p. 33) อธิบายว่า การแปลเป็ นการสื่อสารอย่างหนึ่ง เมื่อผูร้ บั สารไม่
สามารถรับสาร (เข้า ใจความหมาย หรือ รู้เ นื้ อหาสาระของสาร) เพราะสารนัน้
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เข้ารหัสเป็ นภาษาต่างประเทศทีต่ นไม่รู้ ไม่เข้าใจ เมื่อมีความจาเป็ นจะต้องรับสาร
ให้ได้ จะต้องหาผูท้ ร่ี แู้ ละเข้าใจภาษาต่างประเทศนัน้ แปลข้อความของสารออกมา
เป็ นภาษาทีผ่ ตู้ อ้ งการรับสารคนเดิมเข้าใจ การสือ่ สารในรูปแบบทีม่ กี ารแปลเข้าไป
เกีย่ วข้องนี้เป็ นการสือ่ สาร และเป็ นการสือ่ สารขัน้ ทุตยิ ภูมิ
Berlo (1960, pp. 1-72) ได้อธิบายว่า การสือ่ สารหมายถึงการส่งข่าวสาร
ผ่านบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกกลุ่มบุคคลหนึ่งโดย
ใช้สญ
ั ลักษณ์ ตามทฤษฎีน้ี ปั จจัยที่มผี ลต่อความสาเร็จของการสื่อสารนัน้ ได้แก่
ทักษะในการสือ่ สาร ทัศนคติ ระดับความรู้ และ ระบบสังคมและวัฒนธรรม
Schramm (1977, p. 19) กล่าวว่า ในการส่งสารครัง้ หนึ่งๆ ผูส้ ่งสารและ
ผูร้ บั สารต่างมีวตั ถุประสงค์ในการสื่อสาร ซึง่ สามารถจาแนกได้ 4 ประการคือ เพื่อ
แจ้งให้ทราบ เพื่อให้ความรู้ เพื่อโน้มน้าวใจ และเพื่อความบันเทิง ซึง่ ทัง้ สองฝ่ าย
อาจมีวตั ถุประสงค์หลายประการพร้อมๆ กันได้
จะเห็นได้ว่าการโน้มน้าวใจเป็ นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของการสือ่ สาร
Andersen (1971, p. 6) อธิบายว่า การโน้มน้าวใจเป็ นกระบวนการการ
สือ่ สารซึง่ ผูส้ ง่ สารต้องการได้รบั ปฏิกริ ยิ าตอบสนองเป็ นไปตามทีค่ าดหวังไว้
Bettinghaus & Cody (1994, p. 6) อธิบายว่า การโน้มน้าวใจคือเจตจานง
ของบุคคลทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ หรือพฤติกรรมของบุคคลอื่นหรือ
กลุ่มบุคคล โดยการส่งผ่านสาร
การแปลนิ ย ายอิง พงศาวดารจีน ในสมัย ต้ น รัต นโกสิน ทร์ มีลัก ษณะ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ ใช้ภาษาฉบับแปลใน
การถ่ายทอดความหมายทีม่ ผี จู้ า้ งงาน (ผูอ้ านวยการแปลและ/หรือ ผู้สงให้
ั ่ แปล ซึง่
อยู่เหนือกว่าผู้อานวยการแปลไปอีกชัน้ หนึ่ง ) ต้องการสื่อสารไปยังผู้อ่ าน การ
กระทาการแปลนี้ไม่มีผู้ท่ีรู้ภาษาทัง้ สองภาษาดีอยู่ด้วยกัน อีกทัง้ ต้องแปลโดย
กระทาให้ตรงตามหน้าที่ คือสื่อความหมายของต้นฉบับและความหมายของผูจ้ า้ ง
งานไปยังผูอ้ ่าน และวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของผู้จา้ งงานนัน้ น่ าจะเป็ นไปเพื่อ
การสื่อสารโน้มน้าวใจผู้อ่านให้มคี วามเห็นสอดคล้องกับความต้องการและความ
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จาเป็ นของสภาพการเมืองและสังคมในยุคนัน้ ซึ่งผู้วจิ ยั เชื่อว่าเป็ นจุดมุ่งหมายที่
ยิง่ ใหญ่กว่าเป็ นไปเพื่อความบันเทิง
แนวคิ ดเกี่ยวกับการผลิ ตซา้
การแปลนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง “ตัง้ ฮัน”
่ ปรากฏความคลาดเคลื่อน
จากต้นฉบับมาก นอกจากปั จจัยข้อจากัดในด้านภาษาและวัฒนธรรมแล้ว ผูว้ จิ ยั ยัง
สัน นิ ษ ฐานว่ า ผู้อ านวยการแปล “ตัง้ ฮัน่ ” มุ่ ง หมายที่ต้อ งการใช้ “ตัง้ ฮัน่ ” เป็ น
เครื่องมือสาคัญในการผลิตซ้า (Reproduction) ส่งผ่านการสื่อสารอุดมการณ์ ต่อ
ผูอ้ ่าน เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ราชวงศ์ในยุคสมัยทีม่ กี ารแปล
รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข (2007, p. 53) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ “การผลิต
ซ้า” ไว้ว่า การผลิตซ้า มีจุดเริม่ ต้นมาจากความคิดของคาร์ล มาร์กซ์ ทีอ่ ธิบายถึง
ความไม่เท่าเทียมทางสังคมอันเกิดจาก “วิถกี ารผลิต” ซึง่ อยู่ในปั จจัยของเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ช่องว่างดังกล่าวนามาซึง่ ปั ญหาของความไม่เท่าเทียมทางชนชัน้ ขึน้
โดย Ernest Mandel (Kaewthep, 2016, pp. 7-9) วิเคราะห์ถึงปั ญหาดังกล่าวว่า
ความไม่เท่าเทียมทางชนชัน้ มีรากเหง้าอยู่ในโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึง่ วางอยู่บน
การทาหน้าที่ทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน ความไม่เท่าเทียมดังกล่าวถูกทาให้เด่นชัด
ถูกตอกย้า และดารงอยู่ถาวรได้ด้วยกลไกการทางานของสถาบันทางสังคมและ
กฎหมายในแต่ละยุคสมัย เมื่อบทบาทของคนในสังคมถูกแบ่งชนชัน้ ไว้อย่างชัดเจน
จาเป็ นต้องอาศัย “การผลิตซ้า” เพื่อช่วงชิงพืน้ ทีท่ างความหมายและกล่อมเกลาชุด
ความคิด ของคนในสัง คม ก่ อ เป็ นกระบวนการ “ผลิต ซ้ า ทางสัง คม” (Social
Reproduction) ทีส่ มาชิกในสังคมแต่ละยุคสมัยต่างเรียนรูช้ ุดความคิดและถ่ายทอด
อุ ด มการณ์ เ พื่อ ให้ก ลไกดัง กล่ า วยัง คงท างานอยู่ ไ ด้ ทัง้ นี้ Pat Sikes และคณะ
(2003, pp. 11-12) ได้กล่าวว่า มนุ ษย์เริม่ ตระหนักในกระบวนการของการผลิตซ้า
ทางสังคมเพิม่ ขึน้ โดยหมายทีจ่ ะสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เรียนรูว้ ถิ แี ละกฎเกณฑ์
ทางสังคม การผลิตซ้าทางสังคมจึงเป็ นการคงไว้ซง่ึ อัตลักษณ์ของสังคมและส่งผ่าน
อุดมการณ์ดงั กล่าวจากรุ่นสูร่ ุ่น Louis Althusser (2014, pp. 36-37) ยังได้ให้ทศั นะ
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เพิม่ เติมว่า กระบวนการสร้างเงื่อนไขการผลิต สามารถกระทาได้ 2 ประเภท คือ
“แบบธรรมดา” ซึ่งเป็ นเพียงการผลิตซ้าเงื่อนไขการผลิตขึน้ มาใหม่โดยยังคงอิง
ตามต้นฉบับรูปแบบเดิม ไม่ได้มกี ารปรับเปลีย่ นกระบวนการหรือรูปแบบแต่อย่าง
ใด และ “แบบเพิม่ ขยาย” คือมีการผลิตซ้าแบบขยายเงื่อนไขการผลิตให้มขี นาด
ใหญ่ขน้ึ มีการเพิม่ เติมกลไกทางการผลิตทีม่ คี วามซับซ้อนมากกว่าเดิม
จากขอบเขตนิยามข้างต้น ผู้วิจยั ขอยกตัวอย่างในบริบทของการแปล
วรรณกรรมเพื่อให้เห็นภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึน้ โดยการสร้างเงื่อนไขการผลิต “แบบ
ธรรมดา” คือการแปลวรรณกรรมเรื่องหนึ่งจากต้นฉบับโดยคงไว้ซ่งึ ความหมาย
ของสานวนต้นฉบับ มิได้จงใจแปลคลาดเคลื่อนเพื่อสื่อความหมายใดๆ ส่วนการ
สร้างเงื่อนไขการผลิต “แบบเพิ่มขยาย” คือการสร้างความหมายใหม่ผ่านความ
คลาดเคลื่ อ นของส านวนแปลเพื่ อ หยิบ ยื่น ความชอบธรรม และจุ ด ยื น ทาง
อุ ด มการณ์ ผ่ า นส านวนแปล ซึ่ง สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของกาญจนา แก้ว เทพ
(Kaewthep, 2014, pp. 296-297) ที่กล่าวว่า การที่อุดมการณ์ หนึ่ง ๆ ได้รบั การ
ผลิตซ้า และสร้างความชอบธรรมให้กบั สิง่ ที่กาลัง เสนอ จนเป็ นผลให้ผู้ร ับ สาร
คุ้น เคยและยอมรับในสิ่ง ที่ต นได้ร ับรู้ว่า เป็ นเรื่ อ งจริง ในที่สุด ซึ่ง หมายถึง หาก
อุดมการณ์หนึ่งๆ ได้รบั การผลิตซ้าในสังคมอย่างต่อเนื่อง สิง่ ที่ผู้ส่งสารต้องการ
นาเสนอจะกลายเป็ นสิง่ ทีช่ อบธรรมในมุมมองของผูร้ บั สารในทีส่ ดุ
จะเห็นได้ว่าการผลิตซ้าเป็ นกลไกสาคัญที่มบี ทบาทในการช่วงชิงพื้นที่
สร้างความหมายทางอุดมการณ์ให้แก่สงั คม พร้อมทัง้ ขับเคลื่อนอุดมการณ์ดงั กล่าว
ให้ยงั คงทางานอยู่ได้จากรุ่นสูร่ ุ่น เช่นเดียวกับเป้ าประสงค์ของการแปลวรรณกรรม
เรื่อง “ตัง้ ฮัน”
่ ในฐานะเครื่องมือสือ่ สารสาคัญของผูอ้ านวยการแปล ทีม่ ุ่งหมายหยิบ
ยื่นการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้อ่ านเพื่อสร้า งความชอบธรรมและเสถีย รภาพ
ทางการปกครองเช่นเดียวกับการแปลเรื่องสามก๊กและไซ่ฮนั ่
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เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับ “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตี้ทงสูเหยี่ยนอี้”
นิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ต้ที งสูเหยีย่ นอี้” ไม่ได้จดั อยู่
ในนิ ย ายชัน้ เอกของจีน เนื่ อ งจากไม่โดดเด่ น ในด้า นศิลปะการประพัน ธ์ แม้ใน
ประเทศจีนเองก็มกี ารศึกษาเกี่ยวกับนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง “ตงฮังทงสู
่ เห
ยี่ยนอี้” อยู่น้อยมาก และไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับการแปล “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ต้ที งสู
เหยีย่ นอี”้ เป็ นภาษาไทยมาก่อน ผูว้ จิ ยั ได้สารวจเอกสารทัง้ หนังสือ บทความ ดุษฎี
นิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลของประเทศจีนและประเทศไทยแล้ว พบ
การศึกษา “ตงฮันทงสู
่
เหยีย่ นอี้” ในลักษณะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของงานเขียนเกีย่ วกับ
นิยายอิงพงศาวดารทีว่ ่าด้วยราชวงศ์ฮนตะวั
ั ่ นออกทัง้ ระบบ หรืองานเขียนเกีย่ วกับ
นิยายอิงพงศาวดารทีว่ ่าด้วยราชวงศ์ฮนทั
ั ่ ง้ สองราชวงศ์ทงั ้ ระบบ หรือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของหนังสือประวัตนิ ิยายอิงพงศาวดาร จานวนเพียงไม่กช่ี น้ิ ทีค่ วรกล่าวถึง มีดงั นี้
หนังสือ 两汉系列小说หรือนิยายตระกูลราชวงศ์ฮนทั
ั ่ ง้ สองราชวงศ์ ของ
โอวหยัง เจี้ย น （欧阳健）พิม พ์ใ นปี ค.ศ.1992 (Ouyang, 1992, pp.106-123)
เขียนถึงบันเทิงคดีท่ใี ช้ราชวงศ์ฮนเป็
ั ่ นภูมหิ ลังทางประวัติศาสตร์ นิทานมุขปาฐะ
เกี่ย วกับ ราชวงศ์ฮนั ่ “ซีฮ นั ่ เหยี่ย นอี้” ของเจิน เหว่ ย และ “ตงฮัน่ เหยี่ย นอี้” ทัง้
ฉบับเซีย่ เจ้าและฉบับชิงหย่วนเต้าเหริน ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ต้ที งสู
เหยีย่ นอี”้ อยู่ในหน้า 106-123
หนั ง สือ 中国历史小说通史หรือ ประวัตินิ ย ายอิง ประวัติศ าสตร์ 4 จีน
ของฉีอ้วี ์คุน （齐裕焜）พิมพ์ในปี ค.ศ.1999 (Qi, 1999, pp.145-149) เขียนถึง
4 ผู้วจิ ยั เลือกแปลคาว่า “ลี่ส่อื เสีย่ วซัว”（历史小说）ว่า นิยายอิงประวัตศิ าสตร์ ส่วน

“เหยีย่ นอี้”（演义）“ลีส่ อ่ื เหยีย่ นอี้”（历史演义）หรือ “เหยีย่ นอี้เสีย่ วซัว”（ 演义小说）นัน้ ใช้คาว่า
นิยายอิงพงศาวดาร โดยผูว้ จิ ยั มองว่า “นิยายอิงประวัตศิ าสตร์” เป็ นคาทีก่ ว้างกว่า ครอบคลุมถึง
นิยายสมัยใหม่ทใ่ี ช้ภมู หิ ลังทางประวัตศิ าสตร์ดว้ ย ในขณะทีน่ ิยายอิงพงศาวดาร มักเกีย่ วข้องกับ
เรื่อ งราชวงศ์แ ละมัก คัด ลอกข้อ ความจากหนัง สือ พงศาวดารไปประกอบเพื่อ ให้เ กิด ความ
น่าเชือ่ ถือ
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นิยามของนิยายอิงประวัติศาสตร์ พัฒนาการของนิยายอิงประวัตศิ าสตร์ในแต่ละ
ยุค นิยายอิงประวัติศาสตร์ท่ใี ช้ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ต่างๆ เป็ นภูมิหลัง นิยาย
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และนิยายอิงประวัติศาสตร์ของไต้หวัน ฮ่องกง ส่วนที่
เกีย่ วข้องกับ “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตท้ี งสูเหยีย่ นอี”้ อยู่ในหน้า 145-149
หนั ง สื อ 历史小说史หรื อ ประวั ติ นิ ย ายอิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ของโอว
หยังเจีย้ น（欧阳健）พิมพ์ในปี ค.ศ. 2003 (Ouyang, 2003, pp.169-175) เขียน
ถึง ความแตกต่ า งระหว่ า งประวัติศ าสตร์ก ับนิ ย าย ลัก ษณะพิเ ศษของนิ ย ายอิง
ประวัติ ศ าสตร์ พัฒ นาการของนิ ย ายอิง ประวัติศ าสตร์ ใ นแต่ ล ะยุ ค นิ ย ายอิง
ประวัตศิ าสตร์ทใ่ี ช้ประวัตศิ าสตร์ราชวงศ์ต่างๆ เป็ นภูมหิ ลัง นิยายประวัตศิ าสตร์ท่ี
เขียนโดยอาศัยเหตุการณ์ในราชวงศ์ทผ่ี แู้ ต่งมีชวี ติ อยู่เป็ นภูมหิ ลัง ส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตท้ี งสูเหยีย่ นอี”้ อยู่ในหน้า 169-175
ดุษฎีนิพนธ์ 两汉故事源流研究 —以明清时期的发展形态为 中心
หรือต้นกาเนิดและการคลี่คลายตัวของเรื่องสมัยฮันทั
่ ง้ สอง: ถือพัฒนาการในยุค
ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชงิ เป็ นจุดศูนย์กลาง ของ อู๋ฉ ยง 吴琼5 เป็ นดุษฎีนิพนธ์
สาขาวรรณคดีจนี โบราณ มหาวิทยาลัยนานกิง จบการศึกษาในปี ค.ศ. 2004 ดุษฎี
นิพนธ์ดงั กล่าว (Wu, 2004, pp.28-32, 55-56, 99-114) สอบทานต้นกาเนิดและ
การคลีค่ ลายตัวของบันเทิงคดีประเภทต่างๆ ทีใ่ ช้ราชวงศ์ฮนเป็
ั ่ นภูมหิ ลัง โดยถือ
พัฒนาการในยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชงิ เป็ นจุดศูนย์กลาง ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
“ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ต้ที งสูเหยีย่ นอี้” มีสามส่วน ส่วนแรกอยู่ในหน้า 28-32 ส่วนที่ 2 อยู่
ในหน้า 55-56 ส่วนที่ 3 อยู่ในหน้า 99-114 ทัง้ นี้ ในดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ไม่มสี ่วนที่
เกีย่ วข้องกับการแปล “ตัง้ ฮัน”
่ เป็ นภาษาไทย
วิท ยานิ พ นธ์ 两汉系列历史演义小说研究——以〈西汉演义〉为
主หรือการศึกษาเกีย
่ วกับนิยายอิงพงศาวดารตระกูลราชวงศ์ฮนทั
ั ่ ง้ สอง: ถือ “ซีฮนั ่
เหยีย่ นอี”้ เป็ นหลัก ของ ซุนย่าผิง（孙亚萍）เป็ นวิทยานิพนธ์สาขาวรรณคดีจนี
5 ชือ่ ภาษาจีนของผูว้ จิ ยั
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โบราณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ส่านซี จบการศึกษาในปี ค.ศ.2007 (Sun, 2007,
pp.11-12) กล่าวถึง “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ต้ที งสูเหยี่ยนอี้” อยู่ในหน้ า 11-12 เพียง 14
บรรทัดเป็ นข้อมูลเกีย่ วกับการพิมพ์เท่านัน้
วิท ยานิ พ นธ์ 东汉系列历史演义小说研究 หรือ การศึก ษาเกี่ย วกับ
นิ ย ายอิง พงศาวดารตระกู ลราชวงศ์ฮ นั ่ ตะวัน ออก ของ หลิว ตง （刘东）เป็ น
วิท ยานิ พ นธ์ ส าขาวรรณคดีจีน โบราณ มหาวิท ยาลัย ครุ ศ าสตร์ เ หอเป่ ย จบ
การศึกษาในปี ค.ศ. 2012 (Liu, 2012, pp.23-28) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “ตงฮันสื
่ อ
เอ้อร์ตท้ี งสูเหยีย่ นอี”้ อยู่ในหน้า 23-28 วิเคราะห์กลวิธกี ารแต่ง “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตท้ี ง
6
สูเหยีย่ นอี้” โดยเทียบกับ “เฉวียนฮันจื
่ อ้ จ้วน” ส่วนราชวงศ์ฮนตะวั
ั ่ นออก ซึง่ เป็ น
นิยายอิงพงศาวดารเรื่องแรกทีใ่ ช้ราชวงศ์ฮนตะวั
ั ่ นออกเป็ นภูมหิ ลัง ผลวิจยั พบว่า
“ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ต้ที งสูเหยีย่ นอี้” มีการเพิม่ เติมเนื้อหา ปรับแต่งเนื้อหา และใช้ศลิ ปะ
การประพันธ์มากกว่า
วิท ยานิ พนธ์ 明清两汉演义系列中的帝王形象研究 หรือ การศึกษา
เกีย่ วกับภาพลักษณ์ประมุขในนิยายอิงพงศาวดารตระกูลราชวงศ์ฮนทั
ั ่ ง้ สองในสมัย
ราชวงศ์หมิงและชิง ของ จูชุ่ยเจียว（朱翠娇）เป็ นวิทยานิพนธ์สาขาวรรณคดีจนี
โบราณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์นานกิง จบการศึกษาในปี ค.ศ. 2016 (Zhu, 2016)
วิเคราะห์ภาพลักษณ์ ฮ่ องเต้องค์ต่างๆ ที่ปรากฏในนิยายอิงพงศาวดารตระกูล
ราชวงศ์ฮนทั
ั ่ ง้ สอง ในส่วนของนิยายอิงพงศาวดารทีใ่ ช้ราชวงศ์ฮนตะวั
ั ่ นออกเป็ น
ภูมหิ ลัง จูชุ่ยเจียวเลือกวิเคราะห์ “ตงฮันเหยี
่ ย่ นอี้” หรือ “ตงฮันเหยี
่ ย่ นอีผ้ งิ ” ฉบับ
ของชิงหย่วนเต้าเหริน โดยนามาเปรียบเทียบกับ “สุยถังเหยีย่ นอี”้ （隋唐演义）
หรือนิยายอิงพงศาวดารราชวงศสุยและถัง ของฉู่เหรินฮัว่ （褚人获） ตลอดเล่ม

6 ต้นฉบับทีห
่ ลิวตงใช้ เป็ นฉบับพิมพ์โดยสานักพิมพ์ประชาชนจีห๋ ลิน พิมพ์ในปี ค.ศ.

1996 มีจานวน 63 ตอน เป็ นการแบ่งตอนแบบใหม่แต่เนื้อความไม่ต่างจากการแบ่งตอนในสมัย
โบราณทีแ่ บ่งเป็ นตอนสัน้ ๆ
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วิทยานิพนธ์มสี ่วนทีก่ ล่าวถึง “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ต้ที งสูเหยีย่ นอี้” ค่อนข้างน้อย อยู่ใน
ลักษณะการยกตัวอย่างกระจายไปตลอดเล่มทัง้ หมด 7 แห่ง
วิทยานิพนธ์ 布仁巴雅尔讲唱本刘秀走国与明代谢诏东汉演义比
较研究 หรือการศึกษาเปรียบเทียบบทเล่านิทานผสมขับร้องเรื่อง “หลิวซิว่ หนีจาก
แคว้น” ของปู้เหรินปาหยาเอ่อร์กบั “ตงฮันเหยี
่ ย่ นอี้” ของเซีย่ เจ้าสมัยราชวงศ์หมิง
ของเปาเส่ ว์ ฟั ง （包雪芳） เป็ นวิ ท ยานิ พ นธ์ ส าขาวรรณคดี จี น โบราณ
มหาวิทยาลัยมองโกเลียใน จบการศึกษาในปี ค.ศ. 2017 (Bao, 2017) วิทยานิพนธ์
ดังกล่าววิเคราะห์บทขับเรื่อง “หลิวซิว่ หนีจากแคว้น” ของปู้เหรินปาหยาเอ่อร์ โดย
น ามาเที ย บกับ “ตงฮัน่ สือ เอ้ อ ร์ ต้ี ท งสู เ หยี่ ย นอี้ ” ของเซี่ ย เจ้ า บทขับ ภาษา
มองโกลเรื่อง “หลิวซิ่วหนีจากแคว้น ” เป็ นบทเล่านิทานผสมขับร้องที่ใช้ในการ
แสดงเล่าเรื่องมุขปาฐะ มีทงั ้ การเล่าสลับการร้อง โดยใช้ซอสีส่ ายประกอบ เป็ นการ
วิเคราะห์การดัดแปลงเรื่องราวของหลิวซิว่ ข้ามภาษาและข้ามศิลปะการถ่ายทอด
จากนิยายไปเป็ นบทเล่านิทานผสมขับร้อง วิเคราะห์ทงั ้ ในด้านโครงเรื่อง ตัวละคร
บทกวีประกอบและภาษา
จากที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมาทัง้ หมด จะเห็นว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับ
“ตงฮัน่ สือ เอ้อ ร์ต้ีท งสูเ หยี่ย นอี้” อยู่น้ อ ยมาก โดยปรากฏใน 2 ลัก ษณะคือ ใน
หนังสือประวัตนิ ิยาย กับในรูปแบบของงานวิจยั ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ แบ่ง
ประเด็นเป็ น 1.วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตท้ี งสูเหยีย่ นอี”้ กับ
นิยายอิงพงศาวดารหรือวรรณกรรมทีอ่ าศัยราชวงศ์ฮนตะวั
ั ่ นออกเป็ นภู มหิ ลัง อาจ
วิเคราะห์ในภาพรวม หรือวิเคราะห์การคลีค่ ลายของเรื่องราวของตัวละครบางตัว
2.วิเคราะห์ศลิ ปะการประพันธ์และแนวคิดหลักที่ปรากฏในเรื่อง “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์
ตี้ทงสูเหยี่ยนอี้” โดยการศึกษาทัง้ หมดเห็นพ้องไปในทางเดียวกันว่า “ตงฮันสื
่ อ
เอ้อร์ต้ที งสูเหยีย่ นอี”้ ห่างไกลกับประวัตศิ าสตร์มาก มีกลิน่ อายของนิทานมุขปาฐะ
ชัดเจน มีการสอดแทรกเรื่องอภินิหารมาก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิดชูหลิวซิว่ ใน
ฐานะประมุขทีม่ ธี รรมและโอรสสวรรค์ตวั จริง
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9. ผลการศึกษา
ผลการศึก ษาพบว่า “ตัง้ ฮัน่ ” ฉบับ แปลต่ า งจาก “ตงฮัน่ สือ เอ้อร์ต้ีทงสู
เหยี่ยนอี”้ ซึ่งเป็ นต้นฉบับค่อนข้างมาก ในที่น้ีผวู้ จิ ยั ไม่นาเสนอความแตกต่างทีม่ ี
สาเหตุมาจากการแปลผิดเพราะภาษาและวัฒนธรรมเนื่องจากไม่ใช่วตั ถุประสงค์
หลักของงานวิจยั นี้ แต่ มุ่งเสนอการแปลแบบดัดแปลงซึ่งมาจากความจงใจของ
ผู้แปล พบว่าการแปลเรื่อง “ตัง้ ฮัน”
่ ใช้กลวิธกี ารดัดแปลงต่างๆ ใกล้เคียงกับการ
แปลเรื่องไซ่ฮนและสามก๊
ั่
ก โดยสามารถสรุปลักษณะการดัดแปลงทีส่ าคัญได้ดงั นี้
9.1 การดัดแปลงจากการแบ่งบรรพและตอนให้เป็ นการแปลต่อเนื่ อง
นิ ย ายอิง พงศาวดารของจีน มีก ารแบ่ ง บทตอนชัด เจน ส าหรับ เรื่อ ง
“ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตท้ี งสูเหยีย่ นอี้” มีแบ่งบทตอนทีแ่ พร่หลายเป็ น 10 บรรพ 126 ตอน
และมีแบ่งแบบอื่นๆ อยู่บา้ ง แต่เนื้อความไม่ต่างกัน โดยมีการระบุหมายเลขลาดับ
บรรพและจานวนตอนรวม แต่ไม่มกี ารระบุหมายเลขลาดับตอน มีเพียงชื่อแต่ละ
ตอน แต่ละตอนสัน้ ยาวไม่เท่ากัน บางตอนสัน้ มากมีเพียงไม่ 18 ตัวอักษร (ตอนที่
60) ส่วนฉบับแปลภาษาไทยแปลต่อเนื่องไม่แบ่งบรรพไม่แบ่งตอน การตัดตอนใน
“ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ต้ที งสูเหยีย่ นอี้” ส่วนใหญ่เป็ นไปตามขนบของนิยายจีนโบราณ มัก
จบตอนด้วยเหตุการณ์ต่นื เต้นหรือเหตุการณ์สาคัญ จากนัน้ มีประโยคปิ ดท้ายชวน
ให้ตดิ ตามตอนต่อไป เช่น “ไม่ทราบเหตุการณ์จะเป็ นเช่นไร” เมื่อขึน้ ตอนใหม่อาจมี
การเล่าความเดิม หรือใช้คาทีเ่ ชื่อมตอนทานอง “กล่าวถึง...” หรือมิฉะนัน้ ก็จบด้วย
ร้อยกรองไว้เมื่อจบตอน อย่างไรก็ดี เรื่อง “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตท้ี งสูเหยีย่ นอี”้ มีรปู แบบ
ทีไ่ ม่ค่อยเป็ นเอกภาพนัก บางตอนมีประโยคปิ ดท้ายและขึน้ ต้น บางตอนไม่มี การ
ใส่รอ้ ยกรองไว้ตอนจบมีบา้ งไม่มบี า้ ง สาหรับฉบับแปล ได้ตดั ประโยคเชื่อมเหล่านี้
และร้อยกรองท้ายตอนทิง้ ทัง้ หมด และแน่ นอนว่าเมื่อไม่มกี ารแบ่งบรรพหรือแบ่ง
ตอน ชื่อตอนซึง่ เขียนไว้เป็ นเอกภาพคือเป็ น 7 คาจึงถูกตัดทิง้ ทัง้ หมด

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

381

9.2 การดัดแปลงร้อยกรองหรือบทเพลงด้วยการถอดความเป็ นร้อยแก้วหรือตัดทิ้ ง
นิยายและเรื่องสัน้ จีนโบราณนิยมแทรกร้อยกรองไว้ตลอดเรื่อง เป็ นลีลาที่
สืบ เนื่ อ งมาจากศิ ล ปะการเล่ า นิ ท านมุ ข ปาฐะในสมัย โบราณ เมื่ อ แปลเป็ น
ภาษาต่างประเทศจึงเป็ นการยากที่จะรักษารูปแบบเดิมไว้ได้ ตัง้ ฮันฉบั
่ บแปลใช้
วิธกี ารเดียวกันเรื่องไซ่ฮ ัน่ คือ ตัดทิ้งหรือถอดความเป็ นร้อยแก้วโดยเก็บเฉพาะ
ใจความสาคัญ ผู้วจิ ยั พบว่าร้อยกรองที่ถูกตัดทิง้ เป็ นร้อยกรองทีไ่ ม่มคี วามสาคัญ
กับโครงเรื่อง มักเป็ นบทวิจารณ์เหตุการณ์ วิจารณ์ตวั ละคร หรือพรรณนาฉากซึง่
ผูแ้ ปลน่ าจะเห็นว่าไม่มคี วามจาเป็ นต้องแปลเป็ นภาษาไทย ดังเช่นร้อยกรองท้าย
ตอนที่ปรากฏในตารางที่ 1 ซึ่งผู้เขียนนิยายน่ าจะเขียนเองแต่อ้างว่า “ปั ญญาชน
ยุคหลังแต่ งร้อยกรองกล่าวถึง...ว่า...” （后窗士诗言）หรือ “มีร้อยกรองเป็ น
หลักฐานว่า...” （有诗为证）หรือ “ร้อยกรองสรรเสริญว่า...”（诗赞云）ร้อยกรอง
ในลัก ษณะนี้ ถู ก ตัด ทิ้ง ทัง้ หมด ส่ ว นร้อ ยกรองที่ มีก ารแปลเป็ น ภาษาไทยเป็ น
ร้อยกรองทีเ่ ป็ นคาพูด หรือจดหมายของตัวละคร จึงมีความสาคัญกับโครงเรื่อง ทา
ให้ตดั ทิง้ ไม่ได้ ในกรณีน้ี ฉบับแปลมีวธิ กี ารจัดการเป็ น 2 ลักษณะคือ 1.ถอดเป็ น
ร้อยแก้วโดยไม่บอกว่าเดิมเป็ นร้อยกรอง 2.แปลโดยทับเสียงภาษาจีนขึน้ มาก่อน
ด้วยสาเนียงฮกเกีย้ น จากนัน้ บอกว่า “แปลคาไทยว่า...”
9.3 การดัดแปลงร้อยแก้วด้วยการสรุปความหรือการตัดทิ้ ง
“ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ต้ที งสูเหยี่ยนอี้” เป็ นนิยายอิงพงศาวดาร จึงมีการแทรก
ฎีกากราบทูล พระราชโองการ คาบวงสรวง สาส์นไปมาระหว่างกัน ฯลฯ เพื่อให้
เกิดความสมจริง ข้อเขียนเหล่านี้มที งั ้ ทีค่ ดั ลอกมาจากพงศาวดารจริงหรืออาจแต่ง
ขึน้ เองโดยเลียนแบบลีลาภาษาในพงศาวดาร มีรปู แบบเฉพาะของตน แบ่งประเภท
ย่อยละเอียดตามการใช้งานและรูปแบบการเขียนที่ต่างกัน ในต้นฉบับพบความ
เรียงร้อยแก้วประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ 1. เปี่ ยว（表）ฎีกาทีข่ ุนนางทูลถวาย 2. ซู
（书）สาส์ น ไปมาหาสู่ ก ัน ระหว่ า งกัน 3. จี้ เ หวิ น （祭文）ค าไว้ อ าลัย ผู้ ถึ ง
แก่ ก รรม 4. เจ้า （诏）พระราชโองการของพระเจ้า แผ่ น ดิน 5. จู้（祝）ค า
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บวงสรวง 6. ชื่อ（敕）พระราชโองการหรือพระราชบัญชา 7. ลุ่น（论）ข้อเขียน
อภิปรายเหตุผล หลักการ แสดงความเห็น 8. ซู（疏）หนังสือแสดงเหตุผลทีเ่ บือ้ ง
ล่ า งมี ต่ อ เบื้ อ งบน 9. หมิ ง （铭） จารึ ก ที่ ส ลั ก ไว้ บ นภาชนะหรื อ สถานที่
นอกจากนัน้ ยังพบว่าใน “ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ต้ที งสูเหยี่ยนอี้” มีการยกหนังสือคาสอน
สตรีช่อื “หนี่วเ์ จีย้ ” หรือ “โอวาทสอนหญิง” มาไว้ในตอนที่ 114 ทัง้ ตอน ร้อยแก้ว
เหล่านี้เขียนด้วยภาษาโบราณ มีรูปแบบเฉพาะ บางครัง้ มีโวหารเท้าความปรากฏ
อยู่มาก เมื่อแปลเป็ นภาษาต่างประเทศจึงเป็ นการยากทีจ่ ะรักษารูปแบบเดิมไว้ได้
ฉบับแปลจัดการกับร้อยแก้วเหล่านี้เป็ น 3 ลักษณะคือ 1.แปลถ่ ายความเฉพาะ
เนื้ อ หาที่จ าเป็ น โดยตัด รูป แบบเฉพาะออก ในส่ว นของรายละเอียดอาจมีการ
คลาดเคลื่อนบ้าง บางครัง้ มีการขยายความ เติมความ ตัดความ 2.ตัดทิง้ โดยอาจ
เอ่ยถึงว่ามี แต่ไม่ได้กล่าวถึงใจความสาคัญ หรือมิฉะนัน้ ก็เชื่อมเนื้อหาก่อนหลังเข้า
ด้วยกันโดยไม่เอ่ยถึงเลย วิธกี ารหลังนี้พบมากที่สุดโดยเฉพาะเนื้อหาช่วงหลังๆ
ของเรื่องซึง่ ถูกตัดทิง้ ไปมาก
9.4 การดัดแปลงข้อความ “ตามพงศาวดาร” และคาวิ จารณ์ด้วยการเปลี่ยน
ให้เป็ นตัวบท หรือตัดทิ้ ง
“ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ต้ที งสูเหยีย่ นอี้” มีการแทรกข้อความนอกตัวบทคือ “ตาม
พงศาวดาร...” （按鉴）กับ “คาวิจารณ์รวม...” （总评）อยู่ตลอดเรื่องตามขนบ
ของนิยายจีนโบราณ “พงศาวดาร” นัน้ หมายถึงหนังสือ “จือจื้อทงเจี้ยน” ซึ่งเป็ น
ประวัติ ศาสตร์ นิ พ นธ์ ท่ี เ รี ย งเหตุ ก ารณ์ ต ามยุ ค สมัย ของจี น การเขี ย นอ้ า ง
ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์เป็ นไปเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและดูสมจริง ส่วนคาวิจารณ์
นี้เป็ นลีลาของการเล่านิทานมุขปาฐะ ซึง่ มักมีบทวิจารณ์เหตุการณ์หรือการกระทา
ของตัวละคร การพิมพ์นิยาย จะพิมพ์ขอ้ ความแทรกเหล่านี้ไว้นอกตัวบท เช่นไว้
ข้างๆ หรือถ้าอยู่รวมกับตัวบทก็จะเขียนเป็ นตัวหนังสือขนาดเล็กเพื่อให้ทราบว่า
เป็ นข้อความแทรก ฉบับแปลไม่คงลักษณะของการแทรกข้อความ แต่ มีวิธกี าร
จัดการกับข้อความเหล่านี้ 2 ลักษณะ คือ เปลีย่ นจากข้อความแทรกเป็ นส่วนหนึ่ง

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

383

ของตัวบท โดยอาจมีการปรับเปลีย่ นเนื้อหาหรือสรุปความ บางครัง้ ก็ตดั ทิง้ ทัง้ หมด
ถ้าเห็นว่าไม่จาเป็ น
9.5 การลาดับความใหม่
เมื่อครัง้ ผูว้ จิ ยั ทาวิจยั เรื่องการแปลนิยายอิงพงศาวดารเรื่องไซฮันในสมั
่
ย
รัชกาลที่ 1 พบว่าฉบับแปลภาษาไทยมีการปรับเปลีย่ นการลาดับความอยู่ในหลาย
ตอน ซึ่ง บางครัง้ เป็ น ไปเพื่อ ท าให้ผู้อ่ านชาวไทยเข้าใจเรื่อ งได้ดีข้นึ บางครัง้ ดู
เหมือนจะมีเจตนาอื่น ส่วนที่ชดั เจนที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับเล่าปั งซึ่งต่อมาได้เสวย
ราชย์เป็ นปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ฮนั ่ ในต้นฉบับจะเปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกในตอนทีส่ บิ
แต่ ฉ บับ แปลกลับ เอาเนื้ อ ความในส่ว นที่ เ กี่ย วกับ เล่ า ปั ง ตัง้ แต่ ก าเนิ ด มาจนตัง้
กองทัพได้อย่างไร ตัดแบ่งออกเป็ นหลายช่วง แล้วเอาเนื้อความเหล่านี้กระจายไป
ไว้ใ นเนื้ อ หาส่ ว นหน้ า ๆ เช่ น ไว้ใ นส่ ว นที่ต รงกับ ตอนที่ห นึ่ ง และตอนที่เ จ็ด ใน
ภาษาจีน สันนิษฐานว่ามีสาเหตุหลักสองประการคือ การทาเช่นนี้เป็ นไปเพื่อทาให้
ภาพของเล่าปั งเด่นชัดขึน้ เนื่องจากมีการกล่าวถึงเป็ นระยะ และเป็ นการปรับลาดับ
เรื่องให้ตดิ ตามง่ายขึน้ ซึง่ เดิมเล่าปั งออกฉากครัง้ แรกในตอนทีส่ บิ ทันทีทอ่ี อกฉาก
ก็มกี ารเล่าย้อนประวัตชิ วี ติ ทีผ่ ่านมา ฉบับแปลภาษาไทยตัดเอาส่วนทีค่ วรอยู่ไปไว้
ข้างหน้าเสีย ทาให้การเล่าเรื่องเป็ นไปตามลาดับเวลาปกติ ทาให้ผอู้ ่านชาวไทยที่
ไม่คนุ้ เคยกับการเล่าย้อนอ่านเข้าใจง่าย
เรื่องตัง้ ฮันมี
่ ลกั ษณะอย่างเดียวกับไซ่ฮนั ่ คือเอาเรื่องของเล่าสิว้ ซึง่ เป็ นตัว
เอกของเรื่อ ง ย้า ยมาไว้ต อนต้น เรื่อ ง อนึ่ ง จ าเป็ น ต้อ งยกตัว บทมาเนื่ องจากมี
ความสาคัญในการวิเคราะห์ทงั ้ หมด
ตารางที่ 1
ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตี้ทงสูเหยี่ยนอี้ ตอนที่ 12 หน้ า 443
却说刘良，见王莽榜招贤士，不觉泪下，大哭而回，至白水村下马，坐于草堂之上，
大骂王莽而哭曰：“恨我汉家无主创业复仇！”时二侄刘縯、刘仲闻叔于草堂之上哭叹，二人忙
出问曰：“叔父为何泣叹？”良曰：“奈反贼王莽，灭吾汉室宗支，又将榜文张挂胡阳，招纳天
下贤士。吾今日往视，恨不能杀贼以恢复汉业，故有是泣。”縯、仲答曰：“侄等二人可嗣汉否
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？”良曰：“汝等只好为臣，无帝王之福！”言讫，见一人于庄外直履草堂，来见老人。与縯、
仲等各施礼毕。良曰：“汝何姓名？”答曰：“吾乃汉祖九世孙，出自景帝长沙定王刘发之后，
刘钦之子，名秀，字文叔。九岁时，为王莽反汉令奸贼苏献领军搜捉，灭吾宗室，逼秀父母俱投
井死。秀独奔走，昏迷去路，是祷祝穹苍，将腰间玉环掷于地下，得一黑鸦引路，遂得至此。”
縯、仲闻说，谓秀曰：“吾乃汝兄刘縯、刘仲是也。”三人抱头大哭。刘良见其龙颜凤准，燕颔
虎威，有若君王之相，心下微微暗喜，乃谓秀曰：“吾恨汉无人矣！岂料尚存汝哉！”遂纳縯、
仲、秀三人为子，改姓曰金。长曰金縯，次日金仲，三曰金和，隐居白水为农。
按鉴：縯、仲二人乃上界左辅、右弼星也，后死，光武敕赠。
秀自隐居农业，常有红光罩体，紫雾遮身。相士曾言异日必有九五之尊。村中自秀居
后，田丰五谷，麦秀两岐。南阳境内连年荒旱，饿死人民尸横遍野，惟有白水村中田禾丰稔，一
年有两岁之粮。时光武年二十二岁，见叔父刘良有不乐之意，问曰：“叔父为何朝夕忧闷？”良
曰：“吾前者去胡阳城，见莽贼出黄榜选纳英才，吾有不悦之意。”秀曰：“是何言也？此国家
之正礼，圣人云：得贤者昌，失贤者亡。何故忧之？”良曰：“国家之恨未报，社稷之仇未复，
故吾忧之。”

คาแปลโดยผูว้ ิ จยั
จะกล่าวถึงเล่าเหลียง เห็นอองมังปิ ดประกาศตามหาผูม้ คี วามสามารถ ก็อดมิได้
ต้องน้ าตาไหล ร้องไห้เดินทางกลับ พอถึงบ้านแปะจุยฉิงก็ลงจากม้า นัง่ อยู่ในกระท่อมหญ้า
ร้องด่าอองมังพลางร้องไห้ว่า “แค้นใจทีร่ าชวงศ์ฮนเราไม่
ั่
มปี ระมุขสร้างแผ่นดินล้างแค้นได้ ”
เวลานัน้ หลานทัง้ สองคือเล่าอิน๋ กับเล่าต๋งได้ฟังว่าอาร้องไห้ถอนใจอยู่ในกระท่อม ก็รบี ออกมา
ถามว่า “เหตุใดท่านอาจึงร้องไห้ถอนใจ” (เล่า) เหลียงตอบว่า “จนใจด้วยโจรกบฏอองมัง
ผลาญชีวติ เชือ้ พระวงศ์ฮนเรา
ั ่ ทัง้ ยังเอาประกาศมาปิ ดทีห่ หู ยัง (กล.) หาตัวผูม้ คี วามสามารถ
ในแผ่นดิน วันนี้ขา้ ไปดูกแ็ ค้นใจอยากฆ่าโจรฟื้ นฟูราชวงศ์ฮนั ่ จึงได้รอ้ งไห้เช่นนี้ ” (เล่า) อิน๋
(เล่า) ต๋งกล่าวว่า “หลานทัง้ สองสามารถสืบราชวงศ์ฮนได้
ั ่ หรือไม่ ” (เล่า) เหลียงตอบว่า “เจ้า
ทัง้ สองเป็ นได้เพียงขุนนาง มิมวี าสนาเป็ นฮองเต้ ” กล่าวจบก็ได้เห็นคนผู้หนึ่งเดินจากข้าง
นอกตรงเข้ามาในกระท่อ ม มาคารวะท่านผู้เฒ่า คานับกับ (เล่า) อิน๋ (เล่า) ต๋งแล้ว (เล่า)
เหลียงก็ถามว่า “เจ้าชือ่ แซ่ใด” ตอบว่า “ข้าเป็ นทายาทรุ่นที่ 9 จากปฐมฮองเต้ฮนั ่ เป็ นทายาท
สายหลิวฟา (กล.) ผูเ้ ป็ นฉังซาติ้งหวัง (กล.) โอรสฮันเกงเต้
่
เป็ นบุตรของเล่าคิม ชื่ อตัวว่าสิว้
ชื่อรองว่าบุนซก เมื่อตอนอายุได้เก้าขวบ โจรกบฎอองมังให้โจรกังฉินโซเหี้ยนนาทหารมา
ค้นหาจับกุม สังหารเชื้อพระวงศ์ฮนั ่ ทาให้บดิ ามารดาของ (เล่า) สิ้วต้องโดดบ่อฆ่าตัวตาย
(เล่า) สิ้วหนีไปตามลาพัง หลงทางไม่รจู้ ะไปทางใด จึงอธิษฐานต่อฟ้ าเบื้องบน เอาวงแหวน
หยกทีห่ อ้ งเอวนัน้ โยนลงกับพืน้ มีกาดานาทาง ท้ายสุดมาถึงตรงนี้” (เล่า) อิน๋ (เล่า) ต๋งได้ฟัง
ก็กล่าวกับเล่าสิ้วว่า “ข้าคือเล่าอิน๋ เล่าต๋งพีช่ ายเจ้า ” ทัง้ สามกอดคอกันร้องไห้ เล่าเหลียงเห็น
เล่าสิ้วใบหน้ามังกรจมูกหงส์ คางนางแอ่นบารมีเสือ มีลกั ษณะของประมุข ใจลอบปี ติยนิ ดี
กล่าวกับเล่าสิว้ ว่า “ข้าแค้นใจว่าฮันไร้
่ คน ไหนเลยจะนึกว่ายังมีเจ้าอยู่” จึงรับ (เล่า) อิน๋ (เล่า)
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ต๋ง (เล่า) สิว้ ทัง้ สามเป็ นบุตร เปลีย่ นแซ่เป็ นกิม คนโตคือกิมอิน๋ คนรองกิมต๋ง คนเล็กใช้ชอ่ื ว่า
กิมห่อ อยู่ทาไร่ไถนาทีแ่ ปะจุ๋ยฉิงนัน้
ตามพงศาวดาร (เล่า) อิ๋น (เล่า) จ้งทัง้ สองเป็ นดาวจัวฝู่
่ โย่วปี้บนสวรรค์ ต่อมาถึง
แก่ความตาย กองบู๊ มีพระราชโองการพระราชทาน
(เล่า) สิ้วอยู่ทาไร่ไถนา มักมีแสงสีแดงคลุมร่าง หมอกสีม่วงกาบังกาย มีหมอดู
ลักษณะกล่าวว่าวันหน้าต้องได้เป็ นถึงประมุขแผ่นดิน หมู่บา้ นนัน้ นับแต่ (เล่า) สิ้วมาอยู่ ก็ม ี
พืชพรรณธัญญาบริบูรณ์ ข้าวสาลีหนึ่งต้นแตกสองรวง ชาวเมืองน่ าเอีย๋ งเกิดภัยแล้วติดกัน
หลายปี ราษฎรอดตายศพเกลือ่ นกลาด มีแต่บา้ นแปะจุ๋ยฉิงทีธ่ ญ
ั ญาหารบริบรู ณ์ ทานาปี หนึ่ง
ได้เสบียงเท่ากับสองปี
เวลานัน้ กองบู๊อายุได้ 22 ปี เห็นเล่าเหลียงผูเ้ ป็ นอาไม่สบายใจ จึงถามว่า “เหตุใด
ท่านอาจึงวิตกกังวลทัง้ เช้าค่า” เล่าเหลียงตอบว่า “ก่อนหน้านี้ขา้ ไปเมืองหูหยัง (กล.) เห็นโจร
(ออง) มังปิ ดประกาศคัดผูม้ คี วามสามารถ ข้าจึงไม่สบายใจ” (เล่า) สิว้ ถามว่า “เหตุใดจึงกล่าว
เช่ น นี้ นี่ เ ป็ น ธรรมเนี ย มอัน ถู ก ต้อ งแห่ ง ประเทศชาติ อริย ชนกล่ า วว่ า ได้ป ราชญ์ ม าจัก
เจริญรุ่งเรือง เสียปราชญ์ไปจักดับสูญ เหตุใดต้องกังวล” (เล่า) เหลียงตอบว่า “ความแค้น
แผ่นดินยังไม่ชาระ ความแค้นบ้านเมืองยังไม่ลา้ ง ข้าจึงกังวลนัก”
ตัง้ ฮัน่ หน้ า 527 - 550
กษัตริย์ซ่งึ เป็ นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าฮันโกโจ
่
เสวยราชสมบัตใิ นเมืองห้า เอีย๋ งเป็ น
เมืองหลวง บารุงราษฎรหัวเมืองทัง้ ปวงให้อยู่เย็นเป็ นสุข ข้าศึกศัตรูผรู้ า้ ยราบคาบมาได้สอง
ร้อยสีส่ บิ ปี เศษ ถึงแผ่นดินพระเจ้าเปงเต้เป็ นสิบสองชัวกษั
่ ตริย์ ครัน้ พระเจ้าเปงเต้ได้เสวยราช
สมบัตใิ นเมืองห้าเอีย๋ งแล้ว เปลีย่ นนามเมืองชือ่ ว่าเมืองเตียงอั ๋น บรรดาพระราชวงศานุวงศ์ซง่ึ
ไปครองหัวเมือง และเป็ นทีข่ ุนนางอยู่ในเมืองหลวงแต่ก่อนนัน้ พระเจ้าเปงเต้มพี ระทัยโอบ
อ้อมอารีแผ่เผือ่ เลือ่ นทีย่ ศศักดิ ์ พระราชทานทีไ่ ร่นาส่วยสาอากรทานุ บารุงตามสมควร
ยังมีเชื้อพระวงศ์คนหนึ่งอยู่ในเมืองหลวง เป็ นบุตรเล่าฮวดชื่อเล่าคิม บิดาเป็ น
หลานพระเจ้าฮันโกโจต่
่
อมาแปดชัวทั
่ ง้ ตัวเล่าคิม เล่าคิมมีบุตรหญิงคนหนึ่งชื่อนางเล่าหงวน
มีบุตรชายสามคน คนใหญ่ช่อื เล่าอีน๋ ถัดลงมาชื่อเล่าต๋ง บุตรสุดท้องชื่อเล่าสิ้วบุนซก มีรูป
โฉมงามยิง่ กว่าพีช่ ายทัง้ สอง ครัน้ อยู่มาเล่าคิมเห็นว่าเล่าอีน๋ กับเล่าต๋งมีชนั ษาจาเริ ญวัยใหญ่
กล้า สมควรจะเรียนหนังสือฝึ กสอนวิชาการทัง้ ปวง จึงให้เล่าเหลียงผูน้ ้องไปสืบหาซินแสผูร้ ู้
หนังสือลึกซึ้ง เข้ามาเป็ นครูฝึกสอนเล่าอีน๋ เล่าต๋งผูบ้ ุตร เล่าเหลียงจึงไปเชิญเตงอูเข้ามาเป็ น
อาจารย์สงสอนหนั
ั่
งสือ ก็ฝึกหัดเพลงอาวุธเล่าอีน๋ เล่าต๋งอยู่มไิ ด้ขาด ฝ่ ายเตงอูสงสอนหนั
ั่
งสือ

386

Manutsayasart Wichakan Vol.28 No.2 (July-December 2021)

เล่าอีน๋ เล่าต๋งแล้ว จึงลาเล่าคิมออกจากเมืองหลวง เทีย่ วไปอยู่บา้ นป่ าแดนเมืองห้าเอีย๋ งเป็ น
ผาสุกสบาย
ฝ่ ายเล่าคิมครัน้ เห็นนางเล่าหงวนผูเ้ ป็ นบุตรใหญ่ มีชนั ษาจาเริญควรจะปลูกฝั งให้
มีเรือ น จึงยกนางเล่ าหงวนให้เป็ น ภรรยาเตงสิน ซึ่งเป็ น แซ่ เดีย วกัน กั บเตงอู แล้ว ให้ย ก
ออกไปทาไร่นาอยู่ ณ บ้านป่ าเมืองห้าเอีย๋ ง นางเล่าหงวนกับเตงสินไปทานาหากินอยู่บา้ นป่ า
ได้สงิ่ ของกินเป็ นของป่ า พากันเข้ามาเยีย่ มเยือนเล่าคิมผูบ้ ดิ า ณ เมืองหลวงเนืองๆ อยู่มาวัน
หนึ่งเล่ าคิมจึงปรึกษาเล่ าเหลีย งผู้น้อ งว่า บุต รชายเราสามคนนี้นับวันจะจาเริญวัยชันษา
ชะตาคนใดจะดีเป็ นทีพ่ ง่ึ แก่ญาติทงั ้ ปวงบ้างเรายังมิได้รู้ ท่านจงไปเลือกหาซินแสผูร้ ดู้ ลู กั ษณะ
มาทายทักหลานชายท่านทัง้ สามคนสักเวลาหนึ่ง เล่าเหลียงจึงบอกว่ายังมีซนิ แสคนหนึ่งชื่อ
เงียมจูเหลง เป็ นผูร้ ดู้ ูลกั ษณะประกอบวิชาการทุกสิง่ ชาวเมืองทัง้ ปวงสรรเสริญยกชือ่ นับถือ
เงียมจูเหลงยิง่ นักข้าพเจ้าจะเชิญมา เล่าเหลียงก็คานับลาไปบ้านเงียมจูเหลง
ฝ่ ายเงียมจูเหลงสอนหนังสือปั งอี๋ อองป้ า กับสานุศษิ ย์ทงั ้ ปวงอยู่บนตึก แลไปเห็น
เล่าเหลียงเชือ้ พระวงศ์พระเจ้าเมืองหลวงมา จึงออกไปรับเชิญขึน้ บนตึกนัง่ ทีส่ มควรแล้วถาม
เล่าเหลียงว่า ท่านมาหาข้าพเจ้ามีธุระกังวลประการใด เล่าเหลียงจึงบอกความตามเล่าคิมใช้
มาให้เงียมจูเหลงฟั ง เงียมจูเหลงแจ้งว่าเล่าคิมเชื้อพระวงศ์ให้มาเชิญไปทานายลักษณะบุตร
สามคน จึงนุ่ งห่มแต่งตัวใส่หมวก ลงจากตึกมากับเล่าเหลียงไปบ้านเล่าคิม เล่าคิมจึงออกไป
รับซินแสเงียมจูเหลงขึน้ บนตึกนังที
่ ส่ มควร จึงให้บุตรชายทัง้ สามคานับซินแส แล้วว่าข้าพเจ้า
ให้เชิญท่านมาให้ท่านช่วยทานายลักษณะบุตรข้าพเจ้าทัง้ สามคนนี้ จะใคร่รวู้ ่าผูใ้ ดจะได้สบื
เชือ้ พระวงศ์ เป็ นทีพ่ ง่ึ แก่ญาติไปภายหน้า เงียมจูเหลงจึงพิจารณาดูลกั ษณะเล่าอีน๋ กับเล่าต๋ง
พิเคราะห์ดูลกั ษณะเล่าสิว้ บุนซกแจ้งโดยตารับทีไ่ ด้เล่าเรียนมา จึงถามชันษาปี เดือนวันเวลา
กาเนิด คานวณโดยตาราโหราศาสตร์ประกอบด้วยลักษณะแล้วทานายบอกแก่เล่าคิมว่า เล่า
อี๋น กับเล่ าต๋ งนัน้ ชันษาชอบทาไร่นา ภายหลังจึงจะได้เป็ น ขุนนาง แล้ว จะตายด้วยเครื่อง
ศัสตราวุธ แต่เล่าสิ้วบุนซกบุตรสุดท้องนัน้ จะพลัดพรากจากบิดามารดาแต่อายุเก้าขวบไป
ถึงอายุสามสิบเศษชะตาขึน้ ถึงที่ เป็ นแม่ทพั ใหญ่ปราบยุคเข็ญไป ภายหน้าจะได้เป็ นกษัตริย์
บารุงแผ่ น ดิน สืบเชื้อ พระวงศ์เป็ น ที่พ่งึ แก่อ าณาประชาราษฎร เล่ าคิมได้ฟั งเงีย มจู เ หลง
ทานายดังนัน้ จึงว่า เล่าสิ้วบุนซกบุตรข้าพเจ้าชันษาได้ถงึ เจ็ดขวบเศษ ควรจะเรียนหนังสือ
ฝึ กสอนวิชา ขอท่านได้กรุณาช่วยสังสอนหนั
่
งสือและวิชาการไว้สาหรับตัว เมื่อชันษาถึงที่
พลัดพรากจากข้าพเจ้าไปได้ความทุกข์ยากลง วิชาทีเ่ รียนไว้จะได้เป็ นทีพ่ ง่ึ กว่าจะถึงที่เป็ น
ใหญ่ จะได้คดิ ตัง้ ตัวไปภายหน้า เงียมจูเหลงจึงรับเป็ นครูบอกสอนเล่าสิ้วบุนซกให้เล่าเรียน

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
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หนังสือ ฝึ กปรีชาเพลงอาวุธสาหรับป้ องกันรักษาตัวในการศึกตามสมควรแก่สติปัญญา อยู่
ประมาณปี เศษเงียมจูเหลงจึงลาเล่าคิมไปจากเมืองหลวง เทีย่ วอยู่ตามป่ าหาความสบาย
ฝ่ ายเล่าคิมครัน้ อยู่มาวันหนึ่ง จึงให้หาเล่าเหลียงผูน้ ้องมาปรึกษาว่า ซินแสเงียมจู
เหลงผูร้ ดู้ ลู กั ษณะทานายไว้แต่ก่อนว่าเล่าสิว้ บุนซกจะได้เป็ นทีพ่ ง่ึ แก่ญาติวงศ์ แต่ตอ้ งตกยาก
เมือ่ อายุน้อยนัน้ เราคิดว่าจะให้ท่านพาเล่าอีน๋ กับเล่าต๋งออกไปตัง้ ทาไร่นาอยู่บา้ นน้ าขาวดา
จีนเรียกว่าบ้านแปะจุ๋ยฉิง ในแดนเมืองน่ าเอีย๋ ง ถ้าบุญญาธิ การพระเจ้าเปงเต้ย งั ทรงพระ
จาเริญพระชันษาอยู่ในราชสมบัตเิ ราก็จะได้มคี วามสุข แม้นเมืองหลวงเกิดวิบตั ไิ ปภายหน้า
หลานท่านพลัดพรากจากเราได้ความทุกข์ยากไร้ จะได้ไปอาศัยท่านจะเห็นประการใด เล่า
เหลียงได้ฟังเห็นชอบด้วย จึงคานับลาพาเล่าอีน๋ กับเล่าต๋งผูห้ ลานยกครอบครัวออกจากเมือง
หลวง ไปทาไร่นาอยู่ ณ บ้านป่ าแปะจุ๋ยฉิง
...(เหตุการณ์ทผ่ี ู้วจิ ยั ละไว้น้ีเป็ นเรื่องของอองมังปลงพระชนม์พระเจ้าเปงเต้ คือ
เหตุการณ์ตอนที่ 1 - 4 ในต้นฉบับ)...
ฝ่ ายเล่าคิมรูว้ ่าอองมังเป็ นกบฏตกใจนัก จึงให้คนใช้ปิดประตูบา้ นเสีย แล้วสองคน
กับภรรยาร้องไห้รกั กัน เล่าคิมอุม้ เล่าสิว้ บุนซกขึน้ บนตักจึงสังว่
่ า ตัวเจ้ามีอายุถงึ เก้าขวบต้อง
ตกยากพรากบิดามารดา สมดังซินแสทานายไว้มไิ ด้ผดิ เจ้าจงหลบหลีกหนีพวกอ้ายกบฏ
ออกไปหาพีช่ ายกับอาของเจ้า ซ่อนตัวอยู่ ณ บ้านป่ าแปะจุ๋ยฉิง แม้นจาเริญวัยใหญ่กล้า จง
ซ่องสุมทแกล้วทหารคิดทาการใหญ่ จับอ้ายอองมังฆ่าเสียคืนเอาแผ่นดินให้จงได้ พอได้ยนิ
เสียงทหารพวกโซเหีย้ นอื้ออึงมาถึงประตูบา้ น เล่าคิมตกใจกลัวโซเหีย้ นจะจับไปมัดผูกโบยตี
จะให้นาญาติวงศ์ จึงกุมมือภรรยาวิง่ โจนลงบ่อจมน้ าตาย แต่เล่าสิ้วบุนซกผูบ้ ุตรนัน้ เข้าแอบ
แฝงตัวอยู่ในสวนดอกไม้
ฝ่ ายโซเหี้ยนพาทหารเทีย่ วจับเชื้อพระวงศ์ มาถึงบ้านเล่าคิมเห็นประตูปิดอยู่ จึง
ให้ทหารปี นกาแพงแก้วเข้าไปจับคนใช้เล่าคิมมาไต่ถาม คนใช้นาไปพบศพเล่าคิมในบ่อน้ า
โซเหีย้ นจึงให้ทหารขึน้ ค้นบนตึก ขนเอาทรัพย์เงินทองออกจากบ้านเล่าคิม
เล่าสิว้ บุนซกเข้าไปแอบแฝงตัวอยู่ ณ พุ่มไม้ในสวน พอจวนเวลาเย็นพวกโซเหีย้ น
กลับไป แล้วจึงออกมาเห็นศพบิดามารดาอยู่ในบ่อน้ า เล่าสิว้ บุนซกร้องไห้รกั บิดามารดาอยู่ท่ี
ปากบ่อเป็ นช้านาน ครัน้ ค่อยคลายสมประดี ตกใจกลัวพวกโซเหีย้ นจะมาพบ จึงคานับลาศพ
บิดามารดาแอบแฝงตัว ออกจากบ้าน พอเวลาพลบค่ าจาหน้ ากัน มิถ นัด จึงปลอมตั ว เป็ น
ชาวเมืองเดินตามถนนออกจากประตูเมืองเบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้ เดินทางเพลากลางคืน
ไปถึงบ้านป่ าแห่งหนึ่งเข้าไปอาศัยสานักนอน

388

Manutsayasart Wichakan Vol.28 No.2 (July-December 2021)

ฝ่ ายชาวบ้านเห็นราตคตซึ่งผูกประจาตัวเล่าสิ้วบุนซกไปเป็ นสาคัญรู้ว่าเชื้อพระ
วงศ์กษัตริย์ ต่างคนก็มคี วามกรุณาหาข้าวปลาอาหารให้กนิ แล้วส่ งตัวเล่าสิว้ บุนซกไปอาศัย
ซ่อนตัวอยู่กบั พวกคนหนี
...(เหตุการณ์ทผ่ี วู้ จิ ยั ละไว้น้เี ป็ นเรือ่ งของอองมังตัง้ จูเอ๋งเป็ นกษัตริย์ ตนเองสาเร็จ
ราชการ ต่อมาตัง้ ตนเป็ นกษัตริย์ คือเหตุการณ์ตอนที่ 5 - 12 ในต้นฉบับ)...
ฝ่ ายผู้มวี ชิ าชานาญในการทหารแจ้งข่าวดังนัน้ ต่ างคนไปสอบสวนเพลงอาวุธ
อองมังจัดแจงไว้เป็ นขุนนางทหารเลวให้กนิ เบีย้ หวัดได้ทหารมากขึน้ ทุกวัน ฝ่ ายเล่าสิว้ บุนซก
ขณะเมือ่ หนีโซเหี้ยนออกจากเมืองไปอยู่ป่าเข้าพวกโจรเที่ยวทุกตาบล นายโจรทัง้ ปวงรู้ว่า
เป็ นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเปงเต้ มีใจกรุณาช่วยทานุ บารุงมิได้ทาอันตราย เล่าสิ้ว บุนซกเทีย่ ว
อยู่ป่าหลายปี ครัน้ อยู่วนั หนึ่งคิดขึน้ มาถึงคาบิดาสังไว้
่ ว่า ญาติวงศ์ยงั มีอยู่บา้ นป่ าแปะจุยฉิง
นัน้ แห่งหนึ่ง ไม่รแู้ ห่งหนทางทีจ่ ะไป จึงแก้ราตคตซึง่ บิดาให้สาหรับตัวยกขึน้ ชูเหนือศีรษะตัง้
สัจจะอธิษฐานว่า ถ้าข้าพเจ้าจะได้สบื เชือ้ พระวงศ์กษัตริย์ไปภายหน้ า ขอให้มผี มู้ าแนะนาไป
ให้พบญาติ ณ บ้านป่ าแปะจุ๋ยฉิงเถิด ขณะนัน้ มีกาตัวหนึ่งบินมาจับกิง่ ไม้รอ้ งอยู่ตรงหน้าเล่า
สิ้วบุนซก แล้วบินไปตามทางบ้านแปะจุ๋ยฉิง เล่าสิ้วบุนซกจึงเดินตามกาออกมาเข้าทางใหญ่
ไปถึงบ้านป่ าแปะจุ๋ยฉิง จึงเข้าไปในบ้านเห็นเล่าเหลียงกับเล่าอีน๋ เล่ าต๋งนัง่ อยู่สามคน เล่า
สิว้ บุนซกมิได้รจู้ กั เล่าสิว้ บุนซกเข้าไปคานับด้วยคิดว่าจะถามหาพีน่ ้อง
ฝ่ ายเล่ าเหลีย งเห็น ชายหนุ่ ม แปลกหน้ า มายืน ค านับอยู่ ดูดงั พญาหงส์รูป ทรง
สะอาดงามพร้อมโฉมหน้าดังมังกร อกใหญ่ไหล่ผายองอาจดังพญาเสือต้องลักษณะผูม้ บี ุญมี
รัศ มีประจาตัว อยู่ เล่ าเหลีย งมิไ ด้รู้จกั จึงถามหนุ่ มน้อยชื่อ ไรเป็ นลูกหลานของผู้ใด มาแต่
บ้านเมืองไหน เล่าสิว้ บุนซกจึงบอกว่าข้าพเจ้าหลานเล่าฮวด เชือ้ พระวงศ์พระเจ้าฮันโกโจ
่
ตัว
ข้าพเจ้าชื่อเล่าสิ้วบุนซกบุตรเล่าคิม เมือ่ ครัง้ อองมังคิดกบฏนัน้ อายุขา้ พเจ้าได้เก้าขวบอยู่กบั
บิดาในเมืองหลวง อองมังให้โซเหี้ยนไปล้อมบ้านบิดาข้าพเจ้า บิดาข้าพเจ้าโจนหนีลงบ่อน้ า
ตาย ข้าพเจ้าหลบหนีออกมาจากเมืองได้รบั ความทุกข์ยากเข้าอาศัยกับพวกโจร เทีย่ วอยู่ป่า
จนอายุได้ถงึ ยีส่ บิ เอ็ดปี เศษ ขณะเมือ่ บิดายังมีชวี ติ บอกว่าพีน่ ้องยังมีอยู่บา้ นแปะจุยฉิง จึงเข้า
มาหาท่านหวังจะใคร่พบญาติขา้ พเจ้าซึง่ อยู่บา้ นนี้
ฝ่ ายเล่าอีน๋ กับเล่าต๋ง ได้ยนิ เล่าสิ้วบุนซกเล่าความออกชื่อเล่าคิมผู้บดิ าก็รวู้ ่าเล่า
สิ้วบุนซกเป็ นน้อง ทัง้ สองคนเข้ากอดเล่าสิ้วบุนซกร้องไห้รกั กัน เล่าเหลียงเห็นดังนัน้ กลัน้
น้ าตามิได้ลุกมาสวมกอดหลานชาย ต่างคนร้องไห้บอกความกันทัง้ สีค่ น ครัน้ วายความโศก
แล้ว เล่าเหลียงจึงว่าข้านี้มคี วามแค้นด้วยอ้ายอองมังยิง่ นัก หาเห็นญาติผใู้ ดทีจ่ ะคิดล้างผลาญ
อ้ายศัตรูราชสมบัตไิ ด้ไม่ เล่าอีน๋ เล่าต๋งเล่า ลักษณะได้แต่ทข่ี ุนนาง อาคิดเสียน้ าใจอยู่จะไม่ม ี
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กษัตริย์สบื แซ่เชื้อพระวงศ์ต่อไปแล้ว บัดนี้มาพบเจ้าจะได้สบื กษัตริย์ไปภายหน้าอาดีใจนัก
แต่ชนั ษายังไม่ถงึ ที่ฮองเต้ จงอยู่ด้วยอาก่อนซ่อนตัวไว้กว่าจะได้ทาการใหญ่ เล่าเหลียงจึง
เปลีย่ นแซ่เสียใหม่ทงั ้ สามคน เล่าอีน๋ ชือ่ กิมอีน๋ เล่าต๋งชือ่ กิมต๋ง เล่าสิว้ บุนซกชือ่ กิมห่อ เล่าเหลี
ยงเรียกพีน่ ้องสามคนว่าบุตร หวังจะมิให้ชาวบ้านรูว้ ่าเป็ นบุตรเล่าคิม กลัวโซเหี้ยนจะมาสืบ
จับไปฆ่าเสีย ขณะเมื่อเล่าสิ้วบุนซกอยู่บ้านแปะจุยฉิงนัน้ ฝนตกชาวบ้านทานาได้ผลมาก
ข้าวต้นหนึ่งมีรวงถึงสองรวง ทานาปี หนึ่งกินคุม้ ไปถึงสองปี ชาวเมืองน่ าเอีย๋ งฝนแล้งทานาหา
ผลมิได้ มาอาศัยซื้อข้าวชาวแปะจุยฉิงไปเลีย้ งชีวติ เล่าสิว้ บุนซกครัน้ อายุได้ยส่ี บิ สองปี มีรศั มี
เป็ น หมอกบังส าหรับตัว อยู่เป็ น นิจ ผู้ท่รี ู้ล กั ษณะต่ างคนชมว่านานไปจะได้เป็ น กษัต ริย์ม ี
บุญญาธิการ ชาวบ้านทัง้ ปวงสาคัญว่าเป็ นบุตรเล่าเหลียง มีใจรักใคร่เรียกชื่อกิมห่อตามเล่า
เหลียง อยู่วนั หนึ่งเล่าเหลียงขึน้ ม้าเข้าไปเมืองหลวง เดินตามถนนหลวงกลางเมือง เห็นฉลาก
กระดานจารึกอักษรจึงแวะเข้าไปอ่านแจ้งความว่าอองมังเกลี้ยกล่อมทหาร เล่าเหลียงคิดถึง
พระเจ้าเปงเต้และเล่าคิมผูต้ ายกลัน้ น้ าตามิได้รอ้ งไห้ขบั ม้ารีบกลับออกไปบ้าน ลงจากม้าขึน้
บนเรือนนังกอดเข่
่
าทุกข์ตรอมใจไม่กนิ อาหาร กิมห่อเห็นดังนัน้ จึงเข้ามาคานับถามถึงความที่
ทุกข์รอ้ น เล่าเหลียงจึงบอกว่าอาเข้าไปเมืองหลวงเห็นฉลากอองมังปั กไว้เกลี้ยกล่อมทหาร
อานี้ทุกข์ใจด้วยกลัวว่าผูม้ สี ติปัญญาจะเข้าไปเกลีย้ กล่อมอองมังเสียสิน้ ซึง่ เจ้าจะทาการใหญ่
ไปภายหน้าเห็นจะขัดสนด้วยไม่มผี มู้ สี ติปั ญญาและทหาร อาคิดวิตกนัก เล่าสิ้วบุนซกจึงว่า
อันผูม้ บี ุญญาธิการแต่ก่อนนัน้ ถึงมาตรว่าจะมีแต่ตวั ผูเ้ ดียวก็ดี ถ้าวาสนาชะตาขึน้ ถึงที่จะมี
บุญแล้ว มีผมู้ สี ติปัญญามาช่วยคิดการใหญ่ได้สาเร็จ ผูซ้ ่งึ สิ้นวาสนาหามิได้นนั ้ ถึงจะมีทหาร
มากก็หาสูม้ บี ุญได้ไม่ อาอย่าวิตกดังนัน้ เลย

ต้นฉบับกล่าวถึงเล่าสิว้ เป็ นครัง้ แรกในตอนที่ 12 ส่วนเนื้อหาตอนแรกถึง
ตอนที่ 11 นัน้ เล่าถึงการชิงบัลลังก์ของอองมัง เปลี่ยนราชวงศ์ นาไปสู่เหตุการณ์
ความวุ่นวายต่างๆ ในแผ่นดิน รวมไปถึงการเข่นฆ่าเชื้อพระวงศ์ฮนั ่ ตอนที่ 12
เหล่าเหลียงอาของเล่าสิว้ เห็นประกาศอองมังในการรับสมัครผูม้ คี วามสามารถ จึง
ร้องไห้เล่าให้หลานสองคนคือเล่าอิน๋ กับเล่าต๋งฟั ง จากนัน้ เล่าสิว้ จึงออกฉาก แล้ว
ย้อ นเล่ า เหตุ ก ารณ์ ท่ีพ ลัด พรากจากบิด ามารดาและพี่ หนี ต ายระหกระเหินจน
สุดท้ายมาพบเล่าเหลียง เล่าอิน๋ และเล่าต๋ง จากนัน้ จึงเปลีย่ นตัวละครทีเ่ ดินเรื่องมา
เป็ น เล่ า สิ้ว ซึ่ง เป็ น ตัว เอกของเรื่อ ง สัง เกตว่ า ในต้น ฉบับ เล่ า เหตุ ก ารณ์ ส ับ สน
พอสมควร เล่าเรื่องเล่าสิ้วหนีตายตัง้ แต่ เก้าขวบ แล้วตัดตอนมาถึงว่ามาที่น่ีได้
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เพราะกาดานามา ชีวติ ช่วงหลังจากเก้าขวบถึงยีส่ บิ เอ็ดปี หายไป แต่ผอู้ ่านจะรูจ้ าก
ตอนต่อๆ มาว่าเล่าสิว้ เคยไปเรียนหนังสือกับใครและมีเพื่อนร่วมเรียนเป็ นใครบ้าง
ฉบับแปลย้ายเรื่องของเล่าสิว้ มาต้นเรื่องก่อน มีการให้เล่าคิมเชิญเตงอูมา
เป็ นครูสอนเล่าอิน๋ กับเล่าต๋ง แต่งงานบุตรีคนโต หาเงียมจูเหล็งมาดูลกั ษณะบุตร
และอธิบายให้เห็นว่าเล่าอิน๋ กับเล่าต๋งไปอยู่กบั เล่าเหลียงได้อย่างไร จากนัน้ กลับมา
เล่าเหตุการณ์ตามตอนที่ 1 - 4 ในต้นฉบับ สอดแทรกชีวติ เล่าสิว้ ทีบ่ ดิ ามารดาโดด
บ่อตาย ต้องหนีระหกระเหินไป แล้วสลับกลับมาเล่าเหตุการณ์ตามตอนที่ 5 - 12
ในต้นฉบับอีก
การสลับเหตุการณ์ประวัตชิ วี ติ เล่าสิว้ และการทีบ่ ดิ ามารดาเล่าสิว้ ตายมา
ไว้ด้านหน้ านี้เป็ นการลาดับความใหม่ผสมผสานกับการเติมความ ที่ไม่จดั อยู่ใน
ประเภทการเติมความ เพราะเป็ นเรื่องทีม่ อี ยู่ในต้นฉบับ เพียงแต่อยู่ในการเล่าย้อน
เหตุ ก ารณ์ ชีวิตเล่ า สิ้ว ฉบับ แปลน ามาขยายความโดยวางลาดับ ใหม่ให้เป็ นไป
ตามลาดับเหตุการณ์ พีส่ าวของเล่าสิว้ ออกฉากครัง้ แรกในตอนที่ 12 เตงอูออกฉาก
ครัง้ แรกในตอนที่ 13 เมื่อออกฉากนัน้ ได้พูดคุยกันว่ารู้จกั กับเล่าสิ้วมาก่อน ใน
ฐานะเพื่อนร่วมเรียนหนังสือ ทัง้ สองได้ไปหาเงียมจูเหล็งผูเ้ ป็ นอาจารย์เก่าของเล่า
สิว้ ด้วยกันในตอนที่ 14 เงียมจูเหล็งได้ทานายชะตาของเล่าสิว้ ไว้ในตอนที่ 15 ว่า
จะมีบุญได้เป็ นประมุข
การที่ต้นฉบับบอกว่าเตงอูเป็ นเพื่อนร่วมเรียนเก่าของเล่าสิว้ ในขณะที่
ฉบับแปลพูดว่าเป็ นครูสอนพี่ชายของเล่าสิ้วนัน้ เป็ นความผิดพลาดในเรื่องการ
สือ่ สาร ตอนที่ 13 ของต้นฉบับ เล่าสิว้ ไปหาเตงอู เตงอูพดู ว่าตนนัน้ “曾与兄长长
安同窗” (เคยได้เรียนหนังสือกับท่านพีท
่ ฉ่ี ังอาน) หมายถึงว่าตนเคยเรียนหนังสือ
ร่วมกับเล่าสิว้ เรียกเล่าสิว้ ว่าพี่ เรียกตนเองว่าผูน้ ้อง เป็ นธรรมเนียมของจีนทีจ่ ะให้
เกียรติกนั เล่าสิว้ เองก็เรียกตนเองว่าผูน้ ้องและเรียกเตงอูว่าท่านพี่ ฉบับแปลไทย
จับคาว่า พี่ ตรงนี้ไปเข้าใจผิดว่าหมายถึงเล่าอิน๋ เล่า ต๋ง และน่ าจะมีการสื่อสารกัน
ผิดพลาดคือเปลีย่ นจากเป็ นเพื่อนนักเรียนมากลายเป็ นสอนพีช่ าย เมื่อมีการเกลา
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แก้สานวนแปล ผูเ้ กลาแก้เล่าเรื่องไปว่าเล่าคิมเชิญเตงอูมาสอนเล่าอิน๋ เล่าต๋ง และ
มาพูดอย่างเดียวกันซ้าอีกครัง้ เมื่อเล่าสิว้ มาพบเตงอูภายหลัง
ฉบับแปลเขียนถึงการทานายชะตาเล่าสิว้ ไว้ในตอนที่ 15 แต่มปี ระโยค
หนึ่ ง ที่เ งีย มจู เ หล็ง กล่ า วคือ “ 吾尚记得文叔八字：建平元年十二月甲子夜生。”
(ข้ายังจาวันเกิดของบุนซกได้ เกิดกลางคืนวันจย๋าจื่อ (กล.) เดือน 12 ปี แรกแห่งรัช
ศกเจีย้ นผิง (กล.) ) จากนัน้ จึงทานายชะตาของเล่าสิว้ ฉบับแปลไม่ได้ระบุวนั แต่
แต่งเรื่องในช่วงแรกว่าเล่าคิมให้เงียมจูเหล็งดูชะตาบุตร และเมื่อเล่าสิว้ เติบใหญ่มา
หาเงียมจูเหล็ง ฉบับแปลก็พูดซ้าว่าเคยดูชะตาให้เมื่อเล่าสิว้ แรกเกิด ซึง่ สิง่ เหล่านี้
ไม่ปรากฏในต้นฉบับ
นอกจากนี้มกี ารสลับลาดับความเล็กๆ น้อยๆ เช่น ลักษณะประมุขของ
เล่าสิว้ ต้นฉบับพรรณนาไว้เมื่อสนทนากันไปสักพักหนึ่งแล้ว ในขณะที่ฉบับแปล
เขียนในทันทีท่เี ล่าเหลียงได้เห็นเล่าสิ้ว น่ าจะเป็ นการเชิดชูบารมีของเล่าสิว้ อีก
ประการหนึ่ง
ต้ น ฉบับ เล่ า เรื่อ งที่เ ล่ า เหลีย งไปเห็น ประกาศนั น้ ก่ อ นที่เ ล่ า สิ้ว จะมา
จากนัน้ ค่อยเล่าว่าเล่าสิ้วมาอยู่ด้วย ทาไร่ไถนาบริบูรณ์ แล้วค่อยเล่าเหตุการณ์
ต่ อ เนื่ อ งจากประกาศของอองมัง ท าให้ข ดั กับ ลาดับ เวลาพอสมควร ฉบับ แปล
เปลี่ย นเอาเหตุ ก ารณ์ ท่ีเล่ า สิ้ว ตามหาเล่ าเหลียงจนพบมาไว้ก่ อน ประกาศของ
อองมังมาทีหลัง แก้ไขปั ญหาเรื่องลาดับเวลากระโดดไปกระโดดมา ไม่สมเหตุผล
ในต้นฉบับ
จะเห็นได้ว่าฉบับแปลมีการปรับลาดับความ ผสมการเปลีย่ นจากการเล่า
ย้อ นมาเป็ นการบรรยายความ ในขณะเดียวกันก็ขยายความและเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดปลีกย่อยไปพร้อมๆ กัน ทัง้ หมดนี้สนั นิษฐานว่าเป็ นไปเพื่อเชิดชูตวั
เอกคือเล่าสิว้ ให้โดดเด่น ทาให้เรื่องซึ่งค่อนข้างสับสนในภาษาจีน อ่านเข้าใจง่าย
ขึน้ และยังเป็ นการเชิดชูบุญญาธิการของเล่าสิว้ ให้เด่นชัดขึน้ อีกด้วย
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6. การเติ มความ
จากการศึกษา พบว่าฉบับแปลมีการเติมข้อความที่ต้นฉบับไม่มเี ข้ามา
ตลอดทัง้ เรื่อง โดยไม่ได้เป็ นไปเพื่อขยายความให้เข้าใจชัดเจน แต่น่าจะเป็ นการ
เติมทีม่ นี ยั ยะบางประการแฝงอยู่อย่างเด่นชัด
ตารางที่ 2
ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตี้ทงสูเหยี่ยนอี้ ตอนที่ 5 หน้ า 433
丁卯二年，莽依周书作大诰，令人遍谕天下，言：“平帝昏庸，不堪重贵，今已逊位
孺子婴也”。由是吏士攻义破之。

คาแปลโดยผูว้ ิ จยั
ปี ท่ี 2 ติงเหม่า (กล.) (ออง) มังเขียนคาประกาศตามอย่าง “พงศาวดารราชวงศ์
โจว” ให้คนป่ าวประกาศไปทัวแผ่
่ นดิน ความว่า “พระเจ้าเปงเต้โฉดเขลาไร้สามารถ ไม่อาจรับ
ตาแหน่งสาคัญ บัดนี้ได้สละราชย์แก่จเู อ๋ง” จากนัน้ ขุนนางโจมตีทาลายได้
ตัง้ ฮัน่ หน้ า 534
ครัน้ ณ ปี เถาะเดือนหก อองมังเห็นขุนนางเมืองหลวงราบคาบเป็ นปรกติแล้ว จึงแต่ง
หนังสือรับสังจู
่ เอ๋งฮองเต้ใจความว่า พระเจ้าเปงเต้ผรู้ กั ษาเมืองหลวง สติปัญญาโฉดเขลาไม่เอา
ธุระกิจการแผ่นดิน เสวยแต่สุราเมาเหลือกาลังบังเกิดโรคปั จจุบนั อาเจียนโลหิตสิน้ พระชนม์แล้ว
ขุนนางผูน้ ้ อยผูใ้ หญ่ในเมืองหลวงประชุมพร้อม ยอมยกเราผูช้ ่อื จูเอ๋งเชื้อพระวงศ์เสวยพระราช
สมบัติ เปลี่ยนกษัตริย์แผ่นดินใหม่ให้ขุนนางและเชื้อพระวงศ์ซ่ึ งครองเมืองน้ อยใหญ่เร่งเข้ามา
พร้อมกัน ณ เมืองหลวง จะจัดแจงเลื่อนที่เป็ นยศศักดิโดยสมควร
แม้นเมืองใดขัดรับสังตั
่ ง้ แข็ง
์
เมืองอยู่ มิได้เข้ามาอ่อนน้อมยอมถวายดอกไม้เงินทองตามอย่างธรรมเนียม จะเกณฑ์กองทัพยก
ไปจับเจ้าเมืองฆ่าเสีย อองมังจึงส่งหนังสือให้ขุนนางพนักงานทหารพลเรือนแจกไปแก่หวั เมือง
น้อยใหญ่ทงั ้ ปวง
ฝ่ ายเชื้อพระวงศ์ซ่งึ เป็ นเจ้าครองเมืองแจ้งความตามหนังสือนัน้ รู้ว่าอองมังแต่งกล
อุบายล่อลวงจะให้เข้าไปเมืองหลวงต่างคนแข็งเมืองอยู่ แต่ผทู้ ม่ี ไิ ด้เป็ นเชือ้ วงศ์ไปรักษาเมืองน้อย
ใหญ่ทงั ้ ปวงนัน้ ครัน้ แจ้งความในหนังสือว่า พระเจ้าเปงเต้ผคู้ รองเมืองหลวงเสวยสุราบังเกิดโรค
ปั จจุบนั เสด็จสวรรคต ขุนนางในเมืองหลวงพร้อมกันยกจูเอ๋งชันษาสามขวบเศษ เชือ้ พระวงศ์พระ
เจ้าเปงเต้ ขึน้ ครองราชสมบัติ แต่ยงั ทรงพระเยาว์นักจะว่าราชการเมืองหลวงยังมิได้ อองมังขุน
นางผู้ใ หญ่ ก ากับ ว่ า ราชการเมือ งหลวงอยู่ เห็น ว่า อองมัง ขุน นางผู้ใ หญ่ มีใจสัต ย์ซ่ือ คิดชอบ
ประกอบการทัง้ ปวงเหมือนอย่างจิงก๋งต้าน ซึง่ ว่าราชการแทนจิวเซงอ๋องพระราชบุตรพระเจ้าจิวบุ
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นอ๋องแต่ก่อน หัวเมืองน้ อยใหญ่ทงั ้ ปวงแต่งเครื่องบรรณาการเข้ามาถวายจูเอ๋งฮองเต้ ซึ่งเป็ น
กษัตริยพ์ ระองค์ใหม่ ณ เมืองหลวงพร้อมกันทุกหัวเมือง
ฝ่ ายอองมังครัน้ มิได้เห็นผูซ้ ง่ึ เป็ นเชือ้ พระวงศ์เข้ามาไม่สมความคิด จึงเอาใจเผือ่ แผ่ตงั ้
ขุนนางผูค้ รองเมืองน้ อยให้ได้ครองเมืองใหญ่ ขุนนางผูใ้ หญ่ให้พระราชทานบ้านส่วยและยศศักดิ ์
เพิม่ ขึน้ มากกว่าแต่ก่อน แล้วจัดแจงทหารคนสนิทซึ่งเป็ นพรรคพวกไปเป็ นขุนนางกากับผูร้ กั ษา
เมืองอยู่ทุกเมือง แล้วให้เสื้อผ้าเงินทองแก่ผู้รกั ษาเมืองทัง้ ปวงตามสมควร จัดแจงให้คนื ไปอยู่
รักษาเมืองน้อยใหญ่เหมือนดังแต่ก่อน

ต้นฉบับกล่าวถึงการหนังสือแจ้งเรื่องการครองราชย์ของจูเอ๋งเพียงสัน้ ๆ
ในขณะทีฉ่ บับแปลมีขอ้ ความอธิบายทีม่ าทีไ่ ปและขู่ขวัญเจ้าเมืองต่างๆ จากนัน้ ก็
เล่าว่ามีเจ้าเมืองแซ่เล่าซึ่งเป็ นเชือ้ พระวงศ์ไม่เข้ามา ในขณะที่เจ้าเมืองอื่นเข้ามา
อองมังจึงเอาใจขุนนางผูค้ รองเมืองน้อยต่างๆ ซึง่ ไม่ปรากฏในต้นฉบับแต่อย่างใด
อนึ่ง ในต้นฉบับมีขอ้ ความทีไ่ ม่สามารถอ่านรูเ้ รื่องได้คอื 由是吏士攻义
破之。ในที่น้ีแปลไว้ว่าจากนัน
้ ขุนนางโจมตีทาลายได้ ข้อความนี้ไม่สมั พันธ์กบั
ข้างหน้า และข้างหลังซึง่ จะเป็ นเหตุการณ์ทเ่ี ล่าถึงอองมังปลดจูเอ๋งออกและตัง้ ตัว
เป็ นฮองเต้ เปลีย่ นราชวงศ์ใหม่ ตามประวัตศิ าสตร์ ในปี นนั ้ มีขุนนางผูห้ นึ่งชื่อไจ๋อ้ี
เป็ นกบฏต่อต้านอองมัง ท้ายสุดถูกปราบลงได้ ไม่แน่ ใจว่าเมื่อคณะผูแ้ ปลแปลถึง
ตรงนี้ มีการพูดถึงเรื่องนี้หรือไม่ เพราะเป็ นเรื่องที่ไม่ปรากฏในฉบับนิยาย แต่
อย่างไรก็ดี วิเคราะห์แล้วยังเห็นว่าไม่สมั พันธ์กบั เรื่องการขู่ขวัญเจ้าเมืองกับเรื่อง
อื่นที่ฉบับแปลแต่งเพิม่ เข้ามาโดยตรง ฉบับแปลน่ าจะต้องการสื่อถึ งความชัวร้
่ าย
ของอองมังทีข่ ่มขู่เจ้าเมืองต่างๆ เล่าถึงปั ญญาของเจ้าเมืองทีเ่ ป็ นเชือ้ พระวงศ์ ใน
ขณะเดีย วกัน ก็อ ธิบ ายว่ า เจ้า เมือ งอื่น ๆ ถู ก หลอกให้ห ลงเชื่อ จากนัน้ ก็แ ต่ งว่า
อองมังใช้ผลประโยชน์อย่างไรในการซือ้ ใจเจ้าเมืองต่างๆ ให้เป็ นพวก
ตารางที่ 3
ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตี้ทงสูเหยี่ยนอี้ ตอนที่ 7 หน้ า 435
己已新建国元年春正月，王莽登殿，召众文武议曰：“子婴原立，今朕为帝，则有二
君，将何如耶？”苏献出班奏曰：“天下国家，不可二主。且陛下新居宝位，未见清政，再与肩
立并朝，恐后争鸣角胜，百姓怨望。依臣愚度，陛下可灭子婴而取归一统，庶使万民清乐，四海
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宴平，愿陛下详察。”莽曰：“子婴原朕立之，若再复灭，是不仁也。”献曰：“陛下既不忍灭，
可废之为公职。何如？”王莽准奏，命苏献赍旨人后殿，废子婴为安定公，孝平皇后为安定太后。

คาแปลโดยผูว้ ิ จยั
เดือนอ้ายฤดูใบไม้ผลิปีแรกแห่งรัชศกเจี้ยนกั ๋วราชวงศ์ซนิ ปี จซ่ี ่อื อองมังขึน้ ท้อง
พระโรง เรียกขุนนางบุ๋นบู๊มาหารือว่า “เดิมตัง้ จูเอ๋งไว้ บัดนี้เราเป็ นฮ่องเต้ เกิดมีประมุขถึงสอง
จักทาเยีย่ งไร” โซเหี้ยนออกจากแถวมากราบทูลว่า “แว่นแคว้นในใต้ฟ้า ไม่อาจมีประมุขสอง
หนาซ้าบัดนี้พระองค์แรกครองบัลลังก์ ยังไม่ได้จดั การราชกิจให้เรียบร้อย หากครองบัลลังก์
พร้อมกัน เกรงว่าวันหน้าจะมีการแก่งแย่งเอาชัย ราษฎรจะคับข้องหมองใจ กระหม่อมมี
ความเห็นโง่เขลา พระองค์สามารถกาจัดจูเอ๋งทาแว่นแคว้นเป็ นเอกภาพ จึงพาให้ราษฎรทัว้
ปวงเป็ นสุขสงบ สี่ทะเลราบคาบ ขอพระองค์ทรงใคร่ครวญ” (ออง) มังกล่าวว่า “เดิมเราตัง้
จูเอ๋ง หากวันนี้ฆ่าทิ้ง ถือว่าไร้เมตตาธรรม” (โซ) เหี้ยนตอบว่า “ในเมื่อพระองค์ไม่อาจหัก
พระทัยฆ่าเสีย ก็ถอดลงมาให้มบี รรดาศักดิเป็์ นกง เป็ นอย่างไร” อองมังเห็นชอบตามทีก่ ราบ
ทูล ให้โซเหี้ยนถือราชโองการไปยังตาหนักหลัง ถอดจูเอ๋งลงมาเป็ นอันเต๋งกง ให้เซี่ยวผิง
(กล.) ฮองเฮาเป็ นอันเต๋งไทเฮา
ตัง้ ฮัน่ หน้ า 535 - 536
ครัน้ ณ เดือนสีป่ ี มะโรง อองมังจึงสังให้
่ หาโซเหี้ยนเข้าไปทีข่ า้ งในปรึกษาว่า ขุน
นางหัว เมือ งทัง้ ปวงนัน้ เราเห็น ว่ า ปกติร าบคาบอยู่แ ล้ว แต่ ขุน นางเฝ้ า ในเมือ งหลวงนัน้
เรียบร้อยเหมือนแต่ก่อนหรือยังมีเสี้ยนหนามอยู่เป็ นประการใด โซเหี้ยนจึงบอกว่าบรรดาขุน
นางข้าราชการทัง้ ปวงเกรงกลัวอานาจท่านสิ้น ขุนนางซึ่งเป็ นเสี้ยนหนามข้าพเจ้าปราบราบ
คาบ ราชสมบัตใิ นเมืองหลวงตกอยู่ในเงื้อมมือท่าน แต่ขา้ พเจ้าคิดวิตกอยู่ดว้ ยจู เอ๋งเชื้อฮัน่
เปงเต้ ท่านเอามาตัง้ ไว้เป็ นกษัตริย์ จะล่อลวงให้เชือ้ พระวงศ์เข้ามามิได้สมความคิด แต่จูเอ๋ง
อยู่ในราชสมบัตถิ งึ สามปี มีชนั ษาล่วงเข้ามาถึงเจ็ดขวบแล้ว ถ้าละไว้นานไปจูเอ๋งจะคิดชิงเอา
ราชสมบัติ กาจัดท่านเสียเป็ นมันคง
่ ซึ่งท่านจะประมาทดูหมิน่ เชื้อพระวงศ์ กษัตริย์ เหมือน
เอาอสรพิษมาเลี้ยงไว้ไม่ตอ้ งอย่างธรรมเนียม ขอท่านจงเอาตัวจูเอ๋งไปฆ่าเสียแต่ยงั เยาว์อยู่
ฉะนี้ ราชสมบัตใิ นเมืองหลวงจึงเป็ นสิทธิขาดอยู
่แก่ท่าน อองมังจึงว่าท่านว่าจูเอ๋งเป็ นเชือ้ พระ
์
วงศ์กษัตริยเ์ หมือนอสรพิษมิให้คดิ ประมาทนัน้ ชอบ แต่จะฆ่าจูเอ๋งเป็ นทารกอายุไม่ถงึ สิบขวบ
นัน้ จะมีคานินทาว่าเราชิงราชสมบัตจิ เู อ๋ง จาจะคิดฆ่าเสียด้วยอุบาย อย่าให้ขนุ นางราษฎรหัว
เมืองทัง้ ปวงล่วงว่ากล่าวติเตียนจึงจะชอบ ท่านจงออกไปชุมนุมขุนนางให้พร้อม ณ ทีเ่ ฝ้ า เรา
จะปรึกษาตัง้ จูเอ๋ งเป็ น อันเตงก๋ง โซเหี้ย นคานับลามาประชุมขุนนางตามคาสัง่ อองมังจึง
ออกมาทีข่ า้ งหน้าปรึกษาขุนนางว่า จูเอ๋งฮองเต้เยาว์นักจะว่าราชการเมืองหลวงนัน้ มิได้ จะ
ตัง้ ให้เป็ นทีอ่ นั เตงก๋ง พอชันษาจาเริญขึน้ ควรจะว่าราชการแผ่นดินแล้ว จึงจะคืนราชสมบัตใิ น
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เมือ งหลวงให้จูเ อ๋ ง ต่ อ ภายหลัง ท่ า นจะเห็น ประการใด โซเหี้ย นกับ ขุน นางคนสนิ ทซึ่งรู้
อัธยาศัยจึงว่าจูเอ๋งนัน้ ชันษายังเยาว์นกั ซึ่งจะเป็ นกษัตริย์สบื ไปข้าพเจ้าเห็นว่าถ้ามีผทู้ ลู ยุยง
ให้ตรัสสังการอั
่
นผิดด้วยอย่างธรรมเนียม มีผู้ทาตามรับสัง่ กฎหมายสาหรับแผ่นดินจะฟั น่
เฟื อนไป คาซึ่งปรึกษาจะให้จูเอ๋งเป็ นอันเตงก๋งนัน้ ข้าพเจ้าทัง้ ปวงเห็นชอบด้ วย อองมังจึงตัง้
จูเอ๋งเป็ นทีอ่ นั เตงก๋ง จัดแจงตาหนักหลังวังให้เป็ นทีอ่ าศัย แล้วสังขุ
่ นนางคนสนิทให้ไปกากับ
กักขังอันเตงก๋งไว้ในตาหนักมิให้ส่งอาหาร อันเตงก๋งได้ความลาบากด้วยอดอยากอาหาร อยู่
ประมาณเจ็ดวันสุดสิ้นกาลังขาดใจตาย ขุนนางผูก้ ากับจึงมาแจ้งแก่อองมังต่อหน้าขุนนางทัง้
ปวง อันเตงก๋งป่ วยถึงอสัญกรรม อองมังได้ยนิ แกล้งทาตกใจ แล้วสังให้
่ ทาการฝั งศพตาม
ธรรมเนียม ครัน้ ณ เดือนสิบเอ็ด โซเหี้ยนจึงให้ประชุมขุนนางพร้อมกัน มอบเวนราชสมบัติ
ให้อองมังเป็ นต้นกษัตริย์ เปลีย่ นศักราชใหม่ในปี มะโรง

ต้นฉบับเขียนว่าจูเอ๋งถูกถอดลงเป็ นอันเตงก๋ง เซีย่ วผิงฮองเฮาเป็ นอันติง้
ไทเฮา ฉบับแปลตัดเรื่องเซีย่ วผิงฮองเฮาออกทัง้ หมด ต้นฉบับเขียนเพียงจูเอ๋งถูก
ถอด ฉบับแปลเติมความเรื่องการฆ่าจูเอ๋งลงไปมีรายละเอียดมากซึง่ ไม่ปรากฏใน
ต้นฉบับ นอกจากมีท่วี ่า “จัดแจงตาหนักหลังวังให้เป็ นที่อาศัย ” น่ าจะแปลผิดมา
จากตรงทีว่ ่าโซเหีย้ นถือราชโองการไปยังตาหนักหลัง
ตารางที่ 4
ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตี้ ทงสูเหยี่ยนอี้ ตอนที่ 25 หน้ า 462
那官长揖罢，即请人县衙，逊坐置酒款待，谓曰：“吾乃此邑之宰，姓李名通，字次
元。敢问贤公何姓？”文叔曰：“吾乃白水村金和是也。”通曰：“贤公何得诈乎！吾闻小儿于
市上谣歌，说‘祸全，福全，白水升天，刘氏复兴，李氏辅焉！’贤公既非金龙护体，汉室金枝
刘秀，吾岂屈身而迎哉？”文叔见道实情，遂将其事逐一告知。李通大喜，慌忙下席，请主公受
礼，谓曰：“主公兴兵，臣助军兵五百。”

คาแปลโดยผูว้ ิ จยั
ขุนนางนัน้ คารวะแล้วก็เชิญเข้าไปในจวน เชิญให้นงั ่ ทีจ่ ดั อาหารมาต้อนรับแล้วว่า
“ข้าเป็ นเจ้าเมืองนี้ แซ่หลีชอ่ื ทอง ชือ่ รองว่าชือ่ หยวน (กล.) ขอถามว่าท่านแซ่ใด” บุนซกตอบ
ว่า “ข้าคือกิมห่อแห่งบ้านแปะจุ๋ยฉิง” (หลี) ทองกล่าวว่า “ท่านกล่าวลวงไปไย ข้าได้ยนิ เด็ก
ร้องเพลงทีต่ ลาดว่า เคราะห์บริบูรณ์ โชคบริบูรณ์ แปะจุ๋ย(น้ าขาว)ขึน้ ฟ้ า แซ่เล่ารุ่งเรือง แซ่
หลีช่วยพยุง ในเมือ่ ท่านมิใช่เล่าสิว้ ผูเ้ ป็ นเชือ้ พระวงศ์ มีมงั กรทองปกป้ องกาย ข้าหรือจะยอม
พลีกายช่วยรบ” บุนซกเห็นกล่าววาจามาตามสัตย์จริง จึงเล่าเรือ่ งให้ฟังทุกประการ หลีทองดี
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ใจนัก รีบลงจากทีน่ งมาขอให้
ั่
ผเู้ ป็ นนายรับการคารวะ กล่าวว่า “นายท่ายยกพลขึน้ ข้าผูเ้ ป็ น
ขุนนางจัดทหารไปให้หา้ ร้อยคน”
ตัง้ ฮัน่ หน้ า 573
หลีทองลงจากเกวียนคานับเชิญเข้าไปในตึกให้นัง่ ทีส่ มควร เรียกโต๊ะและสุรามา
เลี้ยงแล้วบอกว่าข้าพเจ้าชื่อหลีทองเป็ นเจ้าเมืองน่ าเอีย๋ ง แต่ได้เห็นท่านก็มคี วามรัก ท่านแซ่
ใดชือ่ ใดมาแต่บา้ นเมืองไหน เล่าสิว้ บุนซกคิดว่าถ้าจะบอกโดยจริงเกรงเจ้าเมืองน่ าเอีย๋ งจะจับ
ไปให้อ องมัง คิดแล้ว บอกเป็ น คาพรางว่า ข้าพเจ้าแซ่กิมชื่อห่ ออยู่บ้านแปะจุยฉิ ง หลีทอง
หัวเราะแล้วว่าซึ่งบอกตาบลบ้านเป็ นความจริงแล้ว เหตุใดอาพรางแซ่เสียให้แคลงแกล้งบอก
ว่าชือ่ กิมห่อเล่า อนึ่งแต่ก่อนข้าพเจ้าได้ยนิ ทารกกลางถนนตลาดพากันร้องเป็ นเพลงภาษาจีน
ว่า หัวฉวนหกฉวนแปะจุยเซ่งที เล่าซีฮกเหงหลีซจี วนเอีย๋ น แปลคาไทยว่า แซ่เล่าอยู่บา้ น
แปะจุยฉิงคืนเอาสมบัตใิ นเมืองหลวง แซ่หลีจะเข้าด้วยช่วยบารุงเป็ นเนื้อความฉะนี้ เมือ่ แรก
ท่านมายืนอยู่บนเกวียนข้าพเจ้าพิจารณาเห็นดังมังกรประคองตัวท่านดูประจักษ์แก่จกั ษุ ทัง้
รูปทรงก็สมควรจะเป็ นผูม้ บี ุญ แก้มเบื้องซ้ายมีไฝขนขึน้ ทีใ่ นไฝเก้าเส้นเป็ นสาคัญ อันแซ่เล่า
เชื้อวงศ์พระเจ้าฮันโกโจเป็
่
นทีร่ กั ราษฎรทัง้ แผ่นดิน เปรียบเหมือนดังดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
ซึ่งท่านบอกว่าแซ่กมิ ชือ่ ห่อ ข้าพเจ้าสาคัญว่าเล่าสิว้ บุนซกจึงคานับนัน้ จะมิเข้าใจผิดเสียหรือ
เล่าสิ้วบุนซกได้ฟังหลีทองว่าเห็นซื่อตรงโดยสุจริตมิได้คดิ ประทุษร้าย จึงค่อยกระซิบบอก
ความตามจริงแก่หลีทองทุกประการ หลีทองรูว้ ่าเล่าสิ้วบุนซกโดยแท้แล้วลงจากโต๊ะนัง่ ทีต่ ่า
คานับเล่าสิ้วบุนซกเหมือนดังข้ากับเจ้า แล้วว่า ท่านก็เป็ นเชื้อพระวงศ์กษัตริย์อนั ประเสริฐ
ควรทีจ่ ะคิดคืนเอาสมบัตใิ นเมืองหลวงให้จงได้ ซึง่ จะคิดการใหญ่กาจัดอองมังเมือ่ ใด ข้าพเจ้า
จึงจะจัดแจงทหารไปช่วยท่านห้าร้อยคน

ฉบับแปลมีการเติมความหลายจุด ให้เหตุผลว่าทาไมเล่าสิว้ ต้องปิ ด บัง
ความจริง มีการเติมลักษณะของเล่าสิ้วว่ามีไฝที่แก้มซ้าย ในไฝมีขนขึน้ เก้าเส้น
ตรงนี้ไม่มใี นทีใ่ ดในต้นฉบับเลย ไม่ทราบว่าการเติมข้อความนี้มาเกีย่ วข้องอะไรกับ
ผู้มีบุญในยุคที่มีการแปลหรือไม่ หรือเป็ นลักษณะที่ถือว่าดีตามตารานรลักษณ์
เพราะตามหลักนรลักษณ์ (โหงวเฮ้ง) นัน้ การมีไฝขึน้ ที่แก้มซ้ายและมีขนขึน้ ถือ
เป็ นลักษณะของผูม้ บี ุญหนักศักดิใหญ่
์ แสดงให้เห็นความเชื่อเรื่องนรลักษณ์แบบ
จีนนัน้ แพร่หลายในสังคมไทยยุคนัน้ แล้วแน่ ตอนท้ายยังมีคากล่าวของหลีทองใน
การเกลีย้ กล่อมให้เล่าสิว้ คิด

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
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ตารางที่ 5
ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตี้ ทงสูเหยี่ยนอี้ ตอนที่ 108 หน้ า 623
二月戊戌，帝崩于南宫前殿，在位三十三年，寿六十二。遗诏曰：“朕无益于百姓，
无得厚葬。但如孝文皇帝制度，务从省约。刺史、二千石长吏皆无离城郭。无遣使及因邮奏。”
葬于原陵山，太子庄即皇帝位。

คาแปลโดยผูว้ ิ จยั
วันอูซ้ วี เ์ ดือนยี่ ฮองเต้สวรรคต ณ ตาหนักหน้าแห่งพระราชวังใต้ อยู่ในราชสมบัติ
33 ปี ทรงพระชนมายุ 62 พรรษา มีพ ระราชโองการทิ้งไว้ว่า “ข้ามิไ ด้ส ร้างประโยชน์ แก่
ประชา หาควรทาศพอย่างหรูหราสิ้นเปลืองไม่ จงกระทาตามอย่างเซี่ยวเหวิน (กล.) ฮองเต้
กระทาทุกสิง่ อย่างมัธยัสถ์ เจ้าเมืองและขุน นางศักดินา 2000 ตัน้ อย่าได้เดินทางจากเมืองที่
ตนรักษา มิต้องส่งคนหรือส่งจดหมายมาเคารพศพ” ฝั งไว้ทเ่ี ขาหยวนหลิง (กล.) รัชทายาท
(หลิว) จวง (กล./ในฉบับภาษาไทยเรียกเล่าเอีย๋ น) เสวยราชย์เป็ นฮองเต้
ตัง้ ฮัน่ หน้ า 847 - 848
ครัน้ ณ เดือนสีข่ า้ งขึน้ ศักราชพระเจ้าฮันกองบู
่
๊ฮองเต้เสวยราชสมบัตไิ ด้สามสิบปี
จึงเรียกตังไหก๋งเข้าไปตรัสสังสอน
่
แล้วมอบราชสมบัตใิ ห้ตงั ไหก๋งเป็ นกษัตริย์บารุงแผ่นดิน
สืบไป พอเวลาใกล้รุ่งพระเจ้าฮันกองบู
่
๊ฮองเต้เสด็จสู่สวรรคต ตังไหก๋งและพระวงศานุวงศ์ฝ่าย
หน้าฝ่ ายใน ขุนนางผูใ้ หญ่ผนู้ ้อยทัง้ ปวง พากันร้อ งไห้รกั พระเจ้าฮันกองบู
่
๊ฮองเต้เสียงเซ็งแซ่
ไปทัง้ เมืองหลวง ครัน้ วายโศกแล้วตังไหก๋งจึงสังขุ
่ นนางทัง้ ปวงให้จดั แจงแต่งทีฝ่ ั งพระศพ ณ
เชิงเขาเลงไทสานตามอย่างกษัตริยผ์ มู้ บี ุญญาธิการแต่ก่อนสาเร็จแล้ว ประดับพระศพทรงรถ
เทียมด้วยม้าขาวทัง้ สี่ พระมเหสีและมหาอุปราชพระราชวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ ายใน ขุนนางผูใ้ หญ่
ผูน้ ้อยทัง้ ปวงนุ่งขาวห่มขาวตามเสด็จ ออกไปทาการฝั งพระศพเสร็จแล้ว ก่อกุฏใิ หญ่กรอมที่
ฝั ง ตัง้ นายทหารให้คุมไพร่อยู่เฝ้ าเป็ นอันมาก พระมเหสีกบั มหาอุปราชผู้เป็ นพระราชบุตร
เซ่นพระศพ แล้วพาขุนนางและสนมกรมฝ่ ายในกลับเข้าพระราชวัง

เดื อ นที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ เ ปลี่ ย นจากเดื อ นยี่ เ ป็ นเดื อ นสี่ จ านวนปี ที่
ครองราชย์ค ลาดเคลื่อ นไป ไม่ ป รากฏอายุ พ ระเจ้า ฮัน่ กองบู๊ (เล่ า สิ้ว ) ในขณะ
สวรรคต พระราชโองการถูกตัดทิง้ แต่มกี ารเพิม่ ข้อความเข้ามาอีกมากก่อนทีจ่ ะถึง
การครองราชย์ของรัชทายาท (ฉบับแปลใช้ว่ามหาอุปราช) ข้อความทีเ่ ติมเข้ามามี
จุดทีน่ ่ าสนใจคือมีการให้ตงั ไหก๋ง (มหาอุปราช) เข้าเฝ้ าเพื่อตรัสสังสอน
่
มีการเติม
ฉากร้องไห้อาลัยรัก อธิบายเรื่องงานศพอย่างละเอียด ในขณะทีไ่ ม่มเี รื่องเหล่านี้ใน
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ต้นฉบับเลย ฉบับแปลน่ าจะมีความมุ่งหมายในการสื่อสารถึงความห่วงใยในการ
เป็ นผูป้ กครองทีด่ ขี องเล่าสิว้ จึงต้องตรัสสังสอนผู
่
ส้ บื บัลลังก์ต่อ และเป็ นธรรมดาว่า
เมื่อผูป้ กครองจากไป ก็ย่อมมีเรื่องความอาลัยรักของคนทัง้ หลายและมีการจัดงานศพ
อย่างสมพระเกียรติ โดยตัดข้อความทีม่ ใี นต้นฉบับทีเ่ น้นว่าให้จดั งานศพเรียบง่ายทิง้ ไป
ตารางที่ 6
ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตี้ ทงสูเหยี่ยนอี้ ตอนที่ 109 หน้ า 625
是日，明帝登殿，文武班列两行。扬尘拜舞，山呼礼毕，加封邓禹为太傅，李通为大
司空。众臣各受封赠，大赦天下。

คาแปลโดยผูว้ ิ จยั
วันนัน้ พระเจ้าเบงเต้เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ขุนนางทัง้ บุ๋นและบู๊เข้าเฝ้ าสอง
แถวตามตาแหน่ ง ครัน้ ถวายพระพรเสร็จตามธรรมเนียม ก็ตงั ้ เตงอูให้มตี าแหน่ งเพิม่ เป็ นไท
ปก หลีทองเป็ นไตสูของ ขุนนางทัง้ ปวงได้เลือ่ นตาแหน่ งยศศักดิต่์ างๆ กัน พระราชทานอภัย
โทษทัวแผ่
่ นดิน
ตัง้ ฮัน่ หน้ า 848
ฝ่ ายเตงอูซ่งึ เป็ นโกบิดเหาจึงประชุมขุนนางพร้อมกัน ถวายพระนามมหาอุปราช
เป็ นพระเจ้าเบงเต้เสวยราชสมบัตใิ นเมืองหลวง ครัน้ ถึงวันฤกษ์ดี พระเจ้าเบงเต้เสด็จออก ณ
พระทีน่ งตั
ั ่ ง้ เตียนมุขข้างตะวันออก ขุนนางผูใ้ หญ่ผนู้ ้อยฝ่ ายทหารพลเรือนเฝ้ าตามตาแหน่ง
พร้อมกัน พระเจ้าเบงเต้จงึ จัดแจงเลื่อนทีข่ นุ นาง ตัง้ เตงอูซ่งึ เป็ นโกบิดเหาให้เป็ นทีไ่ ทปกขุน
นางเฒ่าสาเร็จราชการฝ่ ายพลเรือน ตัง้ ให้หลีทองเป็ นไตสูของขุนนางผู้ใหญ่ สาเร็จราชการ
ฝ่ ายทหาร บรรดาขุนนางผูม้ คี วามชอบแต่ก่อนได้เลื่อนทีย่ ศศักดิตามสมควร
แล้วให้ปล่อย
์
นักโทษตามอย่างประเพณีกษัตริย์อนั เสวยราชสมบัตใิ หม่ พระเจ้าเบงเต้มพี ระทัยโอบอ้อม
อารีแก่ขุนนางและราษฎรหัวเมืองทัง้ ปวง ตามเยีย่ งอย่างพระราชบิดาผูบ้ ารุงแผ่นดินมาก่อน
ราษฎรหัวเมืองราบคาบเป็ นปกติ

เหตุการณ์ตอนนี้ต่อจากเหตุการณ์ในตารางทีแ่ ล้ว มีการเติมข้อความที่
น่ าสนใจคือเพิม่ คาว่า “พระเจ้าเบงเต้มพี ระทัยโอบอ้อมอารีแก่ขุนนางและราษฎร
หัวเมืองทัง้ ปวง ตามเยี่ยงอย่างพระราชบิดาผู้บารุงแผ่นดินมาก่อน” เป็ นการยก
ย่องคุณความดีของพระเจ้าฮันกองบู
่
๊และพระเจ้าเบงเต้
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ตารางที่ 7
ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตี้ทงสูเหยี่ยนอี้ ตอนที่ หน้ า
忽近臣趋坛奏曰：“大司空李通病笃，今早气绝而薨。乞陛下传敕安葬”。帝闻，大
哭，曰：“先帝起义舂陵，此将首助兵甲。披坚执锐，拯弱扶危，历尽汗马百年之劳。未蒙恩赐
一息，今才佚乐，天何速其命乎！”敛蹙眉尖，吁磋不已。太傅桓玄进曰：“陛下少忧，人寄尘
寰，生死有命。李通既逝，不能复醒，陛下可念其功，敕赐厚葬。何为痛苦哀之而损容乎？”帝
遂止，罢坛还宫，传敕厚葬，谥曰“恭侯”，子音嗣。帝与阴皇太后亲临墓吊，有诗哭曰：
先帝初逢世乱时，将军誓死寄安危。
旌旗万里寒胡胆，梁柱今朝折栋支。
义节棱棱冲汉漠，忠精赫赫著铭碑。
伤心多少英雄泪，忍向斜阳故国挥。
吊罢，车驾还宫。

คาแปลโดยผูว้ ิ จยั
ทันใดนัน้ มีขนุ นางใกล้ชดิ รีบเข้ามาใกล้แท่นพิธแี ล้วกราบทูลว่า “หลีทองซึง่ เป็ นไต
สูของป่ วยหนัก บัดนี้ถงึ แก่อสัญกรรมแล้ว ขอพระองค์ม ีพระราชโองการจัดการงานศพ” ฮอง
เต้ได้สดับก็กนั แสงว่า “เมือ่ ครัง้ ฮองเต้ผลู้ ่วงลับยกพลขึน้ ทีช่ งหลิง (กล.) ขุนพลผูน้ ้กี ร็ ่วมมาแต่
ต้น ถืออาวุธรบ ช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยาก สร้างความชอบบนหลังม้ายังยื
่ นร้อยปี ยังมิเคย
ได้รบั พระราชทานพระกรุณา ตอนนี้เพิง่ มาพอมีความสุข ฟ้ าไยผลาญชีวติ เล่า ” ขมวดพระ
ขนงถอนพระทัยมิได้ฟยุด หวนเสวียน (กล.) ผู้เป็ นไทปกกราบทูลว่า “ขอพระองค์อย่าได้
หม่นหมองพระทัย คนเราอยู่ในโลกมนุ ษย์ อยู่หรือตายฟ้ าลิขติ หลีทองจากไปแล้ว มิอาจฟื้ น
คืนชีพ พระองค์คดิ ถึงในความชอบของเขา ก็พงึ มีพระราชโองการให้จดั งานศพให้สมเกียรติ
ไยต้องทุกข์โศกเศร้าเสียพระทัยเป็ นทีเ่ สือ่ มพระพักตร์ดว้ ยเล่า” ฮองเต้จงึ หยุดกันแสง เลิกพิธี
เสด็จกลับวัง มีพระราชโองการให้จดั งานศพอย่างยิง่ ใหญ่ ให้ตงั ้ นามหลังตายว่า “กงโหว”
บุ ต รคือ หลี่อิน สืบ ต าแหน่ ง ต่ อ ฮองเต้ก ับ อิน ฮองไทเฮาเสด็จ ไปไว้อ าลัย ยัง หลุ ม ศพด้ว ย
พระองค์เอง มีบทกวีอาลัยว่า
ครัง้ บรรพราชกอบกูโ้ ลกวุ่นวาย
แม่ทพั เสีย่ งเป็ นตายจงรักมัน่
ธงสะบัดหมืน่ ลีอ้ รีถอยพลัน
ผ่านคืนวันบัดนี้เสาหลักวาย
ครรลองธรรมเกียรติศกั ดิ ์แผ่ทุกที่
จิตภักดีจารึกไว้ไม่สญ
ู หาย
น้าตาโศกวีรชนหลังพรู
่ พราย
ไหลเป็ นสายมองแผ่นดินยามสายัณห์
หลังไว้อาลัยแล้วก็เสด็จประทับบนราชรถกลับพระราชวัง
ตัง้ ฮัน่ หน้ า 848 - 849
พอมีผู้มาทูลว่า หลีทองซึ่งเป็ นไตสูของขุนนางผู้ใหญ่ บังเกิดโรคปั จจุบนั ถึงแก่
อสัญกรรม พระเจ้าเบงเต้จงึ เสด็จไปบ้านหลีทอง ตรัสสังขุ
่ นนางพนักงานประดับศพใส่หบี แล้ว
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เสด็จเข้าพระราชวังขึ้นเฝ้ าฮองไทเฮาผู้เป็ นพระราชมารดา แล้วทูลว่าหลีทองถึงแก่กรรม
ฮองไทเฮาได้ฟังมีพระทัยอาลัยนัก จึงตรัสเล่าความแต่หลังให้พระราชบุตรฟั งแล้วว่า หลีทอง
คนนี้กบั พระเจ้าฮันกองบู
่
๊ฮองเต้พระราชบิดาของเจ้านัน้ ได้สาบานไว้ต่อกันมาแต่ก่อน หลีทอง
ตัง้ ใจจงรักภักดีอ าสาปราบยุ ค เข็ญ มาตราบเท่ า บิด าเจ้าได้เ ป็ น ใหญ่ บ ารุง แผ่ น ดิน เสด็จ
สวรรคตแล้ว เห็น แต่ ห น้ า หลีท องเป็ น ขุ น นางคนเก่ า กลับ หนี ต ายไปตามเสด็จ อี ก เล่ า
ฮองไทเฮาตรัสพลางทรงพระกันแสง ครัน้ ถึงวันฝั งศพหลีทอง ฮองไทเฮาเสด็จไปส่งศพฝั งศพ
ตามตาแหน่งขุนนางผูใ้ หญ่ แล้วเสด็จกลับเข้าพระราชวัง

เหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึน้ เมื่อพระเจ้าเบงเต้ไปทาพิธบี ูชาฟ้ าดิน มีผมู้ าทูล
ว่ า หลีท องซึ่ง เป็ นขุ น นางส าคัญ ในพระเจ้า ฮัน่ กองบู๊ ต ายแล้ ว ฉบับ แปลเพิ่ม
เหตุการณ์ทฮ่ี องไทเฮาหรือพระพันปี เล่าถึงคุณความดีของหลีทองด้วยความอาลัย
รัก ซึง่ ไม่ปรากฏในต้นฉบับ ในขณะทีต่ ดั รายละเอียดบทพูดระหว่างพระเจ้าเบงเต้
กับขุนนาง ตัดบทกวีอาลัยซึง่ ไม่มคี วามสาคัญกับโครงเรื่องโดยตรง เป็ นเพียงการ
สร้างบรรยากาศเท่านัน้ ออกไป รวมถึงการเสด็จไปส่งศพ ปรากฏชื่อเพียงฮองไท
เฮา ไม่เอ่ยถึงพระเจ้าเบงเต้ การเติมบทบาทของฮองไทเฮาหรือพระพันปี ในจุดนี้
น่าจะเป็ นการนาเสนอว่าขุนนางทีด่ นี นั ้ เป็ นเช่นไร และแสดงให้เห็นว่าผูป้ กครองทีด่ ี
พึงระลึกในความดีของขุนนางทีไ่ ด้ช่วยดูแลบ้านเมือง

7. การตัดความ
มี ข้ อ ความที่ป รากฏในต้ น ฉบับ จ านวนหนึ่ ง ไม่ ป รากฏในฉบับ แปล
บางส่วนนัน้ น่ าจะมิใช่การแปลตกหล่น แต่ เป็ นการตัดออกโดยความจงใจของผู้
แปล ซึ่งบางครัง้ เป็ นไปเนื่องจากเห็นว่าไม่จาเป็ นแก่ผอู้ ่านชาวไทย เนื่องจากไม่
เป็ นข้อใหญ่ใจความของเนื้อเรื่องหลัก ผูว้ จิ ยั พบลักษณะดังกล่าวมากในส่วนท้ายๆ
ของเรื่องคือตัง้ แต่ตอนที่ 111 จนถึงตอนที่ 126 โดยผูแ้ ปลใช้วธิ ตี ดั ทิง้ จานวนมาก
บางตอนตัดทิง้ ทัง้ ตอน เช่นตอนที่ 111 เป็ นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อเหลียงหง
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กับเมิง่ กวง ตอนที่ 114 ซึง่ เป็ นเนื้อหาคัมภีรส์ อนหญิงชื่อ “หนี่วเ์ จีย้ ” หรือ “โอวาท
สอนหญิง” ของปานเจา โดยสิง่ เหล่านี้แทบไม่มคี วามสัมพันธ์กบั โครงเรื่องหลัก ผู้
แต่งนิยายไปคัดลอกข้อความมาจากหนังสือประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ การตัดออกใน
ลักษณะนี้มอี ยู่มาก โดยภาพรวมอาจถือได้ว่าส่งผลดีต่อความเข้าใจของผูอ้ ่านชาว
ไทย

8. การขยายความ
การแปลจากภาษาหนึ่ ง ไปสู่ อี ก ภาษาหนึ่ ง มั ก มี ข้ อ จ ากั ด ในเรื่ อ ง
“ความหมายกักตุน” ในภาษา ข้อความต้นฉบับเป็ นทีเ่ ข้าใจได้สาหรับผูอ้ ่านทีม่ ภี ูมิ
หลังทางวัฒนธรรมอย่างเดียวกันกับผู้เขียน แต่เมื่อแปลเป็ นภาษาอื่น ผู้แปลใน
ภาษาปลายทางไม่สามารถเข้าใจได้ทนั ทีเพราะไม่ได้มภี ูมหิ ลังทางวัฒนธรรมอย่าง
เดียวกัน หากเป็ นการแปลแบบสมัยใหม่ สามารถใช้วธิ แี ปลตรงตามต้นฉบับ แล้ว
ทาเชิงอรรถอธิบายเพื่อประกอบให้ผู้อ่ านเข้าใจได้มากขึ้น แต่ การแปลในสมัย
โบราณ เมื่อเกิดปั ญหาติดขัดดังกล่าว จะใช้วธิ ขี ยายความลงไป ลักษณะนี้ต่างกับ
การเติมความอยู่บา้ ง เพราะการเติมความเป็ นการเติมสิง่ ทีไ่ ม่มี ในขณะทีก่ ารขยาย
ความ คือการขยายสิง่ ทีม่ ใี ห้ชดั เจนและมีรายละเอียดมากขึน้
ตารางที่ 8
ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตี้ทงสูเหยี่ยนอี้ ตอนที่ หน้ า
片时，御屏风后忽闪出一人，身长八尺，面颜紫色，相貌堂堂。身穿盘龙袍，腰系白
玉带，手持金简，足履乌靴，乃皇叔刘登。见工莽将鸩酒灌死平帝，大骂：“谗贼，汉家有何负
汝？安敢行事杀戮吾君？”莽曰：“尔上祖夺取秦朝天下，享此数百年之荣，又且凌辱大臣，无
端极矣！今天归于我，汝何言哉？”

คาแปลโดยผูว้ ิ จยั
เพียงชัวขณะ
่
หลังฉากกัน้ มีคนผูห้ นึ่งปรากฏกายขึน้ ร่างสูงแปดเชียะ ใบหน้าเป็ น
สีมว่ ง รูปโฉมสง่างาม ตัวสวมชุดลายมังกร เอวผูกสาดคาดหยกขาว มือถือแผ่นทอง เท้าสวม
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รองเท้าสีดา คนผูน้ ้ีคอื พระปิ ตุลา (อา) เล่าเต้ง ครัน้ เห็นอองมังกรอกยาพิษปลงพระชนม์พระ
เจ้าเปงเต้ ก็ด่าว่า “อ้ายโจรชอบกล่าวให้รา้ ยผูอ้ ่นื ราชวงศ์ฮนทรยศเจ้
ั่
าในที่ใด ไฉนจึงกล้า
ปลงพระชนม์ป ระมุข ข้า ” (ออง) มัง ตอบว่ า “บรรพบุ รุ ษ เจ้า ชิง แผ่ น ดิน ราชวงศ์จิน๋ เสพ
เกียรติยศหลายร้อยปี ยังกดขีห่ ยาบหยามขุนนางใหญ่ ไร้เหตุผลยิง่ นัก วันนี้ตกเป็ นของข้า
เจ้าจะว่ากระไรได้”
ตัง้ ฮัน่ หน้ า 530-531
ขณะนัน้ ขุนนางคนหนึ่งรูปร่างสมบูรณ์สงู หกศอก ชื่อเล่าเต้งเชื้อพระวงศ์นงั ่ อยู่รมิ
ลับแล เห็นพระเจ้าเปงเต้อาเจียนโลหิตเพราะอองมังข่มขืนพระทัยให้เสวยสุรายาพิษ เล่าเต้
งตกใจวิง่ ออกมาว่ากล่าวหยาบช้าด่าอองมังด้วยความโกรธว่าอ้ายกบฏ ตัวมึงคิดประทุษร้าย
ทาลายพระคุณพระเจ้าเปงเต้ซง่ึ ชุบเลีย้ งเป็ นขุนนางผูใ้ หญ่ให้ทย่ี ศศักดิถึ์ งขนาด ตัวเป็ นแต่ขนุ
นางข้าเฝ้ าคิดอกตัญญูต่อเจ้าแผ่นดินอันทรงพระคุณ หาผูส้ รรเสริญมิได้ อองมังจึงตอบว่าราช
สมบัตใิ นเมืองหลวงนี้ เดิมเป็ นของพระเจ้าจิน๋ ซีฮองเต้ พระเจ้าจิน๋ ซีฮองเต้ได้บารุงแผ่นดินสืบ
เชือ้ พระวงศ์กษัตริยม์ าถึงพระเจ้ายีซฮี องเต้ เล่าปั งปู่ ของท่านกับห้างอีเ๋ กลีย้ กล่อมทหารยกมา
ทาการศึกสามปี เตียวโก๋ทาประทุษร้ายต่อพระเจ้ายีซฮี องเต้ ยกพระเจ้าซาซีฮองเต้ขน้ึ เสวย
ราชสมบัติ เล่าปั งยกทัพเข้าชิงเมืองหลวง ห้างอีม๋ กี าลังมากขับเล่าปั งเสีย ห้างอีไ๋ ด้ครองเมือง
หลวงเป็ น ฌ้อ ปาอ๋ อ ง ปู่ ของท่านยกมาท าศึกกับ ฌ้อ ปาอ๋ อ งถึงห้า ปี จึงได้ร าชสมบัติเ ป็ น
กษัตริย์สบื เชื้อพระวงศ์มาช้านาน เล่าปั งปู่ ของท่านเป็ นแต่บุตรชาวบ้านไผ่ก๋วน ยังคิดตัง้ ตัว
เป็ นใหญ่สบื เชือ้ พระวงศ์มาหลายชัวกษั
่ ตริย์ บัดนี้บุญเราจะถึงทีเ่ ป็ นต้นกษัตริยบ์ ารุงแผ่นดิน
สืบไปภายหน้า เทวดาจึงบันดาลให้เราคิดการใหญ่สาเร็จได้โดยง่าย บัดนี้สมบัติตกอยู่ใน
เงือ้ มมือเรา ตัวเป็ นแต่ขนุ นางข้าเฝ้ า องอาจออกมาว่ากล่าวหยาบช้าไม่กลัวอาญา ชอบให้จบั
ตัวไปผ่าปากเสียจึงจะสมโทษ

เหตุการณ์น้ีเกิดขึน้ เมื่ออองมังวางยาพิษพระเจ้าเปงเต้ เล่าเต้งด่าอองมัง
มีการเติมความเล็กน้อยในคาด่า ส่วนทีอ่ องมังตอบกลับนัน้ ต้นฉบับบอกเพียงว่า
ต้นตระกูลฮันได้
่ แผ่นดินมาจากจิน๋ ฉบับแปลขยายความเล่าประวัตศิ าสตร์จนิ๋ และ
เหตุ การณ์ รบพุ่งชิงแผ่นดินระหว่างห้างอีก๋ บั เล่าปั งเป็ นการให้ภูมหิ ลังแก่ผู้อ่าน
ขยายความไปจากต้น ฉบับ นอกจากนี้ มีก ารเติม ความ “จับ ตัว ไปผ่ า ปาก” ซึ่ง
ต้นฉบับไม่มี
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9. การย่อความ
การแปลนิยายอิงพงศาวดารจีนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์พบการย่อความ
อยู่มาก ต้นฉบับกล่าวถึงอย่างละเอียดพิสดาร ฉบับแปลมีขอ้ ความย่นย่อลงจาก
ต้นฉบับ ซึ่งการย่อความนี้แตกต่างจากการแปลตกหล่นหรือการตัดข้อความทิ้ง
เพราะฉบับแปลยังรักษาเนื้อหาใจความใหญ่ไว้ เพียงแต่ไม่ลงรายละเอียดปลีกย่อย
หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย่อยให้ง่ายลง โดยมากเป็ นกลวิธที ่พี บบ่อยใน
ส่ว นที่ไ ม่ มีค วามสาคัญ กับ โครงเรื่อ ง แต่ เ ป็ น รายละเอีย ดปลีก ย่ อ ย รวมไปถึง
ประกาศ คาสังต่
่ างๆ
ตารางที่ 9
ตงฮันสื
่ อเอ้อร์ตี้ทงสูเหยี่ยนอี้ ตอนที่ 8 หน้ า 435 - 436
却说汉承平旧之业，府库充实，百官殷富，群蛮宾服，天下宴然。莽废子婴而尽得之
，其心意犹未满足，欲狭小汉家制度，更为疏阔，故召苏献问曰：“朕闻古之帝王有分土养民之
良法，方一里为一井，其田九百亩，中画井字界为九区。一区之中为田百亩，中百亩为公田，外
八百亩为私田，八家各授私田百亩而同养公田，是九分税一，所以国给民富，而颂声兴作，则刑
措不用于世也。至若秦坏圣制，而废灭井田，则天下人民兼并而起贪滥。强者规田以千数，弱者
曾无立锥之居。汉氏减轻田租，三十而税一，常有更赋，罢癃咸出。而豪民各相侵陵，贫者无活
，则借贷富者田耕，共分所取。富者被上逼税，则侵陵劫夺，多取于租。上取乎中，中取乎下，
名为三十税一，实乃十而取五也。故富者囊余金玉，廪盛粟粮，肥马轻裘，骄而淫肆；贫者衣无
足体，食缺充餐，不厌糟糠，穷而奸盗。当此之时，民俱陷于无辜，则刑用而不错也。今朕欲更
名天下之田曰‘王田’，奴婢曰‘私属’，贫者不得卖，富者不得买。其男口不盈于八而过田一
井者，分余田与九族，使民者得食，王者得安，卿意若何？”苏献曰：“陛下之仁，胜于文武，
无一不当。今若除旧虐政而复古礼，则天下不日而化也。尚何言哉！”王莽大喜，遂传令颁谕天
下：“邻里乡党敢有不遵，非井田圣制者，投诸四裔，以御魑魅。”于是万民敛怨，士卒苦劳。

总评：井田，良法也。王莽行之，适足以乱天下耳！

คาแปลโดยผูว้ ิ จยั
จะกล่าวถึงก่อนหน้านี้ราชวงศ์ฮนร่
ั ่ มเย็นเป็ นสุข ท้องพระคลังบริบูรณ์ ขุนนางทัง้
ปวงมังคั
่ ง่ อนารยชนรอบทิศยอมสยบ แผ่นดินมันคง
่ (ออง) มังถอดจูเอ๋งลงก็ได้ครองทุกสิง่
แต่ใจยังไม่รสู้ กึ ไม่พอ เห็นว่าระบบฮันนั
่ น้ กาหนดไว้น้อยไปไม่ ละเอียดถี่ถ้วนพอ จึงเรียกโซ
เหี้ยนมาแล้วถามว่า “เราได้ยนิ ว่าราชันโบราณมีวธิ อี นั ดีในการแบ่งที่ดนิ บารุงราษฎร พื้นที่
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รัศมีหนึ่งลีเ้ ป็ นหนึ่งบ่อ รวมทีน่ าเก้าร้อยหมู่7 วาดอักษรบ่อ8 แบ่งเป็ นเก้าเขต ในเขตหนึ่งมีนา
ร้อยหมู่ ตรงกลางเป็ นนาหลวง อีกแปดร้อยหมูข่ า้ งนอกเป็ นนาราษฎร์ แปดครัวเรือนต่างทา
นาร้อยหมู่ของตนและร่วมกันทานาหลวง เท่ากับเก็บภาษีหนึ่งในเก้า แว่นแคว้นและราษฎร
จึงมังคั
่ ง่ มีแต่คายกย่องสรรเสริญ การลงทัณฑ์มไิ ด้ใช้แก่ประชา ต่อมาราชวงศ์จนิ๋ ทาลาย
ระบบแห่ งอริย ราชัน ยกเลิกระบบนาบ่อ จึงเกิดการรวมที่นาของราษฎรทัง้ แผ่น ดิน เป็ น
ต้นเหตุให้เกิดความโลภ ผู้เข้มแข็งมีนานับพัน ผู้อ่อนแอไม่ม ี แม้ท่ที รงกาย ราชวงศ์ฮนลด
ั่
ภาษีท่ีน า เก็บแต่ เพียงหนึ่งในสามสิบ มักมีการปรับภาษี ชราเจ็บพิการก็ย งั ต้อ งเสีย ผู้ม ี
อิทธิพลต่างบุกรุกยึดที่ ราษฎรยากไร้หมดทางทากิน ได้แต่เช่าทีน่ าคนรวยทากิน แบ่งพืช ผล
ทีไ่ ด้มา คนรวยถูกบังคับให้จ่ายภาษี ก็รุกทีแ่ ย่งชิง อ้างว่าเป็ นค่าเช่า บนฉวยประโยชน์จาก
กลาง กลางฉวยประโยชน์จากล่าง ในนามว่าเก็บหนึ่งในสามสิบ แท้จริงฉวยไปห้าในสิบ คน
รวยมีท องและหยกเต็ม ถุ ง หนัง ในยุ้ง ฉางเต็ม ไปด้ว ยเสบีย ง ม้า พ่ ว งพีส วมเสื้อ ขนสัต ว์
เย่อหยิง่ ลาพองตามอาเภอใจ คนจนเสื้อผ้าไม่พอปิ ดกาย กินไม่พออิม่ ต้องกินกากเหล้ากาก
ข้าวเป็ นอาหาร จนหนักก็เป็ นโจรขโมย เวลานัน้ ราษฎรต่างเป็ นผูไ้ ร้ความผิด แต่กลับถูกลง
ทัณฑ์อาญาต่างๆ ไม่ละเว้น บัดนี้เราคิดจะเปลีย่ นทีน่ าทัง้ แผ่นดินเป็ น นาราชัน เรียกบ่าวไพร่
ว่า ของส่วนตน ห้ามคนจนขาย ห้ามคนรวยซื้อ ครอบครัวมีชายไม่ถึงแปดคนแต่มนี าเกิน
หนึ่งบ่อ ให้แบ่งทีน่ าทีเ่ หลือให้เก้าครอบครัว ให้ราษฎรมีกนิ ผูเ้ ป็ นประมุขก็ได้สบายใจ ท่านมี
ความเห็นว่าอย่างไร” โซเหีย้ นตอบว่า “เมตตาธรรมของพระองค์ เหนือกว่าบุ๋นบู๊ ไม่มที ใ่ี ดไม่
ชอบ บัดนี้หากกาจัดการปกครองโหดร้ายเดิมและฟื้ นฟูจารีตโบราณ แผ่นดินย่อมร่มเย็นใน
เวลาไม่นาน จะกล่าวกระไรได้เล่า ” อองมังยินดีนัก จึงให้ประกาศราชโองการไปว่า “บ้านใด
แห่งใดกล้าไม่ยดึ ตาม ไม่ใช่ระบบอริยะนาบ่อ ให้เนรเทศไปสีท่ ศิ ป้ องกันภูตผีปีศาจ” ด้วยเหตุ
นี้ราษฎรทัง้ ปวงจึงยากแค้น ไพร่พลเหนื่อยยาก
คาวิจารณ์รวม นาบ่อเป็นวิธที ดี ่ ี อองมังนามาใช้กลับทาให้แผ่นดินปั น่ ป่ วน
ตัง้ ฮัน่ หน้ า 538
ฝ่ ายอองมังครัน้ ได้ครองราชสมบัตใิ นเมืองหลวงสารพัดบริบูรณ์ทุกสิง่ ยิง่ มีใจโลภ
มากขึน้ อยู่มาวันหนึ่งอองมังออกขุนนางจึงปรึกษาไต้สุมาโซเหี้ยนว่า เราได้ดูหนังสือตารับ
7 หนึ่งหมูเ่ ท่ากับ 666.67 ตารางเมตร โดยประมาณ
8 อัก ษรบ่ อ

井 แบ่ ง ได้ เ ป็ นเก้ า ช่ อ ง

ส่วนกลางตรงกลางร่วมกัน เป็ นรายได้เข้ารัฐ

ระบบนาบ่ อ คือ ให้ค รัว เรือ นทัง้ แปดท านา
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บนทีท่ ม่ี มี าแต่ครัง้ พระเจ้าซาอ๋องกษัตริย์สามองค์ แผ่นดินพระเจ้าหงอเต้กษัตริย์หา้ องค์ ตัง้
แต่งเป็ นกฎหมายสาหรับแผ่นดินไว้ว่า ทีน่ าราษฎรทามาหากินนัน้ ให้ขุนนางผูเ้ ป็ นกรมนา
รังวัดนาสิบไร่ ให้ยกเอาเป็ นของหลวงไร่หนึ่ง ขุดบ่อสาหรับขังน้ าให้ไว้แก่ราษฎรผูท้ านาสิบ
ไร่มบี ่อหนึ่ง เป็ นกาหนดกฎหมายมาฉะนี้ เห็นว่าผลเมล็ดข้าวเปลือกที่จะได้เป็ นส่วนของ
หลวงนัน้ น้อยนัก เราคิดว่าจะแปลงกฎหมายใหม่ ราษฎรทาสีไ่ ร่ให้ยกเอาเมล็ดข้าวขึ้น ฉาง
หลวงไร่ ห นึ่ ง ยกให้ร าษฎรผู้ท านัน้ แต่ ส ามไร่ท่ า นจะเห็น ว่ า ประการใด ไต้สุ ม าโซเหี้ย น
เห็นชอบคานับแล้วตอบว่า ซึ่งกฎหมายตัง้ แต่งไว้สาหรับใช้ในแผ่นดินซาอ๋องหงอเต้แต่ก่อน
บัดนี้แผ่นดินเป็ นของท่าน ซึง่ ท่านจะจัดแจงแปลงกฎหมายสาหรับแผ่นดินนัน้ ชอบด้วยอย่าง
ธรรมเนียมกษัตริย์ หาผูใ้ ดจะขัดขวางได้ไม่ อองมังจึงให้แปลงกฎหมายแจกไปแก่หวั เมืองทัง้
ปวง ให้ราษฎรทานาสีไ่ ร่คดิ เอาเป็ นหลวงไร่หนึ่ง ตามผูม้ เี นื้อนามากแลน้อย
ฝ่ ายราษฎรทัง้ ปวงต้องเร่งรัดข้าวเปลือกขึน้ ฉางหลวง ทีท่ านาได้ผลน้อยได้ความ
ทุกข์ยาก จะขายทีเ่ นื้อนาก็กลัวอาญาอองมังจะเอาโทษ ต่างคนอพยพทิ้งทีบ่ า้ นเรือนหนีเข้า
ป่ า เร้นซ่อนอยู่ในซอกห้วยธารเขาเป็ นอันมาก

ต้นฉบับเล่าบทสนทนาระหว่างอองมังและโซเหี้ยนไว้อย่างละเอียดใน
เรื่องของระบบทีน่ าและภาษี ข้อความทีอ่ องมังพูดนัน้ ดัดแปลงจากราชโองการของ
อองมังซึง่ มีจริงในประวัตศิ าสตร์ ถ้าอ่านดูละเอียดแล้วจะพบว่าอองมังมีเจตนาดีต่อ
ราษฎร ต้องการฟื้ นระบบโบราณที่ตนเห็นว่าดีมาใช้ ซึ่งต่ อมาที่ล้มเหลวเพราะ
กระทบกระเทือ นผลประโยชน์ ข องเจ้า ที่ดิน และการจัด การไม่ ดี เปลี่ย นแปลง
กฎเกณฑ์บ่อย ทาให้การปรับระบบต่างๆ ของอองมังล้มเหลว การห้ามซือ้ ขายบ่าว
ไพรก็ส่งผลเสียทัง้ ต่อคนรวยทีต่ ้องการแรงงาน และคนจนทีไ่ ม่มกี นิ หวังดีแต่ไม่มี
มาตรการรองรับเพียงพอ ระบบต่างๆ ทีอ่ องมังกล่าวนัน้ ค่อนข้างซับซ้อนและเข้าใจ
ยากเพราะต้อ งเท้า ความถึง ระบบในยุ ค ก่ อ นราชวงศ์จิน๋ มาถึง ยุ ค ราชวงศ์จิน๋
ราชวงศ์ฮนและสถานการณ์
ั่
ปัจจุบนั
“ตงฮันทงสู
่ เหยีย่ นอี”้ มีการผสมผสานระหว่างการเล่านิทานมุขปาฐะแบบ
ชาวบ้านทีใ่ ห้อองมังเป็ นคนชัว่ ปลงพระชนม์พระเจ้าเปงเต้แบบง่ายๆ ด้ วยยาพิษ
กลางท้องพระโรง ในขณะเดียวกันก็คดั ลอกข้อความเกีย่ วกับระบบระเบียบต่างๆ
มาจากพงศาวดารจริง ซึ่งทาให้ภาพลักษณ์ของอองมังไม่เป็ นเอกภาพนัก มีทงั ้
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ภาพของขุนนางโฉดชิงบัลลังก์ กระทาการอุกอาจ และมีทงั ้ การกล่าวถ้อยคาแบบ
ปั ญญาชนมีความรูส้ ูง มีความห่วงใยราษฎรแบบที่ดึงข้อความมาจากพงศาวดาร
จริง ฉบับแปลไม่สามารถถ่ายทอดระบบการเก็บภาษีซบั ซ้อนเป็ นภาษาไทยได้ จึง
ใช้วธิ ยี ่อความเอาแบบทีเ่ ข้าใจง่ายสาหรับผูอ้ ่านชาวไทย มีการแปลงรายละเอียด
เท่าทีเ่ ห็นว่าจะสื่อความได้ แม้จะไม่ตรงกับต้นฉบับ แต่กม็ ผี ลดีคอื ภาพลักษณ์ของ
อองมังเป็ นเอกภาพ ส่ วนตอนท้ายที่กล่าวถึงสภาพของราษฎรหลังประกาศใช้
ระบบภาษีใหม่นนั ้ มีการขยายความให้เห็นความทุกข์ยากของราษฎรให้ชดั เจนขึน้

10. สรุปและอภิ ปรายผล
โดยภาพรวม การแปลนิยายอิงพงศาวดารเรื่อง “ตัง้ ฮัน”
่ เป็ นการแปล
แบบดัดแปลงอย่างค่อนข้างชัดเจน โดยการดัดแปลงนัน้ มีทงั ้ ที่ เป็ นไปเพื่อความ
สะดวกของผู้อ่านและเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการเมือง โดยพบว่าใน
หลายจุด ผูแ้ ปล (หรือคณะผูแ้ ปล) คานึงถึงทัง้ สองวัตถุประสงค์น้พี ร้อมๆ กัน
หากวิเคราะห์ในเชิงศิลปะ โดยไม่คานึงถึงหลักการแปลสมัยใหม่ ผู้วจิ ยั
เห็นว่าผูแ้ ปล (หรือคณะผูแ้ ปล) ทาหน้าทีน่ ้ไี ด้ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างดี เพราะ
ต้นฉบับภาษาจีนเรื่องตัง้ ฮันนั
่ น้ เล่าเรื่องสับสน ขาดการเชื่อมโยงในบางตอน และ
ไม่ ค่ อ ยมีศิลปะในเชิง ภาษา แต่ “ตัง้ ฮัน่ ” ลาดับ ความชัดเจน และใช้ลีลาภาษา
เช่นเดียวกับสามก๊กซึ่งถือเป็ นยอดของความเรียงร้อยแก้ว แม้จะมิได้งามอย่ าง
สามก๊ก แต่กใ็ ช้ภาษาได้ดี
ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการแปล การแปลนิยายอิงพงศาวดารเรื่อง
“ตัง้ ฮัน่ ” น าเสนอประเด็น ที่สอดคล้อ งกับ สามก๊ ก และไซ่ ฮ นั ่ กล่ า วคือ “ตัง้ ฮัน่ ”
ต้องการเชิดชูภาพลักษณ์ของเล่าสิว้ ในฐานะประมุขผูม้ ธี รรม ตรงข้ามกับอองมังซึง่
เป็ นประมุขอธรรม เล่าสิว้ เป็ นตัวแทนของประมุขทีม่ บี ุญญาธิการ มีความเมตตาต่อ
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ราษฎร มีน้ าพระทัยห่วงใยขุนนางผู้ได้ช่วยเหลือราชกิจ ผู้สบื ทอดบัลลังก์ต่อคือ
พระเจ้าเปงเต้กเ็ จริญรอยตามพระราชบิดา ถือได้ว่า “ตัง้ ฮัน”
่ เป็ นส่วนหนึ่งของการ
“ผลิตซ้า” เรื่องราวของประมุขผูม้ ธี รรม อันเป็ นภาพจาลองของผู้ปกครองในสมัย
ต้นรัตนโกสินทร์ การแปล “ตัง้ ฮัน”
่ จึงเป็ นการแปลที่มกี าร “วกกลับไปหาคาสัง”่
ของผูส้ งให้
ั ่ แปล ซึง่ แม้ทุกวันนี้ ยังไม่มหี ลักฐานแน่ชดั ว่า “ตัง้ ฮัน”
่ แปลในรัชกาลใด
และใครเป็ นผูอ้ านวยการแปล แต่ตอ้ งไม่ห่างจากเรื่องสามก๊กและไซ่ฮนมากนั
ั่
กเป็ น
แน่ เพราะแนวคิดทีป่ รากฏในตัง้ ฮันสื
่ บทอดจากสามก๊กและไซ่ฮนอย่
ั ่ างชัดเจน จะ
เห็นได้ว่า ผู้แปล (หรือคณะผู้แปล) มีหน้ าที่ต้องผลิตตัวบทปลายทางให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ท่ตี ้องใช้ตวั บทนัน้ ซึ่งหวังผลในการ
สื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจให้ผอู้ ่านรับรูแ้ ละศรัทธาในความชอบธรรมของราชวงศ์
ในยุคสมัยทีม่ กี ารแปล การแปล “สามก๊ก” “ไซ่ฮน”
ั ่ และ “ตัง้ ฮัน”
่ อย่างต่อเนื่องจึง
เป็ นหนึ่งในกลไกทีม่ บี ทบาทในการหยิบยื่นการรับรูแ้ ละความเข้าใจแก่ผอู้ ่านเพื่อ
สร้างความชอบธรรมและเสถียรภาพทางการปกครองในยุคสมัยทีม่ กี ารแปล
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